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Londrada endişe 

Petrol ambargosu üzerine ita/yanın 
fazla askeri tedbir alTfİ.a korkusu var 
Petrol ambargosunu tekliften lngiltere de lsveç de · 

çekiniyor. Bunu Rusya teklif edecek 

Dil, Tarih ve 

Coğrafya 
Fakültesinin açılışı 

Ankaradan (Telefonla başmuh:rri -
ıirnizden): 

Dün Ankarada Dil, Tarih ve Coğraf

Ya fakültesi açıldr. Açılış töreninden ev
\'cl Ankara Halkeviode memleket:mi -
tin en yüksek idare ve kültür müme3 -
•illcrile beraber fakülteye yazılmıJ o -
lan genç talebeler toplanmıı bulunı: • 
Yordu. 

Evvela Kültilr Bakanı Saff~t Ar.kan 
açılış nutkunu verdi. Bayan Afet fa -
.. itenin açılışının kültür hayatımı.ıda 

./"iı111•,,·;·rıu bir faküJtc ilk açıldığı \çin kav-
~:treıllı&.r bir hadise olduhu söyledi. 

__ ,._,,,,_akanı yeni açılan milcsse -
ir çalışma programı takip ~ 

ett i lattı. Bayan Afet yüksek 
n llra ~eçen talebenin tarih etütle -

tini nasıl yapması lazım geldiğini ~i:is-
.. "" .. '"'· ıa..._.1- .,;•""•v •-•ut. ~J.C~ '2..,. lvt.US03tilZ 

Yeni saylav 
namzetlerimiz 
Açık bulunan saylavhklara C. H. P . 

tarafmdan gösterilen namzelerin isim 
!erini dün yazmı§trk. Saylav nam:.ı:etle
rim.i.zden bir kaımının resimlerini yuka
nya koyuyoruz. Bay İbrahim Tali he • 
kimdir. Sıhhiye vazifelerinden başka ıi
yaıt ve idari memuriyetlerde bulunmuı
tur. Uzun zaman Büyilk Millet Mec -
lisinde aza olarak çatıımı§, tstanbulda 
Halk Fırkası umumi müfettişliğinde bu
lunmuıtur. 

Şark vil5.yetlerimizde birinci mUfet
tişi umumilik ihdas edildiği zaman bu 
vazifeye tayin edilmiş, tekrar saylav ol· 
muı, sonra Trakyada ikinci müf ettiıi 
umumilik ihdas edilince bu vazifeye ta
yin edilmiştir. Bir zaman sonra sıhhati
nin mUsaadesizliğindcn bu vadfcden 
aynlnuştrr. 

Bay İlyas Sami, evvelce İstanbul 
.Meclisi Meb'usanmda, sonra da Büyilk 
Mrrt!~ıisinde aza olarak uzun müd
det çalışmı tır. 

Ankarada kurulan tarih, dil co'frtilya lakültui, Atatlhltiln , .. 
rellendirJiği bir töre'nle evvelk~ gün arılml§, Kültür bakanımız: bal', 
Sallet Arıkanın arılıı •Öylevinden aonra lakültenin tarih müiann 
ve Türk tarih kurumu asbaıkanı bayan Alet ilk tarih der.ini ver
miıti • 

Yukmki ük re•imde Ulu ônJer, "Atatürkü Elgan Jq bakam •a
dar Muhammet han ve dıı bakanı T evlik Rüıtü Ara.la beraber ba 
törende görüyorsunuz. 

AıaiıJaki rerimleı bay Sallet Arıkan •Öylevini, bayan 'Alet ier
.ini verirken alınmııtır. Bayan .Afetin verdiği der.i bugün altınet 
saylamu:ia nqrediyoraz. 

olarak takdir olunan bir muvafEakiyet
lc verdi. Bu muvaffakiyet TUrk kadmı
nın kültür hayatında ne derece bir mev-

Duçeden takviye krtaları istediği bildi- ,_,.,.,.,,.,,,,, ., 

Bugünkü vaziyet k~rşısında 

"A.merika da 1 ürkiye gi
bi hareket etmektedir.,, 
Am~rika büyük elçisi, Glads
tonun bir cümlesini hatırlatıyor 

ki aldığını gösterdi. 
Atatürk beş altı yrldanberi geceli 

gUndüzlU uğraşarak geçmi§ yokluklar 
içinde ortaya bir çok hakikatler çıkar • 
ınıştır. Bu hakikatler Türk milletinin 
kültür hayatında bir inkılap yaratarak, 
reel bir varlık olmakla beraber ilim a
lcnıinde şimdiye kadar, bilerek bil -
ıniyerek, Türklere karşı reva görü1en 
haksızlıktan meydana koydu. Bu suret
le yeryüzünde bu medeniyet ışıklarile 
aydınlanan Türk milleti hakkında bu -
gUn Avrupada mevcut yanlış kanaat -
leti silmek için çalışmak milli bir vazi -
I~ haline gelmi§tir. Yeni fakülte, üze -
~ıne dli§en bu vazifeyi yapacağı gibi 
~tatürk'iln açtığı araştırma yolunda 
Yalnız memleketimize değil, bütün 
'l'ilrklük Alemine unutulmaz bir iyilik tc 
Yapacalçtrr. Şu da bellidir ki her mem -
lckctin maddt varlrğt vatan toprakla • 
tına, manevi varlrğr da dil ve tarihe da
:Vanrr. 

• . 'farib, dil ve coğrafya fakültesi bu 
itibarla Tilrk milletinin maddi ve ma • 
ll:v-ı_ temeli Uzerinde durmadan çalışan 
bır ırfan ocağı olacaktır. ASIM US 

rilen General Badoglio 

Londra, 10 (A.A) -Bay Muso
lininin Habeıistanda herhangi bir 
muvaffakiyetsizliğe uğraması tak 

dirinde İtalyanın Avrupadaki nü

fuzunun ne suretle muhafaza edi

leceği meselesi dış işleri bakanlığı 
mahafilini çok meşgul etmekte
dir. 

Binnetice bu ayın yirmiaindP 
Cenevrede toplanacak olan zecri 

tedbirler komitesinin petrol üzeri · 

ne ambargo konulması tarihini ge
riye atması ihtimali vardır, çünkü 
bay Ruzvelt o tarihe kadar kafi 
salahiyetleri almı~ bulunmıyacak 
tır. 

Bundan başka Londradaki İsveç 
mahafili Dolgo bombardımanının 
intikamını almak istiyormuş gibi 
görünmemek için lsveçin ambar
go konulmasını istemek tasavvu • 
runda olmadığını beyan etmekte
dir. 

'(Sonu Sn. 9 Sii. 2) 

Müddetini doldurduğu için te
kaüde sevkedilen Birleşik Ame -
r;ka cumuriyeli · Ankara büyük 

elçisi Bay Skinner bir iki haf taya 

kadar memleketimizden ayrıla -
caktır· 

Dün Beyoğlundaki elçilik hi -
Doktor Hulüs4 tzmirde belediye re- nasında gazetecileri kabul eden 

isliğinde, İzmir liman şirketi idare mec- yüksek Amerikan diplomatı, mem 
lisi reisliğinde, İstanbulda liman şirketi leketimizde, edindiği intibalar, 
idare meclisi azalığında bulunmuştur. 

Bay thsan Kurtkan ordumuzun ye. Türkiye • Amerika münasebatı, 
tiıtirdiği değerli :zabitlerimizdendir. E- beynelmilel vaziyet ve Amerika 
mekli yüzbaşıdır. kongresinin taıvib edeceği zannolu 

nan Amerikan bitaraflık kanuna 
hakkında sok dikkate değer bir 
diyevde bulunmuştur. 

Bay Skinner, memleketimiz llka 
km da demiıtir !ki: 

''- Türkiyede bulunauğum ü~ 
seneiçinde durmaksızın tahakkuk 
ettirmekte olduğunuz yeniliklere 
dair çok iyi fikirler edindim. Meın 
leketiniz herşeyden önce ziraat 
memlek~tidir. Nüfusunuzun tak -
riben üç dörtmilyonu şehirlerde-
dir. (Sonu Sa. 6 Sü. 1) 

Suikast hazırlamakla suçlu görülenler Ankara Ağırceza mahkemesi önünde 

·ı 
• 

f 

.. Atatürke suikast ha~ırlamak la suçlu görülerek Ankara Ağır ceza11na verilenlerin muhakemelerine bupn saat onJa ievam eJile cektir. 
~"rı ba§lıyan ilk duru§ma aırcuında alınmı§hr. Soldan itibaren mahkeme heyetini, §ahit Ankara emniyet müdürü Sadriyi (yuvarlak içinde) diğer 

hrada) görüyor.suna% .. 

Yukmki resimler etJoelM ~ 
rHimlerde ~.."~ ~ 
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Tebllkell başka bir ı 

Adisababa 
,, c. mesele daba.. Bi 
uzerıne 1 Japon~a sözünü kabul eitire_miyerek, 

Mareşal Badoglio şiddetli bir hücum hazırhyor Demz Koni eransından çekılecek •• 
. . O zaman lngilterenin Rusya 

Cenup cephesınde çarpışmalar devam edıyor 1 k ·ht• ı· an aşma ı ıma ı var 
Berlin, 10 (KURUN) -,Lon

drada çıkan Deyli Meyi gazetesi .. 
nin verdiği malfımata göre Mare
tal Badoglio Düçeye müracaat e
derek 80,000 k4ilik takviye kıta
atına muhtaç olduğunu bildirmiş
tir, 

Londra, 10 (A.A.) - Yağmak 

ta olan şiddetli yağmurlar Şimal 
cephesindeki İtalyan ve Habeş 

kuvvetlerini hareketsizliğe me<: -
bur etmektedir. Buna mukabil, 
Cenupta, Kerelle ve Gibi de ve 
Gorahai garbinde çarpı§malar ol
·duğu 'haber verilmektedir. 

Adisababada tahmin edildiği
ne göre, General Graziani bu şe
hir istikametinde kuvvetli bir ta· 
arruza geçecek ve Tigre üzerin -
·deki He.beş tazyikini hu suretle 
hafifletıniye çalı,acaktır. 

Söylendiğine göre Ginirde ve 
Gorahainin yüz on kilometre gar
binde çetin çarpışmalar olmuştur. 
Resmen haber verildiiğne göre 

Şiddetli yağmurlardan dolayı miş olduğu bir İtalyan zabitiyle 
Dessiede kalmıya · mecbur olan yüzlerce askerinin telef oltluklarıı Londra, 10 (A.A.) - Reuter JAPONLAR KONFERANSTAff 
imparator, yakında Tigre cephe- da haber verilmektedir. bildiriyor: ÇEKiLECEK 
sine hareket edecektir. Hahe§le. DAGGABURUN BOMBARDI • Dün Japon ve İngiliz deniz he- Londı·a, 10 (A.A.) - Deniz 
rin Makalleyi yeniden işgal i~in MANi yeti murahhaslan arasında, Japon kon~erans.ndaki Amerikan df:le ' 
harekete geçmeleri beklenmekte_ tekliflerinin yeniden müzakeresi gesi Bay Norman Davis bugün öt 
d Roma, 10 (A.A.) - Daggabu- d l v • • B Ed l · 

ir. Bu arada, Şimal garbide, a _ run hava bombardımanı hakkın_ hakkında cereyan e en görüşme · e yemegını ay ~ ene yemış ,.e 
yın tutulmasından istifade eden !ere dair burada "müşterek azami Amerikanın Japon planını te~rar 
Habeş kuvvetleri İtalyan kıtaları da şu ref.mi tebliğ neşredilmiştir: had hakkmda müzakelerin tel-;rar tetkike amade olduğunu söylemiş.· 

k im ı d Ecnebi matbuatın yaptığı bir· ··ı · d ı k tir. İtalyan ve Fransız delegeleri arasına so u uş ar ır. Doğru Habeş tebliği İtalyan tayyareler~- görüşu mesıne ama e o ma la .. 
bir kaynaktan haber alınd ~ ·· bunun kabulüne amade bulunmak de şimdiye kadar buna muhalif ol 
re, Ras İmru Takazze neh;~~7::a~ ~!1 ~ k~nunusani sabahı içinde arasında belli bir fark olduğu kay duklarmı bildirmiş değilletdfr. ~i 
rak •ı'mdı' Ma'ıderı' vad'ı·· · t k'b i j ısır ı bulunan bir seyyar has- dedı'ln1elrtndı'r. Reuter'ı'n o··g-ı·endı· - naenaleyh Japonların pazartesi 

:r .. mı a 1 tahaneyi bombardıman ettikleri - " " · 
etmekte olan Habeş muh · ı g-ı·ne go··ı·e, 1ngı'lterenin deniz nlii - günü bu meseley·i tekrar mevzuu 

arıp e · ni bildirmektedir. Somali İtalyan 
rinden mürekkep kıtalar ş· l gavı·ıı·g-ı'ne daı·r olan Japon talebi- bahsetmelerine ve muhtelif devlet 1 ıma e kumandanlığından gelen raporda · 
Yollamııı.trr Ras lmrunun - nı'n o··nL·1·111ı:'ı"zdekı' durumu zayrf1a · !erin ihtiyaçlarına göre bir silalı 

:r • ıag ce- bu haberin ve buna müteallik ve- ' 
nahı ise Ras Seyyumun kuvvetle- mamıştır. müsavatı tesisi hakkındaki Japon 
·ı b ö rilen tafsilabn kat'iyen asılsız ol- tezini anlatacaklarına muhakkak 

rı e irti attachr. teki Habeş kuv duğu bildirilmektedir. Habeşlerin Konferans mahfe11erinde dün 
vetJeri ile birlikte hareket ed dd' h akşam konferansm durumu licr nazarile bakılmaktadır. Maamafjh 
bu iki ordu, Şimalı' ıtarkı' 1·stı'kae~ i ıası 

1 
ilafma olarak, İtalyan diğer devle~le:·in silah müsa"·atc 

:r tayyare eri bazı Habeş muharip_ zamankinden karanlık görülmek -
metine dog-ru yu··rum'" eye ba•Jıya ı · · b t.e ve bu çıkmazın uzun nıu"ddet o··- prensipini kabul edecekleri mes • 

:r • ermın eynehnilel kaideleri bo • ' 
caklardır. Muhtelif Habeş kuv • zarak hastahaneye iltica etmek ntine geçilemiyeceği korkusu hü - kuktür. Buna binaen Japonknn 
Makalle ile Ac!ua arasındaki ftal- küm sürmekte idi. bir kaç güne kadar deniz konfe ;. 

üzere oraya doğru gittiklerini gör d 
yan münakale vasıtalarına karsı Japon tabiyesinin konferansı ransm an çekilmeleri önüne r:e • 

· ~ müş olmalarına rağmen hastaha- ·ı 
ciddi bir tehlike ve tehdit teşkil evvelki gün münakaşa edilen "ma çı ınez bir hadisedir. Bu takdirde 
edecektı'r. ne ve civarına bomba atmamışlar de deniz silahlarının kalı'te bakı • d hlmat teatisi" me~elesi yüzünden 

" 

Rabi Ubayr Maç Beynemeredin 
Deccaz kuvvetleri Kerellede bu • 
lunan bir İtalyan kıtaın ile çarpı!
mış ve bir çok ltalyanlan öldür -

Harrardan bildirildiğine göre, rr. değil "müşterek azami had" me - mmdan tahditli müzakerelerine iş 
bir muharib koluna kumanda e • MISIR PROTESTO ETTi selesi yüzünden inkıta.a uğraın15 ol tirak için Almanya ve Sovyetleıin 
den Maç Deceaz Dagalmado va • Londra, 10 (A.A·) - Kahire- duğu zannedilmektedir. konferansa davet edilmeleri muh· 
rarak Ras Nasibu kuvvetlerine den bildirildiğine göre, Mısır hii· INGIL TERE JAPüNY Ay A KAR temeldiı'. 

te 

i'Ö 

11tı 

katılmıştır. kumeti, İtalyan hükumetine hir ŞI RUSYA iLE Ml OLACAK? JAPONYA KONFERANSTAN 
ol 

Bur~ daki umumi kanaat §Udur: 
General Graziani Harrara doğ 

ru r.:.pda-;ak bir taarruzun şimdi 
im=.::inaız olduğunu anlamıttır. 

B~yle b:r taarruzdan sarfınazar 

HABEŞLER ALTI TANK ELE nota yollıyarak Mısır Kızılaymrn CEKJLIRSE 
GEÇiRDiLER Daggabur yakınında bombardı. Paris, 10 (A.A.) - Pari~ ga • Londrn,~10 (A.A.) - Df!niz • f 

Adisababa, 10 (Telefonla) _ manından dolayı protesto etmit • zeteleri, deniz konferansının mi.:s· konferansı mahafiJinde söylen il·• .. 

eden general, bütün l?ıvvetlerini 

haf ~f Habeş kuvvetlerinin İfgali 

a 'tında bulunan Babi ve Siamo 
illerinin zaptı için toplamaktadır. 

ltalyanl·ar Ginir üzerine bir ta· 
arruza geçtikleri takdirde, Şebeli 
nehri yaylasını takib edecekler -
dir. 

bc,U lıi.1 'l."avti"'~ .. .,. _. ... ___ ...._ tı....4·--1! J.J~· .._. ~ 

Röytcr. ajanNndan~·.-'.. ~,~=.,-..;;,...,,,~-~<'--~:-,•·~·~ -., 0
·- f'"T*_...,, -..s -r 

B 1 Jj" h b YENİ KUVVETtER GiDiYOR Jrnkkmda bedbin görünmektedir . ranstan çekilecek olul'sa tngiltc:ıre fq 
uraya ge en . ır a ere göre ler. Ecno de Paris gazetesinde bu nın Uzak Sark sıyasnsı deg-işehi • 

Gorahaiye takriben elli mil me • N ı· 10 (AA) p · - · apo 1~ • • - uıterıa hususta fikir yürüten Pertinaks eli- Ieceği gibi bu mıntakada lng,if'e• 
saf ede kain Kerellede Bali vali - fırkasına mensup 37 zabit 1'le 1600 yoı· kı' •. re ile Amerika arasında bir muka-
sinin kıtaatı ile bir İtalyan kuvve· asker d"' it ı· ·ı D w Af un a ıa vapurı e ogu Bu konferansın muhtemel bir renet hasıl olacakt!r. Bundan baş. 
ti arasında geçenlerde vukua ge • rikasma gitmiştir. 
len çarpışmada Habeşler altı tank M'I sonucu, lngiltel'e ile Japnoya ara- ka Vaşington mu~hedcsinin tah 

ı ano, 10 (A.A.) - Gabbia~ d 1 b' · b' ı·w• · t · · ı · t I h'"k"' ] · <l zaptetmi•lerdir. sm a sı <ı ır ış ır 1gınm esısı · nma yapı maması u um erı e 
~ no vapuru, 13 bin gönüllü müte • O h b k d'l b'l l · k' b İtalyanlardan dokuz mı'tralyo"z h dir. zel bir kaynaktan a er a - ter e ı e 1 ece (tır ı, unun ne • 

aaaıı amele ile Cenovadan Doğu · · d t H k fi.' 
ile bir çok mü-himmat da zaptedil- Af 'k h lmdığma göre İngiliz deniz ha - tıcesın c ngiltcrc ong ·on.:, ll 

rı asına areket etmiştir. kanlığı, Bay Eden dış bcıkanltğ·1 tahkim edecek ve Amerika da Fi.: 

lngllterelşl ~illetler Ce~lye• -~-?-~_:_~_~_i!_~-i~-=-~-~~_:_~-~-i-~-~-~-w_e_--~-~_:_ı_~_:_.ıa_ı_1ı-1d_a_b_:ı_·_u~~ü-b_a~~---~ 

tlae bavale etti IKıs~ Harici Haberler 
Petral ambargosunu 13 ler ve 

komiteleri konuşacaklar 
181er * Estonya'da ana yasanın tanzimi [ bir milyon rubleden fazla para ~arfct~ 

için milli meclisin ne zaman seçileceği- miş olan bir kürk Trustunı..ın direktöı: 
ne dair yapılacak plebisit şubat 23 ila muavini ile muhasebecisini idama mab 
25 de cereyan edecektir. kum etmiştir. 

* İsveçte 1935 senesi zarfında 250 '~ Avusturya janc1arma kanununda 

Bir yandan da manevralara devam olunuyor kişi kısırlaştmlmıştır ki, bunun 230'u yapılan bir tadile göre harp takdirinde 
kadındır. bunların 51 'i kanun mucibin- jandarmaya hususi bir askeri vazife ve· 
ce ve sıhhiye heyetinin karariyle ya- rilecektir. 

T..:ondra, 10 (A.A.) - Resnıı 
mahafitde zannedildiğine göre, 
Milletler Cemiyeti konseyi ba§ka~ 
nı 13 ler ve 18 ler komitelerini iç
timaa çağırarak zecri tedbirlerin 
kuvvetlendirilmesi ve petrole anı· 
ba~go -konulmaıı meseleleri haık • 
'kmda bir karar verilmesini isti .. 
yecektir. Bu suretle İngiliz ve di· 
ğer heyeti murahhaaalar petrol 
ambargo•u te§ebbfuıünü Üzerlerine 
almadan bu mesele hakkında va • 
ziyet almak imkanını bulacaklar· 
dır. 

lNGlL TE:RE NE LEHTE, NE: 
ALEYlITE 

Londra, 10 (A.A.) - Sabah 
gazeteleri tarafından netredilen 
haberlerden anlatıldığına göre in 
giliz hükUmeti şimdilik petrol am· 
oarıgownun le'h veyahut aleyhin • 
de hiç bir brar vermiyecektir. 
FRANSA - ITALYA TEMAS· 

LARI 
Paris, 10 (A.A.) - "Paris • 

SoiT'' gozetesinin yazdığına göre, 
Laval ile Fransanın Roma elçisi 
arasındaki konuşmada Cenevre 
mj.izakerelerinin ne şerait altında 
başhyacağı görülmüştür. Lav·al -
Hoare planının akim kalması ü • 

zerine ne lngiltere ne de Fransa 
İtalyan - Habe§ ihtilafında ta . 
vassut işini Üzerlerine almak iste
miyorlar. Bu i, 'artık Milletler Ce 
miyetine aittir. 

Bu gazete, petrol sanıksiyonu -
nun da göriiıüldüğünü ilave et • 
mektedir. 
AMERiKANIN BlTARAFLIGI 

ETRAFINDA 
Berlin, 10 (Kurun) - Daily 

T elegraph bazetesinin verdiği ma 
lumata. göre Frama ile İngiltere 
Amerikanın bitaraflığı meselesini 

tetkik etmektedirler. Moming Poıt 
gazeteıine göre, lngiltere petrol 
ambargosu üzerinde ısrar etmiye
cek ve şimdiye kadar kararlaştı .. 
nlan zecri tedbirleri kafi gördüğü 

nü Milletler Cemiyetine hildire • pılmıştır. Diğer Ierininki gönül arzu- ı * Lindberg'in annesi ve krz kardctl 
cektir. siyle olmuştur. Sutampton'a gelmişler ve otomobille 

HUDUTTA BİR ŞEY YOK * Sumarta ismindeki beş bin tonluk Londraya hareket etmislerdir. 
İsveç vapuru, Ouessant a:iddarında fır- * Bu' hafta içinde P~kinde 400 kişi" 

Roma, 10 (A.A.) - İtalyan tınaya yaka1anıiuş olduğıı gibi aynı za- idam edilmiştir. ve önümüzdeki hafta 
kuvvelerinin Fransız hududunda manda yanmaktadır. İki · romörkör ım- daha fazla adam asrlacaktır. Bunlar 
tahaşşüdü ile birlikte mareşal Ba- dadına koşmuştur. yalnız caniler değil fakat aralannda 
doglio'nun yeniden bet fırka j 5te· * Tahran, 10 (A.A.) - Şehinşah ihtilalciler de vardır. ~ 
diği haberleri de resmen tekzip o- ilk defa olarak beraberinde kraliçe ve "'Moskova, 10 (A.A.) - Sovyet 
lunmaktadır. prensesler ve İran kadınlan olduğu Rusya merkezi icra komitesinirı ikinci 

halde dün ilk muallim mektebinin kil- içtima devresi bugün Kremlin sarayın• 
· iT ALYA HARPTEN ENDiŞE şat resmini yapmıştır. da Kalenin'in bir nutkiyle açdmıfttr 

ETMİYOR • Mc3:..-:ıv:ı mahke.. · :ki ser. zr ·- Molotof söylediği büyük bir nutuk• 

Roma, 10 (A.A.) - Salahiyet- fında seyyahatlerde, sanatoryomlarda la 1936 ekonomi planını anlatmıtt•r. · 
d it ı ' k t d .. l ............................................................ 111••····························· 
d~~. a ~~n ja ~~a m a soy e~- daki tefti§ seyahatinden bugün bombardrmammn görütüldtiğüni . 
ıgıne gore, ngıhz ve Fransız fı- dönmüttür Lyon mıntakasındaki tahmin etmektedir. 

lolarmın Akdenizde manevraları h h" · l k "d f AMERİKA HAVA MANEV . . . ava ucum arına ar§ı mu a aa • 
hıç hır endışe uyandıdmama1kta - t • t t ft' 'd kt'r RALARI 

1 . . . . es11a ını e ışe gı ece ı • · 
dı~. talya ~ıç .kumeyı tehdıt et - Kuantiko, 10 (A.A.)- Elli A• 
mıyor ve hıç ki t f _ı d ISVEÇ DIŞ KOMiSYONUNDA mae ara ınoan a merikan deniz harp tayyaresi Kü• 
A:kdenizde tehdit edilmemekte· Sto·kholm, 10 (A.A.) - Dı, baya uçmu,tur. Bu tayyareler or•" 
dır. komisyonu bugün kralın baş.kan - da yapı!acak manevralara ittirak 
FRANSADA MÜDAFAA TEC · lığmda toplanmıştır. Bıı bahta hiç ede:.eklerdir. anevralrın hedefi. 

RÜBELERI bir tebliğ neşredilmemişse de, Af· pek uzktn gelen tayyarelerin rı~ 
Pariı, 10 (A.A.) - Gene:al tonbladet gazetesi Dolo civarın - dereceye kadar müeuir ola~ilecek· 

Gamelin cenubu şarki hududun • daki İsveç reyyar hastanesinin lerini tecrübe etmektir. 

f 
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Rnkaradan:' 
U11Bıııııuıııııııııwınııııııııııııuıııııııııııı111Hııı"ıııııııHııuıı111111ıııııınııullm-•"mıııuuıııııııııııııı11uıııııtııııı~ııı1111uıııııııı111111ıııım11ıuıır 

Kaymakamlıklar arasında değişiklikler 

Ankara, 10 (Telefonla) -\ 
Rize kaymakamı İzzettin, nüfus 
umum müdürlüğü muavinliğine; 

mülkiye müfettiıi Muzaffer u -
mum müfettişliğe; umum tahrir 
müdürlüğüne Suluhan kaymaka -
mr Ekrem; Burhaniye kaymakam 
hcına Arapkir kaymakamı ibra • 
him, yerine Habil kaymakamı Ce
lal, yerine Evkaf kaymakamı Ha-

zım, yerine Ankara maiyet me -
muru Mahmut; Çorlu ı,aymakam
lığına Gelibolu kaymakamı Niya
zi,yerine Çorlu kaymakamı T ev -

fik, Kağız.ıman kaymakamlığına 
Doğrul kaymakamı Ihsan, yerine 
Ka-Jxzman kaymakamı Celal, Ri
ze kaymakambğma eaki kayma • 

@rta mektep muaallim
lerinin zamları 

Ankara, 10 (Telefonla) - Ma-1 

arif encümeni orta mektep muaı- ! 
l~lerinin, eyluldan muteber o -
laCak zamlarını 30 ağutoıtan iti -
ba:ren muteber olmak üzere ka -
bul ebmittir. 

l:lmum müfettiş Tahsin 
lstanbula geliyor 

Ankara, 1 O (Telefonla) - O -
ç.üncü umum müfettiş Tahsin ya· 
rin İstanbula hareket edecek, o -
rada bir hafta kaldıktan aonra 
Erzuruma gidecektir. 

kamlardan mülkiye mezunu Neca 
ti; Su,ehri kymakamhğına Pazar 
kaymakamı Şakir, yerine Milis 
kaymakamı Ahmet; Sarıyer kay
makamlığına Şirince kaymakamı 

Rauf; yerine Sahur kaymakamı 

Reşit; Kartal kaymakamlığına 

Bursa Emniyet müdürü Salahat -
tin Saver; Soluk kaymakamlığına 
Rasim, yerine Ankara maiyet me
muru Ekrem, İnebolu kaymakam-

lığına Nezip kaymakamı Şemset
tin, yerine mec'lisi idareden hukuk 
mezunu Arif; Eceabat kaymakam 
lığına mülkiyeden Hikmet, Kolt 
kaymakamlığına mülkiye mezunu 
Dumlu nahiye müdürü tayin e • 
dilmi§lerdir. 

Yeni Ordu Maarif 
Müdürü 

Ankara, 10 (Telefonla) - Or· 
du maarif müdürlüğüne Edirne 
muallim mektebi tedriı usulü ve 
müdür muavini Hamdi Akman ta 
yin edilmi,tir. 

Ankara Gümrük 7 etkik 
Müdürlüğü 

Ankara, 10 (Telefonla) - An 
kara gümrükleri tetkik müdürlü • 
ğüne gümrük müfettişlerinden 
Kemal tayin edilmiJtİr· Açık bu -
lunan ne§riyat ve ekonomi müdür 
1üklerine henüz kimse tayin edil-

Di /Fakültesinde nıemi,tir. 
dinleyici salonu Adliye k~tip}erinin 
A:ıkara, 10 (Telefonla) - Ye- imtihanı 

ni açılan Ankara Dil, Tllrih, ve Ankara, 10 (Telefonla) -An 
coğrc.fya fakültesinde ayrıca bir kara adliyesindeki imtihana tabi 
de dinleyici1er salonu açılmasına tutulacak hatkitiplerin isimleri 
karar verilmİ§lİr. daire mümeyyizleri tarafından 

Küçük 2 abitler baremi tesbit edilerek bir liste halinde a-
lakadar makamlara bildirilmiş • 

Ankara, 10 (Telefonla) - De- tir. Bu memurların imtihanına şu
niz kiicük zabitleri hakkında pro bat sonunda ba§lanacaktır. 
j:si elde bulunan barem kanunu· -------------
nun müzakeresi bütçe encümenin-

, ce kararla,tırılmı§hr. 
TERKOS SUYU - Terkos s·ıyu 

günde §eh\r~ otuz yedi bin ton o1ar:ık 

Taşdelen Sis 41 sene 

Çok faydalı tesisat 
vücüde getirildi 

Evi< af direktörü Bay Niyaf 
Limanda sef erlerjn te~aüt:üğünü jstedi 

Evkaf, Taşdelen kaynağında çoğu yapılamadı 
bir senedenberi büyük tesisat yap Evvelki ge..:? ., :ırı~' nda tıc..ı~ '. ı -
tınyordu. Bu çalışmalar muvaf • yan sis dün sabah saat dokuza ka
fakiyetli neticeler vermiştir. Ya - dar sürmüş lim.'.mda vapurlar :ı: -
prlan işleri anlatalım: ferlerinden bir kısmını yapama -

Taşd€len suyunun pislenmeme- mışlardır. 9 dan sonra da öğ • 
si için kaynağın etrafmda geniş leye doğru hafifleyen sis akş3 nıa 
bir saha dikenlitellerle çevrilmiş- doğru tekrar sıklaşmış, sahillör a
tir. Buraya kimse girememekte • rasmda işliyen vapurlar seferl~ri
dir. Suyun şişelere doldurulması ne devam edememişlerdiı. 
işinin daha temiz yapılabilmesi Dün akşam saat yedide Kadr -
için iki tane havuz vüc'ııde geti ... köy iskelesinde üç vapur haıeket 
rilmiştir. Su evvela birinci havuz.. edemeden uzun müddet mekle.miş 
dan geçerek süzülmekte, sonra i- tir. Bu arada Kalamtş vapuru Ka
kinci havuza akmaktadır. Su bu - dıköy iskelesinden saat altıda kal
radaki kum tabakasından de geç- kacakken, saat sekize kadar &is 
mektedir. yüzünden oldu~ıu yerde k'llrrırşr.rr. 

E vkaf müdürü Day Niyazi. tE 

kaütlüğünü istemiş ve bu istek~ 
bul edilmiştir. Yalnız !stanbuld 
yeni vakrflar kanunu mucibinı." 
yenite§kilat :yapıldığından Bıı; 
Niyaziden bir müd<let daha va 
zif esine devam etmesi rica edil 
mistir. Bu münasebetle Vakıfl~ 
Un;um müdüründen gelen bi 
mektupta, Bay Niyazinin evkaf 
yaptığ1 hizmetlerden dolayı ke 
disine aynca teşekkür olunmuş 
tur. 

Bay Niyazi evkafta 41 sen'ldi 
çalışmaktadır. Bu müddet zar!n1 
da bir çok evkaf müdürlükleriJl' 
de, müfettişliklerde bulunm1* 
on dört sene evvel de İstanbul Ef 
kaf müdürlüğüne tayin edilmiş 
tir. Bay Niyazinin ide.reden aY.11 
lışı cidden bir kayıptır. 

Polis haberleri: 

Bundan başka bir de galeri ya. Saat sekizde yolcular isk~1eyf; ge
pılmıştır. Galeri cam plaklarla len. Moda vapuruna bindiriJmi~. di 
döşenmiştir. Yedi metro derinli - ğer vapurlardan da bazı yardmıcı 
ğinde, 75 santim genişliğindedir. tayfalar alınarak Moda vapuru 
Kubbesi ve duvarları 25 santim köprüye doğru yoluna devaır. ~t
kalmlığındadır. Su buraya sera • tirilmiştir. Vapur sık sık düduk öt 
mik bonılarla getirilmiştir. türmek suretile Köprüye gekbil -

Ta.~delen suyu ikiay evveline miştir. Ateşpare sokağında 
kadar şişe sahipleri tarafından gazlı bez ve ç'ra .• 
dolduruluyordu. Bundan sonra Kibrit sosyetesi Fındıklıda Pürtelaş mahalle. 
Evkaf memurlarından başka kim- sinde Vişne sokağında oturan 22 
se burada su dolduramryacaktır. yardirektÖrÜ yaşında Necmiye, Galatada Ate~ 

Şişe ve damacanalar, evkaf pare solrnğındıa Haticenin sekiı 
memurları taı·afmdan yıkanacak, H r·· kr· ..... t hkir- numaralı evine ç ıra "~e gazlı h~ı 
temizlenecek, doldurularak ağız- umans, .. ur ugu a . 
lan mühürlenecek ve sahiplerine den dun beraet ettı sokarak yakmak isterken yaka ' 

lanmıştır. Zabıta tahkikata baş ' 
bundan•sonra teslim edilecektir. Kibrit sosvetesi yardi:ektöıü 

~ lamıstır· 
Bu işi yapacak memurlar bir M. Humans, uzunca bir müdd~t - KALB DURMASI_ Sirkeci 

kaç güne kadar beUi olacaktrr. tenberi İstanbul Ü"üncü c:;~za hnk-
:s nhtnmndan vapura binen Mudart lki aydanberi tamirat ve in.s:ı.at yo ... s. ... d. ...... ... :ı.. ... ı...~....... ....ı:ı~.,.. .. .....ı.. yan rtaşıt KaIO mu·mamn · öl 

dulll.yı;,nc c:rn:ımyan Taşcıeıen suyu Türklüğü tahkir ettiği jd.ifo~lJe 
. k 1 müştür. 

dıa kısa bır zaman sonra a ıtı mı· duruşması yapılıyordu. KIZA ÇARPTI _ Ahmet ee· 
ya başltyacaktır. Dunışma, dün tam:ımlanmr~ - zainin idaresindeki 2016 numaralı 

Yeni ameliyeden sonra Taşde- tır. Hakyeri kurulu, suçun sabi~ ol otomobil Tarlabaşından geçerkeJl 
len kaynağının günde verdiği su madrğı neticesine vannış, .M. Hu- sekiz yaşında Rcjinaya çarpara~ 
mikdarı da kırk tondan yetmiş mans hakkında beraet kararr v~r- yaralaımştır. Yaralı kız Beyoğl~ 
tona çıkmıştır. miştir. hastahanesine kaldrrılınrştır. 

Kaynağa yakın bir yerde bir MUTBAK CAMINDAN _, 

gazino yapıldığı gibi ~ile yolun.- Cerrahlar kongresi Üsküdarda oturan OsmaJl 
dan ayrılan ve kaynaga kadar gı· Nurinin evine mutbak ca' 
den şose de yeni baştan yapılmrş.. . hh mmı kırmak suretile hırsız girmiŞ 
tır. Mısıra gıden mura as- bir halı ile gramofon ve bazı eşyıı 

Bükreşe giden heyetimiz verilmektedir. Nisandan itibaren her yeni Evkaf kadrosu 
giln kırk bin ton verilebilecektir. 

1 Ankara, 10 (Telefonla) - Ö· - tebliğ edildi 

lanmız döndüler çalmıştır. Hırsızın evvelce bu e, ... 

Geçen ayın sonuna doğru Ka· dıe çalışan bahçıvan Cafer olduğtl 
hirede toplanan beynelmilel onun anlaşılmış, Cafer yakalanmıştır. 

1!ümüzdeki hafta içinde Bükreşte 1 İ:Uılnbul Bılediql'Si .• 
toplana~k olan Balkan anlaşma- Sehir1i'yatrosu Bugun s~at lb te 

' ıız umumi münaka]at ıkomisyonu- j 111111111111111 Ço~uk tıya~:-o9ıt 1 
na iştirak etmek üzere eski mali- GuJmeyen Çocuk 
ye vekili Hasanın riyaseti altında 1 Akşam saat 20 de 

rNafia Vekaleti hava yollan umum 
1 111111 t. Galip Ar:_a~'ı~ 

1 müdürü Şevket, maliye nakid İf· 1 hayatının 2c ıncı 
1 

111 J""b'l . ı leri müdürü Halit Na:z.mi, Balkan u ı e gecesı 
r birliği cemiyeti umu.m katibi Şina- 1 111111_111 _____ __,.. __ 
a!~n müreldceb bir heyet bugün· 
Icrde Bükreıe ıJıareket edecektir. Naşit - Ertuğrul Sadi 

Şükrü Kaqa iyileşti 
HALiDE 

Ankara, 10 (Telefonla) - lki l 
gündür haıta olan Şükrü Kaya i-1 
yile"mİş ve bugün vazifesine ba§-1 
larnı:tır. 

Yeni iktısat idaıeleri 
Ankanı, 10 (Telefonla) - lk

tisa ~ ve!raletince hazırlanan lkti -
sııt Vekaleti yeni teşkilatına dahil 
idarelerin vazifeleri hakkındaki 

Şehzadebaşı TURAN Ti11atrosunda 
Bu ""r" <;ıı:>t '>O'.lO d11 

(BlR RÜYA 
GÜRDÜM) 

Vodvil 3 perde 

Matine 14,30 
Bir Rüya Gördüm 

Her taraf tramvay Telefon: 22127 

FTansız fiqatrosu 
llALR OPERl<;TF nizrur..na:ncnin mcr'iyete konul • 
Bugün matim masnmı icra vekilleri heyetince 

saat 16 da karar T· .... r"lmis ve resmi gazete ile 
Büyük Operc neı:rcdilmiştir. 

Yazan: Yuıuf S 
Ankarada inşaat ruri. Müzik: K~ 

Ankara, 10 (Telefonla) - Bu lo Kapoçelli 

Yeni Evkaf teşkilat kanununa 
göre, Istanbul Evkaf müdürlük -
leri kadrosu dün tebliğ edilmiş -
tir: 

İstanbul Evkaf müdürlüğü, baş 
müdürlük olarak kalmakta, Ka -
dıköy ve Beyoğlunda birer mü -
dürfük ihdas edilmektedir. 

Kadıköy müdürlüğüne, !stan • 
bul Evkaf mi.idürlüğü varidat şefi 
Bay Hilmi, Beyoğlu müdiirlüğüne 
de İzmir Evkaf müdürü Bay Ab
dülhalim Baki tayin edilmişlerdir. 

Istanbul başmüdürlüğü henüz 
münhaldir. Bay Niyazi yeni müdür 
gelinceye kadar vekalet edecek -
tir. Lağvedilen İstanbul Evkaf 
müdürlüğü kadrosundaki memur· 
lar üç müdürlüğe taksim edilmiş
lerdir. 

Dokuz memur açıkta kalmış -
tır. Bunlar da yakında başka yer-
1 ere yerleştirileceklerdir. 

Vakıf kayıtlar teşkilatının ~n
karaya nakledileceği tebliğ edil -
miştir. 

1111 AKmada bor yıldan fazla ye- Giğe gündüz açLh . ı· l 'rnlla. :~:; -
ni inıaat yapılmaktadır. Bilhaasa1 50-60-75-100. Loca:400 300 
Y eni~ehir ve Cebecide 300 kadar 

1 
Pek ya km da Deniz Havası. Tele ·ı 

İnfaat ruhsatı alınmıttır. l fon: 4181V 

Beyoğlu Evkaf müdürlüğü par
makkaprdQ evkaf apartımanmda 
Kadıköy evkaf müdürlüğü de Ka
dıköy kaymakamhk binasının a:-ı 
kasındaki kumlukta bulunan bır.1 binaya yerleşeceklerdir. 

T k t KÖMÜR ÇARPMASI - Ka· cu Cerrahi kongresine giden ür 
doktorJan dün şehrimize dönmü~- ' dıköyünde Raşit Paşa mahallesin· 

j de '~eni yapılan apartımanda gece lerdir· " · 
Heyete reialik eden profeeör bekçi~i 35 yaşında Hüseyine yat' 

T d b. 1 tıgv ı oda'l.'a aldığı mangaldaki kö • doktor Bay evfik Remzi ün ır I 
mUharririmize demiştir ki: mür çarpmış, Hüseyin arkadaşla· 

"- Kongrede hi.isnü kabul ve rr tarafından Zeynep Kamil haS
riayet gördük Mihbel darlıkları- tahanesine kald'Irılmıştır. 
na dair yeni bir ameliyat usulü DENiZE DÜŞÜRME - Srth1 
göster~im. Alaka uyandırdı. Mı _ isminde bir hamnıal tzmirden ge
sırda ilmi müessesat tekemmül len Uğur vapuruna girmek ister· 
halindedir. 1200 yataklık fakülte ken iddiasına göre markasız haı!1 
hastahanesi yapılıyor. Yeni Tür • mal Cemil kendisini itmiş, denize 
kiyenin mümessili sıfatile her yer- düşürmüştür. Srtkı etrafından ye' 
de büyük muhabbet gösterildi. tişenler tarafından kurtulmuştııt· 
Kongreye iştirak eden 42 milletin TAVCILIK - · Rcnçber Bay ~ 
bayrakları arasında Mısır bayra- ram, dün Mrsrr çarşısınean geçer
ğınm yarımda bayrağımiz da dal· ken önüne sab1kalılardan Fatrrı~ 
galanıyordu. ile Ahmet çıkmrşlar, adi bir ınıt' 

Atatürkün adı en yüksek bir şambayı tavcılık snretile pahalıY8 
timsal olarak muhabbet ve saygı satmışlardır. Tavcılar yakalan , 
ile her yerde zikredildi. mışlardır. 1 

On b~rin~i beynelmilel Cerrahi -r KON FER ANLA~ 
kongresı Vıyanada toplanacak·..!.-----------~""'; 
tır.,, Balatta Türk kültür ve yardım ceınl• 

yeti merkezinde bugi.ln saat 16 da t>a1 
Bir kadına manto çal- Vitali Soryano tarafından ''Türk ha"• 

·ıd · ı kurumlannın orduya hizmetleri,, 11aıı• 
maktan ceza verı } kında bir konferans verilecektir. 

LO.tfiye isminde bir kadınm .-........ -·- ................ --.. ·-----: 
mantosunu çalmaktan suçlu Hahi- Hakyeri, suçu sabit görmüş, g~ . 
benin duruşması, İstanbul üçüncü hibenin üç ay hapsini kara~laŞtı! 
ceza hakyerinde tekmillenmi tir. mı tır. 



, 

ÜLKEMİZDE 
Babasını öldüren Süley

man nasıl asıldı? 

ı Kırkından Sonra 
Gözyatı ve I~ Azanı teneşir pflklar(atalar sözü) t 

: .. ::: ; •• : : j ! 4:.;.. . 

ihtiyarlık l~ Yazan: Sermet Muhtar Alus t 
Küçük kız hüngür hüngür ailı- r&iillili!':::!!!:lftillllH!!idiiLi 11 IP.liiiif Hl *' • ~ ..... -.- .... • . • • 4.' ~ ... 

üç lira için işlenilen cinayet, 
darağacında ödendi 

yordu. Anneaini ziyarete ıelmij D •• ı •• l ' 
olan :htiy~r bir kadın onu austur- ogv ru soy uyor ar . 
malı ııtedı: 

- Yavrum ağlama. Biliyor mu '' Q b d k• k d 
sun iri küçükken çok ailayan kız·ı n eş yaşın a 1 iZ ya er e 

Harçllk olarak istediği üç lirayı ver- Türk ceza kanununun 12 inci mad 
*dili içia babaamı öldüren Tanuıun deSinin dördüncü fıkrasına göre 
lamlı ınaballeainden Süleyman Merıin- infazına karar verilmiştir.,, 

lar biiyüdülıleri zaman çirkin olar k a yerde 1 
tar. gere , Y • ,, 

Çocuk ihtiyar kadına dikkatle 

Çok değil 

dt Yoturt pazannda gece sabaha kar- Karan büyük sükfuıetle dinli. 

il =- Gueteıi muharriri töY- yen baba katili: 
le anlatıyor: "-Allah çeşit çeşit ölüm ya. 

alıtaılttan sonra dedi iri: 
- Siz de lıüçüken çok ağladı

nu galiba? 

Saat 24.. Hapishane direktö • ratmış. Fakat hepsi bir ölüm de -
ıilnün oda&mdayız. Son beklenen ğil mi? Anama yazınız hürmetle Zengin adam,Jı. Kur yaptığı kı
doktor Hayri de geldi. Odada de- iki ellerinden öperim. Veda ola • za kentlisini beğendirmek için bir 
rln bir aükftt var. Gardiyanlara rak söyliyorum. Mukadderat böy- çok lazilederini saydıktan •onra 
mahkılmun a-etirilmesi emredildi. le imiş. Anam buradaki borcumu ilcive etti: 
lef adldka sonra baba katili Sü- muhakkak ödesin.,, - Sigaraya gelince, bunu çok 
leyman IÜllgÜlÜ jandarmalann Bir müddet sustu. Tam iskem- görmezsiniz Sanırım. Ben en çul 
ort.Ddş odaya getirildi. Cumu. leye çıkacağı zaman: ha/tada iki paket sigura içerim. 
rlfet Müddeiumumisi Şeref Eroğ- - Aklıma geldi. Eski hapisha· - Bu da çok! Ben her lnz gibi 
lu Silleymana yaklaşarak sordu: ne müdürü Hüdaiye de adresini boyuna yeni elbi•e, yen! fapka .:ıl-

- Tarsusun Şamlı mahalle • bulun bir mektup yazın ellerinden mam alsam alsam o da ancak ay 
&inden 327 doğumlu Nuh oğlu Sü- öperim dedi. da bir tlela .. 

ıeyman sen misin?.. ..uç lira için ~abas.mı .. ö.~düren Nerden anlıyormuş 
- Evet. Suleymanm derın hır duşunceye 
- Hakkınızda verilen idam dalmıştı. Şüphesiz ki işlediği gü • LolıantaJa: 

karan Büyük Millet Meclisince nahın rztırabları arasında titri - - Garson, bu tavuk ~ok kart, 
tuQik edilmiştir. Hüküm bugün yordu. Bu derin düşüncesinden on beı YGfıntla olmalı! Baksan ,, 
infaz edilecek bir diyeceğin var şu sözle ayıldı: etleri ne katlar sert! 
ını? - Buyurun. - Siz yGJını neden anlıyorsa 

- Hayır ne diyeyim. - Nereye buyurayım, darağa· mu? 
- Hoca sana dıini telkinatta cına mı?... Diflerden. 

bulunacak abdest al. Dünyaya son bir defa daha - Amma tavuğun difleri yok 
Baba katili Süleyman gene jan- baktıktan sonra iskeleye çıktı. iri ••. 

dannalann arasında hoca ile be: Bo~una ip takıldı. San dalya çe- - Benimlıiler var vcı ! 
raber ~ıktt. Ab~st aldı. Kendisi· t<ilar,rp 15~·-uuı. --· - • •• --.•n•a Ne lüzum var? 
ne dini telkinatta bulunuldu ölüm doktor muayene etti. -..... c.l'lll .. '11.iilerinin 7İfWrf INfinci 
~kikaları yaklasıvordu. Odava ge - Olrlü ! dedi· yıldönümii-.plmifti. Katlın tanı · 
tiriiUii zaman Cumuriyet Mud • ._L • • 

deiumumisi tekrar sordu: Yeni Ese1 /er ılilılarma im •7iıl• verm.,rı uta
yortla. Kocanna ıorda: 

- Bir vasiyetin varsa söyle. Holivnt _ yarın a/qam ydtlöniimiimüz 
- Ne diyeyim, hapishanede var. K.ümutelıi hindileri lteıelim 

bir kaç kuruş borcum var, anam Holivutun 212 numaralı uyı1t ıQHl mı"? 
""d • t reümler ve yazılarla dolu olarak çıJcmıı-

onu o esın · tır. Tavsiye ederiz. - Ne ıniinaebet/ Yirmi b8!; 
Ma"okftmun başka bir diyeceğı Yeni Adam yıl önce bir tlelililı yapmqıam, brı 

blmadığından üzerindeki elbise .n•n hindileri lıam~lr gibi ilıinci 
ve ayakkabılan çıkarıldı. Baba Terbiyeci İsmail Hakkı tarafından e-

k la b kül. tü · 3 u ..ıu bir Jivanelife ne liizam oar? katili olduğu için siyah gömlek çı an n u r gazeteaı n" yı-
lma girdi. 106 ıncı aayııı çıktı. Bu aa- Su' ve surahi 

tiydirildi. Bu arada Süleyman: yıda en büyük hldiıclerin tetkiki ve en 
- Beni hapishaneye götürmi - angın kalemlerin yazıları vardır. Bu aa- Lokantada: 

yecek misiniz? Arkadaşlarla bir yıda ölen Fransız edibi üzerine uzun -Garıon buraya bahan a1 Bu 
Yedal•,s:&m iyi olurdu. Bari onla• etütler bulacaksınız. Aynca lamail Hak- ne ltaJar bulanık su! Haydi ıunu 
rm hepsine selim söyleyin. Hak • kının gençlere verdifl öflltter dikkate tlölı de yerine bafkaırrı lıoy. 
larmı belli et.sinler. dedi. Ve çok değer. Yeni Adama mutlaka abone ol- - Alletlerıiniz, bay! Sa laiç de 
eoğukkanlı bir halde süngülü jan- malrarmz. - bulanık tleiil, yalnız surahi pis le 

darmaların ve polislerin muha • Türk gwwl Mınaılar birliği mimari Bu balık başka 
tazuı altında Yoğurt pazarı mey- §ube.•inden: 
danma getirildi. Dalgın dalgın Şubemiz yıllık kongresi geçen hafta llıi arkada§ ltonufUyortlu: 
yürüyen baba katili sehpayı gö _ ekseriyet olmadığı isin toplanmadığın- _ Palamut, tor:lı, lrılıç, yunaı. 
..ı~-- b" d b. .. dan 12-1-936 pazar günü saat 17,30 da Bunlar da balık mı aanlri? Geçen 
6 W&Çe ır en ıre urperdi sendele- katt ıurette bütün üyelerin ıelmeleri 
dl. .n•n bir •öltle avlatlıfım balıfı ka-• ilin olunur. a- 0 

raya çıkarmalı için etral lröyler Etrafı derin derin süzdükten -----------
sonra bir kaç adim daha atarak ,6fm- Bilir misiniz? --..~ 
lebpanm altına geldi. Tam saat Dünkü SaJ11111Zcla aorduldumuz ve 
bir buçuktu. Zabıt katibi idam cevaplan: 
hWanünü tasdik eden Büyük Mil- ı - Maden kömürü ne vakit icat 
let Meclisinin §U kararını okudu: edildi? 

"Mersinde askerlik etmekte o- 1238 yılmcla 
lan Tarsususn Şamlı mahallesin· 2 - Fatih nerede ıamüllldür? 
den 1827 dogum" lu Nuh oğlu Sü • Fatih camiinin prlanclaki türltede 

den en kuvvetli on adam getirtme 
ye mecbur olmuıtum. lıte balıJr 
böyle olur. 

- AJam •en de. Bu İf mi ba 
Ben M ersintl e iken tuttuğum bDlı 
ğı karaya çelrince Alıtleniz suları
nın üç karıf aıafıya inJiiini gör
düm! 

3 - UskUdara Bizanı zamanmda 
teymanın esrar kullandığı ve ku- ne 1aim verumııti? Bunları yapan 
nıarcı olduğu ve babası ile çok de- Albn tehir manuma s.ı. Hriao- d 
fa atız kavgası ettiği ve vak'a ge- poU. benim e ... 
eeai istediği üç lirayı vermediğin- 4 - Sağır muaikifinaı kimdir? Tiyatroda bir ıantözün ıöyledi 
den sandıkta saklı olan tabanca· Bethoven ii ıarkıyı dinliyorlardı. Biri ötelri 
11 alarak babası Nuhu öldürdüğü, 5 - Hughea, neyi icat etti? ne dedi lıi: 
tnahltQmun vak'anm akabinde ve Telsraf yazan ~ 1818 de - Na.ıl, ıantöz aeuimli defi; 
•nradan tekrar ettiği ikrarı ve YENi SORGULARIMIZ mi? 
lllaaı Hamide ile diğer şahidle • 1 - Cep saati ne vakit icat edildi? - Çolr ıevimli. 

2 - Babk fırtmuı ne nlrit oldu? 
rin tehadetlerile ve tabib raporu 3 _ Cemiyeti Akvam reamen ne - Hele yüzünün pembeliği. du 
u, nıahkemece sabit bulun - vakıt açıldı? ' terinin wiüelliii yok mu? 
lllUf ve mahktlm Süleyman hak • 4 - Bıldırcın bansi ayda çok - Şüplaaiz bunlan bir bGJka-
bıda hükmedilmiş olan ölüm ce- olur? nndan ifitmitsin ne katlar laoffJ-

Bir başkası: ~ 
- Hay ağzını ope)'n!ı senin ... 

Ben tam on üçünü bitirdim, on 
dördüme basarken köşeyrl otur • 
duın. Yavnımdan daha ufak tefe_ı 
~ ... ha cılr.ıdım. Sene: · geçn:c<.\t.! 
bm~l bıngıl ol~u~; hele Niy~· 
mi dünyaya gc..~ırdıkten sonra do-
küp taştım. 

Daha başkası: 
- Kardcs. f.:Pn ne sa 'llklryor -

sun? Benim on üçündedeyken ku-
cağım da iki y~ın~~ çoc~ ~ 
dr: Rahmetlı Hı- - ı e .- n~ı~ 
Hem de nasıl çocuk? Tm;ımcu~ 
Ayriyeter. Kemalettinciğime ,:. 
ha"" ile idim. 

En köşedeki: 
- Kovacılardaki Taşmektebe 

giderdim, erkekten bile kaçma -
mıştnn: bez bebekler yapıp oynar· 
dnn. Nur içinde yatsın. anneciğim ı 
bir gün kolumdan çekip karşısı • 
na oturttu. Bugün sana söz kestik 
seni Defterhanelilerin küçük oğ -
luna veriyoruz dedi. inanın ki on 
birini bile doldurmamıştım. 

işte böyl~e anne an~~ha~~ 
fikrini çelmışler, zaten uç munıv· 
vet görmeğe dünden teşne ya, he· 
men o akşam damadı kaleminden 
gelince, gene kızı bir bahane ile 
cb§an saVarak, iti açmıştı. 

Hacı Bey, hikmeti yapıştır· 
mıştı: 

- Doğru söylüyorlar. "on be· 
şindeki kız ya erde gerek, ya yer-
de,, .• 

Uzatmıyalnn Esseyid, komşu· 
larının dediklerine iman etmiş, er
tesi günden itibaren kollan sıva -
mış, Evkafta kendi maiyetindeki 
ve başka kalemlerdeki katipleri 
alır gözle süzmeğe, gizlid~n gizli 
tartmağa başlamıştı. Mümeyyiz • 
Ierin, odacıların, hatta pabuççu • 
nun da kulağını bükmüştü. 

Hafta geçmeden, (Sicilli ah -
val ve istatistik kalemi) mümey -
yizi, pürteli.ş Hacının odasında; 
onu bir kenara çekip müjdede: 

- Mirim, birader can bira de • 
rim sana öyle bir damat buldum 
ki ismini sövlersem alnnnm orta
sından şap diye öpeceksin! 

Evveli, kim olduğunu bildir -
miyerek metih metih; göldere çı· 
karma çıkarma: 

- On sekizinde var yok, bı -
yıkları bile daha ter ... Ne? .. Ha -
şa, ne münasebet... Dur, sabırlı 
ol be birader. bitirmedim ki ... On 
yedi, on sekizinde amma omuz • 
lanna iki pehlivan oturt, daha da 
var mı desin ... Hani bundan evvel
ki nazırın Boşnak ağası yok muy
du? e idi herifın ismi T. . Hemen 
hemen o boyda... Duuuur, lifnnı 
kesme; o boyda ve likin öyle çam 
yarması, ayı boğan değil. Aslan 
gibi, simaca da çok yakışıklı bir 
delikanlı. Bununla beraber huyu 
hulkcada emsalsiz. Edip, terbi -
yeli, mahçup, kuzu gibi bir genç ... 

Muhatıbı şaşkın şaşkın dinler
ken mümeyyiz, bu bulunma.z Hint 
kumaşının kim olduğunu fıslayı 
vermişti: 

- Bizim kalemdeki kaşif. 
Mümeyyiz Rey işi pişirmiş, ko

tarmıştı. Bir hafta sonra söz ke -
simi ; iki ay sonra nikah; dört ay 
sonra da düğün. 

•"DllD değiştirilmesini müstel - 5 - ''Çarpık detnelin gölceai ma ıüler. 
linl bir •bep görülmediğinden de çarpık olur,, .astı hangi - Boyan akrabanız olacalr ıa- lifi ıöylenJilrfe ıabü memnun ola 
.. ...&.au. mı1letindlr? 
.a:....,Atı Esasiye kanununun 26 libal rum. Çünlrii 6u difleri YGP'Pı ıima 
lllCı maddesine uyarak bu cezanın1•-----------.. ı - Hayır, onan diflerinin ıiizel 1111G u,duran benim de ... 

Ht111:1 Dananın damaJı K.ôfil 
Kaşif, Allahm makbul kulla 

nna düşecek damatlardandı. 
gibisi dostlar başına ... Yalnu us 
lu, havalanmamış, melek gibi • 
genç değildi; çöpsüz üzümOO 

Yaşlı bir halasından ve cic • 
ne dediği üvey anasından t>at• 
kimsesi yoktu. Nihayeti cahil; 
bilin de cahillik iktizası bazı hu 
lan olabilira .•• 

Ne gezer... lçkiyi miçkiyi b 
tarafa bırakalım, tütün bile i 
di. Sokakta iken et.ratma göz ka 
dınnaz, gezmeden tomıadan • 
anlamaz, kösemen gibi batı ö • 
de, kalemine gidip gelintl. 

Musallada oturan halasının 
nmda büyümüş, V al de cam·· • 
yanındaki Mahmudiye riifdiJt 
sinde okumuş, :halasmm Evkaf 
yüksekçe bir memur olan süt ol 
delAletile Sicil ve lstatistik 
mine (milizimeten çırai) edil 
mişti. 

Hacı Din& Beylere içgü9 
girmişti. 

Senesinde, bir mini mini, 
şenlendirmişti. 

Esseyid gene aylardan beri 
zırlıklı. Ulgatlan, divanlan, 
rihleri etrafına yayını§; arqtı 
np araştınp listeyi doldurnt 
düşüne tqına ikisini, Fitnatla 
kiyi seçip yanlarına Süleyman 
leyhisselim mühürünü kondbr 
muş. 

Fitnat şaire Fitnatm, Baki 
şair Bakinin isimleri. 

Yavrucak kız olduğu için bl 
yük babası, abdesti varken tek 
rar alarak, teberrüken de iki 
at namaz kılarak ezanı kul 
okumuş, (Ya Fitnat! .• Ya Fitnat 
Ya Fitnat! ... ) diye üç kere b 
mıştı. 

Dört sene sonra dolan 
masum oğlandı. Onun adı ö 
den hazır: Baki. 

Fakat Baki, (E1111aı hiimllll 
dan olC:uğundan bqma bir ( 
dül) ilave edil~rek Abdülb91:1• 
çevrilmişµ. 

Çocuklann ilki ~ 
kincisi de babalarının burn.un1• 
düşmüştü. 

Fitnat, kaşık suratlı, ~ 
lek kannlı, yengeç bacaklı 'fe 

baydı; Abdülbaki ile gıUrbb, 
lı. toramandı. 

(ArAulwr) 



Bugünkü vaziyet 
karşısında 

(Üstyanı 1 incide) 

Gcrikalan büyük bir kısmı 
i.:e. memleketinizin tabü servet • 
lcrini meydana çıkarmak üzere 
ziraatlc meşguldıür. Bu yüzden 
Türkiye bütün dünyayı kaplryan 
ekonomik buhran devrinde, sı • 
kmtı çekmeden iyi yaşamıştır. 
Türkiycde işsizlik yoktur. Türkiye 
sanayi hayatında da ilerliyor. An
cak bu, mütehassıs işçi yetiştirnrnk 
nıeeslcsi olduğu için, zamanla, 
bu sahada da Türkiyenin büyük 
mıwaf fakiyetler eld~ edeceği şüp
hesizdir. 

Atatürhiin yaptığı inkılablar 
:ırasmda, hafta tatili de, diğer in
kılab!ar kadar önemlidir. Hafta 
tatilinin pazara r.evrilmesi devri
mi, ekonomik durum, borsa mua· 
ın~!e~eri üzerine, memleket lehine 
<;nk iyi ncf ::::cler Yernıi~tir. 

- 1\.':·: i:re ;Ic .::.r.:erika müna-
cc '~- .. ,. ·-·-·-r .• •: b' k ~ ... ~.1.ın .• 1 l. .•• ,:ı ..• 'l ~a,r ır aç 
söz sö~r:e.- ;ı:ı;·n:z? 

- 'liii·kive i1ı: Amerika ınüna
seb::ıtı ~un tlerecc iyic.iir. Aramız· 
da bugiin znvallr A vrupanm muz
tari h olduğu ı;.el:ilde halledilme -
miş büyük hiç bir mesele yoktur. 
Buna k~rşılrk ekonomik nıünase· 
hctimiz de yolundadır. Türkiye 
hiikümeti, kendisinden mal alan
lj,rn, o nisbette mal almağı ekono
mik siya~a olarak kabul ve ilan 
etmiştir. Fakat biz biliyorsunuz 

1 

ki, Ti.irkiyeden, Türkiyeye sattı • 
ğımrzdan daha çok mal alıyoruz. 
Biz Türkiyenin en iyi müşterile -
rıyız. 

- Beynelmilel vaziyeti nasıl 
görüyorsunuz? 

- Beynelmilel vaziyet olduk
ça karışıktır. Bunu daha iyi, an .. 
!atmak için Avrupanm pek kan. 
~ık bir zamanında eski İngiliz 
başbakanı Gladston'un söylediği 
bir sözü hatırlatacağım. G ladston 
o sırada kendıisinin fikri soruldu
ğu zaman demişti ki: "Herkes 
aklıselim üzere hareket ederse İş· 
ler düzelir.,, Bugunkii vaziyet kar 
şısmda sorduğ·unuz sorguya da ay 
ni cevabı tekrarlıyabilirim. An -
cak m uhal;:kak olan bir şey varsa, 

o da şuôur ki, Amerika da Türkiye 
gibi hureket etmektedir. NE TUR
K!YE, NE DE AMERİKA HAR· 
BEDECEK DEClLD!R. 

- r.ı1üsaadenizle bir sorgu da
h~: t....~c• '!;::ının bitaraf kalması· 
ı:: t~;:nin e:lccek kanunun mevzuu 
L ·l.s:;ol~uğu şu eıralarda, muha• 
n.'.:>~ e~en iki devletten herhangi 
bi. :ne, yaban::ı memleketlerde ça
l :::..1 Amerikan şirketleri tarafın
<. ~:ı tr~:ı:;;:~ ycll:u·ile mal satılmı.· 
sı 1•n öni.:ne geçmek üzere bir ted
b '; L\;;ıünUlrnüş mi.idür? 

- Bitaraflık kanunu daha 
m "distcn geçmediği için, tcferrü
:.t<.1 a;t olan kısımlar hakkında 

· r:H.:idcn bir şey söylemek çok er· 
1 en olur ... 

- Dc~n.:ca Amerikaya mı dö
n:!c~l.::s:n·z? 

- Fili hizmetten aıtrk cekildi-
1 ir1 için buradan ayrılclıl~t;n sor.-! 
ı a bir müc~det istirahat etmek ü
zere Alp cbğ·Iarma gideceğim. 

fonra Amcrik~ya döneceğim. 

E: y Skinner 'in yerine A.meri• 
hanm l . .:ıkara büyük elçiliğine, 

A:ır~.·: 1ca:un Riga orta elçisi Mek 
Murrey, terfian gelecektir. 

MERiÇ KAZASI - Edirne vilaye-1
1 tine bağlı Kavaklı kazasının Meriçe t~h 1 

vil edildiğine dair olan vekiller he}•tti 
1 

k.aran vilayete ve belediyeye bildiri!n.iı-

1 tır. 

~KONOMi 
Demir fabrikamız 
ve hurda demir 

Son.zamanlarda zecri tedbit • 
ler yüzünden ltalyaya demir ih~a
catı durmuştu. Fakat lta!yadan 
sonra Türkiyenin ikinci derecede 
hurda demir alıcısı Romanya:!ır. 

Gerek ltalyada ve gerekse Roman
yada demir madenleri yoktur. Fa
kat ltalyada demir sanayii mey 
cuttur. ihtiyacı olan demiri başka 
memleketlerden alır, Romanya da 
umumi harpten sonra demir sana
yiine sahip olan bir memleket ol -
muştur. Bu memleket le dışarıdan 
hurda demir almaktadır. 

Bu suretle demir madeni olmı
yan memleketler, pek ucuz !iL' -

rette başka memleketlerd~n de~ir 
almaktadırlar. Diğer beş "'enelik 
endüstri planı mucibince, Türki -
yede de demir sanayii kurulacak -
tir. Sümer Bank tarafından ya!Jr -

lan tetkiklere göre, demir h brik a 
s,ı, Zonguldakta yapılacak ve fab
rikanın temelleri ilkbaharda ah -
lacal...1:ır. 

Yapılan bir projeye göre, Zen· 
guldak demir fabrikası, demir 
madeni bulununcaya kad3.r dışan 
dan demir cevheri, memltket ıla -
hilinden de hurda demir alacak -
tır. 

Bu itibarla alakad·arlar şöyle 

düşünmektedirler: Fakat hu\'da 
demir satışları hararetli bir suret 
te devam edecek olursa memleke
timizde hurda demir kalmıyacak· 
tır. Her tarafta harp şanayiinin si 
lah fabrikalrmın gece ve gündüz 
çalışması yüzünden hurda demire 
karşı her tarafta istek pek fazla -
laımıştır. Bu vaizyet devam ede -
cek olursa Zonguldakta kurulaca}{ 
fabrikamızın demir tedariki belki 
müıkülita uğrayabilir. Bu arada 
sattığımız hurda demirleri daha 
pahalı olarak satın almak mcc -
buriyeti karşısında kalınması da 
mümkündür. 

Son çıkan Ekonomi Postası 
gazetesi de bu meseleden bahse · 
derken, hurda demir ihracatı".tın 
menedilmesini ileri sürmektedir. 

lspanqa ile yeni 
anlaşmadan sonra 

ispanya ile yapılan yeni tica -
ret anlaşmasının piyasada. yaptı -
ğı tesirleri yazmıştık. Bu arada 
pamuk piyasamız da bu anlaşma - , 
dan faydalanmıştrr. Alman hi.ıku · 
metinin pamuk fiyatlarını indir · 
mesi piyasamızı müşkül bir v~zi -
yete sokmuştu. 

Mantar ve Misinede, ' lspanya 
ile aramızda anlaşma bulunmadı· 
ğmdan, gümrükten çıkarılama -
makta idi. Anlaşmadan sonra bun 
lann çıkarılmasına müsaade e<;lil -
mişitr. 

BARSAK lHRACATIMIZ -
Almanya barsak almayı tahdit et
miştir. Bu yüzden barsak ihraca -
tımız son günlerde durgunlaşm:ş · 
tır. 

BALIK PlY ASASI -- Balık -
!arımız son günlerde pek fazla \h
raca müsait bir vaziyette bulun 
masına rağmen ltalyanıh Mer!<•.)Z 
bankasındaki matlubatmın bitmiş 

olmur, balık piyasasıru dt.n gunlaş 
tırm·ştır. Şimdilik bahk ihrac3h 
yalnız Yunanistana yapılmal<ta -
dır. 

DOŞKONLER EViNDE - Dii1k:in 1 
ler evinde barmclırılan büyi'~k ç::ıcu~. • a-ı 
rın sayısı çoğalm·ştır. 

Ev mfidürii belediyeyt" mi:r;ıcacı' e -
derck beş yaşındıln biiyük ~ocuklar.n 

gönderilmemesini bildirimiştir. 

Ankara Tarih Fakültesinde 

"' llk Tarih Dersi 
sizin taze, temiz dımağlarınızdan 

aydınlıkları karşısında hocahlt 
"Ben, hocanız ancak 

çıl<acak bilgi 
pratiğimi tamamtayabilirim.,, 

Ankarada Tarih, dil, coğrafya 
fakültesinin törenle açıldığım 

Kültür Bakanı B. Saffet Arıkanrr, 

nutkundan sonra fakültenin tar\1 1 

müderrisi ve Türk Tarih kurur.w 
As başkam Bay an Af etin ilk ta 
rih dersini verdiğini yazmıştık. 

Bayan Afetin verdiği dersi bt· 
sayımızda aynen yazıyoruz: 

Bayanlar, Baylar, 
Tarihte, ilk dersimize başlıyo· 

ruz. Bu dersimizde söyliyecekle · 
rim, tarih alanında bilgilerimizi 
genişletirken, çalışmamızda esaı:: 
tutacağımız taı"Zm kısa bir iz:ıhı 
olacaktır· 

Bu hususta daha geniş malü · 
mat için şu kitaplara müracaat et· 
menizi tavsiye ederim;· 

1 - Bernhaym'm tarih ilmine 
giriş adiyle türkçeye terceme edi
len ve henüz tabedilmek üzere bu
lunan eseri, 

2 - "Langlois et seignabas,, rn 
"tntroduction an et udes Histo -
riques,, 

3 - Seignahos'un,, la Methode 
Historique,, 

"Henri see,, nin "Seience et 
philosophie de l'Histoire,, 

4 - Harsin'in "Comnent on 
ec·rit l'Historie,, 

5 - Türk tarih kongresi zabrt
lnrr. 

~--u.,.......,ı ~ap--r---a-'-rr-alrnl emız lfütüp-
hanesinde bulacaksrnrz. 

Bayanlar, Baylar, 
Bildiğiniz gibi tarih geçmiş ha· 

diselerle meşgul olur. Hal ve istik 
bal onu etüd çerçevesi içinde de
ğildir. Fakat hal dahi derhal ma
zi olm1ya mahkum olduğundan, 
o halde geçmiş anlamı, ya~adığı -
ımz son ana kadar şamilüir. 

Tarihin ıne~gul olduğu hadi -
seler bir iz. bırakmıs olan hadi~e-

~ 

lerdir. Biz bu izlere "Doküman,. 
"Belge,, diyoruz. Kendinden son • 
ra bir iz bırakmıyan hadiseleri 
tanımak mümkün değildir. Onun 
için belgesiz hadiseler tarihi ma
hiyeti haiz sayılmaz. "Prehisto -
rique,, denilen tarihten c>nceki ha
diseler de ancak son keşiflerle 
belgeleri meydana çıkarıldıktan 
sonra tarihi hadiseler sırasına ~eç 
ıniştir. 

Belgeler yazılı olur. Şunlar gi
bi: 

1 - Tarihi kitaplar, 2 - Tab
letler, 3 - N'eseb cetvelleri, 4 -
Takvimler, 5 - Salnameler, 6 -
Fermanlar, 7 - Tercümei haller, 
8 - Hatıralar fakat agw ızdan söy· , " ' 
lenen, 1 - Efsaneler, 2 - Hika-
yeler, 3 - Türküler. 
yeler, 3 - TUrküler de belge ola
bilirler .. 
Bundan başk~ her türlü O.bideler 
~adece i~lcnmiş bir ta~ parçası da· 
hi tarih belgesi olur. 

Tarihi, belgeye istinad ettir -
mck zamri olunca tarihcinin ilk 
işi, üzerinde çalışmak istediği me
sele ile alakalı o lan bütün belge· 
lcri aramak olur. Bu çalr.şmaya 

ilim dilinde "IIcuristique,, denir. 
Kelime, hir ~eyin üzerinde l'iT

ğ"ın takarıi.ir eltirilmesi yani bir 
seyin aranrp hulnnması rnanasma
ôı'. 

Heuristiquc dediğimiz bu kesin 

T örenci e bulunanlar 

ihtiyaç karşrsmdıa şu somlar batı- tarihi kurumudur.,, Bu gibi ku • 
ra gelir. rumlar başka memleketlerde dıe 

Lazım olan belgeler hangileri- Yardır. 

dir ve p belgeleri nerede bulmalı- 1 Türk tarihi kurumunda üyeler 
dır? ı ihtisaslarına uygun mevzular ü • 

Uzerinde durduğumuz tarihi zerinde çalışırlar. Her birinin ay
mevzua göre baş vuracağımız kay rr ayrı çalışmalarla ortaya koy • 
naklar şunlardır: dukları eserler kurumun yakından 

1 - Arkeolojik araştırmalar, alakalı heyetleri tarafından tet -
2 - Müzelerd13ki eşyalar, kik ve tenkit olunmak suretiyle 
3 - Evrak mahzenleri ve kü • son şekillerini alırlar. Tarih ku • 

tüphaneler, romlarının çalışmaları yalnız ken-
4 - - Tarihi bibliografilerde is- di üyeleri arasında olmakla kal • 

tenilen mevzua ait kitaplar. maz. Muhtelif memleketlerde bu· 
a ö~ ülü;y-v:ı. hl d ... 5 ..... , .ı. ...... a, r.·-

ınak hususunda mümkün olduğu 
kadar çok tarihi ve arkeolojik 
belgeleri memleket içinde topla • 
mak lazımdır. Buna çalışılmakla 
beraber bütün dünya doküman -
}arını pir memlekette toplamak 
imkanı olmamıştır ve olamaz. 0-
mm için tetkik olunacak tarih 
mcvzuuna göre medeni mernle -
ketlerin belge kaynaklarından da 
istifade aramak zaruridir. 

Tarihi tetkik etmek için "Tari
he yardımcı ilimler,, denilebile . 
cek bazı bilgilere sahip olmak W.· 
zmıdrr. 

a - Dil bilgisi, b - Yazı bilgi
si, c - Vesika "diplomatik,,, d
l\Iühiir iJilgisi, 1 - l\1eskül;:flt, f
Silsilename ve hüviyet yesikalarr 
bilgisi, g - Arma bilgisi, h -
Kronoloji, z - Coğrafya. 

Bu noktada daha açık söyle -
ınek lazım gelirse denilebilir ki 
her ilim gibi, tarih oc içten bütün 
ilimlere bağlıdır. 

Hakikat böyle olunca bir ta -
rihçinin ne kadar ağır ve mesuli -
yetli bir vazife karşısında bulun
duğu kolaylıkla anlaşılır. Çünkü 
tarih ilmi insan cemiyetlerini yal
nız muayyen bir zamanda ve ista
tik halde değil onların dinamik 
halde olarak zaman i~indcki te -
k5.müllerini tetkik ve mütalea et -
meye mecburcur. Hususiyle in -
s::ın cemiyetlerinin sosyal, siyasal 
ve ekonomik müc~·:::eEclerindeki 

değişiklikleri, hakikiyle kavra -
mak ne kadar önemlidir. Omm 
için çalı~ma vasıtası Ye çalışma 
tarzı tayin edilmek lfı.zmıdır. Ta
rih genel olarak türlü ihtisas işçi
lerinin biribirlerini tamanılıy~rak 
elelc çalı~malarını temin ettiği 

zamandır ki muvaffakiyetini ko -
laylaştırmış sayılır. 

Tarih işinde müşterek c:alışma

nm en yakın canlı örneği '•Türk 

da münasebetler tesis edilir. Bu 
suretle birbirlerinden istifade te
min olunur. 

Türk tarih h·urumu, Türk tari
hini hazırlarken bugüne kadar 
mevcut olan tarihi ve arkeolojik 
bütün eserlerden azami istifade • 
ye çalışnm5trr ve çalışmaktadır. 

Bu çalışmalar neticesinde or -
taya çrkan hakikatler, bildiğimiz 
gibi "Türk Tarih tezi,, acl1 ile ifa
de edilmiştir. Bu tez ~imdiye ka
dar tarih aleminde ortaya sürül
müş olan tezlerden ba§katlır. Bi -
zim tezimizin esası kısaca şöyle 

ifade olunabilir: 

"Türklerin ana yurdu Orta As
yadil'· Türkler ncolotik ve maC:cn 
kültürlerinde bütün dünyaya bin
lerce sene tekaddUm etmişlerdir. 
Bu kültürlerin başka kıtalarda 
meydana gelmesi Türklerin onı -
lara göç etmelerinden sonra ve 
onların tesirleriyle olmuştur. 

Bizim tezimizdeki sarsılmaz 
hakikatr Avrupanm yeni keşif • 
lerle yakından alak.:ılı olan bita• 
raf alimleri dahi teyid etmekte -
dirler. Bunlardan ~ahsan tanidı • 
ğım ve uzun münakaşalarda bu • 
lunduğum profesör Pihard'm is -
mini söyliyebilirim. 

Bayanlar, Baylar. 

Sümerlilerin, Etilerin Türk ol
duklarım, onların Mezopotamya• 
da Ye Anadoluda kurdukları me
deniyetlerin ele doğrudan doğru • 
ya Türk medeniyetleri olduğunu 
söylemeliyim. 

Anadolu ecdadrrmız Etilerden 
bugüne kadar türlü siyasal şekil· 
lr.r ve ad1ar a1mı·;tır. Fakat daima 
memlekete sahip kalan ve kültür 
hayatında yapıcılığını koruyan o
tokton un&ur Türk nk1 olmuı:itnr. 

(Sonu Sa. 9 Sii. 1) 
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Yrıkarıcla gördüğünüz reıim, hayli acayip, cleğil mi? Bu ne olsa gerek, elersiniz? Groteık şekiller-
de '1!lclular! Ortada oturan Aclele Zanclrok, arkaaında ayakta duranlar Greta Garba, Hanı Albers, Teo 
lirıgen ve Klere V aldol! Bu acayip vaziyetin izahını, aşağıdaki resimde bulacaksınız. Berlindeki "Ska· 
ltt• aaJmttincle clanıeclen kızların yeni bir numarası! Grotesk maskelerini ala§ağı edince, .. Ho§ bir sürp 
1'i%! Berlincleki "Skala,, sahnesinde yıldızlan groteskleştiren bu numara, §imdi "yeni yılın çılgınlık prog
'Cllnı,, revü.ünün en çok eğlendiren en ho§a giden numarası sayılıyor! 

• • p G 
Hans Albers, Bu 

Rolü Bir Hamal Gibi 
K.aldırıqor ! 

Henrik lbsenin meşhur eserlerinden 
biri olan ve Edvard Griygin bestesi ile 
§Öhreti bir kat <laha artan "Per Günt,. 
lstanbulda ''Şehjr tiyatrosu,, nda uzun 
müddet oynanmıştı. Birçok kişinin, sah
nede tekrar tekror gördükleri bu eseri 
ıinemada da görmek arzusunu duya -
caklan, ıüpheıizdir. "Saray,, sineması 

bu hafta programına 0 Per Günt,, filmi
ni aldı. 

"Per Günt,, filminin rejisörlüğünü 
Dr. Frita Vendhavzen yapmıştır. Baf 

\ roln Hana Alberstedir. Olga Çekova, 
Lüsi Höflist Mari Luiz Klavdiyus, Lizi 
Valdmüller, Ellen Frank, Fridrih Kays
ler, Otto Vemike, Frits Odemar, Al
fred Döderlayn, bir de Zehra Ahmet, 
öteki rollerdedirler. Film, Almanca söz-
lüdür. Bir kaç da farkı var. 

raa un t 

~~~~~~~~~~~~~~ 
"Per Günt,, filmi için, tam muvaffak 

bir sinema eseri denilmez. Bunun öyle 
bir film sayılabilmesi için, öz eserin 
ruh tarafına çok daha yalan bulunması 
lazımdır. Sinema tekniği, bambaşka biı 

tekniktir ve güzel sanatlerin başka sa
halannda yükselen eserlerin bazılan, 

bu sahada muhtelif im.illerle ruh taraf
larını ya büsbütün kaybederler, yahut 
da bu taraf eksikliğe uğrar. Bu vazi• 
yetler de, o filmlerin ya hiç muvaffak 
bir sinema eseri olmadığı, yahut da kıs
men muvaffak olduğu yolunda hüküm· 1 
lere yol açar. Pek tabii olarak böyle l [ 

Metropoliten 
"Metropoliten" filmi için, mükem 

ll'lel bir opera filmi, demek, yerinde.lir. 
Ancak "Bu yüksek san'at şahesermde 
:tfevyork Metropoliten operası şan'at -
karlarından Lavrens Tibet, Favst, P"~ • 
}'aço, Barbiye dö Sevil operalarile Kar
tl'lenin tekm:t son iki perdesini temsil 
ve teganni etmektedir,, reklamında mü
bald.ğa vardır. Gerçi reklam rekh~ ı;sa 
da, mesela bu ;rada "Karmenin tü.-ııil 
son iki perdesi" bahsinde, mevcur!un 
hudut ve şümulünün aşırı derecede faz
h hc::arlanmrş olduğuna dokunmak icap 
ccle·. J:::ın~atindeyiz. Kritiğin de kritik 
olıfo ~una göre! 

Bununla beraber. "Yıldız" sine.'r"a -
s:nda gösterilen bu İngilizce sözlü fılm
de, bir film için bol bol denilecek ka • 
dar ses ve opera parçalan dinleniliyor. 
Ve en çok Lavrens Tibetin kuvvetli, gür Prenses Natali Paley, Grandük Polün kızıdır. Evvelce lstanbul 
güzel sesi! da Şarl Buvayye ile beraber ıcAtmaca,, §imdi de Piyer Rİ§ar Vilmle 

Ses dinletmeğe vesile verici olmak birlikte "Aşk ve taht,, filminde görülen bu kibar yıldız, Katerin 
Üzere yapılan böyle filmlerin çoğunda Hepbörnle "Silviya Skarlet filminde ele oynadı. Bu reıimde, siyah 
olduğu gibi, mevzu gayet basittir. Fa - .. 1. el b · lb" "· ·· • b · kt ·· b • k t1 le • • A mus ın en ır gece e ısesı uzer; ne, eyaz ıpe en orme ır ce e e 

at, senaryosu ıyı yapılmıştır. Me.;ela, • • • • d 
1
• • k el' k'l b z 

tnuhtelif 0 era parçaları söyletmek icin görüyoraunuz. Bu örnek gıyınışıu mo e ını, en t zev ı e a muf ve 
Sebepler, ~akul olarak hazırlanrruş~rr. zevkine göre giyinmi§tir. Pek şık! Prenses Natali Paley, bu hususfa 
Makul ve tabii olarak! şöyle eliyor: 

Müzikal direksiyon, Alfred Nevm<' - - Prenses doğmu§ olmak, /,enim için bir ev kadını olmayış Jp.. 
nrn ve reji işi, Rişard Boleslavskinin ii- mek değildi Ruıyada babamın sarayında iken ele ev kadını gibi ha 
zerindedir. Her iki iş de başanlmı~tır. reket ederdim. Bilhaısa dikişle uğrQfır çocuk elbiseleri diker ve bun 
A.lis Bradi, Vörciniya Brus, Sezar Ro • l f k. kl • d · kt b ·· .:k • d yardım Aynı za. ... h. k dan oy 1 LA arı a ır çocu ara gty ırme en uyu sevınç u . · ·••Cro, ıç a ·sama nuyor ar. av- . l el B • 
rens Tibet de, çok hareketlidir. Yalnız ... manda kendim için modeller çnmekle meşgul o ur um. u ışe ta 
bu güzel sesli adam, kendisine hiç ya- o zamandan bQflaml§hm. ıı 
ltışnııyan o bıyıklarını kesse ne iyi ola
cak. Palyaço makiyajx yaptığı zam:ın, 
Çehresi bıyıksız olarak daha sevimH Mi. 
l>alyaço makiyajı yaptığı halde! 

Aşk Ve Taht 
''Aık ve Taht", Şarl Merenin "Prens 

Jan" iı!dmli sahne eserinden ınülhenı ol
ınuş bir filmdir. Eseri ekrana adapte e
den Pavl Şillerdir ve mizansen Jan dö 
1'f argena .. Fransızca sözlü. "Sumer" si
nemasının bu haftaki programında .. 

"Aşk ve Taht" filminin mevzuu, bu 
iki cepbe arasında yürüyor. Sevgi ve 
entrika, ihtiras, hayat acısı v. s., oıtlı•k· 
Ça enteresan bir mevzu ve bozuk olmı. 
Yan bir senaryo .• Ahenkli, anlaşmalı bir 
oynayı§. Bu cihetten derli topluluk, 
kayda değer. Fakat, asıl Piyer R:~ar 
Vilın, kendini gösteriyor. Oynayışı çok 
cantr, kavrayıslr kuvvetli. Prenses Na -

~ . 
tali Paley, Nina Miral, Amodi, R,,5e 
l<arl, Eme Klariyon, Jan Döbükur he -
ll'len hep iyi oynamakla beraber, ön saf· 
ta ki Piyer Rişar Vilm.. Zaten ba'.jı ol 
de kendisinde .. 

Fimde, yalnız polis direktörü tİi İ:lin 
Ve hareketlerinin lüzumundan fazla ka
rikatürize edilişine dokunulabilir. Bir 
komedi filmindeki gülünecek tip ve o

n~n hareketleri ile ağırbaşlı bir filmde
lq gülUnecek tip ve onun harek~tlerl, 
farklı hazırlanmalı ve ciddi mevzulu bir 
filnıe komiklik çeşnisini katışta hesap -
lı davranmalı 1 

Gerçi, asıldaki ruh yerine bambaşka 
bir ruh gelerek, aslile alakası kesilmiş, 
lakinbaşkahk edinmiş ba,arıh bazı film
lere de raatgelinebilir; fakat, bu başl<a· 

lığın da bir TUhu olması ve filmi içten 
canlandınnasr, ,arthr. Bahsettiğimizde, 
vaziyet aksinedir. 

ı.Per Günt,, filminde, bir kere Hanı 
Albers, en esaslı ıahıiyeti, tipi benim
ıiyememiıtir. O, bu rolü de her zamanki 
tarzında, gayet mekanik oynnvor. Dı~
tan bir oynayış, içten değil! Halbuki, 
Vilyam Şekspirin "Hamlet,, i gibi Hen-
rik lbsenin "Per Günt,, ü de İçten, hem 
pek içten kavrayııla, duygu ve düşünce 
uçurumlanna atlıyarak oynayış ister. 
Hanı Albersse, duygu ve düşünce 
uçurumlarına atbyacak yerde, bunları 
atlıyor! 

Zaten "Hamlet,, gibi türlü, hatta 
biribirine pek aykın türlü manalar çı
kanla gelen "Per Günt,, e vuzuh veril· 
mek temeline dayanııla yazılan senar· 
yo, filmi öz eserin ruhundan, daha fil. 
min çevrilmesine ba~lanmadan uzakla'i· 
brmıştll". "Per Günt" rolünün, ~eka • 
ııik oynayışlı olan Hanı Alberse yük
seltihneıi de, işi bir kat daha çığnndan 
çıkannı§br. Çünkü, Hans Albers bu 
rolü kaldmyor, amma güçlü, kuvvetli 

~~ x . 
~tl.L 

Hans AJbersin "Pcr Giint" r< 1Uin· 
deki pozlarmd~ln biri, i~t.? lmdurl 

bir hamal gibi! Evet, yükün a]tından 
böyle kalkıyor! 

Henrik lbsenin eserindeki, sahnede 

bile dekor yardnnile cöz önüne gctjri. 
Jebilen fecrik sahnlere filmde hiç yer 
verilmemesi, muhakkak, ki hatadır. 

Film, sinema tekniğinin şimdiki imkan· 
lan göz önünde tutularak, bu cepheden 
göz kamaşbrıcı }ekillenişlerle şaşaalan• 
dınJmalrydı! Hele geyik ve uçurum ma· 
salı ile yatak ve kızak tahayyülüne 

filmde söz ve işaretle yerverebildiği halde 
bu sahnelerin feerik gösteri~le kanat-
landmlmaması, doğrusu şaşılacak şeydir. 

Mevzuun ve çerçevesinin gayet müsait 
oluıuna rağmen, h:t.va'anı~tan kol"kul· 
muş, ayaklar yerden kalkmamış! 

Hülasa. "Per Günt,, filmi, Henrik 
lbsenin ~iir ve fikir <'Serinden olduğu 
kadar Edvard Griygin beste e:;cı·inden 
de gerek olduğu gibi ve yeter derecede 
i:1tifade cdilemdcn vücuda rretirilmiş bir 
filmdir. Yalnız daha bol olması lazım 
gelen bazı manzara a:ılı, kapanıştan, 

güzeldir ve küçük rollerden bir kısmı
nın temsili, iyidir. Bu arada, vaktile tı. 
tanbulda danseden Zehra Ahmedin pek 
küçük rolünü, kısa dansile beraber zik· 
retmeden geçmiyelim! 

' 

Sevimli küçük yıldız Şörli T~mplin, ~im<liye kadar bir ~k büyülC 
yıldız annesi ve babası olmu.~tur. Tabii filmde!. Resimde gördüğü • 
nüz Jocl Makrey de, yeni filmlerin den birisinde bu kızın babası ro • 
Iündedir. Yandaki küçük kal't.ı köpek, küçük yıldızın sevdiği k~ipe • 
ğidir. Yeni filmlerinden birisir.in bir sahnesinden üçüzlü bir görü •. 

.. ' nuş. 



Yaz galiba ~lÜ· 
tün hıncım ağ:.ıs • 
tos ayının elile a 
lalacak. O ne ~ı · 
caktı yarabhil 
Mübalağa olma · 
sa denizin de ne • 
rede ise kurunı:1 
ya başlı:yacağını 

söyliyeceğim. A · 
ğaçların altırıcla 

sıcaktan kızanmş 
ağustos böcekleri 
gördüğümü söy -
lersem inanmazsı 
mz, tabi. Ne is~ u
zatmıyalım. A 
ğustos ayı day:i · 
mlamıyacak krı • 
dar sıcak geç iytY. 
du, diyelim yeter 

Bayan Barh<> 
tan sıcaktan Lil . 
nalmıştı. Porta -
kal rengi bir bü -
yük şemsiye tentenenin altında 
uzanmıştı. Bayan Barbotan çok 
güzel bir kadındı. Saçları parlak 
kestane renginde idi. Derisi pem· 
be bir kadifeye benizyordu. Bü -
yük kara gözlerile yanındaki er • 
keğe delicesine bakıyor, onun S()Y 

lediklerini tath tatlı dinliyordu. 
Bu erkek Bob'tu. Genç ve güzel 
kadını bu kadar alakalandıracak 
surette anlattığı şeyler ne idi? Ne 
olacak, her zaman, böyle bir yer· 
de ve böyle bir vaziyette her gtnç 
adamın anlattığr, sözleri Ye imza
sı deği~se bile mevzuu hiç değiş -
miyeu bir hikaye: Seviyorum, ö . 
lü~ uı lll\1, ~4lnıyorum, tutu§uyorum 
m~salr. 

Day Bob'un üç günlük tatili 
kalnu~h. Bu da bitince Parise gi· 
decek "Komisyon - lhracat" hü
rosunda biıikmiş olan işlerinin ba
şına geçecekti. Bu tatil zanıanı 

pek iyi geçmişti. Ski'de ve güzel 
otomobil yarışında şampiyon o] 

muş, tenis kupasını kazanmı~tı. 
Bunlar hepsi iyi, hepsi güzel, am· 
ma yine eksik bir şey kalmıştı. 

Gönlünü de eğlendirmeli değil 
miy di? lşte bunu da tamamlaıııak 
için bayan Barbotan ile tamştJ. Bu 
nun iki sebebi vardı: Biri genç ba
yan çok güzeldi, ötekisi de bv.ya
nm kocası orada yoktu. Gene ada 
mm yüzüne eritip içecekmiş giol 
bakan Barbotan dayanamadı ni · 
hayet sordu: 

- Bu sözlerle anlattığınız .~ibi 
beni gerçekten seviyor mu~um1z.? 

- Ah sevgilim bunu nasıl an
latayım? Size karşı duyduğum s~v 
giyi anlatabilecek sözler bulmak 
kabil midir? Size baktıkça çıl1ı -
rıyorum. Yalnız bu kadar SÖ} 1 i -
yeyim ki, kalbimin aşkmıa daya · 
namıyarak durmasından korku . 
yorum.! 

- Düşündüğüm şu: Yani bir 
limonata içer gibi öyle basit bir iş 
için kocamı aldatmak istemiyo • 
rum. Açıkçası sizin için, bir va · 
kit geçirecek, kadın olamam. 

Bob bu sözlerin lüzumsuz oldu 
ğunu söyledi. Hatta protesto bile 
etti. Kendisinin uçan bir kadın :>l-
madığına,hayatm sonuna kadar ko 
casma bağlı bulunduğuna tamami 
le inandığım bildirdi. Esasen o da 
mes'uliyetini tanımaz bir adam 
değildi. Karşısındakinin namu~un 
dan emindi. Kadın bu çok düriist 
sözlerden memnun olarak dedi ki: 

- Pek güzel, size inanırım. Ar
tık uzun zaman gizlemeye lüzum 
görmeden sizi sevdiğimi söyliye • 

Fransızcadan 

bilirim. Ayni zamanda bir suça 
doğru gittiği mi de anlıyorum. Fa· 
kat bugün mü, yann mı? ... 

Bob sözünü keserek: 
- Bugün-! 
Dedi. 

••• 
Virjini - Bayan Barootan•m 

göbek adı budur - Artık Boh'un 
yakasını bırakmıyordu. Ondan 
bir türlü ayrılmak istemiyordu. Bu 

İstanbul: 18: Manon operası (üçün- 1 
cü ve dördüncU perdeler), 19,30 çocuk 

saati. Hikiyeler, 20 muhtelif plaklar, ı 
20,30 stUdyo caz tango ve orkeıtra 

guruptan, 21 ıon haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajanıının 

gazetelere mahıuı havadiaservisi veri
lecektir. 

Ounartıeel Pazar 

Takvim ı ı n. KAn 12 n. KAnun 1 
===--=-==116 Şevval 17 Şevval 

G0D dolUfU 7 25 7.2~ 
Gtbı batlfl 17 ()() 17.01 
Sal*ll D&DlUI 6, 1 5 6 I (> 

ôlle D&mUJ 12 22 J 2 22 
llWldl namuı 14.45 14,46 
Akp.m namazı 17,00 J 7.01 
Yatm nam&m 1837 18,.18 
Imak 539 539 

Y ılm seçen gUnJert I 1 12 
Yılm kaları cQDJert 355 354 

• BORSA • 
ıo- 1 - 936 -

dbalarmcla Jaldd lfaretJJ olaalal, be • 
rtac1e ""'Pmllle clr.ralerdlr. Kakwnılar • 

Ulla ..... •bt~· 

nukut 
H.-1 • Loadrı lıtO, - • Vlyaaı 

• NeYyork 114. - • Madrtd 11 -
• Parts 167. - * Bırlla !il, -
• Mlllıo ısıı, - • Vaqon t4. -
• Brlltae U.- • 811dapqte " -* Atlaa !4, - • BDkre, il'. -
• Ctaenı ısa. •• • Belgrıd ~·. -• Sofya t5. - • Yotoha1D1 3~ -
• Amıtercla :ıı ~.- • Altıa 94~. -
• Pnı 9e - •Mecidiye 53. -
• Stotbol• aı . •. • Bııtaor !35 - 1 

Çeki ter 
• Loadra 6to.- * Sto\blm ~l.l~S 1 
• NıyYor• 0.7971!- • VlyK 4.•a.~ 

vaziyet genç adamın canım sık · 
mıştı. Neden sıkmasın? De,·am et
tikleri palasta herkes onların rir · 
likte yaşadıklarının farkına vBr -
1nl!&. ~ ~MIM~l'. 1Cadm_t1UJ•11.a 

söz arasında "Beni bugün diin · 

• Pulı 
* Mllbo 
• BrBtse 
• Atla• 
• Cıaeyre 

• SofJ• 

• Pra2 

ıt.06 • Madrld s.aıu 

Ut • Berllı 1,9770 
4.719• • Vaqoyı 4,tlU 

sus- • Ba:laptttı 4.~158 

7.44S4 • Batreş 108,0)~ 

6f,5l65 t Delırad :'4.93 

19,'101;4 • Moskova 108?.- ı 

ESHAM den daha ziyade sevdiğine yetı:in m----
et,, deyip duruyordu. tllallah ar - '' Baatuı 0.60 - TramYay 9

.-Aaadolo 23.t~ •Çimento as !O.-
tık. Bereket versin ki yakında ~e- ReJı uo Oayoa oeı. -.-
kilip gidecekti. şır. Hayrıyı ıs. - ~art oeı -.-

•Mert ez Buta11 60 •o Balya -. -
Bir gu"n VirJ"ini kendisine c:öuJe u sı 00 .: t "S J • rorı. -. , ır m. ecza -.-

bir haber verdi: l!oınonti a. rııetoa -.-
- Gidiyorum, sevgilim. F~.kat l•tlkrazlar - t.hvlller-

merak etme, gelecek hafta ,vi•ıe • 1913Tlrt Bor.ı uo F.tettrlk -. - il 
• il 22,87~ Tramvı) 31,70 

buradayım. Ben senden ayrılır mı • . • ın 21.s~ Rıhum tt -

yım hiç? Bir haftalık bir aY".~lrk lıtıkruıDabm ı 99 - • Aaadola ı 43'110 
I lr111ı ı1tlkruı 9l'.- • Aaıdola ıı 43,?0 

çabuk geçer. Biribirine taparı ar 19ıa A M 10, A eadola ııı ı,4c 
için bunun ne ehemmiyeti var? ~ e • Sıvas-P.:rzuram 9". • Mt•essıı A ..,,_,,!' 
kadar mes'ut olacağımızı görc'!ek 
sin. Sabah saat dokuzda sana ıe - ----7 --------""'! 
lefon ederim. Öğleyin yine t•:!in ..._ __ ~_1a_lı_i_re __ s_a_t_ıı_ı __ -1 

ucunda beş dakika birleşiriz. Sa -
at ikide yine telef onla konuşm·uz. 
Beşte, yedide, yemekten sonra yi-
ne ahizeler kulaklarımızda olur. 
Artık perşembe günü birlikte ye· 
mek yeriz. Kocam fabrik:ıda bu • 
lunacağı için korkumuz olmaz. Sa 
1ı günü ve cuma akşamlan kor.;,m 
klübe gider, biz de sinemaya gi
deriz. Görüyorsun ya, pek o kııciar 
serbest değilim amma, ziyanı yc'K. 
yine işimizi yoluna koyanz. 

........ lleuet " u.IW'e .. ,....... dibi 
,... ...... ıtrea (kilo) maddeler: 

Kf. P. Kf. P. 
Nev'i: En u En çok 
Buicla1 (JUmupk) 7,24 

" (..-t) 6,35 7,lZ 
" (laalca) 7 7,13 

Arpa (ymalik) 5 
ÇaYclar 6,15 5,20 
Mwr (un) 1,30 

,, (lteyu) 5 17 1/ 2 
Hqhat mavi 12,30 
Susam 17 
Güa Jiinii 68,20 
Peynir (MJU) 19,ll 20 

J<ADlNlN 
Yazan : A. C. 

Samime yemek arasında bir 
şişe kırmızı Fransız şarabı da ıs • 
marladı. Bu şarabı hayatında ilk 
defa olarak içiyordu. Şarap hoşu
na gitti. Neden kınnızı Fransız 
şarabı ısmarladığım düşündü, se
bebini bulamadı. 

Samime vücudünde bir hafif • 
lik duyuyordu, herşey ona gayet 
tabii görünüyordu. Sanki etrafın
daki bütün insanlar o akşam me. 
rasimperver olmak ve kendisjnf 
iz'aç etmemek için biribirlerile 
sözleşmişlerdi. 

• • • 
Bu arahk garib bir hadise ol· 

du. Otelin boyı Ferit yemek salo. 
nuna girdi. Müşterilerden biri&ini 
telefona çağırmak için aramağa 

başladr. 
Samime o esnada şarap barda

ğını dudaklarına götürmek üzere 
bulunuyordu. Feridi görür görmez 
rüyasını hatırladı. Birdenbire VÜ· 
cudünü tatlı bir rişA kaplad'I, eJ • 
leri titredi, şarap bardağını ma -
sanın üzerine devirdi. 

Samime, ondan sonra olup bi -
ten şeyleri pek bulanık gördü. Gar 
son yeni bir masa örtüsü getirip 
onu kirlenen örtünün yerine ko -
yarken Samime yorgun bir tavır
la gülümsiyor, garsonun ne yap· 
tığını hiç görmüyor, salonun için
de dola§an Feridi mütemadiyen 
gözlerile takib ediyordu. 

Bir kuvvet, bir ilham Samime· 
ye kalk çocutun arkasından git. di 
ye emrediyordu. Samime dalgın 
birW- . JrıeWk•Ue o\am ~bı
taları çözülmüş .gibiydi, rüy:.ı gör
mediği halde rüyaya dalmış, o an· 
da içinde bulunduğu vaziyetle hiç 
bir irtibatı kalmamış, tamd ·ğı ve 
mensup olduğu bir alemd~!l çı 
kan bir aksisadayı işitiyormu~ da 
onun nereden geldiğini layrkik 
tayin edemiyormuş gibiydi. 

Boy yemek salonundan ~ıkıp 

gidince Samimeyi bir telaş, bir ü
züntü aldı. Lezzetle dinleniltn bir 
musikinin birdenbire kesili~erme 
si üezrine henüz kulaklarda <:mlı
yan son sadaların mabaidi ar~-tş · 
tırılıp ta bulunamayınca in~n ne 
hale gelirse Samime de işte övle 
oldu. 

Samime bir şey unuttuğunu 

görüp geçtiğini, mühim bh· şeye 
karşı gözlerini yumduğunu b!rden 
bire hisseder gibi oldu. 

Bu aralık cazbant hafif bir tan 
go havası çalmağa başladı. ~aıni
me bu tangonun melodisine Y.:\pıl
dı. Aklı fikri otangonun na~m€-Je· 
rine takıldı kaldı. Güfte ve beste 
biribirine kanşınca baş dö·ıdibü 
cü bir halita hasıl oldu. 

Samime, yalnız bir mısrmn 30. 

nunu anlıya biliyordu: Ertesi gün bayan otomobile 
bindi. Arabanın makinesi güıül • 
tüler-içinde uazklaştr. Ayrılık pek 

Virjini'nin kocasının çalıştığı fab- " ••• Bir ıece bile kaçınlan fır • 
rikaya gitti. Adama herşeyi söyli· sata yazıktır, çijnkü yann HM.ha 

kt
. kadar. belki ölürüz.,, 

acıklı olmuştu. Amma ne de >1:':a 
tren, yahut vapurun verdiği a)·n
lık gibi değildi. "Fırrrt" deyince 
yolcuyu alp götürüyor. Uzun bı y
lu üzüntülere meydan vermiyc,r. 
Tam haftasmda Virjini geldi. Ye· 
niden "yemin et" ler biribirini 
kovalamaya başladr. Eh, artık h-.ı
na dayanılmazdı. Kurtulmak ic;in 
yalnız bir yol buldu. Kadının lrn
casına imzasız mektup yazB!'lk 
kendi kendini ~ıe verdi. Fa\at 
bundan bir şey çıkmadı. Ranr1tı · 
vülere gitmemeye başladı. Amma 
kadm yine peşini bırakmadı: 

yece ı. 
Müşterilerden bazıları b·.1 m1s· 

Bay Barbotan, onu görünct :rii raı cazbandın "çığırtganı" ~ıe he 
lümsedi ve söz söylemesine n:~y- raber hep bir ağızdan söylliyo!' -
dan vermeden dedi ki: lardı. Söyliyenler, mütebeSJi'll du· 

- Niçin geldiğinizi biliyorum. daklanna şarap kadehlerini !?ö• ü· 
Karımı bana iade etmek istiyeri!k- rüyorlar, içiyorlar, eğleniyc1th:' 
siniz. Boı yere zahmet etmeyin. d ı. 
Ben böyle bir fırsat anyord11m. Hayat bu! ölüm düşür.mesmi 
Virjini evvelki kocası zamanında bile bir dans havası, bir eğJenre 
benim de yakama böyle yapışm·ş- şekline koymaktan çekinmi\'ordu. 
tı. O adam kansını boşıyarak ha· Samime artık o hayata dahil dP.ğiJ 
na verdi. Şimdi de aynini yapa - miydi. 

sanlar cemaatinden tardoJunnııC 
tu. Onu görmüyorlardı bile~ On• 
Iarın nazarında çoktanberi Ölm 
telakki ediliyordu. Onun nG ya1'f 
tığına, ne ettiğine dikkat ctntd 
hatırlarına gelmiyordu. 

Cazbant gittikçe daha c 
havalar çalıyordu. Sanki o kod 
salonda ağhyabilen tek bir kişi~' 
alay ediyordu. Muizkanın bu 
kunluğu, Samimenin azal,ğuıcıa, 
istifa ettiği sosyetenin manid!lr bK 
tart emri gibiydi. Sanki San11·., "•" 
ye deniliyordu ki: "İşte biz fim 
bu lisanda konuşuyoruz, set' o U 
sandan anlamazsın,, 

" Ç" kü' b h t d ... ~ ... un yarın sa a a .ta aı 
belki ölürüz.,, 

Bu ne demekti? SamimPnid 
benzi kül gibi oldu. Fazla tııhrilC 
edilmiş olan muhayyilesi, l<·!' ta• 
rafta kendisine karşı ihand v<: ~ 
trika tertip olunmasından ~ph 
ettiğinden, Samime bu \-~ziy 
mürettep bir ş~y olarak kabu 
pek meyyal göriinüyordu. Aca 
kendisi için bir veda şarkısı mı 66 
kunuyordu? Kendisile alay mı e 
diliyordu? Her taraftan herk 
kendisine gizliden gizliye griılc- ~ 

rinin ucuyla bakmıyor muydıt1 
Sanki yemek o)alonunda~ müşte • 
rilerin hepsi Samimeye kaı~1 dik• 
kat na?.an celbedeeek surette mri· 
birleriyle anlaşmışlar mıydı? 

Sa'l11imenin yanındaki m"s=ıda 
oturan h'.r çift d:ınsa kalktı: ~nPl1" 
deki masadan da ... Samime dı-ns 
yerine pek yakın oturdu~u içill 
~e~sın nansemşını ıyıce l!fl\tp 
edebiliyordu. Hayat denilen sif. ' 
böylece gözlerinin önünde ç~lk:: "' 
]anıp, sıçrayıp duruyordu. ~ami • 
me bütün o dansedenleri, !urr·tf 
mahsus..ıda kendisi için yu"!ılt.ut 
bir dramın artistleri farzediy ~· J 

du. 
Yanındaki masada otu• :m v' 

tatlı su frenklerinden olduktan ,,,. 
!aşılan iki kadın, galiba fa,,13 :C"' 
tiklerinden dolayı, tangonu! mıs 
ramı pek cırlak bir sesle tek,.nr e• 
dip duruyorlardı. Onlann s->::i ~a .. 
mim enin fena halde sinirine do -
kundu. Onun için dikkat r.az~u1 

celbcdecek bir surette onlaru dOğ• 
ru dönerek kin taşan bir na !tlt 
la baktı. Samime, vücudünü s:ır 
san derin ıztırabın tek bir bakı~' 
la o kadınlan susturmağa kAfi ge· 
lecek kadar müessir olabilereğjnl 
zannetti. 

Fakat o iki kadın Samiıncj·i g5t 
memezliğe geldiler. Diğer bütiiiı 
müşterilerin nazarında oldu~ r,i• 
bi Samime o iki kadının naıant. • 
da da hiçten sayılıyordu. (l k:ı • 
dınların bakışında hayatı ~el\•'11 
bir kuvvet vardı. O iki kadt ::, g:~ 
lerini muayyen bir noktaya dit:• 
mişlerdi. Samime de onların ne! "' 
zarlarını takip ederek o ne !-t&,-1 
baktığı zaman gayet şık gi~ inmif 
bir erkeğin o kadınlann muaaınJ' 
doğru gelmekte olduğunu ~6tdiJ; 

Samime kendi kendine: 
-'' Benim masam matıı.if i!ı ~ 

sanlara mahsus olan bir adaya &eti 
ziyor,, dedi ve bu sözleri takit•eJI 
duyduğu müthiş acıdan ad(tl 
zevk aldı. Çünkü tam bir nnvnıi 
dinin hayata veda etmeyi k?Jll1"" 
laştırmağa muktedir olaeafllf 
hissetti. 

Samime başını 
gözyaşlannı sildi. 

Bir gyn otomobile at arak 

cağım. Boşama davam açtım. ea- Samime bunlan qüşünün~e göz 
va bitince size devredeceğim. Bir lerinden yaşlar akmağa ba~fadı. 
iki sene sonra m de seveceği a. Bu yaşlara mukavemet etm'!k lm
dama deveredersiniz. tınna elmedi. O artık ne ' li in· 
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Ank~ra tarih fakültesi 
l 1 il. KANUN 1936 sfJI" 

,... . • (6 ncı ~yı/adan detam) 
ı-aı-ılüm 
nice ~ .~nginleştirecek daha 
te . el suruımemiş belge hazine
rı Yard B 1 uŞ' ~adol rr. un ardan yalnız A • 

n . ;a 
1 

lllnuzda ortaya çıkarılmak -
U§ ha 0 anlan bile ilim dün~·asma 

ap- ~;;: ~erecek mahiyettedir. 
e~ !ara k tarih kurumunun son ay

tiyat Alaca höyüh.ie yaptığı haf· 

1 le d ta bulunan kıymetli belge -
n ı rl t en birkısmı Ankara miizesin-
~P. r:' bir kısmı da fakültemizin ant· 
ı;e kirloji IaboratU\·arlarmda tet -
Of ~.,. arzolunnıuş bulunıııaktadır. 
2'!11 .cıe •. . ıl nuz açılmaıms tarih belge 
bJt b apoiannın anaht;rlarr ~izlcı:iıı 
~-!~dıeıı itibaren ellerini;c veri

H1r-·io~ Q 

\
• _..,.1• • anahtarları kullanacnk 
ı .vuı\sek 
tak .ve kıymetli uzmnnlnr ol~.- ı 

Yetışmenizi dilerim. 
ar k ?arih çahşmalarıınızda size 

lao aylık olmak irin bazr mevzu - ı 
tı .. ~ 

in ornek olarak Yennek isterim. 
rik b~ 1 - fürzr tarihlerin dediği ~:
ta· ~ .. Osmanlı imparatorluğu dört 
~n· j~ ~dır halkiyle kurulabilir mi 
,hl' 11 

1
• Asrı imparatorluğu kuran 

eti tj~r, kundan imparntorluk hu • 
ııe ?ı u larz içinde hangi dcYil'lcr~·J 1 

hn ~l'den ne isimlerle gelmiş Ye h:ın 
o· ltktan idiler? 
e ~ .. ~ - 1453 te Türk Osmanlı ki.il
e« ~ru ile Bizans kültürünün muka- ı 

, esesi e , . 
n ·t d 3 - Osmanlı imparatorlnğuıı
e • l'ı ~ :n1eşrutiyet deni nasıl açılabil
k • lt~tir? 
ri· d 4 - Ankara müzesinde Ana • 

1.?lu kazılarından toplanmış tür· 
da ~ ~·azılt ve yazısız belgeler var -
~11 .. ~lı·. Bunları Tarihsel bakmıd~rn 

ır 1tdeliverek ilmi olarak tesbit cdi-Jla ,... • 
·ıı~ 

· ~~ ~ - Poteri krsm1Iar, b - Taş 
• ~v );~ll?r, c - l\faden §eyler, d -
·, ~bletler. 

Gibi türlü kısımlar üzerinde 
~Yrı a~·rr irdelemeler yapılabilir. 

Unlardan yalnız bir tanesi dah1 
~h başına bir etüd mevzuudur. 
l 5 - Türk Osmanlı imparator
lu~mı d~ş siyasada Avrupa dev

n· e~~erinden her biriyle ayrı ayn 
:ç, l'rıu.nasebetleıini irdeleyiniz. Bu 
ıs ~iinasebetlerin tarih seyri içinde 
c.. 8lllanıı imparatorluğunun yıkıl -
a• ~~na kadar olan devirlerde muh 

elif safhalan birbirine bag" layı -
~ 11??. • 

1 .6 - Türkiye cumuriyeti dev. 
etıni tetkik için esaslı olarak mü-

" ;acaat olunabilecek belgeler ne -
.~rdir? Bu belgeler arasında en 
0~enıli olanlar hangileridir? "Ta· 

ni ~h nıetodunda en önemli belge 

1 
hrıelisiniz ki hadisatı yaşamış 

:lr ~ an canlı belgelerdir. Bu canlı 
in l'l elge~r bütün birmillet olursa o

~ değeri ölçüsüzdür. Ancak bü
~k bir kitleden hakikatı anla • 
~k Yolu metotlu çalışmaya ve 
l'ıce dikkate ihtiyaç gösterir, .. 

7 - ltalyada Roma şehrini ve 
~tada ilk devlet kuranlar kimler
b·r? Bunu vesikalı bir irdıelle tes-
lt ediniz. 

d ... Çalışmalarmızda bu benim ver· 
h ~ın ö~eklerc bağlı kalamk mec 

il· d~ı:-e~dc değilsiniz. Kendi iste -
~IDnıze göre münasip mevzular 

seçebilirsiniz. 

~etli Türk talebeleri, 

1 Sıze ilk hitabnn olacak bir cüın 
'il~ d~~~~üm. Onu tesbit için bii -
ı khır unıversite profesörünün ku· 
a larnnd ı .. l · · tll k a çın ayan soz erını an-
ı.~ -tan daha güzel bir cümle bu
~dını. O cümle şudur; 
t~ın~ hocanız ancak sizin taze 
bit ~z dımağlarmızdan çıkacak 
irk ~1 aydınlıkları karşısında hoca-

t>ratiğimi tamamhyabilirim.,, 

s •• Onun için beraber çalışmamız· 
da hareket noktası benim için ve 
sizin için bu olnıalıdıır. llim arka
daşı olarak ilim yolunda beraber 
yürüyeceğiz. Ben sizden eski ol • 
duğum için sizin bu yolda yüksek 
a.maca vannaruza bütün varlığıin
la çalışacağını. Bundan emin o -
larak çalışmanızı beklerim. 

Dersimiz bitmiştir. 
Bizi dinlemek lutuf ve nezake

tini gösteren yüksek dinliyicileri-
1 

mizc teeşkkür etmeyi ödev saya -
mu. Onların bu tc;Yik edici sabı . 
\·e durumu gerek benim gerek tr· 
le beın için unutulmaz bir hatıı a 
bırakacaktır. Cümlenizi saygı ile 

Berlin olimpiyatlarına hazırlık 
Güreşçilerimiz olimpiqattan sonra 

F iniandiqaqa gidecekler 

f;Olamlarnn.,, 1 

ondrada 
Endişe 

( t/styanı l incldı• .'. 

Buna mukabil Sovyetlerin am. 1 
bargo konuln1ası lehinde müdaha· 
l~de bulunmaları ihtimali yok de-
v,.d' 
~.ı ır. 

Maamafih bay Eden ile Sovyel- I 
lerin Londra sefiri bay Maiski ara 
smdaki ilk görüşmede her iki ~:ı 
rafın vukuatı tacil etmemek arzu- 1 
sunu göstermi~ oldukları zannolun 
makta.dır. 

Nihayet İngiliz yüksek mahafili 
Alma:ıyanın geniş mikyasta silah-, 
lanmasmdan tedehhüş etmek!e 

dirler. ~~ . .-...·-·_...._......_.._.........,. ...... __........._. __ w.......-..--..--.."""""' ...... ......ı ............ ...._. __ ........_,_.,......,...._.......,__.,_~---~.""""""'--'-'-=-----...._....-~ 
Bütün bu sebeplerden dolayı Ce 

nevre müessesesi, 20 kanunusani Olimpiyatlar İçin hazırlanan Alman kızlarından Ruth Gründ ler mü•abakalarrn yapdacağı 
tarihinde petrol üzerinde ambargo •ahada ,aııııyor -~ 

konulması meselesinde kati bi~ 936 Berlin olimpiyadının kıt} piyattan sonra Finlandiyaya geçe{ (yolculuk otel ve yemek mauııf• 
vaziyet alrnıt olsa bile lngilizlerin mevsimine ait kısmı başlamak üze. rek orada. da müsabakalar _yapa· ları dahil) ücretler 175. 210 lir • 
Amerikanın dütünceleriİıe tevfi- redir. caklardır. dır. Küçük program ise bu seya• 
kan . umumi bir ambargo konul- Atletizm kısmına ağustosta baı· ~ • " hata daha az gün ayırmaktadır. 
mıyarak yalnız muhaıematbn lanacakhr. Çok parlak olacağı anla Natta Seyahat acentası liu olim Buna ait ücretler de 135 .. 175 li· 
evvelki miktarlardan faz)a petrol §dan bu müsabakalara eskrimcile- piyatları görnıeğe memleketimiz- radır. 
vcr:Imemesi teklifinde bulunma- rimizin, güreşçi, ve kayakçılarımı- den gitmek istiyenler için bir prog Spor biletleri ise 66,30, 40,80, 
ları ihtimal dahilindedir. zın iştirak edecekleri anlaşılmak- ram hazırlamış, bazı kolaylıklar 30,60 lira olmak üzere (mevki 

Londra, 10 (A.A) - Morninu tadır. Seyirci olarak· gidecek ka- göstermeyi düşünmüştür. Bunun farkları) ayrılmq bulunmaktadır.· 
Post gazetesine göre, gelecek haf. yakçılanmız bugünlerde yola çı- için üç program hazırlamqtır. Acenta bu paraları bugünden 
ta petrol hakkında görüımelere kacaklardır. Büyük programa göre İstanbul. başlayarak taksitle almayı karar
buşlayacak olan İngiliz ll'~!J:~esi, Eskrimcilerimiı olimpiyada gi- dan hareket günü 29 temmuzdur. !aştırmak suretile gitmek iatiyen~ 
aşağıdaki noktaları nazarı itiba- derken bir kaç gün Macaristanda 23 ağustosta lstanbula dönülmü§ lere kolaylık gösterecektir. · 
re almağa mecbur olacaktır: kalacakları güreşçilerimiz de olim olacaktır. Bu büyük program için ·~ 

1 - Petrol üzerine konulacak ---------------------------------------~ 
ambargo, ltalyayı geçen kinunu-j dördüncü deniz fırkalarının mü
evveJden fazla askeri mahiyette rettebatını tamamlaması, yani bir 
mukabil tedbiı-ler almağa sevke- kruvazörle, üç torpido muhribi 
decek midir? yedi torpido ve 25 denizaltı gemi-

2 - Fransız donanmasının h:ı- sini harp edecek bale koyması ve 
reketleri ve Amerikanm bitar~f1ık sonra da 6,000 kişiye yükselen mü 
kararı, vaziyeti ne fekilde değİş- rettebatı silah altına çağırması 
tirmiştir.? icap edecektir. 

3 - Sir Samuel Hoare'un ken- Bundan ba~ka Tulon ve Bizert 
dini müdafaa etmek için verdiği harp limanlarile Cotedazur,de!<i 
söylevı Paris sulh projesinden do.. ve şimal Afrikasmdaki bütün te
layı nefret ve infial duyan efkarı cim limanlarını müdafaa haline 
umumiyeyi ne dereceye kadar tes- koymak \•e bunları ağ ve torpil-
k. . •· ' h'l I f ın etmış .. ır. lerle techiz etme!c, sil ı mu 1e. aza 

Daly Expres gazetesinin sandı- hizmetleri teşkil etmek icap ede. 
ğına göre, İngiltere, petrol ambar- cektir. 
gosunu kabul etttirmek üzere Ce- Bunun için, donanı~a i~in mü 
nevrede ısrarda bulunmıyacaktır. him miktarda ihtiyat efradını si
Tatbik edilmekte olan tedbirlerini lah ahma çağırmak ve sahil mü
kafi olduğu ve harple neticelen-İ dafaasını 10.000 kişiye yükselt . 
mesi muhtemel olan yeni tedbh·· mek suretile kuvvetlendirmek ilı::
ler almanm lü~suz bulundu- tiza eder. 
ğunu söylemektedir. Fransa Alp hududund::ı kısmi 

FRANSANIN MO!>AF AA seferberlik yaparsa, doğu cenu-
TEDBlRLERl bunda bulunan birinci ihtiyat fır-

Paris, 10 (A.A) - Petit Parisi kasile belki de ikinci ihtiyat fırkı 
en gazetesi Akdenizde bir tehlikt- sının bazı sınıflarını silah altına! 
halinde Fransanın alabileceği mü çağıracaktır. Fransa, huduttaki 
dafaa tedbirlerini anlatıyor: bütün Italyan ulusunun harp za-

"Fransa: halen bütün birinci manmda gibi yaşamakta olduğunu 
filoyu AkJ.enizde bırakmakla ik· göz önünden uzak tutmamak tut· 
tifa etmektedir. Eğer İngilizlerin mamakla bera1>er, Fransa da buntı 
yaptığı gibi bu denizde fevkalade benzer bir tedbire müracaat edil
duruın ilan edecek olursa evveU mesi mevs;m:;izclir. Fransızların, 
bu birinci filonun ve üçüncü ve bu tedbirlerin gecikmeksizin tat· 

~:.:ı~~ıebileceğinden emin olma- Yunanistanda 
Bertin, 10 (A.A) - Amerika • 

senatosu tahkikat komisyonu me- Rey vereceklerın parmak· 
saisinden bahseden Korespondan, 'arı mürekkebe batırılıyor 
Diplomatik Politik gazetesi fU sa
tırları yazıyor: 

"Umumi harp esnasınad mor
gan bankası vasıtasile yapılan si
lah ve mühimmat teslihatı, bi~
raf bir devletin muharip devletler
le ticaret yapabileceği hakkında 

o zaman umumi olarak mevcut 
kanaata dayanmakta idi. Harp 
malzemesi sevkedilmesine rağmen 
bitaraflığın muhafazas! imkanı. 

belki nazari olarak mevcuttu. Tat 
bikatta ise, bu teslihat Senato ko 
misyonunun tahkikatı ile de sabit 
olduğu gibi, menfaatları alakadar 
etmekte ve bitaraflığın nazari te

Atina, 10 (Hususi) - Meh'us 
intihabı hazırlıklarına germi \'e • 
rilmiştir. Venizelist partisi baş -
kanı B. Sofulis müntehip)erin iki 
defa rey vermelerinin önüne geç• 
mek için rey verdikten sonra bü~ 
tün müntehiplerin küçük pumak 
lanm üç gün silinmiyecek bir mii
rekkebe batmnalarını teklif et • 
miştir. • 

Hüluimet 9,000 müntehibin e • 
Iinde ikİ§er intibah ciizdanı bu .. 
lunduğunu haber nldığmdan bu 
te~difi kabul etmeğe mütemayil • 
dir. 

mellerini zaruri olarak yıkan mü- ESKi KRAL VE KRALiÇE iÇiN 
lahazalara müncer oluyordu. 

Amerika Senato tahkikat komis 
yonunun müzakereleri yalnız, bi
taraf bir ~evletin husui menfaat 
ler tazyiki ile harbe sürüklenebile-
ceğini değil, aynı zamanda Ame. 

Atinn, 10 (Huııusi) - Yarm 
ö~müş kral Kostantin ile kra'liçe 
Sofyanın istirahatı ruhları için 
dini bir tören yapılacaktır. Bu tö. 
rende Bakanlar ve Generaller ha
zır bulunacaklardır. 

rikanın müdahalesinin maddi men -----
faat ve taahhütlerden doğduğunu 
ve harp mesuliyeti haklundaki ob 
jektif ve h!llisane mülahaza1arm 
çok zor bir dun'm i:r.!nde bu!undul 
ğunu i~bat etmektedir. 

Paris, 10 (A.A) - Bütün gaze· 

teler, Alman basınının Framız -
İngiliz itilaflarını tefsir edişler 
aleyhinde bulunmaktadırfor. Eu 
gazeteler, bu itilaflann Lokarno 
ile bir güna alakası olmadıiım 
yazmaktadırlarr. 





Birinci ilk okuma1 (10 nuncu sayfadan devam) 
ismi Adres 

kitapları çıktı 
Dil devrimine göre Kültür bakanlığı 

tarafından hazrrlanan ilk okuma kitap· 
lunın birinci srmflara mahsus olanı da 
Devlet basımevi tarafından çok nefis bir 
~tkilde basılmxı ve satışa çıkarılmıştır. 

Genel satı§ ve dağıtma yeri: V AKIT 
kitap evi - İstanbul 

Bu kitaplardan bugünden itibaren 
Türkiyenin her tarafına dağıtılmakta 
olduğundan VAKiT' ın her yerde bu
lunan satıcılarından da temin ve tedarik 
edilebilir. 

Fiatı: 15 kurU§tur. 

----------------C. Guillois 
A. Hatkinson 
Karathanasis 
Mehmed oğlu Osman 
Margoıısian B. 
Nigogossian St. 
Papangheliı S. D. 
Portokalides S. O. 
Polychromi E. 
Setrag Derazarian 

,, ,, 
Sukiassian M. C. 
Spctsarides P. 
Sivrissarian ve Azna 
vorian 

Kadrköy ıulh birinci hukuk l-ı&kim -
)·~ Sait Kadri ıginden: 

Kadıköyünde Muvakkıthane cadde -
sinde 33 sayılı Rovayal pazarında iken 
halen nerede olduğu bilinemiyen Mus
tafa Raziye : 

Sarafian T. 
Tevfik Naci 
Tchividjian M. 
Zarnaki O. 
Valatchi G. 
Varghis E. 
Papangbelis C. 
Yüzbaşı Mehmed 
Lütfü 
Marthe Y amalian 
Chabouran Lucie 
Drakapoulos Demetrius 
Donadjian Gazar 
Aznavorian M. Serpui 
Ragna Maria 
Tius Domenicus 
F aful Mazlum 
Damdjian Paul 
Lila Pilde 
Reşid oğlu Ali 
Aydın Vilayeti 

,, " 
" ,, 
,, ,, 
,, ,, 

J. Leon 

Bahire tarafında aleyhinize açılan 
tahibat bedelinden yüz otuz liranın tah
sili hakkmdaki davanın ilanen vaki teb
ligata rağmen gününde mahkemeye 
gelmemiş olduğunuzdan hakkınızda gı

yap kararı verilerek tatbikat icra edil
diğinden ve gelecek celse mevcut de
laile cöre davamn hükme rabtedilece
iinden bahisle namımza muameleli gı
yap karan tebliği ile mahkemenin 
19/2/936 çarşamba günü saat 10,30 a 
talikine karar verilmiş bulunduğundan 
tarihi tebliğden itibaren yirmi gün için
de muamelatı vakıaya itiraz eylemeniz 
ve yevmi muayyende Kadıköy birinci 
•ulh hukuk mahkemesinde bilesale ve
yahut bilvekale isbatı vücut eylemeniz 
ve yirmi gün içinde itiraz etmez ve gı
yap masrafını mahkeme veznesine tevdi 
eyJemezseniz mahkemeye kabul olun
mıyacağınız gibi hasmın dermeyan et
tiği vakıaları ikrar ve kabul etmiş addo
lunacağı H. U. M. K. 402, 404, 405 ve 
408 inci maddeleri hükümleri tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olu

nur. Müdür Mimuri 
~~~~~~~~~~~~~~ P. Andonudus 

F..yiip sulh lıukuk hakimliğinden: 
Ölü Ahmedin metrukatmdan olup 

paraya çevrilmesine karar verilen Ra
rnisde Cuma mahallesinde Bağlar cad
desinde eski ( 4) yeni ( 8) N o lu ve al
tında dükkanı havi ah§aphaneyle büyük 
bahçe dahilinde çatısı demir ve kargir 
etrafı açık samanlık ,.e ahşap harap han 
ve odaları ve caddeye nazır aynca iki 
klrgir dükkinı müştemil emlakin ta
aıanuna (2500) lira ve Topçular cad
desinde 21 emlakNo. lu (30) dönüm 
tarlanın -188- sehim itibarile (64) seh
mi ıattlacağından tamamına (1200) li
.ra ve Pata çayırında (12) emlak No. lu 
11 dönüm 3 evlek 68 parmaktan ibaret 
olan tarlanın tamamına (300) ve yine 
aynı mahalde 17 emlak No. 1u 11 dönüm 
153 parmak tarlanın tamamına (300) 
lira ve yine aym yerde (16) emlak No. 
lu (12) dönüm (355) parmaktan ibaret 
olan tarlanın tamamına (350) lira kıy
ınet takdir edilmi§ olup: 

' Eyüp ahkami şahsiye hakimliğinden 
Atılacaktır. Satış şartnamesi 10-1-936 
tarihinde divanhaneye asılacaktır. 

Yukarda yazılı eski 4 yeni 8 sayılı 
enıllk ı 1-2-936 tarihine müsadif sah 
ıünU saat 10 dan 11 e kadar ve 21 No. 
lu tarla aynı tarihte saat 11 den 12 ye 
hdar ve 12 No. lu mahal 13 den 14 e 
kadar \te 17 No. lu l'flP.hal 14 den 15 e 
kadar ve 16 No. lu tarla 15 den 16 ya 
kadar aynı tarihte açık arttırma suretile 
tatılacaktır. 

Arttırmaya iştirak için muhammen 
lcrymetin % 7 ,5 nisbetinde teminat ah
l'ur. Müterakim vergi ve tanzifat ve va
kıf icaresi emlak sahibine ve tellaliye 
tnüıteriye aittir. Hakları tapo sicillerile 
~•bit olmadıkça: 

İpotekli alacaklarla diğer alakadara
nın ve irtifak hak sahiplerinin ilan tari
hinden itibaren 20 gün içinde evraki 
mUıbitelerile müracaattan Jamndır. Bi
rinci artırma kıymeti muhammenenin 
%7 5 tini bulmadlğr takdirde en son 
artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
ikinci artırma ı S gün sonraya yani 
26-2-936 tarihine rnüsadif salt günü sa
at 10 dan 12 ye kadar ve diğerleri dahi 
Yukanda gösterilen saatlerde icra kılı
narak en çok artırana ihale olunacak
tır. Daha .ziyade tafsilat almak istiyen
lerin mahkemeye 935/ 11 No. lu tereke 
doıyasiyle müracaat etmeleri ilan olu
nur. (V. No. 12544). 

,, " 
Aydın Vilayeti 
Dfter Vil. 
Esat 
Hamidiye Mektebi 
Ahenk Gaz. 
J. Chibeye 
Minisoğlu Mustafa 
Memur Makumi 
Çolak Z. H. Şerif 
Aydın Vilayeti 
Doktor B. Apostolides 
Yusuf Arif 
S. Abadj oğlu 
C. Argendekis 
Vali Aydın bey 
Holanda konsolosu 
Ali oğlu Tahir 
Kilimci oğlu 
Hancı Hafız Ali 
Toz Ahmed O. lbrahim 
Jean Valli 
Samsar Ali O. Mehmed 
Kalır oğlu Ali 
Emin oğlu Ali 
Müftü Z. Mehmed 
Armantoğlu H. Must. 
Çolak Vil oğlu Meh
med 
H. Hüseyin H. Mustafa 
Helvacı Mustafa Çiğe 
Dede O. Halil 
Selanikli Resad 
Yusuf O. Ali 
Berber İbrahim 
Sefte O. Mustafa 
Mehmed Muhittin 
Gabriel llliadis 
Bahçevan H. Savac 
oğlu 

Stem Juhim 
H. Herdarved O. Meh. 
Cansoğlu H. Hasan 
Molla Yusuf oğlu Ali 
Sami İbrahim Halil 
Tabak Sabanc oğiu 
H. M. 
Tefikçi oğlu H. 
İsmail 
Hasan oğlu lbrahim 
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Meblağ 

10,30 
37,08 
18,54 
2,06 

14,03 
16,48 

1,35 
4,12 
1,64 

22,iS 
6.08 

12,31 
1,63 

1,54 
4,12 

16,48 
11,96 

2,06 
3,92 
6,18 
0,24 
0,91 

309,-
29,21 

187,89 
211,15 
103,-
254,;42 

40,40 
44,61 
98,34 

265,20 
4,-
3,-
1,20 
1,-
8,29 
0,09 

17,40 
1,-
0,15 

20,-
8,-

,38 
76,-
4,-
0,30 
0,40 
0,80 
0,50 
3,65 
1,65 
9,40 

20,-
4,95 

125,-
10,-
10,26 
37,12 

0,50 
0.50 
0,50 
1,-
0,50 
2,-
0,50 
0,50 
o.so 
1,-

1,-
0,50 
0,50 
1,-
2,50 
0,50 
1,-
0,50 
2,-
0,50 

7,50 
7,50 
0,50 
0 .50 
5,50 
0,50 

5,-

0,50 
0,50 
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lsmi Adres Tevdi T. Meblll 

Mehmed oğlu H. 
Mehmed 
Seik Mehmed 
H. Mehmed Ali 
Kara Ali oğlu Mehmet 
Mudurci Ali 
Darno Ali 
Velsarios Pecoulas 
Ali oğlu Halil 
K. Panayotopoulos 
Osmanlı Ticaret Bankası 
Sivaslı Mehmed oğlu 
Abdülkadir 
Hasan bin Ali 
Madam Nisak Nigossien 
Madam Stasso Kaiffi 
Belediye Meclisi Ba
kırcı Dimitri 
inşaatı Umumiye Te
şebbüsatı Şirketi. A-
rasta Kahgası vere-
sesi 
inşaatı Umumiye Te· 
şebbüsatı Şirketi. At· 
hanase P. Alfieri ve 
Annesi Anna 
inşaatı Umumiye T e
şebbüsatı Şirketi. 
Munci Z. Kavas 
Mehmed 
inşaatı Umumiye Te
şebbüsatı Şirketi 
Mehmed Ali ve Ke· 
rimesi Refika 

" ,, 
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" ,, 
,, 
ti 

,, 
" 

,, 
,, 

" 
" 

,, 

,, 

25/.4/ 1934 

,, 

Paul Milberg ,, 
lZMlR OSMANLI BANKASININ TEVDiATI 

İnşaatı Umumiye T e-
şebbüsatı Şirketi P. 
Boharot J. Csro 
Haim Alculumbre 
Defter Hekimi 
O. D. Kasab oğlu ve 
Mahdumu Unyon Si· 
gorta 
Bulvari Şirketi Ma
nuk Darbekirian 

icaret ahkemesi 

" ,, 
,, ,, 

. Mehmet Ali, Müd. 
Osman. Orman Mü· 
düriyeti 
Ticaret Mahkemesi 

,, 

" 
,, 

,, " ,, ,. 
1. Ceza Mahkemesi 

" " ,, ,, 
,, ., 

Evliya oğlu Refik 
Noter 
İzmir Kaıaba ve T ern
didi Mal Sandığı 
D. Rousso Mahd. 1 inci 
Sulh Mahkemesi 
İzmir Kasaba ve Tem
didi Mal Sandığı 
İzmir Kasaba ve Tem
didi Mal Sandığı 
İzmir Kasaba ve Tem
didi Mal Sandığı 
İzmir Kasaba ve Tem· 
didi Mal Sandığı 
İzmir Kasaba ve Tem
didi Mal Sandığı 

" " 
" " lzmir Belediye Kn-

rakilis (Yusuf Omiro 
Zevcesi) 
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Ticaret Mahkemesi ,, ,, 

IZMlR OSMANLI BAN' .. ASININ TEVDiATI 
Moise Gargher, Noter Meçhul 25 4 1934 
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2,-
0,50 
6,-
1,50 
1.-
1,-
3,-

15,49 
24,25 

20,-
150,-
40,-
20,-

265,06 

280,61 

621,84 

384,15 

86,53 
95,57 

331.94 

63,32 

200,-

700,-
13,-
81,70 
24,70 
20,01 

1,96 
34,-

0,92 
8,84 
2,-

13,15 
375,-
293,58 
20,-
85,15 

40,-

1.603,13 

20,-

30,-

70,-

87,50 

40,-

60,-
20.-
50,-

14.334,12 

40,-
30,-
50,-
50,-

15,-

10,-
2,-

30,-
( Ltafcn Sayrfayı çeviriniz), 



ABONE ŞARTLAR/: 
YJllılıı o eytıııı d aylıls Aylık 

M enııetıetırrrııxıe 7!W) ·~ 2M ııo 

Yuhırncı yerlere 1660 1'ı~ 400 l&: 
P ı •t11 "'lrllğtııe ' 11100 11:)() 100 1''< 
ı:1rmlyeo yerlere/ 

1'11rkt~entn rıeı 1•0~111 ıııerl<ezındl' hl IClll\• otl•ırıe \'1<zıı11 

YAZ/ \'E YONf . ."TIM YER/: 

btAntıuı "nkıar• .:aıJıJNI '' AJU • vurOlfl 

\ 1<1 tre· 4ı4l\7{; 

leletoıı \Yazı l~lerl: 21413 

l'eıı;rıu arıre.~ Kl ' l"'!\ t.ı.....·ıı•uJ 

Pılllte ıııutuın.ı Nn 4fl 

'":111:.ıı11ııı11111ııtıı111111 ııııııı11111 ııııııı1111 ıııııııı11111 ııınııı11111ınııı11111 1111ııı1111 ıııııııı11111 ıııııııı 111 ııııııı111111ı•""''"ıııııııı1111ııı•ııııı1111ııııııı111111ıııııı11111ıı•ıııııı111ııııııı1uıııı•ıııııı111ıı•ıı1t111111ıııııı11111ıı•ıııı111111ııııııı11111ıııııı11111 ııttııııı1111 ııııııı111111ıııııı 111111ııııu 111111ıııııı 111111111 ıı1 11111 ııırıııı 111 uııııı1111111ıııııı111ıı1ııııı111ıııı•1t11ıı 111 ıııııııııııııtıııı•.ııııır• 

Yozgat ilbayJığından: 
Y~::gnt Memleket has!ahanesi için fazla miktar açık eksiltme 

r.u;·~~iyh satın a!ımıcak karyola, ya tak, baaaniye, tcriikiyle amel1vat· 
ln.n~. lab:>raiuvar levazımı vesair alat ve mc;r..:~nt eşyasının ihale gi!. 
ı :.i cb;ı 2 - Kanunusani - 936 giinü görülen lüzum üzerine 15 -
I~:m~~:·.ıı.:ıni - 93:; tarihine uzatıl mııtır. 

H:ale mezkur tarihe rastlayan Çarşamba günü Yozgat Daimi 
Enci.i:ncninde yapılacağı ve alınac :.k bu malz~m~nin şeraitini öğren
m~k istiy~nkrin Yozgat, Ankara, İstanbul Sağlık Dire!dörl~!derine 
bn~ vo.:rmul:ırı ilin o1unur. (3722) (8101) 

lstanbul Mılli Emlak Müd ·ir liiğünd ... n: 
Cinsi \'e Mevkii 

K.'.\ğıthanede Çağlıyan kö~l{ü 

müştemilatından evvelce w.atbah 
ahır olaı-ak kullanıb.ıı bina. 

Vilayet konağı ile eski DE-ftcr· 
darl 1~ bir.ası arasın:Ia bahçe içi;ı -
deki pul satıf ki~esi "43 lira 23 ku
ru~luk t"·mi.ıat kiracıya aittir/' 

Senelik kirası 
Lira 

276 

60 

Müd1eti 

2 Yıl 

3 ,, 

Yukarıda cins ve mevkilE-ri yaz ılı yerler hi:.:a~arındaki kira ve m:id 
detler üzerinden ac;ık arttınDa usu lile ayrı ayrı kiraya verilece~ir: ts· 
tekli!erin ve feraitini öğrenmek ist iyen!erin 2' -1-935 çarşaml:a ~ü 
nü saat on dörtte o/o 7,5 akçeleri!e müı-acaatları. (M) (80) 

Jandarma genel komutan'ığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 
1 - Cir kilosuna 110 kuruş t!e ğer verilip eksiltmesine istekli c.rk· 

mıyan 10,150 liralık sade ek!iltme si 28-1-936 salı günü saat 15. cle 
pazarl::da s:ıtın alınacaktır. 

2 - t::: tem;nat 761 lira 25 ku ruftur. Şartnamesi parasızdır. 
3 - El.ı::ıi"~r..:e Ankara Genel Komutanlığı kurağında y:ıpıla~~ktır. 
4 - Ek::ti :n:~ye girmek istiyen ferin teminat makbuzu veya Banka 

rr.ekı-:.:,br;y}e pa-::arlrk saatinde k omiayona baı vurmaları. ( 49) 047) 
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lzmir Kasaba ve Tem
didi Mal Sandığı 
Th. Rozos 
A. Marssession 
Ch. Pan:ljaris 
Matheos lndjeyan 
P. Moulias 
:Will Burkler 
Madam Ch. Wilıon 
Stanillaa Ciudicci 
t;atif Savando ve 
O.Nuri 
Mamuri Z. Emin 
Mahir Said ve Şü
rekası 

frahir Z. Ahmed Mithat 
Lf ohn Spieıelthal 
!Harold C. Creen 
Sivriıaarian Aznavo
rian 
Süleyman Ferid ve 
Şürekuı 
~naniadiı Georıes 
J\rditi Leon ve Mah
dumu 
"Roıiı,, Sigorta Şirketi 
Garaaao Fils de Haim 
Demetriadis M. 8. ve 
Kizım Muıtaf a 
Manettas Georges 
Kitrilakiı J. Fils 
M. Bein oğlu 
Paul Gordon 
Mt!harrem H. Meh-
med oğlu 
Kalohairetas Stelios 
Haim de Salamon Levy 
J. R. Poulias 
Ak. Osman Z. Hüse
yin lzz~t 
Moise Asher ve Bros 
j:ıcob Cbimichon oilu 
..')avid tı. l':nnqaes 
Jean Cali~zi 
Hasan Rat;d 
~lı Z. Rifat 
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Meblağ 

100,--
3,-
4,16 

58,24 
5,-
3,98 

11,21 
34,21 

3,97 

15,50 
34,97 

4,97 
16,77 

3,67 
8,40 

31,23 

2,18 
4,78 

10,50 
56,46 

4,16 

1,38 
1,14 

17,35 
4,-

26,20 

11,52 
23,19 

5,61 
1,79 

7,97 
5,74 
8,50 
2,23 
5,25 

12,79 
12,27 
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DA'/ c;ÜvCNC G•Olo:G•Of 

AL.TIN C.ÔıOl 

. , . . 
<:.tı.ıK KOPRuyt VA~oı 

tıoeAR~• OA Mİı.yoı•-nAR VARO• 

1 

1 1 •ste.nbuı ~•ledlyesı llan•ar. 1 
1 Hepsine ·90 Jira değer biç,len Y enibahçede Arpa emini mahalle • 
1 sinde Köprübaır caddesinde 19 N . lı bina enkazı satılmak üzere • • 
çık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde gö • 
rülür. Arttırmaya girmek istiyenie r 675 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 2 7-1-935 pazartesi günü s.ıat 15 

I de daimi encümende bulunnıalıdır. (B) (174) 

~lllı ı ıı ~ı 1111 .. 
Hava Kurumu . .. 

Büyük . Piyangosu 
S:mdiye kadar binler e kişiyi 

zengin etQı~ştir. 
3. cü keşide 11 2. ci Kanun 936 dadır. 

Denizyolları Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 
ış L E T M E s i Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye~ 

Ac.&.ıeri: Karüi1 - 111,..1...,. ler~e ( 20.000) liralıkbir mükafat vardır" 
Tt1. 42."tn · Sirkeci 1Ulllr4ar a4~ 

-7·;:b:::· :;;,~:-· ıı~ı~ıııı~~,~~~11~11~!!~ ı .• 
1 ,, il" ' 11''11' •il I' 1 11· ' 1 il 
,' 1 ı' f I 1 H 1 j 1 ı ıı 1 I 

1 ı ~ ı , 1 i ı , j t ı , ~ 1 I l ı \ I ' ' ı 
1 1 ' • 1 ı ' ı ı 1 i l 1

1 
i ' 

lı ' 1 1 ı ' ,1,ı ı il' 1 ıtı,, ' 1 'ıl 1 
' 1 1 

1 
1 ı ı. 1 it ' ~ 1 '~ 1 

1 

KARADENİZ vapuru 12 lkinci
kanun PAZAR günü saat 20 ac 
Rl?.E'ye kadar "175,, 

r----------------DON ve YARIN Külliyatından 

YENt KİTAPLAR 

Yeni Adam 
F.STROVSKI 
Haydar Rifat 

75 Kuruş 
No. 47 

irsiyetin tesirleri 
Tercüme 

'Remzi Türker Nihat Kip 
75 Kuruş 

No. 48 

Teni Merkezi: 

V AKIT Matbaası 
lstanbuı 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Balat Hacı İsa mahallesi Sult m çeş

me C. No. 80 de oturan Bayan Naciye 
8-2-934 tarihinde sandığımıza bırak
tığı para için verilen 51134 numaralı 
bonoyu kaybettiğini söylemiştir. Yenisi 
verileceğinden eskisinin hükmü o'mıya· 
cağı ilan olunur. (V. No. 12552) 

Sahibi: ASIM Us - Yakıt Matbaası 
Neşriyat Direktörü: Refik A. Scvengil 

Sinir ve akıl hastalıkları 
Mütehassısı Or. Elem Vassal 

Cağaloğlu HilUliahmer <'ad desi Keçigii ren apnrtımanı kat !'o. (1) Tel: 220.11 

Ev: Kadıköy /Jahariye ileri sokak numara 3. r,•/cfon: 60791 

., _ ı 11mımı~~ıııı 1m•mıııım1.ım~~nı~ııooımıoomoo~ın~ıımıııaııı11, 

11 Selinik Bankası 
li Tesis tarihi: t8RR 
lıdare merkezi: IS1 ANBUL (Gaata) 

1 Tifrklyedeki Şubeleri: 
1 lstanbul, (Galata-Yeni Cami ) J 
B lzmlr, Mersin 

1 
Yuoanlstandakl Şubeleri ~ 

Seh\iılk . Ati na . Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

~111111~•ııımıııımıın~Mıı1nııwııııı~ııı111 

Irat a!mak isteyenlere Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

. 

Satılık bina 
Beyoğlunda Y eniıehirde Hü -

aeyinağa mahalleıinde Yeniıehi: 
caddesinde 92 numaralı kagir 

Cağaloğlu Nuruoımaniye cad. No. 30 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Sah günleri meccanendil' •• 
Telefon. 22566 

büyük kahvehane satılıktır. l••••••••••••••mll 
ZAYi 

Üzerinde iki odaar, altında bii 
İstanbul ithallt gümrüğünden aldıyük mahzeni, tulumbası vardır. 

ğımız 8-12-934 tarih ve 221316 sayılı 
Yeni yapıdır. Almak İstiyenlerin makbuzu kaybettiğimizden yenisini çr-
gazetemizde idare memurluğunfl karacağız. Eskisinin hükmü yoktur. · 
müracaat etmesi. ~· V. Vlttoll ve Ko. Ltd . 


