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Ovyet-Romanya misakılSuika~tçzlar lıakkındaki Açık havada 
Musolini 

İmzalanmak Üzere ·iddianame okundu Eğer yağmur 
bı~bakammız Pariste mühim .Müddeiumumi suçlu arın seciyelerini yağıyor derse .•• 
90rüşmelerine devam- ediyor memleket dışındaki gizli teşekküllerle Hemen herkes pal-

. - 1 ·· b } · · b. b. l t tosunun yakasını 
.e11ke~rede Sovyetlerin ve 1 ürkiyenin .iş- ot a~ mı· uSn~bs~ eKt -~rdını ldır~r ırer anb a • kaldırır I 

Q ıle bir Avrupa koni eı ansı kurulacak ı. '~ ı aı ın ur o aguna ve azı 

İdari 1 sözlerinde tahrif yaptığına işaret etti. 

teftişler 
!lir ka .. Ka Ç gun evvel mutayda me· 

1-r kanununu aiakalandıran biı 
er IJraaında Rasih Kaplan, Baş· 

ğa bağlı bir teftiş heyeti teşkili 
dan bah•etti. Antalya mebu-

\ln .;.: .. 1 · ·· k d -v .. erı muza ·ere mevzuun an 
b" 
lr hle•c olmakla beraber meclis· 

,::Yip har,..ketleri uyandırdı. 
. lriı_:-ı.tde aühtelif VM.MııJer~ 

ttftiı ·ı ~ 0 k 0 h lid" it ı erı ı ı cep e ır. Bu cep-
tden bi" ih" h .. n tiaaa cep esıdir. Me-

ltiutu-: Bakanlığı müfettişleri mek

lıiıııannın ve talebe hayatının sağ
t.rtıanna, okutulan derslerin ter-

e Prenıiplerine uygun olup olma -

tetkik eder. bir taraftan da öğ
erin, yahut mektep müdürle

fdart vazifelerinde fenalıkları bu

p bulunmadığını araştırır. Öteki 

ra bağlı olan müfettişlerin 

l' de Pek az farkla böyledir. 

tftiı itlerinin ihtisasa taalluk e

~n bugün olduğu gibi tabıi 
lene Bakanlıklar tarafından gö

' ll'aJrat '1mumi idare bakımın
~ teftit itleri muhtelif Ba -

~ OJd f araunda müşterek bir vazi

bt 11iuna göre bunları Başbakanlı
' tir bir tefti§ heyetine vermek, 
it lllUfettiıler tarafından verile -
~Per1-.. n , 

oluna bir kerre "müfet -

ttf l'aporları icrasız kalıyor.,, şi • 

ortadan kalkmıı olur. İkinci de

llluhtelif Bakanlıklar tarafın
~Ptlıııakta olan teftiş vazifeleri -

bt er J>arçası alınarak Başbakan -
~b b!t' merkezde toplanın ş ola· 

lfeı- bütçede tasarruf bile yapılır. 
' b halde Başbakanlığa bağlı bir 

~'Yeti teşkili memleketimizin 
.._ ~ İdari ihtiyaçlarından biridir. 
"il ~ n~ sayın Başbakanımızın gcs fçınde doğu illerinde yaptığı 

. ~tinin neticesi de göster • 

ASIM US 

i/f ~'L 

Suikast mahkemL.,ine sabahle
yin hafi olarak öğleden sonra 
saat 3te alenen de\ am ec.~ilıniştir. 
Aleni celsedt> }ı:" l .. iın suçlulardan 
İsmail, Arif ve \ ah)aya bazı su
aller sormuştur. Ondan sonra 
müddei umumi idd:anaınesini 
serdetti. 

Baha Arıkan bu dm·anm her 
hangi bir komplo davasından çok 
uzak old .. ı u 1 ··1 1 .. 
bir rejim davası bulun e 
retle ilan ettiğini .. öylü) eı ek, .. öze 
başladı: · 

''Davamız rejim dava Hln. Çiin-

Bundan sonra müddei tınmmi, 
mahkumların şahsiyetleri hakkın

da yegan yegan izahat vermiş ve 
Yahyayı şu şekilde tasvir etmiş
tir: 

B. Titiilrsho kü Atatürk'e el lraldırrlmı .tır. A-

9 sene evvel köyün<k bulunurken 
bir hayvan hırsızlığından tevkif 
edilmiştir. Kendisi asker ffraridir 
Bundan dolayı Balıkesirde Divanı 
harp tarafımhn 3 ay hapse mah 
klım edilın~ ir. Bu mahkUmiye. 
tinden sonra Mersin 3üncü alayı. 
nm 3 üncü taburundan 15 gün as. 
kerlikten soma kaçmış, ve Suriye 
de bu taıihe kadar kaçak olaral· 
şurada burada dolaşmıştır. 

Paris, 6 (A.A.) - Türkiye dış tatürk, Türkive, ve Ti"rkün l izza 
bakanı 'fcvf ık Rüştü Aras öğle - kendLirlir. ~1addi ve manevi bü
den sonra Osmanlı düyunu wnu - tun vatan mefhu 1ilo Tüıkiyedir 
miye ve Osmanlı Bankası erkanı !ştc davamız hunun irin dir ı.i bü
ve Türk borçları Fransız hamille- yüktür ve verilecek karnr da büyük 

Yahya her türlü fen alığı ya 
pacak kahilivette bir adamdır. 

ÜZEYRIN ŞAHSiYETi 
"Czeyr köyünün en zencin ada 

mı olarak tanınıyor. 'Bu ff\ryef ir 
(Sonu Sa. 9 SU. 1) ri mümessilleriyle görüşşmiişfür. olacaktır.,, 

(Sonusa.2sü. 5) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Avrupanın en 
mel'un kadını! 

Papa: i!:i helepçe çıkardı 
Bu nefis h "kayeyi bugün 8 ine· 

sayfamızda okuyacaksınız. 

Kıs olim iyadı başladı 
.!5l 

Tören çol{ heyecanh oldu. Karh 
dağ ar seyirc· mıyor 

Bu müsabakaları bir sulh tframı ve beq
nelmilei bir an /aşma ~ekline kalbedeceğiz 

Olimp "ya1lara 1ıazırl ık: Bi1 TıoT•ey maçı 

(Yazısı 6 ınc da) 

•• musa Bir hikiye 
~nciliği, ikin ciliği, üçüncülüğü kazanacak ara para 

Duçenin karilıtürii ... 

Paris - Soir muhabiri Musolini 
ile yeni bir konuıma yapmqtır. 

4 üncü ıaylamıza l'lıkınız. 

B. Tahsin Uzer 
Erz.urum yolunda 

R,... ':'alrsirı l'zer ,·ola çıkarkıı -
' 

Üçüncü genel mıifetti~ Bay TahsİD.f 
Uzer, dün saat on beşte Galata rıh .. 
tımmdan kalkan İzmir vapuru ile 
Trabzona otmistir. Oradan Erruru -
ma gidecektir. Genel müfettiş'c b"rlik
te bazı memurlar da gitmişlerdir. 

f ürk - Bulgar mü
nasebatı etrafında 

E.,ki Bulgar elçı ı B. Pavlof, yur -
dumuzc1an ayrılması münasebetiyle 

Türk - Bulgar <lo!:tluğu etrafında duy. 
t!Ulanm bir n.:ıh:ırri~;mi .. e an!atm•~tır. 
Dördüncü sahifemizde okuyaca!~smıa. 

z 
Şatilarımızı 6 ncı sayfada bula caksınız 
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SON HABERLER 
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) Italya - Habeş harbi 
~ ~-- ~2- __ ,_, ,_, __ .......,, 

l Makalle - Adua yoluna yeni 
Cenup cephesinde yeni 1 

bir muharebe başladı 
Londra, 6 (A.A.) - Röyter 

bildiriyor: Adiu.babada umumi 
diifünce, İtalyanların bütün gay -
retlerini cenup cephesinde sarfe
decekleri ve timalde bugünkü du
rumlantıı muhafazaya çalışacak -
ları merkezindedir. 

Somali cephesinde General 
Graziani, Raı Deıtanın mağlubi
yeti üzerine bu mıntakaya gönde 
rilen Ye yeniden ltalyanları sağ 
cenahtan tehdide baılıyan Habeş 
kunetlerine hücum etmittir. So
mali membalarından gelen haber
ler, ltalyan tayyareleri son za -
manlarda bu yardnn kuvvetleri -
nin toplandığı yeri bulmutlardır. 

Bunun üzerine, General Gra -
ziani, Geıtro ırmağı vadisinden 
bu kuvvetlerin üzerine bir yerli 
İtalyan askeri kuvvet:. göndermi~ 
ve bunları mağlup etmiştir. hal -
yan tayyarelerinin de iştirak ettik
leri muharebe, Habeı yardım kuv
vetlerinin tahkim etmeğe ba,la · 
dıkları Lammaıilindi köyü civa -
rında olmuf ve bu köy İtalyanla
rın eline geçmiı, Ha betler bin ki · 
ti kadar zayiat vermiıtir. ltal -
yanlar bu hareketleriyle 40 kilo -
~etre kadar ilerlemiflerdir. ile
ri hareketinin devam edeceği sa
nılmakiadır. 

Amerikada kışın dehşeti 
Avrupanın muhtelif 

yağmur, fırhna, 
şehirlerinde de 
kar başladı 

Nevyork, 6 (A.A.) - Uç haf-ı 
tadanberi Amerikada hükUm sür. 
melcte olan soğuk dalgası müte -
madiyen artmaktadır. 

Müthiş kar fırtınaları Roşöz 
dağları ile Mişigan gölü arasında 
demiryolu münakalatmı durdur . 
muştur. Kar tabakası iki ila sekiz 
metre arasında tahalüf etmekte ~ 

dir. Karlar tarafından çevrilmiş 
olan birç~k mmtakalar 
muztarip olmaya başlaınışlar'dır. 

Derece eıfmn altında 23 ila 43 
arumdadır. 

BUDAPEŞTFDE 

Bu4aı>e§te, 6 (A.A.) - Noel 
yortularmdanberi devam etmekte 
olan sıcak havalar birdenbire çok 
soğumu.ıur. Hüküm süren şiddet. 
li kar fırtınaları, birçok yerlerde 

mühim hasara sebep olmuştur. 

BELGRADDA 

Belgrad, 6 (A.A.) - Bir ay
cmnberi devam eden çok güzel 
havalar, nihayet bulmuştur. Bütün 
memleket üzerinde şiddetli bir 
rüzgar esmekte, yağmur ve kar 
yağmaktadır. 

ANT AL YADA FIRTINA 
ADWya, 6 (~) -ADW:p&da 

yağmurlu bir deniz fırtınası de . 
vam etmektedir. Fırtınadan 11 
mavuna parçalanmış ve batmıştır. 
Liman kayıklarmdan ve gümrük 
hamallanndan 6 kişi bir dalganın 
hücumundan hafif yaralanmıştır. 
Yaralılar hastahaneye kaldınl -
mışlaroır. Seller bazı köprü ve 
yollarda tahribat yapmıştır. 

Avam kamarası 1 Halepte hadiseler 
Harbin manasızlıfına 

derin bir ıuretle kanidir 
Londra, 8 (KURUN) -Anm 

ıece toplaatıamda 

--·nb ~ olmaflm'. 
ı..I lrütona: "Salh için ancak 
.. tik, füat mutlak Ye tam hir 
....U olclaia, onan da hiç bir 
milı.tia ı.arp ,.,mü iatememeai 
.1 ..... ..,._ittir. 

........ ~ 1alh itile 
~ lallt kabnadıtmı, fa
bt &inal Ye tanitin münakit mü
.......-; hanai tarihte kolaylq-

Dün resmi daireler 
taılandı 

Berut, 6 (A.A.) - Hamaaa 
camide yapılan bir toplantıdan 
sonra tezahüratçılar resmi daire . 
leri taşlaDlI§lardır. 

Asker müdahaleye mecbur kal· 
mıgtır. 12 polis memuru, on kadar 
asker, 8 jandarma, bir Fransız 
zabiti ve bir çavuş yaralanmıştır. 
Tezahüratçılardan kaç yaralı ol 
dufu henüz tesbit edilmemiştir. 
Şamda pazarlar henüz kapalıdır. 
Şehir sakindir. 

tncatnun billnemiyecefini ifaret -----------· etmifth'. 
Lordun iözlerinclen aonra avam 

bmaruı üçüncü defa olarak 
Lamtori teldlfi üzerindeki muba
fa ... lr tabirini, a)'l'I bir karar 
_.. teklifi halinde reye koyarak 
bunu 118 reye kartı 164 rey ile 
bllal e1lemiftir. 

Ba karar ıureti ıudur: 

"Harbin manaımılma, derin 
surette kani olan aftlll bmaruı, 
bütün dünyadaki harp hazırlıkla
rını bii)'tik bir endite ile telikki 
etmekte ve fakat bükametin bey
nelmilel refahı ve milletler ara · -
ııncla daha iyi bit- anlapnaiı tea
hil için ~n pratik tedbirl~i a· 
lacafma emin bulunmaktadır.,, 

Kısa Harici Haberler 
• Jtranuda Uıtatilerin muhakemesine * italyada tayyare iatihkim zabitleri 

--. ohuunuftur. ile 1905, 1906 ve 1907 unıf1anmn mü• 
• m,.f'te modenn Tilrk resim Hl' - hendialeri liWı altına çağmhmftır. 

"9J ~ esdn fbi. •Alman hükClmeti, hntfma emir ve-
• W.... bankalı iskonto fiyatını rillnceye kadar, yahudilerin her türlü 

yllde clSrtten )'U.ıde Gç buçuta indir - hant nilmayftlerde bulunmalarını me • 
mil*· netmiftir. 

Kamutay 
Dün kış tatiline 

başladı 
Ankara, 6, (A.A.) - Kanm . 

tay bugün Refet Canıtez'in baş· 
karılığında toplanarak ruzname . 
sinde bulunan maddeler üzerin -

l bir Habeş taarruzu 
~ ,.. 
:. 

\ Cenupta General Grazyani tekrar 
§ 

__ :_=_:_= ileri harehete geçti 
6 12136 

~ Ajnnslar, iki gündür, Eritre 1 HAKKAKTIR. BUNUN ~ 
~ cephesinde, Habeşlerin tekrar ta- BiR NETJCESI OLARAK 
g an·uz.a geçtiklerini ilan ediyorlar. KALLE ILERl MEVZiLERi 
~ Evvela, Makalleyi her taraftan sa· BU MEVZiLERİN ADUA 

de müzakerede bulunmuş ve bun. ~ ran Habeşlerin şehri zabt ve ltal - OLAN iRTiBAT YOLU M rd' 
lardan yüksek mühendis mekte · ~ yanları kılıçtan geçirdikleri haberi MADI HABEŞ HOCOMLERI 
binin 1935 yılı bütçesinde müna · ~ yayıldı. Şimdi de, Ras Seyumun, TEHDiDi AL TINDAIR. _. ,ı 
kale yapılması, 2540 sayılı kanun ~ Makallcnin şimali garbisinden Ma- İtalyan tebliği, SOMI"';' 
la verilmiş olan mütedadl serma- § kaile - Adua yoluna taarruz. et • CEPHESiNDE General ~ 
yeden 30 bin lirasının şimdiye ka. ~ mektc olduğu bildiriliyor. HAKi- nin tekrar ileri harekete geç_~ 
dar 1stanbuldu bulunan krrtasiyc § KATIN BUNDAN iBARET OL- haber verdiği sırada, veb ~-. 

~ MASI PEK MUHTEMELDiR. (Cuba nehrinin en f&l'k kolu) 
depo ve atelyesinin lzmite naklini ~ Mareşal Badogliyo, "Eritre cephe- rinde Lamatilindi mevkiinin i ~ 
temin için inşaat ve istimlak işle- j sinde bir şey olmamı§tır." demekte olunduğunu zikrediyor. EY't'~ 
rinde Sarfma mezuniyet Veren ka. i devam ediyor. Jtalyan baş kuman• 27 ikinci tetrİn 935 de, cİY.,,.... 
nun layihalariyle satın alman Ay- ~ danlığı, muharebenin neticesi belli bir muharebe cereyan eden bu~ 
dm ve şubatı demiryolla11nın te- i olmadan bir şey söylememek itiya- ki, Dolo'nun ancak 75 kilodJP" 
sellüm ve tasfiyesine ve i~letme j dındadır. ıimalindedir. Halbuki, Dol'JS 
muamelelerine ait kanunun altın. : Taarruzun büyüklüğü . ve ne- harebesinden Ras Deıtayı ~ 
cı maddesine bir fıkra eklenmesi ~ ticesi hak'unda şlihdilik bir hüküm eden motörlü ltalyan kuvv•~ 

i_ vermek doğru olamaz. BiR TA- Dolodan 350 kilometre uzakta ~' 
hakkındaki kanun müzakere ve j RAFTAN GELEN HABERLERİ deraya kadar ilerlemişlerdi. E.-ır;.ı• .. .,~ 
kabul edilmiştir. ' DlCER KAYNAKLARDAN VE • iSiMLERDE BiR y ANLIŞ 

Kamutayın yine bugünkü top. l RILECEK MALUMATLA KON- YOKSA, ITALYAN TEBLIGI: . 
Iantısmda kabul olunan bir kanun TROL ETMEK, BUNUN iÇiN DEN, ALLATA ISTIKAME'ff 
ile 1935 yılı umumi muvazenesine I DE BiR KAÇ GON BEKLEMEK DE iLERLEMEKTEN VAZ rj,• 
d dla · ZARURETINDEYIZ. ÇJLDICINJ, GESTRO VADi~ 

ahil ıreler bütçeleri tertiblcri 1 MAAMAFIH, HABEŞLE - BOYUNCA, ŞlMALL VE ştM.'" 
arasında 771.829 lira münakale RlN TEMBIEN MINTAKASINDA ŞARKiYE DOCRU ŞEBELI J~"' 
yapılmış ve maliye vekaleti bütçe 1 VE DOLA YISILE BOTUN şı. KAMETİNDE YENi BiR HAIP' 
sinin istimlak bedeli faslına 100 MAL CEPHESiNDE HAKiM 1 KETİN BAŞLADICINI ANLl1-' 
bin, jandarma umum kumandan- • VAZiYETTE OLDUUKLARI UM- BiLiRiZ. 8. 0 
lığı bütçesine de 23 küsuı bin lira \n.,..,., ..... , ır,.wı•..,,..-......... ..,,"""''"111"""'hfllll"""""'''"''11"ırmııınıı1111111ıımı11nn•" 
munzam tahsisat verilmiştir. tn-

hisaı~~ar memur :e. müstahde~~1leri Petrola ambargo konur 
tekaud kanun layıhasınm muza -
keresi esnasında bir fıkranın tadi-

li~e ait ~~riri~ kab~m dolay~~ile Yüz bin kişinin silah altına alınaca., 
butçe encumem tetkık ~~U -
re madlde gerı aTmıştır. ItaTya tel(zıp e ıyor 

Kamutay bundan sonra Cemal 
Tunca - Antalya - Hasan Saka 
- Trabzon - 'un birinci teşrin baş 
langıcmdan bugüne kadar hüku
metten gönderilmiş olan layiha 
ve ~krirlerin tamamiyle intaç e. 
dilmiş ve elde mühim bir iş kal . 
mamış olduğundan yeni sene büt
çesi gelince tetkikine başlanılmak 
üzere gelecek içtimam 11 mart 
çarşamba gününe bırakılması için 
vermiş olduktan takriri kabul e . 
derek dağılmıştır. 

Yunanistan da 
Fırkalar arasında anla:t

•aya dofru gidiliyor 
Atina, 6, (Özel) - Rivayete

dildiğine göre, bir merkez kabine
sinin teşkili için V enizelistler Çal
darisçiler ve küçük Cumuriyetçi 
fırkalar arasında anlaşma hasıl 
olm\l§tur. 

Yeni kabine, ya şimdi Başba . 
kan Demircisin yahut eski Dış Ba
kanı B. Mihalokopulosun riyaseti 
altında kurulacak, kabineye işti . 
rak edecek fırka liderlerine birer 
bakanlık verilecek, Venizelistlerle 
Çaldarisçiler arasındaki zıddiyeti 
alevlendirmek için Harbiye, Bah
riye, Hava, Bakanlıklannı Müsta
killer partisi lideri B. Metaksas 
işgal edecektir. 

Başbakanın matrut Venizelist 
zabitlerin orduya iadesi için tet -
kik ettiği hal çaresini haftaya kra
la arzedeceği de söyleniyor. 

Atina, 6 (Özel) - Makedonya. 
da ve Garbi Trakyada müthi~ 

dm ve şuabatı demiryollannm te
mış ovalarr aeller kaplamıştır 
Siroz şehri civannda kain kaprii 
seller tarafından götürüldüğün • 
den Siroz ile Selinik ~da şj. 
meıı<Mfer seferleri kesilmiştir. 

Roma, 6 (A.A.) - ltalyan ıa
lahiyettar mahafiılleri, petrol üze . 
rine ambargo konulduğu takdirde 
100 bin kit;nin ıili.h albna alına
cağı hakkındaki ıayiaları kati ıu
rette yal anlamaktadırlar. 

Keza Genera! Santini ile Ge · 
neral Meraviılinin Afrikadan ıe
ri çaiırılmaıına dün milli müda 
faa mecliıi tarafından karar ve . 
rildiği hakkındaki ıayialar da ya
lana çıkarılmaktadır. 

Bundan batka Hahetiıtanın 

lbniuuud ile bir anlqma 
tiği hakkındaki haber de 
olarak tavsif ve ltalyanm 
ıuud ile olan münuebatı hef 
man mükemmel olduiu ill9« 
dilmektedir. 

MANDANLARILE GORIJ 
MANLARll.ı GOROŞ 

Roma, 6 (A.A.) - B. 
ni, bütün kolordu kuman 
rını kabul ederek 
görütmüıtür. 

Sovyet-Romanya misa 
•• uzere imzalanmak 

(0.ıyunı I incideJ 
Tevfik -ııüştü Aras yarm öğle 

yemeğinde Titülesko ile birlikte 
Başbakan Sarraut'nun misafiri o
lacak ve akşamleyin de Sovyet bü 
yük elçisinin şerefine vereceği zi -
yafette bulunacaktır. 
GOROŞMELER SOROYOR 
Paris, 6 (Kurun) - Siyasi gö -

rüşmeler sürmektedir. Bulgar kra
lı Boris Bay Titüleskoyu, Roman -
ya krah, Bay Alescis ile Lehista -
nın Paris elçisini kabul etmiş, Yu
goslavya naibi Prens Pol Cumur 
başkam Bay Lebrün'ü ziyaret et -
miştir. 

Danimarka kralı bu sabah bu -
raya gelmiş, Bulgar krah Boris 
Sofyaya dönmüştür. 

SOVYET - ROMEN MlSAKI 
Londraı 6 (Kurun) - Havas 

ajansının öğrendiğine göre Sov -
yetier - Romen misakı yakında 
imzalanacaktır. Bu hususta çok 
ketumiyet gösterilmektedir. Bu • 
nunla heraher Çekoslovakyanın 

Almanya tarafından bir 
uğraması takdirinde onun 
dına koşmak üzere Sovyet 
ile uçaklarmm Romanya 
lanndan geçmesi cihetinbt 
laşmada yer tuttuğu sam 
dır. 

BiR AVRUPA KONF 

Paris, (Kurun) - Ovr 
sine göre bir kaç hafta 
Jetler Cemiyeti mukavel 
nin 16 ncı maddesinin ta 
sullerile bu tatbikin oto 
etrafında mutabık kal~~ 
re Cenevrede Avusturya il• 
hudut ve komşu memle 
sında mıntakavi bir top 
pılabilecektir. Bu memle 
toplantıya bizzarur 
Rusyayı da çağaacaklar 
de bu toplantı bir Amı .. 
ransı halini alacakt:r. 
sa siyaseti takip. etmek 
gösterecek oluna koni 
netice elde edebilecektir· 
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1 ürk şair:eri 
Çltı ll1Ünevverlik 
~Ytck ·· . 
flt/·· nıunevverhk 
qrıev • edit. verı aşağı yukarı tadf 

"'Ol'llz: 
~İirıe 

bir· Vuer adam her 1>cydcn önce 
1fte ~ 

dQ'n •• rn.utahassıstır. Fakat bu a-
ı ı!•rıcle el • l 'k k d" . '<Q.Vbcd erın eştı çe en ını 

Şehir M_e_c_I;_s_i n_d_e_t._ ... u_·· n_k_o_n_uşulan ~ar l 
Bazı pazarların günleri değiştirildi. Sokak adlarının 

Genç yCJ§ında oı.gurı eıeı vo • 
mek ta!i:ne eren Sadettin Nü~he:.tı 
"Türk şairleri,, adı ile yeni re 
büyük bir işe daho bQ§ladı . Bu 
haf ta çıkan ilk lormasını okudum. 
kaynaklarını göz.den geçirdim. 
Kendi bildiklerimi de kataraı dü
şününce, eıerin çerçevesi gözüm
de kat kat büyüdü. 

M·· en adam değildır. değiştirilip değiştirilmiyeceği münakaşa 'edildi 
't t' qrıeuver b. "h d. • . ~i 1 1 ır mu en ıs sızc) 

A· 4Qr/C!. '~rn.aaan estetikten, politi -
~ €/irıc,. kve fikirden bahsedebilir. 

t· leiirıe :l~rni aldığı zaman mes -

I~ 'İler· aır bir makale ya:ar, ka
ırıe t tl /ff·· a ı tatlı okutur. 

ıJ lerirı· ~rıevuer, dünyaya pençere -
. ı ~apa 

ıır &Q11 d .... rnış, somurtmuş bir in-
ııİ lif cl'e~ıldir. Kendi ihtisası olan 
ırO tt ~ii~ kıılesinden cihana yaban
~ ~4ctr 1 değil, b!r orijinalite gibi 
:e ~oıiiı' .. \1 e Yeni bir Alem ~ibi 
, r lfllr. 

Şehir meclisi diin saat on dört
te ikinci reis \'ekili Bay Tevfiğin 
haşkanlğmda toplanmıştır. Geçen 
celsenin zabtı okunduktan sonra 
Devlet Demiryolları umumi mü 
di.irlüğiine tayin edilen Bay Ali 
Hiza Eremin istifaname:;i okun 
muştur. 

ra sokacağını söyliyerek bunun 
aleyhinde bulunıı;rn;tur. 

İstanbul müzeleri genel direk 
törliiğU belediyeye bir tezkere 
yazmış, Ak:rnrayda Taş kasapta 
sarr :Musa camii nrsasınm evkaf 
nıi.lclürfüğünce satılacağını, hal . 
buki San Musnnm Türkler tara. 
fmdan fethi ur~smcla muhasara 

Nuri Paşa 

Bay Ali Riza, yeni Yazifesi i 
le şehir meclisi azalğmın telifl 
kabil olamıyaca6ıını söyliyerel· 
meclis arkadaşlarına derin saygı
larım bildirmiştir. Bu istifa kabul 

:(' }' ~ :t- ::. olunduktan sonra Üsküdar ve Ka Fak'r çocuk ar iç'n 30 
ttf • · Qrı .. • l b 1)i t rnunevver, bunu biz çok dıköydc yapılacak kanalizasyo11 ıs ter •n n aktı 
ıll' ili Qrhrız y .. lcl b. 
ip 1%ıra f b "kuz yı ır, ır ma- in~aatma ait projelerle hunlara Oğlunu Londraya götürmek 
1İ lıı111°lf a rı asının seyyar me ., bağlı evrakın nafıa \'e mi.ilkiye i.izre şehrimizden geçerken iki 
ır ':"ııiti Y:~ancı firmanın mü - L

1nc:Umenlerine gönderilmcıs'.ne h<1 gün kalan hak Dış Bak:rnı Nuri 
~~ 0ildi·· gı ı aramızdadır. Yalnız ı·ar verilmiştir. Konservatuvarın ı 
I~ ~. bRırn. ı.'z röpreı"antanlardan far- . • pa~a, burac an a~rrıldığı sırada 

• q yatı klSmına ait teşkılRt projesi mekteplerdeki fakir çocuklara ve-
~: ılır. lfı gönüllü olarak yapması- ile talimatnameye dair daimi en- rilmek iizere !30 İngiliz liralık bir 
~· }' QI) .. cümen mazbatası maarif encüırıe- eek hırakmıstır. 
si ~~Qr, 1~~nevver, hazır ilaçla nine havale edilmiş, Kısıklıda Cll· ~ ==~====== 
ıJ ııt~ Çunkü onun yarı münev- martesi, Silivri de Ltj,anbul ca<lde Ü k l • h • 
r1· lftiğ~~clcli gibi tek :nane/ığı, iman s'.nde pazartesi günleri pazar ku rta o . u 1 tıyacı-
t· '~ ı~y,~~: kıblesi vardır. Kavuk- ru]ması kabul edilıni~tir. lll Önlemek • • 
~· ı/Q v i! babası M ekke topl'ağın- Bah~ayiş köyünün Çatalca mer · 1ÇI0 

t4"" e;en·,zemde §ifa arardı. T o- kez kazasına bağlanması, Yalo · 
l )Qt, Vrupa toprağında abı ha - vatla cumartesi giinlerinden ma r Gefecek yıt mektep'erde 

; fıtk.ırdığına kanidir. ada ç:arşaınba gi.inleri ·de pazar çift tedr sat yapılecak 
"ili <irr münevver, parası bol ol- kurulması kabul edilmiştir. 
Q'l :tQrnan, elbisesini Londra _ Hafta tatilinin cumadan paw 

l:etirtir F k · l · ~. nı alınması üzerine bazr kayına ti11 d · a ır e§tıgı zaman 
a Qn,. kamlık)ar mmtakasmd{l kut"Ulan 

€lbise · 'b' l'k· 1 .. d J>azarlann başka gUnlere alınma· tl •ı gı ı r ır errm e va-
11Q.r, trenler, antenler ta§ır. B:r sı ısteniyordu. Bu istekleı· miilki-

Q Avr ye encfünenincc tetkik olunmu~ 
tıef" upa postası gelmese, 

& Q Ş k d ve kabul edilmiştir. Saııyercfo Yc-'tct Qr em!ryolunda bir .'.1-

L~ tıli/ ola~, Yarı münevverin kafası niköy pazan bundan sonra pazar-
.,, cclıl • b' k tesi, Üsküdar Jlazarı, Cuma, Sa -

it. mış ır me tep halini a-
matyada Sulu ma,nastır pazarı 

e Scc ı_ cumaı tesi, Cenahnaşa paz~1rr, cu 
t:a· . f;ıRaran çocuklann yerını 

·zlık al D .1. l ma, Bakırköy paza~·r, cur tesi. 

C 
Qltto.. • ır. ı ı tutu ur, konu· IT B ·ı ....... "'asımpaşa pazarı, cuma, eşı \ · r cı'>ı Otur. Sanki artık o, di-

osu b taş pazarı pazartesi, Beykoz pa -
) tı~,.. l ozulmu§ bir şehir gibi l 

• "11 r/u ô zarı cumaıtesi günlerinde kuru a 
~ . ır. nünden ge~en ha- caktn·. 

I t>. . Crı .. 
11 ·ıe~ gormez, anlamaz, hissel -

"" · Bu arada Bakırköylülerin pa · 
&~ ~· }' Qrı .. zar giinleri pazar kumlmasmın 

İstanbulda Kültür durumu ü
zt:rinde 1\ültiir Bakanlığına iza
hat vermek üzre Ankaraya giden 
direktör Bay Tevfik dün Ankara. 
dan şehrimize dönmüştür 

Bakanlrk eylı11 aylarında oku 
la girmek istiyen ayni zamanda 
orta ve liselere yazılmak için baş 
vuran talebenin okulsuz kalmama 
sınr temin için şimdiden bazı mü· 
him tedbirler :.ı.Imağa başlamıştır. 
Bakanlık bundan evvel verdiği 

bir kararla bu yıldan itibaren :Ik 
okullara birer sınıf daha ilavesile 
be~inci sınıftan cıkan cocuklann . - ~ 

gene ayni okuldaki altıncı sınıfa 
devanı etmelerini mUnasip gör . 
müştit. Böylelikle ilk okullara heı 
yd birer sınıf eklenerek bu okul-

~·'Ql'tır rnunevver konu§an bir temeleri meselesi mün:ıkaşayı mtı 
ı; fı': Et, deri haline gelmiş cip olıımş, il.zadan Bay Ji"chıni pa. 

~ıı.~ .... Q'Qktır, bir gramofondur. lar ~.'a\·a.ş yavas orta oknl haline 
ı ""~ zaı· gilnleri pazar urulmasınm - .. 

1 l{;ı. merkezleri onu kurar, l !!etirileceti. 
' il .)1 dil kan sahiıllm·ini hüvi.ik zarar a - ~ 
· Orı e §ehirlerinde öter. Fakat bugiinkü ilk okul duıunıu-

~" l(n ke11cl' " b' d" · kl · b l 
•l l1 ıne gor~ u- un • Mali müşavirlikler nu yem ~e · e müsaıt u mayan ha 

}• 
0 htur. 

41 Qrı 111" İstanbul tahakkuk müdüıü B. kanlık bu düşünceden vaz geçe. 
,. ii,.,~1 .. unevver, oldum bittim rek orta okullar için yeni bir ka· 

C!tı l(r, fi · b · .. Talat birinci umumi miifctti~lik tıcı· .. acıvat ır yarı mu- rar vernıişfir. 

d' Y ~umu~es~~i1~ ~~~~İ~)~:~~~;;~~:~lift~~~·Ji~~~~~b~~~i:~~~~ 
1 

Bu karara göre önfünüzdek: 
jı ~r.. Q~ 1>1·" ders vılı basından itibaren orta 
·~~ 11111>t~Qfı b~nevv;1r~kbizim için artık nnrnmi müfettişlik mali müşavir- okul ~·e lisel~r çift tedrisat yapa 
5 1 .Q rQ" rna u tuı·. Maluma- liğ-ine tayin edilmişlerdir. ~ caklardır. 

, ~<ıı B'ttten d" 1 
:t' l~11 ~iiliin~ 1 

unyacı o.madığı Yem· ş den:z1 kut uyor! Bu tedrisata göre olmllar sa 

toplarını bizzat döktüm1üş ve mu ilk bakışta bir "tezkPre,, y; orı-
hasa~~ esn~sınd~ ?il~ük yararhk· ı · dırıyor Evet tasnii bakımına "n 
lar gcstermış tanhı bır zat bulun böyledir Fakat okumağa /;."· a
duğu cihetle bu zatın admın unu yınca, fairlerin etralcndaki hii • 
tulmaması için Hasekiye giden kümler~ sıra gelince, eserin ren• 
hu cami yanındaki katip adil so gini değ!!!m~§ görüvoraınuz. Ri1: 
kağına ve Nevbahar mahallesin<> ıahsiyet için lalan, filanın ,a, 
8an Musa isminin verilmesi iste bu tezkerecinin söv/edikleri yıcn 
niyordu. yana dizilirken, aydınlık, kendi· 

Bu istek mülkiye encümenincr fiğinden yayJıyor. 
tetkik edilmiş, ve beled!ye tara Bunu bir edebiy.:ıt tarihi sana~ 
fmdan çıkarılan şe~i~· reh?erind,~ rak telaflanmak gerekmez. Ede • 
sokak ve n~ahal.Ic ~sımler~ kat biyat tarihleri, üıtünde durduk -
~t'.rette ::s~ıt. edılmış. oldugund-ar farı adamlan, lCJ§ıdıktarı adlara 
ısı~1 _d~gı~tırılıneınesı, ancak . ~u göre değil, çağlarına çevrelerine 
~arıhı 1smın unutulmamas~ .ıçırı göre sıralarlar. Etrallarından al.
._.arı Musa adının ve yaphgr ışle dıkları ile etraflarına verclikle -
rin bir ta~ leYha üzerine yazdınl · · öl üp. birerler. yarattıkları 
l k . . .. b'J rını ç ~ 
aı~~ · ? cıvarda herkesın gore .. ı e ile baş başa kal.dıktarı ıonra de _ 
c?gı ?.n:?cı:~ ~~ılması daha muna ğer hükümlerine geçerler. 
sıp gorulmu~tur. K d' b ld .. ı· b. 

E .. ·- b 'f · ku en ııı u yo a onem ı ır 
ncumenın u vazı esı o .... . . 

. . . . adım atanıardan olclugu ıçın s~ 
nunca ılk olarak Bay Halıl Hılmı d • N .. h • b • d b .. . . • ettın uz etın v eıerın e ov· 
levha, asılmasına ıtıraz etmış: l b. d .. .... kalk L 

"B kab l d'l' } h.. e ır ava gormege ışmo" u · u e ıırse, ıermeş uı hak lk 1 0 . d·~· 6. · · · h sız ı o ur nun ısle ıg• ır adam ıçın bır ta§ lev a yaptırmak • 
1 

A.... : k 
çığlrı açılacaktır demiştir. şaırler .ugatı ortaya koyma tır. 

E .. · ~, B G ı· B h Hani, JU bütün medeni dillerde ncumen reısı ay a ıp a . . . 
tiyar mahalle ve sokak adlal1mr türlü türlü/eri çıkanlardan bırına 
sık, ~ık değiştirilmesinin tapu ka. dilimize Cl!'mağan ediyor. 
yıtlarım ve tcsbiti htiviyet işlerini "- Eski tez.kereler var ya ... ,, 
ve buna benzer diğer resmi işleri Demeyin. Çok şey bilmediği· 
müşkilata uğrattığı için encüme . nizi ortaya koymuş olursv~uz. 
nin ad değ!ştirme işine aleyhtaı Elli altmış yıllık zamanları kvcak-

. olduğunu söylemiştir. layan tez!ıere!er. tek tek ·' alı· 

Bay İsmail Şevket heyecanlan nırıa, zihnin karan!ığ~ Jai; 11az. 
mış: Bunlar, pek susamış inıanların 

- "Manevi kıymt!ti olan biı dudaklarına değdi:·ilip çekilmiş 

isimle bir kaç bin liralık biı' rPh· serin bardaklar g;bi, iıtPği ~rtır -
beri. mukayese edemeyiz. Biz o maktan başka işe ı•aramazlar En 
zatın yüzünden bu şehri temsil e kıymetlileri de yazmalar arasın • 
eliyoruz. Bu zatın hatırasına hlir da kaybolmuşlaı·dır. Bulmak icin 
metkar bir vaziyet alalım., demiş- kuyu çengeli gibi bir ıabıı ge
tir. rek. Hele T opkapı Revan kütüo-

Bay Selami İzzet, Bay Ra~it haneleri ayarında hazinelPrin 
te itirazda bulunmuşlardır. Neti . halka, hatta tiryak•lere bile ka -
cede enciimenin ınazhatası red palı oluıu, bu sabrı de hiçle kar· 
dedilmiş, Nevbahar mahallesi ile> şılaştınr. 

Katibi A<lil sokağının isimleıinirı Sadettin Nüzhet, bjlgisi ile bu 
değ'.ştirilmesi ve divara Sarı l\Iu. i§e layık olcluğu kadar, talii de 
sa admm verilmesi kabul edilmiş. ergin bir ;:ençmiı ki bu htuinelc1 · 
tir. Meclis pazarte::;i günii on dört de dolaşarak güzeliikler topluyor. 
te toplanacaktır. "Türk fairleri,, engın bir hızın 

Te'cfon dairesi 
verimidir. Genç arkadQf, kendin~ 
de bu sert kaya ile çarpıtmak gii

Tahtakalerleki telefon dairesi cünü bulauğu için kutlularrrn. 
binasının geni~letilmesine karaı 
verilmiştir. Ilıımm i']in binanın aı 
ka tarafına <lUı::en Riza paşa arsa 
srnm istimlPkine k:l.1·aı- ver'imiş 

tir. Ayrılan krsm1 için hele<liyc ta 
rafınflan 5380 lira kı~·met tahmir 
erlilmiştiı'. 

Kim bilir. belki yarın da şairlerin 
vanına minyatürcü/erimizi, hat • 
tatlarımızı , tezhipçi/erimizi mi
marlarımızı katarak daha geni1 
konncla bir eser de yarataca,_ltr. 

" 6ll t ' 
0 

maktan kurtulamı- 1 hahları saat bire kadm bir ,.,ffrtlil 
~l 1P a d 1 Yemiş ~ahillerini basan su :u ,l :ııh,_,'l'or. F rkamız an ayn ıyor. talebeye , ,e hiı·clen o:!oı11·a 1'kı'ı1c= ,3' k .. ı··kı · · · · ~ ~.,ı bir ,. a at buna kar§ılık çekilmeye başlamıştır. Yirmi san· b" "' nıre ·toru erme emır veımıştır 
c ıp tim irtifomda olan su yarıya ka • ıı· ın·ut> talebeye ders vel'ecek Direktörler ~imdiden tetkikat'.l 

Her bilgi kolunun Ueri gel en • 
leri, kendi yollarındaki büy:·'·le
ri orf""" ~oysalarc/r, bı•ırün h !f 
on ciPin İç:nJe viiz. "' '•ğ! 
sayılanları el ele görürdük Fa · 
kat ne 'Z<"rarı var höv1e işler ;ç:n 
h:ç bit- -zaman vakit geçmİ• sa -
vı,m-:rz. 

~ti ·,. Qt l . Peyda oluyor. leı·-'"ı·. Btı '.".lıı·etl'c bı't· oı·'ta ohııl bı· . b l 1 d M l ' .f ı ... 'lQ et ı · · t· u• ::: , a~ amış m· Il'. r cvcut orta o . .-u 
!'> ; ~rı r

0
1·· 111 alaca karanlıg~ ıncfo < ar ınımş 11'. 

·il q nasTnrl:ırı :~ lman randıman iki mfr binaların na ı::ift tedris:ıt yapıl ılı(' 
~t ~b Stttek ~~~amak isliyen bu __ ıt:_Y_a_a-cı-k-ta-in_ş_a_tı_b_i_r _m_u_.d_e_tt-ir-de-- li ol~caktır. halde bina yefo.:miyecek olur'a 
· 1~ Q~ ">ti.illevve~ne~ve~~ir. Bu çev- vam eden asri sanatoryom binası bit- Kfütür Baknn]rX·ı bu rluruınu:r bazı se111tlerde yeni orta okulla• 
'

1 I; '>ı~~lQ11111c:ıtl ~ ~~uz aramızla miştir. Yakı:ıda çılacaktr. tatbik edilmesi için ilgili Ki.iltiir açrlacaktır. 
ı,, /:' ı "<Cı r.'b• ıgı ıçın kendini yer- ---:-:~---=-:------------------------------------! q~ ı:>l ı ~ .. 
~~ b Qf 0 r:sostermeğe çalışıyor Yaz1srz H1kaqe ~ 

~~i 11tın b h · ~ · 
• '>ıq il C?li11c1 k"u ctlı, yarı münet1· 
)' ~r.'>ıQı1rıc/ e 1 anahtara sahip ola· 

<(4 anc/ y 
· ıı. ~ı .}r ı. ır. a!Jancı dilfr 

ı ·ı ı/• 0~tur y b 
• lıQ ı~ · a ancı diyarla 
it! fJ 'tlQı-111 1ttetodforına. f;b;r cere 

le ":ı Q tc:ı 
't~· ffore rnamen lu.vıtsızdu 

·, 
1
" 3'oı.tYCl§adığı şchfrden bcshaj 

• • "I: Qr 'Y 
~ ' aradığı memleket. 

~ Sadri s:=r••m 
(Sonu Scı. 11 Sü. 2) 

Bir nokta daha; bu türlü !'Se,.. 
ler, N at Pinkerlon hezeyanlar111a 
benzemed;p,· için çolı safılrr.az, 

Bunu bi'en'ere düşen vazife ~eT
çek es0rl~rin cı'·r•ı '' '1olavln·trr • 
mak, daha açıbçaıı onlarır çı • 
kab:1mes:"e varclırrı etmektiı Bu 
var-'ım '1a kuru lal bol bol ,ak 
•(lı..r,,, nl,_,..~ r.-:Y··-•;z biz.ip 11• 

~ır ,,""'' ı,;,,...,,lor er ı.mr vor Jit•e 
ı:fiz1enir;z Bunır ..,,n,.rl.p .. ı.;,.QZ 

S. Cif'2-fn 

- Lütfen sahifeyi ~eviriniz -
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Türk-Bulgar münasebatı 
çok iyi ve dostanedir 

Eski Bulgar Elçisi B. Pavlof yurdumuz
dan ayrılırken duygularını anlatıyor' 

Sahte ölçüler Merhum Raşit Tahsin gömD 
47 kişinin ifadesi alındı 

Piyasaya sahte damgalı muh. '-~11111•• 
telif ölçü ve tartı çıanldığı, bir ~ 
fabrika ile bir mağazanın da bu 
işte ilgili bulunduğu yazılmıştı. 
Tahkikat devam etmekte bu fab
rika ve mağazanın sahiplerile bu 
yerlerin mi.istahdeıu 47 kişinin i
fadeleri alınmaktadır. 

Yerine Bulgaristanm Berlin 
elçisi Bay Hristofun tayin edame
~i iizerine iki giine kadar memle
ketine d{)necek olan eski Bulgar 
cl~iı:;i Bay J>avlof dün gazeteci1e · 
re Ti.irk · Bulgar dostluğunun 

l .t'.vvct1endiğinden bahsederek 
memleketimizden ayrılması dola · 
yıı:;iyle duyduğu hissiyatr şöyle an
Iat1nı~tır: 

"Çok sevdiğim Türkiyeden ay

rı!:lı~rmdan dolayı cidden müte . 
essifi:m. Memleketinize karıı öte
denberi büyük ve samimi ciustluk 
hiı:lyatı tatrdığımı biliyorsunuz. 
Genç Türk Cumuriyetinin ilerle . 
yitini daima takdir eUİğimi bir 

defa daha tekrarlamak iıterim. 
Türkiyede bulunduğum müddet 
zarfında bilhassa Bafbakan, Ge. 
neral Jımet İnönü, Dıf Bakan Bay 
Tevfik Rüttü Aras, bana kartı hü 
yiik sempati gösterdtklerinden 
kendilerine çok müteıekirim. 

Bu ıefer Ankaradan ayrılır . 

Kösele eldenele, 
zincirleme gitmiş! 

ken General İımet İnönü, bar.a 
altın monoğramlı ve gümüş çerçe
veli bir kıt'a fotoğraflarım hediye 
etmek lütfunda bulundular. Bu 

hediyeyi kıymetli bir hatıra olarak 
saklıyacağ ım. 

Ankarada Bulgaristanı temsil 
ettiğim müddet içinde iki devlet 
araımdaki rnünasebatm bir kat 
daha takviyesine elimden geldiği 
kadar çalı~tım. Her iki hükumet 
samimi surette dostluk bağlarını 
kuvvetlendirmek istediklerinden 
çalışmalanm, çok kolayla!mlfh. 
Bugün iki memleket arasındaki 
münasebat eskisine nisbetle daha 
iyi ve dostanedir. Bu münaseba . 
tın bundan ıonra daha kuvvetleş . 
tirileceğine inanmış bulunuyo
rum.,, 

Bay Pavlof Sofyaya döndükten 
sonra bir müddet izin alarak jsti
rahat edecektir. Yeni Bulgar elçi
sinin ayın on beşine doğru gelınr
si beklenmektedir. 

Silivrikapıdaki kı
yanın yeni saf hası! 

Sahte dmnğali ölçülerin Ana . 
dolunun garp taraflarına, Kara
deniz kıyılarına ve Konya, Anka. 
ra ı:ribi bazı ~ehirlere de gönderil
diği bahis mevzuudur. Polis, araş. 
tmna dosyasını Tüzeye vermiş -
tir. Genel savamanlık araştırma. 

ya el koymuştur. 
Diğer taraftan Ekonomi Ba

kanlığı cnspcktörlerinin de tah · 
kikat yapbkları söylenilmektedir 

Emniyet müdürleri 
ve memurları 
arasında değişmeler 

~]! ~ 

-cennzc ıifrcnind<'ıı bir göriinı~ 
Merhum müderris Bay Raşi1 f yüksek zekasını anlatınıttlf· 

Tahsin, dün yüzlerce talebe, pro har Oımandan ıonra doktor 
fesör, hastahane hekimi ve dostla· rettin Kerim merhumun b 
rınm ittirak ettik!eri büyük bir tö· hayatını, vazife, it ve yurt 
renle gömülmüttür. J111 sini, hocalık şefkatini, ıne 

Törende Sağlık Bakam Re çerisinde ve dıtmdaki hi 
fik Saydam namına Gureba hasta-
nesi ba~hekimi Ömer Lütfü bulun rini anlatmıştır. 
maktaydı. Bay F :ıh rettin KeriındeO 

Cenaze, saat 11 de Gureba has· edebiyat muallimi Bahçet • .,J 
tanesinden kaldırılmıf, Eyüp ca beler namına iki aer.ç, de(j 
miinde mımazı kılındıktan sonr.- ~anın hizmetlerini anlatııııt 
aile kabristanına gömülmüıtür. Ra§it Tıhsinin mezarırı0a i Dünkü törende ilk önce doktor Bakanı Refiv Saydamın, " 
Maıhar Osman merhumun Türki- te, Tıh Fakiiltesi. Gülhıuıt I 
yede Gülhaneyi, Emrazı Asabiye tı'!:>biye, Talebe Cemiyeti A1'1 

ve Akliye seriryatmı ilk kuran ol- zıssıha Cemiyeti namına çel 
duğunu söylemi§, hizmetlerini konulr.ıuştur. ' 

Yedikıalede arabaya yük- faili meçhul kalan vak.=
letilen balyaların maceraıs nın suçluları bulundu mu? 

İstanbul emniyet müdürlüğü 
birinci şube müdür muavini Bay 
Sabri Erzincan emniyet müdürlü
ğüne, ikinci şube müdür muavini 
~ay Levhi Bolu emniyet miidürlü 
ğüne, İstanbul merkez memurla · 
rmdan Bay Şükrü İstanbul dör · 
düncü şube müdürlüğüne, !stan · 
bul üçüncü şube müdür muavini 
Bay İhsan birinci şube mi.idür mu 
avinllğine, Bolu emniyet memuru 
Bay Fahri lstanbul ikinci şube 
müdür muavinliğine, hukuk me -
zunlarmdan Bay Fuat üçi.incü şu. 
be müdür muavinliğine tayin e. 
dfönişlerdir. 

yer değ ştird1 

Fettah isminde biri, Yedikule. Birkaç ay önce Silivrikapıda 
de Panayot isminde birinin ara- Perikli isminde bir bağçevan öl-
1 asma be!) buçuk balye kösele yük düıi.ilmüştü. Bu kıyadan dolayı 
letmi~. Bu köselenin bir kısmı bazı kimseler yakalanım~lar, son 
\' 'da ziyaa uğramış. Aı·aştırma ra salıverilmişlerdi. Katil, meçhul 

Elaziz emniyet müdürlüğüne 

tayin edilen tstanbul emniyet mü. 
dürlüği.i ikinci şube birinci kısım 
merkez ınemuııı Bay Kadri tbra 
him ile ıç 11 emniyet müdürlüğüne 
tavin edilen lstanbul birinci ~ube y:-.:1ılmış, kavbolan kısım Saraç kalmıştı. 

Fü ·eyinin dükkanrncla bulunmuş, 
~araçtan sormuşlar, "Osmandan 
ıı ld1ın,, demiş. Osman dan sormuş. 
!ar, "Berber Sadıktan aldım,, de. 
miş; berber Sadıktan sormuşlar; 
"adım sanını bilmediğim nir a
damdan aldım,. demiş! 

Sonuçta bunlann hepsi birden 
polisçe yakalanmışlar ,.e dün Tii-
zeye getirilmişlerdir. Genel sa . 

vamanyar, Şefik ifadelerini aldık
tan sonra, çalınmış mal bulundur
mak noktasından, dosyayı Sul • 
tanah'met sulh ceza hakimliğine 
göndermiştir. 

s 

Barsakçı F eldman işile 
ilğili bir dava! 

) Bazı ortaklarla beraber Ame. 
tika le barsak ticareti yapan bar. 
sakçı reldman hakkında bir müd
det önce vergi kaçırmaktan tah. 
kikat yapılmış, cezasile beraber 
425,000 lira vergi kesinleştirilmiş 
ti. Bu işle ilgili bir dava, asliye 
hukuk hakyerine geçmiştir. 

Kollektif ve komandit iki sos
yetenin ayni hissedarlardan teş . 
kil ettiği bahis mevzundur \·e bun 
larm arasındaki ilgilerle hiikCıme
te karşı olan vergileri etrafında 

ns1iye hukuk hakyeri tetikat yap
maktadır. Sonuçta hu ihtilaflı i~e a 
it kararını bildiı'ecekti r. 

* Bir kaç gündür havaların fırtın· 
lı gitmesi yüzünden balık az çıkmaya 
başlamştır. Bu münsebctlc Yunanis • 
tana ihraç edilen balık miktarı da azal
M ' o; bulunmaktadır. 

a·Ü§iin•ek, çıkanların kaçını al -
dılt? Diye keı•di kendimize •or -
Mit, cevap galiba yakıcı bir yüz 
luza:ı4ındGn b'lfka bir fey olmı -
yaccık. 

S. Gezgin 

• J 

müdür muavini Bay Şiikrü Ahmc 
din tayin emirleri de di.in vilaye
te tebliğ edilmiştir. 

Bir orkestra kuruldu 

Tevkifhanede ba~ka bir mese
leden mevkuf Saimin ihbarı iize. 
rine polis ve genel savamanlık ye
niden araştll'ma yapmış ve bahçi
van Ali Rizanm teşvikile korucu 
" Eıııinönii Hnlkevinclen: .:)eyfinin kıyayı işlediği noktasm- Evimiz gösterit şubesinde verilmek-
dan takibata girişilmi~tir. te olan koro derslerinden ba§ka bir de 

Saim, ihbarında Ali Rizaya a. orkestra kurulmuştur. Bu her iki ku
it olan ve korucu Seyfi tarafından rulda da gençlerimizin çalışmlarım 
kullanılan suç ftleti mavzerin bir çok candan istiyoruz. Orkestrada ça-
bahçede otlar arasında saklı bu- lışmıık istiyenlcr salı günleri saat 18 J A 

l den sonra ve koroda c;alıctmak istiycn- Çı'cek pazaı'T c::.1'111dı"ve 
unduğunu söylemiş ve mavzer o- - :r ~ ' ' • :.- .. 

ler pazartesi günleri saat 17 den son- Yenicami arkasında kuruluyor 
rada ele geçmiştir. Saim, Ali Ri-· ra Gülhanc parkı içinde Alay köşkün-
zanm kendisine elli lira teklif et-- deki göstcrit şubemizde İdare 1şyarlı- dn. Sapa bir yer olan buraya ge. 

Dilnden itibaren ric;r 1· r . .,,, 
perşembe, cum~rtcc::, Jh r 
Şişhane yokuşunda Lun:ı 

ta kumlacaktır. ~ 
Yuknrki resim dün paZ~ 

tiğini ve ''
0

bu kıyayı Periklinin kar ğma baş vurrak kayıtlarını yaptırabi- lenler az olduğundan birçok çi • 
deşi yaptı,, diye yalancı şahitlik lirler. çekçiler yerin deği;tirilınesini iste 
işini abul etirmek istediğini de ih- - .------------ mi~lerdir. lınnu~tır. .....-/ 
barma katmıı:;tır. 1ıı11nbul Btltdİll\;'ıİ Bu akşam saat -------------------------

Şimdi Ali'jRiza, bulunan mav- ~ehir1i"yatrosu 20
,
30 

da Vilô.l}et Muallimler Yo1suz1uklat 
zerin kendisine ait olduğunu tas- Jllllllllllllll PER GONT Birliğinin feshini 
dik etmekle beraber , "ben, vak'a kabul etmedi 
den şüphe etmeleri ihtimalinden Öğretmenler birliğinin feshe· 
dan sonra, mavzeri var, diye ben. 1111 Tlirkçeye çeviren 

kuşkulandım. Onun icin mavzeri 111 Seniha Bedri dilme işi etafında açılan müna · 
mi orava sakladım. Yoksa sucla GÖKNlL kaşa bütün hararetile devam et-
bir gü~a ilişiği myoktw·.,, demJek- lllllllll ınektedir. 
tedir. Seyfi dıe Pcrikliyi öldi.irenin ıo Şubat 936 Pazartesi akşa · Eski bfrlik kurulu yapılan kon 
kendisi olmadığım ileri sürınUş - mı büyük operet (l\IIRNAV) · Na- grenin hükümsüz olduğunu ileri 
tür. ~it tarafından bir perde komedi. siirerek vilayete müracaat ettiği 

Genel savamanlık yarlarından 
Ferhad Döneke, bu yoldai ara~· 
tırma dosyasını dördüncü sorcru . ' 
hakimliğine yollamıştır. Orasr a-
ra~trrmayı genişletecek, derinle~

tirccektir. 

Fransız fİIJalrosunda 

HALK OPERETi 

Bu akıam san 
20,30 da 

Emekli Kaymakamın Dost Yunanistanıı 
eşyasını çalana c~za! Kıymetli Artistll"r. llılıllıılıııılıl.ai-iWıiilll 

. .. Zozo Dalmas ve Kofinyotisin iştirakill" 

gibi tç !şleıi Bakanlığına da baş 
vuıınuştur. Vilayet son defa ya · 
pılan kongrenin kanun ve usul 
dairesinde yapıldığım ve bu hale 
nazaran öğretmenler birliğinin 
mefsuh addcdilemiyeceğini söyle
mi~tiı'. 

Birlik hakkında KiJltür direk· 
törlüğünün fikrini öğrenmek üze. 

Mali ye m üf ett şleri ts~, 
katı derinleştiriyor 1 

Yazıldığına göre, yapı~ıVl 
ihbar üzerine Beyoğlu lll~ıı;t 
kik miidürü Tevfik Oeınır, ~ 
itiraz komisyonunda ınilt~ 
Sacide işten el çektirilıniştıt~ 
ber verildiğine göre yapıl1l 

11 
suzluk, muhtelif ınağazal~;, 
binlerce lirayı bulan borÇ t 
hin liraya indirilerek devle

111 
nesi büyük zararlara uğr~t1

1 
Yolsuzluğun Y cnicaıll~·ri'I 

şubesinde de yapıldığı go 
9 

burada da bazı meınurl:ır , 
elçektirilmiştir. Müfettiş~~:rı 
suzluklar hakkında açtı:k r 
kikalr derinleRtirmetedirie · 

' Aksarayda oturan cmcklı Sll· ı LEBLEBiCi HORHOR 
el kaymakam Osman .Nurinin e- Fiatlar 35 _ 50 - 60 - 75 -100 
vinden bazı eşya çalmaktan suç· t Loca: 400 - 300. Salı ak~amı 

re, direktöre baş vuran bir yazıcı
mza Bay Tevfik de şunları söyle- ---------

lu olarak bir miiddettenberi tstan 1 Kadıköy Halede. · 
bul üçüncü ceza hakycrinde mu ·ı Gişe gündüz açıktır. Tel:41819 
hakeme edilen Alinin dmuşll13.8l 

dün bitmiştir. Hakyeri, suçu A Ji.1
1 

km da bir yıl.t_iki HY. hapis karaıı 
nin i~lediğini sabit görmüş, hak· vermiştir. 

miştir: 

"- Öğretmenler birliği meı· ---------~~ 
lekt bir te,ekküldür. Bunun kül . Be§ikta, Halkevinde /'.r ,ıı 

müzik şubesi üyeleri 15 şu~t ;/ 
tür bakanlığı ile hiç bir ilitik la· tesi günü saat 14,30 da bır 
rafı yoktur.,, yapcaklardır. 
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ovyeı Rusya parlamen-) 
o usulünü kabul ediyor1 

Sınıf 
her 

farkları gözetilmiyecek ve 
bir dereceli o'acak • 

seçım 

~ Londra, 3 (Deyli Herald) gazete· 
~zrycr_: Sovyet Rusyanın hazır · ao.;· Ycnı ana yasanın bu scnenııı 
'-ad· et Birlikleri kongreri tarafından 
Cl ı)r edilmek üzere h:ızır!arımış nla 
r .. fr •nlaşılryor. H::ıb:r \'erildi gine r.o 
e'd Yeni kanun 1918 kanu•1unu ilg • 

ere•,,. pa 1 ı·· ·· k b J td ·· r a.nı::nto usu unu a u 
eccict'r y . .b. h f ' · enı yasa mu'"ı ınce cı 

J
• ett intihap h:ık!,ını kazanacal:. huı. 
ıı.. ki .. 1 . til .' cr1tta gıbı sınıf f--rkl.ırı ~öı:c-

lll ycr .. k h f · · · .. 1 k \> •• • er .rt ıey.nı ~ız ı o aın 
crcce'· h . b" . c:aJct ·• ve ::r scçım .r <l..rcc.lı ol:ı · 

ır. 

b' Btitün Sovyet birliğini temsil eden 
ar ~rlatnl!nto bulunacak, beledi ve 
~i idareler de teessüs edecektir. 
lo Halk komiserleri meclisi reisi Mo

tof :YOldag 1u sözleri söylemi§tir: ,. 
- Parlaento sisteinde bütün iyi 

::~rlan .kabul edec~ğiz. Bu hareke
ız haraçte ne §ekılde telakki edile

Cefi bizi alakadar etmez.,, 

tu.U.. y ~ni kanun, çiftçileri ve işçileri 
. vı tanımaktadır. Halbuki şimdiki 

liıtcın. •ırt·.ı-lı . ı ıucn, daha fazla teşkilat· 
lanayıe vermektedir. 

Bu itle meggul olan komisyon ge
Çen senenin temmuzundanberi Sta1in 

~tın batkanhğı altrnda çalışıyor. 
adJ ayonun umumi, iktisadi, mali. 
&ai,i ~erkezi, mahalli, maarif, me
q müdafaa, hariciye ve daha baş
ll1a ~dlan tapyan tali heyetleri müte-

dıyen çalıımakta idi. 
Yeni kanunun Sovyct Birliğini 

• ~~e demolcnttl:ıştrraçağı .henüz 
1lli c . ~: . tc~ he:etinin mes-
~ ti, llÖz hünyetı, aıyasi teıkilat 

1 meseleler henüz müzakere olun • 
ftlllttadrr. 

1 Sovyct Birlikleri kongresinin ge
tcelc IOn bahcırda toplanması beklcni-;or. Tarihi değeri bakımından "Sov. 

IJJcet,. unvanını ta~rması muhtemel olan 
. partıncntonun 193 7 ilk baharında 

ltçilıne.i muhtemeldir. 

lngifterede krallık 
tahsisatı 

~ Buıünlcrde İngiltere parlamen . 
,_ u toplanarak Kral sekizinci Ed • 
·•r<\ ile ·ı · · · İti . aı eaıne aıt tahsısatı tayin 
eear!!; me9gul ol~ca~ ~ir komite seçe· 
ltr · 1910 tanhlı hır kanuna göre, 
tiiı lllık makamı için senede 470.000 1n
~ lirası tahsisat verilir. Bu. kanun 
"-r ın ölümünden altı ay sonraya ka
ltr.ı~ri olacaktr. Şayet Kral ölürse 
ttJı .•çeye 70.000 İngiliz lirası senelik 
~aat verilecekti. Fakat 193 ı se - , 

llll de ekonomik buhran cıktığı za- ' 
ıı k . . . . 

llt raı betıncı JorJun arzusu üzeri-
Uı' uleneli_k ~~-i~t~ndan 50.000 lngi- 1 

tr.i.l"laı ın~ın!mııtı. ~unun çin yeni 
"-di •e ~esıne verılecek tahsisat 
tt~· Yenı bir kanun ile tayin edile • 

ır. 

l<ıralın cenaze 
masrafı 

0~ ı ·1 'llıt \r ncı tere Kralı beşinci Ccrc 
lc11 ırııdorda gömülmesi için sarfedi
~:aranın yekuniı henüz toplanma . 
Jtd"-:~ 1910 senesinde babası yedinci 
ile tıo om Cenaze mat.rafı Türk parası 

. 00 1' . 
~IQ • ı.r~yı bulmuştu Kral Jorjun 
~U '-1 ıçm aarfedilen paranın ye-
1'ra'1 ~ene TUrk parası ile 200.000 

İlk catı tahmin ediliyor. 

defa kuduzdan 
kurtulan adam 

~ewhur Pal8trl!n kuduza karşı 
~ ketfettı11 zaman bunu ilk defa 
b ldaJtı tatbik ederek muvaffak oldu- 1 

bucun hAll hayattadır. Ken-

disi Fransada buluıımaktadır. İsmi 

Jozcf Maister olan bu adamı 1885 se
nesinde bir kuduz köpek ısırmıştı. Eğer 
Pastöriin keşfi imdadna yeti~memiş ol
saydı. claha o zaman kudurarak ölı..ip 

gi..:cc. :i muhkkaktı. Onun için elli 
ı;~n ~.; 1beri bu adamın yaşamas fennın 
b"r lı- il 1s dır. Ve doğrudan doğruya 

ilk d.ia olarnk Pastör tarafından ya -
pılan enJel:siyon ile hayatı kurtulmuş 
ol u .~1 için dünyan·n her tarafındc:ki 
büy:· k k:şifler ve doktorlar kendisini 
merak ile ziyaret ederler. Gene bun
dan dolayı Jozef Maister bir çok C:efa 
Amerikalılar tarafından davet edil -
ıniştir. Oraya giderek ayağındaki ku
duz köpek dişlerinin bıraktığı nişanla
rı göstermiştir. 

Son günlerde Amerikadan gene 
bu adama bir davet gelmittir. Fakat 
şahsi sebeplerden dolayı bu defa Ame
rikaya gidemiyeceğin bildirmiştir. 

Ingiliz kıralının 
sarayındaki saat 

İngiltere saray hayatının bir çok 
hususiyetleri vardrr. Bu hususiyet -
lerden bir kısmı ba!\ka meleketlerin 
anlayamıyacağı kadar gariptir. Mese
la, Kralın oturduğu Sardrigham sara
yının asma saati Londradaki saatlerin 
ayarlarına uymaz. Her vakit bu saat 
öbürlerinden yanm sut ileridedir. 

Fakat yeni Kral sekizinci Edvard 
tahta çıkar cıkmaz, ötedenberi bir sa
ray ananesi olarak rtcvam edip gelen 
bu "ideti k'.aluınnıştıt. Sa ayın asma 
satinin ayarı İngiltcredeki bütün sa -
atlcr ilt' birle~tirilmiştir. Bundan an
laşılclıgına göre, yeni Kral daha bir çok 
saray adetlerini ,.e trnmüllerini değiş
tirecektir. 

Yeni Kraln bu t::ırzda büyük de
ğişiklikler yapmağı daha ilk günden 
belli idi. Çünkü babasının cenazt'si 
gömüldiiktel" sonra Sandrigham sara
yından Lon<.lraya bir tayyare ile dö.ı

clüğü göriıldü. Bıı tarzı hareketi ln
~ilterenin her tarafında hayretle k.:ır -
şılandr. 

Kralın bu yolda ne kadar ileri gi
deceği hakkında bir fikir edinmek için 
husıısi otomobili için bir şöförü ol<luğu 
g~bi. icab nda tayyare ile istediği yere 
r,idip gelm~si icin kendine mahsus bir 
de hususi bir pilot tayin etmiştir. 

,- s:r, misiniz? -
Dünkü Sayımızda ıorduklanmız ve 

cevaplan: 

l - Amerika Birleşik devletlerin
de kaç hükumet vardır? 

- Kırk ıekir. 

2 - Bir ton altınlı madenden ne 
kadar altın çıkabilir? 

- 5 - 10 g.-am. 
3 - "İnsan a~kım lafla değil, işle 

gösterir .. , darbımeseli hangi mille
tindir? 

- lıpanyo). 
4 - Asya tarihi milattan kaç sene 

evveline kadar malUmdur? 
- Binlerce ıne. 

1 5 - Büyük san'atkarlar arasında en 
çok yaşıyan kimdir? 

- İtalyan re11aım Ttien, ( 1477 
1576). 

YENi SORGULARIMIZ 

1 - "Olimpiyad,, gelimesi nere
den geliyor? 

2 - İlk olimpiyad oyunlan ne 
zaman yapıldı? 

3 - "Ekseriya bir şeyin y arısr 
tamamından fazladır... Sözünü kim 
söylemiştir? 

4 - Türkiyede saat gecenin 12 
si iken gündüziln 12 si nerededir? 

5 - Hangi renk kağrtlara yazı 
yzmak göz için iyi ve fenadır? 1 

Kırkından Sonra 
Bitmıyen roman J ~ Azanı Teneşir Pa~A~~!: .. 

Bir !en~. muharrir, yeni b~r ~ Yazan : Sermet Muhtar Alus 
mevzu uz;erıne çok heyecanlı bır ·::···.................................................. 
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yazacağını vadetmiıti. Bir tı)I ıon• 
ra kız romanın bitip bitmediğini 
ıordu. Henüz iıe bcqlamamıı, d.ı
ha doğruıu mevzu bulamaml§ ole.an 
muharrir bir ay ıonra bitireceği~i 
söyledi. Daha bir ay geçti. 

- Hani romanınız? 
- Ah, sormayın güzelim. 

manan heyecanlı yerlerini yazar• 
ken kaç defa bayıldım. Sonuna ge· 
linciye kadar öleceğimden kork· 
tum da vazgeçtim! 

E11valı esir 
düşmüşüm! 

Umumi harpte yaralanan 
F ran11z yüzba~ısı Roçild hastane
ıine yatırıiml§tı. Buradaki dok
torların ve haıtabakıcıların çofu 
muıeviydi. Yaralandığı dakika
dan itibaren kendini bilmez bir 
halde bulunan yüzbqı, pcın11man· 
dan ıonra gözlerini açtı. Yanında
ki haıtabakıcı gülümıiyerelı ıor

du: 
- Yeçmiı olııın, bu yunden tor· 

na hani yoh korkacak! 
Zabitin benzi attı. Elleriyle yü

zünü kapı yarak: 
- Eyvah, eıir düşmüıüm .. dedi. 

Merak etmeyiniz! 
Bayanı .ziyarete gelen bir adam, 

ıözü uzatarak yemek vaktine ita· 
dar kalmıfh. Bayan bu davetıü: 
miıaliri atlatmak için tledi lıi: 

- Size bizimle yemenizi teklif 
edecektim. Fcılıat ıizinle beraber 
on üç kiti oloıcağımı•ı düıiinüycr 
rum da.-

- Merak etmeyiniz bayan,, ben 
iki kiıililı yerim. 

Nasıl da benziyor? 
Bir ceza hakimi, F ranııı aıil

zad elerinden bir kadının vaJiği 
ziya/ette bulunuyordu. Y emelı a· 
rcııında hakim, cebinden çıkordı· 
ğı bir lotoğralı yanındakine gös
tererek yaVtıfÇa bir feyler ıöyledi. 
Aıilzade iradın lotofralı görmelr 
istedi. Al!P bir mücltlet ıetlıilı ~I· 
tikten sonra dedi ki: 

- Evet, bu ıizin reıminiz. N• 
111 da size benziyor. Demelı lıi o 
zamanlarda da böyle Nlıallı idi
niz:? 

Hakim cevap v~rmedi. Yalnız 
fotofrafın arka•inı çedrip göster
di. Burada fU ıözler vardı: "Mari 
Renyol'ün /,atilinin remridir.,, 

[ KISA HABl!~~e:R] 
* İstanbul Posta ve Telgraf Baı 

Müdürlüğüne Bay Mazhar asaleten 
tayin edilimıtir. 

* Belediye şubelere gönderdiği bir 
tamimle tahsildarlar taraf:ndan yazılan 
makbuzlara ait dip ocnlarımn bundan 
böyle imzalanmasını emretmittir. 

f.IKilltilr espekterlerine vazifeleri 
ba§mda kullanılmak üzere mübayaa e
dilen dolma kalemler upekterlere dağı
tılmr~tır. 

* Boğaziçinin Anadolu sahilinde 
oturanlar vapur üçretlerinden şikayet 
ederek vaziyetin yeniden tetkikini iate
miperdir. 

* Ankarada toplanan turizm kon
~resi seyyah işlerinin diğer kııımlann
dan evvel propağanda işlerinin tanzim 
edilmeaine karar vennıtir. 

* İstanbul au prketi, Liman tirketi· 
ne müracaat ederek Avrupdan getirdi
ği su boruları için tenzilitlı tarife tat
bikini istemişse de Liman şirketi buna 
mukabil Terkos tarafından yapılan 60 
para tenzitltın belediyece katdınldığı
nı ileriye sürerek istenilen tenzilatı ya· 
p'1myacatıru bildirmıtir. ,,,... -

"Lübnanlı Feride,, 
Derlerse, 

kıtasında 
dünyanın beş 

bir tane 

Eıki Büyükadariı~ meılaur 

Sağ kolumuza göz veri 
ve burununun dibinden mü -
rur edeceğimiz yeşil pançorlu 
binaya atfı nazar et... Hah, ta -
marn çeynesindeyiz... Re dö Şöse 
üstüne Grek stilinde ahşap kolon
lara oturmu~, abuk sabuk bir mi
mari ise de sıcak, Civelek bir in. 
şaattır. Büyükadanm e11 menşur 
iki otelinin biri olan ve Kalipso 
te&:miye edilen oteldir.... Kalipso 
mefhumu lokantacı Tokatliyan, 
aşçı Mığır, kuyumcu Şahbaz gibi 
patron isP1i <leğil. Büyük, istorik 
bir kelime. Kadim Yililanistanm 
ormanlarda, denizlerde, mağara
larda yaşayan alla karılanndan 
birinin adıdır. Franksız edebasm
dan ve f ilozoflanndan Fenelon 
denilen N ahinin (Tclemak) ro -
manım okumuşsun? lşte onda da 
bu Kalipso yosması ş3n vermiştir. 

Telemak nam Şalumredin pe
deri Kral Ulis, bir gün rnemaliki 
mahnısesi etrafında bahren dola. 
şırken, Koçkatımı fırtınasına tu
tulmuş. Rakip olduğu ~a!tanat ge 
misi, dediğim alla karının adasına 
düşmüş. Kral tam tamamına 7 se
ne, huvarda ev sahibinin has mi. 
safiri olarak ihtiram ıa1·, tazimat
lar, komplimanlar içinde bol 
keyf yemiş, içmiş. enkse şişirmiş .. 

Kalipso otelini geçer geçmez, 
Artin bir kat daha ço~tu: 

-· Heeey Cakomi oteli!... Bü · 
yükadanın Perapal:ısı, Sünımcr 

palas, Otel Kontinantalı, otel 
Bristolu !... Sıra taş gerdanlığın 

göbeğine oturmuş peru;-un, yok. 
sam Şah lsmailin tahtının sinesi
ne gömülmüş yumruk zümrütsün? 
Hangi bakımdan seni metedeyim, 
semalara çıkaıayım, tac edip ba -
şıma yerle ıtireyim? ... Şu kale gibi 
sağlamı ğa l'ak; Ar~i:ektürün !e
rahfezalığına nazar et. Şu altlı 

ü ~tıü Cihannüma taraçalar milyon 
eder. Gc;ende köpoğlunun hiri 
deordu ki: (Bu ne be? ... Pençt! -
re, µcnçerc, pençere. Has'ahane -
sin, ne sin"!). Soluk almadan ağ. 
zımn (adım verdim. 

(Haltetın'şsin köpek, dedim, 
kedi uzanamadığı ciğere leş der!) 

Horozyan fesini yıkıp, bıyık
lanru bura bura , gözlerini ba
yıltarak : (Ah at ! ... yaktı yık
tı!) diye söylenirken, adeta n:ı -
ramsı bir sayha kopardı: , 

- Ooof, of!... Bu Cakominin 
sahibinin bir gül ğoncası var, bir 

Cakomi (Giacomo) oteli 

dürdanei yektası varki ortalığı • 
teşe Yermiştir, kül etmiştir; külü. 
nü de harman edip aşık, sapına 

kadar ınecnunmu aroorsun?. Ben 
de dahil, kat hepimizi o alayın i
çine ... Mınak efendinin Osmanlı 
dram kumpanyasına adımım at
ına ; Binem"iyana Minemciyana 
metelik verme ... Pı·enkipoy& gel; 
Prenkipo erkeklerinin sinei pi\r • 
yanma kafam daya; arif kulakla 
yüreklerin taka tukasmı diğtıe de 

.. ' agna .... 
- Arabacının böğrünü kaku:. 

tınyordu: 

-Bağdada tataı çıkmış defi· 
ı . s· · '' ·ı ' ız. ıgasıgaya ası yun ... 

Daha heyecanlı \'e canla bnsla 
anlatıyordu: 

- Ankr dö Sin mayasından 
mamul gibi zifiri kara, ay hilftll 
gibi yayvan kavis üstüne, keımna 
ile çizilmiş ktdar muntazam iki 
adet ka~ ... Parnak boyda kirpikli 
ve iri iri, değirmi değirmi, koyu 
mürdüm eriği Ievninde iki adet 
dide ... Ağız, ateş rengi karaf\:·un. 
ğoncası. Yanaklar, gerdan, sine 
Jüle lüle kaymak ..• Kucak dolusu 
saçlar topuklarda... Ya göğde~i. 
nin bıllık bıllıklığı; belinin ip in
celiği; küpeştelerinin dolğunlu • 
ğu .... 

Dananın içine o hınzır kurd 
gene girivermişti. Acaba eflatunlu 
o mu? Rivayetine bakılırsa Jıu 
anlattığı kız eflatunlunun bitema
miha eşi ... 

Nizam caddesini tutmuşlar h· 
kır tıkır gidiyorlarm. Artin ara
bacıya Rumca bir ~ey söyledı son 
ra kolunu Hacının omuzuna rlola· 
dı ; ağzını kulağına soktu ; 'isJa. 
mağa başladı:. 

- Solumuzda kain, mermer 
halüs{radlı, kademe kademe ~et 
bah~eli, saraykari kişane ve Palı· 
mızda, onun mukabilinde bulunan 
Parnaklık derunundaki kebir bıth 
çe, kurena ve tkinci katibi şehri· 
yari, tzzet beyefendimizin .. "scoi
ni daha yavaşlatarak:,, yani A· 
rap izzetin bey yam gözbebeğ'n 
malikaneleridir. Yukarı köşkte 
kansnı, oğlunu, kızını, kısrağını f.. 
kamet ettirir. Aşağıdakinde de ta 
nanile sohbet eder. O cihette eh. 
niye mebniye rüyet etmediğ"nd~n 
naşi, çayrr çimen üstünde siyah 
mı c:ohbet edoor zahahma 
dü~nıe. 

(Arkua .... , 
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Kış 

~ -= POR 
olimpiyadı çok blyik 

DiL YAZILARI 

Komutan, Kumandan 
- Üat tarafı evvelki günkü sa

yımızda çıkmıştır. -tezablratla başladı (2) Um: Kök mefhumunu ken
dinde tecelli ve tecessüm ettiren 

! süje veya objeyi gösterir. 

Kış olimpiyadında buz üzerinde Hokey maçlarının yapıldığı aaTıa 

Garmiş, (Kurun) - Dördün - ticeleri şunlardır: 1. S. K nın Halkevinde 
cü kış olimpoyadı büyük törenle 1 - Kanada, Lehistaru 8 - 1 
açılmıştır. Seyirci kütlesi hayrete yenmiştir. Bu sporda itiraz götür
değecek şekilde çoktur. Stat baş - mez üstat olan Kanadalılar fev -
tanbaşa dolmuş ve içeriye girebi - kalade bir oyun göstererek ilk de-

spor konf eranJarı 
Gençliğe sporun nazari bilgilerini 

vermek amaczyla 1. S. K. tarafından 
6 hafta kadar devam edecek şekilde ha-

lenler 60 bin kişiyi geçmiştir. recede 5 gol yapmışlar ve nihayet zırlanan ve atletizm şubesi trafından 
Oyunları Bay Hitler açmış, mü maçı kahir bir ekseriyetle 8 - 1 idare edilecek konferanslara bu cu -

sabakalar 28 millete mensup ekip kazanmışlardır. Yedikleri bir go - martesinden itibaren Beyoğlu Halkevin
dc bşlanacaktzr. 

!erin geçit resmile başlamıştır. Tö- lü de kendi kendilerine yapmış -
8 - 1 - 936 cumartesi günü saat 

ren çok parlak olmuştur. Uk mil - }ardır. 7 de Beyoğlu konferans salonunda 
let olarak sahaya çıkan Yunan ta- 2 - Amerika, Almanyayı SI - Maarif sıhhiye müfettişlerinden Dok -
knnı büyük tezahüratla karşılan • fıra karşr bir sayı ile yenmiştir. tor Rağıp tarafından SPORCUYA 

mıştır. Takım bayrağile evveıa Oldukça mütevazin cereyan eden SIHHi öôüTLER mevzulu bir kon-

b A 'k 1 J K d ferans verilecek ve !. S. K. atletizm Duçenin, sonra olimpiyat komite- u maç, merı ar arın ana a -
şubesi tarafından da İstibdat - Meş

sinin, nihayet misafirleri selamla- lılara karşı muzafferiyet iddia e-
rutiyet - Cümhuriyet devri spor ha-

mrş, buna sahra topçu bataryala · demiyeceklerini göstermektedir. rcket ve telakkileri ilk iki devirde ırkın 
rr şeref ateşlerile cevap vermiş - 3 - Macaristan, Bulgaristam 
lerdir. bire karşı 6 ı:ıayı ile yenmiştir. Mü-

Finlandiya ekibi çok fazla al - tecanis ve seri olan Macar takım1 
kışlanmış, F'ransıız atletlerinin zayıf ve mukavemetsiz takım kar-
fuhrere'e sağ ellerini kaldırarak ~ısında istediği gibi oynamıştır. 

yaptıkları selfun jesti seriycilerin BUyük yUrUyUş müsaba· 
heY,ecanmı ve alkışını bir misli art kasına hazırhk 

tırmıştır. İ. S. K· - İstaııhul su sporları 
BU MÜSABAKALARI BtR SULH kliihii Atletizm Kaptanhğman: 

BAYRAMI HALiNE KALBE- 28 şubatta yapmağz düşündüğümüz 
DECEGIZ büyük yürüyüş müsabakasına hazcrhk 

bozulmasına tesir eden siyasi, içtimai 
sebepler, ırkın takviyesi ihtiyacı, Cüm
huriyetle bcraberkurulan spor teşki -
latı olan idman cemiyetlerinin çalışma
sıyla şimdiye kadar temin edilen fay
dalar anlatılacaktır. t. S. K. klüp ve 
nıekteplre dvetiye göndrmekle beraber 
umuma açık olan bu konferanslara bü
tün vatandaşlan davet etmektedir. 

yapılacaktır. 

Yürüyüş sahası: 

1 - Yedikuleden hareketle Kazlı 
olmak üzere yaptığımız hazırlık yürü- çeşme, Zeytin burnu, Bakırköye gi. 

Garmisch, 6 (A.A.) - Kış O- yiişlerinin 7 incisi 8 :1 :936 pazar günü dip gelme takriben 13 kilometredir. 

limpiyatlan teşkilat komitesi re - -------------------..-----
isi Bay Von Halt geçit resmini mü-
teakip bütün spor mümessillerine 
hitaben bir nutuk söylemiştir. ıan' ar 1JOlıuıda -

Bir hikiye 
miisabası açıyoruz 

Birinciye 20, 
üçüncüye 10 

ikinciye 15, 
Ura vereceğiz 

I 

Bu nutkunda Von Halt, olim -
piyat müsabakalarının müessisi 
olan Baron Pierre de Coubert'in 
hatırasım hürmetle andıktan son
ra, denizler aşarak, yüzlerce ve 
binlerce kilometre katederek Gar
misch'e gelmiş olan ve şu dakika
'da büyük bir heyecanla başlangıç 
işaretini beklemekte olan sporcu -
ları selamladıktan sonra demiştir 
ki: "Biraz sonra bütün bu millet 
lerin atletleri olimpiyat yeminini 
yaparken vazifelerini sporun ver
diği büyük bir heyecanla yapa -
caklarmı ve olimpiyat kanunları
na sadık sporcu ve iyi arkadaş o -
larak galebe için mücadele ede -
ceklerini tam idealist bir fikir ile 
taahhüt edeceklerdir. Bizler de bü 
tün dünyaya· göstermek isteriz ki, 
Fuhres'in emrine tabi olarak bu 
müsabakaları bir sulh bayramı ve 
arsıulusal anlaşma şekline kalbe-

KURUN, san'ati teşvik, güze. 
yazıları tanıtmak emelile her yıl 
bir edbiyat müsabakası açmaya 
karar verdi. Bu yıl bu müsaba
kayı "Hikaye,, üzerinde açıyo
ruz. Müsabaka şartları ve gön
derilecek hikaye, üzerinde ara
dığımız değrler şunlardır: 

hangi bir işaret koymıyacaklar, 
yalnız müsveddelerini kendile
rinde muhafaza edeceklerdir. 

0.eceğiz.,, 

iLK MÜSABAKA Yl KANADA 
KAZANDI 

Garmisch, 6 (A.A.) - Olim -
piyat oyunlarından ilk yapılan 
buz üzerinde hokey müsabaka -
!Pda Kanada 8 - 1 'P.ılonyaya 

plip gelmiştir. 

iLK NETlCt. 

1 - Mevzu serbesttir. 

2 - Şimdiye kadar neşrolun
mamrş bulunacaktır. 

3 - 1000 kel~meyi geçmiye
cektir. 

4 - Makine ile ve kağıdın 

yalnız bir tarafına yazılacaktır. 
S - Şubatın sonuncu gününe 

kadar elimize varmış buluna
caktır. 

8 - Müsabakaya girenler, 
gönderdikleri hikayelerin altına 
"'-11acrmt y'.\zm.vacaklar. her 

7 - Tanınmış muharrirler
den mürekkep bir jüri heyeH 
gönderilen hikayeleri okuyarak 

birinciliği, ikincilıği, üçüncülü . 
ğü kazanan hikayeleri tespit e
decek, bu hikayelerin ilk satırla

rı gazetede neşredilecektir Mü-
sabakayı kazananlar ellerindeki 

müsveddeleriyle idaremize gele

rek kazandıklarını bildirecek-
ceklerdir. 

8 - Birinciliği kazanana 20, 
ikinciliği kazanana 15 üçüncü 
lüğü kazanana 10 lira hediye e-

dilecek ve hikayeleri 936 yılının 
en güzel hikayeleri oİal'ak neş

redilecektir. 

Garmisch, 6 (A.A.) - Buz ü- · 1111111111111 ııııHtıtıtıuıııtflll'._IM_..llllll_. ... .__.Allll.ıılllmilllllllPI ıutıttııııttıtıtHUllllultlllfllllllhııııııutH" 
zeıinde hokeY. maçlarının ilk ne -

(3) An: (. + n) ekiyle izahı 
mümkün olmryan bu ekin (ağ) 
dan değişme olduğu anlaşılıyor. 

( 4) Ad: AmirUk, efendilik, ha
kimiyet evsaf mm yapılmış oldu · 
ğunu gösteren ya prcılık, ya ptırı -
cılık, yapılım~ olmaklrk anlamımı 
bir ektir. 

(5) An: Bu hakimiyetin mu -
hitine nafiz olduğunu gösterir. 

Bu halde: 
(Ok + um + ağ + ad + an = 

Okumağadan) sözünde baş vokal 
düşmüş, üçüncü unsurun (ğ) sı 
(n) ye çevrilmiş ve bundan sonra 
gelen vokal eriyerek kelime son 
morfolojik ve fonetik şeklini al -
mış olur: KUMANDAN. 

Bu söz tıpkı Komutan gibi a -
mirlik ve efendilik sınıflarım ha -
iz olan ve buyn1ğu kendi muhiti 
üzerinde de nafiz ve müessir bu -
lunan bir kimseyi gösterir. 

AM l R 
Arapça (amir) sözünün etimo

lojik şekli budur: 
(1) (2) (3) 

ağ+ am + ir 
(1) Ağ: Kuvvet, kudret. sahip

lik, efendilik anlamlanna ana kök 
tür. 

(2) Anı: ·Ana kök manasını 

temsil eden, tecessüm ve tecelli et
tiren süje veya objeyi gösterir. 

(3) !r: Bu kuvvet ve kudretin 
bir şüjede tekarrür ve temerküzü. 
nü anlatır. 

Bu üç cüzüden çıkan anlam, 
"Kendisinde sahiplik, efendilik, 
hakimlik, amirlik vasıflan mi.ite -
merkiz bulunan bir şahıs,, deme\\ 
olur. Halbuki (Komutan) ve (l\ı! 
mandan) da bu kudretin icra edil
diği ve muhitine de nüfuz eyledi 
ği anlamlan vardır. 

ASKER 
Bunu etimolojik unsurlarına a· 

yıralnn: 
(1) (2) (3) (4) 

Ağ + aa + ak + er 
(1) Ağ: Ana kök. Yüks~klik, 

büyüklük, kuvvet, kudret, sahip -
lik demektir. 

(2) As: (. + s) ektir. Ana kül, 
mefhumunun oldukça geniş biı 
sahada yayıldığını ve o sahack 
bulunan bir süjeye ittisalini gös · 
terir. O süjeyi de gösteren: 

(2) Ak: Unsurudur. 
(4) Er: Ana kökteki kuvvet. 

kudret, sahiplik, efendilik, yük · 
seklik, büyüklük ... mefhumlarınn ı 
oldukça geniş bir sahada (ak) ile 
gösterilen süje üzerinde tekarrüı 
ve temerküz ettiğini gösterir. 

Ağ + as -t ak + er = Ağa~a
ker: Ana kök kendisinden son: cı 
gelen ek ile kaynaşmış (ak) un -
surunun ha~ındaki vokal da dü · .. 
şcrek kelime son morfolojik ve fo. 
ne tik seklini alnustır: Asker. 

J J 

Asker: Oldukça geniş bir öl 
çilde bir kuvvet ve kudretin keıı 
disinde tckarrür ve temerküz et 
tiği süjeyi gösterir ki (Asker) i ı 

manası da budur. 
ÇERl 

Eski Türk lehçelerinde "asker11 

anlamına kullanılan "Çeri", "Çe · 
fiğ" ve "Çerik,, kelimelerinin eti~ 
molojik şeki1Ierile "asker" ke 1i -
ınesinin etimolojik şeklini a!talla 
yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 

Asker: ağ+ as+ ak+~~ 
Çeri, Çeriğ: eğ + eç + er+~~ 
Çerik: eğ + eç + er + 1 

ikinci cüzüde (S = Ç) olnıuŞ • 
tur. llk kelimede üçünçü olan sii • 
je anlatıcı unsur, öteki kelimeler 
<le (er) rlen sonra gelmiştir. Bil 
yer dcği~ınesi kelimenin manası -
na tesir etmez. 

SOLDAT 
Etimolnj isi şudm: 

(l) (2) (3) (4) (5) 

Üğ + os + ol + oğ + at 
( 1 Oğ: yüksekEk, büyükliikr 

anlamına aııa köktür. 
(2) Os: Bu anla mm oJdukÇ3 

geniş bir sahaya j ayıldığını anJ::ı • 
tır. 

(3) Ol: Mefhumun en geni~ "·e 
engin sahaya kadar şümulünü gôS 
terir. . 

(4) Oğ: (ad) ve (at) gibi il\! 
ayni konsonun arka arkaya geli • 
şini gösterdiğinden Türk fonetİ~ 
kanununa göre birinci uzatma o • 
larak alınmıştır: Süjeyi gösterefl 
ektir. 

( 5) At: Ilu yaygm ve engin arı· 
lamm süje de ye: leçtiğini göste ' 
rir. 

Bu halde (solchı t): Yükseldi~ 
ve büyüklük nH' flrnnıumm oJdul' • 
ça geniş hir sahal~a ve umumi ,,e 
şamil olnmk hir sü ie üzerinde te" 
e~i.istimi hlldinr. 

(8oldat) m (Asker) den fal'' 
kı oldukça geııjş bir ı:.aha gös' 
terdiktcn suı lra lıunu daha uınıt ' 
nıi \~amil iı sahasa da yayarLI~ 
müphemlc~tirnıesjnden ve -bir dt 
tekarrür ve temerküz anlatan ( ı·) 
yerine yapılmış olmaklık nıefhtl ' 
munn \'eren (t) ekini almasınd~ıll 
ibarett'r. 

LESKER 
J il 

Farsçada ''Asker,, demek ol:ı 
hu sözün etimolojisini ötekilerle 

karşılaştll'ahm : ) 
(1) (2) (3) (4) (5 

Asker: afi-l as+ak+er·t • 
Soldat: oğ+os-l ol+oğ -t ~t 
Leşker: e3+e~-l eş+ek.+et 
Şu manzarayı görüyoı-uz . . , 

ı. - Ana kök vokal değiştır 
mesile yine ~ıynıdıı . 1, 

~. - Ana kök nıefhumunun °, 
dukç:.~ . geni~ hiı >:ah~~.a ~ayılı.11,~ıt' 
sını ~of:tc ı en ekleı- hıı ınc1 ve ıl 'i 

., 'k' . cuzır cide (S) konsnnu ı c ı ·ıncı ~ 

üçüncüde {Ş) konsoııu ile üçüne 
cüzü olarak gelmiştir. . , 

3. - Süjeyi gösteren ekJer, ~~r 
rincide üçüncü ve ötekilerrle 0~,,, 

·ı·ıı• 
düncü cüzüdür. (K) konsonu 1 \ 

cide (ğ) ye çevrilmiştir. 11, 
4 - Tekanür ve temerkÜZ , .. 

• ],{tttı' 
latan ek ikinci kelimede yo .:oO 
Birinci ve üçüncü kelimelerde ~ 

cüzürlür. . .. 
1 

nııl~' 
5. - Umumıyet ve şuınu '. tıt· 

. . . k ı· d ,.oı..t tan ek hırınc1 e nne e J 1 ·1' ' . } 

İkinci \Te üçüncü kelimelerın ··ı~ 
rinde üçüncü, h~rinde iki?ıci ctı 
olarak (Telmiıştir. 

(D:w~m ciecelı) __/., 
- "ıfl 

YAR ALAtJM A - Karagı.1.ııll 
nl' 

rül~te Kücük !"okakta 18 nu111
• rıı.1' , te 

e\•cl-e otman Feyzullah neşe lJU~ 
marası belli olmayan bir oto ohil 
marası belli olmayan bir ototyl ~~ ı 
çarpmış, ehemmiyetli surette 

ralanu~tır. tJı:~1.i ' 
KÖMÜR CARPMIŞ - -_,,,eti 

~ ·ı•ı• 
darda oturan Bay İhsanın hl •. 

1

111~' 
çisi 14 yaşında Nazlıya. ~~,ıJe 
çarpmış, Nazli baygın bır 
hastahaneye kaldmlmıştll"· 
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Dinlemez, söy er .. 
"" ,•" -- .. __ . -·---.. -~---.~~ ..... 

ltf uso 11İni eqer, Yaqmur 
lJafzqor derse ••• 

Açık havada herkes paltosu
nun yakasını ka 11

d ırır! 

Musolini ile yeni bir konuşma 
~~~~- .~~~~ 

l>a,· ~ . G . . h 1 Oiri • t • ı.>Otr azetesının mu a - ''Hayır, onlar muzaffer ol
mıyacaklardır !,, 

,. 

"1 Sınyör Musolini ile mülakatta 
~11"1Uftur. Muhabirin sözlerin~ 
Q/ a, Doçeninkileri olduğu gibi 
'.Vo11ız: 

IÖ Muaolini dinlemekten ziyade 

''tt)leınek merakındad1r. Pariste ~-

Onun bu sözleri üzerine, o kor
kunç mel!lleketi, dağlarını, uçu· 
rumlarını. yağmurları :ıı, o müthi~ 
yağmurlarını, birdenbire üzerinize ,, 
tufan yağmuru halince düşen gök-

ı .... 
iıt.'Rıın aözler şunlard1: "Bu adam 

l6ya, deliye benziyor.,, 

• • • Şun • • e odan e • • 

daları 

IÖ ~0.ınada türlü mahfellerde ~u 
~~ erı i~itıyorum: "Bu, bir oyun
~ Ur. Keyifli iken iki misli koyar. 
ta )hedince, rakibini kendisinin 

!erini göziimün önünden geçirdim 
Duçe beni dinliyordu. Yağmur sö 
zü üzerin\! dedi ki: 

- "Yağmurlar bütün gün yağ
maz. Günde ancak iki saat.,, 

Lontlra gazetelerinin neşriyatına göre, 1936 da kadın saçlarının ala M'•J· şekiller, resimde görülenlerdir. 

t "ktuğu vaziyete düşürmek is· 
tt ,, ' 
t j ; 'O bir köylüdür Herkeste 
t.'tlız onu aldatmak düşüncesi ol
~~nu zanneder. Pek ince bir o
fu:.. Yapmak ister.,, Başkalarının 
,1n~ göre: "Konseyin şiddetleri 
~ •urüklüyor.,, Fakat buna iti-

edenler diyorlar ki: 
~ Hayır, hayır! Konseyde onu 
Cl)d ~~rüne dinlerler. Hava güze, 
d '1gu halde o, yağmur yağ1yor 
~ıe henıen herkes paltosunun ya
~1 •nı kaldırır. Konseyi kendi ar
la lrına göre idare eden odur. Ca 
• ne iıterse onu yapar.,, 
Görülüyor k; herke<s kendi anla

~rıa aöre bir Musolini yaratıyor. 
t 1~uıolini, benim Habeşistandan 
~~·dıfimi, orada üç ay kaldığımı 
~~or. Her §eyi olduğu gibi gör· 
~ ltı için avucu içine dayanmış o

•cOr l'Üzünden bana bakan gözleri 
ıa·· lda ne yaptınız? Neler gördü
~~,, diye sorar gibi duruyor. Ta-

orada Necaşi'yi gördüm. 
'd Barbarlar içinde zeki, ince bir 
ile 'lrı. Bununla beraber cenkçileri
llii "erdiği ziyafetlerde, o da, he
l'tl 2 öldürülmü§ bir öküzden kopa
) ltııt olan etleri onlar gibi çiğ çiğ 
~ekten geçemiyor. 
~ t.!uaolini imparator hakkında 
d dlediklerimi dinledikten sonra 
~ iki: 

....... ''E b d d · · · )' vet, en e e aynı tesırı u-

- Dört saat diyebilirsiniz. 
- "Olsun .. Sonra ~üneş çıkar. 

Güneş askerlerimize kuvvet veriı· 
Daha geçen yıl yüz bin askerimiz 
yağmurlara maruz kaldı. Hiç bir 
fenalık görmediler. Ötekiler de 
buna dayar.ecak. Habeşliler daha 
çok zahmet çekecekler. Biz her 
zaman ordularımıza yiyecek yetiş
tirebileceğız. Ya onlar? ..• Pek e
min değilim. Yağmurlar bizi tev
kif ede:::-dyecek. Arazi müşküla 

tına gelince, şüphesiz bu pek bü
yüktür. Fakat gene harbe ağı:- ağır 
devam edeceğiz.,, 

Daha sonra Laval - Hoar itila-
fın:lan sö~ açtık. Lakin buna dair 
bir çey söylemiyeceğim. Çünkü 
söylemememi rica etti. 

Musolini yerinden kalktı. Ma
sadan ayrıldı. Onunla kapıya doğ
Arada durdu. Bana emniyet edi
ru uzun bir yol takip ediyordum. 
yordu. Somali tarafında General 
Grazyani'nin kazandığı zaferi, 
Ras Destanın kaçtığım, İtalyanla
rın yüz kilometre ilerlediklerini 
anlattı. 

Dışarıya çıktığım zaman ilk ak
şam gazeteleri satılmaya başlamış
tı. Onlarda bu havadisi bulama
dım. Ertesi günü de yoktu. Niha
yet bir gün sonra neşredildiğini 
gördüm. Musolini zaferin teyidini 
sabırla beklemiş ola~k. Romalı
lar bu haberi büyük bir soğuk kan
lılıkla karşıladılar. dıııı~dırdı. Zeki ve mütedil bir a-

-..ıı aıınm11ınıımmmıımuım1111111111uııııuıııaııırn111m1111mı11nnıımıınnıın nımıumnnn .,, 
-.....o Kadını 21 qerinden l,ıı , inıanların en az serbest o-

~· Adiıababada bulunduğum yaralamış! 
~· , memleket hakkında tecrü- Tirenin Turan mahallesinde o-
~~ olan bütün adamlara göre ne turan Halil kızı ve Şaban karısı Ay 
d, lr ?'utedil oluraa olsun, ne yol- şeyi eski dostu Akkoyunlu köyün
"~ ~\tizatı kabul ederse etsin ge- den Ali oğlu Hüseyin bıçakla boy 
lt(l ~~ tey yapamıyacaktır. Çün- nundan ve ellerinden olmak üze • 
~'ıı~l'le bir feye teşebbüs ederse re 27 yerinden keserek öldürmüş
~ b~· e~afında bulunanlar, Ha- tür. Katil tutularak adliyeye ve -
'\l)ucülerinin pek güzel hazır- rilmiştir. 

'-ıi d •nı bildikleri bir kahveyi yir- fi / d dı b · k •• td •• 
~1 Ört •aat içinde içirmek yolunu l lTlm an lT lZ O U 

Urlar. Antalyada şiddetli bir sağa -
......., ''Bu kadar az mı serbest?,, nak olmuş, Hafızpaşada Pehlivan 

Her kadın baıı yeni tarama şekillerinden birini tcrr." ·ı ct•··r' tedir .•• 

rap 

kızı 

• 
ı mu 

""' 
ıgı 

e m 
di ' • 

Napoli, 6 (A.A.) - Vezüv ya-ı miştir. Napoli halkı, bütün gece 
nar dağı, faaliyet devresine gir - doya doya Vezüvün verdiği kızıl . 

Amerikada yeni 
bir idam usulü 
Amerıkada yeni bir idam uau

lü tatbik edilmiş, bu defa elektrik 
sandalyasına müracaat edilmemit
tir. Bir beyaz kıza tecavüz etmekle 
suçlu olan bir zenci idama mah
kum olmuştu. Zenci mahpus bu
lunduğu hücrede bir sandalyaya 
bağlanmış ve hususi tertibat ile 
hücreye hava gazı sevk?.dilmişti. 

Hapishane doktoru ile yirmi ki
şi, suçlunun nasıl öleceğini yanda
ki odaya açılmış C<'mlı pencereler
den seyrediyorlardı 

Oda kesif bir gaz tabakası ile 
dolduktan sonra zcnc1 bağlı bu
lunduğu koltuk üzerinde beş daki
kadan fazla bir zaman sonra bü
kü!müş kalmıştı. Yandaki odada 
bulunan doktor, hususi tertibat ile 
mahkumun kalbini tetkik ediyor
du. 

On iki dakika geçince artık ta
mamiyle ölmüş olduğunu haber 
verdi. 

Bu tarzda idamın, elektrik san
dalyasına nisbetle daha ziyade in
sani b;r hareket olduğunu söyli
yenler vardır. 

lığın muhteşem manzarasını sey
retmiştir. Etraf halkı için hiç bir 
tehlike yoktur. 

• 
ın enizi donuyor! Kış kor unç: 

f 

~~;-- E-vet, pek az. icabında mer- çiftliğinde Ahmedin evine yıldı • 
d~ ilden ve hatta bu kötü ka..~ve- nrn düşmüştür. Ahmedin kıizı E -
lı.tlt kaçmak için daima hazır bu- mine derhal ölmüş, karısı ~,atma 
)i ~il bir tayyaresi vardır. Necaşi- da ağır surette yaralaanrak hasta-
~.._; hirkaç samimi müıavirini bir neye kaldırılmıştır. Şimali Alrikada Hudson nehrinde bir ge minin hali 

~~ ~bırakalım. Adisababada her 60 kişi l}ere tükürdük- Kış memleketimizde hafif ge- Şanghay 6 (A.A.) - Çinin şi- külatla yürüyerek kumanya lafı• 
lcı' abeı cenkçilerinin sizi bir çiyor veya henüz başlamamış bu- mal kıyıları boyunca, denizin yü- maktadırlar. Buz tutan yerlerin 
t ' t l~k /erinden cezalandırıldı '\ı'. E: e. a ki ettiklerine inanır . . . lunuyor. Buna mukabil Şimali A- zü donmakta devam etmektedir. sarplığı ve bazı noktalarda 
~ d·· •kı Adua zaferleri başları· lzmırde son hafta ıçınde yer - merikada soğuklar pek korkunç- yığılı duran buz kütleleri yüzün -

OJıd· Buz dağları birçok sandalları ba-
~I ürınü§. Sizden ve bütün be- lerc tükürdükleri göıülen 60 ki~i tur. Dün Çinden gelen haberler so- den bu İ§i kızaklarla gördürmek 

a_ ~ lrcla r d tırmıştır. Kıyıdan uzakta yiyecek 
.,._ ,_

1
_ il ne ret ediyorlar. Zafer-ı bele iyece cezalandırılmıştır. ğuk dalgasının oraya da geldiğini kabil değildir. 

\t ·.: ~indirler. Bunlardan yalmz onu lzmü·Ii, ve Büyük Okynnosun Çin kıyıla ve yakacak şeylerden mahrum bir Buz tabakasının kalınlığı 3fJ 
' ltıol91i sözümü keserek bağır· diğrrlrri yakın kaza ve vilftyetler rında donmaya b:-:~:-.dığını bildir 'lZİyette saplanıp kalnn gemilere, kadem, geni~liği ise, kıyıda:ı itiba-

v halkındandır .... mektedir. lrn:" lar, buzun üzerinde bin müş- ren 50 mildir. 
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fturupanın ea mel' un ka~inı ı 
- Tarihi hikaye -

Papas Kleıınonun elindeki mahmur bakışı vardı ki... 

ISTANBUL 
18 - Karmen operası. 19,15 -

Haberler. 19,30 - Profesör Dr. Fah· 
tavsiye mektupları, mütevazi rna- Papas ta bu kadın kadar ya. rettin Kerim tarafından konferans 

nastra misafir olarak kabulünü ban<!r idi. Olsa olsa yirmi sekiz ya 20 - Osman Pehlivan tarafından halk 

temin etmişti. Fakat sevimli hem. şında idi. Sağlam yapılı idi. Ya 
şirelerin hepsi de onun, gene misa nakları kanlı, gözleri pırıl pınl 
firleri olan madam Lil ile sık sık endamı d~mdik, sesi düa okuyan 
göıiişrnesinden memnun değiller - bir adamdan fazla kumanda ver
di. Genç papas bu yaslı dulu, her meğe alışık bir amirin sesi gibi i

türküleri. 20,30 - Stüdyo caz tan· 
go ve orkestra grupları. 21,30 -

Son haberler. 
Saat 22 den sonra Anadolu ajan

sının gazetelere ahsus havadis servisi 
verilecektir. 

gün görmeğe geliyor veya onu ge. eli. Gerçi üstünden papaslarm si. -----------·--ıııı 
zintilere götürüyordu. yah elbiseleri· vardı. Fakat ona B O R $ A 

Hemşire Ancel: bakanlar yanı başından bir kılıcın 6. 2 . 936 
- Evet, diyordu, terbiyeleri . şıkırdadığmı hissederlerdn. Genç. 

ııe, nezaketlerine, bir diyecek yok! ti, gu .. zeldi ve dul kadın, ona sev- Hlz.ala.nnda yıldız lprcuı oıanıar, ıı:ı:e rinde muamele gilrcnlerdlr. Rakamlar 
!kisi cie son derece kibar, son de- gisini gizlemeden bakıyordu. Her ıııı.at 12 de kaptulııt satış nyntıarı.ur. 

rece yüksek insanlar. Fakat bir ayrılacakları zaman kadın: p A R A l A R 
papas, bir yaslı dul ve bir manas- - Bilgi.in öğleden sonra işiniz • ı..ondra til!I -

124 -
l67.
löa -

•Viyana 
lll:Madrld 

~-1 -
17.-tır bu kadar samimi münasebete y()ksa, odama geliniz de resimle. 

tahammül edemez. rini çizdiğim çiçeklere bakınız. 

ıır Nevyork 
ı:<Parls • Berlln 82.-
* ?diUl.no 
$Drllksel :ili -Papas Klermon ile madam Lil Sizin d~rin ilminizden, kudsi varlı 

bahçede, çiçekler arasında dola- ğınızdan istifade etmek isteıim ! *Atına 
ıe: Cenevre Mô -

* Varşova 
* Budapeştc 
* BQkr<'~ 
* Bc.lgrn.d 

26-
W. -
lı2 -· 

§ıyorlardr. Der, genç papas, dul kadının * Sotya * Yokohama s,ı, -
Hemşire Kler, hemşire Ancelc gözlerine derin derin bakarak elini • Arnstcrdam &H, •• *Altın ıı,ıs -

~ 08 k 23-1-anlattı: elinin İr>İnde tutar Ve kadının yanak * Pra~ \l, - an not 
::ı * Stokholm H2 -

- Fakat papas nebatat müte- Iarmı kızartan bir giilümsemeyle •-------------
hassısı. Madam da bu ilme bayılt- dudaklarını kıvırırdı. 

yor!. - Bngün ne güzel, öğleden 
Hemşire Ancel: sonra manastırdan çıkalım. Fran-
- Yalnız, dedıi, papas Kler . saya giden yol üzerinde sana bah. 

mon kudsi bir adam olduğu hal. settiğinı çiçeği arayalım! 
de çok genç ve çok yakışıklı bir - Fakat Fransayı düşünmek 
adam . .l\fadamsa güzelmi güzel. bile istemiyorum. Zavallı kocam , 
Bu kadının kocasını kaybettikten orada öldü. Şurada, burada dola. 
sonra tekrar evlenmeyişine hay- şalım. Fakat Fransa hududuna 

ÇEKLER 
* Londra ti21.50 * Viyana • 4 2a2~ 
* Ncvyork O 0070 ı:ı Mndrid f> S167 
* l'artş t 2 Oi>b * Bcrlin 1 ViSŞ 
il: MUAno 10 002:'> * Var§Ova 4 2.atO 
* Brllkseı 4 7610 * Budapeşte 4 Cı0'25 
* Atina &! 09S,: $ BUkrc~ ıos S7{)2 

* Cenevre 2 4U9!> • Bclgrad 84 Slll'.? 
* Sofya ti4 S2 • Yokohnma 2 iö 
!) Amsterdam 11 W4 • Moskova 10S9 2o 
• Prağ 1\l,21M * Stokholm H 12 

ret ediyorum. Hele onun Liyej gi- yaklaşmıyahm ! E s H A M 
hi donuk bir verde manastra sı - - Pek ata. Fakat size göster- tı Bankuı ll.60 Tramvay U.00 
- kl. · f k · d · - · f b. · k •Anadolu 10.~~ *Çimento 10 00 gmmasma a · ıın eıımyor. me ıste ıgım en es ır çıçe var ReJi ~ 12;; Onyon Del. ooo 

Hemşire I<Ier: dr. ı şır. Hayrly 1ı><xxı Şark neı. om 
-- Bunların hepsini bırak, de. Kadın gülerek oaşmı sallar W' *Merkez Bank 617fı Balya 000 

d. ·· k.. t · d d · · k d B d . U. Sigorta .00 Şark m. ceza 000 
ı, çun ·u manas rın annesı, ma a aıresıne ·o~aı· r. u aıre de O· Ponomontı tıOO Telefon ooo 

mm kocasını kaybetmekten derin mm eski yaşayışım hatırlatacak 
bir matem içinde olduğunu ve lıu- bir şey yoktu. Çünkü bu kaam, 
rada huzfır Ye ic::tirahat aradığım bütün mazisini Pariste bırakmıştı. 
söyledi. Yalnız yambaşmda daima kilitli 

l1ı1!lkrazlar Tahviller 
iı 1983 T.Bor_ı 24 07~ ım.ktrik 

ııı ,. " " II 22 7Cı Tramvay 
., ., .. Ill 22 rıQ Rıbbm 

IsUk.Dahill ı Ul {10 * Anadolu J 
* Ergeni tstık. 118. * Anadolu Il 

1928 A M t0 00 Anadolu ID 

00 

81.70 
1'100 
!BOi> 
43.0!> 

Hem~ire Ancel gene itiraz et- tuttuğu bir bavul vardr. 'Anlatışı
ti: 

- fi'akat bu iki misafirin ayni 
sırada gelmeleri ve burada ahb.:ıp 
olmaları tuhaf değil mi? 

- Ayol bize ne? Bize bunla
rın bıraktıkları para lazım. Bu sa
yede manastrı komyacağız. ötesi
ne karışmak bize gerekmez! 

Mesele bu karlarla kapanını~ 
gibi görünmekle beraber iki hem
şire güzel, muattar bahçede do. 
laşan iki misafiri gözetlemekten 
geri kalmıyorlardı. 

l Madam Lil, Fransızdr. Otuz 
beş yaşlarında ince, zarif orta 

hoylu bir kad~ndr. Matem tuttuğu 
jçin simsiyah elbiseler içinde idi. 
Ve bu yüzden güzelliklerinin ço 
ğu örtülü kalıyordu. Bununla be
raber yüzünün cazip sevimliliği, 
iri mai gözlerinin canalıcı büyük
lüğü, olğun dudaklarının inceliği, 
kibarlığı, rahibelere karşı muame 
lesinin tatlılığı, ruhani vazifeleri
ni ifaya devamı herkesin gözüne 
çarpıyordu. 

Madam birkaç aydan beri hem 
şirelerle beraber yaşamakta idi. 
Sevilen bir kocanın ebedi ziyaın
dan en derin matemi duyan bir 
duldu, Sade ve mütevazidi. Ken. 
disine bakan hizmetçi, Liyej şeh. 
ri kadınlarındandır. 

O halde rahibeler ne die bu 
kadının güzelliğine meraklı eöz . 
lerle bakıyorlardı? Bahçivan, ne 
diye işini gücünü bırakarak bu ka 
dım takip ediyordu? Bu terbiyeli, 
bu nazik, bu sevimli kadının ha
linde, tavrında, kendisini gören. 
]ere şüphe ve korku veren bir şey 
vardı. 

na göre kocasının en aziz hatıra HO 
ları bunun içinde idi. $ s. Erzurum :ıh *MUmessU A 

Madam dairesine döndüktenı ... --·----------ı 

• CUMA Cumartesi 
Takvım 7 Şubat a Şubat 
=====ıl.:J Zilkade 14 Zilkade 

sonra bu bavula mi.itereddit göz . 
lerle baktıktan sonra elini göğsü
ne uzata.rak bir anahtar çıkardı. 
Ve bavulu ac_tı. Bavulun ic_i ten. uon doıuıu uon batı§ı 

7 07 7,07 
(7,30 17,31 

tenelerle, İpeklerle, mücevher ku- Sabah namaz.ı 6.15 6.16 
tularile dolu idi. Kendi kendine oııe namazı 

lkJndl namazı 
12.28 12 28 

söyleniyordu: Akf&m namazı 
15,12 15,13 
17,30 J7,31 

- Ne güzel erkek! Ne diye 'da Yatsı namazı 

ha önce böyle bir erkekle karsr. Irnaak 

19 Ol 19 02 
5,26 5 25 

.. Yılm geçen günleri 
la~manu~tım. Ötekiler buna nis • Yılm kalan günleri 

3E ~9 
328 328 

betle ne kadar donuk. Onun ben; ._ _________ _. ___ ,.. 

bu matem elbiseleri içinde gör . 
mesi felaket! 

Hizmetçisi yemeğini getirmek -
te olduğu için bavulu hemen ka
padı. Fakat ne çabuk d€ğişmişti. 
Kulağına bir çift mai renkli taş
larla işlenmiş bir kiipc, boynuna 
bir dizi inci takmış, başına giizel 
bir başlık geçirmişti. Kendi ken. 
dine: 

- Bu biçare rahibeler ne der
lerse desinler, bu adama ne gi.i. 
zel bir kadın olduğumu göstere
ceğim ! Diyordu. 

Yemeğini yed~kten sonra kapı. 
sı vuruldu ve hizmetçisi görün. 
di.i: 

- Madam! Papas Klermon si
ze bu gazeteyi gönderdi. !çinde 
bir takım mühim haberler Yarmış. 
Aylardanberi gizlenen madam 
Brim·ey'i bulmuşlar. 

- Ya, demek madam Brinveyi 
bulmu~lar: ı 

- Evet madam, biliyorsunuz 
a, bu kadın babasını, hemşiresi -
ni ve iki erkek kardeşini zehirle
mişti. Polis bu kadını arayıp du . 
ruyordu. 

- Evet, ben de bunları bili • 
yordum. Demek yakaladılar. 

sonra madam aynaya baktı. Sap. 
sarı kesilmişti. Derhal gazeteyi 
( Gazet dö Frans) alarak pcnçe
reye koştu \'e madam Brinveye a
it haberleri okundu. Zaten papas 
ta bu hfwadisi kııımzı bir kalem-
le çizmişti. 

Gaztenin anlatışma göre, ~fa. 
dam Brinvey, kendini bir rahibe 
kılığına sokarak gizlenmiş ve bir 
köye sığınmıştı. Paris zabıtası 

(Sen Kruva) namındaki aşıknın 

ölümünden beri bu kadını arıyor
du. Sen Kruvanm evinde bir labu
ratuvarı vardı. Kendisi de hizmet 
cisi de burada yanyana ölü bulun
dular. Ölümlerinin sebebi bir ta. 
kını zehirleri taktir ederken cam
dan yapılma maskelerinin suratla 
smdan düşmesi ve yaptıkları ze. 
hirlerin buğularmı koklamaları i
di. Zabıta bu adamın evrakını e
le geçirerek tetkikat mektuplarını 
bularak onun bu adamla birlikte 
bir si.irü cinayetler işlediğini anla
ımştr. Madıam Bıinvey bu aşıkı . 
nın ölümü i.izerine kaçmıt:, ve bir 
izi bulunmamıştı. Ancak son gün 
Yerde ele geçerek zabıta tarafın
dan_ adliyey~ sevkolunmuştu. 

{ ô - -E-K o N o M i 
.-.--....-- .. 

' Havaların iyi gitmesı, 
pahalılığın önüne geçıtıl 

Bu sene, ha valarm iyi gitmesi ( 
piyasa üzerine ne gibi tesirler bı
raktı? Dün bir muharril'imiz bu 
mevzu etıafında meşgul olmuş, pi
yasada aiakadar bazı tacirlerle ko 
mışmuştur. 

Bu sene havaların bir ilkbahaı 
havası hatta bir yaz gününü ha -
talatacak kadar iyi geçmesi, her 
şeyden evvel, arpa ticaretine za -
rar veııniştir. Arpa üzerine iş ya -
pan Çorlu tacirlerinden İsmet, eli
yor ki: 

- Bu sene arpa para etmedi 
desek doğru olur, bunun sebebi 
§udur: Havalar iyi gittiği için, hay 
vanlarm dışarıda otlaması kabil 
oldu. Bu yüzden arpa fiyatı geçen 
seneye nisbetle azalmıştır., Ana -
dolunun bazı yerlerinde kurak • 
lık olduğu için, esasen az mahsul 
yetişmi~~i, eğer mahsul de fazla 
olmuş olsaydı, fiyatlar çok düşe -
cekti. Şimdi fiyatlar 4 - 5 kuruş 
arasındadır. Eğer havalar böyle 
giderse arpa fiyatları pek tabii o
larak düşecektir. 

YAG VE FASULYE TACiRLERi 
DE ŞtKA YETÇl 

Asmaaltmda, fasulye ve yağ ü
zerine iş yapan tacirleriıniz de ~u 
sözleri söylüyor: 

- B'U sene havaların böyle iyi 
gitmesinden şikayetçiyiz. Çünkü 
kıtın çok sarf edilen kuru fasulye 
bu sene az satılmıştır. Halbuki 
mevsim başında kı, gelecek diye, 
fasulye üzerine pek tiararctli n1u· 

ameleler olmu,tu. Bazı tacirlel', 
bu sene fiyatların yükseleceğini 
düşünerek, piyasadan mühim mik 
darda mal almışlardı. Halbuki bu 
sene Çarşamba, ve Trabzon taraf· 
larmda kuraklrk olduğu için fa -
sulye az yeti~.mişti. Bu yüzden fi · 
yatlar mevsim başında ihtikar de
nilecek derecede yükselmi~ti. Fa -
kat bu hareketi yapan tacirler, he· 
saplarında yanıldılar, kış şiddetli 
geçmedi. Bu yüzden fasulye fi • 
yallan dütmeğe başladı. 

Piyasada yağ sürümü azdır. 

Buzhanelerde bol mikdarda ma -
lımız ıvardır. Küçük eller, yani pe· 
rakendeci bakkallar, bizden ge -
çen seneki kadar mal almıyorlar .. 
Bundan anlaşılıyor ki yağ sürü 
mü de geçen seneki kadar bol de
ğildir. Maa.mafih, şunu da söyle · 

mek lazım: Eğer bu sene pek şid
detli kış olsaydı, pek pahalılık o· 
lacaktı. Çünkü fasulye, nohut gi · 
bi kışın pek çok sarf edilen mal • 
lar, kuraklık yüzünden az yetit • 
mişti. Yağ da böyledir. Kara, ve 
Trabzon yaylalarmda geçen yaz 
pek kurak geçmi,ti. Hayvanlar i • 
yi beslenmediği için, çok yağ el -
de edilemedi. Bu sebep!er yü • 
zünden, esaıen az olan bu mal -
lara kar§ı, fazla talep olsaydı, fi -
yatlar pek yükselecekti. Şu halde 
havaların bir yaz gibi geçmesi, pa 
hahlığın önüne geç.miştir.,, 

ithalatımız, ihracatımız 

Tutulan bir istatistiğe göre i -
kinci teşrin 1935 ayı zarfında 17 
milyon 78,679 liralık ihracata kar 
şılık 7,113,611 liralık ithalat ya • 
pılmıştır. 1934 yılının ikinciteırin 
ayı içinde ihracatımız 161301,363 
lira, ithalatımız 7,113,070 liralık 

idi. Buna göre 1935 yılının ikinci -

yon 969.086 Iiralrk aktif oıar~ 
himize olmuıtur. 

Ayrıca, 1935 ve 34 yıll 
kincikanun ve birinciteırin .• 
rında yapılan ihracat ve 1 

mukayese edilmiftir. 1934 1~ 
da 7,042, 789 liralık tütün 1 

edilmiş, bu mikdar 935 te 11 
yon 78,841 liraya çıkmıtlll'• 
de 5,975,479 liralık kuru uıii* 
raç edilmiş, 935 te bu mik 
milyon 58,164 Jiraya çıkO' 
Diğer maddelerimizclen iç f 
934 de 5,384, 737, 935 te s,69'ı 
liralık, kabuklu fındık 934 de 
bin 394, 935 te 751 ,433 liralık. 
muk 934 de 2,237, 739, 9J5 
milyon 841,035 liralık, canlı 
van 934 de 3,702,586, 935. 
milyon 222,825 liralık, kurll 
934 de 2,992,965, 935 te 2,8 
liralık, afyon 934 de 328,45Sı, 
te 809,648 liralık ihraç edil 

931, 32 ve 33 yılları tetriıt 
larındaki ihracat ve ithali. 
da şu §ekilde teshil eJibll 
931 de 7,389 liralık ithalat, 1 
liralık ihracat, 1932 de 6,368 
lık ithalat 11,412 liralık ibr · 
1933 te 6,560 liralık ithalat, 1 
liralık ihracat yapılmı§tır. 

Balık fiyatla1 ı niçİ
aüşügor? 

Balık piyasası sun günlerdi 
dukça düşmüştür. Dün balık 
ye giden bir muharririmiz 
,aQQ kilo ağırlığındaki ton 
nın 100, 150 kuruşa satıldığı 
müştür. Bir balıkçı, son giiI 
balık piyasası hakkında ') 
söylemiştir: 

- Orkinos denen Ton bfl 
nın bu kadar az fiyatla satı 
nın sebebi çok çıkmasınd 
Sarayburnu önünde mütem• 
av!anıyor. Bu balık vaktile 
pahalı idi. Fakat şimdi ded 
gibi çok çıkması yüzünden 
günler satılmıyor bile. Bo 
diğer küçük balıkları avladıl1 

küçük balıkların çok pahalı' 
aı lazım gelirken bu da uJO 
dereceyi bulmamııtır. En 
olarak satılan Barbunyadır· 
losu üç liraya kadar aatılı:rı 
dır. En ucuzu da lıtavrit • · 
dır. Kilosu yüz paraya kad~ 
tılmaktadır. Uskumru fiyatl, 

yidir. Ki10&u 35 kuruta ••;d 
Torik, 10-15 kuru' arası 

Sattılar iyi olsa, yani h•~ 
lık yese ve dıtarılara ıevked 
lık fiyatları daima iyi ıidefı 
halk hem de esnaf kazanır· 
balığının kilosu 40 kurup ti 
satılırken şimdi yedi buçuıkı 
ruşa satılıyor.,, 

Balıkçının sözlerinden 
diğer balıkçılar arasında yııVı 
nuz konu~malardan aldığıfl'l1 

ticeye göre memleket içine .. " 
b .. •ll" 

sevhiyatı yapılırsa çok u~ \'i 
dalar teınjn edilecektir. tç 'i 
yetlere halık göndermek istl 
ler buralardan hahklara l< t ' 
tstanbula kesilmiş ve taze ed. ~~e 
derilmesini teklif etmel<t~ı.Jll il.~İ~·ı 
Bu, çok faydalı olacaktır. 1' tıl ~f! \!} 
la beraber bunun için soğı1 dt'' tn~t 
va tertibatlı vasıtalar I§zll~ ~ ~t 

*İzmit kağıt fabrikasınn ~~ıct' ~lU~ 
ğı kağıt stokunu hazrlamak u ~ :J l'l ] 
pılan bir istatistikte 1914 yı~ıtı ac'I/ 
Jet dairelerinin sarfettklerı 

Bununla beraber bu kadının, 
papMIA Clo1aşırken içini öyle bir 
tatlı çekişi, ve gözlerinin muhte. 
şem rnailiği erimiş gibi öyle bir Hizmetçi kız çıkıp gittikten (Sonu yarın) • teırin ayındaki ihracatımız 9 mil· 3460 ton olduğu görülmüştür· 
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ikimlerim, bu iş doğrudur: 
ııaızdalll mazaaalar Atatlrk'I onan şabsında 

tıpıaaaa C:amarlyatl yıkmak istemişlerdir r .. 
smdan Haso ağa ile kürt münev
veranından yüzbaşı Tevfiğin ifa. 
desine nazaran Ali Saip Kerküt . 
lü bir kürttür. 

Babası kürt Haydarantlı aşire
tindendir. Elyövm Kerküklü Ab
dülmecit, Haydaranlı Bekir gibi 
bir cok akrabası vardır. 

ALl SAlBlN SÖYLF..DIKLERI 
Ali Saip bir gün Hasoya: ı 
"Bu millet adam olmaz .. Bizim 

sonumuz yoktur. On de gidenler 
malfım. Cemal paşa ne oldu? Bi 
naenaleyh çoluğumuzu çocuğu 

muzu istikbalde yaşatacak kadar 
bir servet yapmağa çalışmak çok 
ak:lfıne bir hareket olur. Milletin 
parası mBletindir. Bu bir rüşvet 
<leği l dir.,, 

Ali Saibin Hasoya gönnerdiğ; 
mütı:-A.d~it mektuplan vardır. 

Bu mektuplarnan biri Kuvayi 
Milliye harekatı zamanında hi~ 
istiklal mahkemeslnde aza bulun 
duğu sıra l:ırrla yazılmıştır. Birirı 
ci mektunta kennjsinin kürt olriu 
ğuna delalet eclen tabirler ve kürt 
mHletinin methi senasına dair 
sözler vardıır. 

Ali Saibin bir mektubu da Su 
riyeden gelen serserilerden birinP 
yaz1lmıı::hr. 

Ali Saip daima: "Artık hükl1 
met kuvvt1endi. Atatürk arhk 
hükUmetin kuvvetine istinat erli -
yor. Bizler gibi vaktlle kenrliC?;rı1 
muhafa?..a edenlere ihtiyacı kal -
madr. Bizleri artık uzaklaştırmak 
isiiyor.,, denuiş. 

Diğer bir ranorda gösterildıiği
ne göre, Ali Saip istiklal mahke. 
mesi azası sıfat.ile Sevh Sait vak'· . 
asında DiyarbPkirde bulunurken 
Diyarbeki rli Cemil paşa 7.aile 
Mehmet ve Ekreme demiş ki: 

"Gazi ancak bizlerin saı,e3inde 
bu mevkia çıkmıştır. O olmasav -
dı da ben olsaydım ve arkada.<?la. 
nm heni ileıi sürselerdi ben Gazi 
olurdıum. Mahaza, ne zaman is • .. 
tersek GRziyi gene eski yerine in-
direbiliriz. 

Eğer bir rrün b~ze kafa tutac:.tk 
olursa vay haline.,, 

Diğer bir mektubunda da :u 
sözler vardır: 

"Biz 8 kişiyiz. Kime i~ret ve
rirsek onu istediğimiz tarzda 
hareket ettirebiliriz.,, 

Kürt bahs!nde de ~u sözleri 
ku llanmı~tır: 

"Ben kürdüm. bunu ink~r de. 
ğil iftiharla. söylüyorum. Kürtler 
olmasaydı. Tfü·kiyeyi Rus ve Er -
meniler Akdenize kadar istila e. 
derlerdi.,, 
TÜRK DÜŞMANI CEMiYET 

LER 
Müddei umumi bu raporlara 

ilave edecek bir şey olmadığını 
söyledikten sonra, asıl dava esa -
sına geçeceğini ve nokta üzerinde 

lAJtA GÖRE SUCLU· durmak istediğini söyledi. 
~ LAR - Bunlardan birisi Suriye top-
~dı le Çerkes Yahyanm ya- raklarmda ~.ahsan te~eküllerdir. 
~l iı .. olan Hasan ve binba Müddei umumi bu noktayı şöyle 
tlltn ~Yle bu işe kendileri· anlatnrn;tır: 

hır alakası yoksa da - Surivede çalışan kuvvetler 
• t~nı;n sözleri bu bapta hangileridir. Kürtlerin Hoygon 
~ 1.~ etmi~, ve Ali Saip Errnen~lerin ta~lak. Çerkeslerin 

. nın do~ ld ., .. . gru o ugunu soy damain cemiyeti veya çerkes cemı 
~- yeti edebiyesi na!?"larile teşekkül 
~ Utnuıni emniyet direk etmis olan cemiyetler ve te~ekkül 

~ aı'Şivlafında mahfuz l~rle Türkiyerlen kaçan vatan h:ıin 
l'aJ>ora göre, kilrt rüesa leri bugün Suriye topriklannda Türı 

kiye aleyhinde çalışan teşekkülle- hali temasa g~çerek bunu öğı en • Bahı. Arıkan, idd•anameaini fU 
rin başında gehr.ektedir. miştir, yahut da Ali Saip Ankara-' sözlerle bitirmittir: 

Kürtlerin cemiyeti gayesini ik1 ya gelmezden evvel Andirinde bu-1 "- Hik'mlerim. bu it doiru-s 
noktada toplamıştır: lunan Uzey,· n~ ~:rk". dh.~larıle tema dur. Ne tı.rafından baksanız, 

1 - Osmanlı islam siyasetini s~ şeçıııiştir. Aksi takdil'de üç te~- J hangi ifadeyi tahlil etseniz, hanfi 
istirdat ederek Kürdistan muhta - rınıevvelde Ankaraya gelen AH 

1 
vakıayı inceleseniz bu it gene doğ 

riyetini ele almak. Buna taraftar Saibin Yuhyanm itir3fatını ve: rudur. Size, bu ite iman etmi' 
olarak Haso, İbrahim paşa 7..ade "Ali eoaiı> kuvvetlı· bı'r .·telam . d f • ı ı °" bir a am 11 aby e ıöy üyorum. 
Halil. Diyarbekirli Cemil paşa dır, insanı hem ipe verir, hem ip - Bu it doğrudur. 
zade Ekrem, Kadri, Bedri Şamda ten ~ltr,, dediğini bilmesine imkan 
mukim Nizc..mettin Kibar vardır yoktur. 
Bu teşekküllerin gayesi Türkiyede Şu halde Ali Saip 'ya Atatürk 
yer yer ihtilaller çıkarmak, bu su huzurundaki mükalen1 eyi tahrifle 
retle hilaf et kuvvetinden istifad~ söylemiş, yahut da Yahya \"e ar _ 
ederek Kürdistana muhtariyet ka kadaşı Uzeyr ile daha evvelden 
zandırrnak. temasa geçmiştir. 

Emniyet direktörlüğü arşivle 
Müddeiumumi nihayet hi.diıe-ı 

rinde mahfuz bir rapordan çıkar nin izah edi!memiı bir noktası 
dığımız notlar bize teşekkülün 

kalmadığım söylemi§ ve izahatını 
mahiyetini daha kuvvetli bir suret 
te anlatmaktadır: !U ıurelle taınif etmittir: 

Haso kürt milliyetcilerden şik~ 1 - Yahya Suriyeye gitmiştir. 
yet ederek: "Eğer biz elele vermi~ 2 - Ammanda Çerkes Etemle 

Ben, bütün azmimle, millet ve 
vatan '.çin, yükıek Türk Cümhu
riyeti için ıöğıü çarpan bir Türk 
hukulcçuıuyum. Beni dinlemek 
lütfünde bulunan ıizler de aym 

hisle yürekleri çarpan Cümhuriv• 
tin büyük hi.kimleriainis. Size 
gördüiüm bu davayı önünüze 18-
tirirken her teJden ~vvel elimi 
vicdanıma koymuftum. Şimdi ıe-
ne elim vicdanımın üzerinde, al
nun ıema tara dotnı yji)uelmit, 
bütün kudret ve kuvvetimle bair. 

ve bir takım gavurlardan vaz "e- konuşmuştw·. 
'"' 3 C · k Et d suı"kast rıyorum. Ka11ınızdaki maznun ... 

Çerek Çerkes gı'bı" kardeşleı·ı·mı"zle - .1C· es em en lar Atatürkü, onun şahaiyetinde 
birleşip Kemalizmi yıkma ça için talimat almıştır. 
lışmtş olsaydtık neticede çok mu _ 4 - İstasyon memuru İzzetin 
vaffak olmuş olurduk.,, evinde Ali Saibin ismi de karış -

150 liklerden Gümülcineli Zey tınlmak üzere yemin edilmiştir. 
nel abidin çerkes Etem bu teş2k 5 - Yahya bütün bu ifadeleri
külün taraftarlarındandır. Hatta, ni Çerkes cemiyetinin maksatla -
Ni:r.amettin Kibar ile Haso bu mak rını en gizli teferrüatına kadar söy 
satla, Şehzade Selim efendiyi ziya lemekle tesbit etmiştir. 
ret etmişler ve maksadı temin için 6 - Uzeyr Yahyanm ifadesini 

toplanan Cümhuriyeti yıkmak ~
temiılerdir. Bu bir hakikattir. 

Sizler de bu hakikati hiueclecek, 
görecek ve icabmı yapacabmız. 

Buna, benimle beraber on yedi 
milyon T~irkün de imanı, aanıl • 
maz bir surette mevcuttur. 

Suçluların 168 inci madde mu
cibince cezalandırılmalarını iıti-onun da kendileıi1e birleşmesini teyit etmektedir. 

istemişlerdir. 7 - Arif de bu ifadeyi teyit et- yorum.,, 

Selim efe~di, yaşının 70 olduğun mektedir. Neticede muddeiumumi suçlu-
dan ve b'.t iş için kendisinde kafi 8 - Ali Saibin ismi bütün bu ·Iarm 168 inci madde mucibince 
kuvvet göremediğinden bahsede . ifadelerde musirrane bir suret .. 
rek muvafık cevap vermemiştir te geçmektedir. 

Gömülcineli daha ileri giderek 9 - Ali Saibin hakkmdaki E-
sakit halife A bdulmecide vazc!~ö-ı min Burofskini ifadesi vicdani 

~ l 

bir mektupta çok yakında kendi . kanaatte en ufak bir tereddüt bı-
sinin hilafet tahtına çıkacağım rakmaksızm hadiseyi sabit bir ha
söylüyerek para istemiş, Abdul . le getirmektedir. 

tecziyelerini istemiştir. 
Muhakeme 8 şubata kalmıştır. 

KURUN - 168 inci madde 10 
seneden aşağı olmamak şart.ile a· 
ğır hapis cezasını işaret etmekte• 
dir. 

mecit te muvafakat cevabı ver --'""!'!!!'!!!!!!!'!! ___ !!"!!!!!!"!!"!"'""!"!!!'""'"!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!"!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!r 

n~.iştir An~a~,har~ketl~rinin.~eb2 1 Yenı· bı·r hırsız • .. umpan-ııız etmesmı, kat'ı dehler gosteı K 
melerini beklemiştir. ~ 

Müddeium::i~OO aahife tu. yası ya ,~ayı e!e verdi 
tan iddianameıinin dörtte birini 
Yahyanın ıuçtaki rolüne hasret -
miJ bulunuyordu. 

ALI SAIBIN SÖZLERiNDE 
TAHRiFAT VAR 

Ali Saip hakkında bilhaua tun· 
ları söylem· tlir: 

Ali Saip Atatürk'e şöyle dedi
ğini söylüyor: 

"Benim kudret ve kuvvetim -
den bahseden Yahyayı o zaman 
bana teslim etmiş olsaydınız ya -
nıma iki emniyet memuru alır ve 
kendisini "işte ben nüfuzlu bir a
damım. Seni kurtaııyorum., de -
mek suretile ikna ederek ağzın -
dan lazım gelen sözleri al1rdım .. , 

Ali Saibin Atatürk'e bövle bir 
MZ söylediği tamamen hilafı va -
kidir. Eğer vakidir diye lSJ'ar e -
derse mi.icrinıiyeti hakk1nda en 
büyük rlelili kendisi vermiş olur. 

Yahya Ali Saip hakkında iti -
ra·zım burana evlUJ o- talan na doğ 
nt ortaya atmıştır. Ali Sain hunu 
nereden duymuştur. Çünl..ii Yah -
yanın azami bir kctumivet i~inrlr 
ifadesi almmış ve hu cihet hiç kim 
seye sezdirilmem:"tir. B;naena · 
leyh teşrinievvelin Ü"iincü c:.ah::ıh 1 

Ankarava gelen Ali 8aihin hnnu 
hilmesi için iki ihtimal nıPvcut • 
tur: 

Ya Ali Saip emniyet dairesile 

Ya'-alanarah ı'>r;nya çek"le..,'er ..• 

Emn;yet ikinci şube ikinci kı 
sım menwrl:ırı tara+'•n-:ıan veni 
bir hırsız kumpanyası yakalan . 
nwtır.: 

Bundan bir hafta evvel Beşik 
ta~ta otura~ levazım kayma.Kam . 
larm<lan Bay Alinin evinrlen Q(\ 

rlizi inci 41 :.-ltm lira. :ki he~i bir 
verde, elmas, vi.i"?üklcıi altın ke 
nıprler <'a 1p1n11f;t1 

Zabıta gece yarrs' ,.~ ~1lan hr 
h.rrs1zl 1· "t ..... t 1n<3a f' 1 '"'·ımiyetlr 

takihata h:ıc-l"'nn~ '"" o lın'S"'71~r 

~ahikahı ... ,, Tan il .... ~cmal v:ı ' 

der boğazm<la kahveci Aıap Ke
malin dükkanında sakladıklan 
ve sonra buradan da çıkararak 
Antuvan isminde bir adam vası. 
tasile kuyumcu Hranta ~ttıkkn 
anlaşllnııştır. 

Altın kemerler de eıitiler~k 
Onn;k isıninc!ıe birisine satılmış -
tır. lncileı !e yüzükler meydana 
c:ıkarılımştır. 

Hırsızlarnan Nafi sekiz altın 
lira ile ar-~ma bir hayli altın diş 

takt•nnı~tır. Bu hırsızlar-, mim~ 
s;nan mıhallesinde Rağıbın eri .. 

,.",,,_., ... ,• .... -·n1" -+· :Hn ... ,., ..,,r ..,.,.,,, ;1-ata ehemmiyetle devam e. 
sızlann çaldiklan eşyaları lıken- diyor.•, - - - - - - - -- - - · -
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ÜLKEMİZDE 
Doğu ellerine giderken 
~ .............................. .. 

Tüneller arasında ... 
Trenden trene aktarma edilirken kan~ıkhk; 

tren bir türlü ılerliyemiyor 

AmuloluJa bir tetkik •eyahat. 
1apan ö~el aytanmazılan: 

T oprakkale iılaayonundan son· 
ra kıımen bataklık bir araziden 
ıeçiyoruz. Bataklık olmıyan par 
çalar fevkalade güzeldir. Batak 
lık daha ziyade hattı11 güneyinde 
yayılıp uzanmıf.. Toprakkaleden 
itibaren bi.r hat lskenderuna ayni 
maktadır. Tam bu sahada methuı 
Toprakkale görünür. lsus'e git 
mek için bir methal vazifesini gö
ren bu kale tarihte oldukça mühim 
roller oynamııtır. Burada Make 
clonyalı lskender ordulannı iıtira· 
hate bırakmıı .. Oıtünde bulundu· 
lu tepe karııdan çok muhtetem 
bir ılriiniife maliktir. 

Y apıurlar Mamure ile Bahçt 
htaıyonlan arasında ıenit ve mü 
lıim tahribat yaptıJdan için treı 
J:.a iki durak aruı aktarma yapa· 
c:ak.. Havadia aiızdan aiıza dola· 
tlP duruyor; adam bqına bir ame
le verecekler, bozulduk 150 metre 
kadardır. 

Mamureden aonra A.manoı dai· 
!arım ıeçiyoruz. Bu dallar Kara· 
deniz aahil daiları gibi yemyetil, 
ııra dallar halinde ıözlerimizi ok-
1u7or. Vadi battan baıa Yetil 
trenin geçtiii yerler ıöz alabildi
line çam ağaçlariyle kaplı •. Bayıl
tıcı nefiı bir çam kolmıu vadinin 
lıavaıma hikim. iki tilnel seçİ70-
ruz. 

Biraz ileride sekizinci tüneli 
ıeçccek ve bidite mahalline ıele
celiz. Her aiızda bu havadiı var; 
acaba aktarma naııl olacak?. E't
yalanmızı nasıl tqıtacaiız ?. Bari 
bir kaza olmadan ıeçebilaek .• En
diteleri dolqıyor •. Yarım saat son
ra tren bisi hldiae mahalline ıe
tirdi. indik .. Dar, derin ve korkunç 
bir vacli içeriıindeyiz. Mamure ile 
Bahçe istaayonları araamda bura
ıı tüneller mıntakasıdır. Karıım11-
cla eon tünel ve arkamıada ıeçti
jimiz aeldzinci tünel ftl' •• 

iki tlnel aruı ıerçekten pek 
u; 300 meb'e kadar .• Bu dar yer
de, ummca bir kipriiJG, dayandı
iı ~dallardan taprak akan 
..ı talan~ anmıt ve köp
riaia tla:randıiı ~mü
W. abp ıltiirmiiftür .. 
Uı .. aislD lltlaalllz Jral•ıJ. Biz 
.......... ~ ameleler, bu 
#1• ••ıl •lemu doldurmakla ........... 

zaman bütün mihaniki enerJıaın 
harcadıiı halde bir türlü treni çe
kemiyordu. Fakat tren ileriye de. 
ğil, abi tarafa, geriye doğru ka
yıyor ve makiniıt bu vaziyet kar
tısında bütün kuvvetiyle hava taz
yıklı frenleri ııkııtırmağa çalıtı· 
yordu. Bu hal yolcuları hemen 
heyecana ıürüklemeğe kafi ıeldi. 
Çünkü tren tünelin içeriıinde ti 
hadise mahalline kadar yakmlq 
tırılmıı ve ancak 15 metre bir a· 
ralık bırakılmıf lı. Aradan bir çey
rek saat geçtiii halde henüz tren 
tünelin içinde 15 metre bile ilerli
yememiıti. Aradan yarım ıaat 
geçti; durum hemen hemen ayni 
durumdu. Birçok insanların mu
kadderatını ellerindeki lokomotif 
direksiyonuna ballamak itini üs 
tüne alan mesul adamların bazan 
laubali hareketleri saatlerce, bir
çok talisiz yolculann içlerine san
ki zehir akıtmııtı. Bir buçuk saat 
yolcular: ' 

- Uçuruma, ha gittik, ha gidi· 
yoruz, eyvah yandık.. diye çırpı
nanlar pek çoktu. Ailıyan çocuk 
ların ve kadınların hıçkırıkları bü
tün treni kapbyacak kadar yay
iın ve cenit bir hal almııtı. T re
nin ııkıımıyan frenlerinin kopma 
ıı bu, yüzlerce yolcuyu bir anda 
ve önüne durulmaz bir ıür'atle on 
beı metre arkadaki çok derin u· 
çaruma yuvarlamafa kifi idi. Bü-
tün bu müddet zarfında bir tek ti
mendifer memuru, kompartıman
lara ıelerek, kimseye vaziyeti izah 
etmedi ve teıelli yapılmadı. Fa· 
kal yolcular duyuyorlar ki, ıef dö 
tren makiniıtle münakapdadır; 
ıef dö tren, bu kötü ve ıılak ram
pada treni çelaniyeceiini, bir fa
ciaya yer vermemek için, trenin 
ikiye bölünerek parça parça Bahçe 
iıtuyonuna götürülmeainin elzem 
bulundujunu söylemektedir, iarar 
etmektedir. Makiniıt mutllka gö
türmek, treni ayırmadan götürmek 
taraftandır. Bu vaı.iyet ise duyan 
yolculann maneviyabnı büsbütün 
kırdı. Nihayet tef dö trenin dediği 
oldu; tren ikiye bölünerek iki poı
ta halinde Bahçe istasyonuna gel
di. 

""'1ri Kemal Kop 
= 

Mersinde 
....... ; trenc1en çallucak i- Pamuk deposunda 

_. lleki tiinelin aizmda beldi-
yen trene binmek kayıusu var. yangın çıktı 
Herkesi bir teliftır kaplamıı.. Bi
zi getiren trenden inmek ve öteki 
trene binmek hep böyle telif lı ol
du. Bereket yolda çalııtırılan ame
lelerin yardımile etyalarımızı, ba
wltarıır.ızı taımıaktak; müıkülitı 
biraz gide:ebildi. Fakat öteki tre
ne binmek çok intizamsız oldu .. 
Birbirini kaybedenlerin, etyasını 

mı: htelif vagonlara bırakarak son
radan aramaia çıkanlann sayısı 
çoktu .. Bu aktarma yarım saatte 
ancak tamamlanabildi. Yarım sa
at aonra tren de harekete bqladı. 
Fakat bu hareket pek yavq oldu; 
.. 1»e1H ise yolun rampa ve rayların 
patinaJ yapmaııydı. Lokomotif, 
•talı JUkan bir saatten fazla bir 

Mersinde gece saat on dörtte 
Tüccar klübünün altında İnkişaf 
şirketine ait pamuk deposunda 
yangın çıkmış, itfaiyeye haber ve
rilmesi üezrine derhal yeti~ilerck 
etrafa sirayetine meydan verilme
den söndüriilmüştür. 

Yangının bir sigara ateşinden 
çıktığı anlaşılmaktadır. Tahkikat 
devam ediyor. 

Pamuklar 40 bin, ev de 30 bin 
liraya sigortalı bulunuyordu. Çar
şının tam ortasında bulunan yer -
de çıkan bu yangınf söndürmek 
hususunda itfaiye !:>üyük gayret 
göstermiş, şehri büy~k teh!ikeden 
kurtarmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Merke 
Bankasından: 

A!aitda dökiimü yazılı paralar, Mevduab Koruma Kanununa göre muhtelif Banka " 
ler tıır:ıfından Bankamıza devre:li lmiıtir. 

Sahiplerinin veya varislerinin ellerindeki evrakı müabitelerile birlikte ldarei Merkui.J~ 
Şubelerimize mürac.aatla bu paralan almaları, akıi takdirde bu paralann müuaeaemize UJ'd 1 } 

hinden itibaren iki sene sonra A:tJortiıman ıandığı heıabına intikal edeceği ilin olunur. (SSf 

Adı 

Dr. Şefik Hüsnü 

Bay Ali Cemal bin Ali 
M. L. Roıenthnl 

ve mahtum)arı 
Saya ades (Suryeli) 
S. B. Hayat et Cie 
Credit Fonc'.er 
d' Algerie et de Tuniıie 
nin Antonio La Rocca 
emrine tanzim ettiği çek 
Fortunee farin 
A. Nuri Sana a 

Regine de Rafael Levi 
Adelaid ıecretar Antonion 

A. Köse otlu 
L. Baranovski 
Kefalas Panayotiı, 
Mahmut Nedim 

Selanilr Banlruının T evclioh 

Adresi 
Taksimde Sıra ıelYi 
Kahya oilu apartıman No. 6 
Duhan tirketi nezdinde 

Sirkeci Nurhan No. 27 
Galatada Kmacıyan han No. 4 
Beyrut 

Adresi meçhul 

" ,, ,, 
,, 

Banlıo Di Roma'nın Tcudiafı 

Meçhul 

" 
Faliron han N o. t - Galata 
Rum. Kabristan sokağı No. 8 

Beyollu 

:;.. , . .. 

Tevdi tarihi 

20/ 11 935 
,, 

" .. 
27/9/ 935 

6/ 7 935 

" 
12/ 2/ 935 
13/ 12/934 

" 

20 3 935 

" 

Do~• Banlı Uıın Diıltonto Ge~tlıalt lıtanlnıl Şubeıinin Tevtliatı 

Küter Johann Meçhuı 

Ahmet zade Mustafa Fehmi varlı lcri: 
F~ride: Kanıı 
Nezahat: Kızı 
Muıtafa: Oğlu 
iffet Gülıüm Meçh'ul 

Bayan Fatma Zehra, 

" 
" 
" 

Didar 
Liza, 
Hatice Hayriye 

Bay Cevdet 

,, Kostantin 
Bayan Müzeyyen 

Ali Rıza 

Bayan Naciye 

" Fatma 

,,Hatçe Hayriye 

Bay Hüseyin Feyzi 

Erenköy Suadiye mahalleai 
Tqlı tarlada 18 No. da 
Betiktat Sel ıokak No. 28 
Rua konaolatoaunda 
Oaküdar Dabailar mahallesi 
Selim pap Tq caddeainde No. 11 
Kuımpqa Camii kebir Nalbant 
aokak No. 25 evde 
Haliçte Fener Ayazma ıokak No. 14 
Cibalide Osküplü caddesinde mer
hum Defterdar Mehmedin 106 No. 
lu hanesinde · 

Emniyet Sanclılımn T evcliata 

Harbiye Nezareti Piyac:ie dairesi 
bulefaaından 
Haydarpqa Y eldeiirmeni Rıhh~n 
iske'ri ıokapnda No. 39 
Akaarayda Sofular Mollar Hasan 
ıokajında 19 No. da 

• Kadıköy Oıman ağa Mah Cevizli!< 
ıokak. N o. 13 

12356 No. lu emlik bedeli olarak 
Bsyan Olfet 

Vanda Bat Kalede Yüzbaıı 
Evkaf idareıi 

Adresi meçhul 
,, Fatma 

Bay lımail Hakkı 

lıtimaris lıtiratis, 

Anastaıiadeı lıtclyo, 

Haıan lbrahim 
A. Komyanoı 
Ekrem 

Niko Sarafin 
Hakkı Ali 
Ba1 Mehmet Fevzi 

" ,, 
Nuru Osmaniyede BeyofJu icra 
daireıi ketebeainden. 

l•ttınlnıl Elelıtrilı Şirlıetinin T eudiata 

Yeniıehirde E~aqeliıba Mumcu 
ıokak - 6 - Beyotlu 
Aynalı çefme Emin cami No. 38 

leyoflu 
Adresi meçhul 

" 
,, 

" " 
lıtanbul Tramvay Şirlıetinin TeuJiatı 

Amele 
B. Tat 
Biletçi 

• 

1113/ 935 

,, 

16 2 935 

" 
" 

" 

" ,, 

,, 

• 

13 1 '035 

16 2 935 

,, 

" 
" ,, 

" 
" 25/3/ 935 

s ıt 935 

" 
,, 
,, 

412/935 

" 
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Neden 
bekliyorsan 'l 
Satış yolunu 

ararsan, 

G E il-, 
e ı 
·AKI 1 

PRO~~wtl 

Istanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
birinci derecede ipotekli olup yem inli üç ehli vukuf tarafından tama· 
mma 462 lira kıymet takdir edilen Yakacık karyesinin, karye deru -
ounda 3513/ 30 No. lu bir çatı albn da müfrez bir kısmı bahçeli ah• 
f&P bir ev açık arttırmaya vazedil mit olduğundan 16. 3. 936 tarihi· 
ne müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci--------------

attnması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 9•••••••••••••111 
o/o 15 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi o 8 nizyo11 arı 
takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 
gün müddetle temdit edilerek 31. 3. 936 tarihine müsadif salı günü i ' L E T M E 5 i 
aaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık art • Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 
tırmasmda arttmna bedeli kıymeti muhammenenin o/o 75 ni bulma- Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 
dığı takdirde satıt 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bıra • ••-- Han telefon: 22740 --•I 
kılır. Satıt petindir. Arttırmaya ittirak etmek iıteyenlerin kıymeti idaremiz kömür n'lkliyatın-
muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın da kullanılmak üzere pazarlık 
teminat mektubunu lıamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu ıicilli suretile 300 ton komür alacak 
ile sabit olmayan ipotekli alacaklarda diğer alikadaranın ve irtifak muhtelif tonajda bir kaç ma
hakla sahiplerinin bu ·haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan vuna satın alınacaktır. Mavu
iddialarını evrakı müabiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nası olupta satmak iıtiyenlerin 
nihayet 20 gün zarfında ıbirlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Ak- 10 - 2 - 936 tarihine kadar 
si takdirde haklan tapu aicilli ile sabit olmayanlar aahf bedelinin pay her gün levazım tefl.iğine mü-
laşmaıından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden racaatları. . (419) 

mütevellit Belediye rüıumu ve Vakıf icareıi ve 20 ıenelik vakıf ica • .. ••••••••••••• 
resi tavh:i bedeli müzayededen ten zil olunur. Daha fazla malumat al- -----------,..--
mak isteyenler 16. 2. 936 tarihinden itibaren herkeıin görebilmesi için 
dairede açrk bulundurulacak arttırma !artnamcsile 934/ 1755 No. lu 
dosyaya müracaR~la mezkUr dosya da mevcut vesaiki görebilecekleri 
Hin olunur. (675) 

!Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü iJanları 
Mütevellilere ve mütevelli 

K<:t ymakamlarına 
Mütevelli veya müteelli Kayma ka.mlığı marifetile idare olunan 

vakıfların durumları hakkında beyanname verilmeai kanunen muk -

Satılık iki ev 
Nipntıtr Meırutiyet nhallesi Ko. 

daman sokak 37 ve 39 numaralı ve 
sekizer odalı bahçe kargir iki ev acele 
satılıktır. 

Taksim Gazhane caddesi 1 numara. 
h sütçüler kahvesinde Şevkete müra. 

caat. (V. No. 13305) 

Z AY t 
İstanbul Deniz ticaretinin 157 No. 

aında kayitli Lian çarhçilik şehadet

namemi bugün zayi etti. Yenisi için 
müracaat edeceğimden diğerinin hük
mü yoktur. 

tezi bulunduğunaan idaredeki mat bu nümuneıi veçhile beyanname Liman çarhçılarından 

tanzim ve ita edilmek üzere mınta kamız içindeki bu gibi vakıflann ----------N-ih•a•t-
mütevelli veya Kaymaka.mlarının acele Beyoğlu vakıflar Direktör • 
lüğünde mülhakat kalemine gelmeleri. (594) 

Sahibi: ASIM Us - Vakıt Matbaası 
Neıriyat Direktörü: Refik A. Sevengil 

Angnosto Bolulot 
Biffel Öjen 
Ecole de Grece M~nemen 
Dr. Azaryan Setra 

lbrahim Abdullah 
Mustafa Galip Hamdi 

Y anuliüs Dökmeci 

Aıadur 5imonyan · 

Onnik Boyacıyan 
Ohanes Paçacıyan 
Onnik Boyacıyan 

(J 1 incicl en el evam) 
Oımanlı Banka.ı lzmir Şubuinin T evcliatı 

·..Adresi meçhul 

"' 
,, 

bmıanlı Banka.ılıtan bul Şubesinin Tevaiatı 

Adresi meçhul 

" 
Beyoğlu O.manlı Ban kaıının Tevdiatı 

Adresi meçhul 

Galata Omıanlı Ban kannın Tevdiatı 

Adresi meçhul 

Trabzon Oımanlı Banka.ının T evcliatı' 

Adresi meçhul 
,, 

" 

I J.:7/ 935 
,, 
,, 
,, 

27/3/ 935 

" 

! 2/ 4/ 935 

. 9/ 4/ 935 

7/ 8/ 935 
,, 

61,19 
61,19 
61,18 
61,18 

61,18 
61,18 

61,18 

122,36 

'61,18 
61,18 
61,18 

.......................... 
Denizyolları işletmesi 
idar:esi muhtelit komisyonundan: 

1 - Diplomalı makine mühendisliği ve diplomalı gemi intaiye 

miihendisliği tahsil etmek üzere iktisat Vekaleti namına Al · 

mımyaya iiçerden altı talebe; kezalik biri kaptan, bir çarkçı 

oln•ak ve idaremiz tarafından seçilecek büyük bir deniz müeı -

ıeıt:sinin yolcu gemilerinde ameli olarak çalıtmak üzere Alman• 

yaya iki !'tajiyer gönderilecektir. Talipler arasında müsabaka 

imtihanı yapılacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek şartları : 

A - Türk olmak 

B - 18 yatından küçük 25 den büyük olmamak 

C - Sıhhati tam olmak 

D - Resmi bir liseden mezun olmakla beraber ayrıca baka
lorya yahut olgunluk imtihanı vermit olmak. 

"Deniz Ticaret Mektebinin Ali sınıfında bulunanlarla bu 
mektebi ikmal etmit olanlar da müsabakaya girebilirler.,, 

3 - Stajiyerler Deniz Ticaret Mektebi Alisinden 1930, 1931, 

1932, 1933 ıenelerinde kaptan, makinist sınıflarından birincilik· 

le çıkmış sekiz talebeden iki ıene deniz hizmetini doldurmut 

olanlar araıında yapılacak müsabaka imtihanı ile seçilecektir. 

4 - Her iki müsabaka imtihanında muvaffak olan talipler 

den lngilizce, Almanca ve Fransızca lisanlarından birini hilen 

ler tercih olunur. 

5 - 1 inci maddede yazılı talebeler hesap, hendese, cebir 

fizik, kimya, mihanik ve lisan derslerinden; stajiyerlerden kap. 

tanlar seyrisefain, bahri heyet, pusla tashihi, gemicilik, meni 

müsademe nizamnamesi; ve çarkçılar muhtelif nevilerde buhar 

makinele:i ve buhar kazanları ve bunlarda müstamel muhtelif 

cimde ıulb ve mayi mahrukat, fenni hararet fenni buhar, miha
nik tatbikatı, makinelerin usulü idaresi, makinelerde kullanılan 

demir, çelik ve muhteJif halitaların evsafı, makine aksammdtln 

biiı.nin taslak olarak maktalarının terıimi gibi bilgilerden imti
han edileceklerdir. 

6 - Avrupada Tech Nikum derecesinde tahsil ederek ıaha

detoame almıt olanlar ve yatları 30 dan fazla bulunmıyanlar 

da bu müsabakaya girebilirler. Kazandıklan takdirde tercih 0 • 

lunurlar. 

7 - imtihanda muvaffak olan talebelerden tahsilini bitirip 

avdet ettiği zaman be, sene iktisat Vekaletinin emrine mecburi 

hizmet ifasını ve tahsilde muvaffak olamadığı ve tahsilini ikmal 

etmeden ayrıldığı veyahut mecburi hizmeti yapmadığı takdirde 

tazminat vereceğini natık uaulü dairesinde teminat ve teahhüt 
name alınacaktır. 

8 - imtihanlar lstanbulda Yüksek Deniz Ticaret Mektebin
de yapılacak ve imtihan günü ayrıca iliıa edilecektir. 

9 - Talipler iıtidalarmı Denizyolları ltletme Müdürlüğüne 
vereceklerdir. "636 ,, 

Nafıa Bakanlığından : 
14/ 2/ 936 tarihinde cuma günü saat On bette Ankaracf,ıl Nafi• 

Bakanlığı Demiryollar intaat eksiltme komiıyonu odaaında 14755 Iİ" 
ra muhammen bedelli 29511 metre mik'ap balast açık ekıiltme uıu • 
liyle eksiltmeye konulmuttur. 

Bu Balastlar, Aydın Demiryolunun Ödemit ıubeıi üzerinde Torb•" 
lı istasyonu civarında 52 inci Kilom etredeki F etrek dereıi yatağındaıl 
temin olunacaktır. ' 

Mukavele projesi, Eksiltme ıart na.mesi ve Nafia itleri umumi ıarl
namesi 37 kurut mukabi'linde Bak anlık Demiryolları lnıaat daireaİJJ"' 
den verilmektedir. 

Muvakkat teminatı 1106 lira 6 6 kuruıtur. 
isteklilerin eksiltme tartnames inde yazılı vesikaları ve 2490 No

lu kanunda gösterilen diğer evrakı yanlarına alarak o gün aynı ,. • 
atte mezkur eksiltme komisyonun da hazır bulunmaları laz:mdır. 

(186) (459) 

Türk hava kurumu satınalma 
komisyonundan : 

Sammn Oımanlı Bankaanın T evdiatc 

Gullu Çubukçiyan .AdrMi meçhul 8L51.'.935 

920 kilo emayit alınacağından 17 / 2 / 936 pazartesi saat 15 d• 
münakaaası yapılacaktır. lıtekli ol anlar !ıer gün Piı:an.10 Di!e~örlii-

61.18 iünde ıartnameıini prebilir. (606 ). / 


