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Dün 4 kere sürekli zelzele oldu 
Zelzele 
uvarl 

Roma 
Görüşmeleri 

ltalya ba§bakanı Muaaolini ile 
Fransız dıf tler bak•nı Lava! bugün 
Roma'da ilk göriifmeyi yapacaklar
dır. ltalya - Fransa anl.._mm ana 
çizgtl<0ri üzerinde, Laval yola çW:• 
mazdan önce uyuıulmU§ olduğundan, 
Roma görüşmelerinin bir acıınunca 
(netice) vannaaı beklenebilir. 

Fransa - ltalya anl1l41l1Uı genel 
aavaıtan aonrak.i ulu&lar arası geçtl
minin belli başlı oluşlarından { hi.di
ıe) biridir. Ve iki Latin ülke arasın
daki geçinin ııeçeo marta kadar iyi 
bir yolda yürümediği ııöz önünde tu
hılacak olursa, bu yeni durumdan 
ötürü ıa§Ulak gerektir. Geçen mart 
ayı içinde Muaaoliııi bir .öylevinde, 
Franaa - ltalya ıı09:minin iyi bir yola 
ıı;inneaine doğru bir adım. bile atılma
dıimı bildinnıitti. Maritanberi ne ol
du? 

Once Muaeolini ffitler ile V ened'.k
te göriiftü. Bu göriifıne ile ltalya -
Almanya doetluğunun peklepnMi bek
J...;..k.en, bunun büohütün tersi 01 -
cluiu anlatılmııtır. Bundan sonra, 
30 Haziran'da Almanya'da ileri ge
leo bir talanı Nazile11 n aorguau.z kur
ıuna dizilmeleri ve Dallfuaıı'u de
virmeye çalıtılmalan, M.-olini'yi 
büsbütün Mitler' e l<arJı çevı:rdi. De
nilebölir ki, Viyana'daki bu knnıl
daıwn• ltalyan aıyuaamm dönüm ye
ridir. ltalya, bunun üzerine, Franoaa
nm çcılııtanberi uzatmakta olduiu eli 
aldı ve ilııi ülke ...-aamdaki anlata
mamazhldar üzerinde göriqülmeye 
~andı. 

Genel aavattanberi aüriip gelen 
anl&§allllamazlıklar töyle kıaaltılabi -
lir: 

l - Tunua'talııi lhılyanl ...... orada 
yerlqip çalışma! an. 

2 - Batı Trabluau ımırı. 
3 - Somali ve Habetiatan'da ltal

:ra'nın bir takını dilekleri. 
4 - Deniz belı..kleri {aili.h) SOl"aC•· 
5 - Orta Avrupa amırlan. 

Tunus, 1880 yılında Franaa'nm 
eline geçmezden önce, ltalya bu ül
keye göz koymuttu. Ancak Franaa 
daha önce atılarak Tunwıu elegeçir -
di. Bu ülkede yüz bine yakm ltalyan 

,vardır. ltalya 1896 yılına kadar Tu
nuı'mı Franaa'ya geçmesini tanmwı· 
mıflı. Ancak bu İtin böyle aürünc:e
mede kalma&ı da ltalyanm itine el
ffl'mediğinden, 1896 yılında yaptıiı 
b '.r andlaf!Da ile Tunm'un yeni du
nununu tanıdı. Buna karşı Frll!IK 
yerleten ltalyanlann crada yaf&yıp 
çalıtabileceklerini onayladı. Genel 
..,,..attan aonra Twıua'ta bir yurtt.&§
.ı..k kanunu yapılmıftır. Bu kanuna 
söre, orada yapyan yabancılar bir 
takan engeller ile kartılapnaktadır
lar. Bu kanun kıılyanlan da içine 
ıaldığmdan, ltalya buna gucenmifl!İr. 
1918 yılmdanberi Tumıa'taki ltalyan
lar, her üç ayda bir yen'. lqtirilmeai 
serek olan tezkerelerle orada yatıya
biliyorlardı. Söylendiğine göre, §İm
diki göriifmelerde bu Tunus iti üze
rinde anlat-lmıttır • 

Tra.blua ımırına geliD<e; bu, Ital
:ra'yı genel aavata aokan 1915 Londra 
and.J•pn•un•n doğurduğu bir aorak ... 
tır. Bu andlllflllanm 13 üncü madde
&- söre, Trablua sının ltalyanm di
leiine uygun olanıolıı deiiteeekti. 
Gerçek amır genel aav&flan aonra ve 
Muascilini ltalya'da it batına geçmez
den önce bir kez değipnittir. Ancak 
ltalya bunu az görüyor ve Çat gölü
- kadar toprak iıtiyordu. 

Bu aınır üzerinde de anlatıldığı 
b'.ldiriliyor. ltalyan dileğinin hepai de 
yerine getirilmeıniı olmakla beraber, 
sınır Tibe•ti'ye kadar uzanacaktır. 

Somali ve Habeıiatan Üzerindeki 
anlatmanın ne olduiu henüz belli 
değildir. Ancak aöylend'.ğine göre, 
Franaa, Fransız Sonıaliainin sınırını 
azacık değiıtirecek ve Cibuti timen
diferi üzerinde ltalyanın blr takım 
ö_konomik dlleklerini yerine getirecek
tır. 

Deniz belikleri üzerinde bir anlat
mıya vanlamamııtır. ltalya denizler
de Fransa ile beraber olmak istiyor. 
Bu beraberlik 1922 yılında Vating· 
tonda büyük gemilerde tanınmıt, 
1930 yılında Londra'da kruvazör ve 
torpito gemileri görüşülürken taıun
mamıfb. Bu yüzdendir ki 1930 Lon
dra deniz belikleri andla§maaına I
talya ve Franaa girmemitlerdir. O 
gündenberi, ltalya için bu, Franaa 
kadar gemi yaptırmak itinden çıkmış 
ta F ranaa ile &iyaaal beraberlik iti 
dlımuıtur. Anlatılıyor ki, bu çet;n 
IOrak Üzerinde bir anlaımıya varıl
maaı, bütün uluıl r arasında bu yıl 
İçinde yapı+aca.k olan ırenel göriifme
lere bırakılmıttır. 

Sm "DCU aaı1ıa..--··zlığa aelince; 

şiddetli hissedi m · ş, şe • • 
ır 

... • ıkıl 1 ... ır, ı sanc 
de 

zaviat y u 
lsf an bul bürül< l<orl<u gecirdi 

Zelzeleden bayılanlar ve hatta yarala
nanlar oldu bütün halk korku içinde idi 
Kandilli rasat merkezinden Senbenuvadaki sismog

raf aairesinden aldıjımız şayanı dikkat malumat 
Zelzele 70 kilometre 
ile iki yüz kilometre 
arasındaki bir sahada 
çok şiddetli hissedildi 

Bütün latanbullulara geçmiı olıun~. 
Dün ak1am a&M 16.40 ta batlayan zel
:ııele muhtelif fa11lalarla ve hazan tiddet
li, bazan hafif, aaatlarca sürdü. Bütün 
htanbullular, akf&lll aaat 16,40 tan aon
ra, bu aabııha bd• rahat ve huzurlarını 
kaybettiler. 

Hiç hatır ve hayalde olmayan bu ha
diae hepimizi korkuttu, cıiddi bir endite
ye düfÜrdü. En pddetli aanmtılar, aaat 
16,40 ta, 17,21 de, 18,22 de ve 18,53 te 
oldu. 

Zelzele, herlreıin haleti rubiyesini pe
ritan etti. 

Mühim bir ziyan yok 
Okuyuculanınıza evveli ıunu haber 

verelim ki latanbulda maddi, manevi bü
yük bir baaar ve inıanca zayiat olma
mııtır. Fakat yaralananların .bayılanla
rın haddi heıabı yoktur. 

• 

ilk pddetli zelzele olduğu vakit her
kese bir tatkınlık gelmiş, evvela ne oldu
iu birden anlaıılamamııtır. Sanntı de· 
'Yam edince, laerkeı evlerden, apartnnan
Jardan, kaWıe ve pzinolardan aokağa fır 

(Devamı S inci sahifede) 
Zelzelenin istikametini gösterir harita (En !!iddetli hissedilen 

yerler verev tara:na ile gösterilmiştir.) 

Zelzele esnasında alınacak tedbirler 
1 Mareşal Fevzi 

Ze~le olduğu vakit ilk yapıla cc.:ı fey, fazla heyecana kapılma
dan sığınacak bir yer bulmaktır. Evde bütün kapılar as•k bırakılma
lı, odalann köıelerinde durmalıdrr. Çünkü buraların çökmelli ihtimal: 
daha azdır. 

Baıka binalarla iltisakı olanlar eııler de sağlam iu, ÜIJt lıatta bulun· 
mak vahimdir; çok çürük eıılerde durmadan, dqan lırlamalı hQ)~r!ulır. 
Baıka binalarla iltikası olmıyan evlerde orta ve daha ziyade aıağ: 
katlarda bulunmak lôzımdır. Derhal düşebilecek vaz'.yette oJan ampul, 
levha, tablo, etajer gibi eıyalann altında veya yanında bulımmamalı 
iyidir. 

Ahıap bi11AJlar zelzeleye muka vimdl:r. Kezalik beton binalarda da 
fazla korkulacak py yoktur. Çünk Ü betonun içinde uzun demiTler var
dır ki bu demirler binanın yıhılmaa ına môni olur . 

Zelzele ema.6tnda her hangi bir yangına karıı mani olmak için a· 
teı yakılmamalı ve yakılan aobalar ve saireler aöndürülmelic:lir. En iyi 
şe.v hiç hevecana kapıbr>adan açık yerlere sıir.nmaktır. 

Sen Benuva mektebi sismografmın dünkü 
esnasında kaydettiği çizgiler ... 

zelzele 

(Yukarıda 16,4-0 da hü•eJilen zelzele. Altında ayni 
vamı - Oçüncü çizgiler 11,21 de hissedilen zalzeleJir. 
giler iae 18,22 de olan zalzeledir.) 

zelzelenin de
Dördüncü ~i~· 

bu, Orta Avrupa aınırlarının değipe
meai için karıılıklı bir anlatın& diye 
kıaaltılabilir. ltalya, yalnız Avuatur
ya amırlarmın garanti aıltma almma
aını ve bu garantinin de ancak bü
yük ulutlarca verilmesini iatiyonlu. 
Fransa içine Yugoolavya, Çek.o•lo
vakya ve Romanya'yı da alan genel 
bir andlaıma amacını gütmekte idi. 
Bu itte de ltalya Franaanm yoluna 
gelmittir. Ajanslann bildirdiğine gö
re, Avuaturya'nın bütün amır kOSDfu-

lan, bir yandan bu illkenin, öteyan -
dan da kartılıklı olarak birbirinin 
ıınırlarını garanti edeceklerdir. Fran
aa ve Romanya, kOIJlfU deiiLaeler de 
garanti andlaımaaına gireceklerdir. 

Franaa, küçük and)&fDl& uhqları
nın hiç birini drtanda bırakmak i&te
memittir. 

Fransa ile ltalya arumclaki bu an
ta,ma Orta Avnıpa lllDll"lanıu &ağ- , 
lamlaflırabilir. Ancak banp pekJet
tirmek için f&rlu ve Balkanlan da i-

Büyük Erkanı Harbiye 
reisi dün geldi 

Mare,al Fevzi. HaytlarPtıf"cla 

lSTANBUL, 4. (A.A.) - Bü
yük Eıici.nıharbiye reiai MIU"ef&I 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Adapazarı Türk 
Ticaret bankası 
Yeni teşkilatla yepyeni 

ve sağlam bir 
şekilde faaliyete geçti 
Adapazarı Türk Ticaret Bankaaırun 

mevkii piyaaada günden güne kuvvet 
bulmuş ve çok laaa bir zamanda bu kıy
metli kredi unıuru milli bankalarımız a
rasında eaaslı bir mevki almııtır. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

çine ahnası gerekti. Sonra bu anlat
maya, Almanya'yı çember içine alı§ 
aüsü verilmemelidir. 

Tarih göotenniıtir ki, bu amaçla 
yapılan h<;J kombinezon, kartı bir 
kombinezdn doğurmuıtur. Bunun i
çindir ki, bu yeni anlapna, acun ba
nt• için iyi de olabilir kötü de. Bu, 
andl&flJUlyı yapanların bunu nuıl 
kullanacaklarına bağlı bir iıtir. 

A. Şükrü I:.Sr.IER 

~ 

lran dıfİller bakanı Kıizimf Han HayJarpa.şada kendi.ini karşı
layanlar ara.ınia 

Iran - Irak lıudut meselesi 
• 
iki memleket dışbakanları 
dün şehrimizde görüştüler 
iki komıu devlet arasındaki hudut itilafı Ce 
nevrede görüşülecek, dostca yoluna konacak 

Ankaraya citmit olan Iran Dııiıler td>•amdan bazı kimaeler de iıtaıyonda 
Bakanı Kizimi Han dün ıabah htanbula bulunmuşlardır. Muht.,.... ıniaafirimiz, 
gelmiş ve akf'llDki ei<apre&le Cencvreye Caialoğlundaki Iran Ceneral kon.oloı
gitmiıtir. Ki.zimi Han Haydarpaşa İataı- haneaine miaafu olmuıtur. 
yonunda merıuimle kartılanmıttır. Iran Ki.zimi Han aabah müzeyi ziyaret et-
Ceneral Konaoloau Ferrulı Han v• Iran (Devamı 2 inci sahifede) 

Haydutl0T1n kullandığı merdiven tetkik eJilirlten •.• 

LindberJ!İn çocuğu davası 

Bayan Lindberg davada 
şahit olarak dinlendi 

Bay Lindberg kal'ısının şahadetini dinlerken 
heyecan içinde idi alnından ter damlıyordu 
Atlaı Okyanoıunu ilk defa bir uçutta Birletik Amerika Devletleri dahilinde 

tayyare ile geçen meıhur tayyareci Lind milli bir kahraman olarak telakki edile,. 
berg'in küçücük çocuğu bundan atağı ve el üstünde tutulan bir adama kartı 
yukan bir buçuk aene evvel bir gün oda- y r.pılan bu turruz efkanumumiyede bü. 
11nda uyurken haydutlar tarafından ka- ı ük bir heyecan uyandmnıt ve hatta hay 
çınlmııtı. (Devamı 5 inci sahifede) 

Öz Türkçe yazı örnekleri 

Gene o konu. 

Eıki {edip) Türkçe bilmez. 
Halk; onun için, onu okumaz. Anla

madığı çiziklere ne diye göz, kafa yor· 
ıun? 

Eaki {edip) etmek, olmak, bulmak, 
kılmak gibi birkaç yardımcı mastar!& 
yarduncı ıözleri ele alıp yazıyor. Eski 
aözmen de böyledir. 

Söylemek iıtediğinin Türkçeıini bil
mediii için o {kelimenin) aözlüklerde 
olduğu gibi, ancak 6tarifini yazar). 

- 1. Necmi Dilmen'e: -
Eıki {edip) topu t bir iki yüz aöz. 

le yazar, konuıur ki onlar da yarduncı 
sözlerdir. Konutla, yazıda o•manlıcayı 
kalburdan geçir, dişe ııelir 4uncacık öz 
bulamazsın. Bundan ötürüdür ki oı • 
manlıca tarama dergisine saplanıp kalı
yor. Dergiyi elinden çek al; yazacak, ko
nuşacak, kullanacak aözü kalmaz. 

lıte dergi durdu, bak kaç kalem zınk
(Liitfen sahifeyi sevirin) 

\KAGUNDUZ 



T ARIHl TEFRiKA : 5 

Yemenin ne mebustan ne intihaptan 
ne meşrutiyetten haberi vardı ....... ' 

Seyit Ahmet Yemenden fstanbula giderk< D 

Mısıra uğramış orada İngiliz ve ltalyf al ~r:a 
görüşmüş vP • · ""limat ve vazifeler a mıştı 

-ı-ı d 1 Gümülcüneli İsmail bey: • Burada bir parça urma ıyım. 
- Evvela bir ror; ru~ tanzim Çünkü Osmanlı imparatorluğunun 

edeceğiz, aonra faaliyete geçece- meşrutiyet devrinde nasıl bir türlü 
ğiz, dedi, kendine gelemediğini, nasıl karma· 

- Ne tarzda faaliyet? diye sor- karı~ık bir idare ile idaresizlik için 
dum. de yuvarlandığını, küçük, basit, 

- B~ta Arap vilayetleri ol- mevzii olmakla beraber bundan 
mak üzere Memaliki Osmaniyenin iyi gösteren bir misal bulmak biraz 
her tarafına beyennamcler göndere güçtür: 
oeğiz. Seyit Ahmet Kibsi Yemen mebu-
Mnır gazeteleri esasen bizimle sudur. Mebusluğun bütün salahiyet 

berai>erd"ır. Suriye gazeteleri de a- ve hukukunu haiz bir millet veki i-
'ağı yukarı öyledir. dir. O meşrutiyetten evvel babasile 

İatanbuldan tutunuz bütün vila- ve bir hayli Yemenli ile Rodosta 
yetler ittihatçılardan gayri mem· menfi bulunurken Sultan Hamidi, 

nundur. Sesimizi her tarafa ulaştı- _Bizi Yemene gönderin. İmam 
racağız ••• Daha bir çok niyet ve ka- Yahyayı bizden başka hiç kimse yo 
rarlarımız var • ., la getiremez, diye kandırarak Ro-

Gümülcüneli lsmail Bey bir türlü dostan kurtulup Yemene dönen hu 
Mı•ırda kendilerine arzı hizmet e- kafileden !\~sırda ayrılarak, ora
den!erin Hükumeti Osmaniyeye bi- da kalmış ve derhal kollarını sıva
liikaydü ,art düşman olduklarına, yarak faaliyete geçmişti. İmam 
bunların düflll::ın telkinatı ve direk- y ahyayı yola getirmek istiyenlerin 
tiflerile hareket ettikleri.ne inan- başı, fimdi gene İmamı ayak1andı-
mayor. ranlarla Mısırda elele vermi' bu-

Bi' seki Bankodi Romıı. ile muh- lunuyordu. 
telif lngiliz bankalarının kapılarını Ve bu adam, mefrutiyet ilan edi- ' 
aşındıran bu adamlar Osmanlı lm- lir edilmez Yemene ~elmi • "~~dan 
paratorluğunu yıkmaktan bafka İttihatçıları aldatmıf ve mebus ol. 
bir emel beslemiyorlar belki biraz muştu. 

keqdine gelir. Yemenlinin ne mebustan, ne in· 
Dediğim gibi bu husustaki söz- tihaptan, ne meşrutiyet ce fırka-

lerimc kula.k bile asmadı. Muhit da.n, hiç bir Şeyden haberi yoktu. 
onu sarhof etmi•tir. Halbu ki bu. 
muhitte Arap vilayetlerini Osman- Ona bunu anlatabilmek imkaiiı: 
ı. camiasına ayırmak ve hilafeti ru da mevcut değildi. Okuma yaz-
Hidive vermekten baska gaye pe· ma bilen Mısır gazetelerini okur, 
şinde koşan kimse yoktur., alt tarafı dünyadan bihaber yaşar 

Kısır Kerim r,"\,a bir başka mek- giderdi. 
tubunda da: Seyit Ahmedi Kibsi bir mebus o-

"yemen mebusu Seyit Ahmet !arak kollarını salla sallaya Yemen-
Ki b<i buraya geldi. Ve mahut a- den latanbula giderken gene Mısıra 
damlarla temastadır • ., diyordu. uğramıf, orada ltalyanlar ve lngiliz 

!ayacak. Böylesi her i~e yaptıklarına 
doymaz da kalkar dil yönünde de pala 
ç:ılmak i•tcr! Bilmez ki öz Türkçe de • 
mek, osm,nlrcayı olduğu ııibi dilimize 
(tercüme) ebnek değildir. (Lügat) rn 
kendini bilmediği için (tarif) ini yazar. 
Bu, Türkçe demek midir? Buna yarnn 
müsteşrikin veya gezgin miıyonerin 
Türkçesi derler! 

- Senin dediğin Hani? 
- itte Türkelil burada yüz binlerce 

yaıayan, ıöylenen söz vardır. Bir sözlük· 
te toplamadığımız için yok sanıyoruz. 
Birkaç ay sonra neler çrkacağmr, bu di· 
lin ne olduğunu eöreceksin. 

Eski erginin, bilginin bugünedek gc• 
len yam"gm bu değil mi? Kafaıını kuma 
gomünec, (acun yok!) deyip çıkar. 

Örnek verirsem, ne dcm~k istediğimi 
daha eyi anlatacağım sanıyorum. Birkaç 
arkada§ kır gezintisinden dönmüşler, bi
ri Otekil-ere söylüyor: 

(Sizi cindoruküı görünce yürü gÜ· 
(etimize kınadım. Kavuşmağı düşününce 
( erindim. Dölek, bıçık neme yetmez de-
( yip dolanı dolaruverdim.) 
Yardımcı sözler bazirgaru olan eski 

edibe bu top>özler Caponca ıı:ibi gelir. 
O bunu söylemek, yazmak iıteııe ıöyle bir , 
kalabalık ortaya çıkarır: 

(Dağın tepesinin en tepesi olan en 
(zirvesinde ıizi ıı:örünce yürüyütteki, yü
rüyücülükteki kuvvet ve kudretinize grp· 
ta ettim. Size mü'.aki olmak istedim a• 
ma gözüm yemedi. Gayet hafif, adeta 
düz sathı maillerle o aatbı maillerin fU• 

rasında burasındaki, dik olmayan, de • 
remsi çukurlar neme yelmez deyip kolay 
ve düz satbı mailleri dola§trm.) 

Yukarısındakine Türkçe; buna da 
Badnlice derler. ( * ) 

Yardnncr sözlerle, acemi müsteırik 
gibi yazd.kça özdili bulamayacak idik. 
Sözün özü ile yazmak, konuımak için de 
bize ülkemizde dipdiri yaşayan yüz bin
lerce sözün sözlüi:<ii gerekti. O da olu
yor. 

Bir ulusun sözlüğü. özdilin.in yüreği • 
dir; çarparıa dil Y8§ar, durursa dil ölür. 

Bizim sözlüğümüz olmayacak mıydı? 
Kuıkusuz olacaktı. Hem en eyi bir söz· 
lük olacak. Y alnrz gönül istiyor ki Ç'l· 

buk olsun. Dil <!evriminin iki buçuk ya
tında olduğur:u düıününce bunun da ça· 
buk olacağına inanalım. 

Bunun için de ıöyle deyenler var: 
- Bir sözlük en az on yılda ancak ba

ıanlabilir! ! ! 
Evet, doğrudur, on yılda da bitmez: 

eğer iti medre•eye bırakırsak ... 
Ama iıi dil medrese ind"n uzakla~tınp 

pratik ve it nlanrna koynr, ilk adımda, 
olduğu gibi alıp arsak nltı oyda, bite• 
medin on iki ay enrr. altı (cilt) lik bir 
kök s@üğümüz ortaya ç ıkar. 

Yellere söylemiyorum. Sekiz on ayda 
neler yapılabileceğini göreceğiz. 

Ah bu dil, ne engin dildir! Ey henüz 
doğmayan bilgin! hemen doğ da, bu dili 
acuna bildir. 

AKAGÜNDÜZ 

(•) Badveli - Ermenl prot<st•n r~· 
pazıdrr ki (kendi) türkçesinden lıaıka 
bir dil bilmez. 

ferle g3riİfl!IÜf ve yeni talimat ve 
vazifelr alm~s, sonra yolda da Suri
yedeki lefkilatlarla temas etmi~ti. 

Onu Meclisi mebuııan koridorla
rında görenler, onunla görü,enler 
bu temiz vatanperveri sevmemek 
edemezlerdi. Fakat o, meclisten 
ziyade hariçte ibrazı faaliyet edi-
yordu. • 

T epeb~mdaki İngiliz ve ltalyan 
sefarethaneleri Ayaıofyadaki Os
manlı Meclisi mebusanmdan daha 
cömert, daha kuvvetli ve onun e
mellerine daha uygundular. 

Bu sefarethanelerden başka o
nun bir uğrak yeri daha vardı: 

Cağaloğlundaki Arap kulübü. 

S~yeli Arapların kurdukları 
bu kulübün ittihatçı rüesaya hemen 
hemen her gün tesadüf edilirdi. 

Orannın ikinci bir (merkezi u
mumi) halin\ aldığı zamanlar var
dı. 

Öteden beri Arablık için çalışan 
1 ··• • · - ·~n:>•larından birinin o
ğullan, lbni Bedre Mütran ile kar
'"" .nhıenin '.dare ettikleri bu 
(Aha il Arabi) kulübüne devam e
denlerin hepsi (İttihatçı) idiler. 
Çünkü bu kulübün ba,ına bulunan
lar daha ilk günlerde ittihat ve T e
rakki cemiyetine intisap etmişler 
ve o günden beri her hareket'eri
le koyu birer İttihatçı olduklarını 
etraflarına göstermenin yollarını 
da bu!mu,Iardır. 

Buraya İttihatcı rÜe!adan başka 
Suriyeli. Iraklı, Hicazlı, Yemenli, 
Mısırlı, Lübnanlı, bir çok kimseler 
devam ederdi. Bu müdavimler ara
sında bir çok Arap memurlar, ve 
a5kerler de vardı. 

Fakat bu gelenlerin çoğu hüsnü 
anı, n~zaket ve zarafeti ·herkesi 
teshir eden gene Mütran kızı ve 
Lübnanlı Bedre ve Nahle beylerin 
hem,ireleri matmazel Viktorya için 
Cağaloğlu yok'1şunu tırmanırlar • 
mı~. 

- Bitmedi-

Mareşal Fevzi 
( B~~ı ! inci a;ıhircd ) 

Fevzi bugünkü Anadolu ekspresi
Ie Arumradan şehrimize gelmi~ ve 
istasyonda General Halis, General 
Salih, İstanbul valisi ve belediye 
reisi Muhittin Ostündağ, fehrimiz. 
de bulunan diğer yüksek rütbeli 2 

bitler tarafından kar,ılanır.ı;tır. 
Bir kıta as~cr, polis ve bando mü
zi' u selani resmini ifa eimiftir. 
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HARİCİ HABERLER 
lta,qa - Habeş meselesi 

Ha~eşistan şikayet ediyor 
ltalya inkar e~iyor 

Habeşistanın M lletler cemiyetine müracaab 
La val • Mussolini görüımesini karııtıracak mı 

CENECRE, 4. (A.A. - Habeıistan 1 
hükUnıeti, ltalya ile zuhur eden ihtilaf 
hakkında uluslar kurumuna telgrafla mü 
racaat ederek sulhün muhafazası için her 
çareye bat vurulmasını natık olan mec
lis kurumun 11 inci maddesinin tatbik e0 

dilmesini ist~if veGuierregueli önünde 
toplanmış olan talyan kuvvetlerinin 28 
kanunuevvelde Habe1 kuvvetler ine taar• 
ruz etmiı olduklarını ve iki kiş inin ölü
mü ile iki kişinin yaalanmasına sebebi
yet vermiı bulunduk'ıı.rınr, iki ltalyan 
tayyaresinin mütemadiyen bu havai.ide 
uçtuğunu ve ltalyan t.anklarınrn boyuna 
buralarda faaliyette bulunmut olduklarını 
bildirmiıtir. 

Genci katibi M. Avenol, bu notayı 
11 kinunusani 1935 tarihinde toplana • 
cak olan Konsey azalarına tebliğ ede
ceğini Habeıistan hükUınetine bildirmiı· 
tir. 

ltalyanın cevabı 
CENEVRE, 4. (A.A.) - Habeıistan 

hükumetinin notaşına cevap veren hal. 
yan hükümeti diyor ki: 

1 - l talyan kuvvetleri Habeşistan ' 

BayYevtiç beyiln
namesini okudu 

topraklannda lcatiyen ileri gi~t değil
dir. 

2 - Afdonb, Wardais'in mü!halca • 
tındadır. Orada ltalyan kıtaatrrun •ene
lerdenberi bir garnizonu bulunmakta • 
dır. 

3 - Hiçbir bombardıman yapılma• 
mı§tır, ltalyan tayyarelerinin uçmasına 
Habet kıtaatının Valval ve Vardouri ya0 

kınlarrnda toplanmrı olmaları sebebiyet 
venniıtir. 

Bu notayı Bay Suviç İmzalnmııtır. J. 
talyamn verrmş olduğu bu notadan son
ra HabeşisJan hükumetinin uluslar ku • 
rumuna yeni bir nota vermit olduğu dik 
kate şayan görülür. 
Habeş meselesi ve Fransa - ltalya 

münasebatı 
CENEVRE, 4. (A.A. - Habetista

nın Milletler cemiyetine müracaatının 
Bay Laval ile Bay Musso!ini arasındaki 
görüşmeleri karı~tırmasrndan korku'u • 
yor. Çünkü iki memleket arasındaki hal
ledilmemit meseleler Somali • Eritrc • 
ile Habeşistana dairdir. 

Berlinde gene bir 
Hadise oldu 

BERUN, 4 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: Dü" Berlinde oaat 16 ile 
17 araamda opera binasında tuhaf 
bir nümayiı olmuıtur. 

Ahalinin meseleden haberi yok i-
di. Ve üç kordon teşk l eden zabıta 
kuvvetleri, balkı, uzakla""ağa sev • 
kediyordu. Tayyanlcrin uçumu kati 
aurette menedilmiıti. 

Resmi mahafil tam bir aüki'inet ve 
ketumiyeti muhafaza ebnektcdir. 
Propaganda bakanlığı naZ'İ fırkasının 
reai olan M. Hitlerin yapımı olduğu 
bir kahul resminden bahsetmekte ise 
de bu iddia alınan ihtiyat tedbirleri· 
ni hiç te muhik göstermemektedir. 

Hadise, eararengizliğini muhafa
za etmektedir. 

BELGRAT., 4. (A.A.) - Batvekil 
ve Hariciye bakanı Bay Y evtiç, mebu • 
san meclisinde hükUmetin beyanname.•i· 
ni okumuftur. Bu beyannamede hükume-
1.0n, müteveffa kral Aleksandnn Yugos
lavyaya dünyada büyük bir nüfuz ve 
mevki temin eden, ona emin dostlar ka· 
zandıran ı.iyasasına devam edeceği ve 
komıulanndan ayni dürüstlüğü, iblhı iı 
teyeceği beynn olunmaktadır. Bundan 
sonra dahili siyasetten bahseden Bay 
Y evtiç, hükfunetin devlet idaresini ten • 
•ik edeceğini söylemiştir. Mali bakım
dan hükumet, bütçenin müvazenesini te 
min etmeye çalışacak, paranın istikrarı· 
nr temine uğratacak, sulbün en iyi za
manı olan, memlektitin emniyet!ini temin 
eden ve milli şerefi koruyan orduyu ih· 
timamla yetiıtirmeye gayret edecektir. 

Bay Yevtiç, hükumet beyannamesi- Fransadan cenubi Ameri-
nin okunmasından evvcl1 okunması sıra.- k · d "l k 
sında ve okunmasından sonra bütun ha- aya gı 1 ece 
zır bulunan parlemento azası tarafından PARIS 4 (A.A.) - Fransa ile ce-
tiddetle ve ittifakla alkıtlanmıttır. nubi Amerika arasındaki ilk merha-

BELGRA T, 4. (A.A.) - Baıvekil !esiz irtibat, kanunusani ayrnm ikinci 
Bay Yevtiçin hüklımetin, müteveffa kral on bet gÜnü zarfında Joaef Lebri tay. 
her l>Ürlü teıriki mesaiyi kabul edeceği yaresi tarafından tem n edilecektir. 
ve dahili ciyasetin kanunlann harfiyen Bu tayyareyi Rossi ile Codes ida • 
tatbik edilmesi suretile takip olunacağı re edecek ve bunlar, hava şart:·an 
ıurctindeki beyanatı gerek ayan ve ge- müsait olduğu takdirde hattı müsta-
rek mebusan meclislerinde büyiik bir te- kim üzerinde cihan mesafe rekorunu 
sir hasıl etmiştir. kırmaya teşebbüa edecekle!"<lir. ................................ 

Iran - lrak liudut meselesi 
(Başı 1 inci sahifede) 1 

mit ve öğle yemeğini konsoloshanede ye / 
diki n sonra, saat onbeıi bet on dakika 
geçe Perapalas oteline giderek, orada 0° 

tunnakta olan Irak Drtifleri Bakanı Ge
neral Nuri'yi ziyaret etmittir. 

Iran Dışiıler Bakanmrn Ankarayı zi. 
yareti ıran ile lr karasında çıkan hudut 
ihhlafrnda Türkiye Cumhuriyetinin ha
kemliğine müracaat etmek için oldağunu 
biliyoruz. Bu ihtilaf, yakında Dı§işler 
Bakanı Tevfik küştü Aras'ın bafkanlığı 
altında toplanacak olan Milletle.- Cemi
yeti konseyir:de goruııulccek ve Türkıye 
de bu Sl.il"et!e hakemlığini Y"t>tnıt olacak 
tır. 

Dün General Nuri ile Kii.zimi Han a· 
raı,~aa ı·Lrapa.ı.uta vaki olan mülikat· 
ta bu noe•ele görügülmüı, iki komıu dev 
let adamı meselerun heyeti umumiyesini 
aralannda ve yarıreomi mahiyette olarak 
göoı:den geçirmişlerdir. Bu mülakat sami
mi tuTette saat 16 bu~uğa kadar aürmüt 
ve iki devlet adamı dostça ayrılmıtlar
dır. General Nuri, misafirini otelin ho
lüne kadar uğurlanuıtır. 

General Nurinin beyanat& 
General Nuri mülakattan sonra bize 

dedi ki: 
- Görüyorsunuz ki gayet aamimi ve 

arl.'1daşça konuştuk. Bundan sonra Mil
letler t; nıiyetinde beraberce çalışacağız 
ve meselenin iyi bir neticeye eritmesıne 
gayret edeceğiz. 

- Duydugumuza göre bu mesele için 
bir hal sureli bulunmuş ... 

- Hayır, mesele o kadar ilerlemiş de
ğildir. Fakat noktainazarlarımızda ya
kınlık vardır. Kazimi Han bu aktam Ce
nevreye gidiyor, ben de yaTın (bu ak
şam) gideceğim. l\!1illeller Cemiyetinde 
bu mesele içın hep bırlikte çahtacağız . ., 

Kizirni Han Perapalas otelinden çık· 
tıktan sonra Melek sinemasına gitnıit ve 
bundan sonra Boğaziçinde bir gezinti 
yapını§ ve saat sekizde i{onsoloahaneye 
dönmüıtür. 

Bu sırada General Nuri de iadci ziya
ret için konsolo•haneye gelmişti. Gene
ral Nuri yanm saat kadar konsolo&hane
de kaldıktan soMa avdet etmiştir. 

Kiiz.imi Hanın beyanatı 
Kii.zimi Han dün aıkıam :ıo.30 da Kon

soloshanede gazetecileri kabul etmittir. 
Nazn·, Irak ıle Iran aıasmdaki hudut ih
tilafı hakkında demiıtir ki: 

- Irak ile öt~denberi dostuz. Ve her 
zaman dost olarak kalacağız. Hiç hır şey 
bu iki dost milleti binbirinden ayıra • 
ıraz. Aranu:ıdaki hudut ihtil&fı Milletler 
Cemiyetinin müdahalesi sayesir>de iki 
tarafın menfar.tına muvafık ve her iki 
tarafı mem,,un edecek bir ıekilde h>lle
dilecektir. 

- General Nuri ;ıe olan mükaleme
leriuizden memnun musunuz? 

- Bu mükalemelerirniz çok dostane 
olmuştur. Bu itibarla bundan çok mem
nunum. 

- Bu meselede Türkiyenin hakemli
ğine müracaat edildi mi? 

-Müsaade edin de bu mesele hakkında 
hiçbir tey söylemiyeyim. Ankaradaki te
maslarımdan c;ok memnunum. Ankarayı 
ziyaretimden istifade ederek Cumhur 
Baıkaruna ve General ismet lnönüne say 
gılarmıı arzettim. Gördüğüm hüsnü ka
bulden dolayı çok müteşekkirim. 

Iranın Türkiyeye kartı büyiik bir mu· 
habbeti vardır. Hükümdarnnız Şah Haz
retleri Cumhur Başkanınıza kartı samimi 
bir kardeı mubah.beti beslemektedir. Bu 
itibarla Türkiye ·İran münasobatı daima 
dostane olacak ve bu dostluk bir kat el..,. 
ha kuvvet bulacakbr. 

lramn transit yolu 
- Iranın transit yolu olarak Hayfa ve 

Be.-ut'u tercih edeceği haber veriliyor, 
do&ru mudur? 

- Iranın birçok transit yollarına ih
tiyacı vardır. Bunların en mühimmi Ma
ku • Er.ı:urum ve Trabzon yoludur. Bu 
yolun bir kısmı henüz bibneınittiT. Bu
nunla berab~r bizi en ziyade alakadar e
den bu yo1dur. Maamaırlı diğer yollara 
da ihtiyacmuz vardır. Fakat Irak • Mu
iıammere • kevandiz • Sudye yolları da 
bizim lçin lüzumludur. Binaenaleyh tran
sit yolumuz bir değil, bilakis bir kaç ta
nedir.,, 

Kazimi Han saat 21,35 te ekspresle Ce 
nevreye hareket etmiı ve Sirkeci istaı
yonunda ccneral konsolos Ferruh Han 
ile konosoloshane erkanı tarafından u
ğurlanmıştır. 

Verilen habere göre lran hükumeti 
Irak hudut ihtilafrnm iki hükUınct ara
sında doğrudan doğı·uya müzakerelerle 
halline tarafturdır. ı-akat lrakın Millet• 
ler Cemiyetine müracaatı üzerine Dııiı .. 
ler Bakanı, lı-anın noktai nazarını müda· 
faa etmek mak&adile Cenevreye gitmeğe 
karar vermİ§tir. 

Irak hükumeti 1913 tarihli protokola 
ve 1914 tt.rih;nde tah~idi hududa daya
narak, Irak ve lran hududunun çizilmit 
olduğunu iddia etmektedir. H:ılbuki Iran 
hükumeti bu protokolü resmi mahiyette 
olarak tantnl.u.maktadır. Hatti ne Oı -
manlı imp:ualor.ugunun ve ne deTürkiye 
Cumhur~yetinin o pı·otokola rcsnıi ma:l ,_ 
yet vermediiıi:ıi beyan etmektedir. 

Meselenin son şekli Milletler Cemiye
ti konseyinin vereceği karardan sonra 
anlaiılacaktır. 

' 

' 

Bay Lava/ Pariste büyük tezahü
ratla teşyi edildi 

PARIS, 4. ( A.A.) - Bay Lav alin hareketi, hararetli Fransız • f. 
talyan tezahürüne vesile vermiştir. llareket esnasında "Ya,asın Laval, 
yaşasın Fransa, yaşasın ltalya,, sesleri bir çok defalar yüksebniştir. 
Takriben iki bin kişi teşyi esnasında hazır bulunmu,tur. Bay Laval, ha
reketi esnasında şöyle demiştir.: 

iki memleketin dostluğrmu mühürlemek ve milletlerimizin rnl41° 
ması işine Bay Mussolini ile birlikte çalışmak İçin Romaya gitmekte 
olduğumdan dolayı bahtiyarım. 

Ökonomi bakanının gelmesi 
bekleniyor 

ANKARA, 4. (Telefonla) - iktisat vekili Bay Celôl Bayann ya
rın lstanbula hareket etmesi muhtemeldir. 

Eski bir ~azeteci Ankarada öldü 
ANKARA, 4. (Telelonla) - Eski gazetecilerden Bay Halim Hüs

nü sokakta ayağı kayarak düştü ve başından yaralandı. Derhal. hasta
haneye kaldırı~arak tedavisi yapıldı ise de az zaman sonra öldü. 

Tokatla bü.gük bir kütüphane 
TOKAT, 4. ( A.A.) - Valimiz İn bizzat alaka ve uğraşm<Uı ııaye

sinde Cum huriyet meydanında yapılan büyük genel kütüphane, Halk. 
evi ve C. H. F. binasının inşaatt ikmal edilmiştir. Yakında zengin bir 
programla açılış resmi yapılacak olan bu modern binanın 10 büyük 
odası vardır. Bina 34 bin liraya mal olmuştur. Bu yekun içinde son 
sistem kaloriler tes:;atı da dahildir• 

Kazım Ôzalpın teşekkürü 
ISTANBUL, 4. (A.A.) - Türkiye 

Büyük Millet Meclisi baıkanı Kazrm 
Özalp yılbaşı dolayıs ile her taraftan tel
yazısı ve ı::c!-(tupla ald ğı tebriklere te
şekküre Anadolu Ajansını memur bu .. 
yuı-mu~.lar<lır. 

İş Banka sı nl;idürü bu~ün 
geı ı or 

ANKARA, 4. (Telefon'a) - iş Ban 
kası Umum dürü muavini Bay Muam· 
mer Eri1 !.tanbula hareket etti. 

Çankaya gazetesi 
ANKARA, 4. (A.A.) - Üç yıldan. 

beri şehrimizde her perşembo çıkmakta 
olan "Ankara hafta-;ı,. gazetesi dünkü 
sayısile "Çankaya,, adı altında ve büyük 
kıtada intişv etmeğe baılamıştır. Gaze
te, yakında aktam ~azetesi olarak her 
gün çıkacağını bild;rmt ktedir. 

Bu: durda fakir çocuklara 
yardım 

BURDUR, 4. (A.A. - Samsun Ba· 
ro reisi avukat bay Halil tarafından Bur· 
durun fakir çocuklarına sarfedilmek Ü· 
zere lS"l lira verilmiştir. 

Trakyada kar 
ALPULLU, (Mil"iyet) - iki gün

denb<:ri devamlı kar yağ.yor. Her taraf 
kar tutmuştur. 

Olimpiyat müsabakaları 
TOKYO, 4. (A.A.) - Uluslarara11 

Olimpiyat komiteıinde Japonyayı Kont 
Muşimas Soyioima temsil edecektir. 
Kont 19<10 olimpiyadının Tokyoda ya
pılması için komitenin karar vennesini 
ve programa basketbolün de alınmasını 
iıtiyecektir. 

Muğl'.\ fırka kongresi 
MUCLA, 4. (A.A. - C. H. F. vil.i

yet kongresi için kazalardan gelen mu
rahhaslar bugün yerlerine döıunüılerdir. 

Atatürk heykeli 
TOKAT, 4. (A.A.) - Atatürk hey

kelinin kaide İnşaatı bitmiıtir. 

Fırkl\ konırresi 
BURDUR, 4. (A.A.) - Dündenberi 

C. H. flt'kası vilayet konveıine devam 
edilmektedir. 

Hukuk talebe· kurultayı 
Dünkü toplantıda polisin müdahalesini İcab 

ettirecek derecede münakaıalı old_~ 

Kongreye iftirak edenfer 

Dün saat 10 da lstanbul Halkevin- f 
de açılan Hukuk fakültesi kurultayı bü
yük bir kalabalık toplamış ve kurultay 
mütemadi ateıli töyl~yicilerle saat 14 de 
kadar sürmüştür. 

Verilen iki takrirde talebenin forma 
ihtiyacı ve bu yolda mevcut idare heye
tinin alikaıızlığı ~ıe yeni idare heyeti se
çiminden bahsediliyordu. 

Kongre başkanı Rifat Günay ilk sö
zü idare bakanı Kerim Alyola verdi ve 
Kerim Alyot yt\a senenin geçen bu ilk 
iki buçuk ayım., cemiyetin yapmıt oldu
ğu çalışmayı v~ bu fevkalade kurultaya 
sebep teııkıl ~Jcn şevleri birer birer say• 
dı. Yerini genel yazıcıya bıraktı. Y az1cı 
Şekip kısa raporunu okuyup izahat ve· 
rirken, lt'uh:ılif tarafların müteaddit söz 
kesimlerine uğradığından, kurultayı ı:ü· 
rültülü ve intizamsrz bir yola girdi. Bu· 
nun üzerine kongre b~kanr itin daha 
fazla a•abiyetine kapılarak uzamasına 
mani olmak için beş dakika aralık verdi. 

ikinci açılıı eski çetin ve bunaltıcı 
havayı taıımamakla beraber tamamen 
sükunet te bulmamııtr. ilk söz alan Meh· 
met Ali buradan nı·kadaş1ara sükunet, 
birlik ve tesanüt tavsiye etti. Bu ara Ha· 
mit söz alarak seçimin neden dolayı ye. 
niden yapılması icap ettiğini ve mevcut 
iclare h~yetinin ellerirode bulunan bııı:ün
kü niz:unname ile dt.ima istifa edeceğini 
söyledi. Uzun gürültülerle karıılanan bu 
sözlere ba~ta Biilend, Melih olduğu hal
de bir çok hukukçulRr cevap verdi. Ha
mit tekrar kürsüye ı:elerek söz söyle • 
mek isterniıae d~ umumi heyetin s.rasız 
söz söyliyemiyeceğini ihtar etmesi üze
rfoe kürsüden çekilll'ek mecburiyetinde 
kaldı. Bir •n yine it ~ahsiyete ve kar • 

ııılıklı münclcaıalara dökülmeğe bqladı
ğmdan konıı:re baıkanı tekrar ihtaratta 
bulundu. • 

Btındım sonra Hüseyin söz alarak ev
vela karultayda h'ıaraf olduğunu ve son 
ra o-ııektep dahilind• muhaliflerin kendi
lerine imza için uzattığı takrirlere ne 
suret!e imza koydurmak istediğini söy • 
ledi ve yapıls.c~k propaıı:andalardan bj. 
rinin ı!e idare lıcy~tine zengin çocukların 
geçirilmesi olduğunu kaydetmesi Üzeri
ne dinleyicilere büyük bir heyecan ve a
sabiyet geldi. 

Bu ara i9 polisin ve konıı:re batkanı
nın müdah•.lesine kadar vardı. Muhalif
lerden ıöz alan Hamit, Ata, Ferit, F evzl 
idare heyetinden ıu dört suali sordular. 

1 - Not vermiyen hocalar hangile
ridir? Ve ne aibi teşebbüslerde bulunul
muştur? 

2 - Formaların istoku 
3 - Formalar, fi ya ti an sene baJında 

on kutuş iken kongre arifesinde niçin 5 
kuruşa indirilmi,tir.? 

4 - Hüviyet cüzdanı alant.nn cemi
yete aza olmalarına nazaran niçin cemi
yete aza olıtoklarma dair makbuz veril
memiştir? 

Bu suallere !nlebe cemiyeti batkanı 
kısa cevnplar verdikten sonra kongre 
ha~kl.nı jşi~ uzamasına mini olmak için 
m~v~ut idare heyetine itimat istedi. Bu 
itimat isteyiıi sürekli alkışlarla karşı • 
landı. 

Yeni iJ~ro h'!ye:Dnin intihabına lü -
zurn göriilmtdiğinl ve cs:uen kuvvetli 
bir ek•criyclc c!ayanmakta olan eski i • 
dare heyetine yine bu kuvvetli ekseri · 
yete dayanarak kaim,., ittifaka yakin bir 
ekseriyetle kohul edildi. 
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ŞEHİR HABE LE 
Limited! ... 

- Gezgin yazıları -
ismi tanırsınız! eskiden bir 

rngiliz kumpanyalarının isim
n ardına gelirdi ... Ben onu 
ıluifıımda bir ünvan sanırdım 

di kendime: 
Yahu! Bu şirketin ne çok şu-

• derdim. 
ndi artık bizim taraflarda da 
!ler bu ismi aldılar ••• Onun 
~cısı değiliz (Limited) ser-

·, sayılı acl •lar arwıında 
q bir çeşit lngiliz şirket sis-

lir. 
mahdut seTmaye tarzı lngil

e bütün bir psikoloci sistemi
"caret sahawıdarn göri:.~üşü-

iliz, kurduğu dü~cne yabancı 
ıbancı düşünce girmesini iste-
• Onun içindir ki anon · m şir
pıp scı mhyc::ir.i kim o!d!!f;-u 
lmıyacakkra sattırma= .. O 

sese belii bc:s!: aJı::.-n!:::n:ı el~ı 
ırur ~idct.ln~ilte;·er.in Lottlaı·ı 
u yaba,cı düf.ince ve yaban
ııoh· nc:mak psikolocisir.irı &a~
ir cephedeki görünüşüdür ... 
terede her büyük ifin bc:~ına 
,rd getirirler •.• Emrine l>ir $ti. 
rütehassıs, bilgi~ veririler. He
e al.imdir, ne mütehassıs. Sade
ıgiliz ananesini bilen bir zen
İr böylece lngiltcre bütün mü
relerinin e. 1..-iliğini ı:e bir tevi
iirüp gitmesini temin ettiğini 
ıeder. Bu eskinin korunabil -
iyi midir, lena mıdır? Orast

~~tiremem. Ben sadece gördii-
yazıyorum. 

u sayılı el ile idare sistemi /tal
ibi bazı memlehet!erde yazılı· 
ah tatbih edilir.... Yurd·m bir 
ve yürümesini isteyenler, ayni 
ince, ayni programın senelerce 
ilebilmesini başka nasıl temin 
&ilirler? l_ngilterede bu yirmi o-
enelik bir İf diye değil asır:o ·· 

\heri gelen bir tür ~ 0 1.- ' •st. 
le kumpanyalara kc:.~ .• 

izde &ızı kulüpler, müessese ile 
ları şüpheli bir takım adamla

lübe girerek onu yıkmaması 
böyle sayılı kimselerden mü

tep idareler tesis ettiler ve ku
idaresinğe en çok muvallak o
da ıu sistem ·oldu: Sayısı az 
'fına candan bağlı adamların i-
ep elinde tutması ve yabancı 
ekseriyet gelip te (kurum)a za
ııermesi ihtimalinin kaldırılma-

carette bu Limited şirketi bizde 
k telek kumpanyalara tatbik e
yor, burada en kocaman te,eb
ler (Limited )lerin elindedir. 

* .. 
"tralımızda İngilizce ve bazan 

ca, ender olarak İspanyolca 
şuluyor. Biz İse biribirimizle 

~çe hoı,.ışuyoruz •.. Her kes difl;. 
le lakat belli etmeden bizi din
ektedirler. Biz de kusursuz gö
mekte ve ekseri etralımızdccki· 
len bahsetmekteyiz. Bir dilin 
yerde anlQfılması belki bir ko
lıktır, lakin an/asılmaması da 
ıan rahatlık oluyw. Maa:malih 
nsızcayı da burada ayni rahat
a görüşebilirsiniz. 

)İt * * 
lugün Noel idi •.• Bu yaztmı yaz
dan evvel, otobüse binerek fÖY
m dakika bir yere gittim .•• Ara
la bizim ~elaret erkanından bi
e rastladım ... Böyle • tatil günü 
rcine açık olan pastahaneye meh
ı vermeye gidiyordu... Oradan 
1ık. Bir (Çay evi)ne girdik .•. 
rt beşte oradan çıktığımız :.:aman 
ıı kapanmıf ve gece bütün ka-
ığıyle çökmüştü. (T ralalgar) 

ydanı, (Nelson)un heykeli dire
tin üzerinde görünmeyecek ka
r karanlıktı ..• Hava çiseliyor ve 

hlarda bir ihtilal gününü.n ten
lığı göze çarpıyordu. Noel günü 

MAARiFTE 

Bakalorya 
İmtihanları 

-o--

Bakaloryadan eski usul 
imtihana girilebilecek 
Kültür Bakanlığı mekteplerin 

yoklama talimatnamesini bıtırmış· 
tir. Geçen yıllarda dışarıdan baka
loryaya kabul edilmİf olnlar, ister· 
lerse er.ki usulle imtihana devam e
debileceklerdir. 

Sınıf geçme yoklamalarında ma
haret istemiyen dersler iki yazı, bir 
sözlü denemeye tabi tutulmuf, her 
dersten alınacak ınumaraların sekiz 
olması şartlandırılmıf, lisan, sanat 
derslerinden zayıf olanlara yıl sonu 
na gene deneme hakkı verilmiştir. 

Bakalorya vermemis lise mezun 
!arı devletin öteki me~urları gibi 
devlet işlerinde haklarını alabile
ceklerdir. 

Pr. Schvvarz'ın ilk açılış 
dersi 

Üniversiteye yeni alınan Hukuk 
fakültesi me11eaıi hukuk ordinar· 
yüs profesörü Schwarz, önümüz • 
deki çar,a:mba günü saat 17 de, ü
niversite konferans salonunda ilk 
açılış dersini verecektir. Açılı, der 
si serbest olduğundan, he~es ge
lebilecektir. 

Ronıanyada bayram tatili 
F eyziati lisesi izcilerindçn 35 

kişilik bir kafile, bayrall) tatilini 
gf'Çirmek üzere P..omanyaya gİtmif
lerdir. İzciler Romanyada bir haf· 
ta kaldıktan sonra şehrimize dö-
neceklerdir. -

Münhal rru~'limlikler 
Anadoluda mubtelff lise ve or

ta mekteplerde bazı muallimli!<.ler 
bala münhaldir. Münhal muallim
liklerin ekserisi ecnebi lisan hoca
lıkları te!}kil etmektedir. Münhal 
bu:unan 25 kadar lise ve orta mek
tep hocalığı için, Maarif bakanlığı 
vilayetlere bir tamim göndererek, 
lise veya 5, 6 senelik muallim mek 
teplerinden mezun olanlardan eh
liyetli olanların y'azılmasını bildir
miştir. 

Silmest~;·ıti inde Alina seyahati 
Tıp ve hukuk fakültelerinde 

yüz elli talebe sömestr tatilini ge
çirmek üzere Atinaya bir seyahat 
yapacaklardır. Talebe Atinada on 
gün kalacak, bu müddet zarfında 
Atinanın tarihi yerlerini gezecek
tir. 

Seyahat masrafı olarak adam 
başına 18 lira isabet etmektedir. 
Yalnız pasaport ücreti olıuı on aJ. 
tı liranın taltbeden alın;nam:ısı i
çin lazım gelen yerlere müracaat e
dilmiştir. 

--o--

Bay Necmeddin S d . 
Akşam arkadaşımızın başmu · 

harriri Sıvas mebusu Necmeddin 
Sadık dün Cerrahpaşa hastahane • 
&inden çıkmıştır. Tedavisine evin
de devam edecektir. 

Oruç Bayramınız kut
lu olsun. Bugüne dek 
fitre ve zekatınızı ver
memişseniz, daha vakıt 
geçmemiştir. Bugün d 
verebilirsin iz. 

1 

~Ut{ A 1 
(lı Bankumdan alman cetveldir) 

3 lkincikanun 935 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT 
istikrazı daihli 94,25 Rrhbın 17 50 
1933 Erıa.Mi 97 An. müme•ıil 51,50 
Kupon•uz 28,65 An. tahvili J1 il 46,40 

.. il 27,25 An. tahYiJi ili 46 
" lll 27,65 

ESHAM 

' terenin en ulu lahat en ölü 
nüdür ... Akşam saa( dörtten ıon
otobüs ve yeraltı simendilerleri 
emez. Sinemalar; tiyall'olar 
ını yerleri ve bütün eğlence va- lo Baoı. .. , Naaa 10 ı Reji kuponous 2,20 

l h l d " n Hamiline 10 T ~lefon 10,60 

adis sineması açık... Türkiye CWDba· Çimento ıJ,40 
ri7et Bankaın 64 Jttihat dey. 12,50 

Umumi taşıma vasıtaları dur • ·ı ••mvay 30.SO Şark dey. 0,97,50 

YARI BAYRAM 
Şehrimizde Hayırsever cemiyetler 

/akir çocuklara eşya dağıttılar 
r. 

Hiliiliahmer çar,ıkolu fakir 

Yarın şeker bayramıdır. Bu· 
gün arife olduğu için çarfı ve pa
zarların ber zarnanlı;inden fazla 
kalabalrk.olacağına şüphe yoktur. 
Bayram münasebetile şehrimizde
ki nakil vasıtaları tirketleri üç gün 
için cuma tarifesini tatbik edecek
lerdir. 

Bilhassa Ankara trenleri çok 
kalabalıktır. istasyon her gün ge
lenler ve karşılayanlarla dolup bo 
fan."Jtaktadır. Bayramı İstanbulda 
geçirmek istiyenler tenzilatlı tari· 

Ankara tren!eri 
-o--

Kalabalık yüzündeD dün 
teehürle geldiler 

Dünkü Ankara • lstanbul ekı;. 
presi ile posta treni geçikme ile 
gelmişlerdir. 

Ekspres 50 dakika ve posta tre
ni bir buçuk saat geç kalmışlar • 
dır. Bu gecikmeye sebep bayram 
te~ızilatından ötürü trenlerin pek 
çok kal~balık olutudur. Her iki 
treni de çift lokomotif çekmekte 
idi. 

1 K\i ÇÜ ':{ haberler 1 
~ Maliye Bakanlığğı nakit itleri mü

dür muavini Bay Rüıtü, bayramı geçir· 
nıek için izinli olarak lstanbula gelmjş. 
tir. 

çocuklara ayakkabı dağıtırken 

feden de istifade etmektedirler. 
Buradan da bir muallim kafilesi 
Ankaraya gitmiştir. Kafile Kay· 
seri, Sıvas yolile Samsuna gidecek 
tir. 

Şehrimizde hayır sever cemi -
yeller bayram münasebeti! " fakir 
çocuklara yardımda bulunmakta -
dırlar. Hilaliahmer cemiyetinin 
Ç,....ılcolu da dün 14 mektepten 
270 çocuğu ayakkabı ve çorap ver
mek suretile sevindirmi,tir. 

AC:.ınanın 
Kurtuluş günü 

Bugün Adanalılar kurtuluı bayramla
rım ı.utlulayacaklardır. U:run İ§gal yı). 
lannda en çok ıstırap çeken yurt köıele
rinden biri de Adanadrr. Onun öı;in bu 
gÜnÜ hakkı ile kutlulamak maksadile A
danalılar büyük hazırlıklal' yapmıılardır. 
Şehrimizdeki Adanalılar ve Toros Genç· 

' ler Birliği bugün saat on dört buçu·kta 
bir toplantı yaparak kurtuluş gününün 
babralarını f<nacaklardır. -·-

Bakırköy doğumevi 
pavyonu açıldı 

Çocuk Esirgeme kurumu Bakırköy ko
lunun Doğumevine ait ikinci bir paviyo
nun dün sabah saat ıo da açılma mera• 
&imi yapılmıştır. Bu pavjyonun inşa maa
rafı Hazineclar çifııliği sahibi Bay Hüse
yin tarafından verilmqtİT. 

ı.rea~ 
Neden Beyoğlu.? 

lstanbulun kalbur üstü kalan nesi ı rum. Fakat ~rada bir (karş! yaka) 
varsa Beyoğ!una göçüyor. Biraz tüy- farkı obnadıgını söyliyorlar. 
!enen aileler Beyoğlu tarafını göz • Haliç lstanbulu bir balta gibi iki 
liyor. Bir mağaza açacak iş adamı, i- ye ayırmı~tır .. Beyoğlu bir kaç asır bi-
rat alacak para sahibi gözünü Beyoğ ra~ ecnebı, brraz lövanten, bira.z gay
lu tarafına dikiyor. ri Türk kaldığı için Jstanbulu dün a

Ve belediye, hükumet kurumlan da 
emeklerini oraya döküyor, prajele -
Tini orQ8J için hazırlıyorlar. 

Konaervatuvarın mutlaka Beyoğ • 
la tarafında yapılması i•teniyor. Şe • 
hir tiyatrosunun yine Beyoğlunda ku
rulması düşünülüyor. Beyoğlu Be . 
yoğlu, hep Beyoğlu. . ' 

a arı apa ı ır. Yalnız bir kaç " ,. Müeni• 951 Terkor ıs,40 

ıl> • • h hark • d k Anadolo Hin• 28.SO Bal7a 1,55 .,. u ıçın emen ea evın e a- Şir. Hayri7a 16 Şark m. ecza 4,65 Şehza:lebaşı artık eski şöhretini 
•·· Gece on ikiden 

1
sonra da pek Ç r;. K F I y A TL .4 R J kaybetti, Aksaray salaştan ibaret, pa-

deta kendine yabancı görmüştür. Is· 
tanbulun Beyoğlu ile kaynaşması pek 
ye.n.dir. Yarım asır eııııel bugünkü Şiş 
linin tarla ve dnıardan ibaret olduğu 
söylenir. Beyoğlunun hatıasını ağrr
la§tıran iövantenliği silip süpür -
mek için karşı yakayı içinden ue yeni
den fethetmek çok doğrudur. Beyoğ
lunu Türk kesafeti ile doldurmak o· 
rada Türk hauasını duyurmak l.Uun
dır. Yalnız bunu yaparken :z;auallı 
lstanbalu, fakir lstanbulu yü:ı:üstü bı· 
rakmak affedilmez bir hareket olur. Fra.naız F. ız,03 Prai 19,00,50 

Londra 619 Belsrat 3-t,~ı 
Mili.no 9~28,17 Moıko•a 10.92,25 
Nüyork 79,85 Berlin 1,i)7,82 
Cen•vre 2,44,75 Varıova 4,20 
Atina 83,96 Budapetl• 4,27 
Brüksel 3,39,50 Madrit 5,89,Ul 
Amaterdam 1.17 42 Bükreı 78,JIR.40 
Sof7a 66,87,83 Viyana 4,29 

ıder olarak açık ha mış olan lo- zarı ile bir köyü hatırlahyor. Bura • 
ınta ve kahveler kapanır ... Diyor- lardan daha gerileri sanki belediye 
r ki bu aksam bizim (berhane)de hudutlarından dışarıda kalmıflar gibi Hem Beyoğlunun göbeğine s>nen o 

rl ' l ıftksu:, hareketsiz., bakımsa bir ka-o varmı~ ... Pek hos. anmam... b l" N h h k löııanten kokusunu yalnı.z bu tedbirle r ra e ue. ur, ayat, are et, musi-
rnimiyeti az bir eğlencedir. Bana ki, fİir hepsi Beyoğlu için. kaldıracaiiımız:ı ummam. Bu iıe bi-
11' kalalı, eski kalalı diyebilirsi- raz da dil ue adet yasalarile de haber 

Orta.sından nehirle ayrılan her me- uermemı'>ı lazımdır. Ben cebinde Türk 
:Z, lahai samimiyetsiz diyemezsi- deni ıehir yalnı.z lstanbul değilJir. nüfus tezkere•İ taşıyan insanlann 
% ,,,. ______ """"""""""""""""""""'....,.. Peıte, Paris, Londra nehirler üstün • türkçeden başka dille konuşmalarmı 
Ben balo' ardaki clanslurda yeni Bu düşüncede yalnız olmadığımı derı köprülerle berkiftirilmiş kocaman affetmem. Ve kültürünü benliğini 
iamalarda kokan bir nişasta ap- sanıyorum .•. Balonun aleyhinde de- parçalardan mürekkeptir. Fakat bi • sayan hiç bir millet te affetmez. 
iSİ •ezerim. Vzentili güzellik. Sa- ğilim ... balo zenaatinin aleyhinde- raz Peıte ile Buda ara.sında bakım - Türkiyede ya§<Jrken başka dil ko-
ıİmi ve kaypak bir is, deg"i/dir. Hat • •~lıktan ziyade eskilik - yenilik ci- konuşmak bence otomobille adam çil 

yım. hetinden bir küçük fark sezilebilir. nemekten, sokağa tükürmekten, ııer· 
'" evli değilim ama - evli ol&am Pari1tin her di.ğer k~~ı biribi,..'ntlen 1ıi kaçakçılığı etm~kten farkı yoktur .. 

-.!!.!?l!!Ll!J:luıL.1~·:st.t:.'li.ı."D.Jıilııi..li~1 u·w.ı::..:. _______ ....ti..J::.t..ıJ:oA. ___ .ı_s/S1.bJA.Jıı'J.IMml.ıdl,ı;...l.QitıW"6!Jıı.Jı.ilr'!i.lııı_:....:'.....~---~-~---l!ii.d "imi o - Bürhan CAHiD 
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Günü. ·'-~·,, !~ - - . -. 

BELEDiYEDE 

Ancak 
Zaruri ilitiyaçlar 
Bu seneki bütç( de de bir 

değişiklik yok 
Şehirmeclisi daimi encümeni 

vilayet ve belediye bütçelerini tet
kike başlamıştır. 

Şimdiye kadar vilayet' bütçesi
nin, maarif kısmı müstesna ela -
rak diğer kısımları gözden geçiril
miştir. Maarif kısmı da bittikten 
sonra bele11iye bütçesinin tetkiki -
ne b9.flanacaktır. 

Bu seneki bütçe11e de büyük bir 
değifiklik yoktur. Varidat geçen 
yıla göre artmadığı için belediye 
ve vilayet ancak zaruri ihtiyaçları 
nazarı dikkate almağa mecbur ol
muşlardır. Ancak beş senelik yol 
programının tatbiki devam edile
cektir. 

Telefon paraların:lan j apılacak 
pavyon 

Telefon firketinin fazla olarak 
aldığı telefon ücretleri bir hasta -
ne paviyonu yapılmak iizere bele
diyeye teberrü e11ilmişti. Nafıa ve
kil.eti tarafından verilen emir üze. 
rine bele11iye bankaya müracaat 
etmİf ve 194,774 lira 64 kuruftan 
iıbaret parayı almıtbr. Bu para ile 
Cerabpaşa hastanesinde bir pavi
yon yapılacaktır. Fakat bunun için 
bütün abonelerin alacakları olan 
parayı teberrü etme'eri lazımdır. 
Halbuki bi; kısmı henüz bunu bil
dirmemiştir. 

Belediyede teşekkül edecek bir 
heyet bugünlerde abonelere müra
caat ederek teberiinameleri alacak
tn. Teberünamelerden sonra bu pa 
ranın karşılığı bütçeye konacaktır.. 

Bütçe şubatta şehir meclisinde 
müzakere edileceği için o vakte ka· 
dar bu muamele de bitirilecektir. 

Eren ~öyUne tram vay ı.;z3.t 'acak 
İçerenköyde oturıı.nlar kendi köy 

leriıne doğru da bir tramvay battı 
uzatılması için belediyeye müraca
at etmişlerdi. Bir müddettenberi 
gerek fİrketin, gerek be'ediyenin 
müştereken yaptıkları tetkikat bit
miş ve İçerenköyüne de bir tram
vay yolu uzatılması esas itibarile 
kabul edilmiştir. Ancak bu yeni hat 
tın ilkbaharda yapılması da muva
fık görülmüştür. 

Ehliyetnames1z berberler 
Şehir meclisi tarafından kabul 

edilen harç tarifesine göre dükkan 
sahibi berberlerden üç, kalfal~r -
dan da bir lira ehliyetname ve tes
çil harcı alınması lazımdır. 

Berberlerin ehliyetnam~ almala
rı için de berber mektebinde imti
han olmaları icap ediyor. Halbuki 
berber mektebi imtihanına girmi
yen berberlerin mühim miktarda 
oldukları anl9.fılmıtbr. 

Belediye reisliğinden verilen em
re göre belediye zabıta memurları 
kendi mınt~arındaki berber dük 
kanlannı birer birer gezecekler, 
ehliyetnamesi olmıyan berberleri 
mektepte imtihan olmağa revkede 
ceklerdir. Bu auretle belediye ehli
yetnamelerden alacağı harç geliri· 
nin korunmasını temin edecektir. 

Su saatleri 
Kadıköy suJirketi aboneleri, &a• 

atleriın çabuk bozulduğundan ti · 
kayette bulunmuşlardır. Su tirketi 
saatlerin bozulmaması için abone
lerin dikkatli bulurnnalarmı, kıf 
mevsiminde saatlerin daha çobulı: 
bozulacağını, bunun önüne g~ • 
mek için de, saatlerin saman veya 
ince talatlarla sarılmasını tavsiye 
etmittir. 

ODADA 

Hususi mektepler 
-o-

Ticaret odasına kaydedil
melerine lüzum görülmeyor 

İstanbul Ticaret odası busust 
mektepleri odaya kaydetmek için 
iki senedenberi uğratıyordu. Son 
zamanlarda lstanbul odası hukuk 
mütaviri hususi mektepleri tica • 
retbane telakki etmiştir. 

iktisat vekaleti bu fikri kabul 
etmemiştir. Verilen emre göre hu. 
ıusi mektepler ticaret odasına gir. 
miyeceklerdir. 

~~~~~·if.ı~~.c.rı 
Ea.ıl çı ık 

Hiç unutmam bundan aşağı 
yukarı üç sene kadar ev-
vel bir giin Brüksel de 
bir arkadaşla beraber pazar 
yerinde dolaşıyorduk. Birdenbire 
ben bir balıkçının camekanı önün· 
de durahladun. içeride kırmızı hır 
mızı bir takım balıklar gözüme i
lişmifti: 

- Aman, dedim, bak sakın bar 
bunya olmasın! 

Arhadasım dikkat etti: 
- Evet, eledi, çok benziyor fa

kat ne münasebet? Barbunyanın 
burada ne isi var' ' . 

Filhakika Belçika gibi şimal 
mcr.1eketi sayılan yerler, bizim 
bildiğimiz balıkları pek tanımaz . 
lar. Tanısalar bile onların yediği 
balıkları biz bilmeyiz. Yiyemeyiz. 
Mesela Belçikada bir uskumru sa· 
tılır ki her bir tanesi küçük bir pa· 
/amut gibidir. Fakat ne yazık ki 
derisi kalın, eti siyahça, ve koku
su ağırdır. Bizim alô. uskumrula • 
rımıza alışan adamların böyle us· 
kumruları her ne sekilde olursa ol. 
sun yeyip yutmas;na imkan yok
tur. 

Sonra burada bizim balıkçıla • 
nmızın "Drakonya,, dedikleri ze • 
lıirli bir balık vardır. Bu balık in
sanın eline veya bir yerine vurdu· 
mu fena bir zehir bırakır, çarptı· 
ğı yeri şişirir. Ve hatta bazan kan· 
gren bile yapar. Balıkçılarımız bu 
"Drakonya,. balığını gördükleri 
zaman fena halde ürkerler ve eğeı 
balık oltalanna vurmuşsa bin 
ihtiyatla halasını heSip oltayı kur· 
tardıktan soma balığı tekrar de • 
nize atarlar. 

l,te bu bizim "Drakonya,, de -
diğimiz balığın Fransızcada ismi 
(Vive)dir. Ve bir çok garp mem· 
lehetlerinde tehalükle aranan bir 
ba:ıktır. Onun için balıkların en 
pahalılarından biridir. 

ôlü iken bile teması tehlikeli 
olan bu balığı, balıkçılar güzelce 
temizlerler, sırtındaki dikenleri a· 
yıklarlar, halasını keserler, derisi· 
ni soyarlar ve size bımu beyaz bir 
et seklinde verirler .. 
• 'Bu balığı Avrupada, biz de 

"Drakonya,, olduğunu bilmeden 
bir çok defalar yemiş ve pek be • 
ğenmi,tih. 

Bundan maada bir çok balık • 
lar vardır ki onları burada tanıma
yız. Çünkü bu balıklar şimal deni 
zi ıulanna mahsus, kalın derili ve 
yağlı iri balıklardır. 

lfte bunun içinıfir ki bir gün 
böyle balıkçı dükkanında gördü . 
ğümüz barbunya gibi kırmızı ba. 
lıhlar hayretimizi mucip olmuştu. 

Arhada1ımla beraber dükkana 
girdik ve sorduk: 

- Bunlar ne balığı?. 
Balıkçı cevap verdi: 
- Akdeniz Barbeıri!. 
Akdeniz Harbesi ne demekti? 

Şemsettin Saminin lugatine ba • 
karsanız kırmızı renkli ve kırmı • 
zıya çalan balıklann hepsi "Bar ~ 
bunya,, ümile anılır. Fiyatını sor • 
duh? Kilosu dört lrank dedi. Brül 
selde kilosu dört lranga balık bril· 
mak mesele idi. En kötü uskumru 
balığının bile kilom on franktan 
aşağı düşmezdi. Hele barbunyayı 
dört franga yani yirmi dört kura. 
fa yemenin keyfine doyum yoktu. 
Çünkü ben lstanbuldan çıktığım 
zaman bu balığın okkası altı lira· 
ya yani 100 franga satılıyordu. 

Balıkçıya aordum: 
- Peki. bu balık nasıl getirili • 

yor? - ' 
- Tayyare ile •• 
- Neden ucuz?. 
- Çünkü halk bu balığı tam • 

mıyor. Al(ftınncıya kadar böyle 
ucuz vermcık lcizım •• 

O giin derhal iki kilo aldım ve 
çıktım. Bu hakikaten barbunya İ· 
di. Ondan sonra biz de barbunya• 
ya dadandık. lstanbulda kendi su• 
larımızdan çıktığı halae yiyemedi· 
ğimiz barbunya/an orada kana ka• 
na yedik. 

Fakat barbunyan~n da ljjatı ya 
vaş yavaş arttı. Ve nihayet 20 lran 
ga yani 120 kuruşa kadar çıktı. 

Halk alışmış, balıkçının dediği 
çıkmıştı. 1 

Dün gazetelerde okudum ki ö
konomi bakanlığı balıkçılık işleri. 
le esaslı surette meşgul olmağa 
karar vermiş ve derhal faaliyete 
geçmiştir. Yurdumuz gibi üç tara
lı su ile kuşatılmış, balığı bol, ve 
enfes bir yerde balı1içı/ığı koru • 
mak, ve yükseltmek memlekete al
tı- ""'İrlmekle müsavidir. Onun İ· 
.• ' kd • d - -.. ne a ar sevınç uy • 

Sflk yeridir. 
Mümtu F AIK ~ 
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Şevket Hıfzı'yı 9imdiye kad.ar 
yalnız ötküleri ile, daha acem1 • 
likten kurtulamaını,sa da günden 
güne ustalaşan ve Cahid Sıdkı ile 
Ahmed Muhib'in yanında yer ala
bilecek bir ozan olarak tanıyor • 
duk. Varlık cöngünün 36 ncı sa
yısında çıkan "Aydınlık ve karan
lık" adlı yazısı onun kritikte de bi
ze çok güzel yazılar verebileceği
ni gösteriyor. 

Bilirim, bir ozanın salt içinden 
gelen dayanılmaz istekle, dalda ö
ten bir kut gibi ne yaptığ~nı, ne 
yapmak istediğini pek dütünme -
den ötküler söylemesini daha iyi 
bulanlar çO'ktur. O kadar çoktur ki 
kişi oğlunmı bütün güzel ve ölınez 
işleri gibi erdem ürgüdlerinin gö -
nülden değil, ustan doğduğunu 
aöylerııeniz bu aykırılığı apaçık 
bir söz diye kartılanır.Erdemin salt 
bir gönül işi olduğu sanımı o kadar 
yayılmıftır ki ozan için bilgisizlik, 
oyları biribirine ıkarıttırmak bir 
değer sayılmağa batlamıttır. O sa
nım Paul Valery'ye: "Ne yaptığımı 
bilmeden bir usta - iti ortaya ~oy
maktansa ne yaptığımı bilerek az 
değerli bir ürgüd vermeği daha iyi 
bulurum" dedirtecek kadar gerçek 
olduğuna çok kimseyi inandırmış
tır. Oysaki "ne yaptığını bilmeden 
usta - işi yaratmış,, adam yoktur; 
belki tanrısal bir güc .... Ancak biz 
tanrıları değil, kifi oğlunu düşünü
yoruz ve herhangi bir tanrıdan de
ğil kendi içinden, ·kendi usundan 
aldığı güde yaratan adamları sevi
yoruz. Bir Ata sözü: "Yara • 
dan dediğimiz yaratıcı adamdı,, di
ye kişinin tanrılardan yüceliğini 
6ğretiyor. Ki,i oğlunun en öğüne
celiği yücelik ise, Pascal'ın dediği 
gibi, usunda. ılüşünme, bilme gü
cündedir. Bunun içindir ki ozanla
rın kritik yazılarım sevinçle karşı· 
!arım ve ne yapmak istediklerini 
pek anlataınıyanları sevmem. 

Bu sözlerim Şevket Hıfzı'nın "Ay. 
dımlık ve karanlık" adlı yazısında 
söyled\klerinden, ilk bakı,ta sanı
labileceği gibi, uzak değildir. O., 
ozanların çoğu karanlığı sevip o
nu söyledik1.erini anlattıktan sonra 
Ahmed Hamdi'nin bir aydınlık o
zanı olduğundan söz açıyor. Ah • 
med Hamdi'nin ötküleri daha de· 
ğer1eri kadar ta.nınmamıştır; okun
dukları gün onlardaki gözkama' • 
tırıcı .. ık acununun son çağlarda
ki Türk saverdeminde ne yüksek 
ve ne yükseltici bir yer o1duğu an
laşılacaktır. Sevket Hıfzı ~imdilik 
yalmz onun H<i4im'den, Necip 
Krsakürek'ten ayrıldığı yönü gÖ•· 
termekle kalıyor. 

Aydınlık ve karanlık ... Apollo'
nım acunu ile Diana'nın acunu; 
Diana'nın, daha doğrusu kor:kunç, 
içlere ürperme veren tanrıça He • 
kate'nin acunu. Niçin son çağlarda. 

Mangal başından 
ayrılmak gerek ... 
Karakıfa gireli iiç beş giin oldu. 

Soğuğa karfı öyle dayanıksızız ki , 
odalarımızın içinde bile çeneleri
miz, biribirine vuruyor. Soba, gii· 
rülgürülyanarken: 

- Aman, kapıyı kapatın ... içeri
si aoğuyacak •.• diye haykırıyoruz. 
Sokakta yürürken, eldivenli elimi
zin parmaklan mosmor kesiliyor 
sırtımızda kalın laniUilar, yünden 
örülmü'I yelekler varken, gene tir
~ titriyoruz. 

Alrikanın göbeğinde ya1amağa 
alıfmlf kara derili insanlara dön
dük. Havayı, biraz poyrazlı görün
ce, iliklerimize kadar donuyoruz:. 

Biz, böyle göbektaşı kadar sıca
cık, evlerimizde; titreşirken batı 
beldelerinde, karlı dağların tepesi
ne çıkıp kormaca oynayan, kızak 
kayanlar var. Eloğlu, yazın olduğu 
gibi kışın da tadını çıkarıyor. Biz 
ise, soğuklar başladı mı, kül kedi
si gibi mangal ba,ından ayrılamı
yonız. 

Bırakalım, şu dii1künlüğü de, azı 
cık, kış sporlarınc~ kendimizi alıştı
ralım. 

Bu gidişle damarlarımızdaki kan 
bile donacak. Bir kaç yıldanberi, 

Bursanın Uludağında ulaktan baş· ' 
!ayan kayak gezmeleri yapılıyor, 

Ancak bu gezmelere kendilerini 
alı1tıranlar, o kadar az ki .•• Karlı 
günlerde, lstanbulun yakın dağla
rına, kısa gezintiler yapılsa, de
mek istiyorum. Beyoğlu ga:z:inola
nnda., buğulu cam arkasından bir 
türlü çıkamayan genclerimizin böy
lelikle damarlarında biraz kanları 
oynatdmlf olur! 

Salahaddin GUNGöR 

YENi NESRIY AT 

MÜLKİYE 
" Siyasal bilgi'er ,, 

Her ay muntazaman çıkan "Mülki
ye., mecmuası 45 inci ıayuını özenli ya
zılarla çıkardı. Bundan sonra aiyaoal bil
ıriler adı ile çıkacak olan bu kıymetli fi. 
kir ve bilgi mecmuasının bu sayısında 
bu g'linkü İtalyanın siyasal ve soysal 
felsefeı~ Mehmet Ali Şevki beyin "Bel • 
delerimizin müstakbel planları ve bü • 
yük tehirli Türkiye,, veraıet ve tekamül 
çocuk yetiıimi belediye idarelerinde ye• 
ni cereyanlar• iı ıartlan ile savaı iısiz
lik ve İngiltere ayın siyaaaaı yazıları \'ar 

dır. 
Bu kıymetli fikir ve bilıri mecmu· 

asmı bütün münevverlerimiz okumalı • 
dır. 

Tavukçu!uk 
Ev, bark geçiminde hatta uluaal Ö • 

konomide değerli yeri olan kümeı hay
vanalmın verimlerinden teknik usuller· 
le istifade etmek ~ollanm gösteren kıy
'i'etli yazılarla ayclıı bir defa Ankarada 
· Arı ve kümes hayvanları yetiştirme 
k· · .,......., . .aenel merkezi taraEmdan çı • 
karılmaktadır. Senelik abone karıılığı 
120 kuruştur. 

or .. 1nlar Apollo' da~ k.ı.:,ıp Diana'ya ı ........... ,,.....,. .... _....,,,...,,...,,.....,.. ..... ....,,,....,. 
Hekate'ye gittiler" ;Uneşin güzel
liği daha mı azdı? onda kişiyi ken
dme çekecek, düşünmeğe, yaratı • 
cıhğa götürecek gizler yok muy -
du? Bir öğle üstü sularda, toprak
larda ı,ığın oyunlarına bakın: ~er 
dokunduğu yerde bir kaynatma, 
durmadan değiten ve değiştikçe ar
kası gelmez zenginlikler sezdiren 
bir kayn&lma görürsünüz . Ondan 

ıkaçıp Hekate'ye gitmek ustan u • 
zaklaşınalc, güzelliğ n an .... nl: ki~i
nin yüreğinde, yüreğin korkan, kor 

lV ·p· f.-fıika: 60 

Yerde dağılan kağıtlar arasın· , . ı 
'.dan bir resim, bir kız reımı a a· 
rak doğruldu. ltıga tutarak dikkat
le hıtkt•. Baktıkça hayretten göz· 
leri büyüdü; 

- Bu ne benzeyiş ... bu ne ben-
zeyiş! 

Sonra birden; 
- Acaba? - diye haykırdı -

sakın ... o olmasın? 
Resmi evirip çevirdi. O stünde 

ne bir tarih, ne bir ithaf, ne de b.ir 
imza vardı. O zaman bu resmın 
'dört beş gün evvel postadan getir
diği zarflardan birini katılaştıran 
kart postal olabileceğini düşündü. 
Hemen yerde ne kadar kağıt var • 
ııa. hummalı bir tela~ ile topladı. 
Ma$anın üstünü aradı. Çekme'eri 
a ıp haktı, hayır .. o zarftan çıkan 

kutan karanlrkll!J'ında bulunacağı
nı sanan romantikler çıkardı. 

Apollo ve Hekate ... Öz güzellik 
Apollo'dadır. Hekate'de hiç bulun
madığını söyliyemeyiz; çünkü bu
nu yaparsak kendi kendimizden 
bir yeri koparmış oluruz. Ancak 
yalnızlığımızı değil, ·benzerliğimi· 
zin içine karıştığnnız saatlerin gü
zelliği, Apollo'nun güzelliği üs~n· 
dür. Çünkü günün o çağlarında ki
ti oğlu usu ile de çalışır. 

Nurullah AT.i\C 

Miıtı .ı . ; Nazın; Şehap 

meydanda yoktu. Mektuplan bir 
daha elden geçirdi. Bükülütünden 
ince bir kart postal sarıldığı anla
tılan bir beyaz kağıdı bulunca de
rin bir yese düştü; 

- O olacak.. Mutlaka o olacak. 
ltilafçmın oğluna gelen mektup· 
tan çıkan resim bu olacak... Şu 
mektubu bulahm bakalım ... acaba •• 
acaba Fahrünnisa onun ismi mi? 

Mektubun bulunması uzun sür· 
medi ve son satırının altına bakın
ca gözlerini, bir yılan gibi kıvrıl. 
mı~ duran imzadan bir müddet a. 
yıramadı; 

- O imi, ... Zavallı Galip! za· 
vallı Galip! diye söylendi -

Şimdi, ona karşı zaman zaman 
g;n;~ı,.":"l hiddetlendiğine de bir 
pifmanlık duymağa batlamıttı: 
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Genit omuzlan vardır .. Hele yü
zündeki o saflık 1 İlk bakıfta bir ko
ca bebek sanırsınız. ,'Zavallı Galip. 
Sen hademe Alinfo ra1<lbi olasın 
ha .. 

Fazla duramadı. Derhal odadan 
çıktı hayretle baka kalan babasile 
misafirlerinin yanından paldır 
küldür geçti. Atağı inince tqlıkta 
bisikleti aradı, bulamadı. 

- Belki yemek odasına bırak
'111Jftır .• - dedi -

Fakat orada da bulamadı. Bu il· 
rada kardetile Ayte sokak kapısın
dan içeriye girmi,tlerdi; 

- Bisikleti nereye koydun? 
Der demez kardeşi bodruma j. 

nen merdivende gözddn kaybolu
verdi. 

- Yaa? demek bu sefer makine· 
yi adam akıllı benzettin öyle mi? 
Şimdi gösteririm ben sana! 

Ve derhal bodruma indi. 
Burada bir mutfak, bir kömür

lük, bir hamam, bir de aKı kadı· 
nın odası vardı. Hamam kapısını 
açtı; bir şey göremeyince yanın· 
daki tokmağa el attı. O anda mut· 
faktan aklını kaçırmıt gibi fırla
yan ahçı kadın; 

- Amaan küçük bey! . . . 

Bayram münasebetiyle .,.. 
Yarın ıaat 11 matinesinden itibaren 

SUMER SiNEMASINDA 
2 büyük ve muhteşem film birden: 

M A H Ş E R ŞAHANE V AL 
Barometrplar dtııllyor... Zelzeleler dinyayı 

1arınyor ... Yağmurlar, tafaalar başlıyor ... Nıl:ıir· 
ler, göller karıfıyor... Denizler coşuyor... Kı
vamot kopuyor ... 

Görülmemiş muvaffakiyet 
Oynıyan: 

MARTHA EGGER1 
a: .... 111[ - 1 - .............. , 
Uğursuzluk kimde? 
Yılba,ının (500,000) liralık ik

ramiyesini kazananlar arasında bir 
de seyyar safıe1 var. Hepiniz duy
dunuz ya, bu adamcağız, paralara 
kavuşmazdan bir kaf saat önce a
ıMUını kaybetmi.fti. 

Arkadaşlar sanki zenginin malı, 
züğürdün çenesini yorar sözünün 
doğnıluğunu perçinlemif olmak i
fin, dunıp durup bu seyyar satıcı
nın lalını ediyorlardı. 

Bir aralık, içlerinden biri : 
- Yazık, dedi, uğursuz para 

imiş; zavallı seyyar saha, paraya 
kavu1tu ama, anasını kaybetti! 

bteki güldü: 
- Uğursuzluk bence parada de

ğil, seyyar satıcının anasında ... 
Hep birden sordular: 

- Neden uğursuzluk ana da olu
yor? 

Gülümsedi: 
- Kadıncağız, ya'ladığı müddet

çe oğlunu seyyar sahcdıktan kur
taramamış. Kendi öldüğü gün, oğlu 
elli bin liraya kavuştu. Uğursuzluk, 
parada mı, anada mı, siz kendfniz 
düfünerek bulun! .. 

Kulakmisafiri 
~--,----~o•~-----~ 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

o.ma.u.lıca kar,dıklarıru yazdıiımız kelime
lerin Ö.c tiirkçe karırlıklannı ıekJimi.zin bot 
~nelerine yerleıtirerek keıiniz ve (Mi.lliy~t 
hılmece memurluiuna) cönderiniz. Dotr~ 
balledenler araıında kura çekiyor ve kazanan 
la.ra hediyeler veriyoruz. Ha.1 müddeti: Pazar
tesi &'Ü.nü akıamına kadardır. 

Bilmecemiz 
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1 - Kolay deiiJ, kuv•el (3) Sersem. (5) 
2 - Ali, ma••ra, meta.kka.t 2. Bizde d ... 

jil, onlarda cleiil 3, Çok clei:il 2. 
3 - Bir içki 4. tenha 6, 
4 - Kaclıa, zeyce 41 farkta bir devlet 4. 
5 - Bir meyva 3. rabıt edab. 2. 
6 - Kırmızı, cephe, deıiı•, hile 2, btr 

h..a:rvaa. camu• S. 
7 - Valide 3. 
8 - Himaye 7. 
9 - Çok deiil 2, Buy, metal• 2, Beyslr 2... 

10 - Geniılik 2. Bir renk 4, 
il - Be, .. (2). Kehle (3) Rab.ı edall 2. 

YUKARDAN AŞACI 
1 - Ta.la oyununda buluaur (3). Şalaal 

b7n 5. 
2 - Hasat mevsimi 4. Yama 2. 
3 - Dem 3. im...,, kana.at 4, 

4 - Hiı:a 4. 
5 - Nota 2. Akar bir au 5. Nota 2. 
6 - Da.l&let,, Hiddet 3. Valide 3. Esp 2. 
T - Dost, S. 
a - Ters 4. Aydınlık, nur. 4. 
9 - Gına, hacalet, musiki 2. 

10 - Pa7 ve bir deniz adı 4. Parlak deiil 3 
11 - Emare, eser 2. Afrikada bir nehir 3. 

c:.üretki.r 4. 

kil ... önümden. 
- Allahını seversen küçük bey .. 

bana bağışla. 
- Odanda sakladın değil mi? 
- Allahını seversen küçük bey ... 

çok seviyorum ... bana bağışla! 
Ahçı kadın o kadar çok yalvarı

yordu ki; Nazmi biraz gevşeyiver
mişti. Fakat onun çok seviyorum , 
demesine ıbir mana verememi,ti. J 

Kardeşini bu kadın ne diye bu ka
dar sevecekti. Bh- 9efkatten değil 
bir atktan ba:hseder gibi ağız dolu
su "seviyorum,, diyordu. Zaten 
hiddeti geçm.ittiı 

- Peki ... peki ... - dedi - Sana 
bağııılayorum. Yalnız aç kapıyı bir 
~~re göreyim... Bir fCY aöyliyece- I 
gım. 

Ahçı kadın do~rulunca Nazmi o
nun iki gözü iki çeııme ağlamakta 
olduğunu da görünce hayreti büa
bütün arttı. Hele kuşağında salla
nan anahtarla •kilidi açıp kapıyı ar
kasına dayayınca az kalsın dilini 
yutuverecekti. Şaııırıp kaldı. 

Nazmi, nasıl olur da hayret et· 
mez ve tatırınazdı ki, ahçı kadının 
odasında, bir yatağa sırtüstü uza.ııı. 
mıf, horul horu uyuyan upuzun 
ııaıkallı bir adam gQı'\ivermişti. . 

Bu akşam aaat 9 da 

I•PEK sinemasında bUyUk mDsamere olarak se• 
biricik Türkçe sözlü şarkılı memleket 

-AYSEL BataklıDa 
mın Kızı 

Filmi yapan: Ertugrul Muhsin Yazan Hasan Cı 
Mllzik: CEMAL REŞİT - Orkeatra: KONSERVATUY.A 

40 kiıilik yaylı aazlar heyeti 
Oynıyan'.ar: BEHZAT - 1. GALİP - HAZIM - MAHMlJ1 

TALAT - FERİHA TEVFİK - CAHİDE - NAFIA 
DlKKAT: Bu akş~m m'bamere için fiyatlarda zam Jok1 

ve biletler İPEK Sin~maııada satılmaktadır. 
Bayram gilnleri saat 11 de teazilith matlaeler 

AYSEL: lzmir~e 
Bayramın birinci P' 

gnaünden itibarJ 
ELHAMRA Sinemıı 

.;,: . . ' , . ·'. . ·- ' .. . . ' . . . ~ 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Ht:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri İcra eyle 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idareai: Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır· 
Telefon ı 4.4887 • 7 

rınzım 1 lıııuiyı 
Bugünkü program 1 Asrm umdeıi " MlLLtYt:1 
ı 7,30 lnkili.p der•leri,. üniveraiteden nakil, '--J 

c. H. F. ••nel y~anı, 18,30 jimnutôk: Bayan ABONE OCRETJ, 
Azade, 18,50 Dan• musikisi plak, 19,30 Haber Türki7e i~la f 
ler, 19,40 Spor Eıref Şefik. 20 Şehir tiyatro-

1 

L K. 
3 a1lıir 4 -

aundaa .akil ı Hamf•t. 6 7 50 
223 Khz. V A R Ş O V A, 1345 m. 12 • 14 -
18: Sö-:Ler. - Piye.no - keman sonatları. - " ,,,,,,ıl 

Sözler. 20: Şarkılar. 20,20; Sözler. - Plik· 
1ar (Marlene Ditrich.) 20,45: Sözler. - Ha-
fif orkestra. - Haberler. 22: Senfonik kon.•er, 
-1 Spor. 23: Rekliıın . - Dan•. - Sözler. -
Dana. 

1031 Khz. K O N 1 G S B E R G. 291 m, 

17ı Karıttk. ıarlular. 19: Muhtelif. 19,30: 
Or1r fantaıileri. 20: Haherler. 20,10: Brahmıuı 
eaerlerinden ç.ift piyano konseri. 21: Haberler. 
21,15: 0 Lebren hlnter Zeitunısletlern,. isimli 
akeç.. 23: Haberler. 23,35: Hamburııtan nakil. 

686 Khz. B E L G R A T, 437 m. 
19,45: Şarkılar. - Haberler. 20,30: Milli 

neıriyat. 21: Keman konaeri. 21,30: Sözler. -
ReLdi.mla.ı:.. 22,15: Genel Avrupa. konaer.l. ( ıar· 
kılar ye milli danslar.) 22.,45: Haberler. 23: 
Radyo orkestrası. 24; Kahvehane konser.i. 

740, Khz M O N 1 H, 405 m. 
17: Radyo orkeatraaı. - Muhtelif. 19,10: 

Die •İer heiliıen drei Könice,, isimli akeç.. 
20: Plô.k. 20,50: Aktüalite, haberler. 21,10: 
Karııık musikili netriyat. 23: Haberler. Z3,10: 
Saar haberleri. 23,20: Proeram harici. 24: 
Dan•. 

638 Khz. P R A G, 437 m. 
16,55: Asker mızıkası. - Karııık netr.iyat. 

18, 25: Kuartet konser. - Zira.at. - Amele. 
19,05: Almanca neıriyaL - Haberler. 20,10; 
Pli..k. - Aktualite. 20,25: 11 Taç altında,, isimli 
musikili piyes. 21,15: Operet mus:kiai .. 22,15: 
Belsraddan naklen: Genel Avrupa konseri. 
22,45: Pl&.k. - Haberler. - Plak. 23,30: Or· 
keatra (fark.ılı.) 

175 Khz. M O S K O V A. 1714 m. 
17,30: Sözler. 19,SO: HToaka,, operası (Pu· 

çiıı;.iıni.) ve Nicola..inin "Femmes jaiyeuses de 
Vidaor11 (Her iki eaer de radyo için adapte e• 
dilmi,tlr.) 22: Muhtelif dillerle konferanslar. 

785 Khz. L E 1 P Z 1 G, 382 m. 
11: Senfonik konser. 18,30: Hafta haberlerl. 

- Çocuk. - Sözler. 19,15: Bando mızıka, 20, 
30: Fizik. 21: Haberler. 21,10: Hambursdan 
nakil. 23: Haberler. 23,20: Danı. 

P A R l S, (Kısa dalga) 19 m. 68 m. 
14: Konser nakit 15: Haberler. 15,30: ln

gilizce haberler. 15,45: Deniz haberleri. 16: 

du. Ahçı kadına; 
- Sen bunu mu seviyorsun? -

dedi-
- Evet beyim ... 
- Demek benim sana bağıtla-

dığnn budur. Mesele yok öyleyse ... 
kardetimi döğmeme karıtmıyor
ıun öyle mi? 

- ! ! ! ..... 
Kadın bu son sualden bir tey an

detle '4ağıya indiğini gorunce, 
lamamıştı. Çünkü o Nazminin liid
keşfedilmesinden kol'ktuğu sevgili
si için kendini ortaya atmıştı. 

Nazmi uyuyan adama dikkatle 
bakınca, onun saç ve sakalının toz 
toprak içinde olduğunu gördü. Ka. 
pıyı çekip dıtarı çıkınca; 

- Kilitle kapıyı ... - dedi -
Ahçı kadın bu emri tekrar ettir· 

medi. O zaman Nazmi sordu: 
- Pekel ama, bunu saçı sakalı, 

neden böyle toz topraık içiınde? 
Kadın derin bir göğüs geçirdi: 
- Ne olacak beyim, on iki gün 

topraık altında kıı.ldı. 
- T opl'ak altında on iki gün na

sıl Yatar bir adam? köstebek mi 
bu? 

- Benimle alay etmeyin ... sa. 
me:ıı gibi söyliyorsunuz. Bu mah -

· ka tı. Daha 

Gelen evralc: aeri verilme...- C 
seçen nüaba.lar 10 kuruıtur.-. _j 

matbaa7a ait itler için m.üdiP 
raca.at edilir. Ca.zetemi:z Ui.nl•t 
liyetini kabul etmez. ' 

Sö:r.ler. 16,30: Şundan. bundan. ıf 
kon•er. 

841 Khz, B E R L 1 N, 356 ,,., 
17: Küçük orkeatra. 18,451 SÖ~ 

Tayyare uçuıu. mizahi 19,20: 0 f.lt 
isimli akeç. 19.20: Halk muaikiıi.; 
aer (Bacb.) 20,40: Aktüalite, hab j 
Hamburırtan nakil. 23: Haberler· 
burıtan. 

545 Kh<. B U D A P E Ş T ~ 
18: Sözler. 18.30: Koro konıer; 

ler. 19,50: Piyano konseri. 20.JO: . 
40: Haberler, 231 Çinaene rnuai.kİ ... 
fif ıarkılar. , 

574 Khz. S T U T T G A R T,: 
11: Şarkılar. 19: Hafta baberl•1'1İ-

20,30: Sur halk ıarkılan. 21: ti•~ 
Saar 21,15: Şen pro.ram. 231 ti• 
Mizah Ye komik provam. 1 .. 3 G' 

904 Khz- H A M B u R G, 33ır 
19: Pli.k. 19..JS: Denizcilik. 20: 

t•rdkdarı. 20,30: Pomeranyada ~ 
Haberler. 21.10: Soliıt •• koro 
Haberler. 23.30: Dana muıikiıi. 

1195 Khz, F R A N K F U il f 
11: Hafif ınua.iki. 19: Haberler f 

Ne,eli musiki. 20,30: Sa.ar halk f 
Haberler. 21,05: Saar. 21,15: Miff 
23: Haberler. 23,30: Müzalun defi 
konaeri. 

592 Khz, V I Y A N A, 507 ,.. 
18: Der•. 18,15: Mandolin ııo: 

Çingene muUkisi. 19,10: Şuad~rı 
20: Aktüalite. 19.SO: Halk t• , 
Haberler, 21: Kema. musikjıi. t 
22,15: Belıırraddan nakil. 22,45: 1'1'1 
Holzer radyo orkestrası. 23,50: }> 
ri. 24,45: Kıartet konıer.i.. 

yedi arkadatı varını,... 1 

mutlar. Bu bana geldt Si 
Ne yapayım? seviyorulll• 

Nazmi tabakasını çıkar 
- Al bir sigara bakşl 

hut al fU paketi ... yok yol 
keti bana ... Bu saatte sig: 
marn, bu adam evvelce si>' 

dı? 
- Evet beyim... .J 
- Öyle ise Ay,eye tÖY' 

jiletimi versin. Bir par? 
raktırır. Geri kalanlara lı' 
ti... Anladın mı? hem kUıı 
rede seviştiniz? Memle!cel 
ıbir köyden misiniz? ~ 

- Yok beyim ... Bu it 
du. Senin odandan balc11 

içim kaynadı. 
- Benim odamdan ~1

1 
odadan hapishane gözii~ 

- Ayına gibi... ,Jı 
- Desen e ki ben ı:ıı ..ı 

kızları, sen de erkekleri s· 
duruyorsun, ne mübarelı f 
bu ... her ne hal ise soıı~e 
kızdır, bu adamı yıka· ~ 
benekli elbisem vardır. 0 ti 
şe versin sana. Soran o~; 
bey göndennit dersin. ~ 
bulduk der, evdekilere 
olmaz mı? 
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Istanbul Büyük Korku Geçirdi 
(Başı 1 inci sahifede) 

lamıştrr. Bu andaki vaziyet hakikaten 
feci idi. Sokaklarda koşanlar, bağrışan
lar vardı. Herkeı çab altından kaçmak, 
açık bir yere sığınmak iıtiyordu. Bilhaa
aa aparbmanlarda hakiki bir panik olmuı 
tu. Koıarken bir çok kimseler düımüı, 
ağızlarından, burunlarından kan aktnıı
hr. Bilhassa kadınlardan, çocuklardan 
bayılanlar, ağlayanlar olmuıtur. 

ilk tiddetli zelzelenin daha tesiri w 
korkusu ııeçmeden, ikinci, üçüncü ..,.-. 
aıntııun olması herkesi büıbütün ıaıırt .. 
mıtbr. Artık kimııe evinde otumıaia ce
saret edemeıniı, he*ea kendine daha e
m.in bir yer aramağa koyulmuftur. Bu 
tatkınlık dakikalarında çocukların fer
yadı ayuka çıkmıı: 

- Anne, baba! diye her ı....afta çığlık 
lar kopmafa bqlamııtır. 

Şaılanlıktan herkes biribirini:n evine, 
9p&Ttımanma Jroımuı, yükaek apartımaa 
!arda herkes en alt kata koımuıtur. Hal
buki, ani bir yrlolma lıarımnda, alt kat
lar, yukarılardan daha az tehlikeaiz do
ğ ildi~. 

Beyoğlu cadduinde panilı 
Zelzele e nuında Beyoğlu hakiki bir 

panik vaziyeti arzediyordu. Dün cuma 
alması münaaebetile, Beyoğlur. .'.a her 
eünkünden fazla bir kalabalık vardı. Bü
tün lat&nbullular ainemalaMa, paıtaha
nelerde, ııazinolarda toplanmıılardı. Bi
rinci Z<Olzele olunca, herkeı dııarı fırla
dı. Yumruklar, tekmelerle biribirlerini i
ti)"Orlar, bir an evvel dıtarı çıkmak iıti
yorlardı. Caddeler oğul veriyordu. Ga
zinolarda, kahvelerde, paatahanelerde be 
men hiç kimse kalmaırufb. Bu arada zi
yana giren müeıseıe .ah.ipleri olmuıtur • 
Kapılar kırılnuı, pencere camları aşağı 
inmiı, iıkemleler ,masalar altüıt olmuı, 
tabaklar, bardaklar, paramparça yerler
de sürünüyordu. Bundan baıka, bu he
yecanlı anda, tabii kimsenin hatmna, he
sap görmek gelmediği için, müeueıe sa
bıpıerı, hiç kimseden pera alamamıılar
dır. 

Sinemalarda, tiyatrolarda zelzele o ka
dar Jı.i11edilmemiı, temsiller devam et -
miıtir. 

htanbul taNlaıda da, Beyazıt meyda
nındaki kahveler hıncahınç dolu idi. Zel 
zele hatladığı valat herkea dışarıya uğ
radı. Kapıdan çıkaıruyanlar, pencere 
camlarım kırarak sokağa fırlıyorlardı. 
Yıkılan bacalar, çatlıyan duvarlar 

Şehrin bir çok yerlerinde sayıaız ba
ca yıkılmıt, kiremitler düımüı, elam sa· 
çakları parçalanmıftrr. Bir çok evlerin 
duvarları çaılamııtrr. Zelzeleye taham
mülü olmayan eski kagir binalardır. Ye
ni beton binalar yalnız pddetle aallan
malda iktifa etmiılerdir. Ahşap evlerde
aallantı çok fiddetli hiuedilmiıtir. 

Fakat zelzele devam ettiği müddetçe 
ve ondan sonra tehirde, Beyazıt kuleai.
nin, Galata kulesinin yıkıldığı, bazı ca· 
mi kubbelerinin çöktüğü gibi korkunç 
pyialar çıkmııtır. 

Dün geceki zelzelede kınlan camların 
aayııı hesapıızdO" .. 

Tedbirler 
1 tfaiye Müdürlüğü tedbirler almııtır. 

Zelzelede, sallantı esnaımda, evlerde a
tetler devrilebilir. itfaiye Müdürlüğü, 
ıebirde geç vakta kadar itfaiye otomo
billc!Si dolattrrmııtır. Zabrta ııla tedbir
ler almııtır. 

Kurt dumanlı havayı •ever 
Zelzeleyi fırsat bilen bir çok açıkgöz

ler, bu karıtıklıktan iıtifadeyi düıiinme
mit değiUerılir. Kahvelerde, gazinolarda 
paıük esnasında yankesiciler faaliyete 
ıreçmit, çarpa bildiklerini çarpmıflardır. 

Bazı kimıeler de, tunun bunun kapı
•ıru çalarak, .özde .ığmmak için bir yer 
ricaıma gelmiı gibi ırörünerek evlere ııir 
miılerdir. 

Böyle zamanlarda soğukkanlılığı el· 
den bırakmıyarak herkesi içeri almama
lıdır. Komıuyuz diye gelenler, her za
man hakiki komıu olmu)"Orlar. 

Evlerin içi 
Şiddetli ıallantıJ,..da evlerde, aparlı· 

manlarda duvarlarda aııılı levhalar, masa 
üstündeki billurlar, raflardaki kitaplar, 
zarif bardak, tabaklar IWnilen yere düı
müı, şangır ıunııur lunlmııtır. Ev eıya· 
lanrun büyük ııiirilltü i.le düımeal ev hal 
kını daha çok heyecana düıürmüıtür. 

çöken damlar 
Şehrin civar mahallelerinde eski ,ah

tarı> kulübelerden bir losmı yıkılmıf, fa
kat insanca zayiat olmamııbr. Vezima· 
nında iki baca yıkılmıı, bir dam çökmüı, 
duvarlar çatlarmıtrr. 

Bir çok aparbman sahipleri, zelzele
den ıonra, can tehlil<esinin geçtiğini gö
rünce mal canl111 olınuılar, aparbmanla
rıoda, binalarındaki çatlakhklan muaye
neye koyulmuılardır. 

Şehirde ne kadar binamn çatladığı, 
tehlikeli olanlarının ne miktar bulundu
ğu henüz kat'iyetle te•bit edilememif
tir. htanbulda hakiki haaar bugün belli 
olacakbr. 

Nakil vasıta/an durdu 
Zelzele esnaıında tramvaylar, otomo

biller ~en yerlerinde duTmuı, yolcu
lar kendilerini dııarı atmak istemitler
dir. Dün ıebrin muhtelif yerlerindeki 
toplantılar, konııreler, knnferanılarda 
bulunanlar, llemen aokaj:a koııuımuılaT, 
toplantılar tatil edilınittir. 

1310 ul:z.eleai gibi mi?. 
Dün akıamki zeız.1. tiddetinde, ıon 

senelerde htanbulda hiç bir zelzele kay
dedilmemiıtir. Yaılı insanların aöyledik
lerine göre, 1310 da lıtanbulda vukua 
gel ıiddetli zelzelede bir çok evler yı
kılmış inaanlar ölmüştü. Dün akıamki 
zelzel; o vakıttanberi olan sarıınblarm 
en tiddetlisidir. 1310 da, o zelzeleyi gör· 
mıiı olanlar, eski hatır~arını lekr~r ya .. 
ıatarak, daha çok endışeye dü§'Dutler
dir. 

Saint - Benoit sismografı 
Bir muharririmiz zelzele hakkında 

Benoit'nın aleti, zelzeleden o kadaT mil
teeaair olmuıtur ki, sarsıntıyı kaydeden 
iğne, ilk fiddetli zelzelede yerinden fır
laniıflır. Legouy güç halle iğneyi yerine 
koymUf bu 1ırada ikinci, üçüncü, dördün 
c~zelzeleler olmuıtur. Legouy zelzele 
hakkında bsna ıunları aöyledi: • 

- Birinci zelzele ıaat 16.40 ta olmut 
ve (50) oaniye ıünnüıtür. ikincisi aaat 
17,21 de ohnuı ve 12 saniye ıüımilıtür. 
Uçüncüıü 18,22 de olmut 40 saniye $Ür
müı, dördüncüsü oaat 18,53 te olmuı ve 
30 saniye ıürmüıtür. 1912 ııene•indenbe
ri bu tiddetle bir zelzele latanbulda kay
cledilmeınittir, Zebelenin btikameti ti-

Bay Fatin - .. maiden cenuba doıırudur. Fakat cenup-
tan fimale doğru mu, yokıu §'irnalden 
cenuba doğru mu belli değildir. Zelzele
nin merkezi htanbula 200 kilometre u
zaktadır. Fakat neresi olduğunu bihni
yorum. U çüncü zelzelede çok heyecan 
geçil'C!im. Tam ,ıismoğrai iğnesinin yaz
dığı kiğ.dı değiıtiıiyordum. Birden bire 
iğne yerinden oynadı. Ben de aar1ıldım.,, 

Endi,eler, telefonlar 
Diin zelzeleden sonra, bütün telefon

lar, en heyecanlı aünlere mabıus bir ha
raretle iıliyordu. Bir çok kimseler evl&o 
rinden, ailelerinden uzak bulunuyorlar
dı. Onlerine ııelen telefona sarılıyorlar, 
evleri.ne, karakollara, telefon ediyorlar
dı. Herkeı, dün gece, haklı bW endi"' 
eeçimıiıti. Bir çok kimaeler otomobil-

\ 

Bayazıt kulesi 
lerle evlerine kotmuılar, ailelerini, çocuk 
!arını aağ ıalim ıı:örünce geniı bir nefes 
almıılardır. 

Zelzele eına1ında, uyuyanlar daha çok 
korkulu dakikalar geçimıiıler, birden 
...tlanb ba1layınca, bu soğuk havada, el
bisesiz sokaklara fırlaJl'Jşlardır. 

Dün akşam Kandilli ra...ıhaneal ile ko 
nuımak bir meaele oldu. Çünkü bütün 
htanbullular bani hani raıathaneyi arı
yor, zelzele baklanda ma!Uınat istiyor
du. Bu kadar tehacüm kartnmda, Kan
dilli hatları dolınuıtu. Rasathaneyi bul· 
mak konuımak için hazan yarım saat 
beklemek icap edi)"Ordu. Bir çok okuyu
cularunız da (Milliyet) e telefon ederek 
zelzele hakkında mal\ımat iıtiyorlardı. 
Matbaada, o!<uyuculan teskin edici ce
vaplar vermek için, bir arkadaş, saat -
!arca telefon ba§mda oturdu. Her dakika 
batında bit- batka kari, hep ayni ıuali 
aoruyordu: 

- Zelzele haklonda maliimat var mı? 
Daha çok devam edecek mi? .. 
Beyazıt kulesindeki bekçinin hali 

Bu zelzeleden, bütün Iatanbullular 
korkmakla beraber, en acınacak vaziyet ... 
te olan Beyazıt yangın kulesinde bekçi 
Muıtafa idi. Şiddetli aar11ntılardan ıon· 
ra, telefonla Bay Mustafarun hatırını sor 
dum. Muıtafarun seıi çok titrek geliyor
du. Şunları anlatb: 

- 1 tfaiye Müdürlüğüne müracaat et
tim. izin verin de ineyım, dedim. Şimdi 
bekliyorum. Oyle sarsıldım kıi artık Tan
rıya aığındım. Yapacak bir ftY yoktu. 
Vazifemi bırakıp ta a§8ğıya da inemez· 
diın. Kolay Jeğil ... Rasat yeri 47 metre 
yükıektir. Aklıma kulenin çatlak olınaaı 
geldi. Çünkü 1310 zelzeleıinde kulenin 
rasat yerinden yukarı loımı çatlamıt 
sonra kenetlenmiıt.r. Maazallah biraz 
ıiddetli oldu mu, ne kule yerinde kain, 
ne ben ... Eminönünü birden boylarım.,, 

Saat (19) ., .;eliyordu. Telefon çaldı. 
Baktın Bay Muıtafa'nın seıi: 

- Allah cümleye yardımcı ohun, de
di. Müdiriyetlen müsaade ettiler. Kule
de niniyorum. 

yaptığı tahkikatı şu suretle anlatıyor: 
Zelzele olunca, insanın hatırına gelen 

yerler Kandillı rasat:ıanesi ve Gala.ta.da
ki Saint • Benoit Fransız mektebıdır. 
Bu mektepte eıki bir sismograf aleti var. 
Di.ın akşam geç vakit mektebin fizik b.,. 
caıı Legouy'yi ziyaret ettim. Sa&nt • 

Muıtafanın yüreğine muhakkak lci su 
serpilmiıti. Dün gece, lıtanbul, yangın 
kuleıini, belki, uzun yıllardan sonra, 
ilk defa bokçisiz bırakıyordu. 

Galata kulesi 
Maamafih, bir de Kalata kulesi var. 

Dün ııecc ııeç vakıt Galata kuleıindeki 

bekçiyi de aradun. Buradaki nöbetçi, 
zelzelenin bütün o ıiddetli dakikaların
da vazifesi başında imiş. Diyor ki: 

- Yangın çıkar, bir şey olur. Beya
zıt kulesi de bu akşam yok .. Biz de olma· 
sak, ne olur ~onra?. Zelzelede çok sal • 
landık, korktuk. Kolay değil bulundu -
ğumuz yer, 46 metre yüksek.. Yalnn: 
saat 19,40 da Üsküdar.la Eski hamamda 
bir yanııın çıktı. Hemen haber verdim. 
Fakat bu yangın zelzele neticesi değil
dir.,, 

Dün gece lıtanbula kut bakıtı yal -
ruz Galata kuleıi nezaret ediyordu. 

Rasathanenin raporu 
Gece ııeç vakit Kandilli rasathane • 

oinden, zelzele baklandaki raporu almak 
kabil oldu. Rasathane, birinci zelzelenin 
hesaplarını yaparken, ikinci, üçüncü ha
reket oluyordu. Bunun için hesaplar ka
nııyordu. 

Rasathaneden kat'l malumatı alınca, 
dün akfAID, hakikaten mühim bir tehli
ke atfattığınuzı anlıyoruz. Çünkü, dün 
akıamki zelzelenin merkezi lstanbul ol· 
duğu, rasathane raporunaa zikrediliyor. 
Rasathaneden aldığımız rapor aynen ıöy 
leclir: 

" Bugiin aat 16,41,49 geçe fevkül
merkezi lıtanbul mıntakaaırun 60 - 70 
kilometre dahilinde tahmin edilen ıiddet 
li ve azami aafha1ı 2 dakika kadar de -
vam eden bir zelzele kaydedilıniıtir. De
Teceai, on kuma tefrik edilen zelzele üı 
karesinin (5) inciıine yalandır. Bu asıl 
zelzeleden sonra, aaat 17,19,13 ııeçe hail 
iıtirahatte bulunanlar tarafından hiue
dilebilecek derecede hafif, ve ıaat 
18,20,27 geçe birinciye yalan, tiddetlice 
olınak üzere bir hareketi an: daha kay
dedilmi~tıir. Bu sonuncunun dereceıi 
zelzele üı karesinin ( 4) numarasına uy
ııundur. Bundan başka •aat 17,42,10 ge
çe ve saat 18,55.52 geçe iki hafif hare
keti an: daha olmuşaa da bu İnıanlar ta
rafından hiaaedilemiyecek derecededir.,, 

· Zelzelenin merkezi l•tanbul 
Rasathanenin resmi raporundan da 

an.laıılacağı üzere zelzele, dün gece çok 
tiddetli olınuttur. Yine ra....:--0eden al
dığımız maliimata göre, fevkülınerkezi 
lıtanbul olan, 1310 zelzelesinden ıonra, 
dün ilk defa bir zelzele kaydedilmittir. 
O tarihtenberi ıimdiye kadar merkezi 
lıtanbul olan hiç bir zelzele olınamıı • 
br. Zelzelenin en tiddetli hiuedildiği 
yer lıtanbul ve şehrin (70 kilometre dn
bilindeki mülhak köy ve kazalanJır. 70 
kilometre ıaha dııında kalan tehirler 
çok hafif hiasellniılerclir. · 

_ Bay Fatin ne diyor?. 
Kandilli rasathanesi müdürü Bay Fa

tin ayrıca ıunlan aöylemittir.: 
- Bu zelzele ıon senelerde lıtan -

bulda vukua ııelen zelzelelerin en ıiddet• 
liaidir. Yalnız bir bina içinde oturan in
sanlar değil, •okakta yürüyen insanlar 
da hluetmiıler, ayakta duran insanlar 
aal.lanırut, dütmek Üzere bulunmuıtur. 

Bu zelzele mevziidir. Genit bir hu -
dudu yoktur. Zelzelenin mevsimi olma
dığından lot ortasında da, her zaman o
labilil".,, 

Sütün Iıtanbullulara ııeçmiı olıun •• 
Bu sefer zelzele, ne Japon:yada, ne da 
b&§ka bir yerde oldu. ~elzele, lıtanbu
lun tam göbeğinde patladı. 

Matbaadan, çıkarken telefonlar hala 
iıliyordu. Şehrin dört bir tarafından ıo
ruyorları 

- Zelzele, daha devam edecek mi? 
R. F. 

Zelzele hıkkında umumf 
mılOmat 

Zelzele önce toprağın biuecl"lmiye
cek derecede lıa.fif bir aaramtı1ı ile 
baılar • 

Ondan ııonra Jiddetli eadameler 
duyulur ve müteakiben eadameler 
hafifler. Zelzelelerin devam müdde
ti mütahavvildir. Bir kaç aa.n"ye d ... 
vam edenler olduğu gibi muhtelif fa
sılalarla u.atlerce devam edenler de 
vardır. 

Uç türlü aadame vardır: 1 - A
mudi aa.dame, bu takdirde aaraınb 
qağıdan yukarıya olur. Dün kayde • 
dilen zelzelelerin amudi olma1ı ihti
mali mevcuttur. 

2 - Ufki aa.dameler. Bu takd"rde 
aarımtı yanlardan olur. 

3 - Temevvüci ıed•meler. O za.
ma.n toprak aanki dalgalı bir deniz 
ııibi oynar. 

Zelzelenin o.ebebi toprak altında 
bulunan bazı tabakaların ve bilbu
ııa taşların kaymasıdır. 

Nitekim kablettarib devirlerden 
beri Avrupanın va ... tmdan geçerek 
Anadolunun Akden"a ı..ytlarmdan Ao
yanm ortaama doğru uz.uıan bir 
molozlu mmtaka vardır. Ve zelzele
lerin kıomı azamı bu mınta.k.a üzerin
de olmaktadır. 

Zelzelenin diğer bir -ı.ebi da a
razinin volkanik olınaaıdır. Bu tak • 
dirde muhtelif gazlar zelzele]li tev • 
heder. 

Bütün .uurtta 
Zelzele duyuldu 

ANKARA, 4 (A.A.) - Ziraat 
vekaleti meteoroloji enstitüsünden: 

Buııün laıanbulda 16,39 da ıimal 
ve cenup iat kametinde 20 aaııiyed
bir•z fazla süren bir zelzele olm!lf
tur. 

Halkalı meteoroloji maayonunun 
haasaa barografi 23 milimetrelik bir 
çizgi yapmıf ve barografm atili yerin
den fırlanıqbr. Zelzele ça'k kuvvetle 
hlsaedilıniıtir. 

Çanakkalede 
ÇANAKKALE, 4 (A.A.) - Bu

ııün saat 1-6,45 te cenuptan ıimale 
ve 10 aaniye devam eden §iddetli bir 
zelzele olmuttur. 

lzmirde 
IZMIR, 4 (Milliyet) - iki defa 

t"ddetli aaraıntı oldu. Umumi bir kor-
ku ve heyecan uyandırdı. Hıuarat 
yoktur. 

Alpulluda 
FABRiKA, 4 (Milliyet) - Bugün 

saat 4,50 .sularmda iki defa. ıiddetli 

Lindbergin çocuğu 1 
Qc'i v&..Sl Ad pazarı '1 'iırk 

Ticaret Bankası (Başı 1 inci sahifede) j 
dutları bulup meydana çrkaranlar iç;n bü 
yük mükafatlar vadedilmiıti. 

Lindberg kaçmlan çocuğunu tekrar 
bulabilınek için iıtenilen fidyei necab 
vermeie hazırdı. Bunun için kendi&ine 
mektup gönderen haydutlarla gizli bir 
ıurette temasa ginniıti. Ve kendilerine 
istenilen parayı verdi. 

Fakat haydutlar çocuğu bir türlü ver• 
mek iıtemiyorlardı. Bir çok kereler va
dettikleri halde bu vaatlerini infaz etme
di.ler. 

Nihayet ııünün birinde zavallı yavru 
Linclbaıı'in bulunduğu kötlriin civarın
da çalılıklı bir yolda çamurlar içinde ka
faımdan yaralanmış ve öldürülmüt bir 
{ekilde bulundu. Cinayet hayli müddet 
evvel yapılmıtb. Onun için çocuğun ce
sedini bile tannnak mütküldü. F akaıt an
neıi, ea_...,ın renginden ve biçiminden 
yavruıunu tanıyabildi. 

Aradan zaman geçmiıti. Sade birleıik 
Amerika ~ıtaaı değil, ayni zamanda 
bütün dünya poliıleri de katilleri arıyor
du. 

ıF akat t.ıhkikat, tetkikat biç bir netice 
vermemitti. Katiller imkan yok ele geç• 
miyorlardı. Ufak bir ipucu bile elde et
menin imkilm yoktu. 

Nihayet neden sonra Amerika zabıta
" Hauptmann iıminde bir Almanı yaka
ladı. Bu Almanın vaziyeti fÜpheli ııörü- 1 

lüyordu. Epeyce sene evvel Birleıik A
merika Devletlerine gelmit ve muhtelif 
itlerde çalıtmışb. Na.bantlık ettiği, son
ra iti marangozluğa döktüğü de anlatılı
yordu. 

Fidyei necab haydutlara teslim eden 
kimselene Haupl:mal. ı muvacehe edildi. 
Taml:h. Parayı alan adam bu idi. Yal -
mz haydutlarla temas eden şahitlerden 
biri mezarlıkta parayı alan kimsenin 
nezleli, öksürüklü olduğunu, halbuki bu 
Alınanın tam ııhhatte bulunan bir adam 
bulunduğunu söyledi. 

Taharriyat, tetkikat ilerledi. Nihayet 
HRuptmann'ın evinde Lindberıı tarafın
dan verilen numaralı dolarlar bulundu. 

Bu Almanın paray ıalan adam olduğu 
anlaıılmııtı. Fakat acaba hakiki katil bu 
mu idi? Yoksa Arızi bir tekilde ortaya 
gimıit paralan elrp ortadan 1ıvıtmıf mı 
idi? 

Fakat ortada bati<& bir delil daha var-
dı: 

Hauptmann'ın evinde uzun bir mer
diven bulunmuıtu. Bu merdivenin hay
dutların kullandığı merdiven olma11 çok 
muhtemeldi. Hauptmann bu merdiveni 
ne derneğe alınıştı? Niçin kullanacaktı? 
Buna dair İcap eden izahatı veremedi. 

Diğer taraftan kan11 da iıticvap olun
muştu. Kadın da evde bulunan dolarlan 
koca1ınm nuıl elde ettiğini bilmiyordu. 

ııte bunun üzerine Hauphnann muha
keme albna almdı. Ve muhakemesine 
bat landı. 

Dün celen ajanı telgrafları muhake
menin ıafahabna dair mallımat vemıek
tr_,l ; .ıer. Bu telgraflan a§8ğıya aynen a· 
lıyoruzı 

• .... ı~INGTON, 4 (A. A.) - Haupt
mann'ın muhakemePnde, genç avukat 
Wilentz parmağı ile Hauptmann'ı göıte
rerek iddianamesine: 
"- C"ınayeti itliyen adamın bu aalon· 

zelzele oldu. Ziyan yoktur. 
Bandırmada 

BANDIRMA, 4 (Milliyet) - Ak· 
tam saat 16,40 ta yinni eaniye •üren 
çok ,;ddet•·, 17,20, 18,25 te onar aa
niye .üren gene tiddetli üç zelzele ol
du. Zarar yoksa da halk çok heyecan 
ııeçinniJtir. 

Edirnede de oldu 
EDiRNE, 4 (Telefonla) - Zelze

le; tar kılan garba doğru 1 7 ye yimıi 
ı.aia b~ladı . 

Uç fa.sıla ile devam etli. Son fa.ı
Ja bir dakika Jınt:idat etti. Hasara.t 
yoktur. 

Balıkesirde • 
BALIKESiR, 4 (Milliyet) - Saat 

17,16 ve 18,20 de tiddetli zelzele ol
du. Binalarda hasar var ise de o ka
dar ehemmiyetli değildir. 

Tekirdağda 
TEKIRDAG, 4 (A.A.) - Buııün 

16,30 - 17 araamda üç defa. tiddetli 
zelzele olınu§, halk heyecana düı
müıtür. 

RIK 
. 

da olduğuna ispat edeceğiz.,, ıözlerile 
başlamış ve ı.:onra vukuatı anlatmı~br. 
A ilukatın beyanatı d l!vamınca, t !aupt

mann gözlerini kırpmadan ileriye dik
miş, haı·el.etsiz bir halde duruyordu. Ba
yan Lindiıer;: başını Öne eğmiı ve Bay 
Lindberg'in alnından ter damlaları akı
yordu. 

Wilentz'in iddianamesinden ıonra mü
dafaa avukab kalkarak, iddia avukabrun 
jüri heyetini tesiri albnda bırakmak iste
diğini ve buna binaen usiıl hata1ı mevcut 
olduğuna karar verilmesini iıtemifıe d• ı 
bu iıtek reddedilmiıtir. 

Bayan lindbergin seyahati 
FLt.ımNGTON, 4 (A. A.) - &yan 1 

Lindberg muhakemenin celıesine iıtirak 
ve Hauptmann'ı ilk defa olıwak ııörüyor• 
du. 

Jüri heyeti sekiz erkdc ve dört kadın
dan mürekkeptir. Erkeklerden biri ma
kinist, ikiıi çiftçi, biri ıigorta memuru, 
biri iıçi, biri teri>iye mütebaumdır. 

Kadınlardan üçü evli, bri duldur. 
Bir f"hit Lindberır'in evini tarif ettik

ten 90nra Bayan Lindberıı f"hadet ye
rine ııeçerek yemin ebniı ve bir mırıltı
ya benzer seale bildiklerini anlabnağa 
haılamııtır. 
Çocuğun kaçı_nldıiı günü anlabrken 

Bayan Lindberg'in gözleri ya§&rmı§b. 
Kocası o aralık ıinirli bir hareket yap
mıftrr. 

Bayan Lindberg çocuğun reıimleri ile 
elbiselerini tanımııtır. 

45 dakika süren ıehadeti esnaaınd .. , 
Hauptmann sinirli bulunuyordu. 

Hayabnın en acı dakikalan olan bu 

tehadeti eınasında Bayan Lindberıı'in 
ııöıterdiği cesarete hayran kalınmııtır. 

Bay Lindberg, karm aöylerken, on· 
dan cesaret almak iıter gibi mütemadi· 
yen ona bakıyordu. • 

Sonra kendiıi ıeıhadet yerine geçmİf• 
tir. Bay l.ıindberg merdivenin düımesin
den çıkınıı olmak ihtimali olan gürültü
yü naııl duyduğunu, çocuğun nasıl ka
çırılmıt ve fidye İsteyen mektubu na1ıl 
bulmut olduğunu anlatmıı, tüfeğini a
lıp çıkarak bat hizmetç;sinin ııidip muh
tara haber verdiiini a.öylenıi1, pencere
nin altında bir adamm ayak izlerini ııör
düğünü ilave etrniıtir. 

Bay Lindberg yann da dinlenecektir. ---- ----~-------

Türk - Yunan bak:em 
mahkemesinde 

Türk - Yunan muhtelit ha.kem mahk .. 
mesi evvelki günkü toplanbıında Tiaal
ya'da Evkafa ait olan bazı çiftliklerin 
Yunan hükiimeti tarafından zaptedilme
si üzerine evkaf idaresi namına veı.ili 
Bay Sedat tarafından Yunan hükiimeti 
aleylwine açılan davaya bakmııtrr. Dava
cı taraf davasını anlatmıı, cleYamı baıka 
ııiine bırakılmııtrr. 

Oryan ıBankaaınm lzmir ıırbeıine ve , 
Atina Banlauınm Samıun ıubeaine hü
klımetçe vazıyet edibneıi üzerine bu 
bankalar tarafmdaıı Türk bükümeti a
leyhine açılan davaların balolınaaına da 
evvelki ııün baılanmııtrr. Bu bankanın 
vekili bulunan Bay Mango vazıyet mua• 
meleıine dair olan evrakın kendilerine i
adesini iatem.iıtir. Yunan ajanıı bu iıto
ii kabul etmiıtir. Türk ajanı reddini io
temiı dava bafka gü ... bırııkılnutbr. 

Atina Bankasının mçtıiı dava da, bir 
hafta sonraya kalmııtrr. 

(Başı 1 inci sahıfedc) 
Malumdur ki bu banka bir müddet ev• 

vel hafif bir sar1ıntı geçirmiş, fakat baı
ta hükiunctimiz ve Maliye Bakanlığı ol
duğu halde bütün diğer milli bankalar 
kendisine mümkün olan yardımı yapmıl" 
lardır. Bu suretle banka eıki sağlam 
m~ini bulmuıtur. Bu da gösteriyor ki 
bankalarımız arasında çok kuvvetli bir 
tesanüt vardır. Ve devlet bütün tasarrut 
ve it adamlarını alakadar eden kredi mü0 

e11eselerile çok yakından eıgul olmak
ta ve onlara her türlü müzanereti esir· 
ııememektedir. 

Ufak bir ıaramb, bir banka için değil 
her hangi bir ticarethane için dahi varit 
olabilir. Ancak bu sarambyı vaktında 
ıezmek ve deva1ıru bulmak l&zımdır. it· 
te Adapazarı Türk Ticaret Bankalı da 
böyle yapmıf ve milli bankalarımızın yaa 
dımları sayeıinde evvelce bir milyon iki 
yüz bin liralık sermayeıini 2 milyon 200 
bine çıkarmıftrr. Bankanın ıennayeainı 
kablan bu yeni paranın hepli loıa bir 
müddet içinde ödemniı ve Adapazarı 

Türk Ticaret Banka11 yeni teıkilatı ve 
yeni unsurlarla eskitinden çok daha ye
ni bir tekilde memleketteki krediyi koru
yan kuvvetli bir müeueae olmuıtur. 

Eski ıermayeyi arttırma yolu ile ko
nulan paranın 250 bin liraııru bir ka -
nunla Maliye Bakanlığı, it ve Ziraat 
Bankalan 250 ıer bin, Emlak Bankalı 
150 bin, Sumer Bank 100 bin lira v ... -
miılerdir. 

Bu suretle vaziyetini düzelten Ada

pazarı Türk Ticaret Bankası daha kuv
vetli bir ıekilde faaliyete giriımiıtir. 

Bu banka, eskiden Adapazarında ku
rulmuı ve memleketin blr çok yerlerin
de ıubeler açmııb. Bankanın merkezi ön. 
celeri Adapazarında idi. Sonra htanhu). 
da, lzmitte, Gemlikte, Kemalpaıada, Ka 
ranrürselde, Bandırmada, Eskiıebirde, 
Kütahyada, Hendekte, Boluda, Düzcede 
ve daha bazı yerlerde tubeler açmıf ve 
bu tubelerin bir çoklan bulunduklan yet 
!erde kendi yağları ile kavrularak mem
leketin kredi ihtiyacına büyük hizmetleı 
yapmtflardı. lıt• bankanın bu hizmetleri 
bilindiği ve takdir edildiii içindir ki hü
kumetimiz ve milli bankalarımız ıon va
ziyette kendisini tutmuıiar ve yardnnmı 

koımuılardır. 

Şimdi bankanın merkezi Anlıaraya 
nakledilmiı, teıkilab yeniden yapılmıt 
ve idare, kuvvetli unıurlann eline tevdi 
edilmit~• 

Bu ıuretle Adapazarı Türk Ticaret 
Bankaaı yepyeni ve çok kuvvetli bir ku
rum ıeklinde tekrar vücut bulınuıtur. 

Adapazan Türk Ticaret Bankasının 
daima sağlam bir tekilde memleketin 
kredi ihtiyacına hizmet edeceği ıüphe -
ıizdir. --yeni İtalyan sefiri 

Yeni halyan ıefiri M. Gallinin ya • 
nn Belıırattan lotanbula ııelmeıi bek • 
lenmektedir. 

İncir üzüm satışı 
1ZMIR, 4. (A.A.) - Şimdiye kadar 

lzmir boraaamda satılan 2116 bin çuvftl 
üzümden 5,442 çuvalını inhisar iclareoi 
alnuftır. ihraç edilen üzümler 25 n.n 
tondur. inhisarlar idar ıi ayrıca 4000 
ton hurda incir satın almıı ve rekoltede 
hurda incir kalmamı,br. 

Mahkeme reioi Mösyö Boeg gazeteci
lere vaki olan beyanetında molıkemenin 
bazı f"hitleri mahallinde dinlemek için 
muvakkaten ıznın.e citmeıi mevzuuba
biı olduğunu fakat bu buıuıta henüz bir 
karar verilmemit olduğunu aöylemiıtir. 

--~~~~.;...~..:.~~~~~~~~~-

l !.11-----· VENi SENE MÜNASEBETILE -----111119 
ilk KAnun 1934 den 15 ikinci i:lnun 1935 e kadar 

B ER L 1 T Z'de 
HUSUSi TARİFELERLE KURSLAR AÇILMIŞ TIR 

Ael"I bir ııean Uijrenmek için bu fıraettan letlfede ediniz. 
Kayıt başlamıştır. 
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MOVELLIT TABiBi, Ebe. 
MUVESVIS, 1. Almgan. 
MOVEZZI, 1. Dairtan, 2. Yanıcı posta (Postacı man.) 1 , 
MOYESSER. 1. Kolay, 2. Kolayı bulunan. 
MOYESSER OLMA«:. 1. Bata çıkmalı:, 2. Ele c•çm•lt, 3. 
Kolayı bıı!wımalt. .. .. 

MOZAKERE, 1. Canltı, 2. Düıunup taımma, (Bak : lçti-

PABUÇ, 1. A7alı: kabL • .. 
PADiŞAH, 1. Altan, 2. Halıan. S. tııf, ililı:, .4 Kafan. 
PERiŞAN, 1. Alan talan, 2. A:rnaplc. 

ma~OZAKERE ETMEK, 1. Danqmalı:, 2. Düıünmek, düşil-
nUp taımmalı:. . 

PEŞiN, 1. lılemeden, itlemezden, 2. Önden, önceden. 
PEŞREV, Açmı. 
PEY. 1. Arka, 2. Art. 
PEYGAMBER. 1. Savc~ aavç~ 2. Yalavaç, ~ 
PiYADE, 1. Boydalı: , 

IR 

RABITA. 1. Bal, 2. Ballantı. 
RAGBET, 1. latek. 2. Özenme. 
RAHAT, 1. Baysal, 2. Dinçlik. 
RAKiP. 1. Egeı, 2. Engel. 
RAPTETMEK, Ballamak. 
RAZI ı. On&'an (Memnun, mesut ma.n.J 
REFAH, 1. Bolluk, 2. Dôrlik. 
REFAKAT 1. Arltadaılılı:, 2. Yoldaılılı:. 
REFiK, 1. Arltadaı, 2. Ayakdaı. 
REiS. 1. Baı. 2. Baıbui. 
REHA. Kurtıılmak. kurtului. 
REKABET, 1. Eıircenme, 2. Kulı:ançlık. 
RESM. 1. Anatu • 
RESSAM, 1. Bedizçi. 
REVAN, 1. Akan, 2. Akar. 
REY, ı. Çav, 2. Düşünce, 3. Öiüt, övüt, öytlt, 4. Sayım. 

saygun. 
REZALET, 1. Alçaklık, 2. APidılr. 3. Bayafılılt. 
RIZA, !. Erem, 2. lıtek. 
RIZK. 1. Azılı:. 
RiAYET, 1. Aiırlama, 2. Gözetme, 3. Göıczme. 
RIFAT, 1. Yücelik, 2. Yükseklik. 
RiKKAT, 1. Acana, 2. İçlilik, 3. İncelilı:. 

• 

MOZEHHEPı 1. Altmla bezenmıı, 2. Yaldalanrnıt. 
MOZEKKER, 1. Er, 2. Erkek. 
MOZEPZEP, 1. Bqı tutuk. 
MOZEVVIR, 1. Alap, alaiıı 
MUZEYYf.N, 1. Bezekli, 2. Buenmiı, . 
MOZ'JÇ, 1. Bılctırıc~ :ı. ili~ (Huysa• mın.) 3. llıılı:ea 

4. Uaandıraıı. 5. Yapıplı:, 6. Yapqlwı, (Balı:: lı'aç eden. mıı
acciz) 

MOZMIN, 1. Çarkıt, 2. Eski, ealdmlı. 

iN 

NA, ı .... me, _ medik, - memiı: 2ı •. : ıu, ••• ıızmı 
NABZ (Nabız), ı. Atan damar. 2. Bilek damarL 
NACI, Kurtulan, lmrtulmut olan. 
NADi, 1. Bağıran 2. Caiıran. 
NADiM, 1. Ahsam, eksum. 2. lldem. (Bak: Pqôman) 
NADIR, 1. Alapı. 2. Az, az bulunur. S. Aırak. 4. Bu-

lunmaz. 
NAFAKA, 1. Acak. 2. Azık. 3. Cere. 
NAFi, 1. ASiğlığ, 2. AsdL 
NAFiLE, 1. Boş. 2. Boeuna. 3. Boş yere. . 
NAFiZ, ı. Delen, delici. 2. Dinlenilen (NafizUlkelım -

ıözü dinlenilen). 
NAFURE, ı. Fışkırdak. 2. Fıı;kırık. (Bak: Fevvarc, fıs~ 

kıye) . 
NAGAH, NAGEH, NAGEHAN, NAGEHAN!, 1. Ansı> 

2. Ansızın. 3. Apansız. 
NAGME, 1. Arandak. 2. Ayalp. 
NAHiF. 1. Arbaz. 2. Arif. 
NAHiYE, 1. Bad&'U:I, baygu:L 2. Ercin. 3. llev. 
NAHV (Nahiv), 1. Söz buruğu, 2. Söz dilzukü, ıöz tü:rliit 
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ÜTEFERRİK HABERLE 
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HASAN 
Ö~sürü~ Pastilleri 

VAPURCULU 
TORK ANONiM ŞIRKEn 

IST ANBUL ACENT ALI 
Linwn Han, Tel.fon: 22925. 

Beş ve on 
Kuruşluklar 

POLiSTE 

Tramvay 
Altında 

ı Dünkü Fut bol maçları 
Öksürük, Nezle, 

Bronşit, Boğaz ve 
Göğüs hastalıklarile 

Sesi kısılanlara 
Şifai tesirleri çoktur. 

MERSıN YOL 
•••••••• O 1 vapuru 6 

Uffi LJ pınar Ka,,unuuni 
PAZAR saat 10 da Sirkeci nh 
mından kalkarak (Çanakkale, lzmi 
Kuıadasr, Küllük. Bodrum, Rado 
Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kalka 
Kaş, Finike, Antalya ve Mersin 
zimet ve avdette ayni iskelelerle 
lanya, Çanakkale ve Gelibolu) 
uğraydrak avdet edecektir. 

-o-

Darphane yeni ufaklıklar 
basmağa hazırlanıyor 
Darph de basılan bir liralrk 

Bir adam atlarken ayakları 
k s 'di, l a tanede öldü 

~ Şeref •abasında Galatasaray Beıiktaşla 
4-4 berabere kaldı. Kadıkö

yünde Fener bahçe Anadoluyu o. 7 yendi 

gümü' para miktarı bir milyonu 
bulmu~tur. 

Bunlar piyasaya çrkarılmı,br; 
fakat kağıt paralan değiftirenle • 
rin çoğu gümü9 paraları sakladrk
larr için elden ele dola,tığı görül
müyor. 

Gümüş paraların basılmasına 
devam edildiğinden yakında blııı
lann bollanacağı anlaşılıyor. 

Ortakö}l'de oturan Mehmet adında bir 
adam tramı.·ay)a Bebek caddeıinden ge
çerken tramvay durmadan ..ı:lamak jıte· 
miş ve düşmüştür. Bu düşmede Mehme
din ıağ bacağı tramvayın altında kala
rak kesilmiştir. Yaralı Mehmet hastane
ye kaldırılmışsa da biraz sonra ölrnüt • 
tür. Kaza etrafında polis tahkikat ya
pıyor. 

AGIRCA YARALADI. - Horlıor 
caddesinde 54 numaralı evde oturan ka
pıcı Tahsin ile sabıkalılardan lbrahim a• 
rasında kavg;ı çıkmış, lbrahlm kama ile 
T ahsini sol kaşından ağır surette yara
lamış ve yakalanmıft:lr, 

*TAŞLA BAŞINDAN YARALA· 
Dl. - Yemişte Tekirdağ iskelesinde ha: 
mal Abdullah ile Feyzi araımda çıkan 
kavgada Feyzi, Abdullahı taı ile ağır au. 
rette başından yaralamış ve yakalanmış· 
tır. 

r ......, 

1 
30 kuruştur. 

HASAN 
ECZA DEPOSU 

HASAN 
Kuvvet ~uru~u 
Zaafı umumi 

Trabzon yolu 
S k vaptiru 6 a arya kanuıusa i 

PAZAR günü saat 20 de Gala 
rıhbınından kalkacak. G;diıte Zon 
guldak, lneholu, Ayancık, Samau 
Unye, Gireson, Vakfıkebir, Trabzo 
ve Rizeye. Dönüşte Of, ve Zongul 
dak iskelelerine uğnyarak avdet ed 
cektir. 

Ayvalık yolu 

Darphane yeni ufaklıkların ha
ııılması hazırlıklari!e de meşgul 
olm3:ktadır. imalatı harbiye fab -
rikasında yapılan bir, be' ve on 
kurusluk nikel paraların pul nü • 
mun~leri beğenilmiştir. Bu ufak. 
hklarm pulları imalab harbiye 
müesseselerinde yapılacak ve darp 
ıanede para şekli verilecektir. On 
paralrkların pulları darphanede 
hazırlanıyor. 7 milyon liralık ufak
bk çıkarılacak ve eskileri tedavül
den kaldırılacaktır. 

*ÇARPAN OTOMOBIL. - Bakır
köyünde Y eııimaballede bez fabrika11 a
meleainden Mua-taia fabrikaya ııitmekte 
iken toför Zekeriya'nın kullandığı oto
m<i>il çarpmış ve ayağından hafifçe ya
ralanmııtır. • 

Maçı ,emsiye alhnda seyredenler. 

Kansızlık ve kemik 
hastalıklarına şif ai te
sirleri çoktur. Çocuk
lar, gençler, genç kız
lar ve ihtiyarlar her 
yaşta istimal edebilirler. 

BARTIN vapuru ikincikanun 5, 1 
ve 26 mcı gÜnleri Ayvalık yolun 
saau 17 de Sirkeci rıhbınmdan 

kacaktır. 

Darphane müdürü Fuat bu işin 
ancak bir sene zarfında tamamla
nabileceğini bir muharririmize söy 
!emiştir. 

Hava raporu 
Mimari şubesinde 
Dünkü toplantı 

Dün Beşiktaı Şeref stadında Galata
saray • Betiktat birinci takınılan dosta
ne bir maç yaptılar. Sabahtan itibaren 
'Yağmağa batlayan yağmur oyun sonuna 
kadar-devam etti. Bu sebeplen saha çok 
çamurlu ve kaygandı. Seyırciler de mah
dut bir sayıyı aıamamııb. 

ıBe§İl<laş takımı Nazım müstema ol
' mak üzere ıu ş<kilde idi. 

Şevket • Hüsnü, Nuri · Faruk, Ali, 
F ey;ı:i • Hayati, Hakkı, Hasan, Şeı·ef. Sıfır derecei hararete ve deniz 

seviyesine ı"ndirilmiş barometre bu aa
bah: saat 7 de 759, 14 te 756,5, hara
ret derecesi 7 de 1, 14 le 3,5, azami 
derecei hararet 3,5, a&gari 0,5. 

Mealelıı.i meseleler etrafın
da 'bazı kararlar verildi 

Galatasaray ise: 
Avıll • Osman, Lütfi • Fahir, Niliat, 

Suavi • Bekir, Cafer, Salahattin, Münev
ver, Danyal. 

Rüzgar en çq'k 14 metre hızla poy. 
Tazdan eamİfl.İr . 

Haı;a ı;a;ı:;iyeti 

Türk.iyede bugiinıkü bava dunqu 
hakkında zil-a.at vekaleti meteoroloji 
emtitüıünden alman ma!Uma.ta göre, 
oon 24 saat zarfında yurdun Trak • 
yadan maada yerleıtnde 1,10 mili • 
metre araaında deği,ik yağıılar, Ma
niaa, l:unir, lapa..ta çevr.,.i Akdeniz 
ve Karadeniz kıyılarında yağmur tek· 
linde, Balıkesir çevresi ile Orta Ana
dolu ve doğu Anadolusunda kar tek· 
)indedir. 

En çak yağış 45 ın:Jimetre olaraJ: 
Mardinde ölçülmüştür. Orta Anadolu-
nun batı tarafından maada yerleri 
ve doğu Anadoluıu tamımıile karla Ör· 
tü'üdür. 

Karın kalınlığı Sarıkamışta 47, 
Karsta 19, Çorumda )6, Yozgatta 9, 
Erzunımda 7, Ankarada 6, diğer yer
lerde 4 santimetredir. 

Ankarada bu sabah saat 8,52 de 
hafif olarak baılıyan kar saat 10,45 
te kuvvetlemniştir. 

Saat 14 te kann kalınlığı 8 santi
metreyi bulmU§tur. Kar yağışı devam 
"tmektedir. 

Bulgarİitan tütün nakli
yesini indirdi 

Devlet Demiryollan idaresi Burgaz Ji. 

Güzel Sanatlar Birliği nıimari tu besi 
dün Alayköşkünde yıllık kon~ini yap
tı. medeki meseleler görüşüldü, bazı ka· 
nrlar tespit eclildiı 

1 - Mimari salihiyet Ye hakları te· 
illin edecek olan ve Kültür Bakanlığına 
4 ay evvel verilmiı bulunan mimarlar ka 
mınunun Ankaraya ııönderilecek 9 kip
lik murahhas heyeti vasıtasile takip ve 
intacı. 

2 - Son zamanlarda tam bir inkiıaf 
gösteren proje müsabakalannın ıistema
tik bir tekle ookulmaıı, ikj eene evvel A· 
kademi Meclisi tas-afmdan ba:urlanarak 
Kültür Bakanhğma taati.k edilmek üzere 
verilen müsabakalar nizamnamesinin bir 
an 4VVel ıneriyete konması imkanının te-
mini. 

3 - 2243 numaralı yeni Nafıa teşki
latı kanunu ve buna mülhak binalar ta
limatnamesinin mimarlık bak ve salaJıi. 
yetlerini tam olarak temsil edemediği ve 
bu balmndan noksan olduğu; Ankaraya 
eidecek murahhas heyetin alakadar ve
kaletler nezdinde bu eıksikliği tamamla
mak hususunda kat'i te§ebbüılerde bu • 
lunması. 

Gelecek hafta tekrar toplanıl.ııcaktır. 

Yeni 
Soyadı alanlar 

Galatasaray ikinci partiye ba§olarken 
bu taknnını değittiTmit ve sağaçığa Nec 
deti, soliçe Fazılı ve sağ•çe de Münevve
ri koymuftu. 

Oyun, sahanın çamurlu ve kayııanlığı 
ile mütenasip bir ıekilde cereyan etti. 
Bazan uzun vuruııarla ıevkedilen top 
bazım çamura sapfanryor ve bir hayli di
ditmelerden sonra ancak harekete geçe
biliyordu. Oyuncuların saha üzerinde 
iırtedikleri gibi manevra yapamamaları 
iki tarafa da bir çok gol fırsatlan çıkarı• 
yor, buna mukabil yüzde yüz gol olacak 

k:.... 
Eşya piyangosu 

15 kincikiinunda çekilecek olan 
Çocuk esirgeme ve Milli iktiıat ve 
tasarruf kurumlan qya piyango
sunun çekilme günü diğer cemiyet 
lerin piyangolanmn keşiden bu 
zamana yakın olmaları hasebile 25 
şubat 935 gününe bırakılmıştır. 

Alemdar semt ocağında 
on beş günlük toplantılar 

maru üzerinden dııarıya gönderilecek tü- * Galata gÜmrii:k muayene memur-

C. H. F. Alemdar semi ocağınm on 
'be§ günde bir yapılmakta olan toplantı
sının birincisi perıembe ak§&mı saat 20 
de Divanyolundaici ocak meri<ezinde ya. 
pılmışbr. 

tünlerin nakliye ücretleriıll en aıağı 2 lanndan Ali Rıza (Ozün), Davutpa-
Toplanbda Dr. General Besim Omer 

Bayım Aliye Esat birer konferans ver.' 
miılerdir. Konferanslardan sonra kon
ser verilmiı ve küçük].,... taraf?ndan mo
nologl.ıır söylemniştir. 

bin ton olmak şartile, %8 ile 40 arasında şıt,da kırtasiyeci Ayte oğlu Telgraf gi-
indirmiştir. te memuJ'u Ali Sadık, gelini Melek, 

Resmi istatistiklere göre, Bulgaristan torunu efrat muamelat kaleminde ya.
wnteırin ayı içinde 172 milyon Leva de· zıcı Cafer Reşat ve kız orta mektebi 
ierinde ithalat ve 300 milyon Leva de- talebes nden torunu Nezihe (Bulan • 
ierinde ihracat yapmıştır. ihraç edilen er) soy adlarını almışlardır. 
mallar tütün, yumurta, ceviz ve kuzu * Konya defterdarı Bay Lutfi, Kırk- jandarma kumandanı binbaşı Cem"! 
derisidir. larel memleket hastane&i operatörü diğer kard"!i aüvari ·hinbıqılığından 

Alıcı memleektler Almanya, ltalya, doktor Selim, yüzbatı Salih eski aile mütekait F eyzj ve kanlefi çocuk lan 
Mısır, hviçre, Danimarka, Avusturya ve ismi olan (Çığırgan), Haliç tirketi Adapazarı otomobil acent<>M Kemal 
Çekoslovakya'dw. işlletme müdürü Celal, kard"§i Rize (Şın..,k) ıoy adlarını almışlardır. 

........,_, .. , .............................................................. ,,,,,, .. ,,,,,,,, ......................... . 
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3. Söz yoruku. 
NAHVET, 1. Benlik, benlikçilik. 2. Kendini beğenmiş~ 

lik. 
NA! p ı. Atabey {Eski ıavaüi mtiluk devrinde küçük 

yaştaki İıükümdara vesayet eden ve.zir, naibüssaltana 
man.) 2. Kötel (Veliaht ve mülizemet eden man.) 

NAKARAT, Kavuştak. 
NAKIS, 1. Cartımaş (Hilkatinde bir noksanhk olan, ni

lımilhilka man.) 2. Ek•ik, 3. Eksüklük, 4. Kalık. 
NAKISA, 1. Eksiklik. 
NAK 1 L, ı. Anlatan (Bir şey hikaye eden man.) 2. Geçiıen 

(Elektrik, hararet gibi kuvvetlerin ı-eçmesine müsait man.) 
3. Götüren (Bir şeyi bir yerden ba3k.a yere nakleden man.) 
4. Kuçmçı (Hikaye eden man.) 5. Taşıyan (Eşya ıötüren 
man.) 6. Yetiştiren (Haber nakleden man.) (Bak: Hammal 
hikiyeci, kail) . 

NAKKARE, 1. Davul, 2. Dümbelek, 
NAKKAŞ, J. Bedi•ci, 2. Be•elrçi, 9. Pedlzel (l!alııı Nakı), 
NAKKAT, Seçken. 
NAKL, 1. Aktarma (Bir kaptan başka kaba nakl man.) 

ı. Anlatma (Hik5ye nakil man.) 3. Ayılma (Söz nakli man.) 
4. Çevirme (Tercüme, bir dilden başka dile, sözü bir bahis.. 
ten başka bahse na.ki man.) S. Geçirme (Bir yerden başka 
:rere nakl man.) 6. Göç {Nakli mekan, nakli hane man.) 7. 
Görünnc 8. Götürme (Bir yerden bir yere nakl man,) 

N AKŞ, l. Beçek. 2. Beder. 
NAKT, 1. Akça, 2. Pul, 3. Yarmai, yarmak. 
NAKUS, 1. Cetirgi , 2. Çan. 
NAKZ. l. Bozma, 2. Kırma. 
NAL, ı. Taga, dağa, 2. Taka. 
NALAN, lnliyen, inildiycn. 
NALE, 1. Ağıt (Mersiye man. da) 2. Böğürme. 
NALIN, 1. Ayalmıan. 
NAM, (bim man.), At. (Bak: İsm) 
BEO, (Bak: Bednam) {$öhret man.) 1. Atağ. atalı:. 
NAMAZ, Yükünç (Rüküa ve secdeye varır gibi efilme:k 

man.) 
NAMDAR, 1. Adanır, 2. Atlı. 
NAME, Bitiğ. bitik. (Bak: Mektup) 
NAMLU, Yalmon. 
NAMUS, 1. Ayağ, 2. Onur. 
NAMZET, l. Adaklı. 
NAN. Ekmek. 
NAr.ıKÖR, Eyilik bilmez. 
NAn. ı. Ateş. 
NAP.\, 1. Bağırı~. 2. Bağırma, bağırıp çağırma 
NAR . 
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NAS. 1. Cer.~!-__ (Askcri kıta, asker ~an.) 2. El. 
. NASJH, 1. Og:utçen, 2. Öğütçü, 3. Öğüt veren. (Bak. : Na. 

sihat). 
NASIL, 1. Hancart, 2. Kalay. 
NASIR, 1. Kaparçulı:, 2. Katılan. 
NASIR, Yardımcı, yardım eden (Bak: Nusret). 
NASiHAT, 1. Dim. 
NASİP, l. Alın yazısı, (Talih, kader man.) 
NAŞiR, ı. Basan. 
NAZAR, !, !!akım, 2. Bakış, 3. Bakma. 
NAZIM, 1. Diziliyen, diziye koyan, 2. Diiıehcn. 
NAZIR, 1. Bakan. 
NAZiK, ı. Çıtkırıldım, (Der: Edirne), 2. Gönül alıcı. 
NEDAMET, 1. Arman, 2. İldim, 3. İldcmlik. 
NEFES, l. Soluk. 
NEFRET, 1. Bezme, 2. Bıkıntı, 3. Bıkma. 
NEHR, 1. Akar su, 2. Ark. 
NEMA, l. Artma, artm:ı. 2. Büyüme, 3, Çoğalma. 
NESÇ, 1. Dokuma, 2. Dokuntu, 3. Dokunuş. 
NESL, ı. Döl, 2. Döl döş. 
NEŞE, 1. Sevinç. 
NETiCE, l. Bitim, 2. Son. 
NEVALE, 1. Azık, 
NEVMiT, 1. Ummıyan, 2. Umsak, 3. Umutsuz. 
NEZAKET, 1. İncefüı:. 
NiFAK. l. Bozuşukluk, 2. Dedikodu. 
NIY AZ, 1. Dilek. 
NiZAM, 1. Çekim, 2. Dizeme. 
N9KSAN, 1. Azalma, 2. Azlık. 
NÖBET, J. BekJenti, 
NUR, 1. Aydın, 2. Aydınlık, 3. !tık, 4. PanltL parlaklık. 
NUTK, {Nutuk), 1. Söylev. 
NÜFUZ, 1. Ergi, 2. Erk. 
NÜMAYiŞ, 1. Göotcriş, 2. Göz boyama 
N0MUN E, 1. Görtsek, 2. Görünük. 

1 

fırsatlar da kaçınlıyordu. 
Mamafih bütün oyun eınasında yapı

lan gollerden Şerefin yapbğı gol oyunun 
en gÜZel golü idi. · ' 

iki tarafın çıkardığı seki:ıı gol adedi \ 
lıiç şÜphe~iz böyle bir maç için cidden 
yü.luelıılr. Fakat okuyucularımıza yapı- 1 

lan sekiz golden dördünün penalbdan Ql
duğunu söylenek vaziyeti olduğu gibi 
anlamı§ olUTlar. 

Hakem Bay izzet Muhiddin' di. Arka
sında palto, baıında şapka ile idare et· 
tiği dostane maçı dostane bir ıekilde bi
tirmek için elden ııeJen gay.-eti sarfet· 
mekte kusur etmedi. 

Fener saha111nda 
Dün Kadıköy Fener ıabasında da F e

nerbahçe takımı Anadolu takımı ile bir 
egzersiz maçı yapmııtır. Fenerli).,... gü
zel bir oyundan sonra j]k partide yedi 
kol yapmış-lardır. 

ikinci partide oyuna bir zevk v"trınek 
ve kuvvetleri denk getinnek için Fener 
müdafaası Anadoluda oynamıt ve netice 
değişmeden bu idman maçı nifuıyetlen• 
ınişt:ir. 

E. H. 

Alemdarda 
Çocukları koruma 
Dün nahiye kolun .ıa ya- J 

pılan ışler konuıuldu 
1 Çocuk Esirgeme Kurumu Alemdar na

hiy~ kolunun yılbk çalışma kurultayı , 
dün kolun merkezi olan Divanyolunda· 

HASAN 
ECZA DEPOSU . 

-----~ 
~ ..................... ~ 
Deniz yolları 
Ac~t3l- ,Eıc!!1y ~~1baıı 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdanade 1111--· Han. Tel. 22740.-411--llij 

KARABfGA YOLU 
ANTALYA pauru 5 ikinci

ki.nun CUMARTESi günü saat 
20 de Tophaneden kalkacak. 
Gidişte Tekirdağ, Marmara, Er
dek, Karabigaya. Dönülte ila
veten Mürefteye uğrayacak Mar-
maraya uğramıyacaktır. (Z7) 

BARTIN YOLU 
ANAFARTA +apuıu 5 ikinci
ki.nun 935 CUMARTESi saat 
19 da Sirkeciden kallmcak. Gidiş 
ve dönüfte Akçakoca, Ereğli, 
Zonguldak, Filyos, Bartın, Amas 
ra ve Cideye ve yalnız gidifte İ· 
laveten Kurucatileye de uğraya-
caktır. (50) 

ki dairesinde toplanmışbr. 1 iı•-•ı•••••••••••• 

TEPEBAŞINDA ŞEHl 
TfYATROSU 

ftıı•bvı Bı!Miııtıf Bu akşam 
$rhirTÜjatrasu Saat (20) de 

HAMLE 

~ 

111111111111111 5 perde 

lif .Jll 
Yazan: 

W. ŞEKSPER 
Tercüme ede 

ııınıııı 
Ertuğrul Muh 

4 
4 .... 

6-1935 pazar gününden itibaren l 
sanlık komedisi. Yazan: Balzak, ba 
ram gündüzün saat 14,30 da bayr 
ikinci ve üçüncü ırünii gündüz ma • 
vardır. 

• * • 
- Tepebaşmda Garden Bar 

Her aktam müzik, danı, variyete. 
Jakart ve tabldot 100 kuruı. Cınna 
!eri ııaat: 17 den 20 ye kadar çayh 
Komple çay 75 kuruı. Bayram ırünl 
matine çay komple 75 kuru§. 

* * :,. 
Eski Fransız Tiyatrosund 

Şehir Tiyatrosu Operet kısmı 
12-12-934 tarihte çarıamba gÜnÜ 

tamı saat 20 de cuma ııünü ııünd" 
saat 14,30 da 

DELlDOLU 
Operet 3 perde 

Yazan Ekrem Reşit, beateleyen C 
mal Rqit. 

6 
Kurultayı Çocuk Esirgeme Kurumu i· 

dare heyetinden ve Sanatlar Mektebi 
ıMüdürü Bay Yusuf z;ya Onat, Na.'ıiye 
!llatkanı Bayan Mahfuxa'nın hastalığı 
dolayısile kurultaya gelemediğini söyij. 
yerek kurultayı açmıı ve kurultayı ida· 
re edecek başkan ve katiplerin seçilmesi-

EVKAF MU D 1 R ı Y_E_T_ı _ı L_A_N_L_A_R_ı_I 
• Kira Uzu 

ni söyienıiıtir. Hacet sokak 13 No. lı Ev 
Seçimden •onra fırka nahiye baJkanı 2 - Ramide Cuma mahalle-

Bay Tahsin Hamdi Gencay riyasete ve • d 44 N 1 dükk" A • 

katipliklere de Bay Salahi ve Hakkı se- l sın e o. ı an 
çildikten •onra senelik rapor okunmuş- 3 - Çarşıda bedesten kapısın-

1 - Boğaziçi, Büyükdere, 
935 Mayıs bitimine denlü . ........ -

1 

935 " .. 
tur. . . . da 22 No. lı dükkan 936 

Raporda kolun hımaye11ndeki 33 fa- S"l • ed • k' " .. 
kir çocuğa her gün na'hiyeııin açnuş ol- 4 - U eymanıy e tırya ı 
duğu aş~vinde sıcak yemek verildiği, !çarşısında 41 No. dükkan 936 
c.u'?hunyet Ba~ammda bu ç~uk!arl.a 5 - Ramide Cuma mahallesin-
birlıkte 70 çocugun baştan aşagı g1ydı- .. A 

" " 
rildiği ve aynca da fakir çocuklara nak- de 42 No. lı dukkan 936 " " ten yardım edildiği, ortamektebe devam 6 - Kartal yukarı sovanlıkta 
eden bir kaç çocuğun mektebe devamını d .. kki ' ' 
temin için kitap ve defler verildiği bildi- U ~ , .. .. .. .• 
riliyordu. 17 - Emınonu, Kopru meyda-

936 " " 
Kol bin altı yüz on lira doksan bir runda 2 No. lı Mağaza. 937 ,, ,, 

kuruş hasılat yapmıştır. Bu paradan 510 y k d 1 d"k A 1 1 d lı 
lira bankada mevcut olup diğer kısmı u ar a yazı ı ev ve u kin ar sıra arın a yazı uzlarl 
miihedat mucibince sarfedilmiştir. Ra- kiraya verilmek üzere arttırın aya konmuştur. Tutmak İste 
por alkışlarla. k~b_uı edilıni_ıtir • yenier 12-1-935 cumartesi gÜ nü saat on beşe denlü Evka 

Kurultaya ı1tıral< eden uyelerden ba- M"'d" • • d y kıf Ak l K • • im J • (8867) 
ztları bir çok tekliilerde bulunmuşlar • u urıyehn el a ar ar alemıne ge e en. 
dır. Bunlar meyanında Kadınlar Birliği 82 

~::ı::~rk::ibea!.:~ı~i~~41 ~:..rıı: ' DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
üye de, Divanyolunda evvelce Çocuk 
Bakımevi iken şi'?di k~~alı bulunan bi- Sağlam çuvallar içinde olmak .. artiyle 
nanın kola torkedilmeMnı ve bu suretle 'll 
mıntaka dahilinde fakir ve hastalıklı ço- 1O-1 -935 tarihinden itibaren perakende taşınacak made 
cukl~rın. t~dav~~mn daha genişliyeceğini kömürlerinden ton ve kilometre başına 2 kuruş Ücret alma • 
ve bına JÇID muracaatta bulunulmasını akt (23) 
teklif etmi1tir. C ır • 

Bunlardan başka üyeler arasında Bay -------------------------------\ 
Tevfik, Bay Ferit Upi, Raşit, Dr. Orhan 
Tahsin söz alarak bazı tekliflerde bulun• 
muşlardır. 

idare heyeti tebrik edilmiş ve yeni
den yapılan idare heyeti ;ntihabı netice· 
sinde Bayan Mahfuza Birioger, Bay Yu· 
auf Ziya Onat, Ferit Upi, Hüseyin Va•· 
fj ıeçiJmitlerdir. Kazaya mümeso:il ola· 
rak ta Yusuf Ziya Onat ve Ferit Upi 
seçilerek lnr,-ultaya son veıilmiıtir. 

OZAN OPERETi 

(Eski Süreyya) 

Şef Muhlis Seba • 
hattin. Şehzadebafı 
Ferah tiyatrosunda. 

\ Fahri Gülünç • lı
mail Dünbüllü 

Bu gece 

La Maskot· 

Akay işletmeıi Müdürlüğünden: 
Şeker bayramına tesadüf eden ikincikanunun ti, 7 ve 8 in

ci pazar, pazartesi, salı giinleri Kadıköy - Haydarpa§a. Ada

lar - AnaClolu hattında cuma tarifesi tatbik edilecektir. (55) 
172 

Satılık Süt: 
Halkalı Ziraat Mektebi Çiftliğinden: 
Halkalı Ziraat Mektebi Çiftliğinde mevcut 300 sağlam ko

yunla 1 O inekten gelecek Ağustosun On beşine kadar hasıl 
olacak sutler Kanunusaninin 21 inci Pazartesi günü saat On 
beşte açık muzayede ile satılacaktır. Taliplerin % 7 ,5 temina

tı muvakkateleriyle birlikte tayin olunan gÜnde mezkur mek· 

iftlik idare Hey'etine müracaatları. 8 
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A~ağıda yazılı Çekirdekli kuru üzüm açık eksiltme ile alı
nacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün Eskişehir 
ve lzmitte satmalma komisyonlarına ve eksiltmeye gelecek
lerin de belli gün ve saatte lzmitte satmalma komisyonuna gel 
meleri. (716) (8689) 
Verilecek Kilosu Tarihi günü saat Teminat 

Yeri 
lzmit 
Darıca 
Tuzla 

4798 
3504 
1440 

8 - 1 - 935 Salı 14 
14,30 
15 

Lira 
72 
53 
22 

.. ,, .. .. .. '' .. .. 
9742 Yekiin'., 46 ••• . 

Cinsi Miktarı Teminat ihale gilnü Saatı 
akçesi 

Lira 
Un 166 ton 1500 20 lkincikanun 935 pazar 13 
Un 166 ton 1500 20 lkincikanun 935 pazar 13 

Yukarıda yazılı iki kalem unun gösterilen gün ve saat
lerde kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. istekli o
lan' arın ihale gü.11ü ve saatmdan bir saat evvel muvakkat te
minat'arile teklif mektupları ayrı ayrı bir saat evvel muvak
kat tem:natlarile teklif mektupları ayrı ayrı birer zarf içinde 
be er ik:sinin de ayrı bir zarf içinde olarak komisyon Reisli
ğ "nc tes'im ve şartnameleri görmek isteyenlerin Efime'de 
Kor .isyonumuza müracaatları. (727) (8790). 

63 ••• 
l\.1ü eah .it namı hesabına 

141030 kilo tüvenan kömürü 
pnzarlık'a alınacaktır. Tah
min e::li1en fiat beher kilosu iki 
kuruştur. B'rinci pey parası 
212 liradır. Pazarlık gunu 
13-1 -935 o~zar günü saat 15 
dedir. Tekliflerin Ticaret O
dasından tasdikli ve sicillerile 
beraber gün ve saatta Corluda 
ki Koınisyonumuza gelmele· 
ri. (8744) (721) 

53 
J. ... 

Ml.hammen bedeli 117441 
lira, muvakkat teminatı 8808 
lira 9 kuruş olan iki takım ame 
Iiyat ve 46 adet seyyar hasta
.ne çadırları kapalı zarfla alma 
caktır. Şartnamesini görmek 
v0 almak isteyenlerin her gün 
(>',ğledcn sonra M. M. Vekaleti 
Satmalma Komisyonuna uğra 
n-ıaları ve eksiltmeye girecek
!erin 2~90 s::ı.yılı arttırma ve 
eksiltme kanunun 2 inci ve 
3 üncü maddelerinde yazılı ve 
sikalarla 13 1-935 pazar günü 
;;aat 14,50 dan en az bir saat 
evvel teklif ve banka mektup
larını vey:. 1ut Maliye Muha-
. l'k' . l sıp ı enne yatırı acak teminat 

?ar mukabilinde alınacak rr:ak 
buzların mezkUr Komisyona 
\' nneleri. (726) (8787) 

61 . .. . 
Beherin:n tahmin fiatı 45 

l!uruş 16 santim ve muvakkat 
{ minatr 712 lira 6 kurus olan 
J 5;) l 'n pansuman paketi ka
palı z,-rfla a'macaktxr. Sartna
ı •esini görmek istey;nlerin 
l · f,Ün öğleden sonra ve ek
si meye g"recekleri 12-1-935 
r. m~rtesi günü saat 14,30 
cl.-ıdır. 2490 No. lu arttırma 
v~ eksiltme kanunun ikinci ve 
üçüncü madde'erinde istenilen 
VC!İl·alarla ve banka teminat 
ıeicf.upları veyahut Maliye 

Pı ı hasiplik~erine yatırılan te -
n1'nntları mukabilinde alma
c::k ilmühaberlerile tekliflerini 
Tıl.M. ·v. Satrnalma Komisyo
nun;ı vermeleri. (725) 

(8788) 62 . ~ . 
Rurgaz İçin lkiyüz kırk beş 

ton Un kapalı zarfla satın alı
n c:ık, ihalesi 16 - Thinci ka -
nun · 935 Çı\rşamba günü sa
ai: 16 da yapılacaktır. Bunun 
muvakkat teminatı 2250 lira 
: 4 kurustur. 

Kırkl~reli için yüz altmış 
1ört ton Un satın alınacak iha
: ·si 16 - ikinci kanun - 935 car 
ı amba günü saat 15 de yap; -
.. cak"tır. Bu Unun teminatı 

•"l'Htvakkatesi 1525 lira 20 ku
ruştur. Is eklilerin Lülebur -

gazda Sc.tınalma Komisyonu· 
na müracatları. 

(731) (8800) 66 
o • • 

1 - 1 1100 kilo sabuna bel
li gün ve saatte istekli çıkma
dığından açık eksiltmesi on 
gün uzatılarak 9 ikincikanun 
935 çar.:amba günü saat 15 
şe bırakıimıştır. 

2 - Tahmin fiyatı beher 
kilosu 30 kuruştur. 

3 - Birinci pey parası 249 
lira 75 kuruştur. 

4 - Bağlantdarı eskisi gi
bidir. 

5 - Eksiltmesi Çorludaki 
Satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

6 - isteklilerin belli gün 
ve saatte gelmeleri. 

(733) (8856) 
.. * • 

1 - 4209 kilo yoğurda a
çık eksiltme günü isteklisi çık 
madığmdan eksiltme günü on 
gÜn uzatılarak 9 ikincikanun 
935 çarşarnba günü aaat on 
beş buçuğa bırakılmıştır. 

2 - Tahmin fiyatı beher 
kilosu 15 kuru§tur. 

3 - Birinci pey parası 4 7 
lira 3G kuruştur. 

4 - Eksiltmesi Çorluda 
Satmalına komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

5 -· Bağianhsı eskisi gi -
bidir. 

6 - isteklilerin belli gün 
ve saatte komisyonumuza gel-
meleri. (732) (8757) 

1 - 4400 lrilo kuru üzü -
mün aÇık arttırma gününcle is 
teklisi çıkmadığından eksilt -
me günü on gi.ln uzatılarak 9 
ikincikanun 935 çarşamba gÜ 
nü saat 16 ya bırakılmıştır. 

2-Tahmin fiyatı beher 
kilosu 25 kuruştur. 

3 - Birinci pey parası 82 
lira elli kuruştur. 

4 - Isteklile:rin belli gün 
ve satte Çorludaki Satınalma 
komisyonuna gelınel~ri. 

(736) (8872) 
• •• 

l - 12088 kilo koyun eti 
açık eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin fiyatı kırIC İruı"Uştur. 

2 - Eksiltme günü 20 i -
kincikanun 935 _pazar günü sa 
at 15 le Çorlu Satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - ilk pey parası 363 li -
radır. 

4 - lstddiler de kanunun 
emrettiği vesikaları getirmeli
dirler. 

5 - isteklilerin belli gün 
ve saatte Corludaki komisyo-
na gelme1eri. ( 44) 

.Ü AKAS\ İLANI 
~lanbul Anıerikan ~o eci Müdürlüğünden 

ober' Ko' ec - Amc.ri ra., Kız KcJeci ) 
~ Mekteh"m'..!in kız ve erkek k sım ları jçin llz ın o'an et .. ekmek \·e hak 

kalıye Cfyası ınunakasa ile ve l~'?'h 7arf l!S 1 le sa~ı:ı a:ır.a I·· " Td<l'rte-
rin 20 ikinc;k ıun 1935 ten cvYel vtrll.ı:ıcsi 1.u "'llı.lır. i ... lİy"C. ıa ·l ıa. ı"' 
auretini mekt p ıtdrrsinden alabilirler. (~~t:C)\ 171 
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Parfümöri L. T. Pİ VER A. Ş .. lstanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon :43044 

1 [~tan bul Levazım Amidigi satın 1inıa kemi> yon u i!anhrı l 
Se'imiye fırını için 150 ton mek için her gün ve açık ek. 

ekmekl'k Un 15 Ikincikanun siltmeye girmek üzere belli 
935 salı günü saat 15 de ka- saatte Tophanede Satmlama 
pa1ı zarfla alınacaktır. Tah- komisyonuna gelme!eri. 
min bedeli 10 Kuruştur. Şart- (705) (10) 109 
namesi parasız Tophanede • * * 
Satınalma Komisyonundan a- Kuleli Askeri Lisesi için 900 
lınır; llk .teII?İnah ~ 12~ ~ra o- j çift te~li~ 15 Kanunusani 935 
lup ısteklılerin tekliflerını bel Salı gunu sr;ıt 14,30 da açık 
li saatten bir saat evvel Komis eksiltme ile alınacaktır. Tah
yona vermeleri. (691) (8784) min bedeli 165 kuruştur. Şart-

59 namesi parasız olarak T opha 
nede satınalma komisyonun 
dan alınabilir. isteklilerin bel
li saatte 112 lira ilk teminat
lariyle komisyona ge!meleri. 

• * • 
Levazım Amirliği kıt'atı i

çin 28 ton sabun 15 Kanunu
sani 935 salı günü saat 15,30 
da kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 25 kuruştur. 
Şartnamesi parasız Tophanede 
satın alına komisyonundan a
lınır. ilk teminat 525 lira o
lup İsteklilerin tekliflerini belli 
saatten bir saat evvel komis
yona venncleri. (690) 

(8785) 60 
••• 

Levazım amirliğine bağlı 
kıtaat için 30,000 kilo beyaz 
peynir 20 ikincikanun 935 pa
zar gÜnÜ saat 10 da kapalı 
zarfla alınacaktır. Tahmin be
deli 11550 liradır. T eminab 
866 lira 25 kuru§ olup istekli
lerin ıartnamesi parasız her 
gün öğleden evvel alınır. U • 
sulü dairesinde tekliflerinin 
belli saattan bir saat evvel 
Tophanede Satmalma Komis
yonuna venneleri. 

(709) (6) - 105 
• • • 

Levazım amirliğine bağlı 
kıtaat için 5500 kilo domates 
salçası 20 ikincikanun 935 pa
zar günü saat 14 te açık ek -
siltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1375 liradır. Teminatı 
103 lira 12 kuruştur. Şartna
mesi parasız olarak Tophane
de Satınalına Komisyonun • 
dan alınır. isteklileri:::? belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(708) (7) 106 
• • * 

Levazım amirliğ:ne bağlı 
kıtaat için 150 ton arpa 17 i
kinc kanun 935 Perşembe gÜ· 
nü saat 15,30 da kapalı zarla 
almcaktır. Tahmin bedeli 
6750 liradır. ilk teminatı 506 
lira 25 kuruştur. Şartnamesi
ni göreceklerin her gün mü
nakasaya gİrecek1erin belli sa
attan bir saat evvel tekliflerini 
Tophanede Satınalma komis
yonuna verme!eri. 

(707) (8) 107 
"" . ~ 

Levazım amirliğine bağlı 
kıtaat için 93 bin k'to kuru ot 
20 ik'ncikanun 935 pazar gü
nü saat 14,30 da açık eksilt -
me ile alınacaktır. Tahmin be
deli 3952 lira 50 kuruştur. Te 
minatı 296 lira 44 kurus olup 
isteklilerin şartnamesini gör
mek İçin her gün ve eksiltme
si için belli saatte Tophanede 
Satmalma komisyonuna gel-
meleri. (706) (9) 

108 
• • • 

Levazım amirliğine bağlı 
kıtaat için 7000 ki'o kaşar pey 
niri 20 ikincikanun 935 pa
zar günü saat 15,30 da açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tah -
min bedeli 4270 liradır. Te -
minatr 320 lira 25 kuruş olun 
istek i!erin ~artnamesini gö;. 

(687) (8739) 48 

• • • 
Kuleli Askeri lisesi için 600 

kaputun kumaşı mektepten ve 
rilerek dikiş malzemesi mü 
teahhidine ait olmak üzere di
kişinin açık eksiltmesi 15 i
kinci Kanun 935 tarihli salı 
günü saat 14 de yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 380 kuruştur . 
Sartnamesi parasız olarak 
'tophanede satınalma komis
yonundan alınabilir. Isteklile 

· rin belli saatte 171 lira ilk 
teminatlariyle komisyona gel-
meleri. (686) (8740) 

49 
••• 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için seksen bin kilo pi
rinç 13 lkincikanun 935 pa
zar günü saat 16 da kapalı 
zarfla alınacaktır. Tahmin be
deli 23 buçuk kuruştur. Şart
namesi parasız Tophanede Sa
tmalma Komisyonundan alı
nır. llk teminatı 1410 lira olup 
isteklilerin tekliflerini belli 
saatten bir saat evvel komisyo 
na vermeleri. (689) (8780) 

55 ••• 
Maltepe Askeri, Lisesi için 

7 45 takım maa şapka harici 
elbisenin kumaşı mektepten 
verilece!ctir. Bil'umum malze
mesi müteahhide aittir. !mali
ye İçin açık eksiltmesi 11 Ka
nunusani 935 perşembe günü 
saat 14 dedir. Beher takımın 
tahmin bedeli 375 kuruştur. 
Şartnamesi parasız . Tophane
de Satınalına komisyonundan 
alınır. ilk teminatı 209 lira 
55 kuruştur. (693) (8781) 

56 ... " 
Tophane fırını için 300 ton 

ekmeklik un 13 Ikincikanun 
935 pazar günü saat 15 de ka· 
pa ı zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli (10) kuruştur. Şartna
mesi parasız T opbanede Sa ın 
alma komisyonundan alınır. 
ilk teminatı 2250 lira olup is
teklile .. in tekliflerini belli saat
ten bir saat evvel Komisyona 
vermeleri. (688) (8782) 

57 
* ... 

Levazım Amirliğine bağlı 
kıtaat için 34 ton makarna ile 
10 buçuk ton şehriye 13 il. Ka 
nun 935 pazar günü saat 
15,30 da kapalı :ıarfla alına
caktır. Tahmin bedeli 22 ku
ruştur. Şartnamesi parasız 
Tophanede Satınalına Komis
yonundan alınır. Ilk teminatı 
ıJ4 lira 25 kuruş olup istekli
ler tekliflerini belli saatten bir 
saat evvel Komisyona verme-
leri. (692) (8783) 

58 
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iŞ Limitet 
Ser ayesi: 100,000 Türk Lirası 

ri'ferkezi: ANKARA - Şu' esi iSKENDERIYE 
1ÜRKİYE iş BAl\KASI tarafından teai• edllmiıtlr. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

{SKENDERlYE de satılmak ib:ere emaneten mal 
gönderenler, hesabımıza, TÜRKiYE iş BANKASI 

ıubelerinden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en aı masraf ve komiıyon'a emin bir surette· 
it gormek isteyenlerin MISIR iŞ LIMlTED'l tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adre5l: l'rUSIRIŞ • İ•kenderlye 

12 

Yeşilköy Tohum Islah 
istasyonu Müdürlüğündenı 

Nev'i 

Deneme Un Değirmeni 
,, Hamur makinesi 
,, Kül yakma fırını 
., Glüten yakma aleti 
,, Ekmek pişirme fırını . 

Adet 
1 
1 
1 
ı 
1 

Tahmini Muvakkat 
Fiatı Teminatı 

L. K. L. K. 
2000 00 150 00 

160 00 12 00 
320 00 24 00 

70 00 5 25 
650 00 48 75 
--- -- --
3200 00 240 00 

1 - istasyonumuz laboratuvar ekmekçilik denemeleri İ· 
çin yukarıda yazılı aletler 13 - ikinci K!ınun 935 Pazar gÜnÜ 
saat 14 de Vilayet Muhasebeciliğinde ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnamelerini gonnek isteyenler Y eşilköydeki mü
essesemize her gün gelebilirler. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler biçilen değerlerin 
o/0 7,5 ğununlın ya aynen veya teminat mektuplarını ihaleden 
evvel muhasebe veznesine yntırınaları ve muayyen saatte ko
misyona müracaatları. (8685) 34 

1 tanbul Sıhhi üe eseler S tın 
alma Komisyonu Reisliğlndenı 
Bedeli keşfi 4579 lira 52 k uruş olan Heybeliada Sanator· 

yomu ameliyathane ve laburat uvar kalörifer tesisatı inşaatı 
açık eksiltme usuliyle münaka ,aya konmuştur. Münakasa 15 
ikinci Kanun 935 salı günü sa :ıt 15 de ve Cağaloğlunda Sıh· 
hat müdürlüğündekı komısyonumuzda yapılacaktır. Taliple 
rin tekiifnamelerini, cari seneye mahsus Ticaret odası ve fen
ni ehliyet vesikııları ve Istanbul Nafıa Baş mühendisliğinin 
vesikasını ve yüzde 7 ,5 nisbetinde muvakkat teminatın vezne· 
ye yatırıldığına dair makbuz veya banka kefalet mektubu İ· 
le birl:kte aynı gün ve saatten evvel komisyon reisliğine ve
rilmesi lazımdır. Talipler bu husustaki şartname ve evrakı 
keşfiyeyi 23 kuruş bedel mukabilinde Sanatoryomdan alabi· 
lirler. Tafsilat almak isteyenler de Heybeliada Sanatoryo
muna müracaat edebilirler. (8771) 40 

Otomobil Satışı 
lstanbul Gümrükleri Baş 

Çevirgenliğ.nden: 
Umumi Tesbit eşyasından 25 İnci fasılda yazılı 

2303-2305 tespit No. lu Şevrole marka 3 tane yeni otomobil 
gümrük resmi aranılmaksızın açık arttırma suretiyie 
19-1-935 tarihinde saat 15 de satılacaktır. Otomobilleri h~r 

kes gelip görebilir.Müzayedeyegireceklerin 532 lira 50 kurır:
tan ibaret olan teminatı muvakkate akçelerini müzayede saa• 
tinden evvel vezneye yatırıp makbuz almaları lazımdır. Mü 
zayede 2390 No. lu kanunla bedava verilen şartname daire-
inde yapılacaktır. lı eklilerio müracaıtl•rı. (8809) 
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ADAPAZARI 

Türk Ticaret an kası 
Merkezlı ANKARA 

Tamamı ödenmiş • 
sermayesı 

.20 O Türk Lirası 

Türkiyenin her yerinde ıube ve muhabirleri vardır • 

• D VI 

I3ayra•I~ lclFı 
Makbul ve Faydalı Rediyefıklerin 

Ze•gin Te müntahap çeıitleri 
Yeni bir idare albnda yeniden tanzim ıdilea Beyotlunda 

İstiklll caddesinde 314 No. 

YH'·l\:I \ '~ I 1-\LMl'I 
-- ' 

EN SON MODA MALLAR 
PEK ELVERiŞLi FiYATLAR 

DAIMf MEVRUDAT 
Çocuk Oyuncakları - Vall:ıder Mo!'llyalar - Kotlyonlarda 

Dikkat! O/ 8 5 O Tenzilat! 
Eski Stoklar ucuz FfY ATLARLA elden çıkarılıyor 

K A Ş E 

EOKALMİNA 
Grip - Nevralji - Baı vı dit ağrıları - Artrltiım - Romatizma 

Bayramlık 

Eşyanızı, 
Hediyelerinizi 

Sümer Bank 

Yer 1 i 
Mallar 

Pazarların~an 
alınız 

Sağlam, f:,üzel, Ucuz 

Nefrİyatı idare eden : 
MUMTAZ FAiK' 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. :A • .Ş. 

1. 2 inci Kanun. 935 Tarihinden itibaren 

FIATLAR ı 

SATIŞA BAŞ.LIYOR 
i 

Fabrikada Teslim K Ü P ŞEKERi 40 K t 
KRİSTAL ,, 37 uruı ur. 

En Aşağı Sipaı-İf 1000 Kilodur. 

Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL TURHAL 
15 

ar. 

lstanbul fUbesl: Tel. 22042 
43201 Galata şubesi : " 

Memurlarının nazarı dikkatine ı 
Miiderriı K. Kömiirciiyan ""arından 

• Yeni harflerle tenzilli bedeli Kr. 
Ameli ve tatbiki kambiyo ~ ~'· 35 
Yeni muhasebe usulü 1 f 122,5 
Ticari malfunat ve bankacılık ~,. 105 
lktısad ilmi 1 ' 87,5 
ihtisas muhaı.ıbeleri 175 
(Şirket, sanayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve Mali hesap 70 
Lugartima cetvelleri (yeni ra • .~ 
kamlarla). 56 
Baılıca satıı yeri: İkbal kütüphanesi. 

Dudaklarda 24 saat aa
Lit kalır. Çok cazibelidir; 

etrafa yayılmaz aıhhi ter

kip ve son moda renkle
rine rağmen fiati de ucuz
dur. 

Umumi deposu: Bahçe
kapr, Hamidiye TürbesİA· 
de (Evliya Zade) Nured
'di:n Eren ecza alat ve ıtri· 
yat deposudur. 

Dikkat: Depomuz ayni 
mahalde soldaki 28 numa 
ralr büyük mağazaya nak
ledilmiştir. 

Bilômum Venüs marka 
lı müstahzaratrmrz, Sü
mer Bank Yerli Mallar 
pazarlarının bütün şube
lerinde satılmaktadır. 

• 1 

• ıı. .,. ... .;.... .. -

{ Holantse 
' ·Bank:.cnı f.,»., 

\. • ISTANBUL SUBE&I 

Galata ı Karattöy ıı=>aıae J:' Meydancıll&ı Alalemd 

.l 
it' t-ıer türlü aanıca mu~eıererı, K-_saıa• ~c_an~ 

1 .. 
UMUMİ MOOOAL.0~ . -AMSTEADAM' 
ı · · - r e u De 1er1 ı Amsterdam, Bueno9 ı1Ure9, Hayfa, t~ 

' ' . 
'\ İstanbul, Alo de .Janelro, &antoe, &ao -uıo, ~ 

Münasebetile, Beyoğlunda istiklal caddeıinde ve Ankarada Bank.lar 
caddeıinde kain 

-SABUN{CiK,-l 'S 
Çiçek Ticarethanesi; sizi, dostlarınızı memnun edecek ıurette pek miinta 
- ve nefia çiçeklerin pek zarif çeıitlerini hazırlamıttır. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır 
/ ve Eksiltme komisyonund 
Cinsi Tahmin - lhale 

' ' bedeli tarihi 
1 - Mektep Ambarında mev- 96 21-1-935 
cut köhne eşya 
2-Makkap ve saire 90 21-1-935 1 

Mektep ambarında mevcut köhne e~ya 15 gün müd 
açık arttırmaya konulduğu gibi ateJye için lüzumu olan 
kap ve saire de açık eksiltme suretile alınacaktır. Isteklil 
eşyayı görmek Üzere her gün ambar memurluğuna ve ar 
ma ve eksiltme için de belli saatlerde komisyona müraca 
rı lüzumu ilan olunur. (39) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından 
- Fakültemiz idrar yolları hastalıkları seriryatmda bi 
sistanlık boştur. isteklilerin Fakülte Dekanlığına gelmeler 

(43) 17 

ABD 
şapkası 

Dliııyanın beı kıt'a11ııda en faıla rağbet bulan 

•-• SAPKADIR ~------..... 
ıs 


