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_B_a_rı_ş_P_r_o_je_s_i _Değiştirilmiş 
Resmen Bildiriyor: "/tal- 1 Feci Bir Kaza Baldvin 

yanlara Şimdilik Hiçbir Teklif Mütekait Bir Paşa Tram-
Yapılmamışfır.,, vay Altında Kaldı 

PHARAıs tsVE,ATEKL~EERG1NIRŞ0TMAI /j{~;;;;,;·ş ..... ;d_·;kf-·c;;;df; Adı lsmaildir. Kadıköyünde, Yelde-
U'L r ğirmeninde Oturmaktaydı 

:vE ADISABABAYA GÖNDERiL- · Sırrı Aydınlanmadı 
DIGINI BiLDiRiYOR __________ ........... ;;;;..,;;..;:,~ 

Londra: 10 ( A. A.) - Baldwin 
avam kamaraaında bir •uale cevap 
Vererek ezcümle demiıtir ki: 

ltalyan • Habeı anlaımazlığının 
halli için hiç bir eıa• J tal ya veya 
Habeıiatini §imdilik tekli/ edilmiı 
d V•1d· B egı ır. u huauıta timdi beyanat-
ta bulunmalı mevıimıiz olacaktır 
Bizzat ben, gazete haberlerini tet ~ 
kik etmedim. Ve Franıada, eıaıın· 
da nazik ve zor olan bir meıeleyi 
f~k daha nazik ve zor bir hale koya
b~ecek bir sızma vuku bulduğu aıi
"kar bulunmaktadır. Tekliflerin a • KaaımpaJada lafım içinde bulunan 
ııllarını ve aynı zamanda matbuat kadın ceaedi etrafındaki esrar perdesi 

haberlerini tetkik eden kim.Beler dün biraz daha kalınlaıtı. Polia ve müd-
bana, baılıca meıelelerde ''h" ' deiumumilik ıimdi bu facia muadelesİ· 
l mu ım . h ırı ld .. 
arklar mevcut olduğunu aöylemelt- nınE a 1~ ~ ~.eıgu ur. • .. 

1 ted · l vve ısı gun ceaet camı &'USU -
ır er. b" • hanesine kaldıraldıiı zaman ır 

. Baldvın miUaluıreler igia Üf tara- pop. memuriyle ltir Uçiiacü komiser bu 

lın tasvibi meırut olduğunu tekrar cesedin S.b W.:inde bir kadına ait ol-
etrniıtir. duğunu aöylemiıler ve tahkikata da bu 

İtalyanlar Neler İstiyorlar? teıhia üzerinden bir istikamet verilmiı-
Roma 1 O (A. A.) - Havas ajansının ti. 

aytarı Musolininin İngiliz • Fransız teklif _ Ceaedin gösterdiği araza göre ölü • 
(Devamı 6 ıncı yüzde) münün üatünden ancak üç dört &'ün geç-

miıtir. Polis, evvelai gün fÜphe üzeri· 
ne çöpçü İbrahimi ve onun iki arkada· 
ıını da yaklamı§, aor1ruya çekmitti. 

İbrahim, arabasiyle bu kadına çarp
mıJ, tedavi için 1rene arabaıiyle alıp 

götürmÜJtÜ. 
flk akla gelen ıey, kadının uğradığı 

sademe yüzünden ölmesi ve İbrahimin 
de bundan kurtulmak için onu ortadan 
yok etmeye teıebbüa eylemesi idi. Hal. 
buki İbrahim: 

«- Ben Satıyı eve götürdüm. Bir 
kaç gün baktım. Sonra hastahaneye git
ti. Ben bir daha kendisini görmedim • 
Ye onu da ben öldürmedim, demiı ve 
bu ifadesinde israr ederek aon üç gün 
İçinde bulunduğu yerleri de göstermiı
tir. Polis İbrahimin arkadatlarını din
lerken bunlardan İamail ise: 

«- Ben Satıya daha bugün sokakta 
gördüm. Bir memur verirseniz size o
nu buldururum, demiıtir. 

KAZANIN VUKUU HAKK1NDA 

1F ADELERDE AYRILİKLAR VAR.. 

Biçare ihtiyarın bacajı, tramvay altınJa, bafile bir hizaya g~lmİflİ.. 

Filhakika polis Salayı bulmuf ve ilk 
teıhia iberiae atbjı adimi da deiiıtir· 
mek mecburiyetinde kalmııtır. 

Kadın Hem Boiulmuı Ve Hem 
De Döuülmüı 

Morl' dün l"eç vakit ceaet üzerinde 
tetkikat yapmıf, kadının dövülerek ve 

{Devamı 3 üncü yüzde) 

•. Dün, ~at on ikiyi on geçe, Kadıkö- J yokUJU İnmeye baılamııtır. Tramvay, 
yunde bır tramvay U... olmUf, .. ,201 numaralı vatman Saidin ...,_.. 
Yeldetirmeninde Yavuzdil aolratında dedir. Ve tabii bir hızla yol .b .... 

oturan famail apaıa» isminde biri dır. 
müt~.kaidin. ölümiyle neticele~.miıtir. , . O sırada, raylaran ortaaınd- :raıla 

Corenlerın anlattıklarına sore Yak a bır adamcağız yürümekte, ve lramva • 
JÖyle olmuıtur: yın mütemadiyen zil çalmasına raimen, 
.. Kadıköyünden Bailarbaıına sitmek 1 kenara çekilmemektedir. Sağda Kara .. 
uzere hareket eden (7) numaralı ve dut sokaiının baıına tahminen on met-

Ha va Hücumlarına Karşı Mu- ~::·~:=·~:~··~~~:!~o·:t::b;/ ··k·•·;;,:::::ı;~~:::·z; .. ;b,;. 

h f T 
.. b . · y I Lındbergın 

a aza ecru esı apı ıyor Oğlunun 
BU TECROaE,9 AYIN 20 NCI GECESi 

SAAT 9,30 DA BAŞLIYACA~ 

Suikast 
Teşebbü&ü 
Etrafında 

Ölümü 
Nevyork - Lindbergin çocuğunu 

öldürmekten mahkum Hauptman kel· 
lesini kurtarmak üzeredir. New Jersey 

Beyruttan yazılıyor: (Loryan) ga • valisi Hofman'ın hapishanede Haupt -
zeteainin yazdığına göre Türkiye em- man'ı ziyaretinden çıkan netice budur. 
niyet umum müdürü Şükrü, hariciye Çünkü bu ziyaret, ortaya yepyeni bır 
Şark umuru müdürü ve emniyeti umu- hakikat çıkarmıştır. 
miye müfettiei, perşembe günü Bey - Vali Hofman, hapishaneye, af ve 
ruta gelmişler, ve Sen Jorj oteline in- 2000 dolar mükafat vadiyle gitmiştir. 
mişlerdir. Hauptman hakikati söylediği takdirde 

İyi malumat veren kaynaklardan al- affedilecek ve ayrıca da kendisine 2000 
dığımız habere p:.öre Türk heyeti Bey - /dolar mükafat verilecektir. Vali hapis
ruta, Suriye - Türkiye hudutlarına ait 1 hane memurlarına ketum davranacak· 
bir çok meseleleri müzakereye gelmiş· ı larma dair yemin verdirdikten sonra 
tir. Bununla beraber bu defaki heyc:tin hapishane koridorlarına girmiş ve Ha-

(Devamı 8 inci yüde) J (Devamı 3 iincü yü:zde) 

, 
1 

Lindbergin çocuğu bu erHI• ile 
bu pencereden lıaçırıl'"'flı 

Bağdat Vapuru Köprüye Çarpb 
Hagdarpaıa lslcele•İndeki Kitapçı Kulübesi Yıkıldı 

Vapurun Baş Tarafı Da Parçalandı 

Şehrin hava hücumlanna kartı korunma- bey taraflarında ve limand~ çalınac~. ~~ 
11111 te.ınin için lizımgelen bütün tedbirler düklerle halk haberdar edil.ecek, .~u~ük 
alınmaktadır. Bu arada gece yapılacak sesini ifiten her vatandat evmde, dükka • 
hava hücumlarında tehir ıtıldannan maa • nında bulunan Jf•iı aokaia aızdırmayacak 
kelenrnesi tedbiri de vardır. Bu sahada ilk bir aurette maskelemeie mecbur olacak. • 
tecrübe bu ayın yirminci akf8111• yapıla • tır. Maskelerniyenler ceza görecek~er~ır. Bu sabah aaat 8,40 ta Köprüde bir kaza · besine çarpmıf, bu kulübe parça parça ol- f pur çarpınca yolculardan l:ir kısmı lcorku 
Caktll'. Bu ille tecrübe ıehrin en kalabalık Tecrübe baılayınca so~ak fenerlen ~n· im ... _ dolu seferini yapmakta olanı muıtur. Bundan sonra da vapur köprünün ile kendilerini iskelenin üzerine atmıılar, 
&eınt· l d" "'I k "f naklıye de fenerlen • o Uf, nna ba b d h f"f • • .. ı o an Beyoğlu ile Hasköy, Kasımpa, uru ece ' veaaı 1 • ~ •• •• • •• •• •• Ha yan dubasına çarpmıf ve vapurun f ta • ura a a ı ve ıncınme kabıl:ı.den yan • r·. Galata, Beyoğlu, Taksim ve Şifli semt· ni söndürüp caddeyı veya sokagı -~çık Baidat vapunı butun hızıle koprunun .. Y· rafı yamyassı oJmu§tur. lar almıılardır. 
f erıni içine alan sabaya inhisar edecektir. bulundurmak tartile bir kenarda tecru.b~- darpap iakeleıine ~mııtır. Vapur kop• Çarpma 0 kadar ıiddetli olmaıtur ki Deniz ticaret, Akay ve Emnİy.t mücfür-
leride İstanbul cihetinde de bir tecrübe nin bitmesini bekliyecektir. Bunun ı~m rüye geldiği zaman iskelenin kenarını sıyı· Köprü baıtan bap sarsılmıf, köprü üze • JUkleri deniz ıubesi der' -ıt tahlobta Lat· 
l'apıJaca.khr. bir talimatname hazır~ıf, bava tehli • rarak 1reçsneie baflamlf, kaptan bu lehli· rinde bulunanlar bile telif ve heyecan ile lamlflardır. Zarar ve ziyan, çarpmanın ae-

l'ecrübe aaat (21,30) da batlıyacak ve kesine kart• koruma kom~yo~u. tarafından keli vaziyetten kurtulmak iaterken vapur o- kaçıpnıya baflamıtlardır. bebi tetkik edilmektedir. Vapwtm maki • 
~ aaat devam edecektir. Tecrübenin da bir beyanname netr~ı~ıftlr. Bu be • lanca bızile iakele üaeriadeki kitapça kulii- Nüfusça hiç bir :zarar yoktur. Fakat va • nelerinde bir anza olduğu aöyl ·kteclir. 
-tladajı zaman Tilnel, Takaim ve Osman· (D11amı a ncr yu:de) 
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2 Sayfa SON POSTA 

(Halkın 
Kuduz Vak' alarının 

Sesi] ı" 
Çoğalmasına aaa ........................... ım1••ıııımıııım ..... .-...... mıiila:ım ............... ... 

s ... ,
1
./V..: .. ?..e~~~~;:.?... Arkadaşlarının Eşya la- Eczaneı.er 

lan nazarı dikkati celbedecek dere- ç ı u· il • • ı. salış 
ccde artmış ve sıklaşmıştır. Bu mü- rını a an nıversıte l VapamzyorlarmlŞ 
nasebetle dün bir yazıcımız Tastgel • •• .l ~ 
diklerine yukarıki suali sormuştur. E } Son günlerde, eczahanelerdeki ahı 
aldığı karşılıklar aşağıdadır. Mekki, Bir roin Mü pte ası imiş. veri§in yarısı durmuı gibidir. Bütün * 

00 
.. n E müstahzar ilaçlar için herkes, ecza de-

Taksim, Straaelviler, Şatvan apartımanı, Tevkif dildi polarma koşmakta ve eczahanelerdeki 
Rüveyde: O • . . . . . • işler de yalnız hazırlanacak ilaçlara 

hem de Okur nıversıte Tıp, Fen Fakıiltesı ders - ı tane pardesü çaldım .. İkısını koltukçu . h' t kt d" 
- Bir çok kimselerde, h • d . . . . ın ısar e me e ır. 

d b k anelerın en ve salonlarından talebe H ul\ısıye, bır tanesını de Y enicamide 1 B b b' • bb• .. h .azar geçinen kimseler e garip ir anaat . . . . unun se e ı ıse tı ı musta zara -
~'cu: İnsanların kudurmalan için mutlaka ar~ada,ıa~ndan Yaşar, Han~fe, Ahmet, Şükrü adli b:ıruıne sattım •• Son aldı • tın, ecza depolarında daha çok ucuza 
kuduz bir hayvan tarafından ısırılmaları Azız, Ferıdun, Adnan, Alı, • Vangel, ğım eldiven, fapka ve eıarpları da po • satılmasıdır. Mesela, eczahaneden 200 
lazımmış! Halbuki bence insanlar. kudur- Mahmut, Muhtar, Turgut, Faık, Hasa-

1 
lise verdim. kurusa alınabilen bir ilaç, ecza depo • 

maıarlnln m
o•'uliyetini daima biçare hay- nın paltosunu, §apkasını, e~arbını ve el- Mahkemede koltukçu Hulusi de suç- I d~ lOO k I b'l k d. ..... d" l • · d ... · · H d arın an uruşa a ına ı me te ır. 

V
anlara yüklemekle haylı haksızlık ediyor- ıven erını atır ıgı ıçın yakalanan u- lu olarak bulunuyor u.; O da bunları B f k d l kt ~ kuk F k""l • b" · • I b . d . . . u ar ın nere en ve nası çı ıgı şa-

lar. Çünkü bir çok hadiseler var ki insan - a ut tesı. ırmcı s~ne ta e e_ısın en 

1 

Jtıraf ettı. yanı dikkattir. Eczahanelerde bu fiyat 

}arın Sl.nı"rlerı"ne ve beyın· lerine bir kuduz Adanalı smaıl Safa dun müddeıumu - Hakim Reşit tekrar sordu: f k d tt'k h. k" . . . _ . . . • ar ı evam e ı çe, ıç ımsenın ora-

h l 
.b. . d" 1 mılıge verılmıştır .• Sultanahmet sulh hı- - Oğlum senin gibi münevver bir 1 "d' d b"I b"l k 1 ayvan sa yası gı ı tesır e ıyor • • A • • • ara gı ıp e ı e ı e zarara at ana • 

Ve bu kabil hadiselerle 0 kadar sık kar· rmcı ceza hakımı Reııt sorgusunu yap- adamm bu İptiladan kurtulması için rnıyacağı bedihidir. 
şılaşıyoruz ki ben, cümlemizin birden na- mt§ltr: tıbbın bir çok keşifleri var .. Sen bu hır- ------
sıl kudurmadığımıza şaşıyorum! - Söyle bakahm oilum, bunları ne sızlığı (Daüsairka) .hastahğından mı y ı• M jJ 

Binaenale h. kuduz vak' alan, kudurtu- yaptın •• Sen dört, be§ ay evvel gene yapıyorsun? Yoksa iptiladan mı? Ge- er 1 8 ar 
cu sebc lerey nisbeten hiç te çok değildir. böyle bir iıten bizim mahkememize çen defaki tevkifin sana bir tehzip der- Haf la Si 

B -t~b 1 b ·· · · ahım· saydıg-ı gelmi!tin. Seni ben tevkif etmİftim • si vermedi mi? u ı ı ar a, ugun sızın v - 1 
nız bu vaziyete şükür etmemiz ve sinirleri- . Öyle değil mi? İsmail Safa pervasız bir ifade ile ce-
mizin hudutsuz tahammülünü alkışlama - Evet hatırlıyorum .• Fakat ikinci vap verdi: Yarın J aılıyor 
mız lazımdır! ceza mahkemesinde beraet ettim. Fa-1 - Benim Bakırköy hastahanesine gi- Altıncı Yerli Mallar haftası yarın * kat suçumu itiraf ediyorum •• Müthiş bir I rip çıkan arkadatlarım da var .. Onlar ba,Jamaktadır. Her Yerli Mallar haf-

Tarlabaşı, Necip Mardan apartımanı, 1 eroin iptilası tazyiki altında kahy~- 1 çıktıktan sonra tekrar eroi~ kullanıyor- [ tası~da olduğu 
0

gibi bu hafta içinde de 
Ziya: rum. Para bulamayınca ~uursuz hır lar. Tamamen vaz geçemıyorlar. lıte magazalar yerlı mallardan mürekkep 

_ Kuduz vak'alarının çoğalması düşü- halde bunu yapıyorum. Filhakika ba - ben bu iptilanın kurbanıyım.. 1 vitrinler yapacaklardır. Bu vitrinlerde 

nülecek şeydir. Hele biraz vehimli insan -
lar için, bu vak' alarm çoğalması büsbi.itün 
endişe verici bir keyfiyettir. Eğer bu vak"a
ların önüne geçmek yolunda tedbirler a -

bam bana para gönderiyor. Fakat bu 1 Bundan sonra hakim, İsmail Safanın ' yerli malını en gÜzel gösteren birinci -
para benim günde iki liralık eroin tevkifine Hulusinin serbest bırakılması- ler, ikinciler ve üçüncülere ikramiye ve-
ihtiyacımı temin edemiyor.. Ben üç na karar verdi. rilecektir. 

lınmazsn, biraz müsevvis olnnlar, sokağa 
çıkmaya cesaret edemiyeceklerdiT. ar den ·zde Yine Fırtına 

Kuduz, şüphe yok ki mikrobik iJletlerin 
en korkuncu, en müthişidir. Karadenizden gelen haberlere göre, şimal rüzgarları gene §İddetli surette 

Hayatlarını en çok. seven kimseler bile ba§lamııtır. Bazı vapurlar Saniısun ve Ereğli limanlarına sığınmışlardır. 
bugünden ve bir diğer hastalıkla ölme/{ Şimdilik seferi 1reçiken vapur olmadığı gibi, hiç bir kaza da kaydedilme • 

yüz sene sonra kudurmaya tercih ederler. miştir. 
Kuduz. köpeklerden, köylerden, horoz- O d 

!ardan alnbiJeccğimiz bir illettir. Bu hay - niversite e Bir HırsızJık Daha 
vanlara lstanbulun her semtinde rastlaya- Tıp Fakültesinin teırihane kısmının 
bileceğimize göre, kudurmak tehlikesine dördüncü salonundaki bir duvar saati 
her an maruzuz demektir. aşıralmı§br. Hırsızlık cuma günü olmuı· 

Halbuki medeni bir şehirde daima ku _ tur. Polis tahkikat yapmaktadır. 

durmak endişesile dolaşmak bize, bu kor
kudan bile ezici bir utanç verir. 

Bu itibarla bu endişeyi gidermek bütün 
tedbirlere bir an önce baş vurmak icap e
der. 

Şüphe yok ki bu yolda en ehemmiyetli 
vazife, baytarlara yüklenir. 

Yangın Sa'lı fan Duman far 
Beyoğlu, Büyük Hendek caddesinde 

6 sayılı apartımandaki ailenin sobaları· 
nnı fazla yakmalarından bacadan çı· 

kan dumanlar yangın zannını uyandır • 
mışsa da yanh§hk çabuk anla§ılmıştır. 

Bir Yaralama 
Kırıehirli marangoz Necip, arkada§• 

Erzurumlu demirci Bekiri bıçakla ar
kasından yaralamııtır. Hadise bir kadın 
mesele:sinden çıkmııtır. 

Bir Otomobi ı Kazası 
Şoför fsmailin (2484) sayılı otomo • 

bili Metrutiyet caddesinden geçerken 
seyyar ekmekçi Ahmede çarparak muh
telif yerlerinden yaralamııtır. 

Vakıa lstanbulda bir kelp tedavihanesi 
vardır. Fakat orada, kuduz hayvanların 

savletine uğramış talihsizler tedavi edilir. 
Bu tedavilere de yüzde yüz güvenilemiye
ceği belki yüz vesile ile anlaşılmıştır. 

Lokantaların Müşterilerden Keyfi 
Olarak Aldıkları Yüzde On Zamlar 

Hem kuduzla mücadele ıçın, kuduz 
hayvanlar tarafından dişlenmeyi bekle -
mek, çocuğu azarlamak için testiyi kırması
nı beklemeye benzer. 

Bu itibarla, baytarlarımıı:, atık ihmali -
ni caiz göremiyeceğimiz, kuduz mücadele
sine olanca imkanlarile seferber olmalıdır· 
lar. 

Hırsız Mustafa 
Nihayet Yaka·11 Ele Verdi 
Şilede. bir çok hırsızlıklar yapan 

ve yakalanması için zabıtayı aylarca 
meşgul eden sabıkalı Çerke§li Musta • 
fa nihayet yakayı ele vererek kanunun 
pençesine r)üşmüttür. Mustafanın tutul
duğu yerde hırsızlama olduğu anlatılan 
bir çok eşyalar da ele geçmiştir. 

Şehrimizdeki bin kadar garson vazi
yetlerinden tikayetçidirler. Bunlara gö
re, kendilerinin çalıştıkları bütün mües
seselerde müıteriden alınan yüzde 10 
garson hakkı, garsonun cebine değil, 

müessesenin kasasına girmekte ve gar• 
sonlar da, asgari paralarla aylıklı ola
rak çalışmaktadırlar. 

Bunlardan bir l'l"UPt kendilerine ya
ramayan bu paraların, biç olmazsa bir 
hayır müessesesine verilmesi için muh-

telif kurumlara ba§ vurmaktadırlar • 
Garsonlar, kendi haklara olan bu pa

raların Kızılay veya Hava Kurumuna 
verilmesi için çalışılmaktadır. 

Fakat epey zamandanberi baılayan 

bu teşebbüsten hiç bir netice alınma • 
mı§tır ve halk lokantacılar lehine, ye-

1 

meklere keyfi olarak yapılan yüzde on l 
zammı verip duruyorlar. 

1 
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TAKViM 
BiRiNCi KANUN 

R•ırat sene 
11 

Arabt eene 
1351 1354 - -Kasım Resmi sene 2 nciteorln 
84 1935 28 

ÇARŞANBA 

SABAII 
Ramazan 

!MSAK 
s. D. S. D. 
2 84 15 12 47 
7 1S s 28 

Öğla İlciacli l İftar Yatsı 

s. D. s. D. s. D. s. D. 
E. 7 26 9 57 12 - ı 39 
z. 12 07 14 28 16 40 18 20 

Ayrıca en kenar semtlerdeki bak • 
kallarda bile ikramiyeli kuru yemiı aa· 
tışı yapılacaktır'. Bunun için yarından 
itibaren kuru yemi§ alacak lstanbullu • 
Jar aldıkları yemi§ mukabilinde bak • 
kallardan birer makbuz istemeli ve bu 
makbuzları ıaklamabdırlar. Bu mak
buzlarda bir numara bulunacak, bu 
numaralar arasında piyango çekilerek 
ikramiye verilecektir. 

Bugünden itibaren radyoda her ge
ce yerli mallar hakkmda konferanslar 
verilecektir. Bu konferanslar Anado
luda bütün Halkevleri tarafından din
letilecektir. 

Fransızların Bloka 
Paraları 

Fransızların burada mevcut olan 
bloka paralarını ne suretle kurtarabile
ceklerine dair tetkikat yapmaya l'elen 
heyet, iptidai maddeler almak sureti • 
le bu parayı takas yapmaya karar ver
mi§~ bunun İçin de ( 15) balya tiftik al· 
mı~tır. Ba tiftikler Fransaya nakledile
cek, üzerlerinde tetkikat yapılacak ve 
böylece bir takaslaşma esası buluna • 
caktır • 

Yenişehir Yangını 
Dükkanında Yatan 
Kiryako Alkolikmfı 

Evvelki gün Yeni§ehirde çıkan yan

gının tahkikatı devam etmektedir. An
la§ıldığına göre dükkanında yatan seb
zeci Kiryako alkolik bir adamdır. Hi
dfoeden bir kaç saat evvel gene bir hayli 
içmiş ve dükkanda aızıp kalmııtır! Za
vallı adam aarho§hıiu yüzünden alev • 
ler içinde yanıp kavrulmuştur. Zabıta 
yangının henüz neden çdrbğını incele
mekte devam ediyOJ'. 

P•zar Ola ll•o•• •· Diyor Ki ı 

Birinci Kanun 1 t 
~ 

( Gilnün Tarthl) 

Bir iki 
Satırla 

Suriye, İran ve Rusya ya T elefoıı 
Adana üzerinden Suriye şehirleri iİ4 

telefonla görüşülmek üzere tertibat alın " 
maktadır. Diğer taraftan da Karadeniz 
yolile Samsun ve Trabzondan hana kadaı; 
bir telefon hattı uzatılması düşünülmekte• 
dir. Bu hat başlıca Rus şehirlerine de bağ• 
lana bilecektir. 

* * * 
Zarar, Müsebbiplerine ÖdetilecelC 

Bundan beş alb ay evvel yakalanan ka
çak unların çuvalı 2 60 kuruş üzerinden sa• 
tılmıştır. Piyasaya göre çuval başına 440 
kuruş zarar vardır. Bunun sebebi onların 
ihtarlara rağmen vaktinde sahlmıyaralC 
bozulmuş olmasıdır. Bu zarar sebep olan~ 
lara ödetilecektir. Satılan unlar 350 çu .ı 

valdır. 

* * * 
Aç Çocuklara Yardım 

Kızılay kurumu ayın on beşinden itibao1 
ren mekteplerdeki l O bin aç çocuktan iki 
binine öğle Üzerleri ekmek. yemek ve ka• 
tık vemıeğe haşlıyacaktır. 

• • • 
Vağner Atinaya Çağrıldı 

Ati na belediyesi bir konferans vermefl 
üzere İstanbul belediyesi imar müşavid 
Vağneri Atinaya davet etmiştir. 

• • • 
Yani Tutuldu 

Teofil Gotye vapuru tayfalanndan (3}; 
kişi esrar kaçırırken yakalanmış ve tevkif 
edilmişlerdi. Bunlar da esrarı Yani adlı bi .. 
riainden aldıklannı söylemişlerdi. Bu Yani 
yakalanmış ve ihtisas mahkemesi kararilg 
tevkif edilmiştir. 

* * * 
Fındık İhracatımız Arttı 

Fındık ihracatı artmıştır. Hamburg pi • 
yasası külliyetli miktarda fındık çekmek ıı 

tedir. Stok pek az kalmıştır. Dün Hamburg .. 
ta Giresun fındığının kilosu 59 kuruşa sa" 
tıl~. yani bir günde 3 kuruş birden yük -' 
sclmiştir. 

* * * 
Harem Seferleri Batladı 

Son lodos fırtınalarında harap olan Ha"' 
rem iskelesi tamir edilmiş ve dünden iti • 
haren mutat Harem seferleri ynpılmay_g 

başlanılmıştır. 
• *. 

Para§Üt Kulesi 
Türk ku~u için Rusyadan bir paraşüt 

kulesi getirtilmiştir. Kulenin nereye kuru"' 
lacağı henüz tesbit edilmemiştir. Y e~en 
uçuşlan için tayyareci Vecihi ile mt.iteha!J" 
sıs Ahalin Merzifon ve Afyonda tetkikler 
yapmaktadırlar. 

* * * 
Hukuk Fakülteıinde Devam 

Kontrolu 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte 11 

ainde de edebiyat fakültesinde olduğu gibi 
talebenin devam kontrolunun karne imZll" 
lamak suretile yapılmaı:ı kararlaştırılmış " 
tır. 

• • • 
lıkan Müdürlüğünde Tayinler 

Yeni teşkil edilen iskan dircktörlüği.İ 
mufiasebeciliğine Rüştü, muavinliğine Hil
mi, mümeyyizliğine Osman Nuri tayin e • 
dilmiş] erdir. 

• • * 
Bir Hapishane Kaçağı Yakalandı 

Ankara hapishanesinin duvaruıı del
mek. suretile kaçan mahkUmlardan Emin 
Ayvalıkta bir zeytin bahçesinin bekçiliğini 
yaparken yakalanmı~ Ankaraya gönde -
rilmiştir. 

- Bak, Hasan Beyciğim: Şu bizim 
}'İne de beğenmeyiz! Halbuki ..• 

beledôyeyi 1 Ne incelikler dütünüyor. Meseli, hava taar· 
ruzu vukuunda halkın zehirli gazlardan korunması 
için .•• 

Konferanslar tertip ederekt korunma yoJlarını 1 
gösterecekmiı. 

Hasan Bey - İyi ama, Bayım, hazır eli değ -
mişken, lif ola salatalarla, mikroplu aütlerden ko
runmak yollarım da öğretae daha hayırli olurdu l 
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Yazı Çok Olduğu /çin 
Bugün Konamadı 

-. 
li~db·~;ği;,· ... 
Oğlunun 
Ölümü 

(Baf tarafı 1 inci yüzde) 

~Ptrnan'ın bulunduğu hücrenin kapı -
ına gelerek orada mahkumun karsı-

sına . 
}} . ot~~muştur. Sonra mahkuma 
a~.ık.atı ıtiraf ettiği takdirde affedile -

~~&ını vadetmiştir. Bunun üzerine 
rıat'.()tm h'k• · • an ışu ı ayeyı anlatmıştır: 

b ıc- Ben katil değilim.. Üzerimde 
ı ~lunan para Fiş isminde bir Alman 
l(Urk t•• 
e . . _ ~ccarına aitti. Bu parayı tevkif 
lt~ıl;~gım ~snada sarfediyordum. Çün-

ış bu ışte beni aldatmıs ve borcu-
tıu öd · · • b ememişti. Polis masumiyetimi 
18 

at eden vesaiki imha etti.,> 

Bu Da Başka 
Bir Deniz 
Konferansı 

----·----- Ek • T• -

Londrnda toplanmakta olan d niz 
konferansınn imrenmi, olacaklar ki, 
gnzetelerin haber verdiklerine göre, 
son günlerde, balıklar da, Marmara a· 
daları civarında, kendi aralarınd bir 
konferans kurmu'}Jar. 

Londrada bir araya gelen devletler
le, buradaki balıkların konuşacakları 
meseleler aşağı yukarı ayni olsa ge • 
rektir. Zira her iki zümrenin de baş 
kaygusu, nihayet kendilerini taarruz
dan, tecaviizden ve imhadan korun· 
mak çarelerini araştırıp sağlamaktan 
ibarettir. 

Arada tek bir fark varsa, o da insan· 
lar derecesinde mütekamil olmıyan 
balıkların, gene onlar gibi, içten pa -
zarlıklı olmayışlarıdır. Filhakika insan· 
lar, tecavüzden korunma yollarım ara· 
makJa beraber, bi?.zat tecavüz ettikleri 
takdirde üstün gelmenin çaresini de 
düşündükleri halde, zavallı balıklar 

.Sonra, valinin yüzüne bakarak ya
tagı Üzerindeki incili almış, elini üzeri
ile koyarak: 

:-- Çocuğumun başı üzerine yemin 

adıy~r~m .. Size hakikati söylüyorum, 
ernıştır. 

Dünyada insanlara müsavi niabette verilmit Üç ıey vardır: Ha
va, su ve zaman. Şehirlerde yafıyanlar havadan ve sudan ayni nis
bette istifade edemezler. Bazıları izbelerde, havasız karanlık yer 
lerde yaflll'lar,temiz hava ve temiz sudan hiaaelerini alamazlar. 
Fakat zaman öyle değildir. Zaman hepimiz için müaavi surette 
verilmiıtir. Ondan istifade edip edememek bizim elimizdedir. 

zamanın kadrini bilmez, onu manasız ,eylerle, hazan zararlı ifler ancak nefislerini tecavüzden masun 
yaparak iaraf eder. Zamanlarını faydalı kullananlar, hayatlannın bulundurmak tasasmdadırlar. 
kıymetini bilenlerdir. Zaman içinde fırsat kaçırmıyanlar, zama~dan N ] k 

· · · til d -~ · · b 1 d' ası i insanları en çok yıldıran en ıyı ıs a e cuuesını eceren er ır. . . . . ' 
Yali: 

le - S.i.ze, ?u. ~üklımetin valisi sıfati-
Z ··ı ·· ·ı f d' k k F denızaltı vesaıtı ıse, balıkların da en· 
amanınızı o çu ı e sar e ıyoraanız or mayınız. akat vakti- . . . . 

nizi öldürüyorsanız oturup ağlayınız. Çünkü ha t ·kin • b" dışesını mucıp olan gene bunlardır. 
~u sozlerınızın nazarı dikkate alma

tagını vadederim. 
İnsan vardır ki zamanını altın gibi dirhemle kullanır, her daki

kasını faydalı bir tekilde geçirmeye çalıtır. Yine insan vardır ki 

ya a 1 cı D' T h Jb h. ·ı 
defa gelmeyecek, ve kaybettiğiniz zamanı bir daha geri çevire- a te a ır, torpı , mnyın.. Bunların 
miyeceksiniz. balıklar için mukabili, olta, zob, pa· 

rakete, sepet ve ağdır. Bundan baska, 

tayyare bombnlarına tekabül eden bir 
• 

1-J Ye hapishaneden çıktıktan sonra 

! aup~mamn affına teşebbüs etmiştir. 
' ernyız mahkemesi Hauptmanın af 
talebi • d t .• . .. N nı re e tıgıne gore, vali Hofman, 

.ew Jersey mahkemesinden onun affı- MUHTELiF HABERLER 
de saçma vardır ki, zavallı balıkların 

ve bilhassa kıyı sulnrında dolaflllayı 
adet edinen kefallarla istavritlerin baş 
düşmanıdır. liı t . d emın e ecek, ~emektir. 

Kasımpaşadaki 
Cesedin Sırrı 
Aydınlanmadı 

Ankarada Kıyafet Balosu Surigedeki 
isyan 
Teşebbüsü 

Hatta rivayet ederler ki, kefal baba, 
bir gün yavrularım etrafına toplamı§, 
onlara, insanların hilelerinden korun
mak usullerini öğretiyormuş .. 

1, • ( Baı taralı 1 inci yiüde) 
ogularak öldürüldüğü neticesine var

~1!lır. Cesedin hüviyeti anlatılmcaya 
~adar Tıbbıadli soğuk hava sandığın • 
· a. teıhirine lüzum iösterilmi,ttir. 

Kadın Gençtir 
Bulunan cesedin yası (32 • 35) ara• 

••nda tah • d"l • • ~ • • .. mın e ı mıftır. Ve geyınıt tar· 
... ına .. d t 
1 1 

gore e atanbullu olmadığı anla· 
t' tnaktadır. Polis kadının parasına 
... ~aen öldürülmesi ihtimalini de na· 
...... • "b 
t 1 ıta are almı,t ve elbiselerini getir • 
erek pamukl t · · l • • 

• u en arısı ve e bıselerı ara• 
•na d'k'l • l)ıa • 1 1 mıı altın para bulunup bulun· 

l ~ dıgını araftırmı.fhr. Kadının sol ku-
agındak· -

... 1 yırtıgın da küpeyi çıkarmak 
"'Cel • d 

~~ 
t 

1\ d eaın en doğduğu tahmin ediliyor • 

I• a ın baıka bir yerde 0°'ld"' ··1 ·· 
•iı uru muı ve 

Resimde Çocuklan Koruma müessesesının yetiştirdiği gençle-

ri ve ortalarında kurumun başkanı saylav F uadı zeybek kıyafetinde görü-
ltııa nıı~ a.ğzına getirilerek ayağına ta· 
•U .n buıp~ (14) me~ekadar~eriye y~o~~;u;n~u;z;·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rukıenerek bırakılmııtır .. y i t d N birler TaQt 

'etF.i:er havalar yağmurlu .olsaydı, ce. unan s an a e y 1 
sularla dah ·ı ·ı k k ı· k ·ı · · C:e•- a ı erı ere adar gide • A . 1 O (Özel) - Dün Makedonya/ müna a atı esı rq,ıştır. 

I{ \re bu sur ti d . tına . - .. .. . 1· M"d • 
Olacak e e e cınayet kapatılmıt ve T rakyada yağan şiddetlı yagmurlar bu· Yüksek Mıl ı u afaa Şurası 

8 h. • ··k feyezanlara sebebiyet vermiştir. Sela· Atina 1 O (Özel) - Yunanistanın yük-
unu temın etmek • • · h yu · ı d · • ··d f • C:llnil . ıçın canı ve ya ut nikten bura gazetelerıne gelen telgraf ar a sek mıllı mu a aa ıurası yann kralın baş· 

lıald erb cesedı au cereyanına amut bir !<!ehrin bir çok mahallelerinde suların hü • kanlığında toplanacak ve memleketin süel 
e ırakmıtlardır. ' pek korkunç bir şekil almış bir çok durumunu inceleyecektir. 

Bir J U cumu 
Por d.. • P. cu Daha evler çökmiiştür. Bir çok kimseler açıkta Emniyet Direktörü Değiıtirildi 

derinJıs . un. hadıse yerinde tahkikatını kalmışlardır. Atina ile s;lanik arasındaki A . I O (Ö I) _ At· E . d. 
..1 eıtırmıı ve laöım b. ·ı . . h k ·ı tına ze ına mnıyet •· 
.. e b 

1 
.. ın ıraz ı erısın· telefon direkleri yıkılmış mu avcre csı - k .... S . t bd'I d·ı • . 

U Unan tanzif t h I d" ı re toru pıru e ı e ı mıştır. 
\ten· a a ır arının mer ı· · · 1· 1 • K b ı •nde iki damla kan b 1 t B mıştır. Kral, Se ır erı a ul Etti 
l(antar .. . • u muı ur. u İstrumca ile Nestos ırmakları taştığın -
i.tlerıd·. ~zerıne cınayetin bu ahırlarda dan Selanik _ Dedeağaç treni Dramada 

._, ıgı zannı hasıl olmu•tur. 
Atina 1 O (A. A.) - Elçiler heyeti kral 

tarafından kabul edilmiıtir. Kral, diplo -

- Evl.1tlarım 1 Şöylesine olta der .. 
Berut, (Özel) - Suriyenin istiklali için ler .. Böylesinin adı ağdu .... Birinden 

büyük Lir İsyan .hazırlamaktan suçlu ola - şu türlü, ötekinden bu türlü sakınılır .• 
r~ meydana çıkanlan sizli cemiyetin talı- Derken, bunları kıyıda gözetliyen 
kikatı devam etmektedir. balıkçının biri saçmayı savurup da 

Cemiyetin lideri Antuvan Sa'de ile di - h · · b. d k k k kala 
~ . . . . . epsını ır en ıs ıvra ya yınca, 
rer . r~ıslerı :.enıde~ ıstıçvap edilmiıleı:cıİı': kefa) baba: 
Bu utıçvap uç yem maznunun tevkifini 
İcap ettirmif ve meselenin gittikçe dal bu- - Buna tepeden inme, derler •• Bu 
dak sardıfı anlatılmıttır. · · · hesapta yoktu 1 demiş .. 

• Y~.iden tevkif edilen üç kiti ıunlardır: Şimdi, zahir, Marmarada konferans 
~~ıtri Hayek, Cemil Azar, ve Abdülba • kuran balıklar, bu tepeden inme bela· 
dıyulsuJh. 1 k · d J • 

A t Sa
'd . . . b bazı ya arşı ıcap e en çare erı arafbra .. 

n uvan enın utıçva ı, .aynca, ki 
evlerde taharriyat yapılmaımı mucip ol - , ca ar· 
mUf, ve bir çok gençler de tevkif edilmit Fakat, insanın bile başa çı~ı.ğı 
ise de yukarıda İlimleri sayılan üç kifiden insanlarla balık]ar nasıl başa çıkabılır
bllfka diğer hepsi serbest bırakılmıtlardır. ler? Bilmem ki 1 
... Müdafaa avukatlan bazı mevkuflann .. · • · '· · •' '· '· · • '· · '· '·----
kefalete rapten tahliyelerini istemiılene de Jltarlık : 
müstantik, meselenin gittikçe genİfliyen 

safahatına nazaran bu taleplerin ia'afı 
mümkün olmadığını bildirmiftir. 

..>evlet Basımı 
Dl rektörlüğü 

Erbabına Sor ı .. 
Sofunun biri, yolda koşa kop gidiyor -

ken, karşısına çıkan bir bektaşi babasını 

durdurup: 
- Yahu! Ezan okundu mu? Diye .or· 

muş. 

Bir yıldanberi Devlet Basım Evi direk • Bekta~i: 
törlüğünü vekil olarak yapmakta olan bin- - Kulağıma bir şes geldi ama. bil • 
batı Nail kendi arzusile yüksek vazifeain • meın, ezan mı idi, değil mi idi? ErLabına 
den tekaüt olmak ve Kültür Bakanlığınca sor! demiş. 

Devlet Basımı direktörlüğüne asil olarak - Namaz kılındı mı? 
tayin edilmiftir. - Cemaat toplandıydı .. l:lbette ltılmı~-

Samsun Gümrük 
Batmüdürlüğü 

)ardır. 

- Sen de kıldın mı? 
- rı kılar da, sen durur musun be İma· 

mm? 1. 
rce f :r kalmıştır. 

iht· za et ahırlarında birisi genç birisi Morada matlar heyetini kabul etmekle bilhassa Ankara: 10 (TeJefonla) - Aldıiımız 
'Yar 'k. b k . ' Atina 10 (A. A.) _ Peloponez (Mo-ıbahtiyar olduğunu, tebriklerden ve temcn· haberlere göre Samsun gümrükler bllf mÜ· 

ra) da vukua gelen feyzanlar, mühim ha· nilerd~n ;re :una~ ulusu hakkında sö;:le • dürlü!ü Jai~edilmiftir. Buranın itlerini bir 

TIFLI 
a)..... 1 1 e çı vardır. Kadının genç 

·••ası c· • b' itti ınsı ır tecavüze mümanaat et-
~ .f olma 'ht' 1. • ti · . sı 1 ıma ını de hatıra getirdi-
ltı ıçırı Polis dün ahırın genç bekçisi Os-
•nı k Osrrı Ya alamıı ve sorguya çekmiıtir. 

an suçu . k" . . Sok ın ar etmı§ ve sorulan bır 
'tah~~allere de hiç cevap vermemiıtir. 
""i 

1 
ık.ata el koyan müddeiumumi mu· 

fay n e~ınden Şefik bu sabah Kasımpa
ltıe a 2'•derek tahkikatı bizzat idare et-

Ye baılamııtır. 

11~ınride Kültürpark 
~eh ~ir 1 O (A. A.) - Şarbay doktor 
llıiı'hÇet Uz' un başkanlığında toplanan uray 

"nd· ı 11\dıkı ıs eri Sovyet uzmanlarının hazır -
tle . arı kültür park plan taslakları üzerin· 

•nceJ 1 llorı eıne er yapmışlardır. Bu çalışmanın 

1 b b·yet vermicıtir nen sıtayış sozlerınden dolayı pek rnute - tef goreeektır. Buranın kadrosu eskisine 
sar ara se e ı y • • - •• 1 • • 

Patras ile Pyrgos arasındaki demiryolu hassıs bulundugunu soy em ıştır. nazaran azaltılacaktır. . . . . . . . . . . . . . .• 

Çinde Güçlükler 
Artıyor 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
Bizde her verilen emir, ya manası ve maksadı gözetilmeksizin, 

hi bir inhiraf kabul edilmeksizin harfı harfine tatbik olunur, ya 
ç . • halk •. "nd k 0 t ihmal olunur. Her ikisi de emrin kıymetını ve uzen e ı e-

sirini kaybetmeye sebep olur. . • . .. . . 
Son günlerde belediye tramvaylara arkadan bmılıp onden ınıl-

mesini emretti. Lüzumlu bir tedbir. Tramvay içinde biri sağdan 
diğeri soldan çıkmaya çalıpn insanlar arasında ezilmekten kur· 

tulacağız. 

Güzel amma, kadınlar ne yapsın. Tıklım tıklım dolu bir tram
vayda kucaiında altı aylık çocuğile bir kadının arkadan binip 
öne geçinceye kadar çekeceği iıkenceyi bir düıünün. Yahut hasta 
bir adam, bu zahmete nasıl katlansın. Her emrin,her tedbirin tat
bikatta istilzam ettiii bazı tadilat vardır. Bu son tedbir de böyle 
bir tadile muhtaçtır. 
Yoksa, halka kolaylık olsun derken, kadınlara ve hastalara İf· 

kenceyi intaç eden bir tedbirin isabetli olabileceğine: 

JSTER JNAN lSTER JNANMAI 

Pekin, 10 (A.A.) - Japon otorite
leri, kuzey Çin hükumetine kar11 J'•P•· 

lan talebe gösterilerinin Koumintanı" İ· 
le komünistler tarafından mülhem ol. 
duğunu söylüyorlar. 

Japonlar, bu kabil hadiseler tekerrür 
ettiği takdirde, aradaki güçlükler arta. 
cağını Çin hükumetine ihtar elmİfler • 
dir. 

al\
11 

lıc1.1 alındıktan sonra Kültür parkın e -

•na b l---------------------------------------;---------------------------------------------------------.~ aşla nacaktır. 

Zekat Ve Fitrenizl Haoa 
Kurumuna Veriniz 
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HAii ıtH El~l~E 
6QaoUKLlRI M iZ 
''Sevine,, in 
lztıraplı Sevinci 

Sultnnahmet devriyeleri bir sabah ao • 
kaklar arasında dolaı11rlarken boğuk bir 
hıçkırık sesi işitiyorlar. llk işleri hu sese 
ko§tllak oluyor. Bir de bakıyorlar ki bir 
kapı dibinde elleri ve yüzü soğuktan mo • 
rannış iki aylık bir yavru 1. 

Çocuk karakola götürülüyor. Bırakanın 
kim olduğu da nra.,.tınlmağa başlanıyor. 

Dün asliye birinci cezada Sevinç adında 
bir kadın, annesi olduğu halde bu yavru
yu soka w a bırakmak suçile muhakeme e • 
dildi. Bu kadın otuz yaşlannda görünüyor. 
Sakin ve sempatik bir hali var. 

Sorulnn suallere cevap "\:erirken gözleri 

doluyor: 
- Ben bırakmadım yavrumu sokağa .. 
Rivayete bakılırsa bu işin bir maccrnsı 

var: Bayan Sevinç bir erkekle sevİ§tlliş. Bu 
sevişmenin bir yavru, meyvası olmu . Fa.
kat daha bu meyva meydana çıkmadan er
kek Sevinci terketmiş; onunla alakasını 
kcsmiı. Çocuk doğunca annesi, yavrusu • 
nun babasına haber göndermiş. Fakat er· 
kek oralı olmamış. Bayan Sevinç te bu ha
le üzüldüğü için yavruyu babasına yolla • 
mı . Sonra da çocuk sokakta bulunmuş. 

Suçlu kim',\ Meçhul! ... 
Bu davaya ait mahkeme dosyası ara • 

•ında bir sürü aık mektubu var. 
Bunlardan bir tanesinde gu feci satırlar 

yazılı: 
«Çocu "..runa baba aramnğn kalktmsa be

ni bırak. Onun babası kim bilir kimdir} 
Müddeiumumi bemet talep edince genç 

kadının gözleri sevinçle yn§Clrıyor. 
Mahkeme de ayni karan verince göz 

ya lannı büsbütün salıyor. Sevinç, sevinç 
içinde ... Fnkat bu, öyle bir sevinç ki altın
da ıztmıp, mahrumiyet ve mahcubiyet giz
li. Bu aevinmeğe çalış~m gönül öyle parça
lanmış kil .• 

Karamanda 
Sudurağı Köyü 

Karaman (Özel) -150 evli ve 322 nü
fuslu Sudurağı köyü Karamanın en mab • 
suldar köyüdür. Bu köyün arazisi mün • 
hat olduğu için rutubetini muhafaza etmek
te ve fevkalade iyi mahıul vermektedir. 
Köyün çarıısı 3 bakkal dükkanı ile bir 
kahveden ibarettir. 

Köyün tam ortasında son maarif planla· 
nna uygun güzel bir okul yaptınlmııbr. Köy 
timendifer iataıyonuna bir buçuk kilometro 
mesafededir. Ve istasyon ile köy ar.ıuında 
çok güzel bir de fOle vardır. 

Kaşta Ziraat Bankasmm 
Yardımları 
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Onyede B lediye 
I<ahvelerdeki Kağıt 

eclisi 
Oyununu 

Yasak Etti 
Onye, (Özel) - Belediye buradaki 

ahıap fınnlan kaldınnıı, buruann yerine 

k&ğir fınnlar yaptırılmIJhr. Çartıdaki ah

şap dükkanlar da tamamen k&ğir olarak 
yapılmıştır. 

Belediye arazi ve binalarını karıılık 

göstererek belediyeler bankasından 

istikraz yapmağa karar vermi§tir. Bu pa-

ra ile Ünyenin elektrik qi halledilecek· 

tir. 936 da elektrik tesisatına baılanaca
ğı umulmaktadır. 

Onye Halkevi verimli çallfmalanna 
baılamtfbr. Bayram münasebetiyle teh· 

rimixdeki fakir mcktqpli ~vrulara ciYe• 

cek verilecektir. Ev bunun için bir mlisa· 

mere hazırlamaktadır. Belediye Reisi de 

Halke~e bu s8hadaki ça!ıımalannda 

yardım etmektedir. 

Belediye Meclisi bir kararla kahveler-

Adapazarına Da 
Göçmen 
Yerl şlirilecek 
Adapazan (Özel) - Romanyadan 

gelen göçmeni rden bir kısmının da 
Adapazarına yerleıtirileceği bildiril
miştito. f1k arti olan 500 nüfustan mü
rekkep 103 evlik bir kafile gelecektir. 
Bunlar Adapnzarının bütün köylerine 
ikiıer ev olarak iskan edileceklerdir. 
Bundan gonra 100 evlik ikinci bir ka
file daha getirilecektir. 

Tokatta Millet ektebi 
Tokat (Özel) - Burada bir millet 

mektebi açılmıı ve Cumhuriyet mektebi 
salonunda halka okuyup yazmak öğre
tilmeye batlanılmııtır. 

Kat Köyleri 
Ka§ (Özel) - Kazaya ıekiz ıaat 

mesafedeki Yozgat köyÜ Kaıın en iyi 

üzüm yetittiren ve bal istihsal eden 

köyüdür. lnıasına batlanılan köy yol

ları ikmal edildiği zaman Yozgat çı

kardığı mahıulü kolaylıkla sahillerimi
ze indirip ihraç edebilecektir. 

Vnye'nın l{drünü1ü 

de kağıt oyununu yasak etmiıtir. Şimdi tir. Kasabada çartaflı ve peçeli tek bir ka
bütün gençler Halkevinin zenain kütüpa- dına rastlanmamaktadır. Esasen kadmla
nesine devam etmekte, kağıt oyunu yeri· rımız daha bu yasağın tatbikinden evvel 
ne mütalea ile meıgul olmaktadırlar. çartaf ve peçelerden ııynlm11 bulunuyor-

Çarıaf ve peçe yaaağı tatbik edilmit· lardı. 

ızı cahamamda Köylü
lere S hhat ilgisi 

Hükiim t Doktoru 
Bir ·Tamim 

Bütün Köylere 
Gönderdi 

Kızılcahamam, (Özel) - Hüku- §inleridir. Bron§itlerde çocuklar sık sık 
met doktoru lbrahim Alp bütün köy· 1 öksürür. Ve akciğerlerde husule gelen 
lere kendilerini hastalıklardan muha- ifrazatı çıkarmağa çalııır. Fakat has
f aza etmeleri için herkesin anlayacağı tnlığa mukavemet az olduğu gibi alın
tarzda bir tamim yazarak göndermi§· ması icap eden tedbirler de bazı mah
tir. Doktor bu yazısında öyle demek· rumiyet ve noksanlardan nafi alınama
tedir: dağından bronıit çok defalar çocukla· 

Havalann çok aoğuk ve ıert geç- rın ölümü ile neticelenir. Bununla bera
mekte olduğu bu mevsimde çocukların ber ekseriya da aoğuk almalar netice
layıkıyle muhafaza edilememesinden sinde husule gelen anjiryenlerde boğazın 

husule gelmekte olan hastalıkların en iç tarafı bademcikleri tifer, kırmızı bir 
çok görülenleri bronıit ve boğaz an- renk ·alan bademcikler ifrazattan mü-
••••••••••••••••••••••••••••••••••u••••• .. •••••••••••··-·••• tevellit kirli beyaz bir zarla kısmen ve-

E J i r ne J e ya tamamen örtülüdür. Ve titlik hazan 
çoğalıp çocuğu öldürel>ilir. 

B • Cemı·gei Soğukların tiddetli geçmekte oldu-
lT ğu bu mevsimdeki vefiyatın mümkün 

Kür u / d u mertebe önüne geçilebilme•i için evvela 
çocukların aon derece soğuktan muha

-~~~-
•• .. Jı,.. .. ·-· ~,,;;· 
., .. , Q .. : .. · ı :ı.· ...... 

0 -n u ... ~'?~ 
ı. .,, 

• • ll~Ll&lllllD 
Ni~a11lanmadan 
Evvel 
Tahkikat Yapınıl 

uGeçen gi.ın arkadaşl rdan biri nişan " 
)anıyordu. Bizi de nİ§ClnD davet ettiler. E~· 
de günlerce hazırlandılar. Bir sürü masra• 
fa girdiler. Bizler de giyindik, kuşandık. 
Ni~nn gittik. Tam nişan ol cağı dakikada 
kapı çalındı. Bir kadın ve bir polis gôrÜD' 

dü. Damat olacak beyi arıyorlardı. Meğet 
kadın bu adamın eski sevgilisi imiş, bu a• 
damdan bir de çocuğu olmus. Şimdi onutl 
nişanlanarak bir ba ka kızın da başını ııtt" 
şc yakacnğını öğrenince, ynnın bir poli9 
alarak kapıya dayanmış. Ortalık birbirine 
kanşb. Kız ayıldı, bayıldı. Ev hnlkı şn~' 
na döndü. Tabii ne nişandan eser kaldı, 
ne de toplantıdan. Bu vak' aya tahit olduk• 
tan sonra erkeklerden korktum. Ben d• 
bir erkekle sevişiyorum. Yakında nişanırn~ 
yapılacak. Fakat cesaret edemiyorum. Ba• 
na bir akıl veriniz. Kevser 

Kwm, ber erkek birbirine benzenıdl 

Yalnız bu ve buna benzer vak'alar sizlerİll 
gözünüzü açmağa yarayan bir misal ola " 
bilir. Ni§anlanırken erkeii iyice tanımadaJli 
halini ve mazisini öğrenmeden, hakkıncW 
tam bir fikir edinmeden nipnlanma,_, 
hatta yabancı bir erkekle görü§meğe biW 
razı olmayınız. Siz sevdiğiniz erkeği bO 
kadar yakından tanıyorsanız tereddüt e .. 
meyiniz. Fakat henüz hakkında kat'i ka • 
naatiniz yoksa, bu kanaati edininceye k•• 
dar bekleyiniz. -' 

* uBen ailemin biricik kızıyım. Bir müef" 
se~dc çalışıyorum. Çnlı,.ma hayatına bık " 
llm. Bu sebeple geçenlerde benimle evleı:ı• 
meğc talip olan bir erkeği reddetmek is ._ 
temcdim. Ni§anlandım. Nı anlandıktııt\ 

sonra bu adam hakkında aldığım malumııl 
hiç te ümit verici değil. Bir çok kızlarla 
düşüp kalkmış. Çapkın ve züppe bir gcnÇ• 
Kazancı az. Evlenirsek betbaht olacağırnJ 
anlıyorum. Fakat evleneceğim diye i~irnl 
do bırakhm. Ne yapacağımı şırdım. 

Nevit 

Çabuk karar verrnipiniz. Maamafih od\ 
bir betbahtlığa mahkiim olmaktansa, fİDl'" 
diden biraz felikete katlanıp nifanı bo~ 
nuz. &geç baıka bir İf bulur, hayabııısl 

kazanınımz. 

* lıtanbulda Necip Bozkurt: 
Size bıı yolu ben öğretemem. Bunu SÖJ" 

lemekten ve hisleri izhar etmekten dah• 
tabü ne olabilir. Hiç bir kız kendiaine ~ 
vildiği söylendiğinden dolayı müteessir ol" 
maz. Teyze 

Kaı (Özel) - Kazamızda yeni açı
lan Ziraat Bankaıı fUbesi köylülerimize 
tohumluk ve borç para dağıtmıya baı

lamıtbr. 

Kazaya 3 saat uzaklıktaki Derekö

yü de Ka§ın en çok aebze yetiıtiren kö
yüdür. Bu köy Meis adasına sebze ih
raç etmektedir. Katın en küçük köyü 

83 nüfuslu Gelemen köyüdür. 11 evli

dir ve kazaya be§ saat mesafededir. 

Eıkl Eserlerin B ellrtilme
sıne Ve Korunmaıına 

Çalııılacak 

faza edilmeleri ve hatta evlerden kat
i yen dıtarı çıkanlmamaları ve hasta
lık asarı görülür eörülmez wt ve baı
ları gayet muhafazalı kalın ıeylerle 

sarılarak üşütmeden doktora gösteril
mesi lazımdır.» 

Antalya da 
Bir Kişi Hamamda Sıcak

tan, Bir Kiıl de Duvar 
Altında Kalarak Öldü Bir Doktorun 

Günlük 
Notlarından 

-"' 
Çarr.anbn 

(*) 

Yumurtalık Kistleri 
Bazan ıki ayda bir defa iid etlerini 

gören v her gördüğü zamanda sancı· 
dnn ııikfıyet eden bir hasta kız muayene 
ettim. 

Yaşı 29: 
Kilosu 47; 
Boyu 1,64: 
Bu vaziyete göre kansız, zayıf ve ış

tiha ız olan bu hastam annesini daha 
çocuk yaşta iken kaybetmi~. irsi hnli 
hakkında kat'i bir fikir alınamıyor. 

Bnbası fazla alkol kullanıyormuş. 
1 - Barsaklarındn sık sık gaz top -

!anması 

2 - Karnının sol tarafta ağrı ve 
şi kinlik 

3 - Bazan bulantı ve kusmalar. 
4 ·- Nihayet ay başlarındaki kusur. 
Hastada bir tümür §Uphesini uyan -

dırdı. is iyeci bir operatör arkadaşla 
beraber ıkinci defa muayencmizde bu 
nokta nydınlandı. Ameliyat yapıldı ve 
hasta bu ıztırnptan kurtuldu. Şimdi 

her ny ~ detlerini görüyor ve kanlı can
lıdır. 

( * ) Bu notları kesip saklayınız, ya
hut bir albüme yapııtınp kollckıiyon 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor aibi imdadınıza yetifebilir. 

Kötkler köyü 500 nüfusludur. Kum 
köyü de Ka§ sahillerinde kurulmu§, 

yine beş yüz nüfuslu bir köydür. Köy 
büyük bir kumluğu~ ortasındadır. 

Bursada 
Ekmek f jatları 

Ucuzladı 
Bursa - Belediye endimenimiz son 

toplantısında ekmek f"ıatlan Üzerinden 20 
paralık bir tenzilat yapılmasına karar ver • 
miıtir. Bu karara göre pidenin kilosu 13, bi
rinci nevi ekmeğin 12 ve ikincinin de 11 
kuruıa ıatılacakhr. 

Kaşta Mektep l ıtiyaCI 
Kaı (Özel) - Katın 60 köy ve iki 

nahiyesile birlikte nüfuıu 23 bindir. Bu
na mukabil Kat köylerinde ancak 6 
mektep ve 6 muallim vardır. Bütün Kat· 
hlar ve bütün Ka§ köylülen Kaıta mu
allim ve mektep ihtiyacının kartılanma
sını rica efmektedirler. 

Edirneye Yerleştirilen 
Göçmenler 

Edirne, (Özel) - Şehrimizde iskan
ları kararlaıtırılan göçmenlerin ıehirdeki 

bot evlere yerleıtirilmelerine baılanılmıt· 

br. 

Hüki'ımet doktorunun bu vesi.yası 
muhtarlar tarafından köylülere harfi· 
yen okunmuş ve halk üzerinde iyi bir 
tesir husule getirdiğinden hastalar pey
derpey merkeze getirilerek doktora 
gösterilmeğe batlanılmııtır. Hastalık
ları tehlikeli görülenler dispansere ya
tırılarak tedavi altına alınmaktadır. 

Ada pazarında 
Bir Laz Hemıe!'isinl 

Vurdu 
Adapazarı (Özel) - iki gün ev

vel mahkumiyetini bitirerek mahpus
haneden ç1kmı olan Laz Hasan adlı 

biri Hanlar içinde Karamecidin 1'ah· 

Antalya (Özel) - Belediye tarafın" 
dan yıktırılmakt olan kale duvarları• 
nın yıkılmasını üzerine alan Hasan Y~ 
nikapı karakolu civarınd ki duvarı yı• 
karken duvar birdenbire yıkılmı§, Ha• 
aan büyük bir laf yığınının altında ka"' 
larak ölmüıtür. * Burada kahvecilikle geçinen Ali 
de Demirciler içindeki hamam da yı• 

kanırken hamamın sıcaklığından mü ' 
teeaair olarak ölmüıtür. 

,..------------------------
(Nöbetçi 
Eczaneler 

vesinde otururken Süleyman oğlu Ka- Bu geceki nöbetçi eczahaneler ıun • 
dir tarafından tabanca ile vurularak I lardır : 

ağır surette yaralanmııtır. Kadir 1 Eminöni.ı: (Ali Rıza). Küçükpazar: 
vak'ayı müteakıp kaçmı§tır. Yakalan· d (E ) B 

Edirne (Özel) - Edirnenin imarı (H. Hulüsi). Alem r: sat · eya· 
ması için takibine baılanılmı§tır. Ha- ş h d b (Ah et -e bir seyyah -hri haline konulmaıı zıt: (Belkıs). e za e aşı: m 

• :r disenin sebebi eski bir kin ve kadın re· 1 ) K .. 
için yapılan çalıımalar ilerlemektedir • Hamdi). Fener: (Vıta i · aragum • 

kabetidir. ş h · · (N ) Edimede eaki eserleri korumak, belirt- rük: (Suad). e rcmını: azım · 
• k ·· 1 ·· T • Aksnray: (Etem Pertev). Sam tva: 

mek, ve ımar etme uxere ıene mu • Antepte Kanalizasyon esısatı 
fettif Kazım Diriğin baıkanhğında bir Rıdvan). Bakırköy: {Hilul). Galatıı: 
cemiyet kurulmuf, bir de nizamname Antep, (Özel) - Atatürk bolvan- (Kornkoy). Hasköy: (1-lnlk). Kn ım· 
yapılmııtır. Bu nizamnameye göre nın inhisarlardan halk partisi onune paın: (Merkez). Be iktaş: (Recep). 
yurdun her tarafındaki eski eser mu • kadar olan kısmında kanalizasyon in"t Sarıyer: (Nuri). Beyo~lu: (Dellasud 
bipleri bu cemiyete Üye olabilecekler • ıaab. yapılmas.~~~ baılanılmııtır. Bu Ertuğrul, Barunakyan). Şi li: (Nar i • 
d' Baıta Kazım Dirik olmak üzere kanalızasyon tutun fabrikası mecrala- lcciyan).Üsküdar: (Ömer Kenan). Ka· 
il~:Y Osman Şahinbaf, Saylav Faik rını da alacağı için ma.sr~fa inhisarlar dıköyü: (Aluettin, Rifat). Büyükoda: 
Kaltakkıran, Şeref Aykut da cemiyetin idaresi de yarı yarıya ııtırak etmekte- (Şinasi). Heybeliada: (Yusuf). 

çalıpn unsurları meyanındadır. l dir. l~-----------------
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Fanilik! 
lnsarların 
Eserleri Neden 
Daiıni Değildir? 

HARİCİ TELGRAFLAR VE 

IB U tbfU 

1n anlnrın eserleri fanidir, deriz. Niçin) 
Me la en sağt m taş sayılan granitten ya· 

Pılmı bır bina, ncd<"n harnp olur. Halbuki 
taş tnstır "'C zamanın geçişinden müteessir 
olmamak guektir. Bu. böyle olmak icap 
ederken kaziye berakistir. Çünkü, eskimek 
bir ne\ i kimyevi inkılaptır. 

'·.h 1 -- 1 re n l., ·--g" /'il 

- -----

! .................. .. 

Balina Kadar 
Da Mı Duygusu 
Yo' u? 
Rahm t.lı Mu re)} anın, genç deni-

1 bal k bar > a ta olup giden o musıkı us
ıadının bnbnsı A ım da unlu musıkı in..ıs

'ı rınıızdandı. taklıdi ımkiıns.ız &<yılan bır 
maharetle girıf ı uflerdi. kıvrak besteler y • 

Mu aadcnizle. ele, !kocaman bir granit 
blokunu alalım. Granit taşı mürekkep bir 
Cİ>limdir. Granit, çakmak taşile, mika 
(ak maden) ve her iptidai kaya teşekkül
lcrinın içinde bulunan F e1dspattan mürek
keptır. Çakmak faııı, harici tesirnttan mü • 
tecssir olmayan bir maddedir. Fakat di -
ierleri öyle değildir. Bunlar, kimya ~ilile 

DENiZ KONFERANSINDA AÇ~K KONUŞULIV1UYOR 
pardı. Ben onun Anı &)ada bir b hç de gi
rift çnlarken ya landı ·ı ·a )UZlercc b 1-
bulun u u tuğunu "c inftin UBlll&sılc be
raber ku lurın u tadı uzun uzun alk.ı ladık
Jannı gözumlc gordum. 

konusulduğu zaman silikat namını alırlar. 
Y. ni humzu silisyum ile potas, kireç, alo· 

ınin 'eya. diğer madeni bir hamızla 
l>irle mi bir maddedirler. Granit 

taııı teşekkül ettiği zaman, böylece iki esas
tan terekküp etmiştir. Deniz kenarlarında 

Veya riıtubetli zamanlarda, su habbeleri 
ta11n üzerinde toplanırlar. Havada bulunan 

hamın karbon suda inhilal eder. Şu halde, 
granit taşının üzerinde birikmiı olan su 

lıabbeleri, hakikatte suda inhilal etmİ§ ha
tnızı karbondan başka bir fCY değillerdir. 

-
Tonaj Meseles:nde Amerika, Japonya O gundenbcrı ha) v nların g z Jlig k r

şı kayıtsız le.almadıkların ı inanıyorum. D n, 
Amenka plajlannd n bırınde )"Jkanmı a 
geJen kadınların duz.une.lerle balina tarafın· 
dnn se) rcdildiğinı \'e bayvanlann bu bedii 
temaşa içınde cnı konu heyecan! ndıklarını 
bildiren bir gaz.ele haberi okuyunczı o i an
cmı çoğaldı. 

ile Bir l~ürlü Anlaşamıyor 
lngilizler Tasavvurların Açıkça Bildirilmesini Istiyccek 

Fakat goziımun önune de tarihin g.u • 
ISP ANY ADA zdJiğc d~nlık eosteren bir takım aüna-

ıParis, ıo (A.A.) - Deniz bakan- ==========:::..:: 

ı 
lığı, muhtelif gazeteler tarafından, 
bahri devletler filolarının tonilitosuna 
dair neden mütebayin rakamlar cöste
rilmiı olduğunu izah etmektedir. 

Bu farklar, neıredilen statutiklerin, 
bazan hali inıada bulunan ve yahut 
inşası kararlaıtırılan ve tahditsiz uğra· 
dıkları halde hala kullanılmakta olan 
gemileri hesaba katıp, bazan da katma· 
dıklarından ileri gelmektedir. 

ROMANYADA 

Parlamentoda 
Bir Say/ava 
Tokat Atıldı 

ları geldı, ) ı.ireğim sızladı. Sözgdimi OsB uhra D Devam man oiullanndan dördüncü Murat Tarih o 
adamın cinayetlerini yuarken ıu hakikat· 

Ediyor leri de haber veriyor: 

d . <O, hem ahına, hem kana susamıftı. Ma rıt, 10 (A.A.) - Cumur reı11, 
para toplamak için her fCY )Apudı, kan 

utiprelerine burün tekrar baılamııtar. 
Sol cenah muhaliflerinin mümessil • dökme1' için de hiç bir fırsatı kaçırmazdı. 

BükreJ, ıo (A.A.) - Dün İç aiyaıa leri olan Besteiro ile Barrio Kortezlerin Doymak bilmiycn hu çifte ihtiras )"Ü%Ünden 
hakkında müzakereler yapılarken ekıe· feshedilmesi ve yeni seçimleri yapacak sel gibi .kanlar akıttı, yedi yıl içinde etli 
riyet meb'usları ile milli köylü grupu 

1 
b" h k"kA . .1 hilkA bin ki§i öldürttü. Bütün aaltanau müdde • 

d k ll 1 henüz o an ır « a ı ı cumurıyetçı erı> u- . . . .. . . 

Hamıza karbon, aynca iki esastan biriJe 
Ve tercihan potasla birle§ir. Ve mika ile 
lc~~spat aleyhine karbonat dö potasyum 
vucude getirir. Geri hlan mevat buit bir 
alominyum silikatı haline gelir. Bu ise, bal
çıktan başka bir §ey değildir. Ba1çıkın ise 
mukavemeti malumdur. Bir taraftan yağan 
~ağmurlar. bir taraftan ~en rüzgarlar, onu 
aıler, :süpÜrür :z&hiren yıkılmaz gibi görü • 
nen < seddadin binalar da zamanla İJte 

Halihazır a, u anı an veya mebusları aruında yeni bir takım ha- . t k"l d"I • t . • ..1_ b 
1 

ımce • ki on yedı yıldır - oldurulenlerın sa-
._ 1 ·ı · mumi du metı et ı e ı meaı avsıyesıa- u Ull• • •• b" . b J 
aıukta bu unan gemı erın " - diseler olmuttur. Zikri geçen grup me- I d yası ısc yuz ına u ur. 

bÖJ. le toz haline gelirler. ' 

Çek-Alman 
Gerginliği 

nd "b t~=- b muı ar ır. s· .. . l" b" d .. 1 nımu fU an ı are "": buslarından Doncescu, Goga gru una « ır gun o, çımcn ı ır )er c, goz a ıcı 
Amerikaı 1.371.510 ton. mensup Jaculescu tarafından tokatlan- Saltık Konferansında bir y~illik iç.inde kuı aevincılc. çiçek suh · 
İngiltere 1.362,524 ton. mıştır. Riga, IO (A.A.) - Baltık konferaa- )uğula oynaftlD, gülütcn sekiz on kadına 
Japonya 830.709 ton. - .. •. • · sındaki Leh müphidi Arzıscevsky'nin rastgddi. 

İtalya 518.488 ton. Amiral, ilave etmiJtir: birdenbire Vartovaya hareketi diplo· Onların birer kelebek gibi çi
«Deniz silahlarının müıterek bir ması m11hafilinde 1-ok hararetli mutalea Almanya 254.949 ton. .. Y çekler arasında s;ülup oynnmalan si-

haddi bulunması esası, her sınıftan ge· ve tefsirlere yol ....... ı•tır. Sovyetle.r 189.514 ton. r·· x nirine dokundu, hepsini yakalattı, auya at-
mile.re pmil olmak icap eder.» " · • · • · · · · · • • • • · • · · · · · · • · • • -

J 1 1• tediklerl ı ı - t • t ---'- tırd .. çırpındıra çırpındıra boğdurttu. apon ar1n ıS Amerikanın Durumu e a magı ve a Cf açmagı arzu e mCD1e.K• 
·ı tedir. Bülbül. Asunın girifıini dinle kcn mcs o-

Londra, 10 (A.A.) - Cazetecı er ta· Londra, 10 (A.A.) - Havas ajansı lur, küçük cüsse ine aıg-mıynn yuı.~ıc Le· 
f d b • ı "k Evvela muhtelif tali komiteler te•kil • ın ra ın an sorulan ır sua e cevap veren aytarının öğrendiğine göre Amerı anın x h D 

J d 1 
• • • ı N I · edilmek suretiyle işe giriıilecek ve tali yecanım nykınr. üzünderfe balin , tn-

apon e egasyonu reııı amıra aga• hattı harp gemilerinin tonaj mese elln• biatin en nefis es ri ol n kadınl rın d<"nizc 
no, Japonyanın deniz silahlarının kali- dekı' hatb hareketi itilifairizane ol • komiteler, işleri tanzime memur edile- k ka J 

• cektir. ı;irmesinı seyir için araya çı r, saat NCe 
Londra, 10 (A.A.) - Du'"n 'Lur:ava te itibariyle tahdidi meaelesi hakkında makta berdevamdır. s:ırho,. bir haz ile tema••"a d lar. S nr 

CJ ı İngiliz delegasyonu ba§kanının söz o- .. ......., 
reJeıı r~L-sJovaky nın Sudet-· Alman bir itilaf vücude· getirilmek üzere mü- Ne lstedlklerlnl bir Sultan Murat, guluyorlar \c cgleni~ or-
~ .... · · lar:ak meıai arkadaılanndan niyet ve "' 

fırkası §efi Henlein, kendi fırkasının hiç zakerelerde bulunmağa • kendilerının Söylemiyorlar tasavvurlarını bildirmelerini Ye yahut lar diye dizi dizi k dını öldurur. 
Lir zaman Alman nuyona.1 sosyalizmle müsavat hakkı kabul edilir edilmez • Bütün delecaıyonlaran, konferans noktai nazarlarım açıkça izah eyleme • Bunlar, ne aCJklı ve ne dutünduru u tez.at-
~iinasebette bulunmamı.1 olduğunu te- giripneğe hazır olduğunu söylemiıtir. komitesinin bu sabahki müzakereleri· lerini İstiyeceii ADJlmaktadır. tardır? .. Fakat ne kadar dusunsek j in için-

Yıt etmiştir. Bütün filoların yüzde 20 nisbetinde nin ne olduğu hakkında tam. bir kara.o- Deniz Konferenaı Ve Noel den çıkamayız. iyisi, guzelliği anlayan bay-
Mumaile..A. Çeko•lov-L t el k "lt"lın • I da R it t rafın Jık irinde olduklan zannedılmektcdır. 'anları alkıslayıp ve guzelliği } ıkanları lfl-'"' .. aa em 7•· e ıı ı eaı yo un uzve a • :ı- • • • y tulart 

•asına hürmet etmekte old - •• 1 d 1 lan t krf h kk da ami Bunlardan hiç bırı haklarında tam bır or netle anıp susmaktır. M. T. Tan 
mis ve muahedeJeriıı .;gunu ~o~ e- 7 ;apı mı§.~ 

1 
de ~ t" a ın ·ıaydınlık içinde bir takım bariz noktai Londra, 10 (A.A.) - Deniz kon • ""- -

•~irilttıe.inio mer'--z"~1 
Aen cozd enk' lra B aganklo'ffO! ed"k~m':'beır·t.I • m--'La _ nazar ihtiliflan ba11rösterecek olan bir feransı, iki saat devam eden bir top· yortuları münaaebetiyle 20 birinci ki.-

ae ı Ynıpa a 1 cc u te ı tım ı ı n11 en un 1 1 h' ed'I • · d 2 ·ı_! __ • ~rluldan balletmiy~#a.w- , ___ • ı._1 1. k ..1---'·t" J :a..unu veya mütea·ddit meseleleri orta,.a at • lantıdan •onra yanna te ır ı mııtır. nun an ıııuacı kanuna kadar toplantı· 
---.-- -• uu un- ıı:az.a etme ~ ır. aponya, ıu •• • • • ı. f N 1 ıı •-

duiunu ıi.li-re etm:.d: J d • • J mak .suretiyle muzakeratın ıdareaını e- Bu toplantı eaaaunda aon eranıın oe :ıar yapmamaaıaa aarar verilmittir. 
_ "S'~r. evvelce re etmifti.» , 

1 

Mürvet, hemen cebimden çıkardı - 1 sanların, her no olursa olsun, bir yere birliğine olsun, gitmeli ... Ben, yalnız -
U-li-

3
S U 1 ~ ~ f T ıNoJO ğım paketten bir cigara alırken, Ihsan I tutunmak için ümitsiz çabalayışlannı lığa alıştım, diyorum. O. imkanı yok, 
11 ~ n ablaya sitemli sitemli bakıyordu: okuyordum. razı olmuyor. Sen geldin, artık bir di -

r _ Ne bilsinler, benim cigara içtiği· Ihsan abla, aigarasını yakmtftı; gÜ· yeceği kalmaz. 
n 'r 1/L yr N L r n. mi? lümsiye gülümsiye bana bakıyordu: Sözünün ardını. önünü sakınmaz; 
t::1 t:: n t:: 1:: H lhsan abla, kendine cigara sarıyor - - f~te Mürüvvetçiğim böyle .. Seni, hatır, gönül kırmaktan çekinmez; ağ-

du: tanımıyor da, onun için sıkılıyor .. Çok zınn geleni söyleyiverir bir fosan bun-
Mürvet. hafifçe dudak büktü, kırı - ta, ne ağır. ezici, .Wcı: ne de keyifli, - Evladım, gördün ya! Mürvetci .. sıkılgan kızcağız.·· Jarı söylemi., olsaydı, hiç bir kıymeti, 

br gibi omuzlanm oynattı: ınet'eli bir hava vardı. Ihsan abla, .?1- ğim, işte hep böyJcclir: Hani. içİf~n.e Elini uz:'t~ıf, Mürüvvetin omuzu- ehemmiyeti olamazdı. Fakat Jhaan ab-
- Aman, hanım annef mafır leğenini baraktı, ellerinin köpu~- baksan, kırk ~ıllık cı~ara tıryakısı, na ok,ar gıbı vuruyordu: .. .. la için, bu kadarını aöyliyebilmdc, en 

1>· Ihsan abla, .. elle~ leğenin içinde, hep lerini muslukta giderdi, ipten kuru bır dersin. Ha1bulu bulursa ıçer, bulmazsa, - Sen, onu, tanımazsın, Muruvvet· açık, cıı ağır bir istiskal demekti. Genç 
ır ahenkte soy1cnıyordu: bez aldı, parmaklarının aralarına ka • içmez. çiğim. kadının, ketldn, tecrübeli bak1~1ann • 

V - Hanım annesi, var mı bunun ) . dar gıcır gıcır kuruladı. Bir Mürvete, bir Ihsan ablaya ~ı - MürüYvet, bof fincanı elimden al • dan, bu istiskali, sözle değil, daha ha-
alan mı} Güzele, güzelsin, demek Mürvet de, kendi fincanını almış, yordum .. Mürvet, benden aldığı cıga: mıştı, tek gözünü kırparak gülümsedi: vadan kapacak kadar zeki olduğunu 

Sevaptır. Hem, o, benim evladundır •• gözlerini kırpıştıra kırpıştıra bana ha- rayı, kıvılcımları eşeleyerek yaktı .. lkı - Gün görmüş geçirrni1. insan ol - 1 t a . ·zı·w• d b·- w k d d d k- . •w• an amış ım. 
h

.en, onun yanında her 'eyı söy)eriı~. kıyordu .. Bu kadının, sessı ıgm e 1 parmagmın arasına sı ıt,>tır ı, u a dukları bellı, annecıgım. Ben de, az çokl M- .. , t duymuyormus bakını _ 
b. d ·· ] · · ·· k k uruvı. e , , 

ıç ır şeyi ısakl~~:". ~nun ~anın~ le konuşan bir hal vardı .. ~un ausına- l~rına y~pıştı: ı, g?z er~nı su~er: _çe··~ insan sarrafıyı~_dır. . . yormuş gibi ba1ını mangala iğmiş, cez-
~tanma ... O, Pakızec.ıgunın agabey1sı 81, Jhsan ablanın gevezeligmden daha tı. Bu, oyle tı~akıce bır .çekıştı kı tu. Bir odanın ıçınde, iki ayn havanın veyi kızgın küle sürüyor; kahve, fC -
~se. senin de ağabeyin ısayılır. insan a- konuşkandı. tünü, cigarayı ıcat edenın topra'ktak~ esmesi, ne garip! Ihsan abla da, Mü • ker kutularını Jcarıştınyordu. 
gahcyisi yanında, sıkılır mı, utanır mı? fhsan abla, geldi, Mürvetin <>muzu- çürümüş kemiklerini titretir ve belki rüvvet de; seninle sözüm var! gibi ima-ı O, böyle bir istiskali hO(I görecek; 

Mürvet, ıgözlerini kısarak bana bakı- na dokundu: tekrar diriltebilirdi. lı edalarla konuşuyordu. hakarete, karşılık vermeden kati n -
l'ordu, dudaklannı ısırdı, batımı iğdi, _Oh, benim Mürvetciğim, bana da Jki merak arasında kalmıştım. lh.san Mürüvvet, kendi fincanını da yere cak, bir kadına benzemiyordu. Omuz-
l'u~kundu.. bir kahve sürüver .. Pek yoruldum.. ablanın, güler yüz göstermesi, halın - koyduktan sonra kalktı, cezveyi yıka· ı Jarınm düfüklüğünde, miskin bir te -

j san ahta, anlatı~ordu: Mürv~ fincanı yere bırakıyordu, den memnun göri!?ü~ gibi lakı0rd~ c~- dı, tel dolaptan fincan çıkarıyo~d~. vekkü!den, aciz _bir ~ığınmac;'an ziyade, 
e\'- Genç taze, gunlerce, h~ftala~c~ Jhaaıı abla, mini oldu: mesi, pek tabii degıldı. Onun gız1ı bır Yanımda ot~~an l~~an. a~.la, .~l elınm ağır bır mecburıyetın çaresız yorgun 

de kapanıp oturur mu, Benım gıbı Y k k Otu m bir ciga· d d" lduğunu ve bana, ancak yalnız işaret parmagıle dızımı durttu ve du • katlunısı, açık açıktı. 
~.u ınulanın yüzüne baka baka içi, - 0 

' yo ·d·· kahrayı ... :ni rahat kerh ı 0 ılacag"ını anlıyordum. daklarını kımıldatarak kaşlarını, göz- Kirpiklerinin altmdan, gözleri l ni 
io 1·· '- Pak" ra sarayım sen e, vecıgı a nca aç M'" .. t" .. ba .. d 1 b n u Kararmaz .mı~ Gel gör ki ı - . ' . I . I k la ç1 rı oksi _ Jerini oynata oynata uruvve ı gos • görüyor "e na, ıçın top, nmtş -
:i':eci •. . . . 1 rahat ıç 1 Dış en a tın ap ma, sa a k • 1 ld h" . . 1 b"f" 
b 

gım, gıdelı beri, burada, benım e be • ma . ,,. k d b ada oturuşunu· bu terdi. Yalnız onuşacagı şey er o u - ğucu ha,nnın zc ırını aşı l}a ı ıyordu. 
er b k Ihsan abla, kerevete, mm yanı JeDll a ının, ur , . . , M.. .. - . . 'h 

a er oturuyor .. Ara sıra; ızım so - d .. t.. ke _ k 1 h neı:ıesiz evde Ihsan ab- ğunu ıma ettı. uruvvetın, m t mat su ma ı, ı -
k ... . turmuştu Koynun an tu un pa ·apa ı, ru suz, T • ) b hl .. "d" · k 

aga çık. biraz gezin, hava al, açılr dı- o .. .. d . 1 k d haftalarca sokağa çık- Mürüvvet tekrar manga aşına san a anın, umı ını ırm:ımı tı. 
}· k . . k dı ve Murvete sor u. anın arşısın a ' fh bl h k Ez"l ·ı k k k k C<:e oluyorum, adeta bana kızıyor.. tını çı ar "' Y "' d t asını ve bu kadar sigara oturduğu zaman, san a a, cm o - ı e ezı e, yut unu yut una e e-

l\ Sana da earayım mır avrum r. ma an o urm . b. l . 
1ürvet, basını kaldırdı ve yarı dön- - .. h f f b .,.. t"ryakisi olduğu halde, sigarasızlıktan ~uyan, hem de çclcınen ır tavır a yut- lıyordu: 

dU, ikilyetli bir bakışta: Mürvet, yüzunö a ı çe uru .... ur - kı ı ve buna katlanmasını, kuna yutkuna kekeliyordu: - E'ceğzinden elbette mt"r keder-
. 1h abl nladı. ıvranmaıın 1 ld" M 

- Aman hanım annel dedi. muştu, san a, a • . b"A .. "'yor tersine manalı bu- - Mürüvvetçiğim de, haftalardan - 1 r. All h razı o un s n, ge ın. u -
lh bl k k "'ldü. - Sahi, sen hazıra alışkınsın.. hıç ta ıı gormu , , beri bunaldı Onun da Allah daim et· ı U\ 'etçı im de, gönlü f nh. evine gi-

n a a, gevre gevre gu · d"" dil luyordum. • · ' 
- Yalan mı? • Bana on : . . O L_ı •• I ·.ı da benim ile an· sin, kurulu düzen evceği var. Onu da der"" 

A 1 kız--x..., .. c,ıaara ikram et· nun oaıuŞ armoa d • ·1 . G .. .. j 1 Murvet, tekrar bana bakıyordu.. - YD, ~w.u la mak, dertletmek istiyen, çaresiz in· merak ederler; egı mı ya~.. µnu l 
hsan ablaya cevap vermedi. Mutfak - mek yok mu~. f 
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6 Sayfa 

Sabah Saat 4 ten S ara 
Gelen Telgral aberleri 
--

Baldv·n Resmen ildiri-
yor: "ltalyanlara Hiçbir 
Teklif Yapılmamıştır.,, 

(Baf taralı 1 inci yüzde) 
)erini prensip itibariyle kabul etmesi muh
temel olduğunu ancak müzakerelerin uzun 
ve güç olabileceğini bildirmektedir. 

Tek liflerin itiraz edilen bir çok nokta • 
lan şunlardır: 

1 - İtalya, Habeşistana denizde veri -
lecek mahrecin İtalyan topraklarında inti· 
hap edilmesi ve aynı zamanda Habeşista· 
nın yalnız serbest bir limana sahip olması 
ve kendisine arazi namına hiç bir şey ve • 
rilmemesi hususunda ısrar etmektedir. 

2 - ltalya, askeri kuvvetlerinin geri 
çekilmesini hiç bir veçhile kabul etmiyecek
tir. Bu da İtalya tarafından İşgal edilmiş 
olan arazi üzerinde hükümrani hukuku ka· 
zanmak istediğini göstermektedir, halbuki 
gazetelerin verdikleri haberler, italyaya 
ancak Tigrenin bir kısmının verilmesi tema
yülünün mevcut olduğunu ima etmektedir. 

3 - ltalya, Fransız ve İngiliz somalile· 
rinin arkasında bir arazi elde etmek eme· 
)inden vaz geçmiştir. Bu şerit, Eritreyi İtal· 
yan somalisine bağlıyacnktır. İtalya, Har· 
rar ilinin tamamını istemekten vaz geçebi • 
lecektir. Ancak Ognden ile Danakil bölge· 
leri arasındaki münakalatını temin etmek 
için bu vilayetin büyük bir kısmını kontrol 
etmeği ı:srar ile istemektedir. 

4 - Habeşistanın sekizinci arz dairesi 
ile tahdit edilmiş olan istismar mıntakası, 
ancak bu mıntaka garbinde Stefanie, Aba-

Teklif Cenevrede 
Hayret Ve infial 

ile Karşllandı 

"'\ 

Cenevre 10 (A. A.) - Fransa ile 
büyük Britanya tarafından tanzim edil
miş olan tekliflere müteallik olarak 
gelen gayri resmi haberler Milletler 
Cemiyeti çeven]erini hayrete düşür • 
müştür. Bu çevenler, bu haberlerin 
sııhatine kani bulunmaktadır. Bir çok 
delegeler, İtalyaya bahşedilen imtiyaz· 
lann genişliği karşısında hayrete düş
müşlerdir. 

İskandinavya devlet adamlarından 
biri, şu beyanatta bulunmuştur: 

«Biz küçük devletler, böyle bir ma· 
sebak tehlikeli olacağı fikrindeyiz. 
Çünkü adetn taarruzu tasdik etmek 
demek olacaktır.» 

Merkezi Avrupa diplomatlarından 
biri, şöyle demiştir: 

uBöyle bir neticeye varmak ıçın 
zecri tedbirlere müracaat edilme i hiç 
te zaruri değil idi.» 

Havas ajansının aytan, Milletler 
Cemiyeti konseyinin mevzuu bahis 
tekliflere karşı bir çok itirazlar derme
yan etmesınin muhtemel olduğunu söy
lemiştir. 

ya, Seveta, zwai gölleri bölgesine kadar ıııı--------------- _J . -
uzatıldığı takdirde ltalyayı tatmin edebi • 
lecektir. 

5 - İtalya, Neçaşiye kabul ettirilecek 
olan beynelmilel yardımda imtiyazlı bir 
mevkie sahip olmamasını istemek tasavvu
rundadır. 

Paria Tekliflerin Gönderildiğini 

Bildiriliyor 
Paris 1 O (A. A.) - Pariste teklifler 

liakkında kat'i bir anlaşma hasıl olduğu 
teyit olunmaktadır. 

Teklifler akşam üstü Addisababa ve 
Romaya gönderilmiştir. 

Parise Yeni Talimat Gönderildi 
Londra 1 O (A. A.) - Evvelki haber • 

lerin tersine olarak, Laval • Hoar barış 

projesinin dün akşamki kabine toplantısın• 
da tnsvip edilmediği, toplantıda bazı tadi
lat teklifleri yapıldığı ve müteakiben bu 
tekliflerin derhal Pariste lngiliz büyük 
elçisiyle Van Sittard'a bildirildiği anlaşıl • 
mı~tır. 

Bu tadilat perşembe günü için tesbit e • 
dilmiş olan On sekizler toplantısını g ık· 
tirmeyecektir. 

Röyter ajansı, Paris gazetelerinin bu 
projede Musoliniye teklif edilen tavizlerin 
ehemmiyetini mübalağa ile bildirdiklerini 
zannetmektedir. 

Habetler Kabul Etmiyor 
Londra 1 O (A. A.) - Habeşistan elçi· 

liği, dün akşam Habeş hükfunetinin müte
arnza Habeıt arazisinden ufak bir parçanın 
terkedilmesini ileri süren teklifleri kabul 
cdemiyeceğini bildirmiştir. 

* Adisababa 11 ( A.A.) - Salihiyettar 
mahafilde söylendiğine göre, Habeı top • 
rağında bir tek İtalyan askeri bulunmakta 
deva mettikçe Habeıistanm barlf müzake
relerine giriımesi muhtemel değildir. 

Paris bari§ tekliflerinin Ogadeni İtalyan
lara terkeden bir kaydı ihtiva ettiği haberi 
Habef mahafilinde hande ile karıılanmıı • 
tır. Bu mahafil, İtalyanlarm muhasamat bq
hyalıberi, cenupta pek az ilerlemiı olduk. 

larmı tebarüz ettirmektedir. 

lngilterenin Siyasasında 
Deği iklik Yok 

Londra 10 (A. A.) - Pariste Lnval 
ile Sir Samuel Hoar arasında yapılan gö • 

rüşmeler sırasında tan~m edilmiş olan 
formiiller, geçen gece lngiliz kabinesi ta • 
rafından tetkik olunmuştur. 

İngilterenin Habeşistan siyasasında bir 
değişiklik yoktur. Jngiliz bakanlan, cidal 
halinde bulunan üç tarafta kabul edilebi • 
leceği sulh şartlarını elde etmek için bütün 
nüfuzlarını kullanmakta devam etmektedir-

ler. Bu üç tnraf • malum olduğu vcçhile • 
ltalya, Habeşistan ve Milletler Cemiyetidir. 

Fransız Hükumetine Tebligat 
' .-.ndra 10 (A. A.) - Kabinenin top-

lantısından sonra Paristeki İngiliz elçisi 
vasıtasiyle Fransız hükumetine tebligatta 
bulunulmuştur. Bugünkü şerait altında gö • 
rüşülmekte olan teklifler hakkında hiç bir 
işarette bulunmaya imkan olmadığı kay • 
dedilmektedir. Melhuz sulh müzakereleri
nin şartlarına dair gazetelerin istihbaratına 
gelince, bunlar ne teyit ne de tekzip olun
maktadır. 

Avam Kamarasında Münakaplar 

Londra, 10 (A.A.) - Avam kamara· 
aında iıçi partisinden Lees Smith İn • 
giltere ile Franaanın Pariste üzerinde 

uyuşmuş oldukları barıJ teklifleri ile 
ilgili olarak İtalyan • Habe§ anla§maz
lığı hakkında bir münakata açarak de
miştir ki: 

«Bu teklifler hakkında Paristen ge
len haberlerin ne dereceye kadar doğ· 
ru olduğunu bilmiyoruz. Bombalar ve 
gazların tehdidi altında Nevaıinin bu 
tarzdaki teklifleri nasıl kabul edebile • 
ceğini bilemiyorum." 

Eden buna cevap vererek demittir 
ki: 

<ı Bu tekliflerin dayandığı üç. büyük 
prensip tunlardır: 

1 - Her iki tarafa muayyen menfa· 
atler temin eden bir arazi mübadelesi, 

2 - Habetiıtanın ıoıyal, ekonomik 
ve idari inkitafı iç~n Milletler Cemiyeti· 
nin bu memlekete yardımı, 

3 - Bu ekonomik inkiıaf için ltal • 
yan muhacirleri ile İtalyan sosyeteleri • 
ne hususi kolaylıklar iraeai. 

Gazeteler bu teklifler hakkında bir 
çok yanlıt §eyler yazmıtlardır. Fakat 

Pariste müzakere edilmit olan teklif
leri bugünkü vaziyette maalesef açığa 
vuramam.,, 

Müzakerelere Yeniden Batlandı 

Londra 1 O (A. A.) - Royter ajansın· 
dan bildirildiğine ıöre, Hoare ve Lava) ta
rafından hazırlanan barış projesinin bazı 

noktaları hakkında lngiliz ve Fransız hü -
kumetleri arasında tabii diplomatik yolla 
müzakerelere devam edilmekte olduğunu 
söy lenmeekteedir. 

Pariste Bir Nota Çıkar.ıldı 
Paris 1 O ( A A) - Dış işleri bakan lığı 

bir nota eııretmiş ve bu nota Pariste Hoa· 
re ve Lava! tarafından hazırlanan proje 
muhteviyatı hakkında gazetelerde çıkan 

yazıların fantazist mahiyetine işaret ederek 
halkı ve her türlü mehafili bu gibi neııriyatı 

kaydi ihtiyntla karşılamağa davet eylemiş· 
tir. 

* Londra 1 O ( A. A.) - lngiliz dış işleri 
bakanlığı Habeşistan dairesi şefi Peterson 
bu a!.ç" ı '<:Pİ 1 r " - 1 --
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Sömikok Fabrikası işletilmeye Açıldı 
• 

Kömürün Ucuzlatılması için 
Ekonomi Bakanı: ''Havzanın Bir 

Ele Alınması Zaruridir,, Diyor 
Demir Ve Çelik Fabrikalarının Temeli ilkbaharda Attlacak 

Zonguldak, 1 O ( Telefonla } - Sömi 
Kok fabrikası bugün Ekonomi Bakanı Ce
lal Bayarın önemli bir söylevi ve tören • 
le açılmıştır. Ekonomi Bakanı, söylevinde, 
hükumetin kömür siyasasını anlatarak de • 
miştir ki: 

<ıFabrika, Cümhuriyetin kömür endüst· 
risinde attığı ilk adımdır. Bu ulusal davayı 
mutlaka menfaatlere uygun şekilde halle • 
decğiz. 

Endüstrileşme planına yüksek önem ve· 
riyoruz. Bugün açılış törenini yaptığımız 

fabrika, kömür endüstrisinde muvaffak ol
duğumuzu gösterir. Bütün elemanlar elde 
mevcut iken endüstri planımızın muvaffa
kiyetsizliğe uğrıyacağını düşünmek kalp 
zafiyetinden başka bir şey ifade etmez. ıı 

Celal Bayann söylevi sürekli alkışlarla 

karşılanmış ve işletilmeğe açılan fabrika 
gezilmi tir. 

Zonguldak l O - Ekonomi Bakanı Ce-

lal Bayar, Zonguldak gazetesine beyanat· 
ta bulunmuş ve demiştir ki: 

«Havzanın bir ele alınması zaruridir. Bu 
takdirde fiatların 19 34 senesi maliyetine 
nazaran iki buçuk lira ucuzlıyacağı anla -
şılmaktndır. 

Memleketin umumi hayatında büyük 
tesiri olacak olan kömürün ucuzlatılabilme· 
si için bunu tek çare ve çıkar bir yol gör -
mekteyiz. 

Demir Ve Çelik Fabrikaları 
«Demir ve çelik fabrikaları Karabük'te 

kurulacaktır. Planlan hazırlanıyor. İnşaat 
mühendisleri ile müzakereye başlıyacağız. 

İlk baharda temelini atmak için gayret gös
teriyoruz. 

Temeli atıldıktan sonra bitmek için iki 
buçuk sene gibi bir zamana ihtiyaç vardır. ll 

Yeni Kömür Damarları 
Zafranbolu ve civarındaki kömür da • 

marları hakkında aa Celal Bayar şunlari 
söylemiştir: 

«Jeolojik tezahürattan mütehassıslar 

çok memnundurlar. İlkbaharda mühiın; 
miktarda emek ve para sarfiyle sondaj yır. .. 
pılacaktır. 

Eflanni havalisinde kömür için sonda 
ameliyesinin yaptınlması ve aynı zamanda! 
bu civarda ve Kastamonuya kadar olan sn .. 

hada demir madenleri aranması için nlaka-ı 
darlara emirler verilmiştir. 

Demir sanayii fabrikalarında kullanıla • 
cak ham demirin hariçten getirilip getiril , 
miyeceği sorusuna: 

uElde mevcut demiri tamamen işletmelr 
istemiyoruz. Fabrikaları kısmen hariçten 
ve kısmen dahilden alınacak, maden cev ~ 
heri ile işleteceğiz. Hariçten getirilmesi im• 
kanı olmadığı zamanlarda da dahildekilerf 
işleteceğiz.» 

-===============================-----=====- ===========================================------=-==-==--
Mısırda Karışıklıklar Devam Ediyor 

--------------------------~------~----------------------~ 

Nümayişlerde Yaralananlar Çoktur, 
Bir Talebe Kurşunla Öldürüldü 

Paris, 10 (Telsizle) - Kahirede nÜ· 
mayiıler bugün de devam etmiıtir. Bu
günkü nümayitler esnasında yaralanan· 
lar da olmuttur. Mısırın istiklalini te
min için partiler arasında bir birlik vü
cude getirilmiıtir. Bir İngiliz zabitinin 
attığı bir kurıunla Mehmet Abdülke • 
rim adında bir talebe ölmüıtür. 

. Kr~I. bu sabah f ~g~liz fevkalade ko· ı l~ndiğin.e gö~e parti . ~e~leri ıimdiki hald~ 
mıserını kabul etmııtır. bır yenı kabme tetkilmı üzerlerine alma1' 

Kabine Dü§Üyor istememekte ve bir zaman için muvakkat 

Kahire, 10 (A. A.) - Kabi • ı bir kabine kurulması arzusunda bulunmak, 
nenın düşmesi muhtemeldir. Söy • tadırlar. 

Kahire Karanlıkta Kaldı 
Süveyt, 10 (A.A.) - Kahireden a· 

lınan haberler dün ıabah vekayide 
görülen inkitafın hakikaten vahim gÖ• 
rünmekte olduğunu bildirmektedir. 

Şehrin muhtelif yerlerinde nümayi§· 
)er yapılmııtır. 

Talebe ile zabıta arasında bir çok 
arbedeler olmuıtur. Bir çok talebe ya· 
ralanmııtır. Zabıta bir çok defalar nü
mayiıçiler üzerine ate§ açmağa mecbur 
olmuştur. Yarahların hakiki miktarı 
belli değildir. Nümayitçiler, tahribat da 
yapmıtlar ve hususi binaları mühim ha· 
sarlara uğratmıtlardır. Bunlar, cadde • 
lerdeki fenerleri devirmişler, otobüs ve 
tramvayları yağma etmiılerdir. 

Dün akıam Kahire tehrinin büyük 
bir kısmı karanlık içinde idi. 

Krala Ariza Verildi 
Süveyı, 1 O ( A.A.) Kahireden 

bildirildiğine göre, memleketin hemen 
her tarafında vukua gelmit olan hadi
seler dolayısiyle Mısır nasyonaliıtleri 
krala bir ariza takdim ederek kendi
sinden 1923 temel yasasına rücu edil-

Adisababa, 10 (A.A.) - Tigre cep
hesinden bildirildiğine iöre, Ras Sey • 
yum'un askerleri küçük bir İtalyan 
müfrezesine taarruz ederek 4 nefer öl
dürmüşlerdir. Başka bir çarpışma esna· 
sında da İtalyanlardan beş Habeılerden 
de bir kişi ölmüştür. 

Ras Guksa'nın adamlarından olup, 
İtalyanlar tarafına geçmiı bulunan 50 
kiti geri gelmişlerdir. 

Habefler Tahkimat yapıyorlar 

Tigre cephesi, 10 (A.A.) - Habe§le
rin, Gorahai bölgesini ele geçirmek için 
aarfettikleri boşuboşuna eayretlerden 
sonra, imparatorun kuvvetleri, Harrar 
yolu üzerinde önemli bir sevkülceyf 
noktası olan Dagabur havaliıinde mÜ· 
dafaa mevzileri hazırlamaktadırlar. 

Dagabur'da yapılmakta olan çok mü
kemmel tahkimat bunlara Avrupalı sÜ· 
bayların yardım etmekte olduklarını 

gösteriyor. 
Adisababa, 10 (A.A.) - Teyit olu· 

ınesini iatemiılerdir. nan bir !ayiaya göre, halyan uçakları 
Bu teıebbüs, pek manalıdır. Zira bu Adisababamn 150 kilometre şimali 

teıebbüs Büyük Britanyamn Mısırın ıarkisinde kain Ankober ıehrini bom • 
tamamen dahili olan bir işine karııma- bardıman etmişlerdir. 
ğa hiç bir veçhile hakkı olmadığını Dessie üzerinde dün de uçaklar uç-
görmek için yalnız kral nezdinde yapıl· mut ise de bomba atmamışlardır. 
mııtır. Nasyonalist liderleri, ayni za • Kolera Baf Göaterdi 
manda Sir Miles Lampsama bir de· Diredaoua, 10 (A.A.) - Somali ka-
legaayon göndermek niyetindedirler. hilelerinden gelen haberlerde Moga-

Mektepler Kapatıldı discio yakınında kolera hüküm sürmek-
Kahire, 10 (A.A.) - Bütün kız te olduğu bildirilmektedir. 

mektepleri ile bazı erkek mektepleri 1 Şimdiye kadar yüz kişinin müsap ol
karşıkhkların fazlalaşması dolayısiyle duğu söylenmektedir. 
14 kanunusaniye kadar kapalı kala - Ras lmru Kuvvetleri 
caktır. Adigrat, 10 (A.A.) Stefani ajansın • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dan: 

Bir Tayyare Kazasında Ras fmrununun kumandası altında 
11 Kiti ÖldU batıdan gelen Habeş kuvvetleri son 

Londra 11 (A.A.) - Bir Belçika tay
yaresi Kent dukalığında bir tarlaya düş

müş ve parçalammıtır. Biri kadın olmak 
üzere tayyarede bulunanların hepsi ölmüş· 
tür. Ölü miktarı 11 dir. Bu tayyare İtalyan 
yapıiadır. Belçika kumpanyası tarafından 
,.~ • • ..., ,.J ....... ,.,f'. 

günlerdeki zorlu bombardımanlar üze· 
rine Ogaden'e doğru çekilmeğe mecbur 
kalmıılardır. 

Eritre Cephesinde 
Habef Kuvvetleri ltalyanlara 

Hücum ettiler 
Roma 12 (A.A.) - Marqal Badog 

liyo telgrafla bildiriyor: 
Eritre cephesinde Takazze yakınındakl 

Addienkatonun cenup bölgesinde İtalyan• 
lar kuvvetli Habeş müfrezelerine tesadüf 
etmiılerdir. Habeşler kılıç ve süngü ile bü.,. 
cum etmİ§ler ve 15 ölü bırakarak dağılmıf• 
lardır. İki Eritre neferi ile beş askeri öl • 

müştür. 

ltalyanlar Erzak Bulamıyorlar 
Londra 11 (A.A.) - Bir taraftan ma• 

rqnl Badogliyo bütün cepheyi teftiş edip 
kat'i darbeyi vurmak üzere taarruz hazır • 
lıklarını itmamdan sonra avdet ederken, di• 
ğer taraftan bütün ifiğre cephesinde çete 
harbi devam etmektedir. 

Habeıistan iaıe meselesi o kadar va• 
hirnleımiıtir ki bu İti teıkilatlandırmak Ü • 

zere ayn bir iaşe genel müfettifliği kurul • 
muıtur. Bir çok haftadanberi büyük aske• 
ri kuvvetlerin bulunduğu arazide ~lzem gt" 
dalar dahi bulunamaz iken pek az askerin 
mevcut olduğu Habeıistanın garbi yiye • 
cekle doludur. Bir derece daha az olmakla 
beraber iaıe meselesi İtalyanlar için güç bit 
it halindedir. Röyterin telgraflarına göre, 
marepl Badoğliyo büyük ileri hareketin« 
batlamadan evvel bütün iaıe servisleri ara 
sında irtibat tesis etmektedir. 
,...._, ............... . 
Alemdar l·ahlisi

Y araJand1 • 
yesı 

Geminin Asarıtevfik Zırh· 
lııının Enkazına Çarptığı 

Söyleniyor 
Tayfası isyan eden İtalyan vapurunun 

yedeğinde bulunup Karadenizde kaybolan 
içi mazot dolu dubayı aramak üzere Ka " 
radenize çıkmıı olan Alemdar tahlisiye va• 

puru İğneada açıklarında bir gemi enka " 
zına çarparak yaralanmış, su almıya ba,la " 
mıı, yarasını gene kendi tamir ederek lima" 
na dönmüştür. Bu enkazın Balkan harbinde 
batan Asarı Tevfik zırhlıaının leıi oldui" 
tahmin edilmektedir. 
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Nantuket • 
daluının ~ OJ 
Y•I CY•cl mey
dana çıktı _ 

ı lara ani t • 
mıştır. 

ı., , :ı..ıyilOd • u 
yıld" lü&unıun
dan faııııa kah\le 
yetlttlil ani•-

~· ıaıttır. 

Kay tovıı linıanıu 
fe a havalardıı f 
mllu11 yardım için 

t ıiı yapılmıştı 

1 Bir Milyonerin Karısı 
Genç Çocuğunu Öldürdü 
Nevyork gazetele -

rinin anlattıklarına gö

e ~'ald Streed adı ile 
anılan bankerler ma -
hallesinin en tanınmış 
simalarından biri olan 

milyoner Jessi Liver -
morenin sabık karısı 

Misis Dorotta Liver -
more kendi öz oğlu 

bir karabin kurşunu ile 
öldürmüştür. 

Hadise günü Misis 
Dorotta ivermore Ka -
liforniyadaki muhte -
şem köşkünde bir eğ
lence tertip etmişti. Bu 

1 
eğlene~ öğleyin bir ye- Mi•i• Liuermore •a6ılt nuci ile i/,i çocuiunun yanında 

"'"""=================================================== mek ıle başlıyacak, (faciaya lrur6an Biden yan taraftaki 6 ençtir) 

/

yüzme, koşma, oynamh müsabakaları,riniz. Aksi halde ben de içeceğim, ara
arasında gece yarısından sonraya ka- larına karışacağım, o zaman, yaptığınız 
dar devam edecekti. Eğer şarap, f8In - hareketin ne olduğunu belki anlarsınız, 
panya ve kokteyl kafaları fazla buhar- dedi. Viyanada Tek Ayaklı 

Bir Genç Futbol Oynadı 
landırmamış olsaydı, belki de umumi Annesi bu cümlelerin hakiki anla -
bir rehavet arasında sessizce bitecekti. mını anlıyacnk halde değildi, kızdı: 
Fakat daha öğle yemeğinde pek fazla - Hain çocuk, seni bu vaziyette 
dökülüp saçılan şampanya herkesi sar- gö~meğe ölmeni tercih ederim, diyerek 

h . ha 1 d D 1·1 · bagırdı. • 
iki Koldan Da Malırum Bir Ressam 

oş etmıye ş a ı. avet ı erın arasın- K ·- · 1 . . . . • onuşmanın cereyan ettıgı sa onun 
da, ev ~hıbı gıbı dul kadınlarla eglence d d b. - t••f .... 1 ·d· j uvarın a ır agır av u egı ası ı ı ı. 

sever, se~best erkekler. ~ek ~oktu, .buna Çocuk bu tüfeği aldı, annesini tehdit 
sarhoşlugun eklenmesı ıle bır cemıyette edecekti. Fakat annesi tüfeği çocuğun 
görülmesi mutat 0Jmıya11 serbest sah - elinden kaptı ve tetiğine bastı. Çıkan 
neler göze çarpıyordu. O kadar ki, kurşun çocuğun göğsünü delmişti. 
ikindiye doğru ev sahibinin on beş ya- Zavallı genç yere yuvarlandı ve o da
~ıındaki çocuğu isyan etti. Annesini bu- kikada sarhoşluğu geçen kadın ne yap
Jarak: tığını anlıyamk oğlunun ruhsuz cese

Tablo Yaptı 

~ Yiyana gazeteleri eski yılların futbol son bir müsabakada bulunduktan son- son zamanlarda Viyanada seyircıye hü
)'f ~atında bir yıldız aibi parlamıt olan ra spor hayatından çekilecekti, fakat o zün veren hadise sadece bundan ibaret 
ticcr~annı~ feci bir otomobil kazası ne- meş'um kaza Hermannın bütün haya- değildir. Filhakika son resim sergisin
~.ll~ınde hır ayaktan mahrum kalaca - tında besldt.:liği ümidin tahakkukundan de, iki kolunu birden kaybetm. genç 
b.. Yazıyorlar. Hermann yirmi dokuz 6 ay evvef oldu. Bununla beraber Her· b. f v •

1 
W k 

'4Suk d ·d· D • k 1.. b ır ressamın ırçayı agzı ı e tutara 

~/adıgı z~manlarda· kendi kendine cin hüznünü tadile çalıştı. Ve onun şe, }:aptıgı .ta~lo ~a goren~erı ç.ok mutees-
~ :aşın a ı ı. aha futbola yeni mannm mensup oldugu u up u gen·ı _ .. . .. 

8() ~1 verdıği söze sadık kalarak tam refine yaptığı hususi bir müsabakada &ır etmıştır. lıave edelım kı bu tablo 
~u yaşını bitirdiği gün yapılacak bu tek ayaklı oyuncuyu da oynattı. Bu gerçekt~n muvaffak bir eserdi. 

Bir Kuş Kazazede Bir 
kamyonda Yuva Yaptı 

Yeni Bir Sinema 
Yıldızı Yt1lişecelc 

1 

Geçenlerde, Londrada kadın ve erkek 
berberlerinin bir kongresi münasebetile bir 
sergi açılmış ve bu segiye halkın daha zi-

>, .. ~uıtar da, İnsanlar aibi hazan nereye 
~eceklerini tafırırlar. Geçenlerde A • 
'>t" •da, Teksastaki bir tehirde kazazede 
"lrıob·ı 

lt..e 1 ve kamyonları kaldırıp tamirhane-
de b ?aldetmekle iıtigal eden Şinnen iamin
>itıd ır adam, bir kutun, kamyonlardan bi

"tı e kurulu olan Maçunanın üstünde yu

'>ld l'~Phlakta olduğunu görür. İtler durgun 
Ugu • • 

~~d •çın kuıu kendi haline bırakır, bir 
~IJ.tt det •onra bakar ki yuvada üç tane yu

ll Yar. 
\",y J 

ru ar yumurtadan çıktıktan aoara, bir 

.• Şinnene de İf çıkar. Kamyonu ıa • yade rağbet etmesi için 3 il~ 5 ya§ındaki 
sunjd çıkararak kazazede otomobilin bu- küçük çocuklar arasında hır de cüzellik 
ra an . d·ı .. 
lunduiu yere yavat yavaf ıürer. Bu arada müsabakası tertıp e ı mııtır. 
ana kut derhal yetİferek yavrulannı muha- Müsabakayı Şarlı T erson kazanmıf, 
faza etmek için yuvanın kenarına konar. resmi bütün gazetelerde ne§redilmi§ ve bir 
Biraz aonra da baba kut ıelir, 0 da yuva· gün içinde meşhur olmuıtur. Bir kukla 
ya girer. gibi güzel olan bu kız eğer yakında ıinema 

Parçalanmıf otomobil kaldırıldığı müd • §İrketlerinden hirile bir muhvele aktede
detçe, bütün sürültü ve patırtıya rağmen mezse, herhalde kabahat gazetecilerin 

kutlar, hatlarını yuvadan sarkıtıp bu ame- deiildir. 
!iyeyi bqtan bata seyrederler. Kutlar ıene Mamafih tecrübeler yapılmak üzere 
kamyonla ıaraja dönerler ve yavrular bü- küçük eüzel Londranın en büyük atudyo
yüdükten ıonra bep birlikte uçup ,iderler. lanndaıı biri tarafından davet edimiıtir. 

- Bütün bu davetlileri istirahate dine kapandı ve polis gelinciye kadar 
yollayınız. Ve bu duruma nihayet ve - o vaziyette kaldı. 

Evin içinde Do
laşan lokomotif 

Bir ~·arap 
Mütehassısı 

Amerika demiryollarma müteab • Fransanın ıarapÇJlan iki haftadanberi 

bitlik ederek zengin olan Mister matem içindedirler. Bunları yeae aevkeden 

Rischar Harbee isminde bir zat iıten aebep Revier isminde ihtiyar bir adamın 

çekildikten sonra içinae uinlenmek üıcre ölmüt olmasıdır. Fransız gazetelerinin a•ı

,-tın aldığı aayfiyesinin bahçesine bir de - lattıklarına göre Revier bütün dün:rada bir 

miryolu yaphrtmıftır. Beı kilometre uzun • eti bulunması mümkün olmıyan bir tarap 
luğunda olan bu dcmiryolunun üzerinde lo- ••t h ·d· K d" · ·ı t . . mu e assışı ı ı. en wne verı en prap an 

( komotifı ve vagonları ile son sutem bir ka-
t ... d ı.. kt d 2 t d · t bir yudumunu ağzına aldı mı hangi mem)e-.. o~rna a ır. ane e 11 aıyonu var· 
dD". Bu katarın bildiğimiz yolcu katarların-/ ketin olduğunu bilir, ve bu Jllrabı ıslah için 
dan biricik farkı onlann sekizde biri nia • hangi memleketin ıarabından ve ne derece 
betinde küçül.: olutudur. karıttınnak lazım geldiğini derhal söylerdi. 

1<.öpcklere Mahsus Bir 
Güreş lca t Edildi 

L 

Köpek!er ara~ında ıık ıık kavga çıktığını hepimiz biliriz, bir çok 
aahnelerıne ıahıt olmuıuzdur. Fakat bu insan dostlarına güreı öğretil· 
meıi ilk defa olarak Amerikanın Klondik çevresinde olmuğ.uı. Yu
karıdaki resimde köpeklerin yekdiğerini ııırmadan eüreımekte 
olduklarını ıörüyorıunuz. 
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BUyUk 
Deniz 
Romanı Borsanın Aıkı 

lspanyol Amiralı Yaralanmış, Kemal 
Reis T e Uzaklaşıp Gitmişti 
-61 -

Koca Muslih, Hamza ve Ahmet 
beraber borda nizamına ırirmitler, 
toplarile yaman bir ateı açmıılardı. 

1 
yanya parçalanmış, prova direği kll'llmlf, 

reisle yelkenler delik deıik olmuıtu. Diğer gemi· 
pro'Yll lerde de ufak tefek zararlar vardı. Yaralı 

Bu ateş altında İspanyol gemileri için de
nizdekilerle uiı'aımak imkiıu kahmyon:la. 

Beyaz dumanlar, alevler, fıflonm sular, 
her tarafa yağan güllelerle ortalık katma 

kanııktı. 
Cafer yaralı olan Boia Hüaeyini c:liier 

arkadaşlarile birlikte fapaayol semilerinin 
gerilerine sürüklemeden bafka çare söre -
miyordu. Eğer bunu yapmuaydı ırülle yağ
muru altında hepsi de yok olacaldard.ı. 

Harp umuldujundaa çak aürdi. 
Kemal reis filOAI hem Mka arkaya ıidi· 

yor, hem de amamız bir ate, açıyordu. Böy· 

lelikle Türk ıremilerinin bat taraflarmdalı:i 
üçer topa karp İspanyol ,.Weri, pl'Ovala· 
nnda mevcut olan tek topl.rla alet edİJ'ol'· 
lardı. Kemal reia rampa yapmadan diif -
manı epeyce bsrpalıyacak, mcekti 

yiğitler kıç bsarasının altındaki kamara • 
lara götürülmiiftü. Buna rağmen muzaffer 
Tiirlı filosu hemen oradan çekilmemifti. De
nizde doJ~yor, henü:a boğulnuyarak sa 
üstünde kalanları toplıyordu. 

Cafer o kadar bitkindi ki ... 
Kocaman cemi direğine yapı§At'ak ken· 

dilerini o zamana kadar kurtarabilen bu 
küçük kafile c:lalgaların arasına batıp çıkı
yor, aanki can çekiıiyordu. Zaten kuvvetli 
riizıir ve daJaa)al'.m önünde kıyıya epeyce 
yaldapnıılardı. Cafer içlerinde en dayanıklı 
çdmııftı. Baypa duran Boia Hiiseyinin di-

Suikast 
Teşebbüsü 
Etrafında 

rekten aynlmamaaı, de.ize diipnemesi için 
çabalıyor, ayni zamanda da)plann zorile 
yiilaeldikçe Türk filoıuna doiru elini ..ı. 
Lyarak: 

- Heeeyyy !.. Buraya ... Buraya ırelin ! .. 
Biz buradayız! ... 

Diye haykmyordu. 
Bu zavalh ses, kudunnUf dalsalann ve 

rüzsann sürültüsüne ka"1'1yor, kaybolu -
yordu. 

Güneı batarken Kemal reis filosu Valan
siya önünde avladığı yedi tane kocaman fs. 
panyol ıemisini arkasma takarak cenuba 
doğru azaklafb. 

(Arkaaı Yar) 

Spor 

Osturganın 
lngiltere Turnesi Harp bunun için maJD11 n her ild taraf 

gemileri de Cafer ile BoiMm n diier • • 
kadaılarının bulundukları 7en1en Ptikçe (BOf ı,.,.afı 1 inci yü:ztle) Viyananın mqbur Osturya takımı fn-
açılmıılardı. riyasetinde Türk emniyeti umumiye gilterede büyük 'bir futbol tunıeaine çık-

Kıyılara müdürünün bulunması, bazılanna gö-: mııtı. • • • • . 
Doğru re, hudut meseleleri arasında. heyet a-, Oııturya tak~mı ilk maçını ikıncı lı~-
Boğa Hüseyinin kendinden haberi yoktu. zasımn mahut suika.t' İfİyle de me~ - t~n Vest Ham ıle oynanHf Ye 2 - 1 maı-

1 laca drted" lup olmuıtu. 
Şakağından yiizüne doin kan akwyordu. gu 0 ğını gösterm ır. İngilterenin üçüncü likinde olan Ko· 
Halli Caferden batkal.n ...ıan ümidi bile Suikast tCfCbbüsünün Şarkülcrden- venti Siti ile ikinci maçını yapaa Ostur· 
kesmitlerdi. de hazırlandığı tahmin edilmektedir ya takımı 3000 kiti kadar pekaz bir se-

Buna rağmen hep berah. onlar da açık- ve heyete Kudüs Türkiye konsolosu - yirci önünde 4 _ 2 gibi büyük farkla ge· 
lara, Kemal reis filosuna doiru ~tmei• ça· nun iştiraki de bu zannı takviye etmek- ne mağlup olmuttur. 

balıyorlardı. tedir. Boİıaör Karnera Galip 
Fakat 0 kadar yorıun idiler ki... Suriye gazeteleri bu haberler hak - NeyYork, 10 (A.A.) Nevyork hüku-
Zaten he.r iki filo da top harbi yaparak kında tenvir edilmek üzere heyet aza· meti dahilinde kain Buffalo'da boksör 

onlardan gıttikçe uzaklqıyordu. d ha "h . "h l ek . Karner•- boksör Brackey'i dördüncü 

ravuntta nakavt etmi§tir. E f h b• d b" d ği • k sın an zı tasrı at ıstı sa etm ıs- ..,. n enası, ava ır en D'e e tmlJ; e· . . • . . · f 
§İşlemeden esen rüzgar gündoğuya dönerek temış ıse de, fi!Imdılık bu bapta vazı e-
az zamanda bir fırtına denecek kadar sert- lerine müteallik hiç bir izahat ve be
leımişti. yanattaa bulunamıyacakları cevabını 

Bu rüzgar ve onun yapbiı dalgalar Ca· almışlardır. 
ferle arkadaılannın tuttukları direk parça- ---------------

fst: 2 inci İflas memurluğundan: 
smı da kıyıya doğru süriildüyordu. 

Calatada Y enikaval sokağında otur • 
Cafer arkadaılanna: 

makta ve İspirtolu İçkiler ticaretile me gul 
- Siz gidin L. Bizimkilere kadar vara-

bulunmakta olan Andon ve Dimitri, Di • bilirseniz burada olduğumuzu söyleyin .•• 
Belki de 0 zamana kadar karaya düımüt 0 • mitrakopolu biraderler komandit şirketi 

iflası 9/ 10/ 935 tarihinde açılıp tasfi,cnin 
lunız. Yoksa biç birimiz kw1ulamıyacağız. 

Dedi. adi ıckilde yapılmasına karar veirlm~ oldu-

1..evcntlerden ancak üçi Kemal reis fi. 
losuna doğru yüzerek gitmeyi göze aldılar. 

Cafer onların gidiflerine bakarken dile
dikleri yere varacaklannı pek az bile um• 
muyordu amma, baZJ umalmıyan fe)'ler de 
oluverir. 

Diger dört kiti Cafer ve Boğa Hüaeyinle 
birlikte, gemi direğine tutunarak rüzPr ve 
dalgalann önünde kıyıya doğru sürüklen· 
mekte devam ettiler. 

ğundan: 

1- Müfliste alacağı olanlann ve istih
kak iddiasında bulunanların alacaklarını ve 
istihkaklarını ilandan bir ay İçinde 2 inci 
iflas dairesine gelerek kaydettirilmeleri ve 
delillerini (senet ve defter hülasalan ı;e 

saire) asıl veya musaddak suretlerini tevdi 
eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mes'uliycti 
müstelzim olmak üzere müflisin borçları -
nın aynı müddet içinde kendilerini ve borç
lannı bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallannı her ne sıfatla o-
lursa olsun ellerinde bulunduranlann o 
mallar üzeriıKicki haklan mahfuz kalmak 

Brackey, nakavt olmadan 
di defa yere dü§müıtür. 

evvel ye· 

Türk Talebe 
Birliği .• 

idare Heyetini Seçti 
Türk T alcbe Birliğinin yönet.im kurulu 

seçimi dün gece saat 3 te sona ermiş ve 
kurula fU rıcnçler seçilmiştir: 

Ba~kan Hasan Remzi (hukuktan), as
başkan Faruk (tıptan), genel .elaeter İs -
mail Haltltı (tıptan), Sağışman Sadi Abaç 
(iktısattan), kasacı Tahir Uğuz (iktisat • 
tan) . 

İç işleri kolu bap Adil Kürpt ( miıl -
kiyedcn). üyeler Necmi (Mimariden), 
Saim (mühendisten). 

Dış işleri korubapığına da Muzaffer 
(hukuktan) seçilmi§tir. 

Yeni idare heyeti önümüzddci cumartesi 
günu saat ( 14) te lstanbul Halkevinde and 

İkide bir baılarmı kaldlrarak dalgaların 
üstünden ileriye, savap bakıyorlar, ayni 
zamanda kıyıya düpnemek, Kemal rei.e 
yaklatmak için elden ıreleai eairıemiyor • 
lardı. 

Amiral Anr.ikez 
Yaralı 

prtile hunlan aynı müddet içinde daire içecektir. 

-----------------------------
Fakat bütün gayretlerine rağmen ilerli -

yemiyorlar, geriliyorlardı. 
Rüzgar fırtına halini aldığı ve denizin 

dalgalan gittikçe büyüdüjii halde Türk ıre· 
mileri borda nizamını bozmuyorlar, İ.pan
yol gemilerinin güvertelerini sıkı bir gülle 
yağmuruna yalahyorlarch. 

emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse mak-
bul mazeretleri bulunmadıkça cezai mes' u
liyete ui;rıyacakları "ve rüçhan haklanndan 
mahrum kalacakları. 

4 - 16/12/935 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 14 te alacaklıların ilk iç
timaa gelmeleri ve müflis ile müşterek 
borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcunu 

Fraııııız Tlyatroaıında Halk Opereti 
Yalnız bu akeaw 20,80 da 

BAY·BAYAN 
Yarın ak,am TELLi TURNA 

lchTrfiı eden sair kim·sd";rin topl~n:Uad'°; 
bulunmağa haklan olduğu ifan olunur. 

( 17)40) 

Birinci Kanun 11 
~ 

Arkadaşımız Mahmut 
Yesari Evlendi 

Mahmut, evlenme memurunun önünde de/teri im:zalıyor 
Muharrir arkadaıımız Mahmut Ye- fikasına saadet dileriz. 

sari dün, aCahit Uçuk» namı müstearile Bir Diğer Eulenme 
özlü hikayeler yazan Cabide Üçukla Akıam refikimizin sahiplerindetl 
evlenmiıtir Yukarıda, Mahmut Y eaari- Necmeddin Sadıkın hemıire zade.i 
yi, hayali eserlerinia altında ıördüğü· Nedi ile Radyo Şirketi muhaaebecd' 
.nüz imzasını, kendi hayatının romanı· Hikmet Gün Doğdunun evlenme töreıal 
na atarken görüyorsunuz. Bu imzayı at- dün alqam seçilmiı zevat huzuriyle To
makla, evlilerle eğlenmek imtiyazını katliyan otelinden yapılmııtır. 
kaybeden değerli arkadatımız& ve re· J Yeni evlilere saadet dileriz. 

Hava Hücumlarına Karşı Muhafaza 
T ecrübssi Y apı!ıyor 

(Saf taralı 1 inci yü:zde) 
yannamede aynen fUDlar yazılıdır: 

Vilayetin Neırettiği Beyanname 
1 - Deneme 20 birinci kanun 935 cu

ma günü akşamı saat 2 1, 30 da başlayacak 
ve saat 22 de bitmek üzere yanm saat de
vam edecektir. 

2 - Denemenin başlangıcını Tünel, 
Tnksim, Osmanbey mıntalaı.lanndan çalı -
nacak esas düdükler, ve bunları takviye e· 

decek aynı mıntakadaki vapur, fabrika 
düdükleri çnlmmak suretile, 

Denemenin başlangıcını bildirmek: için 
düdükler bir kısa bir uz.un olmak üzere iki
şer dakika çalarak susacaklardır. 

Denemenin bittiği de aynı mınta.kalardıı.
ki dudüklerin fasılasız olarak üç dnk.ika 
çalmasile ilii.n olunacaktır. 

3 - lşıkhırın maskelenmesinden mak -
sat 

DüŞman tayyarelerinin geceleyın yapa
cakları hücumlara karsı şehri bombnrdı • 
man tehlikesine karşı hedef olmaktan kur-
tarmaktıı: . 

4 - Ilık.lan maskeleme gecesi yalnız 

maske denemesi yapılan mıntabdaki 11ık· 
lar maaltelenecektir. 

Her yurttq tarafından pencerelere ai -
yah stor takmak veya diğer siyah bir örtü ile 
dışarıya ışık sızmayacak surette kapamak 
veyahut lambalan mavi hezle veya kağıt
la örtmek ve bunlar yapılmadığı takdirde 
ışıkları söndürmek. 

T eaiibetlen Evvel Y apılacalı 
Denemela 

Ticarethane, müesseseler. herkes kendi 
evinin ı11ğım dışanya sızıp sızmadığını de
neme güniinden evvel kontrol etmelidir. 
IŞlkları maskeleme için hazırlanacak örtü -
ler bundan sonra yapılacak denemeler, ve 
her hangi bir zamanda hale.illi bir hava hü
cumuna kal'lı kullanılmak üzere saklana -
caktır. 

5 - Minare. vitrin ve relclim tenviratı 
deneme esnasında mutlak. söndürülecektir. 

... Türk Hava Kurumunun malı olan LiJr 
li apartımanlannda bir buçuk seneden.....ı 
doktor Etem V cssaf ve elitçi Cemalin falı• 
ri idarelerinde çalıpn dispanserde, sOO 
hastaya bakılmıftır. O civann bütün ~ • 
talan yardımını biç kimseden esirsemiJd 
bu dispansere kopnaktadırlar. . . . . . . . .• 

Hava Kurumuna Yardım 
Türk Hava Kurumuna Üniversite tale • 

besi de yardım etmeğe baflamıılardır. flk, 
olarak Eğe yurdundaki gençler araı...ıad• 
bir yardım kola tefkil ebnİfler ve bu kot. 
fİmcliden 50 ltİ!İ yazılmlfbr. 

Bundan başka, dıı memleketlerdeki 
yurttaılar da teberrü ve taahhütlerde bu • 
lunmaktadırlar. Dün, Mısll'daki Türlderddl 
Ahmet Ali 30 lira göndennitfu. 

T epebaıı Şehlı 

Tiyatrosunda 

111121935 O•rt••"' 
gilaü akşamı 
ıaat 20de 

HOL LECi 

Natit - Ertutrul Sadi 
Hıı ide 

Şehsadtıbqı TURAN 
tiyatro•unda 

Yazanı 
Retat Nuri 

Bu gece aıaat 20,80 da 
AllCABEY 
vodvil 3 perde 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aceateleri: Kar.köy KöpriilNafl 
Tel 42362 - Sirkeci Mühiirdanade 

Han Tel 22740 

İki lıpanyol semisi çm')>lfb. 

Birisi alevler içinde yandı. Sinemanın en parlak iki yıldıu 
Görülmemiı bir ıUzellik •• mU

e .. s r bir mevıuda olan 

1 Nakil V aalaları Duracak 
6 - Her türlü nak.il vasıtaları deneme 

ba ladığı zaman ışıklarını söndürerek yolu 
serbest bırakacak ve yolun kenarına çeki
lecektir. Fakat yol ağızlan asla kapatılma
yacaktır. 

Ayvahk Yolu 
BANDIRMA vapuru 11 bi -

rinci ki.nun ÇARŞAMBA günü 
saat 19 da AYVALIGA kadar 

(7775) 

Baıka biri dümeni tutmadığından rüzgir 

altında Valansiyaya doğru sürükleniyordu. 
Amiral Anrikez oldukça alır yaralı olarak 
bu gemide idi. Emilyo İse son ıücünii bar
cıyarak gemiyi Türkleria üstüne çevirmek, 
dövüşmek için didiniyordu. 

Fakat emekler bota gidiyordu. 
• Denizde aborda olan aemilerde ıimdi 

korkunç bir boiuıma oluyordu. Yükselen 
dalgaların, beyaz köpüklerin, barut duman
larının arasında senit aialı Türk palaları· 
nın dört yana ölüm saçtığı ~rülüyordu. Ço
lak Ali, koca Mwlih, Ahmet reis, Sinan, 
Selim gibi bütün di- r leYeDtler de birer ars
lan gibi dövüfÜyorl~rdL Her an bir bç İs
panyolun denize dü~tüğü, bir diretin yı -

kıldı ı ve çan klıgındaki düıman okçulan· 
nm havaya fırladıkları ıöze çarpıyordu. 

Man vralar, yangınlar, dövüşler arasında 
vakit il l'lemiş ve günef ufka yaklapnııtı. 

Hceeeey!. 
Buraya! .. Buraya! .. 
Kemal reisin ıremisinin inç kasara• yan 

• 
1 LK 

GECE 
Fransızca aözlli filmde yarın 

MELEK Sinemasında 

Yarın aktam S A R A Y a:nemuında 
CLARK GABL~ •• LOAETTA YOUNG 

tarafrndan bır •ureti fevkalıidede tem il ve LACQUES LONOON'ua 
(VAHŞETİN ÇAGIHIŞ[) romanından ı ctibu edi en 

ALT 1 N H 1RS1 
Fransızca sözlü büyük film batlıyor. 

Altın tabir edilea ... : Altın filmi. .• 

Tramvaylar olduklan yerde duracaklar 
Ye ısıklarını söndüreceklerdir. 

7 - Hastaya hekim götürecek veya 
hastayı hekime götürmek zaruretinde bu
lunanlar en yakın polis karakolundan bir 
polis alacaklardır. Bu takdirde otomobil 
mavi kağıt veya bezle ziyalannı maskeli ~ 
yecektir. 

8 - Aile reisleri ve her türlü ticaretha 
ne ve müessese sahipleri veya müdı.irleri bu 
kayıtların tamamile tatbikından mes' uldm
ler. Riayet etmiyenler cezalandırılacaktır. 

9 - Denemede herkes hakiki tehlikede 
imiı gibi inzibata bilhassa dikkat etmeleri 
sokakta bulunanlann y.ollanna yaya kaldı
nmlarda dev11.m ederek caddeleri boı bu • 
lundunnaları lazımdır. 

Ha'ft Kunmnmua Diapanteri 

Mersin Yolu 
VAT AN vapuru 12 birinci 

kinun PERŞEMBE günü saat 
11 de PAY AS A kadar. «7776'> 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 12 bi· 

rinci kanun PERŞEMBE günü 
saat 20 de HOPA'YA kadar. 

«7802u 

lmroz Yolu 
ASYA vapuru 12 birinci ki • 

nun PERŞEMBE günü saat 16 
da IMROZ' A kadar. «7803" 
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Tek, Fakat kat'i çare 
Ger hart Ellert'in eserinden - 31 - •• 11/12/935 

Attila; Elçileri Şehir Ünündeki Çadır-
lar Karargahında Kabul Ediyordu 

- ccBana tevdi edilen vazifenin! 
<c~ve~,. ban.a tevdi edilen vazifenin se
nı~kı ıle hıç bir suretle alakadar olma
dıgı~~·. s:nin işine kat'iyyen temas et-

ı~edı~nı söylersem senin için kafi ge-ı 
ır mı?» 

- cdki vazife arasında .. b b 1 munase et 
u unmamasına imkan" .. gorem 
. - «Sana yemin ederim ki 

n~m vazifem kat'i ve muayy 
d_ır: :' ~lnız bir temastan ibar 
rısı ıçın bir iskan dildir.)) 

ıyorum.» 

öyle! Be-
en de ğil -
ettir. fle-

Zavallı Bizans 
.. ~~ sözlerden iğrenen Maks 

ıunu ekşiterek: 
imin yü-

orum 

Attila: - Bulamatlığınız her firari için bana •ekiz altın lira verecek
.iniz! .• dedi. 

T~crübe edenlerden sorunuz! 
Baı, diş, adale ağrdarile üıütmekten mütevellid 

bütün ızhraplara karıı yekine müeııir tedbir 
bir kqe 

ki 
eleyi ka-
~par aın, 

- «Heyhat, dedi, görüy 
hakkın varmış. Artık bu mes 
J>atalım. Sen kendi vazifeni y 
ben. de kendiminkini.. Bahtiyar 
ıenın Aetiüs gibi bir ba.şkum 
var I.. Zavallı Bizansın ise onu 
ancak bir Krizafyüsü var h> 

du. Attila yarı mağrur, yarı kararsız - « T anyü, T anyü J Cücen geri gel
bir halde idi. Nihayet Oneiea cevap di I.. Zer kon burada l.. Şimdi hu anda GR p • 

1 N • 
1 Ro v erdi: geldi 1. Onu görmek ister misin?» ma, 

anda nın - «Tanyü, bütün emirlerin yerine Attila kılıcını kavramak istedi, fa • 
almaktır. 

n yer ıne etirildi.» kat elini uzatmak üzere iken durdu. g 
Bu aralık: Kısa bir sükuttan sonra: ( Mideyi bozmaz. kalbi •e b3breklerl 1ormaı ) 

öze c Hadımağası bu tahkiramiz s 
".~P vermeğe vakit bulmadan 
tun üçü?cü postacısı geri geld 
Yaz ve sıyah Hünlerin, kralı, O 
lann, Gepidlerin, Suomilerin v 
~rların başkumandanı Attilanı 
Roma imparatorunun murahhası 
hal kabul etmek istediğini biliyo 

e • - <cBizans murahhasları timdi ka- - «Zerken mu? dedi. Zerkon mu~ 
argahtan geldiler» haberi verildi. Daha kim var?» Sena r· r o-

i. Be - Fakat birdenbire ihtiyar Hormidak, - «Ürestes te beraber geldi. Roma-

Nafıa V ekiletinden: strog ot kr 
e Ka - il 

al çadırının etrafını üç katlı bir halka dan bazı mektuplar getirmişler.» 
e çeviren muharipleri yararak çadıra - ccRomadan mektup mu?» 

ki hı n şar 
nı d er 

rdu. 

zla girmi,şti. - «Çağırayım mı?» 
Romadan Gelen Mektuplar (Arkası var) Aydın Demiryolunun 81 ve 84 üncü kilometrelerindeki Aziziye tü .. 

=============================~ndk~~d~lclti~~~ili~eg~~~i~~~~~~~~~~~ 

Şay&DI hayret kalem tevsiata göre ıslah ve inpsı ve Aydın hattının Kuyucuk istasyonunun * Attila, elçileri evvela doğruda 
ruya Margüs şehrinde kabul 

n doğ- Arzu ettlOlnfz tarzda Eğirdir ciheti makası batında kain sel yatağı tünelinin genifletilmesi 
ve Aydın istasyonunda demiryol Üzerine yapılacak 12 metre açıklı • 
ğında bir betonarme köprü inıaıı •tağıdaki §Brtlarla ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

d" .. d u,şun Ü. Fakat, Onegesin tavsiy 
etmeyi 

terine hu fikrinden vaz geçti. Şel 
~ündeki çadırlar karargahı m ülak 

esi ü-
ırin ö-

tı t · ı 
at ye-

ayın o undu. Yunanlı Attilay adi -
)'ordu ki: 

nk o-I - «Ordunun arasında bulunac 
bursan, dileklerini daha kolaylıkla 

Ayarı kabil ucu ile yeni EVERSHARP kalemi, 
yazmak meselenizi halletti. Ucundaki küçük cıyaz -
gan» ı elinizle ayar edebilirsiniz. ul ettirebilirsin.» 

ka • 

Attila çapraz bir bakısla Yuna 
•üzdükten sonra istekle;ini her 
illan ve her yerde kabul ettirme 
)'etinde olduğu cevabını verdi. 

nlıyı 
Bu küçük dehakar alet, 9 muhtelif minüskül rendcai 

altına kayar ve her biri size başka başka yazı verir. 

za • HER KALEM JÇJN A YNJ ŞEK.iLDE 
k ni- a 

A, 

BlR KURŞUN KALEM VARDIR. 
EN MAKBUL YJLBAŞI HEDiYESi 

Attilinın Yeni Kıyafeti 
z za-Murahhasların gelmesine pek a 

ln~n kalmıştı. Attila Yunanlıyı yanı na p Çagırarak: 

d
. - «Bir tercüman tedarik ettin m 
ıye sordu. 

i~» 

edi. .. Oneges evvela cevap verem 
Çunkü kralının kıyafetini görerek 
tetc düşmüştü. Attila mavi ipekten 

hay-

~ul ve kıymetli kürklerle süslü 
ma· 

ırka giymişti. Boynunda kalın bir 
tın k·· k 

bir 
al-

una le oste vardı. Bu kösteğin uc 
ıynıetli bir taş takıldı. Oneges kra 

; Zamana kadar böyle süslü bir kıy 
<:tte hiç görmemişti. Attila, müşav 

llın hayrete düştüğünü gördü ve t 

Lnı 

a-.. 
ırı-

tar sordu: 
ek-

- «Bir tercüman tedarik ettin m 
E Attilanın tavrında ve sadasında 
evkaladelik: vardı Sank. .. . dek 

C!" • ı uzerın 

i?» 
bir 

l 

t 
1~netin Oneges üzerinde ne gibi 
esır hır kt .. .... L 

bir 
bi . a ıgmı ogrenme&: istiyor 
Ydı. Onun bu hali Yunanlıya doku 

gı-

n-
••• 1 1 ...... ~·. 

Son Posta 
it.AN F1A TI.ARI 

Gazetenin esas yazısile 
bir aütünun iki satırı bir 
(santim) sayılır. 

--

Jatanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
Nam ına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf tarahnclan ta-

5042 lira kıymet takdir edilen Kocamustafapatada Alifakih m ~sinde Ağaçkakan sokağında eski 3,5 yeni 7, 7 /1 7 /2 9 No. lı mah 
dükkan ve bir apartıman, bahçede iki oda, bir ıundurma, bir heli 
ahçe derununda saksı imaline mahsuı bir fırın açık arttırmaya va. 
mit olduğundan 20/1/936 tarihine m.üaadif ~art~ai aiinü saat 14 
6 a kadar dairede birinci arttırması ıcra edılecektır. Arttırma be

iki 
ve b 
zedil 
ten 1 kıy~eti muhammenin % 75 ni bulduiu takdirde ~~i ~de bı

acaktır. Akıi takdirde en son arttıranm taahhüdu bakı kalmak 
rttırma ıs gün müddetle temdit edilerek 4/2/936 tarihine mü

e :alı günü saat 14 ten 16 ya kadar keu. dairemizde yapıla • 
ikinci açık arttırmasında arttırma bedeh kıymeti multam • 

deli 
rakıl 

üzer 
ıadif 

cak 
• (Jf, 75 ni bulmadığı takdirde ıatıf 2280 No. Jı ka • 

mene nın ıo · d' A 
ahkamına tevfikan geri bırakıbr. Satıı pefı~ ır •. rttınnaya iıtirak nun 

etme k isteyenlerin kıymeti muhammen% 7,5 nısbetınde pey akçeıi ve
ili bir bankanın teminat mektubunu hamil buluaunaluı lizınıdır. 
rı tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklılar da diier alika· 

ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve huauıile faiz ve 

yamı 

Hakla 
daran 

2 - Sayfasına ııöre bir san -

tim ilan fiatJ tunlardır: 

masa 
~nf d · lan iddialarlDI evrak• müabiteleri ile birlikte ilin tarihin· 

n e aır o • • bil 
tibaren niba et 20 iÜD zarfında birlikte daaremaze dinneleri Ji. 

.. ,. .. 
3 

ii r Soa 
yıırler aayfa 

200 100 60 30 
Krt- K f• 

3 - Bir santimde vasati ( 6) 
kelime vardır. 

4 - ince Ye kalın yazılar 
tutacaldan yere 
santimle ölçülür. 

söre 

Krt-

deni. 
• Akai tak~irde hakları tapu ıicilli ile sabit olmayanlar tabf bedezımdır 

paylafJD&ıından hariç kalırlar.Müterakim ver~i, tenviriye, tanzifi
mütevellit belediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen 
olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 8/1/936 tarihin • 
haren berkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak art

li nin 
eden y 

t en zil 
d en iti 
t ırma prtnamesile 934/3055 No. lı dosyaya müracaatla mezkur dosya-

da cut yesaiki ıörebilecekleri ilin olunur. (7800) meY 

D r. 
. .., Wi 

1 - Bu itin tahmin olunan bedeli 479089,90 liradır. 
2 - Muvakkat teminatı 22913,60 liradır. 
3 - Eksiltme 23/12/935 tarihinde pazarteai günü saat on bette .Ba· 

kanlık binasında Demiryollar inıaat dairesinde Demiryollar inpat art
tırma, ekıilbne ve ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye girecek olanlar 2490 numaralı arttırma eksiltme 
ve i.hale kanununa teriikan ha.zırlıyacakları teklif mektuplarını ve ek· 
siltme ıartnameıinde yazılı olan diier evrak ve vesaiki eksiltme aaa • 
tinden bir ıaat evveline kadar numaralı makbuz mukabilinde mezkUr 
daireye vermİ§ olmalıdırlar. 

5 - Bu ite ıirmek iateyenler, münakasa aününden en u bir hafta 
evvel istida ile V ekilete müracaat ederek alacak lan fenni ehliyet ve
sikasını teklif mektuplarına koymaları lazımdır. 

6 - istekliler, bu itler için hazırlanan eksiltme ıartnamesi, muka • 
vele projesi, Nafıa itleri umumi ıartnamesi, fenni prtname, vahidi ki· 
yasi fiat cetveli, profil ve tip resimlerinden mürekkep bir takım evraka 
23,96 lira mukabilinde Demiryoiları inıaat dairesinden tedarik edebilir 

ler. u3546» u7623» 

G. B. 

Genler (Galnes) 

Kemerler •• 
GEN • dantelllı aut.renle bera
ber olan vı ıon zamalarda çolı 
rağbet b lan en son moda 
lıorseclir. 

Asri kadın. blltOn anula"nda 
olcluAu gibi korH 9l1molı hue
•unda da .. hılyetl ar.r. 
ftouaHI mllesıneıl : la~ gilnl 
1 il yOlıultmık tıuıuıundaU 
gayrı hbill talılil Ha 'ab hfNP• 
ile 1111 caılp vı mDtenaalp bir 
ıncMım var.c:ılıtlr 

ı numırol11 lıataloecNll Wr 
adeı mecuneıı gOnder-mln 
mllaaade edutlı. 

166 loulavoıd Houumonn 

ISTAN8UL 
8e1oğlu T ilnıl Meydanı No.. 12 

--MARKAYA DiKKAT 
JUVEL ı•z ocakları ve BARTHEL Knynak J mb • n 

taklitleri ıftrü)Uyor. Hakikileri iıteyiniz. Eulunm. dıj1 
takdirde TDrklye umum aatıt depoauoa Dejö Giyar
matL latanbul Kurukalavec:i laan 21 MDracaat ecllai&. 



10 Sayfa 
= -=--

Feci Bir Kaza 

M··tekaet e· P a Tram
vay Altında Kaldı 

1 

Hcidlıeden .anra 6fıilten halJt 

[Ceset ( X ) İ~retli noktadan arabamın durduiu yere kadar aürükenmİ§tİr] 

(Baf taralı l inci yüzde) ı 

mal sağır yolcuya çarpar; altına alır, ;. 
parçaladıktan sonra on metre kadar ıü
rükler; ve iı iıten çoktan seçtiktea son
ra da durur. 

Bu kaza, bir dakika içinde niıbeten 
tenhaca sayılabilecek caddeyi mahıe -
re çevirir. Toplananlar, tramvayın git
tiği İstikamette ve sai tarafında, teker
leğin ikiye böldüğü ihtiyarın mosmor 
kesilmiı ba_Şmı görürler. 

İhtiyarın kesilen bacağı, sürükleniı 
esnasında ba§ının yanına selmiı ve bar
aakları kaldırımlara yayılmııtır. 

Vak'a mahalline yetiıen zabıta me • 
murları, halkı cesedin etrafından da • 
iıtırlar, ve kazazedenin §İf yüzünü, bir 
bez parçasiyle örterler. 

• Kazanın tahkikatına, Üsküdar müd· 
deiumumi muavini Orhan vaz'ıyet et • 
miıtir. 

Kaza esnasında tramvayda bulunan
ların ifadeleri alınmııtır. 

Kazayı yapan vatman, kendisiyle l'Ö• 

rliıen bir yazıcımızın sorgularına fU ce
vapları vermiıtir: 

- Ömrümde aizıma içki koymadım. 
( 4) senelik vatmanım. Şimdiye kadar 
tavuk bile çiğnemedim.. Ben yokuttan 
aiır aiır iniyordum .• Yaya kaldırımda 
da bir ihtiyar yürüyordu .• Tam yanına 
vardığım zaman birdenbire sendeledi, 
ve yaya kaldırımdan tramvay rayı üstü
ne indi. Bu beklenmedik vaziyetle kartı· 
laıınca derhal frenlere yapı§tım •• Fa • 
kat maalesef araba duruncaya kadar 
İ! İJlen geçmiı ! 

* İfadeleri alınan yolcular, vaziyeti iyi. 
ce görmediklerini söylemektedirler. 
Yalnız içlerindeiı bir tanesi demiıtir 
ki: 

Kazayı yapan vatman Sait 
disin raporu ve henilz devam eden tah· 
kikat, kazanm hakiki teklini aydınla • 
tacak, ve mes'ulü meydana çıkaracak • 
tır. 

* Kazazedenin hüviyeti, kazanın vu
kuundan 4 saat sonra tesbit edilebilmİf· 
tir. O sırada vak'a mahalline gelen ve 
cesedi babasına benzeten bir kadın 
haykırarak bayılmıı. 

Ayıldıktan sonra da babasının aağ 

oldujunu ve yanıldığım öğrenmenin se
vinciyle yeniden kendinden geçmiıtir ! 

* Bu kaza münasebetiyle söylemekten 
kendimizi alamıyacağımız bir nokta 
vardır: 

Kaza ihtimali, her yerde, ve alınan 
bütün tedbirlere rağmen her zaman 
için mevcuttur. 

Fakat biz, kazalara karıı daima ha· 
zırlıksız bulunmaktayız. 

Nitekim dün, ceset fU veya bu sebep· 
le tam üç küsur saat kaldırım ortasın • 
da bırakılmııtır. 

Bu, hem kazanın uyandırdığı tela§• 
geniıletmif, hem de seyrüseferin saat • 
lerce inkıtaına sebebiyet vermittir. 

Kazaların önüne geçmek maddeten 
mümkün olamıyorsa, bari kazaların vu

Vak'a mahallinde tetkikatını yapan kuundan sonraki yolsuzlukları önleye. 
ve arabayı muayeneden geçiren mühen- 1 cek tedbirler alsak! 

- İhtiyar, yaya kaldırımdan değil, 
tramvay raylarının ortasından gidiyor· 
du •• Ve vatman frenleri ona çarptıktan 
sonra sıktı .• 

* 

•• • 
SEKSULIN 
Ademi 

iktidar, 
Bel .. 

ge"Şekllği, 

Dermansızlık, 

Vücut u DimaQın 
vorgu~ıl(junda 

pek müessir ,,. emin 
.•bir il6çtlr. 

Kutusu 200 kuruş 

BEŞiR KEMAL · MAHMUT CEVAT 
Eczanesi .. • Sirkeci 

1 Dikkat ediniz! 
Erkek ve kadın farkı olmıyarak 

Ademi iktidar, dermansızlık 
ve belgevıekliğinizi tedavi et -
mekte ümidiniz kesildise, ya 

GLANDOKRATIN 
kullanınız yahut ilaç kullan
maktan vaz geçiniz. 

Türkiye ecentası: ZAMAN 
Ecza deposu, İstanbul. Her ec
zanede 200 kuruıa satılır. iki 
tertibi matlup neticeyi verir. 

Stc. HORMONA A. G. 
Berlin • Allemagne 

Doktorlara : Hastaları üzerin-

de tesirini tecrübe için nümu -
nelik_. talep üzerine meccanen 

İstanbul Asliye ikinci Ticaret Mabke -
mesinden: .. ••••••m•••••~m!!l

1

I 
gönderilir. 

Mahkemece satılmasına karar verilen 
Mahmutpnşada Kürkçü hanında 28 numa· ki lamba dihi, 2 adet mavi fanus, 3 adet 
radn bulunan 19 adet rakı siirahisi, 26 a· yı ~ .. fArıu~. 
det muhtelif boyda işlemeli kolonya şişesi, 23/12/935 pazartesi günü saat 10 da 
50 ndet kapaksız toprak hokka, 2 adet li- sa ..t <lrın tnym oluıı11n 
monata bardağı, 2 adet yaldızlı avize ta -ı gün 'e saatinde orada bulunmaları ilan 
bağı, 1 adet salata tabağı, 64 adet cam es- olunur. ( 1 7 5 34) 

SON P.OSTA: Birinci Kanun J 1 

.------------------------, 

PERLODENT, Dit macunu llmln buldu§u en iyi formül 
ile ihzar edllmlttlr. AQzın asrl sıhhat 
koruma lhtlyaçleranı temin eder. 

PERLODENT, Dl' macunu •lızdakl bUtUn mikropları 
öldUrUr ve dl9lerl çUrUmekten muhafaza 
eyler. 

PERLODENT, oı, macunu gUnde iki defa muntazamen 
kullanıldıQı takdirde dltlerln aar1 klrlerlnl 
yok eder ve dl9lere parlak bir beyazhk 
verir, 

PERLODENT, oı, macunu kullanddı§ı takdirde Pyorrhea 
nam diş etleri hastah@ına karşı koymak 
için çok mUeaalr bir vasıtadır. 

PERLODENT, Diş macunu nefesi temizler ve aQzı 
aerlnletlr. 

:{Y.'.: .;~ .~ ·l .. . . ~. . .. / ~ • 

TüR~iYE YAG VE MAMULATI 
S~N~Yii LiMiTED ŞiRKETi 

IST AN BUL - IZMlR 

o o 

1 

ŞIE!DUIRILJ.1 
1 · KÇ)'LlJ 

BU TUN 

TRAS ., .. 
BIÇAGINI 
KULLAN\ YOR 

-

----· 

Yurdumuzun nefis meyva usareleTile 
hazırlanmıştır. Mümasil Avrupa müs • 
tahzarlarını aratmıyacak mükemmeli -
yettedir. fstanbul 

lüğünden: 
Gümrükleri Başmüdür-

Hazimsizliği, muannit inkibazları gi • 
derir. Fevkalade gazozlu olduğundan 
yemeklerden sonra ferahlık verir. 

• •P ' ~ 
~·. . , . '. -
Üçüncü İcra Memurluğundan: 
Gazetenizin 2 1 / I 1/ 935 tarihli niisha ; 

sının onuncu sahifesinde Emniyet Sandı -
ğına ait ilündaki gayrimenkulün numarala
rı eski 29 mükerrer, yeni 1/ 1/ 1 O olduğun
dan tashihen ilan olunur. 

İst. Betinci İcra Memurluğundan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar 

verilen ev eşyası 17/ 12/ 935 tarihine mü
ımdif salı günü saat 9 dan 1 1 e kadar açık 
arttırma ile satılacağından talip olanların 
Langa Hadim odaları 59 numaralı evde 
hazır bulunacak memura müracaatları ilan 

26 Temmuz 934 tarihinden önce Japonyadan yola çıkarılan ve be• 
delleri vaktile ödendiği için Japon anlatması hükümleri daireıinde tıa• 
kası temin edilmediğinden dolayı gümrüklerden çıkarılmayan Jap011 

eşyasından beyannamesi gümrüklerde tescil ettirilmİ§ olıun olmasın bal 
kabil malları bulunanların bugünden itibaren on gün zarfında malları• 
nın bulunduğu gümrük idarelerinin kontenjan servislerine müracaatl• 
fatura ve şehadetnamelerini ihraz ederek malın cins ve miktarile be• 
raher fob ve sif kıymetlerinin teshil ettirilmesi ilin olunur. «77~ 

olunur. (523) 



r::: 
ı J Birinci Kanun 

Saray 
F ciası 

11 - 12 • 935 - 8 

Prensin Karısı; 
Yaptığı 

Yazan: •M• f. 

Ko\,sının Pavlaya 
ru L, ıymuştu 

SON POSTA 

Dil Tetkikleri 

•• u eş IİI Di 
ahsı 

Sayfa 11 
' 

T • • 

t r 
- Fakat, kont çok kıskanç davra • 

ntyor, Pavla •• Hiç znnnetınem ki .. 
- l§tc, bak, gene budalalık dllmar· 

ların knbardı .. 

ıayan bir çeviklikle, abn ibtibıe aı~ • 
yıvermi ti.. Orada duran kont Benedık, 
aabredememi : 

- Bravo, Madam La Baron •• Bir Hu· 
aar binbaşışı da ancak böyle ata binebilir. 

• • 
1 •• o 

- Niçin?. 
- Ayol, kontun bana nasıl ayılıp ba· 

l'ıldığının f rkında değil misin?. 
- Farkandayım. 

- Emin ol ki, kont bana hislerini 
ıöyleyebilmek için, metresinin prensle 
tneşgul olmasını ve ayni zamanda pren
ai de me§gul etmesini hoş görecektir. 

- Anladım •• Ben, bu kadını müm • 
inin olduğu kadar prensten uzak bu
lundurmaya .gayret edeceğim •• 

-Ayni zamanda ,kontu da... Çün • 
idi; kontun bazı hareketleri, prensin 
kıskançlığını tahrik edebilir; benim 
Planlarımı altüst ediverir •• 

- Anladım, Pavla ... Artık, her şey
den emin olabilirsin. 

- İşte . . • Şimdi de, zeka damarların 
" bardı •. Hadi bakalım, gecen hayrol-
•un ••• 

-Gecen hayrolsun, Pavla ... Bu ge
c de yüzüme bir gülmiyecek misin?. 

- Hadi, hadi. .. Gevezelik etme, git 
)at ... Senin yaşındaki adamların bo~ 

boğazlığı iğrenç oluyor •• 

* Sarayın avlusunda, atlar kişniyordu. 
liarem dairesinin kafeslerinin arkası, 
itadan bn§l riyle dolmuştu •• Her knfe -
•in arkasında, bir fiskos cereyan edi • 
)ordu .• 

Birdenbire, kapı~an içeri koşa kO§a 
l:ıir nefer girdi •• Binek taşının üstünde, 
:Pavla ile konu§an prens Aliye doğ!'u 
ilerledi.. Sert bir selamdan sonra, clin
d ki mektubu, §ehzadeye verdi •• 

Prens, zarfı açtı.. Mektubu okuduk· 
t.n sonra: 

- Vah, vah ... Bizim, yaver Nuri 
lleyin valde i birdenbire hastalanmı§J 
bugün bize refakat edemiyecekmiş. 

Diye bağırdı. 
Şehzadenin verdiği bu habere, hiç 

İrnse aldırm dı.. Y almz, Pavlarun 
tengi, bir anda sarardı. Ve sonra, gene 
~İr an içinde yanakları kızardı •• Prense, 
!Üphe vermemek için, elindeki kırbacm 
~ıcunu h fif hafif çizmesine vurarak ya
t'ıda kalan sözlerine tekrar devama 
l:ıa§l dı .• 

Bu sözler, uzun sürmedi •• Prens, et • 
tafına göz gezdirdi .• 

- Hazır mıyız?. 
Dedi •• Her t raftan: 
- Hazırız. 
Sözleri yükseldi. Prenı~ 

L. - Hadi bakahm, herkes, allanna 
Qlrlain. 

Emrini verdi. 
Avluda, atlar biribirine kanşta •• At 

fakı rı ve ağalar, atları birer birer 
4kerek binek taımın önüne getiriyor • 

tdı. 

• Şehzade Ali, Pavlaya, yardan etmek 
'-leınişti.. Halbuki, Pavl , fettan bir 

ltahk ha Mıvurduktan aonra, hayrete 

~evmt, Slynst, Hnvndis ve Halk gazetesi 

Eski Zabtiye, Çntnlçe me sokağı, 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gnzetemize aittir. 

ABONE 

l'(}llKIYE 
~NANtsTAN 
oı:..CNEBt 

FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay .Ay 
Jtr. Kr. Kr. ıtr. -·--.. 

1400 750 400 150 
2840 1220 710 270 
2700 1400 800 500 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Demek mecburiyetini hissetmiıti •• 
Büyük kapının, iki kanadı birden a

çıJm11tı.. Önde, prens Ali :ile Pavla, 
yanyana çıkmı§lar; ötekiler de bunlan 

takibe bati mıılardı. 
Nal sesleri, 2ittikçe uzaklatıyordu •• 

Kafeslerin arkalannda baılar, kaynaJı• 
yor; fısıltılar, §imdi bariz bir konuıma 
halini alıyordu. 

- Ah.. Ne ıüzel ..• Şimdi, akşama 
kadar, kırl rda, bay:ırJarda yqıyacak· 
lar •• 

- Tali, kardeJ·· Bunlar da İn&an, 

biz de insanız .• 
- Hiç bir ıey değil, amma.. Doiru

au, 0 gavur kanlarının pantalonlarıoa,, 
çizmelerine imrendim. 

- Pislere, yakıısa bari •• 
- Hele o gözü güzel karının caka • 

ıına hiç diyecek yok •• Eldivenli elinde
ki kırbacı öyle bir tutu§U var ki.·· 

-Ay, gözleri güzel mi o karının? •• 
- A ... Vallahi, güzel .• 
- Hiç de değil .•.• 
Bu konuşmalar; baıka bir odada da, 

fU suretle devam ediyordu:_ 
_ V y, arsız kan vay •• Adeta efen-

di hazretlerinin bumuna girecek. O 
kadar kişinin içinde, hiç utanması, ar-

lanması yok •• 
- Kab bati niçin sadece kanya bu 

luyorsun, kalfa.. Efendi ona yüz ver • 
mese, o da o kadar sırnaşıklık etmez. 

- Ah, gençlik; hanım efendiciğim •• 
Fettan knrılı:ır, efendimiz gibi bir gen• 
cin önünde böyle kırılıp dökülürler1>e ... 

- Bizim, o karılardan ne kusuru • 
muz v r, kalfa? •• Onlar gibi, kırılıp dö
külmemek? Bilmiş olsaydım, efendi 
hazretlerine gelin gelirken, her teyden 
evvel bunltırı mc§kederdim.. Kocam 
ıehzade olacağına keşke, iki ipli bir 
hamal olsaydı .• Hiç olmazsa, kalbim ra
hat ya§ardım .• Ben böyle saray kö1ele
rinde, yalnız baıım inim inim inleyiın, 
o da bu kokmu§ karıların arasında sürt
sün, dursun .• Bu, Tevayı hak mı, kalfa· 
cığım; Allah şkma doğru aöyle?. 

(Arkası var) 

Ne yaş, ne de hayatın gailele~ ! 
ertık yüzünüzdeki gençlik ve tazelıği 
degiştiremez. lki GlBBS güzellik müs· 
tahznrının muntazamen istimali ıaye• 
sinde yüzünüzde adeta bir güzellik 
rnaskesi izi bırakacalcdır. 

<I Gibbs » güzellik kremi ; cildi 
besler ve ihya içil) elzem olan u~ 
surları temin eder. 

• Gibbs güzellik pudrası ; fevka· 
Ude yapışma hassası itibarile yüıe 
yeni bir güzellik verir. 

v • n-'ljı ve tabii pariömlerle ,, enı, eu d 
istihzar edilen Gibbs krem vo pu ra• 

•ı ; yüzünüzde bir evimlili.k rara~· 
lıır. Bu güzellik müstahzarları, ~a~ 
kadınının cazibesini temin etınıştır. 
Size de aynı tesiri yapacakdır. 

KREM 
Gelen evrak geri verilmez. 

llin1ardan mes'u1iyet almmaz. 
C:vap için mektup) rn 1 O L-uru luk 

pul ili.vesi Janmdır. 

Posta kutusu: 741 lstanbul 
Telgraf : Son Posta - •• 
Telefon : 20203 

fs~1 Beşinci icra Memurluğundan: 
Ma'hcuz ve pamy çevrilmesi muk~rre~ 

bir adet ay.aklı singer dik~ makı~~'. 
1 3 / 1 2 / 9 35 tarihine m .. dif cuma gunu 
sant dokuzda Beyoğlu Singer mainzaSJnda 
satılacağından taliplerin yevmi mezkUrda 
ınalınllindc !bulunacak memura müracaat • l ıan ilan olunur. ,(522). 

' 'Ben Sözü İle ''Ego, Egonl, Men, Gibi,, Keı·meleri 
Etimoloji Morfoloji, Fonetik Ve Semantik 

' Bakımlarından Analizi 

• 
ın 

• l ,.... (Mhıs zamirleri: Pronoms personnel•) adı altında toplanan sözleri:-ı 
Drller gramer e ıgı zaman :ır- •• • k · · 

kl d
"ll · ···nı· üzerine arn~tırmalar yapanların meraklarını uzerıne ~e mıs bır 

kayna arı, ı erın onıı . ~ 

konudur. . · ı ·· l • · G.. D"l 
D

.
1
. !_J hı•ları anlatmağa yarıyan ccBen, bıı:, •en, •ız., o, on ar» soz erının « uncş - ı 

ı ımuue ta d ·· k · d"k teorisi» uaslarına göre anali.zlerini bu yazımız a goster me ıste r : 

l.BEN 
(1) (2) (3) (4) 

Gibi: ig + ib + iğ + . 
aözü doğrud n doğruya türkçcnin <b u Y«=" 
rine cım11 kullanan ıivesinden alınmıştır. 

Kelimenin etimolojik tekli ıudur 1 Bigi: iğ + ib + ig + iğ 
(1) (2) (3) (4) Görülüyor ki arada yalnız sondaki ıug» 

( ei + eb + en + ei) ( 1) in bir veya iki olmasından bafka bir f rk 

Arapç da ubcn» anlamına gelen •En • 
aözü de yine «benv in «b» yerine ğl) bq• 
lunan aslından gelmiıtir. 

( 1) ı;-=.: Köktür. Asıl anlamı ag'ÜnefD ...... yoktur. 
tir. cıGünef» ten çıkan mefhumlar arasında Bu sözün ilk iki unsuru (iğ + ib = 
(ıAllah, sahip, esas, efeı:ıdi» mefhumları, igib = gib) dir ki yukarıda geçen cıgeb» 
bu köke fU manasında en yaraf8!1 anlamlar- İn aynıdır. <1Gebıı kalıp ve zat anlamlanna 
dır. gelince, buna onu isimlerinden ve tamanllı -

<c Benn, <• men » söz.ferinin sonlanndakl 
( n) nin ( nğ) olduğunu dü ün erek, bun • 
larla, ((ene» ve • Atika rumcnaındaki - e• 
gonon sözlerinin etimolojik tekillerini bir
biri altın yazalım: · 

Not: 1. - cıEğ» kökünün «Allah, sa- yan ((İğ» eki getirilerek o zatın tıpkısı, ben· 
bip, esas, efendi» anlamlarına geldiğini 1ıös· zeri anlatılmıı olur ki «gibiıı nin manası da 

(1) (2) (3) (4) 
Ben: rğ f- eb + en + 
Men: eğ +. cm en + eğ 
Ene: eğ + eğ en + eğ 
Egoni: eg ' oğ + on + iğ 

teren fU sözleri yazalım: bundan ibarettir. • 
1. Ege = Tanrı, Allah cıGibin nin ıu tekilleri de vardır. 
<•Ey Egem!» = «Ey Allabım!» J. Kimi (Radlof.11. (Aezri lehçesi»)· 
JI. Ege = Sahip, malik, efendi. JJ. Kibik (Radlof. H. uTobul lehçe i ~ ). 
111. Ogan = Sahip, nazır, Allah (Oy- 111. Kibi (Radlof. II. «Koman lehçesi»). 

gan ıekli de vardır). EB 
iV. Ug n = Allah, ilahi, kadir, sahihi Not: 3. _ (Eğ + eb -= eğeb) ıcklin· 

kudret. de ana kök tamamile kaynaıınca kalan aöz 

Görülüyor ki ilk iki kelime birbirinin ay• 

nıdır ve ikisi de mefhumu tam olarak an• 
latabilmcktedir. Üçüncü kelimede ana v 
radikal kök - ki birbkinin ayni olarak bir• 
birini temsil ediyor - kaynaı rak düşn:üf, 
kelimenin son morfolojik ıe li cneğ ı kal• 
mııtır. Son kelimede ana kökü temessül vcı 
tecessüm ettiren radikal unsur oğ ~ dur. 
Bunun «ğn si düıerek, kelime ( cgoni ıığ >) 

olmuıtur. ( 6) 

Bunlarda görülen «eg, og. ug» kökleri <ıEbıı olur. Arapça sanılan bu kelime «b -
«ei» an kökünün aynıdır. ba» demektir. Türk lehçelerind bunun 

(2~ Eb: Ana kökteki mefhumu kendin- <Caban (3) tekli çoktur. Dinlerde cbaba» 
de tecessüm ve temessül ettiren süje veya sözile Tanrının anıldığı mallımdU1'. 
objeyi gösterir bir söz unsurudur. Kelimede BEN 
ana kök düttüiü zaman doğrudan doğruya ed l" <ıBenıı analizine devam e on: 
onun yerine geçer. (2) ( 3 ) En: (. + n) ektir. Obje veya süje· 

(Eğ + eb - eğeb) : uAllab, sahip, e- k b".; .. :ır,;..d lan sahayı 

( 6) «Biz, sen, siz. o, onları özleriniı:a 

nnlizi gelecek ~yılanmızda çıknc .. ktır. 

k d" . . !it ye en ya ın, onun ı.-ro- e o 
su, ~f ~~i » mefhumlarının eıı ısını an • gösterir. (Eğ + eb _ eğeb = eb >. kökile 
tan sozdur. b • b b) anlatılan (Allah, sahip, esas, efendi) mef· 

Son • 
Not: 2. - (Eğ + e •. ege = g~ humlarına yer yüzünde en yakın olarak 

sözünün ve bunun ses degı§melerile aynı o- "Ik 1 • d'" .. bildiği varlık kcndisin-
lan aKep, kip, kem» sözlerinin liürk leh • dı e ibınsanı~ uıune • 

Jatanbul Gelir ve Para 

OR A 1 
. l lan kah od ] .. en ı rettir. 

çelerindeki an llil1 (( Pı m e ' numu· ( 4) E • : (. + ğ) bu varlığı tamamlıyan, 
ne misal, ölçü, benzerlik, zah br. Bu an- . ~f d d '. • 1 ..1:.. ektir 111,_,,..,,'""""'" ' • • .•• tayın ve ı n e e en, ısım enı;uren • 
tamlar (V. + b) .. nm ~diii ~-e~umo ~e: (Eğ eb +en+ eğ= eğebeneğ) aö 
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cessüm ve t~essül ettirme rolunu pek ıyı zünden +na kök ile onu radikal köke b ğlı· 
göstennektedır. L-I kin v-'-li dünnÜJ son yan vo- ve son e uaa r·· ' 

1. Geb = Kalıp. .. .. ( ğ) de ( n) iJe kaynapnlf, böylece kelime 
JI. Kep = Kalıp, olçu, model. rf 1 '"k f tik -''·lini" •lm""•ır • . .. son mo o OJI ve one fea - ar • 
111. Kip = Kalıp, mıaal, model, numune, BEN. 

ıebih, zat. •• Ben: Yer yüzünde «A118b, sahip, s, 
JV. Kem, Kemey = Öl~. f di d" t lan ··k--L mefhum en GiBi e en » ıye anı yu ıMZ 

yakın olarak düıünülebilen ve insanın ken· 
aGı"bi» ıaözü de gibo in bu anlamlann

dan doimuıtur. Buuun eaki kitaplarda ((bi
gİ>• f li de vardır. İkisinin de eıimolojik 

illerini altalta yazalım: 

disinden ibaret olan varlığın adıdır. 
EGO 

Not: 4. - Grek dilinde «ben» anlamı
na gelen cıego» kelimesinin bapndaki «eg» 

de tıeğıı Türk ana kökünden bafka bir fCY 
( 1) (Ben) kelimesinin sonundaki (n), 

en eski aslında genizden söylenen bir (n) değı1dir. nEgon sözünün eski Atika lehçe-
dir ki (n) ve (ğ) seslerinden mürekkeptir. sindeki tekli <ıegoniu dir. 

«0» su uzun okunan bu kelimede «benıı 
(Ben) deld (n) nin sağır kcf Clenilen 

kelimesindeki son iki ekte görünmektedir. 
gunneli (n) olduğu (bana) şeklinden ve 
bunun bir çok lehçelerde {banğa) ve Etimolojik ıekilluini altalta yazalım: 
(manğa) cliye okunuşlarından da bellidir. (1) (2) (3) (4) 

Genizden gelen bu Türk sesi bir <ın u ile Ben: eğ + eb + en + eğ 
bir < gıı nin birleşmesinden kurulmu tur ki Egoni: eg + oğ + on iğ 
doğrudan doğruya «g, k, h» gibi birine f.go: eg + oğ + • + · 
kon on kategorisine bağlanır. Göriilüyor ki cıben» mefhum~u aDln • 

Bu son cldn analize k tılmasının sebebi tan en basit unsur doğrudan dogruya <•eg» 

b d 
ana kökünden ibarettir. Grekçede buna yal-

u u~ • • 
m_ Radlof. 1. <1Karakırg12 Jchç~». nız tespit ve ifadeye yanyan b~r «ogıı. ge • 
U. Radlof. 1. <l{:ağatay, Tarana, Sart tirmdd: mefhumu anlatan <reg + og -

lehçeleri». egoğ = ego1> ft'kli ana köke en çok yak-
ılll. Radlnf, J. aÇaiatay lehçesi». Jaıan sözdür. Onun yakın sahasını göstere-
iV. &ng. Uygur Endcbi. rek yeniden tamaml y&ea bir <ıiğ ıı de getiren 
(2) (B. harfi birinci dere.el! mdilaıl kök ((egonİ» tekli türkçe «ben» sözile kuruluıta 

yaratabilen konsonlardan olduğu ıçın, tamamen bir örünmekteair. 

(eğ} yerine doğrudan doğTUya (eb} de MEN - ENE 
alınabilir ve yfoe ayni anlamı verir. Not: 5. - <ıBcn» in tımenıı ve umın» 

(B) Doğrudan doğruya (ben = e1ıo) tekilleri de türkçede vardır (4). Zaten 
anlamını da ıifade ctt~nden, analize eaas «b =mı> olduğu malümdur. (5) 
kök mefhumu ba yolda da alınabilir. Bu Faraçad bu aDlrunn ullanılan amen» 

halde ( eğeb = eb) benliğin kendmni, İn· 
sanın ta içini anlatır ve (en) ekiyle bu 
mefhuma en yakın olan ifade anlablmıı O· 

)ur. 
l. Elidrak Lilisan-il-Etrak 
il. Radlof. U. (l'"ıeleüt, Altay, Lebed, 

Ş 1 hçeleri»; Tuhfe-tüz-zckiye. 
or c El"d k ur Jll. :DivanÜ LUğat-it-Türk; ı ra ı• 

.1 Etrak· Türle Dili LQgati; Bursa • 
san • il - ~ 
daki Kuran tercüınesi: Kamusu Türki. 

ıv. Pekarski, Yakut Dili Lügati. 

( 3) Dh:anü Lügat-it-Türk; Çağatay Uı· 
gati; Radlof..;I. uŞor, Tcleüt, Sagııy lehçe· 

leri». 
( 4) Rııdlof. iV. «Orhon, Uygur, Çnğn· 

tay, Tarancı, Altııy, Tcleüt, Lebed, Sor, 
Küerit, Karayım. Sart, Türkmen, Kınm, 
Kırgız. Koybnl, Sağay, Kazan lehçeleri». 

(5) Etimoloji, morfoloji ve fonetik bn· 
kımından Türk dili analiz yollan. a. 6 ve 

1 o. ı ı. 

Lira 
o/o 7,5 T. D . I 00,0J, 
o/o 7,5 T. B. II 23,:-IS 
% 7,5 T. B. III2s,s.; 

Llrn 
o/o 5 H rlne B. !>4,50 
Dahlll istlkrnz 99,00 

Devlet Dcmiryollan Borçları 

Lira Llra 

Ergani 00,00 
Slvns Erzurum OJ,00 

Anndolu I\eII 43,7ıi 
Anadolu M 47,2!) 

Sosyeteler Elhamı 
Lira Lira f 

23,00 
S,JO 

:J9,~0 

8,90 

iş. B . .Mu. 
ı ıı Hll. 
• , Name 

Merkez B. D. 

20 F . Frnngı 
ı Dolnr 
ı istcrlln 

20 Liret 

91) İst. TrrunVt\Y 
Bom on ti 
Terkos 
A. Çimento 

ÇEKLER 
I. T. L. 1çln 

9,8852 
0,7955 

Krş. 

619,SO Llrct 
Dolnr 

NAKiT 
Krş 

l 8,00 1 Mark 

U-fı,09 20 Drahmi 
621 ı 

20 Leva 
160 20 Ley 

Borsa Dıtında 
L.K. 

Krş. 

36 
24,011 
~u 

13,00 

L.K. 
Kredi Fonslyc ııı,oo Mübadil Bon. 73 
1888 senesi n, o Gayri • • ıo,2s 
1903 a 78,SO Altın 9U 
1911 9 Mecldl.)e ss,oo 

~~------------~~-=----~J 
Ticaret Ve Zahire Borsa· 
sınd• Kese Da Y•pllacok 
Buğdny Iiatlannda yeniden bir dü üo 

ba~lnmıştır. Fakat ele vasati fi t nlınınc 
i tikrarın bozulmadıi:rı görülmektedir. Buğ
dayın vasati fı b 6 kuruı 30 pnrndır. En 
dü~k Eiat 6 kuru' 18 paradır. Un fi ıtl • 
rında d \asnti 40 kuru§luk bir du uklük 
vardır. Şehrimize failn buğday gdmcğe 
b ıl mı tır. Dun borsaya 11 1 O bu~day 
gclm i, 120 ton buğday sablmı ır. 

* Belediye h !k ekn1eği h kkınd ki lt t -
kiklerine de,nm etmektedir. P z.ırıc i u· 
nü hem francala. birinci ve ikinci ekmek 
narhları )'eniden te bit edilecek, hem de 
h lk ekmeği hakkındaki kat"i kar r 'eri • 

lecektir. 
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SUMER BANK 

Artırma ve Yerli 
Mallar Haftasında 

Size her ne lizımsa 

YERLi MALLAR 
Pazarlarından alınız 

Bütün pe9ln satıtl•rd• 

Yüzde 
10 tenzilat 

D 1 K K A T: Ayrıca ikramiyeli satıflardan da yüzde yUz istifade edersiniz 

Dördüaci len Mc:ıwalaiundan: 
Emniyet Sanclıima merhun olup 

26/ 11 /93S tarihli pzetenizin 12 inci sa· 
hifeainde yazıh ilanda pyrimenkulün (Ka
~· H..:ahiiı.-11'9) mahalleeinde yazd
mall lazım iken (Kaaımpaşada Hacı ma • 
halleainde) yazılmıt olduiundan tashih 

olunur. 

Hurma Hl.unu H nya 12 adetlik 
kutularda Atılır. 

Gayet mühim 
Hurma ıabunnnun kokulu bir 
ıabun olmayıp tabii kokulu n 
emaalalı oinıte hert•Y ivin kulla
oılaa bir ..,. ıabunu olduğuna, 
bllba11a h kadınlarının dikkat 
nasarlarıoa anederlı. Bir tıorllbe 
ıiıl iknaa k&fidlr. H•rma ıabunu 
TURAN mamullbııdandır. 

.. _ ................. ---···················-····-
- P•atlı M•lll••• 

llçtıat --· s.-. .... •Ns'_.A......_ ........ ILlam 

En son çıkan TUrkçe pllklar llstesl 
FE 84 - MONIR NURETIIN 

Bebek 
Turnalar 

AX. 1876 - cıct NECDET 
Siladannwl&ı .. .w-. 
Anbnh 

AX 1873 - SAFiYE 

Bir yer ki sabah olmıyac•ktır. 
Leylildann hayali 

AX 1878 - Urfah Mehmet Kalfa 
Lf abani 
Bugün •:rm flsldllı. 

AX 1874 - SEYYAN 
Keder· T~ 
Cicim 

AX 1879 - MOŞERRt'I __ _ 

Ben pd olurum 

Kartulan ..... ., .. ---
AX 1875 - Küçük MELAHAT AX. 1880 N..- A...., r...ı 
K...,ıyakada bir aece Gilzel lmlar 
Şeker sözlerin, abıl aaz1erin Mehmedia Z.,..W 

AX. 1877 - MAHMURE ŞENSES •• A. 0NM. 
Add, Aldd, Ym plip te Jat 

MAHMUREŞDISD: 11.a. ma ltliE 

Y •Dl kOfad e.Wen 

SEN iZMiR 
-
Nakliyatı Umumiye Şirketine 

Etya1arınııı nrinia. B .. lıca nakliraüarı İz•ir ha•allei •• Akdais laaftli. 
ıidir. Göadereceğiaiı itilftmu• •traJI tllcoariye n lte1tlr•1' kemali itbla 
ile ınk n ••hallin• kadar tulim eder. 
Adr~ı r l.tanbal, Sirbol, Y alık:öıkü oatldeıi Meymıaet ham altmda '8-48 
No. Ak9am gazeteli 11rbayii Mebmet Afab11, Aıaf, Neqat_ •• Bifıdiıli 

Ahmet 

Türkiye 

Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden: 

Eıkitehir Şek• Fabrikumdan ve İzmit yolile denizden ıesB 
ıeneai zarfında latanbula aetirilecek tekerlerin naldiy•i 21 Ukk&• 
nun 1935 cumarteli aünü aaat 11 de Şirketin lataabulda Babçr 
kapıda Tat Handaki büroıunda kapalı zarf uaulUe talibine ihale 
edilecektir. 
Şartname ft tafalllt şm.. Birosundan ........ 


