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SAYISI & t<URUŞ ISTANBUL 

. İngilizleri Sinirlendiren Bir Hadise 

Almanya ile Japonya Gizli Bir 
Askeri Anlaşma Yapıyorlar 

Komünist Enternasyonaline Karşı Mücadele 
için de Açık Bir Mukavele Yapılacak 

MOlkon, 30 AA. - Loaclradan 
ltildirildifine .... Londra ai)oual 
..._fili, Atmaoya ile Japoaya ara. 
...... ~ bir .. .-i yanbm 
paktı --- İfİD Berlinde ~pdaaak
ta olan misakerelere bü,.ak ...__ 
maiyet atf.,.l .. ektedir. 

S. mıiisakereler lıaldanda &falı 
Mlıti taflillt verilmektediEı 

Gizli bir ulceri aalaflllA ile hirlik. 
te, komünilt .. ~ kup 
mücadele laakJUnde açık hir muka. 
Yele ilkti fikri Almaıaya tarafından 
Deri .atfilmlttir . 

Yurdda,lanDID 
Yeni seneaini 

kutlular. 

KURUKAHVECI 
MEHMET EFENDi 

MAHTUMLARI ) 

SAY 1 2&1 -3&54 
, On Birinci YIL 

SAHiP "' 
BAŞMUHARRiRi 

Mahmut SOYDAN 

TELEFON { Mıidür ı 24311. Yaaı ._teri ı 24S19. 
fdar• ~ IW~tbaa : 24910 

.f&IMM:'Ya Ue Alm•7& arumcla hir 
ukeri anlapna .,. pılmuı h•kkmcla
ld müzak--1eri sizi....- kabil ol&
mıyacafl pDi sasetelerde çıkan .._ 
'beri• karpunda ha anla•a,. lil.. 
Yr etmek te mümkün delildir. Bu 
........ lnsilterecl• ~ ..,.._ , 
clınmfbr. Cünldi ha anı-... n. Ja. Alman S6 Bakam Blömberg Sovyet Rusya Harbiye lr.amieeli 
ponyanm U~ -nsiyetiai Vorosilof ve Japon Dıı itler Bakanı Hirota 
taWdım ebnek istediti söriilıneld.. 
dir. ŞPaclilik fnsilt...m ..._.._ aala..-, hopatmluk ayandnmak leketleNe ..._ enel TUiyetin .._ 
....... celltebnek iet~ A ... n.- ..,.. dw-. ltilaü lqiltennia ft arı.- ft llu ..ıa..-•m Depi 

ltalganların Maka/le ile irtibatları Kesiliyor 
Makalle Habeşler Tarafından Daha 
Sikı Bir Sur ette Abluka Ediliyor 

n. lasilterenin pi.mi batb ta.. ~ d..tetl.U. ~-..aniyetini - (Arkam 9 uncuda) 

~~~i~~k~h~=~~:;~~= ····~·········-··-····· ~~~~-&~~a~rmm~~m~~~~ teluıl.il .. .; .,.nl• anl•pm•ND için sisli ulmc•k olan uk.-i muka.. babiri bildiriyor: Mablle Habeflet tan gelm Raı Moulougheta'nm ordu-
daa sa....; olarak a-1. bir ...u-. •ele için ........ YUifeeini söncıek.. "7 e::::a rırı tanfmdan cittikçe daha um bir ıuret ıu Makalle iUerine doinr ilerlemit-

ı· • ~ .._, JL -~ te abluka edilmektedir. Raı Muluze- tir. 
lıominist •tel'llUYOD&line ~ tir. Dii• taraftaa, Berlincle Japo1a- tanm orduıu cenubu garbiden ilerle - Raa Seyyum'un kıtaatı ile Ru KM 
•lıa4'ele h.W.•liıd4' a.1r J..,_ AL ya MPta mGza~:-ı idare..- mekte ve Raı Kam ile Seyyumun sanın kıtaatı ise Afgaga'ya aı--

- a. oı.. Japoa atqeei. aati 1 iki lk" ...... ...:...........t_... ~· ........... lılılElif elllliaılr. AL .-.....181 ltir •hP"••m ...... liW nC a.nU n ırn~ ille Aipga'dan Abbi-adm· mil mesafede kain Abbi- Addi'de ltaı-
- ~ fikrme sin. lnlll•nrhrieıwna 1aJtWr :....._ .._ ,e kadar yls kilometrelik bir cephe il yan cephesine kartı bir taamıs ,._ •--= .. --- ..... ~.. - ..... -kt ........ l t •• • , -- • in. ..... ~ oıdu.mwa cenıhma maktadırlar • ._ =~~f: İtalyanlar Dago~ 

V Of tel,...ıanD ll•aU. ile oan münue. Bombardıman Ettiler 
Laval' in Sigasası 

lngilizlere Göre Laval 
Sarih Bir Siyas~ GUtmiyor 

l~apıy betlerini ketecek bir vaziyet almıpar· Adisababa. 30 A.A - D&t ttalyd 
dır. uçağı, bu sabah Daggahbour'u bom-

Daily Telegraph Diyor ki : " Laval Hali İki 
Ata Birden Binmekte Devam Ediyor,, 

.. TAN"m 

TAN 
lntenype dairesi 

Daima Do f tu 
Daima Çabuk 
Havadis Verir 

A*erlik, havacılık, denizcftik, ekonomi, aı>or, kadm, çocuk, si
nema, moda ve dünya ıüunundan mürekkep magazin lmmı ve 
ıalkli resimlerle zenginlepniı olarak çıkıyor. 

Ziya Şakir'in Saltanatın son günled adlı tarihi e•dni 
bütün orijnal resimlerile ve veıi~lariyle tefrikaya bqhyor~ 

Laval - Acaba fU çizmeyi mi giysem, bu çizmeyi mi giysem? Peyami Sefanın idare Ed......AI 
• - Bir lncWs lmilrattfil - ~ .. 

Londra. so <A.A.> - lncilis rue- dir.,, Edebiyat Sayfası 
teleri, Lavalin Dıı siyua bakkmdaki Dmy Heraıcs i9e. Laval .. ın aiyt ... .., __ ,_ N fi ,. '"'dd y .. Rus tarihçı·sı· Mer=-1.0--1..: 
beyanatını kaydı ihti-1• tıeWdd et - m deiiftinnete ·'-ti oJmadı.lhft· te. ~•nu~ a ız m .ı: iZ ag- ~ TIUU 
mektedirler. Guetele~:-Laval'in Fran barlia ~~ •- muru,, adlı ilk eserini tef- nin Büyük Petro ile oflu 
sanın Milletler Cemiyoti ve tnıHtere Time• ıuetea i9e ıu miltalelldı riltaya başlıyor adli eserini neorec:llyor 
ile İf birlilf edeceti baklmidaki tösle- bulunuyor: 
riai iyi bir ıurettıe brp1amakta iae - "La.alin n1ltb,, bllektif teAir
ler de nutkun aıaı itibariyle iç 11,..a lerle ..ıı.a malaafua .. ~ _ 
lcaplarma göre huırlanmıt oldujunu lnsiJia itbirQini tania ~ 
by4e«Uyorlar. dit.,, 

Daily Telegrapb diyar ki: 8a sa.ete .,m •-..a La.U. 
•La..rm ıncnure,. Jardım taı. • ..., .... ki Fram • ~ ,..11-

latltlerinde buluhdutu ctopuctur. Fa - I•.,.•• INalMiM d• t.aaa ed-9k .tL 
bt Iqilis ıemilerine ... amuıaı yor ki: 
,.prlacak bir btlcum brpmda Fran· ''FiDaeklıa Wr Fraw _ ~ 
mlarm mtıdafu tıedbirlerine iftirak ,.ıdapa• kwCKa ltir salla için ar. 
- ~ laenOs bUdlrtbne - ........ itltlrliiitUn ....... tatla. 
~· 1-ftl, uala..-wiyasur ~ nadan ltiri olmüta NniP&mchr. 

tdr bya dlttlll ba1de, JiDe iii Mill.._. C1111iJeti ae ._.ee ~ • .,_.._.cin it• Adaiıls tuncada] 

CEM Karlkatlrlerlnl TAN' da 
Neıretmeıe B•tlııor 

Yarın Ev Kral içesi 
Müsabakamız Başlıyor 

u . bardıman etmiştir. 
Makalle zenne Adiaababa. 30 A.A - Daggabourun 
~.. İl li l bu sabah dört İtalyan tayyaresi ~ 
&.#V5& w er yor ar fmdan bombardıman edilmesi, sivil a-

Adiubaba. 30 A.A - R6yter Ajan- (Arkam 9 uncuda) 

Patriğin Ölümü 
•• 

Cenaze DUn Taht Uzerine 
Oturtuldu ve leşhır Edildi 

Cenaze Töreni Yann Yapılacak ve Merasime Yunan 

HükUmeti Namına da Bir Hey'et İştirak Edecek 

Tahnit edildikten sonra tahtına oturtulan .l'atrik lt"otıyoa·un 
.ziyaretçiler elini öpüyorlar 

llri Jiia altmq hefinci patrik lkin-1 Erkeklerin de elueriyeti ihtiyarlu. 
ci Fotiyoe öldü. Ona Haliç Fenerin. Kiliaenin kapmDda ammlar ...._ 
deki patriklaaaeain kiliaeaincle sör- hyor. Fakat aaba yok. Mumlana L 
meie sittma. zerinde fiyatlar yazıla. latiyen ah. 

Ne suiptir., aon aenelerde Haliç yor. Parunu bll'~luyor. 
tarafına, bep p•trikbaaeye ve paL lçerde ...Uz hll' kalabalık YAi' .. 
riklaaaecle de ikinci Fotİ709U sör. Bazı sözler, ih~ gözl• yatb- Ço 
mele sitmiflİm. culdar, meraklarmı, hu •Ü. ıl 
~ {dün) • wwwwmanu, ~tu hozacak ~ k~~lar' 

ela .. cloinıau Wr ;;lüye ilk ziyareti- ~ne I~ " sonnek IR~ 
mi yapıyordum •e yapayalnızdım. ıfade _ edıyorlar. Ay.akl.anmm 119-

PatrikhaMDin upm önünde dm- ~ J'Ukael~ •~lmit hatl .. 
et-. Siyah laalkalan amut bir ziya. •uk omuzlar • uz!'nndea balul.d\ 
retçi zinciri ı..,... mermerler üze. Kartonda lkincı F otlyoeun J• a. 
rinde kiliseıüa kapıuaa akıyordu. otunı!'or . . bapd_a !Aca,~ ,_ flrf· 
z~ hüyiik elcaeriyeti ka.. ..... uzerinde biiyük l)inll~ \ 



======::::::::========:=================================TAN======================================= 31.12. 935 -

BELEDıYE 

ı . 
Avrupa Rejimleri 

Avrupa ruhu üç büyük fikrin 
aaveti arasında saskmdır: Libe
ralizm, KomünI~, Nasyona
lizm. İngiltere ve Fransa başta 
olarak A vrupanm üçte ikisi Li
beraliıme, Sovyet Rusya Komü
nizme, Almanya ve İtalya Nas
yonalizme sadrk kalmaya çalış
tıkları halde, çoğunda bir rejim 
intıbaksızlığı, bir itikat srkıntısı 
var. Kiminde bu, bir Parlamen
to kavgası ve kabine buhranı, ki
minde parti esaslarının ve usu
lünün sık srk tadili, kiminde de 
müstemleke ve harp ihtiyacı ha
linde beliriyor Bu memleketlerin 
çoğunda komşu rejimlere imren
me, gizli veya belli temayüllerle 
onlara doğru sarkma isteği de 
var. Sağdan sola, soldan saö-a 
meyleden ve belki de bütün ;e
jimlerin biribirine yakın ve uy
gun tarafları arasında bir sistem 
vahdetine hasret çeken bu tema
yüller, dünün iktısadi buhranım 
bugün bir rejim buhranı haline 
getirmiştir. 

Bu buhran, belki de, sabit ide
alleri muhtelif bünyede milletle
rin hazır elbiseler gibi giymek 
heveslerinden doğuyor. Zayıf 
bir çocuğun şişman bir büyük 
adam esvabı giymesi veya bu -
nun aksi ihtimalind• olduğu gi
bi, milletler, kitaplardaki hazır 
sistemleri üzerlerine geçirmek 
ıevdasındadrrlar. Mesela Fran • 
sada, yabancı rejimleri memle -
ket içine sokmak isteyen açık 
sağ ve açık sol partilerin sırtsır
ta muvaffakıyetsizliğe uğrama -
lan, bu milli hacmi ve ölçüyü 
hesaba katmamalarından olsa ge 
rektir. Düşünmüyorlar ki, içle -
rinde birçok muarrirlerin de söy 
lediği gibi, kitaptaki yeri ne ka
dar müşterek olursa olsun hiç 
~ir rejim ötekine benzemiyor. 
Ne kadar memleıket varsa o ka
dar da ayrı idare sistemi var: 
Muhit, iklim, ırk, milliyet, me
deniyet seviyesi ilah... gibi sa
yısız tesirler bu bünyeleri biribi
rinden farkhlaştrrıyor ve ayni 
ölçüde bir hazır elbise içine gir
mekten alıkoyuyor. Bunun için 
Framıada yabancı rejimlere has
ret çeken gruplara karşı, milli 
aklıselim, enerjik bir müdafaa
ya geçmiştir ve müfrit partiler 
hezimet üstüne hezimete uğra
yorlar. 

Avrupada toplanan fikir kon
grelerinden de anlıyoruz ki Ba
tt ruh~, dar, kapalı, toptancıı 

kalıplaşmış, hazır sistemleri ve 
rejimleri tecviz etmekten her 
gün biraz daha uzaklaşmakta -
dır. En mükemmel rejimin pren
sipleri herhangi bir nazariyede 
değil, mahalli bünyelerde aranı-
yor. 

Peyami SAFA 

Aidatlarını Vermiyen 
Doktorlar 

Etibba odasına aidatını vermiyen 
dolctodann 1935 senesine ait borçlan 
28 bin lira tutmaktadır. Bu para 936 
•eneaine devredilmiıtir. Etibba Odası 
b o r ç 1 u doktorların bu parayı 12 
takıltte verebileceklerini kendilerine 
bildirmittir. 

No.134 

Cumbadan 
Rumbaya 

Servez BEDJ 

Günü Gelince ..• 
Biiyükadada bir e• tuttular. Haa. 

ta bir hafta aonra oraya götürüldü. 
Cemile bir buçuk ay, gece gündüz, 
1anmclan aynlmıyarak Selime bak.. 
1Uftı. Tabiat.in bütün feyizlerile, 
ııYTetlerile, cevher ile ittifak eden 
ı büyük aevgi, tifaıyi daha fazla 
ciktirmedi: Haata iyi olmakla 
'aaaınıt. beslenerek, rahat ede • 
.. ki.inden fazla tiımanlamıştı. 
Jıayet, Nail Beyin ima ettiii 
ıeldi. ' 

.. j llktetrin günü. Tokatliyan 
•et~..,Cemile ile Selimin düğün da 
aiiınri.le dolu. Aralarında Kara. 
..ı-.:~ İD Hafizelerinden, Haımdu.. 
---~Ye diw kom ular 

Gümrük 
Memurlarının 
Apartmanları 

·Genel Direktörlük Bu 

Yalda Tetkikat Yapıyor 
Şehrimizde bulunan Gümrükler Ge

nel Direktörü Mahmut Nedim tetkik· 
elrine devam ediyor. Genel Direktöı· 
bilhassa yeni gümrük kadrosu ile meg 
gul olmaktadır. Bundan bir ay evvel 
&azırlanarak Ankaraya gönderilen 
kadroda bazı değişiklikler yapılması 
lilzumlu görülmüt ve Mahmut Nedim 
yaptığı tetkikat sonunda kadroyu ge· 
rektiği şekilde değiıtirmittir. Kadro 
tasdik edilmek üzere Bakanlığa gön
derilecektir. Diğer taraftan Genel Di
rektörle gümrük müfettitlerinden mü 
rekkep bir heyet gümrüklerde muhte
lif işler üzerinde tetkikat yapmakta • 
dırlar. Bu arada memurların durumıJ 
da gözden geçirilmekte ve apartıman 
veyahut bankada paraları olup olma
dığı tahkik edilmektedir. Şimdiye ka
dar bu yolda yapılan incelemeler bir 
kaç gümrük memurunun apartımanla 
rı veyahut bankalarda paralrı bulun • 
duğunu göstermişse de bunların baba
dan kalma miras olduğu da anlaşılmış 
tır.Bu husustaki tetkikata devam olun 
maktadr. Mahmut Nedim bugünlerde 
Ankaraya dönecektir. 

Hava Hücumlarına 
Karşı Tedbirler 

Daimi EncUmen Belediye tenbihle
rine yeni bir madde ilave etmiştir. 
Bu madde aynen şudur: "Tayyare hü
cumuna karşı ışıkları söndürme tecrü 
belerinin yapılacağı zaman herkea bü
tün ıştklarmı ilan olunacak müddet 
için tamamiyle söndürecek veyıüıut 
maskeleyecektir. Maskeleme, ıtıklann 
Üzerleri harice ziya alı:eetmiyecek de
recede siyah veya koyu renkli bir ku
maş örtülmek ve bunların bulunduğu 
yerde pencereleri ayrıca perde ile ka
patmak suretiyle olabilir. 

Yukarıdaki tenbihe aykın hareket 
edenler hakkında para cezası alınır,., 

Tahkikatmıza göre para cezaeı bu 
gibi işlerde usulen bet liradan 25 li· 
raya kadar ise de böyle fevkaUlde me 
selelerde cezanın azami rnikdan olan 
25 lira üzerinden zabıt tuulacaktır. 

VILAVET 

Bina Vergilerinin Hususi i
dareye G~meıi 

Vilayet, bina vergilerinin maliyeden 
Hususi idareye devri hakkındaki 
kanun üzerine, yılbaşından itibaren 
yeni teşkilata ait hazırlıklara başlaya 
caktır. Yeni kanunla, bina tahakkuk 
ve tahsil memurlan hususi idareye 
devrolunacak, Iıstanbulda yapılan em
Jak tahriri de Maliyeden hususi idare 
ye geçecektir. Istanbulda henüz em • 
lak tahriri tamamile bitmemitir. Tah 
rir neticesinde Istanbulun bina ver • 
gisi yek\lnu artacağı tahmin edilmek 
tedir. Kıymet takdirinde hususi idare 
daha isabetli davranmağa çalıtaeaktır. 

* YıJba~ı dolayısiyle bugün reısmt 
daireler öğleden sonra tatil edilecek 
ve Perşembe günü açılacaktır. Yılba
şı tatili Türkiyede resımn birinci de
fa olarak yapılmaktadır. 

* Şehit ailelerinin kocalat"rna ait 
verilen hükümden sonra hazan bunla:. 
rın meydana çıktıkları görillmüştür. 
Bundan dolayı, nüfusça kayıtlanna 
ölüm işareti konmadan önce bu karar 
lann temyiz edilmesi l,s. Bakanlığın
dan villyete bildiritmiıtir. 

* Kamplardaki yardımcı ıubaylara 
ayrıca yevmiye verilmemeli bildiril
miştir. 

Prenaeae kadar her anuf dantli ıo 
rüniiyor. 

Gelin, hiç o deli Cemile delil san 
ki. Halinde, tatmiıa edilen biiyilk ia. 
teklerden sonra en oynak ainirlere 
gelen muvazenenin Yakan v•. Du • 
daklarmm etrafmda büyilk engelle.. 
ri yenm.iı halis ve maaum bir kuv • 
vetin zaferini itaret eden, cildin içi. 
ne yerl-.mi, ince birer aydınlık ha 
linde tatlı bir tebeNüm Y anmcla 
Selimle beraber davetlileri ağıTlıyor • 
lar. 

Bir hafta sonra Tahnn Beyle ni. 
kahtan yapılacak olu Şahinde, bu 
aefer ocak reisine filan danıtmadan, 
Alta.vı da beraber getirmiıti. 

Nail Bey bir aralık Cemile ile Se -
limin yanına yaklaıtı. Gayet alçak 
ve derin bir netedetı rizli wizli pu. 
hyan titrek bir Mile Cemı1eye de • 
eli ki: 

- lıte o rün geldi. Bak aana 
timdi aöyliyeyim: Sen o t~dOfer• 
atladığm güne kadar ben senin of. 
luma karJı sevgini bir heves zanne.. 
diyordum, korkuyordum. O ıüne ka-
dar Selimi hep aenden caydmmya 
çalııtım. Onu A vnıpaya ıötünnek.. 

r Ne Dersiniz? 
Otomobil Kazaları 

Bi~im ıehirlerimizde otomobil ı Artık, burada, her dakika feci bir 
kcualan, diğer yabancı illerdeki kaza bekliyorsunwı. Şimdi, fİmdi, 
lı~lara niabetle cu; mıdır, çok mu derken, otobüa aai ve aalim Ke. 
d~?B~ bcuı yapılan ütati&tikler, restecilere geliyor .• O daracık yol. 

bb~ekı kazaların da halın aayılır da, karşıdan gelen otobüslerin, tak 
ır rakkam gösterdiğini meydana silerin, yük arabalarının, hamalla. 

koyuyor. Fakat, öyle memleketler rın, yolcuların arcuından bir yıl.ın 
de var ki, hakikaten otomobil ka. kıvraklığı ile süwlüp akan otobü_ 
zalannda rekor kırıyorlar. sumuz, hiçbir yere değmeden, 

Geçen gün ilk defa olarak E. burnu kanamadan Kereatecilere 
yüp. Keresteciler arasında iıliyen varmaaı bizi hayrete düfiirdü. Me. 
bi rotobüae bindik. Eyüpten Ke. ğer bizdeki şoförler ne kadar ma. 
rutecilere kaaar akıamın altt su. hir, iıinin eri insanlarmıı .. 
larında bir .eyahat yJptık. Eyüp_ Bu aeyahatten aonra anladık ki, 
Kereateciler muvaaala.!ını temin e. yabancı diyarlann folörleri bizim 
den yolu tanlyanlar, vaziyeti bir sokaklarımızda, bilhassa Eyüp _ 
kere gözlerinin önüne getirsinler. Keresteciler yolanda ıolörlük yap. 
Sonra da, vakct akfam olunca, ya. salar her halde bugün lurdıklan 
ni sokaklann en fazla karıftığı aa. rekorların birkaç mülini Qfacak. 
atler gelince o caddenin hali ne lardır. 
olmuyor ki... Avrupa ıolörleri, Eyüp otobüa. 

h 
, leri şoförlerine muhakkak ki bir 

Bu atta ııliyen otobüsler, tere. 
d 

sihirbaz gö:ıile bakacak!ardır. 
yafın an kıl çeker gibi iıliyorlar. 
ll

L .ı ı b h Fakat ... Bu yolun hakiki manza. 
re ue a u atta otobüs yolculuğu 

b
. rası tüyler ürperticidir. Bu yolun 

yapan ır insanın geçirdiği heye. 
can, lırtınalı bir günde ilk defa bir an evvel yapılmaaı lazımdır. 
Atlaa denwni aıan tayyarecinin Biz böyle düıünüyoruz. 
heyecanından daha az değildir. Siz ne dersiniz? 

\... ... _____________________ $ ___________________ ,~ 

-·· 

Hakim 
• 

Tayinini 

Hukuk Kongresi 

Kayyum 
Reddetti 

Hukuk Talebe Cemiyeti Kongresi 
Pazar Günü lçtimaa Çağrılıyor 

Hukulı; Fakültesi Talebe Cemiyeti 
heyeti idaresile muhalif grup adına id 
diacı Nwnanm duruşması dün SuJ
tanahmet Beşinci Sulh Hukuk Hak • 
yerinde bitirilmiştir. Duruşmaya saat 
15 de başlanmış, Emiıiyet Direktörlü
ğünden gelen tezkere i1e evvelki haf
ta yapılamadan dağılan kongre hak -
kmdaki zabıt varakası okunmuştur. 
Heyeti idare başkanı Olyot, kongre 
durumu üzerinde izahat verdikten son 
ra cemiyet işlerinin tedviri için bir 
kayyum tayinine lüzum olmadığını, he 
yeti idarenin el'an vazifesi başında ça· 
lştığını söylemiş, davanm reddini iste 
mittir· İddiacı yerinde bulunan Nu -
man idare heyetinin hukuki vaziyeti • 
ni anlatmı§, yeni hUis olan vaziyetin 
ne bir istifa, ne bir sukut olmadığını 
söyliyerek inhilal ettiği tahakkuk e
den idare heyeti vazifesinin bir kay • 
yuma gördürülmesini ileri sürmüştür. 
Hikim, her iki tarafın mütalea ve id
dialarını da dinlemiş ve işin icabını 
dlişünerek kararını vermiştir. Reis ve 
azalanndan bir kısmının eksilmesin • 
den yahut, salihiyetsizliğinden dolayı 
kanunu medeninin 377 inci maddesi
nin 4 üncü bendine göre bir kayyum 
tayini icap ediyorsa da timdiye kadar 
heyeti umumi yenin toplana bilmi§ ve 
toplanmıt olmalll bir kayyum intihabı
na mahal olmadığım göstermiş ve te
ferriiata ait bütün pürüzlü işlerin 
kongre tarafrndan görillebileceği an
la§ılmı§trr, Günlerden beri süren bu 
dedikodulu cemiyet işleri bu suretlt 
tamamen kilpanmış, iş kongrenin top
l~aına ve yeni idare heyeti seçi • 
mının yapılmasına kalmıştır. Verilen 
karara ~?r~, hemen kayyum tayinine 
!ilıum gorülmediğine nazaran şimdiki 
•dare heyetinin cemiyetler kanunum 
aykm hiç bir hareketinin de görülme-

seni ona unutturmak için vesile idi. 
Senin delitmen tabiatinden k~rku . 
yonlum. Fakat o gün anladım ki, 
büyük hiıler, hazan, rüzgarlı bir 
havadaki büyük alevler gibi, fırtı _ 
nalı ruhlarda da IÖnmek fÖyle dur • 

IUD biiabütiia p~~l~ıf. Senin 

diği tahakkuk etmiştir. 

Kongre Ne Vakit? 
Duruşmadan sonra idare heyetiyle 

temas eden bir muharririmize salibi . 
··:ettar azadan birisi ıunları söylemiş 
tır : 
~on~ren~ her zaman toplanabil • 

mesıne ımkan varken bazı iddialar ile
ri sürüldü. Kayyum tayini · istendi. 
Bugün verilen karar da gösteriyor ki, 
urt~da kayyum tayinini icap ettireceJ.
vazıy~~ ve hareket yokur. Bu akpm 
ı.~yetı ıdare toplanacaktır Bizim dü•ür 
'.lü~ümüze ~öre kongrenin pazar gUnf 
ı~tımaa çagırılmalı doğru olacaktır. 
Çünkü, o gün bütün arkadaşlarımız 
kongrede bulunmaya ve seçime fillen 
i§tirak etmeye imkan bulabilecekler • 
dir.,. 

Seçim Pazar Günü Yapılacak 
Dün gece, geç vakte kadar süren 

i~~r~ heye;i içtitnaın~ seçiınin pazar 
gunu cemıyet merkezınde yapılması 
kararla§tmlrn~ştır. Bunun için bütün 
~za kongreye çağmlacak ve o gün 
olı kongre divanı intihabı yapıldık 
tan sonra seçime başlanacaktır, 

Kıymetli Eşyayı Kurdlar. 
dan Korumak lçin 

İstanbul Müzeler idaresi kıymetli 
eğyayı ve kitapları kurtların tahribin· 
den kurtarmak için bir temiıleme ma· 
kinesi yaptırmıştır. Bu makine Top _ 
kapı sarayı müzesine getirilmiıtir. Mü 
zcler idaresi ayrıca kıymetli bazı eş -
}'ayı muhafazada kullanılacak madde
leri yapmak üzere bir kimya Liboratu 
varı kurmağa karar vermiştir .. Bu la
boratuvar Topkapı sarayı müzesi ö _ 
nündeki eski fmn binalarının yerinde 
yaptrrrlacaktır. 

gün anlayınca içrm ferahladı, kaldJ 
ğnnıza memnun oldum ve aldanma. 
dığnnr da bugÜn anhyorwn . 

Cemile Nail Beyin elini öptü. 
Selimin babası tefkatli bir gülüm. 

seyiıle uzaklaşmııtı . 
Cemle de onun arkaımdan sil • 

KUÇUK HABERLER 

.ııı: Türkofis tütün ıubesi şefi Müm
taz Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Şehrimizde bazı . tetkiklerde buluna -
rak birkaç güne kadar Ankaraya dö· 
necek olan Mümtazın bundan bir müd 
det evvel Artvin ve havalisinde yaptı
ğı incelemeler sonunda Artvin tütün· 
terinin doğrudan doğruya Hopaya 
gelmesi için tedbirler alınması lüzum 
lu görülmüştür. Bundan başka inhi
sarlar idaresinin Murguldu'da bir mer 
kez ambarı açması da düşünülmekte-
dir. • 
* Bahçekapıda Taşharun altında ~ı 

lan şeker sergisi kapanmıştır. Sergi 
çok rağbet gördüğünden gelecek yıl 

Ramazanda açılacak ve bir ay devam 
edecektir. Sergiyi dört günde 25,000 
kişi gezmiştir. 

* Önümüzdeki perşembe günü Ti . 
caret odası idare meclisi fevkalade o -
l~rak toplanacaktır. Bu toplantıda ye
m sene dolayısiyle riyaset divanı, ida 
re heyeti ve komisyonlar intihap edilt: 
cek; geçen toplantıdaki ruznamede gö 
rüşülemiyen meseleler incelenecek
tir. 

* Ticaret Odasının şehirde umumi 
mağa.zalar aQmas1 kararlaştırılmıştı.Fa 
kat lımanm ıslahı sırasında bu mağa
zaların liman genel direkörlüğünce a
çılması daha münasip görülmüştür. ls 
lahat için yapılan tetkikatta umumi 
ticaret magazalannın yerleri de tayin 
edilecektir. 

* Ticaret odtısmda yeni ihdas edi
len muhasebe şubesine Zahire Borsası 
muhasebecisi Asaf tayin edilmiş ve 
muhasebeci yeni vazifesine başlamış -
tır. Yeni kadroda Ticaret odası me • 
murları arasında da bazı değişiklikler 
yapıJmıştır. 

* Nüfus sayımı dolayısiyle nüfus 
memurluklarında, malmüdürlüklerin
de maroken ve bezli nüfus cüzdanlarr 
kalmamıştır Bilhassa maroke n cinsi 
hiç yoktur. Damga matbaası, ihtiyacı 
karşılamak için çalşmalarına başlamı~ 
br. Cüzdanlar münakasaya verilerek 
yetiştirilecek ve bir an evvel kaza ve 
nahiyelere gönderilecektir. 

* Vali, birkaç güne kadar Izmir • 
den dönecektir. Kendisi, orada ameli
yat olan kardeşinin buraya gelebile -
cek kadar iyileşmesini beklemektedir. 
Birlikte geleceklerdir. 

:ıt- ilk defa bu sene açılmış olan ço
cuk tiyatrosuna rağbet pek azdı. Bu· 
nun sebepleri araştmhruş ve rağbet
sızliğin fiyatların pahah ve oyun sa
atlerinin uygun olmamasından ileri 
geldiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine 
çocuk tiyatro saatleri her hafta cu -
marte11i ve çarşamba günleri saat on 
dört olarak tesbit edilmiş, duhuliye de 
15 kuruştan 7 ,5 kuruşa indirilmiptir. 
* Evkaf genel direktörü Fahri Ki -

per, yar direktör Fahri Turhan, ge -
nel direktörlilk idare encümeni baş -
kanı Sabir Istanbula gelmişlerdir. 
Dırektörler dün Evkafta bir müddet 
çalışmışlardır. 

* On beş gün evvel türbede kadın· 
ları esirgeme birliği tarafndan açılan 
sergi kapanmştır. 

• Tapu ve Kadastro yazılması işi 
devam etmektedir. Sultanahmet yan • 
gın yerindeki mahallelerden Cankur
taran mahallesi kadastrosu bitirilmiş
tir. Bu mhallede emrn.ki olanların se
netleri kendilerine veri1mi§tir. 
~ Hıfzıssıhha gene] direktörü Asnn 

Arar ıehrimize gelmiştir .. Asım Arar 
şehrimizdeki hastahaneleri gezmekte
dir. 

• Hava Kurumu İstanbul §Ubesi 8 
Şubatta Perapalae salonlarında yıllık 
balosunu verecektir. 

Recep Peker Anakaraya 
Döndü 

Halk Partisi Genel Sel:reteri Re -
cep Peker dün şehrimizdeki Halkev -
lerini gezmiş, bu evlerin çalışma tarz
larını tetkik etmiştir. Recep Peker 
dün ak,am Ankaraya dönmüştür. 

limin elini tutuı: ııkb: 
- A .. Bak km ıliyor?. Dedi. 
Selim, on be• güne kadar evlen _ 

meğe hazırlanan Memduh Beyle 
Nahideyi srörünce, karıılamak için, 
Cemile ile berabet- kottu· 

Nahide, &yazıtta ve lokantada 
karşılattıklan gündenberi Cemile _ 
yİ ücüncü defa olarak görüyordu. 
Aralar.ada bütün babralan ailen :ze -
ki bir yenilikle onu tebrik etti; Ce. 
mile, ayni saadetin Nahide için de 
gecikmemesini çok istediğini aöy -
ledi. Memduh Bey gülümsiyor: 

- Bu saadeti biraz da size borç. 
lu oldu~uzu bilirsiniz! Diyordu. 

Birlikte oturdular. 
Ansızın gözleri dalan Cemile. Ka. 

ragÜmrükteki evi, aokaih, yerden 
ta, alarak kavafın oğlu lhsanm üı_ 
tüne yürüyen, vathkçmm gelinini 
döven, hatta gözü kızarsa erkekle 
re erkekler gibi aöğen. markizet en.. 
tarili deli kızı l-atırlıyordu. O ev. 
den. o sokaktan kurtularak böyle 
Y&f8Dl&YI ne kadar iatemişti. içine bir 
aea, bir nağme doluyodu: 

Kalplere uur bir zımba 

Beş Yıllık 

Yol Proğramı 
Proğram Önümüzde 

ki Yıl İçinde Tamam 

lanmış olacaktı 

lstanbulun yapılması beş seneli 
programa dahil bulunan yollarını 
üçte ikisi bitmiş, geride kalanın mil 
him kısmının da hazırlıkları yapılmı 
tır. Önümüzdeki inşaat mevsimind 
bütün bunlar bitecek ve program t 
mamlanacaktır. 

İnşaatı tamamen veya kısmen 
ten yollar şunlardır: 

1 - Bakuköyünü İncirliye bağ] 
yan iki buçuk kilometrelik yol beto 
asfalt olarak yapılmıştır. 

2 - Üsküdar - Şile yolunun altı: 
kilometrelik Alemdağı kısmı mak 
şose olarak yeniden yapılmıştır. 

3 - lstanbuJ-Edirne yolunun vi 
Hiyet hudutları içindeki kısmından 15 
kilometresi asfalt kaplam::ı olarak ya
pılmıştır. Otuz kilometrelik ikinci 
kısmı da makadam şose olarak yapıl 
mış ve bunun on kilometresine beton 
asfalt kaplanmıştır. Önümüzdeki mev 
sim içinde de bu yolun Silivriye ka
dar olan üçüncü kısmı bitirilecektir. 
Bu kısım için şimdiden taş hazırlık· 
lan yapılmıştır. 

4 - Edirnekapı, Topkapı, Yediku
leyi sura müvazi 'olarak dolaşan yol 
iki kısımda'll ibaret olarak yapılmak
tadır. Birinci kısım otomobil ve nakil 
vasıtalarına mahsustur. İkinci kısım 
da kumlu süvari yoludur. 18,5 metre 
genişliğinde yapılan ve Mevlevihane 
kapısına kadar devam eden kısım ma
kadam mortiye şosesi olarak yapıl
mıştır. Mütebaki kısmın da tesviyei 
tünbiyesi ve imalatı sınaiyesi bitmiş· 
tir. Önümüzdeki mevsim içinde bu 
kısmın beton asfalt kaplaması olarak 
ikmaline başlanacaktır. 

5 - Altı kilometrelik 1stinye-Bt1-
yiikdere yolunun beş buçuk kilomet
resi beton asfalt olarak bitmiştir. 

6 - Üsküdar - Paşa limanı yolu 
parke olarak tamamlanmaktadır. İn
şaat 10 - 15 güne kadar bitecektir. 

7 - Yalova - Karamürsel yolunun 
vilayet hududundaki kısmının tesvi
yei türabiyesi ve imalatı smaiyesi bi
tirilmiştir. Yolun baş tarafındaki üç 
kilometrelik kısmı makadam şose o
larak yapılmıştır. 

8 - Yalova - Bursa yolunun vili
yet hudutları dahilindeki kısmı önü
müzdeki mevsim içinde ikmal edile
cektir. 

9 - Maltepe-Kartal yolunun te~ 
viyei türabiyesi, taş hazırlıkları ve 
imalatı smaiyesi bitmiştir. Önümüz
deki mevsim içinde makadam şose O· 

larak bitirilecektir. 
10 - Halkalıyı Yeşilköye bağlıyan 

şosenin bütün hazırlıkları bitmiştir. 
Mevsim içinde makadam şose olaral\ 
yapılacaktır. 

11 - Edime kapı - Dağyenice yo
luna ait altı kilometrelik ilk kısım 
bitmiştir. İkinci parti inşaat mevsi~ 
minde btirilecektr. 

12 - Paşabahçe - Çubuklu yolu 
kısmen bitirilmiştir. İkmali yakındır. 

13 - Şile - Ağva yolunun son ka
lan dokuz kilometrelik Davutlu -
Ağva kısmı bitirilmiştir. Köksu dere
si köprüsünün yapılması için icap e
den masraf bütçeye konulur ve umu
mi meclis tarafından kabul ediline 
yol mevsim içinde ikmal edilecektir. 

14 - Çatalcayı istasyona bağlayan 
ve pek bozuk olan Uç kilometrelik 
yol makadam şose olarak yapılmı,tır. 

• Belediye, hakem komisyonuna 
müracaat ederek, evkaftan yeniden 
100 bin lira zarar ve ziyan iatemittir. 
Belediyenin iddiasına göre. kanunen 
bütün mezarlıkların belediyeye dev
redilmesi lazım gelirken, evkaf ida
resi henüz bir kısım mezarlıkları dev
retmemiştir. Belediye bu yüzden za• 
rara girmiştir. 

"' Tramvayların en az eJli metre a .. 
rahkla sefer yapmaları lüzumu karar
laştırılmış, ilgili yerlere bildirilmiş .. 
tir. 

Gülümsedi. cazbanda doğru ba _ 
karak, kendi kendine: "Al aana 
rumbanm alası t,, dedi. 

Sonra yanı batlanndan geçen bir 
garsona emir verdi: 

- Çalgıcılara söyle, bu danatan 
sonra bir rumba çalsınlar. 

Ve rumba çalmaya başlayınca Se. 
limle beraber dansa kalktı. 

Bu, gelinle güveyinin ilk dansla.. 
nydı. 

Bir alkış koptu. 
Ahenkli oynuyorlardı. 
O kadar ki. beyazl8.I' içinde ışık. 

tan bir vapılıış gibi vükrelen Kara.. 
gümrüklü deli Cemilenin nereden 
geldiğini bilmiyenler, onun :ık alem 
arasmda yaptığı hızlı seyahatin hiç. 
bir anmı, hiebir adımından anlıya.. 
mazlardı. Fakat dı.vetl:lerin çoğu, 

cumbadan nımb""'" .tlavan bu de. 
li kızın mazisini biliyorlardı. 8ilm4' 
dikleri feyİ de o ~n öğrendiler: 
Meğer deli Cemile hepainclen akıllı 
imi,. 
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Maarif ASKERLiK 

Akdenizde Muhtelif Filola
rın Son Stratejik Durumu 

Ecnebi ve 
Hususi 
Mektepler italyaya Yapılacak ihracat Türkiye •• ı 

Bedelleri Nas~I Odenecek? Fotoğraf 
1 

Mektepler İçin Hazır· 
lanan Talimatname· 
nin Tetkiki Y anlandı 

rin~e~r:bı~~a<~:~;:\~~!:~i~~~ı~~d;;:~vcut ~:~~~k~~~~~ni~1:~ Sergisi Hazırlığı 
olarak son defa bu hesaba yatırılan bonolar bakiyesinde !talyaya 
yapılan ihracat bedellerinin karşılamağa kifayet etmediği anla
şılımştır. Tüccarımızın menfaatlerini korumak üzere bundan böy 
le İtalyaya yapılacak ihracat bedellerinin serbes döviz veya pe
şin para ile te.sviye edilmiş olduğuna dair kambiyo direktörlükle 
rinden vesika alınması ve vesikası alınmayan tüccar mallarının 
ihracına müsaade edilmemesi kararlaşmıştır. Keyfiyıet bugün 
kambiyo direktörlüklerine ve gümrüklere bildirilmiştir. 

Ankara, 30 A.A. - Ankarada, 
Sergi evinde, Basın Genel Direktör. 
lüğü tarafından 25 §Ubat 1936 dan 
5 .mart 1936 tarihine kadar devam 
e tmek Üzere açılacak "Türk iye ta
r ih, güzellik ve i§ memleketi,, adını 
ta§ryacak olan fotoğraf &ergisine 
Türkiyede ya§ıyan yerli ve yabancı 
pr ofesyone l, amatör fotoğrafçılar 
d a atağıdaki tartlar altında iıtirak 
edeceklerdir : "ULUS" un Dil Yazılan 

GÜNEŞ-O .il 
Teorisi Üzerine ilk Ten kit 

1 - Gönderilecek fotoğraflann 
1 O şubatta Ankarada, Baaın Genel 
direktörlüğünün eline varmuı la. 
zımdır. Bu tarihten sonra gelecek 
resimler müsabakaya İ§tirak ede
mezler. 

II. 

2 - Her fotoğrafçının gönder e
ceği resimlerin aayısı onu geçmiye. 
cektir. 

Güneş - Dil Kanununa Gö.re 
3 - Gönderilen fotoğraflarm e

badı 24 x 18, azami ebadı 40 x 50 
olacak ve bu resimler kartonlanmı§ 
olarak gönderilecektir. 

ilk Türk Ekleri 4 - Her resmin arkasına gönde. 
ren in adı adresi ve resmin neye ait 
olduğu yazılacak ve görünen tara. 
fın bir kötesinde de aahibinin imza. 
aı bulunacaktır. 

Şimdi ayni esaslan biraz da Semi
tik grupu üzerinde tetkik edelim: 

Semitik diller üzcırıinde gezdirilecek 
umumi bir nazar, bize bu dillerin en 
eski şekillerine ait birçok temlerle ek
lerin başlarında ve sonlarında bir "A· 
muisscment,, hadisesi göstermekte ve 
bu hadise başta konsoloslardan evvel 
gelen vokallerin ve sonda ise vokali 
takip eden konsolosların erimesi tek -
linde görünmeketdir, mesela temler 
itibariyle arapçada (Bin: lbn = O
ğul), (Bu: Ebu baba), 1branide 
(Zero' Ezro' =kol) ve Ara.mi dilinde 
(Hath: Ahath = Hemşn.c) şekillerin 
de baş vokal itibariyle bu vaziyet çok 
sarihtir. (Brockelmanın) bu hali semi 
tik dillerde baş konsonun hazan bir 
.. Yardımcı vokal,, alma.siyle izah et -
mişse de ( 1), bu grup un ana dilinde 
vokaUe ba§lıyan birtakım kelimelerin 
daha sonraki lehçelerde bu vokali kay 
betmiş olmasI, bu dillerde vokal erime 
sinin muahhar bir hadise olduğuna 
çok sarih bir delildir. MeseUi ana dil
deki (Ahad= Bir) şekli Arami leh -
çesinde baş vokalini kaybed~k 
(Had) şeklini almışır (2). Halbuki a
rap dili orijinal şekli bala muhafaza 
emektedir. Ayni vaziyet muhtelif mor 
femler üzerinde de tesbit edilebilir. 
'Mesela arap dilindeki (Min == •.. den) 
§ekli, Habeş dilinde (Emna) şeklinde 
görülmektedir. Şahsi zamirl~rle isim 
ve fiil sonlarına eklenen zanurlerde de 
bu vaziyet tcsbit edilmiştir. Mesela 
erapçanın (Nahnu =biz) teldi, ibra 
nide (Anahnu), Aramide (Anahna) 
ve Asuride (Nini: anini) şekilleriyle 
görülmektedir. Bu vaziyete göre arap 
çada baş vokal nim!§ deT?e~r. (3). 

Ayni hale eklenti z~~le:nn"! son
larmda da tesadüf edilir. Mesela ara-
mi dilinde müzekker gaip eklen~isi (~: 
eh) tahavvülüyle görülmektedır. Bıl
hassa tenis eklenisinde bu vaziyet çok 
urihtir: Habe§ ve Asur dillerinde 
(- at) şeklini tam telaffuzuyla muha· 
faza etmiş olan bu ek, eski arapçarun 
cümle sonlıriyle vakfe yerlerinde (-ah) 
tekline inkılap etmiş ~ ondan sonra 
bir taraftan yeni arapçada ve bir ta -
raftan da eski ibrani ve arami lchçele 
risıde yalruz (a) h~ .alını~ (4). 
Bu hal ayni bir kelımenın TUrk fone· 
tiğinde (et) ve yeni arap fonetiğin.de 
(e) şeklinde nihayet bulmasına ait ~r 
11kler üzerinde çok kolay~I~ . tesbit 
edilebilir. Mesela Türklenn Sıyasct,, 

"S' k dedikleri klimeyi araplar . ı~ase,,şe 
linde telaffuz derk (et) ekın ı(e) vo
kaline kalbctmiş, yani (t) konsonunu 
eritmiş olurlar. Bu vaziyet, (V.+K.) 
formülunc tabi olan bu eklerde k~ • 
•onun hazan düşmekte olduğunu gos
tttir. Ayni halin bu diller arasında 
daha birçok örnekleri vardrr. .. 

Bu vaziyetten çıkan neticeye gore, 
9Cmitik dillerde (V.+K.) formülü baş 
ta olduğu zaman vokalini, sonda oldu 
ğu zaman konsonunu kaybediyor de
mektir. 

H ind • Avrupa Ekleri 
Hind-Avrupa dillerinde de vaziyet 

böyledir. Her şeyden evvel, tıpkı Sü
mer dilinde olduğu gibi, Hind-Avrupa 
fonetiğinde de kelime sonu belirsizdir· 
Hatta bundan dolayı (Autran) bu bu 
ausiyeti o iki fonetik arasında menşe 
bırliğni gösteren müşcrek vasıflardan 
saymıştır. Bu Müellife. göre mua~h~r 
Hind-Avrupa kelimelerınde ana dıllın 
bilhassa (-m), (-n) ve (r) gibi so.n 
sesleri umumiyetle su.kut etmektedır 
(5). Tabii bu sukut, "GUneş • Dil,, 
kanununun Türkçede tıesbit ettiği va
.ı:iyetıc,yani bazI kelime sonlarında çıp 
laik vokaller kalmasına sebeb olmak· 
tadrr .• 

(Paul Regnaud) bu hali büsbütün 
başka bir cepheden daha vazıh olarak 
izah etmiştir: Bu nafiz zekfili müellif 
JltincıenU\ mcfuliyeti eki olan ve me -
eeli (Dlc + tua = dictua ...,. derıilmif. 

söylenmiş) gibi sıygalarında kullanı • 
an (Tus eklentisini ele alıp, bu şek
lin, Hind - Avrupa ana dilinden kal
mış olsa bfle, gene iptidai bir örnek 
sayılamıyacağım söylüyor ve fikrini 
§Öyle izah ediyor: 

" ... Dans ce prototype des parti· 
!'cipes en (tus), la partie racine etait 
"tıermines paT (t) et suivie de la fi. 
"nale (us) - ou plutôt de son antece
''dent dans la langue.mer- ..• " (6) 

Bu vaziyete göre (Regnaud) bu e· 
kin (K. + V. + K.) şeklini iptidai 
bir şekil saymıyor demektir: onun 
izahmca (Tus -= t + us) olmak la
zımgelir ve buradaki (t), ilk örnek sa 
yılabilecek çok eski bir partisip şek -
lindeki kökün son fonemidir ve bu fo 
nem, sonradan ayni örneğe göre baş
ka partisipler teşkil edilirken, (Us) 
ekiyle beraber alınmış. yeni 
ekle beraber kökün son sesi de aslın 
dan koparılıp başka köklre eklenmiş
tir. (Regnaud) bu haH başka örnekler 
üzerinde de tesbit etmiş ve mesela şim 
diki fransızcanın s.ıfat teşkhinde kul
lanılan (-el) ekinin (constituion + 
~l) gibi bazı vaziyetlerde ba§Ina iğ· 
reti. bir (n) konsonu aldığından bah
setmiştir. Onun fikrince bu vaziyet • 
ten çıkabilecek netice şudur: 

" •.. Ce procede, joint a l'effet des 
"alerations phonetiques, rend compte 
"de l'origine de la plupart des suffixes 
"- types ... ,. (7) 
• Daha birçok eski ve yeni müe~lifle· 
rin tesbit etmiş oldukları bu barız va
zi~e göre, konsonla başlıyan yahut 
vokalle biten bütün Hind • Avrupa ek 
leri hep muahhar teşekküller demek -
tir. Netice ilk Hind-Avrupa ekl~~ de 
hep ( V. + K.) formülüne ta~ıdır: . 

Şimdi biraz da bu ana fonnule tabı 
olan Hint - Avrupa eklerinin "Güneş. 
Dil., kanununda tesbit edilen esaslar
lö olan alakalarıru birkaç örnek üze · 
rinde araştıralım: 

Hind - Avrupa ana dilinde (. + 1), 
(. + n) ve (. ·~ W) morfemlerinin 
"uzak obje,. yi "işaret,. ve tayin et
mekte kultanılmtş oldukları klasik u
sule tabi alimlerce bile tesbit edilmiş 
h?r esastır (8). "Güneş - Dil,. kanunu 
da bu seslere tayin ettiği manalar 
içinde ayni mefhumlan tesbit etmek
tedir. 

5 - Gönderilecek resimlerin kın. 
lıp buruşmamalan için iki ka•m kar 
ton arasında ambalaj edilmiş olma.
lan ve taahhütlü olarak gönderil. 
m eleri laznndır. Yolda yıpranmıt ve 
ya eline varmamış resimlerden do. 
layı Basın Gene l Direktörlüğü h iç. 
bir mesuliyet kabul edemez. 

6 - Sergi kapandıktan sonra bir 
ay içinde resimler aahiplerine, maa. 
raftan kendilerine ait olmak üzere, 
iade olunacaktır. 

7 - Resimlerin &ergeye kabulü 
veya reddi bir jüri heyeti tarafın
dan kararlaştınlacaktır. 

8 - Sergide en çok m uvaffak o. 
lan birinci, ikinci, üçüncü fotoğrafa 
Basın Genel Direktörlüğü tarafın. 
dan bir şeref diploması verilecektir. 

Memleketimizde ilk defa vapıL 
makta olan böyle bir &ergiye TürkL 
yede ya.-yaı. bütün profesyonel ve 
amatör fotoğrafçılarm İştirak ede
ceklerini, Baaın G enel Direktörlüğü 
ümit eder. 

· Efgan Dışbakanı 
Ankara, 30 (Hususi muhabirimiz. 

den) - Efgan Dıt Bakanınm An. 
karava gelmesi bir müddet teehhü. 
re uğramıştır. Protokol direktörlüğü 
sayın misafirin memleketimizde ka. 
lacağı müddet zarfında tatbik e di. 
lecek programı hazırlamıthr. 

ithaline Müsaade Edilen 
· Türk Parası 

Ankara, 30 (H w uai muha birimiz. 
den ) - HükUnıet 25 lir adan fazla 
Türk parasının memlek ete itha lini 
menetmiıtir. 

1 
KUÇUK AN°KARA -ı 
HABERLERi 

* Ankara, 30 (TAN) - Geçen bir 
hafta içinde gümrük muhafaza örgü
tlü, yüz otuz yedi kaçakçı, üç bin se
kiz yüz elli altı kilo gümrük kaçağı, 
dört yüz dokuz kilo inhisar kaçağI, 
dört bin üç yüz seksen beş defter si
gara kağıdı, iki tüfek ile elli sekiz ka 
çakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

* Ankara. (TAN) - Dil, tarih, ve 
coğrafya fakültesi önümüzdoki hafta 
içinde törenle acilacakttr. 

* Ankara, (TAN) - Nikel ufaklık 
paralar bugün burada tedavüle çıka
rıldı. 

'Evvela (. + 1) şeklini ele alalım: 
' 'Etimoloji. Morfoloji ve Fonetik ha -
kımmdan Türk Dili,, nin "Türk dilin 
de ekler,, faslının 34 üncü sahifesinde 
(1) foneminin ilk man~sı olara~ "U
zak .. mefhumu kaydedılmektedır; yu
karda gördüğümüz gibi Hin~ • Avru
pa ana dilinde de bu ses aynı mefhu -
mu ifade etmiştir. 

Gene Hind • Avrupa lisaniyatında Avrupa lsianiytında vücuda getirdiği 
"Uzaklık ve uzak objeye işaret .. mef- Şt>killer, bu hususta bize daha vazıh 
humlann1 ifade eden (n) fonemi halt bir fikir verebilir: (Autran) bu "U· 
kında "Güneş • Dil,, kanunu " .•. her - zaklrk,. ve Genişlik,, foneminden la
hangi bir sahada bulunanları merkez tin dilinde teşekkül etmiş morfemlere 
olan süieye yaklaştım ve yahut o şey misal olarak (ille) şeklini göserir (9). 
lerin süje ile münasebetlerini göste • Bu şekil, lfitincede "Uzaklık., için bir 
rir .. ., demektedir. (S. 33-34): "Işa - "İşare" zamirdir.Yakın mesafeler için 
ret", objeyi süjeye yaklaştıran ve va- (iste = Işte) ve saire gibi şekiller 
hut obie ile süje arasında münasebet bulunduğundan, (ille) şekli "lşaret., 
kı..-ran bir mefhum olmak itiba'l"ıiyle. mefhumunu yalnız "Uzaklık,. a hasre· 
(n) foneminin umumiyetle Hind · Av den bir morfemdir. Bu morfem, Iatin
rupa lic:ıaniyatmda oyna<lığı, "Gü· ceden doğan "Roman,, dillerinde isim 
neş • Dil .. kanununun Türk dilinde sonuna gelen bir ek şeklini bile almış 
tcsbit ettiği rolün ayni demektir ., , ve Irlanda dilinde de (t + all = tall 

Hind - Avrupa ana dilinde gene ay· == oraya, orada) zarfım vücuda getir 
rıi "Uzakhk .. ve Uzak .. obieye "işa - miştir; latincede "ötesinde,, manasiy
ret,. mefhumlarını ifade eden (W = le ul + 11) ve "ötede,, , "öte,. , daha 
v) fonemi de "Giineş - Dil .. kanunun- uzak,, gibi manalarla (ul + tra) şekil 
dz " ... taayyiin sahasını gösterir,, ~ek- leri de varotr; bütün bunlarda (al - ul 
linde izah edilmiştir (S. 33): Tabii - il) morfemi "Güneş • Dil., kanunu 
"lsaret., obienin sııhasmr ve yanut bir nun tayin ettiği "Uzaklrk,, , "Engin -
53ha icinde bulunduğu noktayı tayin lik., , "şümul,, ve "gayrişahsilik,, mcf 
eden bir hareket demek olduğuna ~ö- humlarını ifade etmektedir {10). Bu 
re, bu sesin oynadığı rol itib'lrile de "Gayrişahsilik,. manası, yeni franstz 
"Günes - Dil., kanunu Türk dili ka · cada bu eski Türk - Hind - Avrupa 
ciar Hind - Avrupa dillerine de tamil morfeminden (il -etle) zamirlerini çı· 
demektir. karmış ve bu zamirler eski Tür~çcnin 

Bunlaırda.n (l) seısfnin Tilrk • Hind bugün (o + .) teklinde kullandığımız 

Kültür Bakanlığmın, hususi. ecne
bi ve ekalliyet mektepleri için hazır
ladığı yeni talimatname projesi üze
rinde incelemeler yapmakta olan ko
misyon çalışmalarına devam etmekte-

1"\.IStR 

Acaba Habeş meselesi çıktığı için 
mi Akdenizde gerginlik husule geldi? 
Yoksa esasen Akdenizde daimi bir ger. 
ginlik mevcut olduğu için mi İngiltere 
Habe§ meselesine bu kadar önem ve
riyor? Bunların cevabı hayli söz gö
türecek mühim bir mevzudur. Fakat 
şurası var ki; bütün bu meselelerin 
çözgüsü, şu veya bu şekilde halli, 
hep Akdenizde vukua geleceği için 
Akdeniz meselesi esastır. Ondan son
ra çıkacaklar hepsi teferrüattandtr. 

Dava şu: Bir Avrupa büyük devlet· 
leri var, biV de bunların Afrika ve 
Asyada edindikleri sömürgeler var. 
Bu büyük devletler bu sömürgeleri' 
sömürmeden yaşamazlar veya fena 
yaşıyacakları için işlerine gelmez. Bu 
sömürgelerle bu büyük devletlerin 
memleketleri arasındaki yol da Akde
nizden geçer. O itibarla bu büyük 
devletlerden her biri (İngiltere, Fran· 
sa, İtalya) bu denizde egemen olmak 
ister. İş menfaate dayandığı için de 
biribirlerine itimat edemezler ve ara
larında daimi bir anlaşmamazlık var
dır. 

dir. Fakat unutulmamalıdır ki İtalya
nın bu kol j!ibi deniz içersine uzamş 
vaziyeti kendisi için bir stratejik üs.. 
tünlük doğurduğu kadar bir zaaf da 
doğurmaktadır. İtalya bu uzanmtş kol 
ve Afrika karası arasında İngiltereyi 
nasıl kıskaç arasına almakla tehdit 
ediyorsa, buna karşılık Akdenizin şark 
ve garbında mutlak hakimiyeti elinde 
tutan İngiltere de bu İtalyan yarıma· 
dasını her iki tarafından deniz filola
rıyle ktskaç altına almak imkanına 
maliktir. 

Bu üç devletten hangisi bu denizde 
hakimdir? Diğerlerinin durumu, kuv
vetli ve rayı( tarafları nereleridir? İş
te biz de strateji bakımından bunu a
rıyacağız. 

Büyük harbin sonuna, hatta on se
ne evvelsine kadar lngilterenin bu de
nizdeki hakimiyeti kayıtsız ve şartsız
dı. Çünkü deniz kuvvetleri itibarile 
bütün devletlere üstün olan İngiltere 
fazla olarak da bu denizin iki başt 
(Süveyş ve Cebeltank) ile ortasını 
(Malta) elinde bulunduruyordu. 

Bugün bu durum pek değişmemek
le beraber yeni bazı silahlar ve vaziyet
lerin ortaya çıkması İngilizlerin Akde. 
nizdeki bu mutlak hakimiyetini tehli
keye düşürür gibi oldu. Bunlar neler
dir? 

1 - Tayyare silahının çok ktsa bir 
ramanda inkişafı deniz filolanrun es
ki mutlak hakimiyetini tehlikeye dü
şürmektedir. 

2 _:_ Top menzillerinin artmast, 
tahtelbahirlerin inkişafı ltalyaya Ak
denizi ikiye bölmek imkanını vermek
tedir. 

3 - İtalyanın Akdenizde Trablus
garbi ve on iki adayı ele geçirmesi bir 
taraftan bu denizin şarkında üsler 
teminine diğer taraftan da İngiltere
nin Süveyşten geçen ana yolunu ka
radan tehdide imkan vermekte ve he
le Mıstr ve Mısır Sudanının Eritre 
Trablusgarpten yapilacak ta'ilrruzlarla 
istila edilmesi imkanı bir taraftan 
İtalyanlara cesaret vermekte, öte yan
dan İngilizleri kutkulandırmaktadır. 

Durumu bu görüş zaviyelerinden 
inceli yelim: 

İtalya coğrafi vaziyetinin Akdeniz 
ortasında kendisine stratejik bir üs
tünlük yarattığı şüphesizdir. Takriben 
bir müstatil şeklinde olan Akdenizin 
ortasında İtalya ileri uzatılmtş bir kol 
gibidir. Hele İtalyan yarımadasının 
devamı olan Siçilya ve Pantelleria a
dasının da İtalyanlar elinde bulunu
şu (Siçilyanın Pantelleryaya olan me
safesi takriben 20, bunun da Tunus 
karesine olan mesafesi 80 kilometre
dir. İtalyaya bugünkü hava, denizaltı 
silahları ve uzun menzili toplarla bu
rayt kapamak imkanını bahşetmekte-

(ol) zamiriyle karşılaşmıştır. 

Gene eski Türk lehçelerinde ayni 
morfemi çok vazth bir "ek-suffix,, ro
lünde de görüyoruz: mesela bugün es 
ki manasını kaybetmi§ olan (Ağ+ıl 
= ağıl) teminde (il) ek rolündedir: 
bu tem, eskiden ' ' Hale,, manasma ge. 
lfrdi ( 11). Bilhassa a ym etrafındaki 
haleye tatbik edilen bu kelimenin ba
şındaki (Ağ) kökü, "Güneş - Dil., ka
nununun ''Güneş., manasiyle tesbit et 
tiği ilk ana kökten başka bir şey olmI 
yacağına göre, kelimenin çok eski de
virleııde "Güneş halesi .. manasına gel 
dği anlaşıln;ıaktadır; fakat ayda hale 
güneşten daha sık görüldüğü için, ke
limenin gittikçe güneıten fazla aya 
tatbik edilmiş olmsı lazımgelir; bura 
da ek rolünU oynayan (il),halenin gü
neş yahut ay kursu haricinde bulun -
duğunu, yani güneı yahut aya nisbet 
le ' 'gayrişahsi,, bir §ey olduğunu ifade 
etmektedir ;bu itibarla (Ağıl) kelimesi 
"Güneş yahut ayın dışında yani kursu 
nun ötesinde bulunan gayrişahsi şey., 
mefhumuna tekabül ediyor demektir. 
(°'.Tabii bütün bunlar, Güneş - Dil,, 

kanununun tahlili ve tatbiki mhiyetle 

Keza İtalya Trablusgarp ve Eritre
deki ordularıyle Mısın her iki tara. 
fmdan nasd tehdit altına almışsa, biz
zat Eritre ordusunun akıbeti Süveyş 
kanalı ve Aden boğazı vasttasile 1n
ırilterenin elindedir. Keza İtalyannı 
Sicilya - Malta - Tunus - Sardun· 
ya dört köşesi havasındaki hakimiyeti 
mutlaktır. Bu yüzden mesela Malta 
İngilizler için ancak bir ileri karakol 
vazifesi görmektedir. Fakat mesafenin 
fazlahğından dolayı İtalyanın ana va
tan hava filoları ile bugünkü İngiliz 
dçniz üslerinde, yani lskenderiye ile 
Cebeltarıkta hakimiyet temini bekle
nemez. İngiltere buralarda denizde 
olduğu kadar havada da hakimdir. On 
iki adalarda tesis edilen İtalyan üssü 
ile ana vatanın irtibatı İngiliz filosu 
tarafından her vakit kesilebileceği 
için buralardaki kuvvetler de tali ve 
muvakkat işler görebilirler ve mese
la ilk günlerde Hayfa ve belki de 1s
kenderiyeye baskınlar yapabilirler, 
sonra Kıbrıs ve İskenderiyede tesis 
edilen İngiliz hava üsleri karşısında 
sükuta mecbur kalırlar. Fakat bunla
rın hepsinden daha mühim olan sual 
şudur: İngiltere Akdeniz şarkında, 
Hayfada şarıl şarıl dökülen bir petrol 
borusunun başında oturuyor, garpta 
da ana vatana bağlıdır. Buna karştlık 
kömürü ve petrolu olmıyan İtalya üç 
tarafı denizden muhasara edilir ve bin 
bir siyasi kombinezonla karadan da 
bunları tedarik edemezse ne yapar? O 
vakit Sicilya _ Tunus • Sardunya mın 
takasındaki hava hakimiyetini petrol
suz kalacak tayyarelerle nasıl temin 
edebilir? Asd mesele buradadtr. Biz 
bunu gözönünde bulundurarak diyo
ruz ki, Akdenizin hakimiyeti mesele
sinde İtalyan coğrafi vaziyetinin hah· 
settiği stratejik üstünlüğe, yeni hava 
ve denizaltı silahıarına rağmen, pek 
değişmiş bir şey görünmemektedir. 
Ve Habeş meselesi ne şekilde hallolu
nursa ohınsun bundan sonra Akdeniz 
meselesi İngiltere için en başta gelen 
meselelerden biri olacağı için bu vazi
yet kolay kolay değişmezse de meğer 
ki İtalya kendisine lngiltereden da
ha kuvvetli menfaatler bulsun. 

M. Şevki 

inhisarlar İdaresi Yeni J3i· 
naya Taşındı 

İnhisarlar Umum MUdürlüğü, dün, 

Ömer Ahit Hanındaki yeni dairelerine 
taşınmıştr. Handa idarenin tütün, 
tuz, ve memurin dirktörlüğü kısımla
rı için 95 oda ayrılmıştır. lnh;sarlar 
Gen.el Direktörlüğü Levazım dairesi 
de birkaç gün evvel Kabataştaki yeni 
binasına geçmiştir .• inhisarlar idal'esi. 
Ilirincikanundan itibaren yeni dairele
rinde çalışmağa başlayacak ve bir se
ne sonra Ankarada yapılmakta olan 
Inhisarlar binasma taşınacaktır. 

rindeki l;>üyük şümulün ehemmiyeti 
hakkında bize ancak esas itibariyle bir 
fikir verebilecek delillerdir. Meselenin 
daha geniş nisbetlerde tetkikinden çı 
kacak neticelerin bütün dünya dille
riyle dil bilgisini yepyeni bir ışıkla 
aydınlatacağında hiç şüphe yoktur.) 
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dir. . 
Komisyonda ayrıca bir tali encil· 

men ayrılmıştır. Bu encümen mühi;n 
görülen noktalar üzerinde daha derm 
ve şümullü incelemeler yapmaktadtr. 
Komisyon Cuma günü to_Pl~nacak ~e 
encümenin izahatını dınlıyecektır. 
Talimatname projesi üç yüz madde
den fazladır. Şimdiye kadar yüz elli 
maddesi tetkik edilmiştir. 

Bu yeni talimatname, şehrimizdeki 
hususi, ecnebi ve ekalliyet mekteple
ri idareleriyle, hocalarını. hatta, . ta
lebelerini endişeye düşürecek şekılde 
yanlış bir neşriyat tarzına v~sile ver
miştir. Dün bu hususta tet'kıkat yap-
tık. Şu izahatı aldtk :. .. .. .. . 

- Talimatnamenın onumuzdeki 
ders yılına yetiştirilmesi ve tatbika 
baslanması temin olunacaktır. Gaye, 
hu~usi. ecnebi ve ekalliyet mekteple
rini daha iyi bir şekilde işletebilmek
tir. Talimatnamede çok mühim mad· 
deler vardır. İlgili mekteplerin 
zararına olacak hükümler yoktur. Ko
misyon, her maddeyi ayrı ayrı incele
mekte ve lüzum gördüğü noktaları 
değiştirmektedir. Kuvvetle umulu
yor ki talimatname, k:>misyonun tes
bit edeceği şekilde Bakanlık tarafın
dan tasdik edilecektir. 

Hususi mekteplerin beş bin liralık 
bir kefalet mektubu vermeleri, henüz 
kararlaştmlmış değildir. Hocalar a
rasında herhangi bir değişiklik te ol
mtyacaktır. Ay?• zamanda resmi ~ek~ 
teplerde muallım ohmların vazıyetı 
normal görülmektedir. Bundan başka, 
beş yıl hususi. ecnebi ve ekalliyet 
mekteplerinde muvaffaktyetle ders 
veren hocaların da hakları tanınmak .. 
ta ve vaziyetlerinde bir değişiklik ol· 
mamaktadır. Hatta icap ederse, bu gi
bilerin terfii şekli üzerinde durula• 
caktır. 

Bu iki şartı haiz olmıyan muallim
ler de mesleki derslerden imtihan e
dileceklerdir. Muvaffak olanlar vazi
felerinde bırakılacaktır. Ecnebi ve e
kalliyet mekteplerinde Türkçe olarak 
okutulan derslerin miktarı üzerinde 
tetkikler yaptlıyor. Bugünkü dersler
den başka musiki ve beden terbiyesi 
derslrinin de Türk muallimleri tara· 
fından ve Türkçe olarak okutulması 
teklifi ile karşılaşıyoruz. Şimdi, mu
siki ve beden terbiyesi derslerinin 
bir kültür dersi olup olmadığı incele· 
niyor. Fakat umuyoruz ki, bu iki den 
eskisi gibi kalacak, teklif fazla rey a
lamıyacaktır. 

Bir de ders programı meselesi var· 
dır. Bu mekteplerde Türkçe olarak o
kutulan derslerin, haftalık saat adetle 
rinin resmi mekteplerdekinin aynı ol
ması isteniyor. Bu fikrin taraftarları 
fazladır. Henüz kat'ileşmiş şekli yok· 
tur. 

Hususi, ecnebi ve ekalliyet mek
teplerindeki sınıf teşkilatı da resmt 
mekteplerin aynı olacaktır. Bizim Ga 
latasaray lisesinde olduğu gibi, resmi 
liselerimizle programları, sınıf adedi 
uymıyan mektepler vardır. Bunların 
hepsi aynı program &erçcvesi içinde 
bir istikamete getirilecektir. 

Talimatnamede bu mekteplerin ida. 
ri, inzıbati, mali, terbiyevi durumları 
hakkında da birçok esaslı hükümler 
vardır. 

Komisyonda. bu mekteplerde mual
limlik yapan Üniversite talebesinden 
bazı şikayetler olmuştur. Kendi ders
leriyle fazla meşgul olduklarından 
esas itibariyle üniversite talebesine 
bu mekteplerde muallimlik verilme
mesi fikri ortaya konmaktadır. Maa· 
mafih bu nokta tetkik safhasındadır. 
Bazı ecnebi mekteplerinden mezun o
lan talebelerin de iyi Türkçe tedrisat 
görmediklerinin anlaşıldtğı ileri sü
rülmektedir. Diğer taraftan disiplin 
ve tedrisatındaki ciddiyetle dikkat 
nazarını çeken bazı ecnebi mektepler 
de t"lcdir olunmaktadır. 

* Hakkı isminde bir zat evkaf aley. 
hine mahkmeye müracaat ederek, Be
yoğlunda Tünel başında, üzerinde es
ki Beyoğlu mevlevihanesi, iki mek
tep ve bir poJis karakolu bulunan ge
niş arazinin kendisine ait olduğunu 
iddia etmistir. Bu zatm iddiasına gö-
re, bu arsanın mütevellisi Hakkının 

babasıdır. Babası öldüğü için, dolayı
siyle buranın tevliyeti kendisine geç
mektedir. 

Halbuki, evkaf idaresi bütün bu 
geniş araziyi, son kanunla almtş bu· 
lunmaktadtr. Bu araziye, mevki dola· 
yısiyle, gayet yüksek bir baha biçil
mektedir. 

* Mahmut Esat Bozkurt, hastalığın 
dan dolayı dün akşam İnkılap dersini 
verememiştir. 

ADLiY-

* Galata postanesi veznedarını öl
dürmekten suçlu Abdullah ile Yunuı 
dördüncü istintak hakimliğine veriı. 
mittir. Yunus ta tevkif edilmiştir. 



4 ============================================:::.=========TAN=:::============================================= 31 • 12 - 935 

YARIN 
Ev Kraliçesi Müsabakamız 
için Kayıtlara Başlanıyor 

Biçki Yurdunda kızlarımız dikiş ve biçki der.sinde 

Ev Kratiçesi müsabakamız için ya
mı idaremizde kn)"Jt muamelesine baJ 
lıyacağız. 

1 - Dikiş, ibiçki 
2 - Yemek pişirmek, 
3 - Çocuk baknm, 
4 - Ev idaresi 
Knnnlanndan hanı!İsine veya han

gilerine gireceğinizi tayin ediniz. Ya
rın bize müracaat edenlere, imtihan
lanna ginnek istedikleri kısonlar için 
'müsabakaya girme kartları,, vere~. 
ği2 ve bu kartlan alanlar, ilan edecegı 
miz günlerde müsabakalara ıirecek • 
lerdir. 

* 4 * 
Üniversiteli Bir 
GençKızaGöre 
Ev Kadınhğı 

Anneler Birliğinin en genç Uyesi 
Bedia'ya ev kadınlığı hakkında bir şey 
gormak aklımdan geçmiş değildi.Bir
lik Başnam Bayan Fatma ile konuşur
ken, masanın alt başından asabi bir 
ıes duyuldu: 
- - Herşeyden önce ulusal Kültür la 
:r:ıml ... Bütün gözler, ona doğru çev
rilmişti. Universie'nin Edebiyat Fa • 
kültesinde talebe olduğunu sonradan 
ö~rencliğim bu genç kız, belli ki bizim 
Ev Kraliçeliği bahsinde bir tez sahibi 
idi : 

- Bayan Bedia.., dedim, müsaade 
ederseniz, size de sorayım, ev kadın· 
lığı için ne düşünüyorsunuz? 

Bu soru, onu ilkin dilşündürdü, 
sonra hafif bir tereddüde düşürdü, 
ve en nihayet coşturdu: 

- Ev kadınının bence mutlaka, 
bilgisi ve görgüsü olmalıdır. Bütün 
varlığının üstünden bakan öyle bir U• 

lusal kültür ki, hiç kimse, kendisinde 
onun bulunmadığından şUphe edeme. 
sin. Yarının Ev Kraliçesini, çok yük. 
sek tahsll görmüş, ~afası yerinde, 
olgun, mükemmel bır kadın olarak 
tanırım. Bunun aksini düşünmek bile 
bana ağır gelir. 

Cahil, akı karadan farketmez bir 
kadın, ev kadınlığının bütün meziyet
lerini nefsinde toplamı§ olsa bile, Ev 
Kraliçeliğine, hak kazanamaz. 
B~ burada, küçük bir itiraz yap. 

hm: ·~ · • k b 1 _ Eğer sizin dedı6.nızı a u e-
dersek, Türkiyede aradığımız kadını 
bulmak çok güç olmıya~~k ~ı? 

- Hayırı .. Belki de ustelık .~ol~!
laşacak ... Çünkü; iyi tahsil gormuş, 
ulusal benliğini anlamış bir kadın, ~· 
•ine de bağh kalmasmı bili~. Ca~ıl 
bir kadından ise, bunu beklıycmeyız. 

Müsabaka Şartları 
ve Hediyelerimiz 

1 - Dikit n biçki, -2 - Yemek pitir 
mek, 3 - Çocuk bakımı, 4 - E• idarHİ 
ıibi dört kısımdan ibaret olan müsabaka
mmn teknik idaresini, imtihanlarını, mil· 
klfatlarmm daiıtılmasmı Ktt San'at Mck. 
teplerinin dcierli idare ve tedri• heyetleri 
deruhde ediyorlar. Mil•abakaya herkes 
kayıtsız, prtsız (ircblleccktir. KuPon ve
ya gaıetemizin bir parçasını kesmek kül
f cti yoktur. Yalnız ıunlar müsabakaları· 
mu:a gtremiyeceklcrdir : 

ProfHyonaller, yani terziler, mürebbi
yeler, hutabalocılar, doktorlar, ebeln, 
öğretmenler •e sazatemiz menıaplan ile 
aileleri. 

H ediyeler 

Dikit n biçki 

Bi"inciye: 200 lira değe.rinde bir pırlan-
ta yüz ülı:. f 

!kinciyaı 150 Ura deierinde bir dikiı ve 
nakıa makinesi. 
Üçündiyeı 75 lira dcierinde lı:umaı ve

ya kürk. 
Dördüncüye: 25 lira dcierinde dikit Jı:u. 

tusa. 
Beıinciye: 15 lira değerinde bir man

ken. 
Albncıdaıa yüaüncGye kadar muhtelif 

bedi yal er. 

Yemek pi,innek: 

Birinciye: 200 Ura defcrinde bir yemek 
oduı takımı. 

ikinciye: 150 lira deferindc çatal ve bı
çak talnmL 
Üçüncüyeı 75 lira deferinde tabak ta

kmu. 
Dördüncüyeı 50 lira dcitrinde 12 kiıl

tik kare dö tabi. 
Beıinciyaı 15 lira dcferinde çay ta· 

kmtL 
Altıncıdan 100 lincfiye kadar fitti. yas

tık, abajur, mau örtüs(l. çorap, eldiven, 
çanta cibi muhtelif bedi7c1er. 

ET bakımı : 

Birind7eı 200 lira değerinde btr salon 
takımı. • 

lkinciyeı 150 lira deferinde bir radyo. 
Oçüncüyeı 75 lira deferinde bir avize. 
Dördüncüye: 50 lira deferlnde salon 

saati. 
Beılnciyeı IS lira değerinde bir tablo. 
Altıncıdan yUzüncüye kadar muhtelif 

hedi7eler. 

Çocuk bakımı: 

Birirıci1e: 1000 lira deierlıtde ve primi 
tarafunu:dan verilecek ılcorta veya 200 lira 
deferinde bir yatak odası takanı.. 

lkinciyeı 150 lira deferinde bir alne 
bebt. d ~ . d Üçüncüyeı 75 lira e.enn e bir cra-
mofon. • • 

Dördüncüye: 50 lira deiennde bır kol 
saati. 

Beıinriye ı 15· lira dcferinde çanta. . 
Albnru!an yüzüncüye kadar mubtelıf 

hediyeler. 

Ev Kraliç~ıi: 

Bütün bu imtihanlardan aonra, dort 
kısmm dördüne birden cirmlt ve muayyen 
dereceyi kazanmıt olanlar arasında da bi~ 
lmrih11n yapılacak ve kazanan ev kralicesı 
llln t>dilerck kendir;inc 750 lira dferindr 
bir kürk manto hediye olunacaktır 

ÇünkU yaptığı itlerde "§uur,, yoktur. 
Cahil kadın, bütün hayatında körkö
riine uyulmuş bir ''ahşkanlıJ;t,, m esi
ri olarak kalır. 

Arayınız: Hayalinizde yaşattığınız 
ideal kadım mutlaka bulacaksınız. Ü
niversitede ç.alıpn birçok aile kadın· 
lan bilirim. Bunlar, iyi bir zevcedir· 
ler. Fakat aynı zamanda iyi birer ta· 
lebcdirler. Evli olmak onları talebe 
olmaktan alıkoyamıyor. Mutfakta ye
mek pişirirken bir yandan imtihana 
hazırlanan evli arkadaşlarıma, ev ka· 
dını sıfatını nasıl çok görebiliriz? 

Ev Kraliçesi, Türkiyenin en yUk
sek ulusal kültür sahibi kadını olmalı 
dır!. 

- Ya, erkeklerin ev işlerine karış· 
ması? .. 

- Ben bunu doğru bulmam. Ev ka 
dını, mslck hayatından çekilmelidir. 
Hem ev işi, hem dışarı işi bir arada 
görülemez. 

Yüksek tah~i), bir \tadmın olgun
laşması için lazımdır. Yoksa, ona ha· 
yatmı kazandırmak için değil. 

Kültür sahibi kadın, evinin kadını 
olarak evinde kaldığı gün, kendisin· 
den bekleneni vermiş demektir. 

Selihattin GONGÖR 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Her Milletin Aşkı 
Cenevredett gelen hususi bir mek

tup, orada Milletler Sosyetesinde de
lege olan bir hekimin, her millet na
sd sever? diye yazdığı v~ elden ele 
dolaşan bir şiirin mealini haber veri
yor. Milletler Sosyetesi gibi en ağır 
başlı bir kurulda aşk konusiyle uğ
raşıldığına şaşmayınız. 

MARLENE DlETRICH'in 27 No. lu Cuuı, GRETA GARBO'nun MATAHARI filmlerinden daha güzel, 
daha canlı ve daha HEYECANLI 

13 No. LU CASUS 
Aşk - Heyecan - Harp .. Sevişen Casuslar - Zengin ve Muazzam Sahneler 

Amerikan ordusunun hudutsuz yardım larile ve milyonlar aarfile yapılan muazzam ŞAHESER. Baş rollerde 

GARY COOPER - MARYO N DA VIES 
(Fransızca sözlü) 

Yakında iPEK sinemasında 

A§k gibi ebedi ve ezeli olan bir konu 
nun her yere girmeğe hakkı vardır. ~•111111111111111111111111111111 il lll lll llll lll llllllll lllllDlllllll l llllllll lUl llllll Ull llllllllUlllJllJllllllllHllJllllll!f 

o delege her kim ise, hayatın teme- : Amerikada 3 7 5 sinemada birden gösterilmekte olan muazzam ve nefis opera S 
1i olan aşkı Milletler Sosyetesinde - f 1 · İ ' · ::::Z 

:::;~~~~:::~~j;ı:~=;::: ;=:=_ M A R •. El mTı stanTbul a Ageldı ~:~~!~: a~vl1e ct~NALD sa: 
gelince, hekimler arasrnda şair olan-
lar pek çoktur. Pariste bir şair he-
kimler kurulu bile vaTdır. Bir iki : ı • NELSON EDDY = 
hafta önce ölen büyük profesör Ri- = (Fransızca sözlü} ' 
ebet bu kurulun başkanı idi ve sek- = Unutulmaz "SERSERİ KRAL,, dan sonra sinemanın 

.. -:: 
sen yaşmda olduğu halde taze taze 
şiirler yazardı. 

Bir arsıulusal hekim kongresinde, 
Avrupada pek tanınmış bir profesö
rün böyle bir şiir yazarak elden ele 
dolaştırdığına ben de tesadüf et
miştim. Kongrede veba hastalığının 
nasıl bulaştığı gayet ciddi olarak 
müzakere ediJdiği gün o profesör fa. 
relerin nasıl dansettiklerini şiirde 
tasvir etmiş ve, elbette hiç şüphe et
mezsiniz ki, bu şiir müzakere edilen 
konudan daha. ziyade ilgi uyandırmış

yarattığı ikinci büyük ::1 

=M E L E K SİNEMA OPE RASI = 
~ sinemasında görülmemiş bir muvaf fa kiyet kazanacaktır ·S 
~11111111 11 111111 1111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 J111 1111 1 11 1 1 1ı ııi.t 

tı. 

Cenevre tıosyetesindeki hekim de
legenin aşk şiiri orada ne derecede 
ilgi uyandırdığını hususi mektup 
yazmıyorsa da, bu şiirin konusu es
kidmberi bildiğimiz hikayeye pek 
benziyor, hikayeyi unuttunuzsa diye 
hatulatacağım: 

Herhangi bir delikanlı bir kızı 
sever de, kızın anası ve babası kızı 
ona vermezlerse bu aşk nereye va
rır? 

Delikanlı Alman ise hemen bir 
başka kızla evlenir. Ondan çoluğu, 
çocuğu olur. Sevdiği kiz da başka 
kocaya varır. Elli yıl sonra ikisi de 
dul kalırlar ve biribirlerile evlenirler. 

Rus ise, yeis getiren delikanlı 
meyhaneye dadanır ve hiç durmadan 
votka içer. Fakat bu ihtimal tabii 
eski Rusyada. Şimdiki Rusyada iki 
gönül bir olunca onların işlerine ana, 
baba değil, hiç kimse karışamıyor. 

Delikanlı Fransız ise, istediği kızı 
alamayın~: Adam sen de, elimi sal
lasam ellisi, belimi sallasam bellisi 1 
der ve aşkmı unutur. 

Amerikalı ise, kızın babasını öldü
rür ve kızı alıp kaçrnre. 

Ya, İngiliz ise? diyeceksiniz. O ih
timali hikaye söylemediği gibi, Ce
nevttdck hekim de batırma getir
memiş. Galiba İngilizlerin aşkı yal 
nız romanlarında kalıyor. 1ngilizin 
aşık olabileceğine kimse inanamıyor. 

Her halde, Milletler Sosyetesi de
legelerinin, her millette aşkın nasıl 
olduğunu incelemeleri bütün dünya
nın sulh ~ selameti içine pek fayda
lı olsa gerek. 

Lokman Hekim 

JUVANTiN KANZUK 

Saç boyaları 

Saçların tabıı renklerıni ıade 

eder. Kumral ve siyah olarak 
Hbit ye tabıj renk verir Ter 
ve yıkanmakla dahi kat'ıyyen 
çıkmaz, daıma ıabıt kalır Ye
srine zararaız ve tanınmış mar. 
kad1r 
İNGILiZ KANZUK ECZANESi 

Beyo~lu - lstanbul 

i 1 a n 
Merkezi Galata'da Bahtiyar hanın

da (Atak-Makina ve endüstri Türk 
Anonim sosyetesi) müessisleri İlha
mi Masar, Gr.;a Masar, Ekrem Kıvıl
cım, Baha Moltay Emmi Moltay 
Cumhuriyet gazetesinin 27-12-935 ta 
rih ve 417 S No lu nühasında ve Tan 
gazetesinin 27-11-935 tarih ve 3552 
No. lu nüshasında teşekkülü ilan e
dilen şirketlerinin sermayesine hal
kın iştirakilc davetlerini esas mukave 
lcnamclerinin sekizinci maddesine bi
naen ilan ederiz. 

BÜYÜK 

L. A L H • 
1 

T AKViMi 

19 36 
Arabi ayların ba~larmr, dini gün
leri, namaz vakitkrini en doğru 
gösteren 

DUVAR TAKViMi 

KANAAT KiTABEVi 

YOSMA 
Etem izzet BENiCE 

nin son yazdığı edebi roman: 

Yılbaşında Cjıkıyor 
Büyük bir alaka ve merakla kitab 
beklenen bu romanı yılbaımda bil· 

tün kitapçılardan isteyiniz. 

10693 

Asliye mahkemeleri yenileme
0 

bü-

rosundan : 

Davacı İstanbul Evkaf müdüriyeti 

tarfmdan Beyoğlunda Kamerhatun 
mahallesinde Ayakostantinidis kilise-

si mütcvelllerinden Tarlabaşı aoka
ğmda 174 No. da DoktOT Niko Biri-

yani ve Kalyoncı kolluğunda 179 No. 
da Petro Laznridi ve Kamerhatun Bo 
ğaz kesende 12 No. da Haralanbos 
keza Kamerhatun Fesliya sokağında 

12 No. da l-Iiristo İlyadi ve Manğeser 

sokağnda 54 No. da İskemleci Yani 
aleyhlerine yanğrndan evvel Asliye Ü· 

çüncü hukuk mahkemesinde açılan 

davanın yenilenme muamelesi sıra

sında : 

M üddeialeyhlerin gösten1en adres
lerine yollanan davetiye varakası arka 

sna mahkeme mübaşiri tarafından 
verilen meşrubatta ikametgahlarının 

meçhul bulunduğu beyan edilmesi ü

zerine haklarında bir ay müddetle 

ilanen tebliğat yapılmasına büroca 

karar verilmiş bulunduğundn tetki

katm yapılacağı 31-1-936 saat 10 da 

bUroda hazır bulunmaları lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak üzere i
lan olunur. (18328) 

rtaci ismail Hakkı 
ve $ER1K1 ŞİRKETİ 

Tasfiye Memurluğundan: 
Asliye 1 inci Ticaret mahkemesin· 

ce tasfyesinc karar verlmiş olan yu
karda adı yazılı şirketin tasfiyesi hi-

tam bulduğu ve şirketin bütün hak 

ve borçlan1e Şerik Naci İsmail Hak

kı'ya geçtiği ilan edilir. 

İstanbul İkinci iflas memurluğun
dan : 

Mahkemece evvelce iflbına karar 
verilmiş olan Galatada Topçular 
caddesinde 72 numarada Asta Türk 
Limted Şirketi hakkındaki iflbın 

kaldırılmasına ve mallarının eerbeıtçe 
tasarrufu için iadesine yine mahke
mece karar verildiği bilinmek üzere i
lan olunur. (18330) 

YILDIZ SiNEMASINDA 
Sanıın yıldız LlLlAN H ARVEY ve TULLIA CARMlNATl 

muvaffak oldukla n 
MOnTE KARLO GECELERi 

Atk .•. Mandolin ve kitar filmi. 
.Aynca BETHOVEN tıfk ve eaeri. 

ilaveten! FOX JURNAL ve canlı resimler 

en çok 

Mi L L i Sinemada---. 
BugUn ve bu ak,am son olarak 

CHARLE.5 BOYE~ KATHERİN HURHURİN'in 
temıiJi muazzamalan 

AŞK 
Ayrıe1t ilaveten: 

SENFONiSi 
Meksikah Haydutlar 

----- Battan ata§ı heyecan filmi 

Aylardanberi merakla bekledi§lnlz 

UÇURUMA DOGRU 
BRIGt'rfE HELM - HENRY ROUSSEL FRANÇOlS ROSAY 

•• Fransızca büyük film pek yakında 

TURK s inemasında gösterilecektlr. 

" Siyah Gözler ,, filminde parlak bir muvaffak1yet kazanmıı olan 
SIMONE SİMON•u sahne arkada§ı JEAN PlERRE AUMONT 

ile beraber temıil ettiği 

GÜZEL GÜNLER 
Gençlik, ne~e ve güzel bir aşk hikayesi filminde göreceksiniz. 

Bua~:r!~mbe Siln-ı~r sinemasında 

-Bugün iPEK Sinemasında 
Amerikada milyonlar harcanarak yeniden yapılan ve busüne kadar 

Türkçeye çevrilen filmlerin en cüzeli: 

SEFiLLER 
VlCTOR HUGO'nun taheseri 

Canlanan bir tarih • 10 binlerce ficliran • Sesli ve sessiz fılmlerin en muazzamı 
Bat rollerde : FREDERIC MARC H, CARLES LAUGHTON 

2 d evre birden 
••••• llave olarak! P aramount dünya haberleri 

Eilenceli - Neıeli- Zevk li iki aaat geçirmek iatiyenler: 

MELEK 
Sinemasında NiNON 
Şaheaerlerin ıaheseri - Güzel filmlerin en güzeli • Zevkli filmlerin 

e n zevklisini görme lid ir . Ba . rollerde: 

Jean Kiepura, Jenny Jugo, Paul Hörbiger, Paul Kemp 
En tatlı ıarkılar. En eğlenceli, kah kabalı mevzu - en me§hur operalar. 

Ayrıca: Par amount dünya haberleri 

DTTDHADo MftLLo 
Türk Sigo~a Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz 
Sigortaları halle için müsait şeraiti havidir. 

Merkezi idaresi : Calatada Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadrr. 
Telefon = 4.4887. 9808 
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SON' 1-1.Al3'ER 
1r 

Strazburg G r<§llnl<dJ = Dü 

Yunanistanda Seçim Hazırllğı 

Kondilis, Hem Çaldaris Hem Demircisin 
Siyasalarını iki Yüzlülükle itham Ediyor 

oış• POLiTiKA 

Lavalln Dış Siyasası 
La•al hükUnıeli, Parli.mentoda 

dıt politika. Üzerinde yapılan ha. 
raretli bir müna.kafMlan aonra kırk 
kadar ekteriyetle itimat reyi almıı
tır. PalimeotODUD açılıımdanberi 
bu hükiimetin kazandıiı üçüncü i. 
t~at oluyor. Bu defaki neticenin 
dikkate layık olan noktaıı, diğer iki 
&raya müracaat ile mukayese edi. 
lecek olursa, hükiımet ekseriyetinin 
hayli azaJmumda.dır. Halbuki dıt 
aiyua, Lavalin kuvvetli tarafların
dan biri idi. O kadar ki aoeyaliatler 
La•al hükUınetinİ devirmek için ta. 
arruz cephelİ ararken, dıı ıiyaaaya 
yanapnak iıtememi§ler, faıiıt bir
likleri cephesinden taarnız etmeii 
tuarlamıtlardı. Laval mali meMle
ler ve fatiıat birlikleri üzerinde mu
vaff a.:luyetli imtihanlar ıeçirdiktea 
aonra fiındi de dıt ıiyaauı üzeriade 
itimat aJmııtr. 

1Condili6İn aöyleo oerdili Selôniltten bir man~a 

Bu itimadm fiimul •e mballlll 
arqta"ll'ken yalnız dıı aiyua üze
rinde bir hükimeti .bilhuaa Fransa 
da.. dütünnek kolaıy bir it otmadıtı
nı batrrlama:k lizımCIQ". Bu defa 
La.vali iakat etmek daha zor bir me.. 
aele hı&lini almı•tı. ÇUnkü lngiliz 
Parl ..... tOMınclaki müoekaf&}ar. 
dan IODra hükUınete itimabızlık 
reyi vermek, lnıiliz e&ln umumi. 
yeainin tezahürü kartıamda Franaız 
Parlimentoeunun da boyun eğdiği_ 
ni ıöatennek demek olacaktı. 

Birçok Franuz mebuılan böyle 
bir vaziyete düpniif gibi görünmek 
iatenıediler. 

Gerçi mıinabp ltalyaya k&J'fı ta. 
kip edilen ~ üzerinde toplan. 
nuıtrr ve bu mesele bugün her Av. 
nıpa deYletinin dıt aiyuaıma hL 
kimdir. Bununla beraber. Framız 
ParlimentCMU Lavale itimat reyi ve.. 
rirken, it baıma geçtiği giindenberi 
yaptıtı itleri gözönünde bulundur. 
muttu. Dlf eiyaaada Lavalin ne de. 
receye kadar muTaffak oldufunu 
zaman ıe>.terecek. Giriıtiii teteb
büslerin birçoğu henüz tamamlan
mıt deiildir. Bununla beraber, Fran 
aanm mmiyeti namma birçok itler 
yapnuya çalıpnıflır. Geçen .ene J_ 
talya ile bir mukavele imzalamıttır. 
Mayııta Sovyet Ruıya ile bir mi.ak 
aktetm.iktir. lngiltere ile Fransa ara 
amdaki bağlan kopannamııtrr. Al
manya ile anlapnanın ehemmiyeti 
üzerinde durmak fırsatını hiçbir za. 
man kaçırmamıı ve bu gayeye var_ 
mak için adanlar atmıftrr. Bu te
tebbüaler muvaffak olur, veya ol
maz. Fakat bu tetebbüalc:ır daha 
kat'i bir aafhava girmeden ParlL 
mento Lavali d~ürmek iateaıemif
tir. 

Bununla beraber Lavalin MilleL 
ler Cemiyetine k&J'fı takip ettiği ıi.. 
7&M noktumda Parl&mentoyu taL 
... •ttiii iddia edilemez. Bafba. 
kan tatoalmdan .öylenen nutkun bÜ
yük bir laanu, bu ııoktanm izahma 
tahıiı edilmittir. Laval Frantızlarm 
en bauaa noktalarına dokunmut
tur. Biliyor ki Franaızlar harpten 
çekiniyorlar. 

Bunun iç.indir ki tekliflerden bah
aedwken aulhü ~~~faza için bu 
yolda hareket ettigma teılcrar tekrar 
aöylemittir. Teklifler yapılmadan 
zecri tedbirlerin tiddetlendiribneai. 
iM çal19ılına harp çrkabileceiine 
dair yaptıiı ima kendiıine hayli h!1 
kazandU'bUf olacaktır. 

HulU., Lava!, Avrupa aulhüniia, 
muhaf azuı içio yaptıiı hizmetleri 
ileri ıürerek itimat .-eyi almııtır. 
l.a•alin aulhe bağlılığı nıü""ka 
f& kalcbnnaz. Fakat aulhü konıyaca 
fan diye yaptıiı her itin aulhü aai
laml&1tınnaya yardım ettiii fÜphe. 
lidir. itte MuMOlini ile yaptıjı an
latma. artık kimae tarafmdan mÜ
na.kqa edilmiyen bir hakikattir. 
Muuolini Lavalden gördüğü teıvik 
iledir ki He.beti.atandaki maceraya 
siritmiftir. Bu macera baılayalı harp 
ATl'\ll*UD batı ucunda Damak· 
leain kılıcı ribi udı durmaktadır. 
Afrika harbine n&hayet verelim di-
7• yapılan teıebbüalere eqel olan 
da yine Lavaldir. Ve ıar'iptir ki bu
nu da aulh napıma yapıyor. Müte. 
caviz halrkmdaki zecri tedbirler fid 
detlendirilirae b&lkalanna da teca
.ciz eder diyor. Lavalm aulh uğrun.. 
da yaptıiı tetebbüa. halyaya külli
yetli miktai-da petrol ıatm almak •e 
binaenaleyh harbi uzun müddet de
•am ettirmek fıraatını vermekten 
bqka bir teYe yara.maımfbr. 

Atina, 30 (Huauıi muhabirimiz_ 
den) - Milli Radikal partiıi lideri 
general Kondilis dün Seli.Dikte ilk 
seçim hazll'lıiı söylevini aöylemiıtü-. 
Kondi)jı bu söylevinde kendi hükU
ıwıetinin pttüiü ıivuayr miidaf•• 

ICondiU., lhmirci. 

ı ıttifi gibi Çaldariı n timdiki B•r
hakan Demirci. aleyhlerinde pek 
ıiddetli hüc:umlarda bulunmuıtur. 
Her ik.iainm de ıiyaaaamı iki ,üz)Ü
lükle itham etmiıtir. 

Konclili• aon aöz olarak: "Eler 
V enizele»ta zerre kadar vatanae. 

Moskovada ACjılacak 
Türk Sergisi 

Moakova, 30 A.A - Yakında bun
da açılacak olan Modem Türk Resim 
aet"giıi dolayniyle Litvinof ve Tev. 
fik Rilttil Araım fahrt başkanlıkların 
da bir sergi komlteai teıkil olunmuş. 
tur. Bu komitenin diğer azaları §Un
lardır: Sovyet Rusya kültür halk ko
miseri Bubnov, Saffet Arıkan, Kara
han, Zekai Apaydın, yabancı memle
ketlerle kültilr münasebatı cemiyeti 
baJkanı Arosev, Salih Cimcoz, yaban 
cı memleketlerle kültür münasebatı 
cemiyeti Asbaşkanı Çamiavski, lbra
hm Çallı, ressamlar cemiyeti başkanı 
Slavinski ve profesör Grabar. 

Zağreb'de Gizli Bir Komü
nist T qkilatı 

Belcnt. 30 A.A - Zagrepte biri ü
niversite profesörü olmak üzere krrk 
entellelrtüelin tevkifi hakkmda Ava
la Ajanaı netrettifi bir tebliğde tev
kif edilenlerin entellektüel olmayıp 
gizli bir komünist teıkilitı üyeleri ol 
duğu bildirilmektedir. 

Otelde Yangın 
Edinmborug, 30 A.A - Bir otelde 

çıbn yangında litfaiye efradının bü
tün gayretlerine rağmC'l'l- üç kiti kö
mür haline gelerek ölmüştür. 

Samsunda bir Filmin Göa
terilmesi Menedildi 

Samsun, 30 (Husuat muhabirimiz 
bildiriyor) - Kiıım Pap 6inemasın
da göıterilen ve Genel Savatta Al • 
tnanlarla Ruslar arasında ceçen bir 
•vatı taıvir eden (Tananbcrk bar -
b&J adlı film Cümhuriyet Müdddeiu· 
Dıunıfliğince mcnedilmittir. Bu yasa -
ğa •e-bep, filmde, dost Sovyet hükQ. 
meti aleyhinde çevrilmit olduğu clSrü 
len bazı kısunlann bulunmasıdır. 

KUÇUK HARiCI 
HABERLER 

• p . 
ana, 30 A.A - Hava İtleri Ba-

kanlığı tayyareci Pharabod ile Klein' 
in Pariı - Madagaskar ıeferini icra 
etmek üzere Mı11r Sudanmdaki Vadi
ihalfadan hareket edecekleri 11rada 
bir kazaya kurban olmuı olduklarını 
bildirmektedir. 

Bu kaza netic:eıinde Pbarabod öl
müf, Klein yaralanmııtır. MumaiJey. 
hin bacakları kırılmııtır. 

• Londra, 30 A.A - Yirmiden fu
le memleketin iftirak etmit oldufu ta. 
lehe konferansı, bu sabah Londrada a.. 
çılmrştır. 

•erlik hiaai vana tekrar ıiyaıete 
kanpnamalıdır,, demiıtir. 

Kondiliıi dinlemeie &'•len ahali 
ni.beten pek az olmuıtur. 

Çaldaris'in Söylevleri 
Atina, 30 ( Htasuıi muhabirimiz

den) - Ahali partiıi lideri Çalda
riı seçim hazırlığı söylevlerine bu 
haftanın 10ftunda Atinada baılaya. 
cak •• aonra da Selanik, Patraı ve 
Tripoliye ıiderek oralarda da aöy_ 
levler verecektir. 

Seçim Mücadelesi Başladı 
Atin&. 30 A. A. - Gazetelerin İ

yi malUımat alan bir membadan öi
rendifine göre, parliı:nento seçimle.. 
rinin tehirini hükmnet kat'iyyen 
diifünmemektedir. Seçim mücadele. 
ıi baılamıf ve Kondiliı Selanikte 
Teota.k.N de Korfuda fırkalannm 
procramım anlatmıılardır. Diier 
partilerin bafkanlan da aeyahata 
hazırlanmaktadırlar. 

Musolini Paris 
Planını 
Beğenmedi 
Roma, 30 A.A. - RÖ,y:ter Ajans1-

nın aytanndan: 
Muuolini, Pariı aulh tekliflerinin 

ltalyanm asgari ihtiyaçlarmı ve bil
haua hudutların •e halyan tebea. 
ımın hayatlarının emniyeti bakı
mından olan ihtiyacmı tal'mıin et
memekte olduğunu kabine erkanına 
bildinniıtir. 

Madrid Kabinesi 
istifa Etti 

Ma-drit, 30 A.A - Kabine. Başba· 
kan ile birçok bakanlar arasında çı
kan ihtilaflar yüzünden istifa etmiş
tir. 

Pomla Volladares, yeniden kabine 
yi teıkile memur edilmiJtU. 

Mısır Oniverıiteıi ve Mek· 
tepleri Açıldı 

Kahire, 30 A.A - 14 KAnunuevvel 
denberi ~apalı olan Üniversite ve mek 
tepler bugiln açılmıştır. Talebeler, Ne 
has Pa~nın sakin surette derslere de
vam hakkındaki tavıiyesine rağmen, 
mektepler dahilinde tezahüratta bu
lunmaya başlamışlardır. 

Irak Dört Torpido 
lsmarladı 

Bağdat, 30 A.A ~ HUk<lmet, İngi
liz tezglhlarına 1936 nihayetlerin:le 
teslim edilmek üzere 4 torpido ıımar
lamıştır. Yaklnda İngiliz bahriyesin
de talim ve okumak için talebe de 
gönderile<ektir. 

Sovyet Rusya ile 
Mogoliıtan 

Tokyo, 30 A.A - Japon askeri 
mahafili, Sovyet Ruaya ile Dıt Mo
golİıltan anımda gizli bir askeri mu
ahede imzalanmıı olduğunu, gayet 
ciddf tellkki ettikleri bir membadan 
haber almışlardır. 

Yanar Da~ Lavlarrna Kartı 
Bombalar! 

Ve hiç filphe ycıfktur ki Franars 
Parl&meatoeu, Soyyetlerle yapılan 
miNlı Ye Alnumya ile bir itillf a 
Yanuk tetebbüaü l'ibi bükiimet ta. 
rafmclan takip ecl.il.n drt aiyaaanın 
- .. tı.nm da gösöıaüncle bulun. 
•• .. ta La-..S. 7aba Milleti• 

Cemi:petine lc&l'fl süttütü ıiyaaanm 
aon aafhMı üzerinde not .....,.di. 

Milo, 30 A.A - (Havayf adaları) 
Hanna yanar dağmın ağzına lavlara 
kartı atılan 600 librelik 20 bomba lav· 
tarın Hibo ıehrine bir buçuk mil da
ha yaklaımaaına mini olamamıttır. 
Şimdi lavlar ıehrin depolanr&Gan ilç 
mil mesafede bulunmalllladır. Lavlara 
karı• ikinci bir bombat .danan daha ha 
zrrluunalrtadır. --- .... tiirli olurdu.- A.Ş.E. 

ve Bern'de 
Zelzele 

A.L E K S A N D R ' ı n 
~ T~.A.L.A-:RI 
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Straıburg, 30 A.A. - Halk, dün 
rece birinciıi aaat 3 te, lkinciıi aa.. 
at 3,41 te vukuagelen iki zelzele 
ile uyanmııtır. ikinci zelzele, yer 
altından gelen aealerle müterafık 

idi. 
Bilinmesi Lazım Olan Şey Şudur: 

Evler aaraılmıt İle de haıar vu.. 
kuuna dair bir g\ina haber yOktur. Bolşevikten Birşeg Beklenemez 
Dolaıan ıayialara göre, Mo

aelle mıntakaaındaki bazı kömür 
madeni kuyulannda duvarlar yı 
kılmıı ve birtakım çöküntüler öl
muıtur. 

• 
Bern, 30 A..A. - s-t 4,37 de 

oldukça ıiddetli bir zelzele bisae. 
dilmiıtir. Birçok kimseler, uyku-
larından uyanmıılardır. Kapılar ve 
mobilyalar, yerlerinden oynamıt

tır. 

Portekizde Nehirler Taştı 
Lizbonne, 30 A.A. - Birkaç 

gündenberi Portekizde hüküm •Ü

ren fırtınalar dehıetli bir hal al
mııtır. Birçok nehirler tapnıftrr. 

Lindberg ile Karısı 
İngiltere Yolunda Çin - Rus ihtilafı üzerine Harkof'ta büyük bir nümayiş , 

yapılmıştır. 

Lindberg ile han .. 

Londra, 30 A.A. - lrlandada ki
in Cork ve Kestovn ıehirlerinde 
Lindberı •e ailesinin gelmeıini 
bekleyen birçok gazeteciıler ve fo.. 
toğrafcılar, Lindberr aileaini kart•
lamak üzere imparator •apunınun 
istikbaline çılmıqlardır. 

Bununla beraber gemi kaptanı 
yolculannı hiç kinuenin bekleme. 
diği bir iıkeleye çıkarmaıı ihtimali 
vardır. Bu iakelelerden birinin BeL 
fut olmaıı muhtemeldir. 

"Rigada, Sovyet ve amele azalan. j 
çalışmaktan imtina ettikleri gibi su
dan biT bahane ile, Almanlar tarafın· 
dan asıldılar; bolşevik sıralarında kü 
çilk bir iytiraz bile yükselmedi. Ame
rika Müttehit Devletler ülkesinde, 
yaptığı bir auikastte, otuz kişinin ha
yatını ifna eden bir anarşiıt, ölüm ce
zası ile tehdit edilince, Petrograttaki 
Amerika sefarethanesi aleyhinde, der 
hal, bolşevik tezahüratı başladı. 

''Paris konferanaındaki murahhası· 
na 'talim hazırlıyan icra komitesi 
Bulgarları ve Almanları memnun et
mek fikirle Romanyanm aleyhinde o
larak Dobricaya muhtariyet verilme
sini istiyorlar; fakat beri tarafta, mil 
liyet prensipini ileri süren Rus ~ ••. 
yaliıtleri Transilvanyaya muhtariyet 
veribnesini hatırlarına bile getirmi
yorlar. 

"Meç mebusu Möıyö Veil, Petro
grada geldi. Sovyetin resmi gazetesi 
olan İszestyaya, Alsas - Loren hak· 
kında bir makale ck~ettinnek iıti
yor.Haftalardır,Sovyetle müzakere edi 
yor.Bu makaleyi,gazeteye dercettinne 
si şüpheli .. Ettinniye muvaffak olsa 

Fransa ve 
Sovyet Rusya 
Muahedesi 

ı bile, hiç şüphesiz, yazısınm eti bu· 
du krılarak nşredilecektir. 

Hanri Tores Muahedenin 

Esaslarını İzah Ediyor 

Hanri Tor.-

Paria, 30 A.A. - Bilha ... yükh ı 
olan bir baltadan sonra pzetaer, 
bugün Noel mütarekeıine riayet et
mektedirler. Bununla beraber, Petit 
Joumal ga.zetennin bir muhabiri, 
Franaız - Sovyet muahedenamesinin 
raponınu tanzim etmi4 olan Hanri 
Toreee bazı sualler aonnuıtur: 

Torea verdiği cevapta §Öyle de
mi§tir: 

''Bu muahedenamenin müzakeresi 
uzun zamandanberi bekleniyordu, 
Ruı doatlarımrz, bizim bu itilafı ta1-
dik hususunda iıtical ıöatermek i1-
temediğmnz zannında bulunacak
lardı.,, 

Borçlar meaelMi hakkmda aoru.. 
lan bir suale Toreı tu cevabı Yennit
tir: 

•'Tetrii kuvvet, kazai salahiyet 
dairesine giren bir meeeleyi hal ve 
faıledemez. Maamafih bu yüzden 
matbuatın istirdadı ümidinden fera
gat etmek doğru değildir. Dıııişleri 
komiıyonu, emniyetimiz meselesi İ
le ticari borçlar meaeleıinin bafka 
bafka feyler olduiu Ye bunlar aJ'IL. 

sında bir guna karabet bulunmadı. 
h mütaleasmdadır. 

"Belçika orta elçisi Mösyö Destre 
sosyalist olduğu halde, memleketin 
harp zararlarına dair, D. O. S. Sov
yet fikirdaşlarına müracaat ediyor. 
Ona verilen cevapta. Belçikanın fe
laketine dair bir tessür heyecanı 
gösterilmeden maada müracaattan 
canlarının sıkıldığını ve fCTıa mak
satlarını ihsas ediyorlar. 

"Her zaman, müttefik hilkfunetle· 
ri emperyalizm ile itham ederek, on
lar hakkında husumetkar kanaatleri
ni bağıran ileri gelen Rus muhitleri 
Almanya ve Avusturya kelimelerini 
ağızlarına bile almıyorlar. 

"Bolşevikler, Rusyanm müttdik· 
!erine karıı itimatsızlktan başka bir 
fCY göıtermiyorlar; halbuki Alman
yaya ve Avuıturyaya teveccilhle 
dananıyorlar. lıte bir misal: Rua
yada hapiste bulunan Avuıt~rya za. 
biti Otto Baver, ıosyaliıt olduğu 
için, serbest bırakıldı. Fakat o, Avuı 
turyaya gider gitmez Kont Kzemen
le beraber çalışmaya başladı. 

''Bilinmesi lizımgelen şey şudur 
ki : Bolşeviklerden bir şey bekliye· 
meyiz .• 

"İhtililci sosyalistler arasındaki ha 
zı vatanseverler kadelere ve mutedil· 
kr yaklaşarak muvakkat hükiimetin 
iktidar mevkiinde kalmasına yardım 
ediyorlar. Bunlarla anlatmak kolay
dır; çünkü müttefiklerin Rusyanın 
lehinde olduğunu biliyorlar ve va
tanlarmm selameti için her fedakir
lığa katlanmaya hazır bulunuyorlar. 

''Fakat Bolşeviklerden bir fCY 
beklemek, onlarla müzakereye giri1-
mek ve onları gayemize uydunnayı 
ümit etmek beyhude bir zahmettir. 

" Biris ile müzakereye giritmek 
için efkir İJtirakine, hiç dğilse, onu 
ikna etmek ümidine lüzum vardır. 
Bolşevikleri iş başında görmüş olan
lar, bu gibi teşebbüslerin beyhudeli
ğini bilirler. 

"Bolıevikler, Fransız, İngiliz ve 
Amerikan sosyalistlerinden lbamları· 
na nıh aldıkları halde, müttefiklerin 
murahhasları onların doktrinlerini 
tadile ve vaziyetlerini tashihe imkin 
bulamadılar . 

" Böyle bir tecrübe klfidir; muvaf 
fakıy'etıizliğe mahkOm olan yeni bir 
teıebbüı, prestijimizi ve otorltemiT.i 
zayıflatmak tehlikesini mtaç edebi
lir.,, 

Franıız - Sovyet mukavelenameıi, 
hemen hemen Franarz _ Leh. Fra'IL 
uz - ÇekMlovakya mukavelename
lerinin aynidir ve Avrupanm ıarkın_ 
da Lokarno muahedelMWleainin tat_ 

Sovyetin intizamsız hali, kudreti
nin meşru olmayışı ve azalarının müt 
tefikler aleyhindeki hareketleri. be· 
ni, onunla temastan menediyordu. 
Bundan dolayı Çcydzeyi de, Petro
~ad Sovyeti~. icra komiteıini de . 

Fransız Kolonisi 
Petrograda gelir glmcz, Fransız 

koolnisi azaları ile temasa geldim. 
Bütün bu sanayiciler. tüccarhr, mu• 
allim ve muallimeler, beni çok hara
retli bir sevgi ile karşıladılar. Hayır 
iıleri için teşkil ettikleri cemiyetlri· 
ne davet edildim. Onları ıık sık zi
yaretlerimle teşci ettim ve onlara 
karşı himayemi gösterdim. Fransız 
ticaret odasını, Rusyadaki Fransız· 
lara yardım cemiyetini, Aliyanı 
Fransczi ve Fransız hastanesini sı

rasiyle geziyordum. 
Bu teşekküller, öyle bir fedakllr

lıkla ve gayretle idare ediliyorlardı 
ki, vatandaşlarımızın iftiharlarına ia
yıktı. Yaşanan nlC'llfa h3yatiyle ha· 
raretlenen çalışma gayreti içinde, 
ana vatandaki Fransızları saran ıefil 
iftiraklardan azade idik. Herkeı, bir 
tek kalp .gı'bi çalışıyordu. Herekeıin 
gayesi, elindeki vesaitin müsaadesi 
dahilinde, Fransanın mmevt nüfuzu
nu arttırmak, onun ~alışkan, liberal 
ve iyi niyetli hasletlerini gözlerde 
aydınlatmaktı. 

Daima temasta bulunduğum bu 
hususi mahiyetteki işlerimin haricin
de, Rusya ile Fransa arasındaki mü
nasebatı kuvvetlendirmek vazifem de 
vardı: Bu da, Pterograddaki Fransız 
enstitüsüne ait bir meğgale idi. O
nun müdiri, çok değerli ve yüksek 
vicdandı bir zat olan Mösyö Patuye 
idi; arkadaşları da, Fransanın müm· 
taz simalı genç üniversite mezunları 
idi. İsimleri hatırıma gelen ancak 
ikisini zikredebileceğim ._ Fişelh ve 
Vakye .. İkisi de önümde çok kıy
metli konferanslar venni§lerdi. 

Enstitünün vazifesi. edebi dersler 
ve içtimalar vasıtasiyle Fransız kül
türünü yaymaktı. Buraya, talebe1er 
ve bütün memleketlere mensup in· 
sanlar devam ediyorlardı. Bundm 
baıka, Fransız enııtitüaü profesörle
ri, Ruı alimleri ile, her iki mem1e· 
kette yeni intipr eden eserleri ter· 
cüme ve tamim gayesinde temaeslar 
idame ediyorlardı. 

Aliyans Fransezin çalışmasına 
muvazi yürüyen bu gayret, ihtilil 
vukua gelinceye kadar epeyce fayda 
temin etmişti. Mösyö Patuyenin, 
Rus münevver mahafiliyle tahriren 
münasebat idamesine çalışmasına 
rağmen, bu faaliyet, Sovyet rejimi 
zamanında devam edemedi. 

Ecnebi memleketlerinde nasıl te· 
lakki olunursa olunsun, Franaanın 
katolik menafilnin hamisi olduğu 
ıilphesizdir. Sefaret. bu din müme• 
sillerinin imanları, ckrceainde kuv· 
vetli vatan severlikleri olduğunu da 
inkir edemez. 

Petrogradda bir katolik kilisesi 
vardı. Bunu, per Amodrü isminde bir 
dominiken papas idare ediyordu; o 
kadar manevi bir alpka kazanmıştı, 
ki kanaatlerine en bağlı olan Rua
Jar arasında bile hürmet kazanmıştı. 
Rusyaya gelir gelmez, bu papası. 
görilttüm ve Petrogradda bulundu· 
ğum müddetçe onunla alakadar ol· 
dum. 

Bolşevik ihtilalinden sonra, o da. 
fena muameleden kendini kurtara· 
madı. Kilisesi de kapatıldı. Fakat 
Sovyet hükümeti, bugüne kadar onu 
memleketten kovmadı. Hiçbir ruban! 
işe yer bırakılmıyan Petrogradda, o, 
hlla katolik akiydesinin ve Fnnsız 
şefkatinin bir mümessili olarak o
turuyor. 

Teresçenkonun Vaziyeti 
Hariciye nazırı Mösyö Tcreıçen· 

ko, her sabah, İngiltere, müttehit A· 
merika ve Franaa aefirlerini mugan· 
Diyeler köprüsündeki kabinesinde 
topluyor, onlarla fikir birliği temin 
ediyordu. 
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Giiniin· Hadiselerinde ''TAN,, Objektifi 

Yukanda'ki resimler günün baılıca beş hidisesini tesbit edi - müteveffa patriğin elini öpmüşlerdir. ( 4 - 5) numaralı resimler 
yorlar. Bunlar numara lll'Hiyle ıunlardır: (1 - 2 - 3) Rum Patri dün akşam kapanan şeker sergisini gösteriyor. (6) ma resim 
ti Fotiyoeu ölümünden ıonra tahnit edilmiş ve tahtına oturtula- Hakuk talebesinin cemiyet kongresi için açtıktan davadan mah
rak elinin öpülmesi için tefhir edilmiıtir. Çocuklar ve büyükler keme huzurunda geçen bir intibadır. (7) numaralı resim tram
dün tahnit edilen cesedi ziyaret ederek dint töreni yapmışlar ve vaylar araımda elli metre mesafe bırakılması hakkında çıkan 

emirden solll'aki vaziyete ipret ediyor. (6) numaralı fototraf 
yılbaşı bazırhk.ları:rıı w yeni yıla zengin olmak ilinidiyle girenle
rin Tayyare' Piangosu gişeleri önünde yaptiklan tehacüml tee
bit ediyor. 

Kimbilir bu yılbaıı piyangodan kimler zengin olacak? 

lnglltere ltalya ile 
Tek Baıına 
Harbedemez 

1 
tnpia filosunun bazı pmilerini batı
rabilir de yahut hiç olmana mubau. 

1 
matın ilk günlerinde lncDtereyi epey 
sor bir vaziyete eokaldlir. ltalya in -
ptere ile ciddl bir harbe tutufurlçen 
tayyarelerine de pvenebilir. O sa • Le Pelit PM'İIİea'._: 

lncntwenin ttaıyaya kartı bahri 
tdenulaa bilbaua u& harp ıemile
rindedir. lncilterenin buıun 414,750 
tonluk 15 bi1yük harp canilİne karp 
ltalya hiçbir ıemi çıkaramu. Çünkü 
eülpiialdl dört diritnotu tersanelerde 
Jenilenmıe!Re ye iki taqesi de henüz 
taatJıtadır& Zlltı1ılarmı Akdenbe ıe
lıe:miyecep nuan dikkate alın• bile, 
Akdenis filoemlan Barbam Hood ve 
Reno911 ve Raolution adındaki dört 
büyük &emili Ye timdi Cebelitankta 
bulunaa yeai 4ı1d barp kruvuöril ije, 
Jncfkere edd bir tefenuk temin ede
bilir. Hele 32 mil ıtk'atte olan o deh
P!!i Hoocl •e Renovr Akclenbi bir 
JıRbnm cibi tara,sp •ınbilirler. Di
ler taraftan lncUwe ildli yalan prk 
• bulunan altı~ ıemiaine ım
• olan yefA- clnkttir. Hafif cüz'ü 
tamJara ıeünce buaJal'da lnciltıerenin 
tefenuku o -- biri& dejildir. 
ÇtlDktl lncilter• ıeait ..,...luiu 
• mabafua için ıemileriai bitila 
...,.,. claiıtmaia mecburdur. Jl'i1ba.. 
lriJm Jnciltere birinci ve ikinci llllif 
14 tnıvuöns maliktir. Fakat ltalya 
Ja1nu Akdclıisde 17 knıvuk topla
Dl bulunuyor. B~ ~ 10 
1ıiD tıon hacminde Gor.zıya ve bet bin 
- trmcminde Condotticitj cibi lo.el 
pailer de vardır. Sonra ltalyan • • 
~ filosu ınptereninldae lat6a • 
•. fimdi ltalyanlar eW denbakı ı• 
mWne llllliJctirler. Bunlar~ Erltıe • 
.. ,_,,,,_,, dördil illdlna edilecek o -
~ 1 e r i y e k a 1 a n .46 
• aırf ttalyan ..ıılleiri-1 
111 mubafua etınekedir. Halbuki .rı. .. deai...., filolu. ancak 37 ıema • 
._ • Bualardan bir kıs • 

~ müdafaa_.. .. r:. 

man herlıaıde Akdenizde deni& ticare 
ti duracak ve çok muhtemeldir ki 1 -
talywı taY"flRCileri kendilerini feda 
etmeli bilecek oludana böyle bir harp 
te lnciltere, ftnya iflerinde, Birleşik 
Amerika ve hele Japonya kartı•nda 
beıemoniaini ileriye ıürerken dayan
cbp en kıymetli ıemileıiaıden birço
ğunu kaybedecek· İki memlMetin 
tayyareleri baklanda meftut malebmt 
tiipbeliz ki tam delildir. Fakat IÖJ • 
leodiğine ıöre ltal~. 1200 u fu
liyet halinde bulunan 2100 tayyareC, 
ve tnpereoin 1100 i faaliyet halinde 
bulunan 1900 tayyaresi varda. Maa
mafih lngi1iz fabrilralan cayır cayır 
tayyareler yapmakta ve her gün ara
daki farkı ualtmaktadırlar. 

Netice : lııp.iz O.il behrilerinin 
kifayetablifi. yi1zUnden Franu teraa
.Jerini ve uhillerW lnıiliz arzuıu
na kapayacak olura İtalyan Yarmı 
Adaunm ablukası çok cüçletmil ola
caktır. Bu buit görilf, ltalyaya bf1I 
,_..ıacak bir ablubnm tabliye pUnm 
da '"Franmz tefriki meeailiniıı,, liizu
IDllllu lfiWr bir ıurette i9bat etmekte
.dk. Uldn fU1U1Jf1 ela ıözöniinde tut 
müdlr lıi ~ böyle bir oyuna gi
recek oı_.. milftenk hareket bq1ar 
baflm>u 1ııaıada •• demde ve hava-
da, bqlıca tehliblere mKU kalacak 
olm F'ranlachr. Pallat lMı da btilbti • 
tin bqka bil' merehııllır. 

Bir Sovyet 
G•zetesine G6re 

gösterecek ve bunun doğu .. Jluğu neti· 
ederin ortadan kaybolmam için çok 
zaımn ceçmeai icap edecektir. F'ran
llZ • İtalyan aıılaM19U, Laval için o 
kam kıymetlidir ki o , bunun 
boadmeJNu için U l u ı l a r &o.ye 
teli sararma olarak fedakarlıklarda 
bulunmağa dahi hzırcbr. lıtene Ulus 
lar Sosyeteli hlcll bir vuiyete düş • 
sün ve istene müıterek emniyet fikri 
ifllı etlin. Fraıuıarun ehemmiyet ver • 
me!Re olduğu aıwulutıal bütün mua
hedeler ortadan kalbm. Ne oluna ol
sun İtalya her fedakarlığa değer. Zi
ra bir İtalyan • Abnan anlaıması ihti 
malinin önüne ıeçmek için İtalyan • 
F'ranlu anlıfl""unm muhafaza edil -
meel llamdtı'. İtalya bir tecavilzde bu 
lummk hatAeuu irtiklp etmiıtir.Olm 
a... Bunda ıuar ela etfnektedir ve biç 
bir f~hlı y&nafllUY&Cap da uıJa 
şılıyOI' Ali. Bu takdirde yapılacak 
şey ona karp fedakarlık ıa.termek -
tir. lıte Pranaanm tellkkisi böyle hil
lba edilebilir.,, 

Bu gazete IOn vaziyeti tahlil eden 
mun makalesini §Öyle bitirmektedir: 

"Bir harbin çıkmama11 için ıulh i9-
teyen devletlerin ayn ayn değil, bep 
birden toplamp anlqmalan lizımdır,, 

Japonya 'tini n ereye 
Sl rüklemek istlyor 

Paria - Soir'daa: 

linde akim kalmaca mahkOmdur. Bu 
müzakerattan maksat ne idil. Tabi!, 
Japon Generali Doyharı'nm, Çim 
parçalamak için yaptıiı Dk tetebbüa • 

te uğradığı muvaffanılayetlizliği ört • B k C:- ~ ı • 
bu etmeki. Muhtariyet hareketinin aş asını 6'e'lJeft 6'efJgi 1 
Şarki Hopey'de az çok tutunabilmesi 
ne ve Nankin hUktlmetinin yapmakta Modadaa K. L ~· dj, ..,..... )'qfl,,.rclai~ 
olduğu para ıllabatma kartı halkın "Altı •Y •lllMl 6ir Jrıaı ...,,,..,... ·~ ...,., 6enim ~ • • • •7• 

IHrflamıttım. P•leol ben 011G hrtc nlon oe Hnden :dnus -'alrol .,. 
gösterdiği husumete rafmeı! Japon diiflıiinliilı p.terdilap 0 ~~u . ...,~ 6elıle;rn 6a ..._. ~apılr 7" 
Generalinin uğradığı bu muvaffakı • Niha)'d 6ir Pn ~ ..........,, iPnd• 6ir telı 7flllllf 6arehlini Pr• 
yetsizlik Amerika ve lngilterenin u - ütem.liiini, Aatta Hıiden nefret --!im. Hatta aon iJri .~ a ~ 
Aktan İh181 ettikleri meaınuniyetais- eftilini aöylefli. Oradan .,.ra is "7 lelôlıet H -!~ ~· ~ 
likten ileri cdmittir. Japonyamn tid- 6iri1Jiriınise nutlodıfuru laalde ..._ laalde ••. O hni 7UI• •oayor.,. yaa. 
detli bir Çin tehdidindm Urktü.;..ı' id- "llf'JllOO'ıcl& Derhn ~·o. benden 6cıfh ~ ,.7 •&nıii;ııHw-

... na 7Glna Priinıee ,,....... ~ da. aenı1. .... 1airlılir ,.7 .....,,... .,. 
dla edilemez. Zira Nanlr:in htik6meti. tun, -......,...,_ 6-ladılı. Bana ,.... laif6ir fiia,...ti .,_,..... h .._. 6ir 
bu h a r e "· e t e kaqı pek basit ni •""ili .... ci metlaetti. .... 6u ... ~~..,. ar ...e~ :.;::: 
bir mukavemet göstermifti. Şimdi Ja IHılaüfen eM adalmalıl .. hrahr al. ,.. 6ımp Atin.,. •-·~- • 
ponya, cebren elde etmele muvaffak dırnt-'llft. lflem11a11 pründiim. Son. ...,_ Mhr 6ile .,.,.,,..,,i. a.,-.... 

,.. onu ,.. lıotlar ,,..,,,.,., olılaluma - NOi70t ıclrı 1 ..,.,..,...,.._ ALlıfııra 
olamadığı menfaatleri, lmndmna yo - anlattun. 8 .,.. ~ l....Wlılan laahrler _.,. Atinade ,..,_.,. la. 
liyle elde etmefi Omit ldiyor ve Çini ~afrm ..,,... ırö.ı.ri dolda. Şim. ltinıne 70f0t/ıfrnı 6ildiri7or. O W. 
Jromüninne, yani Sovyetlere kartı bir fli .._ vifte ...-.....,U •öriiniiyor, de 6a ~ •J'C atleıl•.,.1 • 
nevi Ehli saı· ;..;.. ._ __ .._ fl • 11.,..;,.;.1,. Metne hayab 7qa7aa ft bu 

ıp -r- yam ...,._ ı . Bir lr.Mlmm .............. iltica ... da .......... çok MYeD s.ıuu11111:rmı 
rüldemeğe çalıfıyor. Moakovmm doe- ..__ k..dioi ... Aı .. 7• plıı•Hlr laepaincle onlarla metni b .. mtt• 
tu olan ve himayem altmda bulunan bi •w 197 defildir. Ve bu IUNtl• bafJanm• emeli Y&l'dır •• Ba ...a 
Moncoı Cimhuriyed ı.uc1ut1anna lir· , .... ., .._ 8"sinia _ yoktur. .... imit .._. .. ...a.o. sbH kahrı 
mek için Çin eeddini PÇineie bqla- bk Mlaiıu yaalq atmııemız. Oaa aörl....Iw. Fakat bir halu"kat oL 
mumm mn bundldır. llaiıçuri ile fula cliitlriinlük sa.t.....- kendi.. ~i'!: .!:aa k:ı~...,:: 
harici lloncolistmı M'Wlda çıkan ve lliai ....... •iiltimqa_.z. Bir bat- La_. __ ..:..a.-L _..__. :..:..be'-•. 
l".L--t • ..... ...ditmi .jze ulatn• 0. & U..- ·- ~ ~ 
-.ı- m lffaliden. dllhiU Monplia • • ellri sinisi habrlatmak " uz. ama laiÇMr "81UU7an Aaat .,_ 
tanda ınuataldl bir bllkGmet teıkili ih lli_..k belki berinde tem 71'par, ciheti aaH ~ .Hitünmemit 6aL 
timalinden tabıddüı eden maeleleı faır,t ima bir miiclclet... dir? • • 
anlapn•1msbp bir bt diba arttırmak • 
ve teblike)'i ıenitJetınek istidadını Sevcliii Halele Necim Çoc:ubu Karr Keca 
göstermektedir. ll'abt &6riililyor ld K• .... ? 
her ne olwaa olsun ~r J•pon - ~~ 
larm laqıamda ceblJe tutmak .,.. 
tinde değlllen:lir. Çinin ~ 
demiryollarmı Mttıktall 80Dft onlar 
Asya iflcrile aWrads olmu .pbi bir 
vaziyet takmmıflardır. Belli ki Rulla
n ifıal eden bafka maeleler vardır • 
Ve~~ ki Japon er ... 
~ ~ ........ 
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Berlin Olimpiyadı Dünyaya 
Parmak ısırtacak 

Bir Şekilde Hazırlamyor 
Gümrük yolr 

'.Almanya maliye bakanlığı, olimpi· 
yatlara iıtirak edecek müsa~~klarl.a 
onların yanında bulunanlara gondcrı· 
lecek eşyayı gümrük resminden ve 
istihlak vergisinden muaf tutmağa 
hazır olduğunu bildirmiştir. Bu te~
bir, olempiyatlara iıtirak . edenlenn 
kendi memleketlerinden yıyecek, ıa· 
rap, sigara, ilaç gibi lüzumlu v~ h~~u
si cn-a getirebilmelerini tem_ın ıçın
dir. Ancak bunun için olempıyat or
ganizasyon komitesinin, ielcn eı~anın 
">lempiyatlara iştirak e~enlcre aı! ve 
iilzumlu olduğunu tasdık etmesı la
umdır. 

2() tane yole 

Olimpiyat organizasyon komitesi
nin on birinci oyunlar için Berlinde 
bir müesseseye ısmarladığı 30 tane 
yoleden üçte ilcisi yapılmış bitmiştir. 
Bunlann yelkenleri de şimdiden hazır
lanmaktadır. Hepsi biribirinin ayni o
lan bu yolcler ilkbaharda Kicle nak· 
!edilecek ve yanşlar başlamadan on 
beş gün evvel müsabık milletlere veri· 
Jecektir. Bu ıuretle her müsabık kur· 
anın çekilmesinden müsabakaların so
nuna kadar tamamiyle kendi emirle· 
rinde bulunacak bu yolclere alrşmı§ 
olacaklardır. 

Olimpiyat komitesinin bu tedbirile 
bütün milletler ayni silahlarla çarpı· 
ıa bileceklerdir· 

Ahcılık müaabakal.arı 
Arsıulusal atıcılık ittihadı, Romada-

1ci dünya §altlpiyonluğu münasebetile 
yaptığı kongrede, 25 metreden. re~ol· 
ver ve tabanca atışı hakkındakı olım· 
piyat nizamnamesi maddesini tamam· 
lamağa karar vermiıtir. Bu ıuretle 

nunın olimpi~tlara gelmesi çok muh· 
temeldir. Bunlardan başka polonun 
çok ilerlemiş bulunduğu Arjantin ile 
Macaristan ve diğer memleketler ta· 
kımlarının gelecekleri de söylenmekte
dir. 

Olimpiyat kampana.ı 
Olempiyat kampanasmı döken mil

essese, bu dökme işini muvaffakıyet
le bitirmiştir. Yapılan tecrübeye gö
re kampana çok tatlı ve ağır bir (mi) 
seai vermektedir. 14 Kanunuevvel cu
martesi günü, kampana bulunduğu a
telyeden, büyük törenle,. ~o~um be
lediyesi avlusuna nakledılmıştır. ~a~ 
pananm imalinde çalııan herkes ıKı 
elbisesile bu törene iştirak etmiştir. 
Kampana Noel yortularından sonra 
Berline gönderilecektir. 

ı Kanunusani 1936 da bütün Al· • 
man radyo istasyonları dünyaya bu 
kampananın sesini işittirecekler ve bu 
suretle olimpiyat senesini açmış ola
caklardır. 

Cenup Alrikan takımı 

Cenup Afrikasr olimpiyat komitesi 
gene\ sekreteri son ~ünlerd~ Berline 
giderek bütün olimpı~at tesısatu~ı '!e 
olimpiyat köyünü zıyaret etmittir. 
Genel sekreter: "Bütün bu ıtrazi ve 
inıaatı fotoğraflarından tanıyordum, 
fakat hakikatte tasavvurumdan çok 
fula azametlidirler . ., demiştir. 

Genel sekreterin söylediğine göre 
Cenup Afrikasr şimdiye kadar çıkarı
lanlardan çok kuvvetli bir takrmn o
limpiyatlara iştirak edecektir. 

Cenup Afrikası atletlerinin en fazla 
muvaffak oldukları yarı mukavemet 
ve mania yarışlarıdır. 

Ar mü.aba_.O.. 
1936 Berlin olimpiyatları Ar (GÜ· 

Avrupa gazetelerinden birinde 
görclüfümüz bu güzel reaim, bir ka. 
leci için ideel bir blokay •ayılabile. 

ceğinı/en iktiba. etmekten kendi. 
mi~ alamadık. 

vapurlar tahsis edilecektir. · Bin~ 
seyirci taşıyabilecek bu wpurlar, me· 
raklılara bütün yanşlan takip ettire
bileceklerdir. 4 Ağustostan 10 ağus
tosa kadar sürecek olan bu yarışları 
takip etmek üzere daimt vapur biletleri 
14 marktır. Bir günlük biletler ise iki 
buçuk marktır. 

Suen Hedin olimpiyatlarda 

Orta Asyanın me'1tur arayıcısı İs· 
veçli Sven Hedin olimpiyat oyunları 
mlinasebetile araştırmaları hakkında 

bu konferans vermeği lı:abul etmlıtir. 
Bu konferansın Berlin üniversitesi
nin büyük salonunda verilmesi çok 
muhtemeldir. Büyük ilim, olimpiyat 
stadında da kısa bir hitabede bulun
mağı da kabul etmiştir. 

Binicilik müsabakalan 

1936 Olimpiyatlarına girecek olan Amerika atletlerinin 
en iyilerinden bir kaçı 

Çok fazla bilet talebi karşısında ka
lan olimpiyat organizasyon komitesi, 
binicilik müsabakalarını, evvelce dü
şünüldüğü gibi binicilik stadında de
ğil, polo sahasında yaptırmağa karar 
vermiştir. Bu suretle konkur ipikleri 
60,000 kişinin takip edebilmesine im
kan verilmiı olacaktır. 

atıcının alacağı vaziyet daha doğr~ 
olarak tanzim edilmiş olacaktır. Eskı 
madde şöyleydi: "Atıcı, iki metre ge· 
nişliğinde adım atabilir. Kol aşağıya 
uutılmrş ve namlu yere çevrilmit ~1~
rak hedefe doğru vaziyet alır., ıdı. 
Bu madde şimdi ıöyle tamalanmış
tır. •• ... Namlu yere çevrilmiş ve sili· 
hın kabzaaı oyluğa yapışık' olarak he· 
defe dofru vaziyet alır. Atıcı kolunu 
ancak atıg siluetleri göründüğü za· 
man kaldıraoaktır . ., 

Burada bahsedilen siluetler, biribi
rinden 7 S ıer santim aralıklı olarak 
ıekizer saniye fasıla ile meydana çı
kan 1,63 metre yüksekliğinde ve in
ıaan ıölgeai halinde altı tane hedeftir. 
Atıcı biribiri üzerine üç tecrübede 
altı kurşunu altı hedefe mümkün ol
duğu kadar fazla isabet ettirmek mec. 
buriyetindedir. Neticeler ~er altı kur
ıunda bir kere kontrol edilece~ ve on 
•ekiz kurfun nihayetinde kat 1 neti
ce kaydedilecektir. . . 

Olimpiyatlarda bundan ba§ka 1~1 

seıit atıı müsabakası daha vardır. Bı· 
ri 50 metreden ayakta tabanca atı§ıdır 
(omlr kurşunluk altı seri), öteki de 
:;o metreden 22 kalibralık tüfek atıJı· 
dır (Beş kurşunluk altı seri). 

Polo turnuucm 
On birinci olimpiyatlar komitesi 3 

ağus.tostan 8 ağustos 936 ya kadar de· 
vam edecek polo turnuaıı için kırk 
marklık daimi biletler bastırmıştır. 

Polo sahasının etraftnda 60.000 lri§i 
alabilecek tribünler bulunduğundan 
bu ucuz biletle bu tribünlerin tama· 
miyle dolacağı ilmit edilmektedir. 

Olimpiyat komitesine gelen haber· 
lere göre, bu spor ile meşgul olan 
milletlerin en iyi takrmlan turnuaya 
ittirak edeceklerdir. Gelecek sene ya
zın, İngilterede V estminister kupası 
için bir polo turnuuı ~aprlacak .ve bu
na diğerleri arasında ıkı f'ı~enka ta
kmuyle Jaipur mahraceıının tak~ı 
.. ittirak edecektir. Bu •ur~e lngıl
te,. tabniyle birlikte A~ika takım· 
..... tl . . . • mbnccnb ... 

zel san'atlar) müsabakasına şimdiye 

kadar on bir millet yazılmıştır. Bun
lar: Avusturya, ispanya, Amerika, 
Frensa, Macaristan, İtalya, Japonya, 
Lehistan, İsveç, Çekoslovakya, Yugos. 
Iavya. 

Şu milletler de kat'i ittiraklerini 
bildirmek üzere ihtiyat kaydiyle yazıJ. 
mıılardır: Belçika, Finlandiya, Yu
nanistan, Lctonya, Lüksemburg, Ce
nup Afrikasr ve orta Amerika memle
ketlerinden birkaçı. 

Kat'i ittirak edenlerden Japonya 
çok mühim bir ar kolleksiyonunu 
şimdiden yola çrkarmış~ır. Bu kollek
ıiyon ı 30 ta~lo v~ resım, .. 30 hey~el 
ve 15 mimarı esermden murekkeptır. 
İsveç 20 • 25 heykel gönderecektir. 

Romada kanunusaniden marta ka
dar bir sergi yapılacak ve olimpiyat
lara gönder'lccek eserler burada teş
hir edilecektir. 

Denü yanılan 

Deniz yarıılarr \,nasmda yelken 
meraklılarını taşımak üzere birçok 

~ut bol Haberleri] 

Almanya • lakoçya 
lskoçya futbol federasyonu, 1936 

eylfıl veya teırinievelinde Almanya 
futbol milli takrmmr İskoçyaya çağır
mağa karar vermiıtir. 

Bu maç, 1929 senesinde Almanya· 
da yaprJ.an ve beraberlikle neticelenen 
Almanya • İskoçya maçının rövanşı 
olacaktır. 

Yugoalauyada proluyonellik 
Zagrebde futbol federasyonunun 

senelik toplantısında en mühim mese
le olarak profesyonellik meselesi gö
rüşülmüştür. Ekseriyetin fikri üzerine 
federasyon profesyonelliği ltalyadaki 
şekliyle, yani amatörlerin profesyonel
lerle oynamasına müsait serbest rejim 
halinde tatbika karar vermiştir. 

1932 Olimpiyadı böyle bir stadda yapılmıştı. Almanlar, h~r hu
susta 932 olimpiyatlarını gölgede bırakmağa azmetmiş 

&öriilı\iiodaı 

GÜZEL SAN' ATLA 
Anadolu 
ve San'at 
A§ağı yukarı her memlekette bazı 

şehirler sanat merkezi?ir. ~iğ~r şe
hirlerde yaşıyanlar halıs ve oz hır sa
natla karşr1aşmak isterlerse küçük bir 
seyahati göze almak mecburiyetinde 
kalırlar. Bizde sergilerin açıldığı iki 
vilayet vardır. Biri Ankara, öteki İs
tanbul. Anadolunun uzak gehirlerinde 
yaşıyanlar, bu san'at tezahürlerinden 
daima uzak kalrrlar. Evvelce de yazdı
ğımız gibi İstanbulda açıla? resi!11 
sergilerini, verilen konserlerı, temsıl
leri Anadolunun herhangi bir viHlyeti
ne nakletmek imkanı daima mevcut
tur. Her vilayette bir balkevi teşkilatı 
vardır. Bu halkevled mevcut resim 
teşekküllerine, konservatuvara ve ti
yatro truplanna müracaat ederek ken
di vilayetlerinde de bu sanat teza
hürlerinin tekrannr istiyebilirler. Kü
çük bir masrafla temin edilecek olan 
bu teşebbüslere hemen başlamak milm 
kündür. Geçenlerde Bursa halkevi 
"D,, grupuna müracaat ederek Bursa 
vilayetinde bir resim sergisi açmala
rını ve grup azalarından birinin sanat 
hakkında bir konferans vermesini is
temişti. Bursa vilayetinin diğer vila
yetlere örnek olmasını temenni ~deriz. 

Sedef isleri 

Geçenlerde Ankarada açılan inkı

lap sergisi münasebetile yazdığımız 

bir yazıda san'atkar Vasıf'ın sedef İ§· 

lerinden takdirle bahsetmiştik. 

Memnuniyetle haber aldık ki, eski 
bir Türk san'ati olan sedefçiliğin 

memleketimizde kaybolmaması için 
Güzel San'atler Akademisinde bir 
kurs açılmasına karar verilmiştir ve 
aan'atkar Vasıf ta bu işe Maarif Ve
kllleti tarafından memur edilmiştir. 

San'atkar Vasıf ayni zamanda Sela
nik arsıulusal sergisinde teşhir ettiği 
eserleri jiiri tarafından pek ziyarle 
takdir edilmiı ve bir altm madalya 
almıştır. Sedefçilik işlerinde Türk ka. 
biliyetini takdir ve kaybolmamasını 

temin için akademide bir kura açılma
sı sure tile Maarif Vekil etinin göster
diği alakayı alkışlarken Vasıfı tebrik 
etmeği bir vazife biliriz. 

Onlarda mı Türk 
San'ati? 

Memlekete gelen ecnebi seyyahlara 
hala Türk işi diye birtakım yabancı 

mallar satılmaktadır. Hapishanelerde 
yapılan boncuk tesbihlerden tutunuz 
da sahte' tezhip ve minyatürlere kadar 
her cins mal, biçimsizliği, acemiliği ve 
iptidailiği ile yabancılara bili "Türk 
sanatı., diye geçirmektedir. Bu meyan
da (Eyüp dilencileri}, (Köprüden 
geçen manda arabası), (Mezarlık· 

ta oturan çingene kızları), (Hamamda 
yıkanan harem kadınları) (Tulumba
cılırr) gibi cümhuriyet devrinin bu
günkü medeni hayatına hiç uymıyan 
ve bugünkü maişetimizle asla müna
sebeti olmıyan mevzularda resimler de 
sunulmaktadır. Bunlara mini olmak 
teşebbüsünü Turing klüpten bekleriz. 

YENi NEŞRiYAT 
Çamlar ve göller ülkesi • Bolu orta 

mektebi tarih muallimi Zuhuri Danış. 
man tarafından yazılan bu eser satışa 
çıkarılmıştır. Eserde, Bolunun tarihi 
hakkında da birçok malumat vardır. 

Ornitoloji - Tabiiyat muallimlerin
den Celaleddin İzmirli tarafından bu 
isimde bir kitap neşredilmi§tir. 
Kemancı - Yeni Adam gazetesi ta 

rafından çıkarılan çocuk kitaplarının 
20 incisidir. 

HAFTA, Bu mecmuanın bayram ve 
yılbqı sar• doJ.&un yazılarla çıkmıt._ 

lULUS LOTREK 
Henri de Toulouae 
• Lautrec (1864.1901) 

(İmpressionist) terin en güzel giln
lerinde yani (Monet) (Lisley) (Pis
saro}, Cczanne), (Renoir) resim seh
palarını açık havadaki manzaranın 
gölge, aydınlık ve renk nüaslarındaki 
tatlrlıklan (tual) lerine naklederek 
nazariyelerini muvaffakıyetle tatbik 
sahasına koyduktan tarihte Parisin 
(Monmartre) mahallesinde bir res
sam muasrrlanmn nazariyelerinden 
sanki haberi yokmuş gibi şehrin en 
ışıkısrz yeri sayılan bu mahallede,ge
lenin geçenin en karaktcistik tarafla
rını etüd etmekle meşguldü. Geceleri
ni sabahlara kadar barlardaki kabare
lerdeki dansözlerin gardrop odalann
da resim çizmekle geçiriyordu. 

Bu ressam mevzu aramak için yu
karda ismi geçen arkadaşları gibi tar
lalarda bayırlarda koşamıyordu ... Çün 
kil her iki bacağı da sakattı. Ancak 
bastonla yürüyebiliyordu. 

Uzaktan Bourbon ailesine mensup 
A.T,Lantrec Monfa ve Adele Tapie de 
Celeyranın izdi va er ile ( 1864) te (Al 
bi) de dünyaya gelen ressam Toulou
se • Lautrec babası gibi süvari ve 
chevalier olmak istese de buna imka~ 
yoktu. Zira kemikleri hastalıkla ve •· 
kide birde kınlarak uzun tedavilerle 
iyileşiyordu. 

Annesi çok kıymetli bir kadındı ve 
bilahare taşındıkları (Bordo) civarın
daki (Mabrome) şatosunda cılız ço
cuğuna ilk ve lise tahsilini yapmasına 
yardım etti. . 

Ayni aileyi bir müddet sonra Parıste 
Faubourg St. Honore ile Boissy d' An
glas sokağının köşesinde bir kaşanede 
ve cılız çocuğln da bu kaşanede res-
me çalıştığını görüyoruz. . .. 

Babası ihtiyar kont harpçı ve suva
ri olmakla beraber aklına geleni ya
pan ve doğru bulan bir ad~m olduğu
nu ilave edersek ressam oglunun d~
ha alaycı ve original olduğunu tahmın 
etmek zor olmaz. 

Asil bir aileye mensup bir gencin re 
sim yapması ve san'~tk~r ~~ması o de
virde arzu edilmezdı.Çünku modeller
le düşüp kalkacaktı.Hiçbi~ aile ~e kı· 
zını böyle bir gence vermıyecektı. 

Genç ressamın etrafındaki (bien po
ıes) kimselerin fikı:i buydu. 

Ressam olmak genç (Lautrec) ıçın 
bir (karyer) olmadığını düşündüğü
müz takdirde acaba başka ne işle meş· 
gul olacaktı? Hayatını kazanmrya ihti· 
ihtiyacı yoktu, zengindi. 

Evlenmesine de imkan yoktu, çün
kü sakattı. 

(Lautrec) için en büyük aşk (re
sim çizmek) oldu. 

(Açık havacılar) yam (impressio
nist) ler nazariye maskesi altında bel
ki tablolarını hassas ve parlak renk
lerle neşelendirdiler, fakat dessin ta
rafını ihmal etmişlerdi. (Lautrec) de 
buna mukabil çizdiği çizgiler ve 
(Contour) lar son derece ku~v.etli ve 
bunları en güzel renklerle çızıyordu. 
Hele (Japon) sanatını ( etüd) ettik
ten sonra son derece tezyini eserler 
meydana çrkarmağa başladı. 

1879 dan itibaren (Lautrec) in is-

minin her tarafta tanındığını yalnız 
çok muarızları olduğunu. görüyor~ 
Mebdede süvan ve beygır motıflerıl 
meydana çıkan ismi bilahare ( 1~8~ 
de bütün ahbaplannm portrelerı il 
daha fazla tanındı. (Degas) ile ah~ 
lık kendisine yeni bir yol açtı.. Şım 
boyalarını çok sulu o1a~ak. 1ta:rt~n 
çizgi olarak sürüyor, çızgılennı 
olarak koyuyodu. . . 

(Degas) tiyatro kulıslerınd.~ ha~e 
ket eden, oynıyan balet dansozlerın 
den ilham alıyor. Laıftrec de ge~cle 
rini Monmartr barlarında (Moulın 
Rouge) larda sürtmekle ve resim ç ' 
mekle geçiriyordu. Bu hayat za.t . 
sıhhati yerinde olmıyan ressam ıç 

hiç de iyi olmuyordu. . . 
(Rue Scribe) deki (Achılle) 

(Bar) ı Lautrec'rn evi gibiy~i. ~ra 
zamanın en kıymetli muharnrlerı bu 
luşurlardı. (Tristan Bernard) ~ veya
hut dığe muharrir arkadaşa ~ıtaplan 
için kab ve mevzular için resım yap
mak Iazrmgeldi mi? Lautrec hemen, 
arkadaşının bir söylediğini iki etme.~en 
arzusunu yerine getirirdi. Bu guzel 
hareketler arkadaşlannı kendisine aon 
derece bağlamıya yardım etmişti. 

Lautrec'ın atölyesi de vardı, eğer bu 
lunduğu atelyeden bir başkasına taıın 
ması Jazrmgelse de bu mutlaka gene 
(Monmartr) da (Moulin - Rouge) ve· 
yahut (F. Bergere) tarafına isabet ~
derdi. 

Atelyesi son derece karışıktı, Bir 
yabancı için hoşa gitmiyen bu karqık• 
lık ressamı hiç rahatsız etmez, bili· 
kis şayet hizmetçi kadın zamanırz bir 
zamanda atelyeyi süpürse Lautrec 
kızardı. 

Lautrec ayni zamanda misli bulun
mıyaı\ bir afişçi idi. (Moulin Rouge) 
için yaptığı bir afiş san'atına yeni bir 
çığır açarak mühm bir şöhret temin 
etti. Fakat bu çizdiği afişleri matba· 
alardaki ( dcssinateur) ameleleri ta• 
biattile taşa kopya edecek istidatta ol
madrklanndan (Lautrec) bu litograf
larr kendi atelyesinde daim temizlen• 
miş bir halde bulunan taşa bizzat si· 
zerdi. Ve bunlar birer harika idi. 

(1894) te (Rejane ve Galipaux) ve 
(Yvette Gilbert) e ait muhtelif renk
li baskıları birer şaheserdir. 

(Lautrec) (Moulin) senin (Foli 
Bergere) benim diye dolaşıp duruyor 
bu da sıhhatini günden güne yıpra
tıyordu. ( 1899) senesinde ağır •UI#· 
te hastalanarak zor iyileşti. Ve gene 
barlarda, kabarelerde dolaşmaktan 
vazgeçmedi. 

Amcazadesi Dr. Tapie de Ccleyran 
filvaki kendisine her gezisinde ref•
kat edip güzel nasihatler verirse de 
bunu ressam nazarı itibara alamazdı. 

Kıymetli (La utrec) ( 1901) senesin
de 36 yaşında pek gençken v~fat et
ti ve muazzam bir eser demetı bırak· 
tı. Bugün bunlar ana vatanı o~an Al~i' 
de kendi namına yapılan müzededir. 
Bugün Fransanın Bonnard ve Vuillard 
gibi iki büyük san'atkarı için denebilir 
ki cesaretlerini ve hususiyetlerinin bir 
kısmını Lautrec'e medyundurlar. 

Fikret MUALLA 

· Türkiyede Resim Terbiyesi 

{'' 
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EKONOMiK KRONiK BORSA VE PiYASA 

r e 
Sergiler ve panayır@r, bir memle· 

etin içinde olduğu gibi dı§ında da 
n birinci propaganda ...-asıtaların • 
an biridir. Ancak bunların müs -
ir olabilmesi için, her ekonomik 

Panayırlar 
den, burada kurulacak Türk pllvİ.. 
yonuna da lazımgelen ehemmiyeti 
vereceğimiz tabiidir. Bu an.yede 
Türk' mallan, Türk el emeii, bütün 
dünyanın gözüönüne en iyi bir ıekil 
de aerilecek ve bundftn memleke -
timiz azaı:ıi istifade temin edecek • 
tir. 

30 Birincikanun Pazartesi' 

PARA BORSASI Türk Borcu I 

" " n 

istikrazlar 
25.30 
23,35 
23,40 
95.-
95.-
99.-
95.-

ı§lll8.da olduğu gı"bi planlar yapıl· 
uı, yani neticelerin evvelden he. 
p ve tnhmin edilmesi lnzımdır. 
ümhuriyete gelinciye kadar bunu 

al eden Türkiye, §İmdi bu sa • 
ada da feyizli ve ileri hamleler 
apmaya ba§laını§tır. 
Dahilde lzmir panayınnın ka _ 
andığı büyÜk muvaffakıyet bu ça
ıpnalarımızdan elde edilen çok iyi 
eticelerin bir delilidir. Hariçte te· 
eaela Königsbergde, Budapte,te
e, Pragda Türk mallan muvaffa • 
ıyetle teşhir edilmiş ve hele Se _ 

anik aergiaine sureti mahsuaada 
ir memur gönderdiğimiz için bu -
adan daha müaait neticeler alın -
ı§tır. 

Eskiden sergi deyince, acaibül
kil sala,lardn yalnız rahat lokum 

qhİT eden birkaç gayri Türk hatı
a gelirdi. Halbuki şimdi bunların 
erine modern paviyonlar kainı ol-
aktadır. 

Geçenlerde, gazetelerde okudu -
uza göre 1937 de açıll\cak Pa· 

iı aergiaine de i,tirakimiz takarrür 
tmİ§tİr. Bu nevi sergiler, bütün bir 
evaim açık bulunduğundan ve 
ilyonlarca ziyaretçi celbettiğin _ 

Bir aerginin daima büyÜk mas -
raflan mucip olduğu fÜpheaizdir. 
Fakat bu maaraflar bilahara büyük 
faydalar vücuda getirerek yapılan 
bütün fedaknrlıklan unutturur. Bu 
aene açılan Brüksel sergisinin dört 
ay zarfında bir buçuk milyar frank 
haaılat yaptığı; ve oraya gelen bir. 
çok ecnebilerin de memleket eko • 
nomiainin kalkınmaaına yudım et _ 
tiği dÜ§Ünülecek olursa, bu nevi aer 
gilerin ehemmiyeti gözönünde da • 
ha ziyade büyÜr. Böyle sergilerin, 
orada efya ve mal teıhir eder. mem 
leketler bakımından da büyük iyi • 
likleri vardır: 

1 - Hem milli bir propaganda 
yapar . 

2 - Hem o memlelret malının 
hariçte daha İyi tanınmaaına ve 
mahreç bulmaıına yardım eder. 

3 - Hem d_ tıiriat celbi için bii
yük bir anın olur. 

Arııuluıal sergiler, hazU'lanırken 
bütün bu noktAları gözönünde bu -
lundurduğumuz f Ü p h e a i z • 
d i r. - Mümta;; FAiK 

Ambalajda Yenilik 

Kuru 
Ballk 

Buzla Yaş Mevya Ve 
Nakletmek Kabil mi 7 

ihraç mallarımızın en mühimle. 
rini teıkil eden yaf meyve ve balık 
gibi ıeylerin muhnfaza.aı için ted. 
birler dütünütüyordu. Haber veril. 
diğine göre Türkofis bu hususta 

. üsbet bir neticeye varmak Üzere. 
tT. 

J. Valton isminde bir Ingiliz ga. 
2etec:i Türkofiae müracaat ederek 
ihraç maddelerinin muhnf azaaı için 
bi nısul mevcut olduğunu söylemi§ 
ve halen lskenderiyede tatbik edil. 
rnekte olan bu uaulün iyi neticeler 
venHğini ileri sÜnnÜ§tÜr. lngilizle
rin iddiaaınn göre bu buzun mnd. 
dei iptidaiyesi burada ucuzca temin 
edilebilecektir. Ayni zamanda bil. 
diğimiz buza nisbetle bu buzdan 
yüzde on istifade edilecektir. Çün_ 
kü İngilizlerin buzu, diğer buz gibi 
eriyince auulanmamnktn, buhar ol. 
maktadır. Kullanılmahta olan buz_ 
dan yÜz kilo istimal edilirse "kuru 
buz,,dan 10 kilo kullarw:.ak kafi ge. 
lecektir. Kuru buz muhafaza ede. 
ceği maddeyi 15 gün bozmamakta 
ve tazeliğini muhafaza etmektedir. 

lngilizlcrin bu iddiaları doğru çı. 
karsa kuru buzun önemli İ§ler gö
receği kanaati hasıl olmuş ve Türk
ofis bir tecrübe yapmaya karar ver. 
mi§tİr. Bu hususta kuru buzun taL 
bik edilmekte olduğu lskenderiye 
ile de temaaa geçilmiş ve bu ayın 
v.imıi sekizinde la{endcriyeden kal. 
kan Daçya vapurile tehrimize kunı 
buz muhafazaaındıı bir madde gön.. 
dmlmesini istetmiıtir. 

Daçya vapuru yarm §ehrimize ge. 
lecek ve kuru buzun muhafazaaın.. 
daki ambalaj Türkofü, tacirler ve 
gazetecilerden mürekkep birer he.. 

Bir kuru bu: dolabı 

yetin huzurunda gözden geçirile
cektir. Bu tecrübe iyi netice verirse 
Jngilizle pazarlığa ıiriıileceği 
anlaşılmaktadır. 

Un ve Buğday Satışları 
Zahire Borsa.unda un ve buiday 

satı§lan dün de normal geç.mi§tİr. 
Fiyatlarda da esaslı değişiklik oL 
mıımı§tır. Ekstra ekatra unlar 850 • 
1010, ekstra 890, birinci nımupk 
810 ve birinci aert unlar da 730 -
750 kuru§ aruında muamele gör. 
müıler ve hepainden 966 çuval aa... 
tılmışhr. 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız frangı 
20 Liret 
20 Belçika Frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya Gilin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinaı 
Yen 
lsveç kuronQ 
Altın • 
Mecidiye 
Banknot 

Pıırls llzerino 
lngili% lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kurona 
Avusturya 
Mark 
İsveç kurona 

tı Bankası MU. 
" ,, N. 

Alış Saua 

617-
123.-
165.-
165,-

80.-
22.-

810.-
81-
93.-
22.-
29.-
1.2-
24.-
10.50 
22.-
Sl.

S3.-
31.-

946.-
52.-

234.-

621.-
126.-
167.-
170,-

83.-
24.-

814.-
83.-
96.-
24.-
32.-
7• -
27.-
13.-
24.-
54.-
35.-
32.-

947.-
52.50 

236.-

Çekler 
12.06 

618.SO 
0,79,80 
9,87,90 
4,71,94 
2,44,80 

64.48,38 
1:17,28 

19 20.33 
4,24,14 
1,97,72 
3,12,66 

Esham 
92,-

9,75.-

" " H. Anadolu % 60 Kupcn kesik 
" % 100 Kupon kesile 

9,80 
23.-
38.- ' 
14.-
22,75 

Sirketihıyriyc 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkoı 
Reji 

Aslan Çimcuto 
Merkez Bankas• 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Detimıcneililı: 
Şark Merkcı: Eczanest 

8.-
14.50 

2,20.-
9,30 

61,-
22,-
8,75 
9,40 
4.20 

Dünya Piyasala
rında Son 
Ekonomik Durum 

Teslihat Bakır Stokla
nnı Her Yerde Azalttı 

Son zamanlarda muhtelif mem. 
leketlerin ailahlannı artırmalan do. 
layı•İle bakır stoklan her yerde a
zalmı~hr. Bununla beraber fiyatla
nn fırlayacağı da umulmuyor. Çü11-
kü Kongo madenleri Birle§İk Ame
rika madenlerinden daha ucuza tek 
lif yapmaktadırlar. Yalnız, Arjan.. 
tin hük\anetinin fiyatlan artırmaaı 
muvakkat bir yÜkscliğe sebebiyet 
vermİ§tİr. 

Diğer taraftan Kanada §İmdiye 
kadar tatbik etmekte olduğu inhL 
sar aiyaaetini terketmeyi faydalı 
gördüğünden ve gerek Rusya, gerek 
Franıa fazla miktarda teklif ede. 
ceklerinden hububat fiyatlarının ar. 
tacağı da zannedilmemektedir. 935 
yılı aonteşrin ayında harici ticaret 
yekunlannda büyük bir değiıiklik 
kaydedilmemiotir. 
Fransanın dıı ticareti bütün aene 

azalmakta devam etmıif olmakla be_ 
raber ithalat ve ihracat niabetleri 
araaında büyük bir fark görülme
mittir. 
Sonteırin ayı Çekoslovakyanın ha 

rici ticareti için bir canlanma dev. 

,, ,, III 
lstikrazi dahili 
Ergani A. B. C. 
Sıvas - Erzurum I 

• .. lI 

Mısır tahvilatları 

1886 I 
1903 II 
l!lll III 

108,-
81,50 
80,-

110,-
82,50 
81,-

Tahvilat 
Rıhtım 
Andolu I ve II 

,, III 
Anadolu mlimcssll 

ıo.-
43.15 
43.-
4tt35 

ZAHiRE BORSASI 

lstanbul Tecim ve Zahire Borsanmda 
diln maamele gCSren maddeler ıunlardır: 

ARPA 
Cinsi Ks.P. Miktarı 

Yemlik çuvallı 5.5 
BU GD AY 

Sert 7r-
Yumu5alc 720 
Ekstra -.-
Çavdar 5.5 

FINDIK 
lç sivri 53.20 
Kabuklu --C EV l Z 
tı: -.-
Kabuklu 13,20 

TlFTlK 
Oğlak 79.-

YAPAK 
Trakya -.-

YUN 
Yıkanmııı (güz) 60,20 

BEYAZ PEYNİR 
Tam yağlı 23.-
Yarrm yatlı -.-
Yağsız -.-

El:stra Ekstra 
Ekstra 
1 nci yumu. 

1 inci sert 

UN 
950 

900. 
72 k. 820 

7SO 

KUÇUK EKONOMiK 
HABERLER 

* Almanya ile Şili araımda 19. 
1. 935 tenberi muvakkaten cari olan 
ticaret ve klering anlafması kat' -
iyyet kesbetmiştir. 

* Birleşik Amerika tarafından 
Franaa ve lsviçreye kar§ı tatbik O

lunan preferans 1. 2. 936 tarihine 
kadar uzatılmıştır. 

30 gün evvel ihtiyar olunmak 
tarlile preferana hakları olanlar ay
rıca Danimarka, İtalya ve Portekiz
dir. 

* İngiliz Hindistanınm zecri ted
birleri 18. 11. 935 ten itibaren mU
teber olmak üzere tatbik etmekte 
olduğu haber verilmektedir. Harp 
malzemesi ihracı veya ltalyadan 
emtea ithali menedilmittir. 

resi olmuştur. Ham madde ithalatı 
da artmıştır. 

İngiliz ekonomik durumunun iyi. 
)~mesindeki en bariz misal, 1935 
yılı içinde 300 bin ameleye daha it 
bulunmuş olmasıdır. 

Holandanm ş.bıal viliıyetinde ih.. 
raç ettiği yÜzde 4,5 faizli tahvilat 
büyük bir rağbet kazanmı§tır. Bu 
rağbet karşısında yeni hazine tah.. 
vilatı veya bonoları ihraç olunacağ1 
kuvvetle muhtemeldir. 

II 

Ağrıklı başmı eliyle sıkarak ayağa 
kalktı. Omuzları çökmüş yüzüne e· 
lem gölgeleri dolmuştu. Kendi ken
disine, ah Zeki oğlum. Bilsen bu be· 
nim için ne büyük bir fedak§.rhktır, 
diye mırıldandı. 

Sessizce aşağı inerek salona girdi. 
Baba oğul karşı karşıya oturmuşlar, 
sabırsızlıkla onu bekliyorlardı. İ~eri 
girince bir<len ayağa kalktılar, ikisi· 
nin de gözlerinde derin bir merak 
ve telaş vardı. Feride oğluna doğru 
ilerledi, onun genç, kumral başını 
şefkatle kucakladı, göğsüne bastırdı. 
Ah bu baş, bu baş için, neler feda 
etmiş ve edecekti. Kulağına senin 
hatırın için Zeki, diye {ısladı. Fakat 
tam o sırada başını kaldırınca o.ğl~
nun omuzunun üzerinden Selımın 
kendisine gözleri zevkle parlı~~ra.~ 
müstehzi müstehzi baktığını gordu. 
Birdenbire kollarını çözerek ne oldu· 
ğunu şaşıran Zekiyi · geriye itti. Bu 
bakış Selimin iç yüzünü pek güzel 
aydınlatıyordu. O, genç kadının bu 
fedakarlığı sırf oğlu için yaptığını 
düşünmiyerek, her şeyi unuttuğunu, 
senelerce evvel bırakıp kaçmasına 
rağmen hAla kendisini sevdiğini sana
rak muzaffer bir tavır, taşkın bir gu· 
rurla bakıyor, hemen peki diyeceği· 
ni nasıl biliyorum der gibi alaylı 
alaylı gülümsüyor.du. Genç kadın O· 

nun kendisini nekadar gülünç, hiç 
haysiyeti olmıyan bayağı bir kadın 
mevkiine indirdijini, herkesin de 
böyle düşünebileceğini anladı. Bir· 
denbire yumruklarını ııkıp yüzü 
kinle buruşarak bağırdı. 

- Selim, senden nefret ettiğimi 
bilmelisin. Deminki o muzaffer bakı· 
şm yok mu, bütün kararımı bir an· 
da değiştirmeye yetişti. Bilmelisin 
ki bu birlşmeye Zekinin hatırı için 
razı olacaktım.Ben seni çoktan kalbim 
den attım. Hala on sene evvelki gibi 
sana taptığımı sanıyorsun ha.. Ne 
budalalık. Zekiye, senden hiçbir za. 
man fena bir kelme ile bahsetmedi· 
ğim, daha doğrusu senin ismini bile 
ağzıma almak istemediğim için Zeki 
senin bu kadar kötü olabileceğini 
tahmin etmedi. Çocuğum senin bizi 
maddi manevi yalnız bırakarak adi 
bir dansözün eteklerine takılıp sene· 
!erce onu hatırına bile getirmeden 
Avrupalarda sürttüğünü bilmiyordu. 
Büyük bir geçimsizlik, belki de be· 
nim inadım yüzünden senelerce bi
ribirimizi görmeden ayrı yaşadığımı· 
zı zannediyordu. 

Selim, bir fCY söyliyemeden karı
sının karşısında önilne bakarak du
ruyor. bu vaziyetile bütün cürmünü 
çocuğune karşı da bir kere daha iti
raf etmiş oluyordu. 

Zeki kaşları çatılmış, eıa gözleri 
bir süngü ucu gibi babasının üzerin
de gezinerek annesini ~inliyor, onun 

kendisine duyurmadan nekadar ıstı· 
rap çektiğini ancak anlıyordu .. 

Feride büyük bir heyecan içinde 
gözleri ateş parçası gibi Selimi yak· 
mak istiycrek devam etti. 

- Şimdi artık her şey bitti. Şu 
dakikada benim için bütün bunlan 
yüzüne söyliyebilmek, nefretimi sana. 
haykırmak öyle bir saadet ki ... 

Oğluna doğru ilerledi, çocuğunun 
gözlerinde kendisi için titriyen şef
kati anlıyarak sesi biraz daha yük
seldi. Zeki artık büyüdü. O şimdi, 
gene on yaşında aklı ermiyen bir 
çocuk olsaydı, muhakkak daha baş• 
ka düşünür, her şeye razı olurdum. 
Fakat şimdi babasızlığa, hele senin 
gibi onu yıllarca aç mıdır, sefil mi, 
öldü mü, diye bir mektupla bile 
hatırlamıyan bir babadan mahrum 
kalmıya pek alil razı olabilir. 

Ümitle gülümseyerek oğluna dön .. 
dü: 

- Annenin çektiği ıstırabı şu 
dakikada anlamış bir vaziyettesin 
Zeki .. Gene onun istemiyeceği bir 
hayata, on senedenberi kin bağladı· 
ğı bir adama dönmesini istiyecek ka
dar zalim olamazsın değil mi yav
rum. Bak, son cevap senindir. İki· 
mizden birini sen tercih edeceksin. 

Zeki, hemen annesine yaklaşmı§, 
onun ellerini şefkatle avuçlarının 
içine almıştı . 
-Anne biraz evvel,bilmiyerek senden 
babamla birleşmeni rica, hatti ısrar 
ettiğim için beni affet. Halbuki' an
lattıklarından sonra çektiğin ıstırabı 
pey iyi ,anladım .Sen hiçbir zaman baba 
mm sana yüklediği büyük azaba IA· 
yık olmadın. Bir küçük çocuk için, 
senelerce hiç yılmadan uğraştın, di
dindin. Saçların bile vaktinden evvel 
ağardı. Seni şimdi daha çok anlıyor 
ve daha başka seviyorum. Babam ise 
çok uzun zaman bizden ayrı yaşamı
ya alıştı. Gene hayatına yalnız başı
na devam edebilir. Halbuki biz hiç· 
bir zaman biribirimizden ayrılmıya 
alışık değiliz. Ve gene de ayrılama· 
yız değil mi? 
Oğlunun cevabı Selim için son 

darbe oldu. İlk defa senelerce evvel 
yaptığı hatanın kendisine pek paha· 
hya oturduğunu anladı. Bir tek ke· 
lime söyliyemeden suçunu anlamış bir 
mahkum gibi, başı önünde salondan 
çıkarken Feride oğlunun göğsünde 
ağlıyor, sanki yıllardır biriken yü· 
reğinin yasını akıtıyordu. 

Dört Sanatler Balosu 
Müstakil ressamlar ve heykeltraş -

nlr birliği Maksimde bir balo tertip 
etmişlerdir. 11-1-936 da verilecek o • 
lan bu balo için sanatkarlar kendile
rine göre çok orijinal oyunlar, numa• 
ralar, ve dekorlar hazırlamışlardır. 
Bütün memleket sanatkarları bu ba· 
loya iştirak edeceklerdir. 

No. 45 kendisine olan şükran ve 
lığını da bildirdim. 

minnettar· cümle ile karalanmış bir kağıtta bulunuyordu. Fakat muhakkak o a· 
dam bulunuyordu. Kendisi de kana· 
penin öbür ucuna ilişti. İlkönce hiç· 
bir şey konuşmadılar. 

yanımda derhal süklınet buluyordu· 
nuz. Geçen gece de, korkunuzun en 
dehşetli zamanında müfettiş Nikol ira 
dcsini kabul ettirince, gergin sinir
leriniz bir an gevşedi. Müfettiş Ni. 
kolün kim olduğunu öğrendikten 
sonra hakikaten hapishaneye gitmi
yeceğinizi aklınız almağa bşladı. Ve 
onun için korkusuz polisi bekediniz. 
Hatta emniyet müdürlüğünün otomo· 
biline adeta gülerk bindiniz. İçiniz· 
de korkudan ziyade sevinç vardı. Bu 
sevinç, ayni benim 
içimde duyduğum his gibi, sizin de 
içinizde duyduğunuz histen ileri ge· 
liyordu. Öyle değil mi? Birden bire 
içinizde uyanan, fakat evveldenberi 
kuvveti altmda bulunduğunuz bir 
hiı .. Öyle değil mi? Aldanmıyorum 
değil mi? Kalbinizi iyi okumuşum 
değil mi?,, 

Arsen Lüpen hakikaten vaa<icttiğl 
gibi, Brssakı sekiz ay sonra hapisha
neden kaçırttı. 

Polis ol 
MORIS LOBLAN 

On milyonun meydana çıkarılma
srna gelince, bu işteki muvaffakıye
tini ortaya koymak :a .. ımdır. Sandal
yesinden kalkmıyan ve hiçbir hare· 
kette bulunmıyan bir adamın mühim 
bir muammayı oturduğu yerden h:ıl
lcditi ilk bakışta hayli acaip göril· 
nUr. Scrifosun dosylarmdan birinin 
iizerinde A. R. N. markası vardı. 
Bressak bunu ''Arnavutluk,, dosyası 
olarak kabul etmişti Aradığı dosya 
da bundan ibaretti. Halbuki Serifos 
servetinin yamnru teşkil eden küçük 
-.uı kolleksiyonunu bir çocuk albü· 

ilnün içine koymuştu. Nikol otur· 
tu yerde bu işin künhüne vardı. 

aralık Bressak ile Nikol göğüs 
e geldikleri zaman, Nikol gözü· 
•tirdiği albümü kimseye hisset• 
\en cebine koydu. Ben bu mu-
1'.rete bakınca on milyonun 
~t.it olması lazımgeldiğinde te· 
ni :mem. Fakat Nikol vazifesi. 
mild. bir adam sıfatile, milli 
milyoınolannr olduğu gibi, on 
Şu daılbilmU de bana g<mdcrdi. 
dir. adanun elleri tertemiz· 

Muk:aö\ 
Jt müdafaa vazife bilCTek, mil
rektörli Golarını kısmı adli di. 

gönderdim Nikoliln 

On milyona gelince, Serifos kafi 
miktarda zengin olduğu ve mühim 
bir serveti de bir pul albümünün için 
de mahpus tuttuğu için, bu albümü 
ben aldnn ve son santimine kadar 
tedavüle çıkaraca!ım. Evet, son san· 
timine kadar .. 

Son bir söz daha: Polis Nikol bu 
işi üzerine aldığı zaman, cesaretine 
ve g il 'Z e l 1 i ğ i n e h a y r a n 
olduğu bir kadının d a i m a ya
nında bulunmak için, içinden gelen 
hamlelerden de çok istifade etti. Ni
kol bu kadını ilk defa sinemada gör
düğü zam<ın beğenmişti ve o nman
danberi sahtekfir Bressak bu kadını 
elinde oyuncak gibi kullanıyor, ken. 
disini ona Ars-cn Lüpen olarak ta· 
mtıyordu. Onun çindir ki bu kadmı 
gittği yanlış yoldan çevirerek, eski 
namuskar ve sakin hayatma çevir· 
meği kendime bir vazife bildim. Ve 
bu dü§Unce iledir ki, kendisin ser
best bıraktım. Çekildiği yerden eğer 
bu satırları okursa, hem Nikol, hem 
Perulu :Marko Avisto hem de bende
niz Arscn LUpen, c:Umlemiı, kendiıl
ne hilnnetlcrimizi rr;ederlı. O da 
aırtık öğrenmiştir kr. ortada ne Ni
kol vardır, ne Marko Avisto vardır, 
Fakat Arsen Lüpen vardır,." 

Bu mektubun gazetelecde çıktıfı
'nm ertesi gilnU, postacı dokuı milU 
müdafaa bonosunu 1 rtaahhlltfü olarak 
kısmı adli direktörüne getirdi. 13u 
taahhiltlil mektubun içinde dört beş 

Eliz Massonun baron Dotrey tara· 
fından öldürüldüğü de bildiriliyor· 
du. 

Artık ondan sonra, Arsen Lüpenin 
tedavüle çıkaracağından bahsettiği 
on milyon unutuldu, gitti. 

Ertesi perıembe öğleden sonra 
ıaat ikiye doğru prenses Aleksandra 
Bazilyef misafir bulunduğu bir ah· 
babmm evinden çıkarak, Tüyleri 
bahçesine doğru bir gezintiye çıktı, 
ıonra Rivali sokağına geçti. 

Üzerinde gayet sade bir elbise 
vardı. Fakat müstesna güzelliği bil· 
tün bu sadeliğine rağmen gelip ge
çenlerin gözlerinden kaçmıyordu. 
O da güzelliğine çevrilen bu gözler· 
den çekinmiyordu. Saklanmıyordu. 
Zaten k9rkacak nesi vardı? Şüphe 
edebilecek insnlardan hiçbirisi ken
disini tanımıyordu. Ne İngiliz Bi· 
miç, ne de Bressak isticvaplarında 
kendisinden bir kelime bile bahset
memlştiler. 

Saat üçte Sen Jak bahçesine girdi. 
Eski kulenin gölgesi ile kuytulaşan 
kanapelerden birinde bir adam oturu· 
yordu. 

Genç kadm evvel~ tereddüt etti. 
Acaba o mu? Perolu Marko Avistoya 
da o kadar hiç benzemiyordu ki .. 
Hele Polis Nikole daha hiç 1 Kana
pede genç, ıık, zari! bir delikanlı 
oturuyordu. 

Fakat prenses Aleksandra yürüdü., 
Gözler ka§ıla~tılar. Aleksandra al. 
danmanmıtr. Bu gözler, o gözlerdi. 
Şim<F karşısında bambaska bir adam 

Sonsuz bir heyecan ikisini de hem 
birleştiriyor, hem uzaklaştırıyor gi· 
biydi. İkisi de bu tatlı heyecanın i· 
çinde bir müddet dalıp gittiler. 

Nihayet Arsen Lilpen dedi ki: 
- Evet, sizi sinemada ilk gördU. 

ğüm gün, benim yolum çiı:ilmişti. 
Eğer bu maceraya birtakım insan ka
lıplarına girerek katıldımsa, kuvveti 
sizden aldığnnı söyliyebilirim. Fakat 
size yaklaşabilmek için, çevirdiğim 
rollerde çektiğim ıstırapları tasavvur 
edemezsiniz. Ne çirkin komedya de
ğil mi? Sonra benim adımı alıp da 
ortaya çıkan bu adam, son derece sİ· 
nirime dokunuyordu. Hele benim .ıa
mıma bir kadını, sevdiğim bir kadı
nı elinde tutması ... 

Sustu, cevap beklemiyordu, zaten 
cevap da istemiyordu. EvvUi kendi· 
si için konuşup, düşündüklerini söy· 
eldikten sonra, tatlı sözlerini kadına 
intikal ettirdi: 

- Sizde beni çok alAkadar eden 
ve biraz da ruhi ahvalinizi bana gös· 
teren şey, hissi itimadınızdı. Ben bu 
itimadı çalıyordum ve bundan mah· 
cuptwn. Fakat sizin farkına varma
dığınız gizli sebeplerden bu itimat 
kendiliğinden bana geliyordu. Siz 
öteki adamın himayesinde değildi
niz. Atasıra ihtiyaç duyduğunuz bu 
tehlike hissi, onun yanında artık ta• 
hammül cdcmemeğe başladığınız bir 
ıstırap halini almıştı. Halbuki benim 

Genç kadın sesini çıkarmadı. Çün· 
kü ıükCıt itiraftan gelir. Şimdi için
de duyduğu rahatlık güzel yüzün
den nasıl belli oluyordu? 

Akşamıı kadar yan yana kaldıalr. 
Karanlık basınca, beraber gittiler. 
Kadın nereye gideceğini bilmeden 
emniyetle ve ferahlıkla yürüyordu. 

Mesut oldular. 
Aleksandra muvzenesini buldu. 

Arkadaşının gayrimuntazam hayatı· 

na hiç karı§ınadı. Fakat intizamsız· 

lıklarında dnhi o kadar sevimli olan 
bu arkadaşm, sözünü tutan, kendisi
ni bilen bir adam olduğuna emniyeti 

Gilnlerden bir gün Garşa gitti. İki 
yeni evli biribirlerine sıkı sıkı sa
rılmışlar, belediyeden çıkıyorlardı. 
Vefasız karısmdan ayrılan Güstav 
J cromla, madam la baron Gabri• 
yel dotrey .. 

Lüks bir hususi otomobile binecek
leri sırada, gayet iyi giyinmiş bir 
adam yanlarına geldi, gelinin önünde 
iğildi ve kendisine beyaz çiçekler· 
den güzel bir demet uzattı. 

- Madam, beni tanımadınız mı? 
dedt Ben Nikol .. Her halde hatırh
yacaksımz. Emniyet müfettişi Nikol 
daha doğrusu Arsen Lüpen .. Saadeti• 
nize yardım ettim. Onun içindir 
ki, şmdi de bu saadetinizin devamlı 
olmasını dileyerek, hürmetlerimi ar .. 
zetmeğe geldim. 

Ayni akşam bu gayet iyi giyinmi~ 
adam prenses Aleksandraya diyordıı 
ki: 

- Doğrusu ben kendimden mem
nunum. İnsanlar ellerinden geldi 
ği kadar iyilik yapmalıdırlar. Bazan 
yapılan fenalıklara da taviz vermek 
lazım~r. Ben eminhn ki madam 
Gabriel dualarında her halde polis 
Nikolü de unutınıyacaktı. Çünkü o
nun sayesinde menhus kocasından 

yakasını sıyırmş ve serbest serbest 
sevgilisinin kollarına kavuşmuştur. 

Bütün bu maceradan en çok sevindi-
ğim şeylerden biri de bu oldu. 

BIITl 
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kişehirde Tutum Haftası FAYôALI.-' italya - Habeş Har i lngi iz eri 

:Tezahüratla Kutlulandı BiLGiLER Habeşler Makalleyi Sinirlendiren 

(Huauat muhabirimiz bildiriyor) - Tasarruf haftuı 
.m.1eOett1. bir toplantı yapılmq. talıebenin lisede vercli~i temsil 

11Y&nclDllltD'. Yukanki resimler, hafta münuebet1le yapı· 
ve Halkevi üyelerinin aon köy gaintilerini gös-

~ -----.r Bir Hadise 
:::,~: Abluka Ediyorlar 

lSTANBUL 

11: Hafif maaiki 'Ye dana mau"kiaL 19: 
Haberler. 19,15: Maritsa operetinden par
;alar 'Ye türkce .azla pllldar. 20: Tayyare 
.,.,.nJroaunun )'Jlbatı kqideainiıı çekıldili 
rerden nakli. 20,30: Stiid10 cu n tanso 
orkestra sraplan. 21,35: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajanamıa 
pzetelere mahaa• havadis servisi •erile
cektir. 

BUXRBS 

12.30: Sozler. 12,35: Criatea orkestrau 
13,15: Borsa ve spor. 13,30: Konserin de
vamL 14,15: "Haberler. 14,30: Komenn 
devamL ıs: Son haberler. 11: Baıler. 11, 
IS: Pllk konseri. 19: Soıler. 19,15: Kon-
1erin devamL 20: Haberler. 20.15: Şen .. r. 
kılar. (Pllk). 20,55: Sözler. 21: "Rad10 
lizleri.. adı •erilen ten .a.ıı n:rım. U. 
30: Haberler. 23,45: Dana ederek yeni. ae
ne)'e 11nJ10nu. 24: Tebrik. 24.05: Gnso
ru Dinıka orkeatrUL 1 den 3,30 sa kadar 
dana pWdan. 

VARSOVA 

17,15: Şarkdar. 17,45: Sarlular. 18,15: 
Pllk. 11,50: Sozler 19: Pinno ($abert, 
Mendner). 19,SO: Mahtelif sözler. 21: Mo
noloı. 21,10: Opera parçalan. 22: Haber· 
ler. 22,15: 1935 te allaha ısmarladık (Rad-
10 orkestrası). 24: Ba.ıler. 24.05: Sen n· 
JllD. 24,55: DinleJ'lcileri tebrik. 1.05: "Ye
ni sene ,.)'llDL 1,30: dan 217e kadar dana 
pllklan. 

HAllBURG 

17: Hafif mllzik (Münihten). 11.os.: Yıl 
batı kapı önünde. 19,35: Ors mbifi. 20, 
zo: Ydbqı içirı bntık, ten. ,.J'llL 1,07: 

[Bqtarafı birincide] 

Gore Eyaleti Valisinin Muhafız Askerleri 
hali arumdan bir çofunun ölmesine rt hareketleri mümkün kılabilmek 
sebebiyet .enniıtir. Uçaklar, bu bom içkı yapılmıt olan yollar 500 kilomet

ıı.ıs: Çiqene orkestra1L 19,20: Kon- bardı:maftdan sonra cenuı. dofnı pt- reden fuladır. Şimdi 100 kilometre-
ferana. 20: RaJter orkestrası ($arialı). 21, mitlerdir. lik ıoae ile 450 kilometrelik patika 

Tebrik. 1,30: AkordeoD dilett. 
BUDAPBŞTB 

(Bq tarafı ı incide) 
için ı.-taangi bir .. beple fikirl • 
Sa.Jetler ale1biae 1al8J'&11 
fi daha minuip bir nmanm 
lemneü huauaunda arar 91lemekt 
dir. Bilhula So.,.t RUJ• Ye laıi 
tere1e kup müt..,eccih bul 
abli ukeri maahedenia, fili7a 
kcımiinilt eatenau,_aıi ale1 · 
mücadele baklmutaki açık 
manıa bir ae1li olarak tecelli 
ai çok mut-eldir. 

a., Ayhk Tarifele ri 
Tesbiti Başllyor 

Yeni üç aylık elektrik, tramY&Y 
tünel 111e havapsı ücretlerini tabit 

ı decek olan komisyon yeni yılan Dk 
l tumda toplanacaktu. Otedeftblri can 

usule ıore yem üç aylık tarifeler ıe
çea üç aylık masraflara ıore yapılır. 
Bu itibarla birinci, ikincıteınn De bi 
rmckinun aylanndan ıbaret IOll ~ 
aylık vaıiyct gözönünde tutularak 
yeni tarüenın yapılmuı limndır. Fa• 
kat kömur fiyataln IkincıtepllUD ı.. 
tında ucuzlatıfİmttır. Bu suretle eon 
uç aylk hesapların ikiye aynlmuı ı
cap ediyor. Aybqmda toplanacak ko
miıyonlann bu defa komürdelıd ucaa
luiu hesap edip etmıyecegi Nafia V• 
kiletinden 10rulmu1tur. Maamafila 
umumi kanaat kömurün biray pahalı. 
son iki ay da ucuz olmasından dolayı 
yeni üç aylık tarifeler de bir mikdar 
ucuzluk yapılacak, fakat esulı teıWlit 
Niaıı içtimamda olacaktır. 

zo: Haberler. 21.SO: Ydbqı Ja7JllU (Du. Diler iki iatiqaf uçafı. Cibuti de· yolu yapılmaktadır. 
s::::ııı=ı-====--~========:::=====ı====--======= .a 8UJO">' ıdaresinde). ViYANA miryolu üerindetı uçmuflwdır. İtalyanlardan Ka-•• s Harrar mmtakumda yapnurlar, 

O l.. .. L l'·n ı·yasası baılamııtır. Havanın bulutlu olmllu çan Bin E s i r Pctriği 
TAPUDA 

Kadastro Mektebinin An· 
kar.aya Tqmmau Um U ava 1 17,55: Amatöre. 11,25: Konser. (Jokob-

aen, Zdenlra Pacber). 19: Söder. 19.25: uçakların eeferlerini kolaylaftırmak- Atina, 30 A.A - ltalyanlar tara. 
(Bq tarafı 1 incide) 

... 1ir Ye hu cemiyet ne derece na. 
fis ....... iM, W.,le bir inldfllf ihti
mala.i ele o d--. fazlalafar.., 

Dail1 Mail'in fikri İM padur: 
Hl.aY&I, bu nuttm ile, ltal1•Ta 

...... tılldif -- ,... ..a'İ ı-. 
birleri •e bilhaua petrol ambarao.. 
..... öldünnüttür. 

Fransız-Sovyet Pak
tı ve Almanya 

Bedin, 30 A.A - AlmMı iatib.,._ 
raı bürosundan : Korenapondene dip.t 
lomatik Politik gazetesi LaY&l111 nut
kunda mevcut Fransız - Alman an
lqmaaı baklanda ıu utırlan yumak. 
tadır: 

Alman alyaueı, bUtiin ulualarla ba
nt n anlatma aiyuaaına dayanır ve 
bu amaç hiçbir 1Uretle değişmemiftir. 

Almanya, nuıl batka beynelmilel 
iyi milna.ebetlerin zararına olarak 
dostane bir durum başarılmMmı red

dediyona, aynı ıeyin kendi lehine ya 
pılmaamı da kimseden istemek arzu
sunda delildir. Buna binaen bqkaaı 
için, bir endiıe sebebi olabilecek tarz 
da bir Fl'lllWZ - Alman yakmlıqma
amıa tahakkukunu istememektedir. 
Şimdiye kadar bu yaklapnanm tabak 
kukuna mani olmı mütlrillltm men
tei. Fraıum nüfuslu mahfelleriniıı ta· 
hakkukuna çalıftıkları kollelrtif em
niyet u.teminin Almanyada tamamen 
haklı milllbualara yol açmıı olmuı
drr. Lna1 ~bahsetmeyi unut-
mqtur. Laftlm Pran• - So.yetler D .. l•'A- patrik ÜDci Birliti Paktı hakkmda MSyledifi eöz. 

Fatifu• 11, .p__. ...._ ler bu paktın ve paktm akdedilmes.ia
ldl;.ere.deNt ~ deki tarzın Almanyada haaıl ettiği en 

Dia ~iaham Aara diıeleri dafıtmaya ula müsait değil
••.!·h-~o Pürillae- dir. Efer buna rafmen meclie paktı 
79 ~arclaa aiti e. taedik edene, yaklqma iti hiçbil' m
_.. .... ...._,_" HM~ retle kolayla1tırılmıt olmıyacakm. 
~ ~trik ..... ili.. 
,.tte~ ....... ..._ F 1 di d Y .Sö Ad .;..taa ... .,.. •• ldilri\ti en an ya a em :y • •n•._ tas. .. .._,tur. lan 8aflıyar 

c..ase ~ ............ lil Fenladiya uzun zaman Iaveçin W. 
,.~ koabllile '"- resinde lıınlaq ve laveç ktiltUrt br• ...r, ........... •''!d' L ınem1e1tıettıe yer etmifti. FenlancH)'I __. :;i.:C!:"'lcrnll~ ~ u:padıldan IOftra 
...... , N'8 el Jawç Di1fazundan iurtulmU için 
.......... ~. Penlandiyada bamle1er yapıım.kta • 
P~ dır. Bu hamlelerden !Si de bu eene 

lul _... ~ W. bqlndaa eons. tneççe olln biltiln l • 
tir. Ulda -...w Wfa aimJeliıı yerini P•Jaadiya ilimleri· 
*-~abl'llM •• nbı am-dır. Yila bill ailenin yarın -
...W. ıtı • FotiJd .-ı.ıan aoma ,,_ı isbn •kcakm tnpu 
.. - - lroltuia ilt lıtı..~--teJerino bildirilmektedir _..__ ....... y· -ı: w- . ..... .r ......... .... ~~ 

• lroltaklarl aldarda •eli.. ffaliç Memarlarma Sanclık-
:i&..u. F-:.:t taki Paralan Veriliyor ...... ---... ~ -~ . tım.t Veklleti, emki Hüiç fidDeti 
·-- .. ıemur1umm tebilt undılr 6aerinde pile~pal=~-~ lDllı incelemeleri bitinlels MQl•ta 
!:;.wecekti r piıdlM'ın m~ *li!',,,,..,nı 

MsiDci Potr~ ~ bildirmiP Baliç firlle
.... -....akbr 'YW tm umumr hi8ledaıW bqet1 toplan 

~...:a. ~•a•~ ..Is tında almacak brardaD soma para. 
....--..,_ .__..a.: •-ı lldeıbaJ tnd edilecektir. ... -~--.... ·--"' ...... ~ -aıkJP•lid• MI M,.el P MavkJan .._...i._ ..__, S.... 
._.. ~ ti._ n HelJiepolie metropoliti.; 
••• s1ıll....,....pıir ............ "~· 

ltilı .. ru.. • 
lflrıl119 ..... ~ 1'.ci F.ti,_. cerecli batmda, 

.... _ •• ,..... ............. tropoliL 

Yeni sene. 19.45: Haberler. 19.55: Vi1ana tadır. fmdan esir edilmit olan Habet ordu-
operumdan nakil: J. Straau'ml ""Fteder- Ogaden cephesinde erzak ve mil.- au aakerf doktorlarından Solvatilou
mau (Gece kata) opereti. 23: Haber· b. · 1 ri · te .,. __ 
ter. 23,ıo: Yem Hneaiz katla olama (Bil- ımmat servıa e memnumye pyan va, Yugoalavyaya kaçmıı ve ora_. 
yük konaercvi salonundan nakil) 24,55: bir surette yapılmaktadır. Daha ce- dün Yunaniata.na gelmlftir. 
~ HM eellmJan. l.05: Yeni MDe ma- =~~~~r. mühim miktarda hububat Libyadaki İtalyanlar 

BBRLIN Tigre cephesinde ltalyan uçaktan, Musavvaya Gidiyorlar 
17,30: M6aihten nakil 19: Sen .. rkdar. bir kere daha Alhiangi mmtakMıında Londra. 30 AaA - DeyU Telpaf 

lt,30: Bmce. Pi7m0 sonatları. 20: Ydı.- quoram'i bir kere daha bombardıman -·eteüniıı Port Balı aytanna ıöre, 
11 canlan. 21: Statsart - Bertin arumda ederek Habeflerin tecemmu yerlerini •- 1taı kı M 
mlltterek )'elli Hile 7S71llll. keıfetmete çabpnıılana da bu teteb- Bitıpziden plen yan taatı, u 

BRBILAU büaleri be•hude olmu ... ••. unaya ptmck Osere Siiven Jrana. 
17: 1935 aeaeainha sa. •e .. rkı ile ta•'Yi· 

ri. 17,55: 11: Hambarsdan. 19,30: S6zler. 
20: ltm - De ork•tnaL 21: Haberi•. 21, 
10: ~dbql mikrofon sautesi" adlı 1rar .. 
t* ,.J'lliL 23: Haberler. 24,JO: Yal .... 
aflrprideri. llONtH 

ı s- lmdJuı ~ılerdir. 
İmparatorun Milletler Bu habere lire Libyadaki İtalyan 
C · • 'lı.T kıtaatmm bir kımunın çekilmit oldu-
emıyetine .u1 o t a • 1 iu aoı.1r1...,kta iM de Deyli Telcraf 

AdiM.,.._ 30 A.A - Habq tm.,._ guetesi, bunun ne derecede mühim 
ratoru bulÜJl Milletler Cemiyetine old11~ kaydetmemektecm. 
bir nota pdererek !talyanlarm Şire İ 
Ye Tembien'den geri çekilirlerken mil talyanlar da Taar-

17: ütam mız11t t9: Sözler. 19.zo: temadi surette har:p kaide ve hukuk- ruz Hazır 1 ı y b r 
Pinno komen. 20,05: Sarkılar. 21: 1936 la ·ı d·kı • d d 1 
Horoakopa. 22: Şarkdı radyo orkeatraSL nnı Çl ne ı erın en o ayı protea. Daily Telegraph auetainin Habe-
24,55: Sene donüyor. 1eniaı (irdi. 1: Ye- toda bulunmuıtur. İtalyanlar, çekiliT- ti•tan muhabiri ltalyuılana büyüle 
ai seneye rirerken danaedclim. ken kiliseleri yakmakta ft aivil aha- bir taarruza buuknma• olduklan

KOLONYA liye pek fetıa muamele etmektedir. Si nı bildiriyor. Cibutı)'e plea kervan 
17: llünihten nakil. 19: Sen musik. 19,30 villerden öldürülenler de vardır. !tat. yolcuları Opden'de !taıyanı.nn cep. 

Amle1e. 19,45: Pasanininin keman eaerle- yanlar, ilk den olarak 23 Klnunuey. he gerilerinde büyük buırlıklarmdm 
rinden. 20: 1135 te mikrofon .a.ıeri. 21 : Yel tarihinde Takazze cephesinde ze. haber vermektedir. Bu huırlıkm Ra 
FruıkfwttaD. 23

: Ydbqı. BRESLAU birli pz da kullanaııtlardır. lmpara- muan içinde bitecek Ye Bayramerte

17: llllnlhten. 19: SISsler. 19.25: Sarb 
lar. (PbaDo - baritoll). 20: Uiütüi Al
manlar, ~DİL 21: "Du Fest beim 
Pnnzen Orıo.tki., adlı rad)'O pi,.t 23: 
Yeni HDe 79711DL (Sabah dörde lradat). 

ITUTGART 
17· ll&aihten. lt: Akttlalite. 19,30: 

Sür~. 20: Kaartet. 21: Ydbqı icia P· 
la akpmı <Kani* ,..,..). 

FltANXPURT 

17: llllnihtm. 11: Kül )'da dair. 19.SO: 
Sözler. 20: Berlinden. 20,10: Ylnsisden. 
21: Straaaan ""Fledermau,, (Gece bfa) 
opereti. 23: Dam mllziji (Gece bta ope
retinde Seçeli parca)ardaa). 

KONIGIBBRO 

11: lllniJlten. 11: m .... aaldL 11.00 
Koaferam. 19,,25: Mart ,,. ...ı.tar. 19,,25: 
Sarkı •e konfetile yeni MlleJ'• sirif. 20,10 
S- RadJO piyesi. 21: "'Du feat beim 
Primea Orlonki" adlı Ol*'et. 23: Kant* 
rvma. 24,30: Dua. 

Mühim Konserler 
Prankfart •• Kolonya, ... t 21: ltrau

na "'Jl'led.-maaa,, "Ja .(Gece laqa) ope
reti. 

Bertin, •t 21: Bertin - ltatprt ara
uada ....... ,_eı, miftenk aewrirat. 

Blldas»ette. ... t 20: JlaJter idaresinde o
pera orkestrası. 
vı.a-. aut 11,55: ltr_._ "Gece ... 

..., opereti. 

KISA DALGALAR 

tor, bu pzlarm kullanılmuıını da ai Harrar ünrine taamu bafllJKÜ· 
fiddetle protesto etmittir· tır. ltalyanlama Habeflere 1rarp kul

Öğrenildiiie cfSre, İtalyan tayya- landıldan askerlerin büyilk bir kıamı 
releri, Habet lutalannı, Phoqme p. Milalüman olduiumlan Ramumda bu 
zmı ha'ri bombalar atmak suretiyle Mir.erler taamua seçemeslerdi. 
bombardıman etmiılerdir. 'Fakat, Ha- Difer taraftan İtalyanların yerli 
betler. çok •tır ayiat 'ftnnelerine ulmerleri araamda memnuniyetsizlik· 
rağmen, mevzilerini mubafua eyle- ler belirdifi bildiriliyor. Bunun iç• 
mitlerdir. Hareklt, birkaç cGn eYTel• dir ki ltalyanlar Mopdbio'ya heyu 
ki aynı hula devam etmektedir. ftaJ. aüer ı&ıclermitlerdir. 
yanlar. A1m1radan mWıim miktarda T b' 'd ki So 
yardımcı kunet getirmektedirler. enı ıen e n 
83 Namaralı Reami ltalyan Habee Taarruzu 

tebl! ~ Ro,,_,.,, Ta,.U• ıueteıiae bildi· 
.... rUiyor: 

Roma. 30 (A.A.) - 83 numuah Cepheden plen haberler, Tembien 
ttmıl harp teblili : havaliainde ffabet taarruzunun unne 

Bir Eritreli kolu, dün Tembien'de dildifinden dalaa çok tiddetli oldu· 
u.na llllD1ÜMma ...... " pçen • tunu bildirmektedir. Habeflerin ... 

yiatı çoktur Habetlet yedi yUs 111, 
lercle Abbi .. ddi c:i9smda muva(faJa iki bin de yaralı zayiat wrmltlerdir . 
yetler chtılnqif olan kol De irtibat ltalyanlann ayiatı ,edi ablt 6111 ~
temin etmiftir. Bu minuebetle dtlt • tı sabit yarab.ve Jtb elli yerli Mlrer 
mu oJdullp milhim sayiat •ermiftir. 611 ile 7iis aklııq ~ yaralıdUa iba
!talyatı sayiatı. am Yatan ordusun· re~. 
dan 24 öltl, 12 yarak w ,sil kıt'allr 8&ı .._... timdi,.e lradar Habe
daa 1 6Hl 2 ~. Somali cıepbe- p.taada ,apılan hareketlerin en Jam. 
sinde, ttaJyanlua iüfJat etmlt olan hu oJmattur Dört bin İtalyan aake
Şaftli lultanmm lmYfttleri Uebi-Şe- rine lrmtı bet bin Habef taamıs et. 
beli mmtabsmda bir ketif hareked miftir. Hilcum uat sekizde bqllllllf
yapaq Ye~ mikdarda Habq kı· tır. Sut bire dolru ltalyanlar için va 
talKnu Gabda clftnDda mafhip etrnit ı 
tir. Tayyarelerimis, bu Mıeketıe p _ ziyet çok zorlqmqtrr. Bu unda taJ-
yet fyi 9.ı. aurettıe ittirü etımiflerdir. yanlar blltiln kunetlerini toplayarak 

..- Habefleri geri atmıtlardır. Bu tur • 
Eritre ve Tigre- rusun milnferit bir hareket mi. yokla 

d Y ıla Y 11 İtalyan cephesinin ut kolunu çeYÜ· 
e ap n O ar mek n Adunyı iyal etmek pyeaini 

A1mara. 30 A.A - Reaml t.tati~ istihdaf eden bir tıetebbiia mil benUz 
LONDaA tiklere c6re, Eritre" Tipe'de uke- belli depıctiı' • 

Çat...- aaatl.t: lut l0.45 - 14.20 : 
lt, 74 m. ,,. 31, 45 .. lut 15 00 - 11.SS: 
11,31 m. aut ıı - zs.35 : u, • m. ,,. 
41, IS._ 

ÇaJJllll8 .. d .. : 10 - ll.20 : 15.,51 m. =======-======-=-========-=ı-===-===-=-=-=--==-= 
" 11, 5s m. aut ıs - H.45 : 11. • m. • ıom : CHuat ~. 
" ıt, 12 m. Saat ıe - il : oa.terUea • YILDIZ : (lloatelrarlo pceled). 
........,... lldli: 11.a m. IS, 2t m. ft • IPBX : (lefiller). 
at. 55 m. • TORK : <Kan• s...ti) • 
'-t it.ıs - ZS,IO: ~ 1 Yen • llBLBK : (~. 

le PGeta· ıt, 11-m, U. ss-. aı. ss,,. 41, • OSXODAlt BALB: C"11pat1e .. ç. 
IO m. rlce) • 

PAall e KADIKOY 11ALS ı <Sa•- > 
~ ..._., IMt il - 11 r IS, il 

.. ... 11.51 - .. : ıt.. ... 11.11-
1: 25, Dm. 

Sinemalar. iyatrolar 

* SBlltR TIY ATROIU : 
(Karamuof 

Nöbetçi ecanel• 

Gvebe lmta .............. Yem. .... 
BsMıl ..... ar >vt s1 Aite ............. 
s.na akil" .. _..,. .... 
tsa..ıamru, ..... " ..... 
~Dmlllar' rl Oelıl.. 
clar Nü..,__ Glll Dol ıı 
C8ddllll 
&.- 'mllnnsd Cnlıa 
8eJOlla Zil* ........ Jllrwla 
<MIDmae .......... om.. 
a.,.,.,... 111 • hııı ... 

.. , 
14553 

Kadastro Meslek mektebı Ankara • 
ya tquuna huırlıldanna baflamıttrr. 
lkinc:ikinunun ortasında taıznma •ti 
baflayacaktır. Deralere, ıubatta Anka 
rada devam edilecektir. 

• Tapu idareaı tarafmdan meyda
na çdıcanlan ıuıiatimal tahkikatı devam 
etmektedir. lki bina baklanda müfet
tifler ıcap eden raporu Genel Dir~ 
törlUğe venniflerdir. 

Muamele V ersiai Matrahm· 
ela T enzilit 

Aa1uan, 30 (Huau.i mulaabirimis
d•) - Fiaaaa Bakanbiı .......... 
......- matrahmda bana....-,.__ 
.an,., komiayoa aamile teaailat , .. 
pılmMDaa• balduada defterdarlık
lara bir tamim yapmqbr B.ek•alrk 
bu t•mi-iacle airai mÜ•••1el•--. 
mulitı, fabrikalardaa aatılıaca~a 
kadar mamullİa aatıta temin için mü 
...... aahipl.-i tarafından W.... 
.. ticari taalaillere , .. ~- .... 
iil. dotrudaa dot :.11• -~· ait 
ı.uıuun Bana rewi, aiıauari1e, e.L 
lüi1e Ye au.aiay• iiantleri ıibi pa. 
ralarm ...ım aab• IMclelinde mia. 
cleaaiç ............................. . 
Y•ıiei matrahına dahil eclilm-e 
aiaia ..... ıeleeetiai taaila ..... 
tir. 

POLiS 

Bir ltçi Bacainu Makineye 
Kaptırdı 

Balatta oturan 25 yapnda Haan ıa 
minde bir itçl Balatta Süreyya Pap 
fabrikamda çahfırlren ayapu a.ki
neye lraptınmf, diz bpaluıdan kail
IDİftİr. 

• KaracOmrilkte elki AB Papda 
terlikçilik yapan Aziz ile arbdqı Ze
ki Edimekapr bancinde rakı lçmifler, 
tehrin ifiae ıirdikleri aman uypn
auzluk yaptıldanndan yMwkmmth~ 
dır. 

• Cıbalide Unldtpll caddaincle ota 
ran 14 Pflllda Ahmet otlu OlmaD 
ilt arbdqr Rıdvan oflu ıı,.. bir ala
cak meeeleainden b•p etmitfer. D • 
ru <>amam yaralaımftlr. 

Tramvay Şirketi Umumi 
Heyeti Dün Toplandı 

Tramny Şirketi bieledslar mn
ml heyeti. .dün lletro HnDHleki Jı(.
kes binaamda fnbllde oknk topla 
ımttır. Bu toplantıda firbtln lll'lll&e 
yHi meeeıe.i c6ri'lillmilf, Nafia V• 
lrlletiyle yapılan ıöripnelere uypa 
bazı kararlar alnwnıttrr. Umumi~ 
içtiımmda, Nafia V eklletl hakuk mi 
pYiri Namık Cemal w imtiyazh f1I' 
ketler umum mlldUrtl BmiD de 
balUlllDUflardır. 
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Bir ihtilas 
Bergama Belediye 

Adapazarı Köylerinde Yeni
den Bağlar Kuruluyor 

Tahsildarı Birden-

bire K a y b o l d u 

Bergama, ( Huıuai muhabirimiz -
den) - Belediye tahaildarlarmdan 
ince Riza, makbuzlarda tahrifat 
yapmak auretile 60 lirayı zimmeti. 
ne geçirmiı. ortadan kaybolmuıtur. 

Bergaı'Dlıll maliyeainden aldığı 60 
liraya kartı yalnız bir makbuz dol
duran tahıildann makbuzun diğer 
kıamma yalnız bir lira kaydettiti 
anlatılmaktadır. Evrak divani mu -
haaebat direktörlüğüne ıönderilırüı, 
Riza sorguya çekilmttir. Bu iti, faz 
il\ paraya ihtiyacı olduğu için yapbiı 
nr itiraf eden tahsildar, bir iki gün 
önce ortadan kaybolmuıtur. Zabıta 
araıbnnalarma baılmıttır. 

Gemlikte 
Y ağmur(arclan 3 eu yıkıldı 

Gemlik, (Huauıi muhabirimiz bil. 
diriyor) - Son yağan yağmurlarm 
teairile bir çöküntü hadiaeıi olmuı
tur. Uçe civarmdaki yoğurtaneler -
denbiri ile iki ev yıkılmııtır. lnaa.n
ca hiçbir zayiat olmamııtır. 

Tutum halta. 
Gemlik, (Tan) - Tutum bafta11 

burada pek ilgili geçmiıtir. Okul 
talebeleri, ilçebay ve uray baıkanı, 
köylüler de dahil olduğu halde pa -
zar yerinde toplanmıılar, Hazim, 
Kadri, MükeıTem, Necla tarafmdan 
aüzel sözler aöylenmiıtir. 

Muallimler birlili 
Gemlik, (Tan) - Gemlik mu.al -

limler birliği toplanmıf, yeni üye _ 
liklere Ragibe, P. Nihal, Muıtafa 
Siret, F~zullab aeçilmiıleırdir. 

İzmitte 

Yaban clomu:au mücadelui 
İzmit, (Huauıi muhabirimiz bil -

diriyor) - Bu sene lzrnitte yaban 
domuzlan ile büyük bir mücadele 
ye baılamnak üzeredir. Bu müca -
~elede, her köylü asgari bir domuz 
iildürıneğe mecbur tutulacaktır. Bu 
lecriibenin iyi netice vermeai bek -
l~or. 

Bir brofiir fıkanlıyor 
lzmit, (Tan) - Halkevi dil, ta. 

rih ve edebiyat tubeai dün aktam 
bir toplantı yapmııtrr. Bu toplantı 
ı·ıbe itleri için çok faydalı olmuı -
ve mühim kararlar almmıftll'. Hal. 
kevi, h• ay bir brofÜI' çıkaracak, 
öz dili yajın&k iç.in tarihimW.ha • 
balar ıJÇacaktır. 

Göztap dağıtılacalı 

[Hunıai mahabirimiıı ya:ıuyor: J 
Aclapaaan, 25 

Kocaeli riliyetinin en büyük ka
zuı olan Adapazan latanbula 142 
kilometre meaafede ve Anadolu 
hattının Arifiye i.taayonundan ayn. 
lan 9 kilometrelik tul>• hattının son 
durağıdır. 

sebir, senit bir ovayı itsal eder. 
Atağı Sakarya nehri ve Sabanca gö. 
lünün ayağı olan Çar kauyu ile çev. 
rilmit ideta bir ada halinc:lec:lir. lk. 
tıaadi vaziyeti bu kelimıe ile birl99in. 
ce ( Adapazan) adı tam isabetlidir. 
Şehir çok canlı ~re ma.nurdur. A
ğaçlı, senit caddeler. hemen her ._ 
vin meyveli ve çiçekli bahçesi var. 
da. ' 

Çark, Göksuyu andıran ve fakat 
ondan daha çok irin ve halkm en 
fazla rağbet ettiii gezi yeridir. Kı.. 
saca: Adapazarı her mevıimde ye. 
tilliği bol çok tirin bir kasabada. 

Hinterlandının senit olmuı bura. 
ımı iktraadi sahada çok yükaeltmit
tir. Hendek, Düzce kazalarından 
geçerek Bolu vilayetine uzanan ve 
günde binlerce nakliye va11ta11 İflİ
yen 128 kilometnlik fOHlerinden 
her aene yüz bini~ liralık ithalat 
ve ihracat eıyuı girer ve çıkar. 
Adıapazannda altı bine yakın ev 

2600 rami bina ve dükkan vardır. 
179 köy v.s 7 nahiyeai olan kaza. 

da ipekçil~ dolaimacılrk, ve ke. 
reıtecilik sanatleri çolr ileri gİtmİf
tir. 3 un, 2 ipek bir dokuma ve (A
dapazan Türk Ticaret Bankaıı)nm 
demir, ahıap malzenrıeai ve ıehrin 
elektrik cereyanmı temin eden mü. 
kemmel bir fabrikaaı vardır. 

Kazada, it, Ziraat, Adapazarı 
Türk Ticaret, Adapazan Emniyet 
ve <>.manıı ki Celnan bet banka var. 
dır. 

Ziraat bakımından Adapazarı, 
çok mümbit ve mahauldarda. Sık 

yağmurlar' araziyi bol bol aular. 
Topraklar her mahsulü yetittirir i. 
ae de baılıca mahsulü patatea, fL 
ker pancan ve iDuırdrr. Az m*tar
da çeltik ve tütün de yetipnektedir. 
Mt!!yYe çok boldur. Armut, erik, ka. 
yııı, elma. teftali, kavun, karpuz •e 
hatta çilek yetittirilmektedir. 

Bu yıllar baicılığa çok ehemmL 
yet verilmekte ve bir aaat mesafe
deki Serdivan ve Erenler köylerin. 
de bağlar yetiıtirilmekte ve yapılan 
tık )löıklerle buralan sayfiye hali. 
ni almaktadır. Bu yıl mühim mik. 
tarda ıarap ta y•pıhnıttrr. 

Civardaki batakhklar tehrin ha. 
vaaını airrla\tmnakta İM de ııtma 
mıücadele.i, bu bataklrklan kurut. 
mağa çalıtmaktadır. Yeni yılda da. 
ha fazla gayret söıterilir ve ekaer 

Adapazarında İstasyon Caddesi 

evlerdeki lağım ve çukurlan mun. 
tazam kapattınlırıa Adapazan 
ıivri&ineklerden ve 11tmadan tama
men kurtulmuı olacaktır. 

Kazada 7 ilk ve 1 orta.mektep var 
dD'. llkmekteplerden birisi haraplı. 
iı yüzünden uray fen heyeti karari. 
le tabliye edilmit ve talebesi diğer 
iki mektebe takaim edilmiıtir. Za
ten ihtiyaca kafi gelmiyen ilkmek.. 
teplerden biriıinin bu suretle ara. 
dan çrkmaaı tahıil çağında birçok 
talebenin bu yıl açıkta kalmasına 
aebep olmuflur. lki mektebe tak. 
aim edilmit olan talebe yanm ted. 
risat uıulü ile bu yıl idare edilmek. 
te ise de gelecek yıl harap olan 
mektebin daha müaait bir yerde ye. 
niden ve aıri bir tekilde ill§a edile. 
ceği umulmaktadır. 

Haraplığı yüzünden iç.inde den 
Okutulma.ama İlnkan olmıyan orta. 
mektep binuı kısmen tahliye edile. 
rek talebe iki ayn binaya taksim e.. 
dilmiıtir. Halkm ve Kültür Bakan. 
lığınm ittirakile yeniden yapılma. 
ama karar verilen ortamektep bi. 
na11 inıaatı bu yd tahsiaatının kifa. 
yebizliği yüzünden gelecek yıla bı. 
rakılmııtır. Halk, hissesine düıen 
taahhüdü ifaya çalısmakta ve gele. 
cek yıl i"'aata baılanrnaımı dile
mektedir. 

Adapazannda, ldmanyurdu, Sa. 
karya, Yeniay. ve Cençlerbirliği ad. 
lannda dört ıpor klübü vardır. Bu 
klüpler gençleri bütün varlıklarile 
her türlü aponın memlekette ilerle. 
maeine çalıflD&ktadırlar. - Muam.. 
mer. 

lzmit, (Tan) - İzmit ziraat mü 
düı-lüğü tohumluk buğdaylan mu _ 
hafaza için köylü:re göztaıı daiıta 
caktır. Bu busuat.. lurınseleın ha _ 
sD"lıklar bitirilmiıt~. Dağıtma İfİnıe 
Jakmcla bqlanacaktır. 

Balık esirde 

Kütahya treninin rötan 
alıkeair, (Huauıi muhabirim.iz -

Clon) - Kütahya treni evvelki ıün 
bet saat rötarla tehriırüze sehnit -
tir. Gecikme sebebi yolda bir kaza 
olmaaıdır. 

Sivas - Erzurum· Yolunda 
iki istasyon Daha Açıldı 

Eakitebirden ilimize relmek üze. 
N hareket eden tren, Kütahya hu _ 
dudundan seçerken Emet İlçel.İ ÇH 
reainde hat üzerinden dolatan bi -
rini tek«lekleri araamda parampar 
ça etmiftir. V ak'ayı müteakip genel 
eavamanlık hadiaeye el koymuı ve 
tahkikat aonucunda makiniıt tevkif 
olunmuıtur. 

1 
KUÇUK TELGRAF 
HABERLERi 

• Sivaı, (Tan) - Sivas adliye mü
ba1irlerini daha iyi hazırlamak ve ye
tiştirmek gaycaile adliyede ıorgu hi-

• kimi Kadri Bilııen idaresinde bir mü
batirler kurau açılmı1tır. Kursun iyi 
aonuçlar vereceği ümit edilmektedir. 

•Erbaa, (Tan) - ilçemizde ço.. 
cuk Eıirıeme Kunarmu bu yıl 28 
lıdmMaıiz yavnaya yardım etmiıtir. 
Çocuklann iate ve ibatel.-i kuru -
mun bakmıevi tarafından temin 
edilmekte ve muntazaman metebe 
ıönderilmektedirler. 

• Eğricljr, (Tan) - Ekonomi n 
~um baftaamda vitrin aeçiminde 
'nciliği "Cihan ınü8kirat, hırda • 
~asiye ve bakkaliye,, mai• • 
ci~hibi Hüaeyin A:rtun ve ikin
ı;f!e "Ucuzlua pazarı,, sahibi 
aeyi..ay!ILh lcazanmaıta-. Hü • 
Ka ~rtumun ımc1a1,., irfan 
~J takdirname ile müklfat • 

'lardır. 

im• ı!!:'ı- (Tan) - Halkevi kıt
cülük kotlara baıl•!D1ttır. Kö:r. 
mühenılie 'tkanı Lataf ve uzman 
dan da Titrini Hüanü tarafın • 
!L.: L • -- . tımancılrit hakkında 
tlW ·.y=-;:~-... . ~' ıı... 

Sivaı, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Sivas - Erzurum yo
lundaki çalışmalar günden güne ilerlemektedir. Sivastan itibaren 
ilk iatasyon olan "Boatankaya" ve "Teaer., e haftada iki defa tren 

• Yüapki ~ml:r, bu hattın in§asma ait 

~af ıa Bakanlığından: 
10 Kanunusani 936 cuma günü saat 10 da Nafıa Ba

kanlığı Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında 181 7 
lira 14 kuruş Muhammen bedeli olan 58 parçadan iba
ret 660. 78 m2 yol keçesi açık eksiltme usuliyle eksilt
meye konmuştur. 

Şartname parasız olarak Bakanlık Malzeme Müdür
lüğünden verilecektir. Muvakkat teminatı 136 lira 29 
Kuruştur. 

İsteklilerin Ticaret Odası vesikası ve muvakkat te
minatları ile birlikte 1 O Kanunusani 936 cuma gunu 
saat 1 O da Komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

(3743) (8138) 

Bursa Hava Kurumu Baş
kanhğından: 

Bursa Tayyare sinemasına her türlü teferrüatiyle 
sesli ve en son model bir sinema makinası peşin para ile 
s~tın alınacaktır. Bu makine fabrikasından orijinal am
balajile yeni olarak Şubemiz namına doğrudan doğru
ya gelecek Montajı yapılıp mütehassıs bir hey'et huzu
-runda tecrübe edildikten sonra bedeli def'aten ve der
hal tesviye edilecektir. 

İsteklilerin Şubemize müracaatları, binamız ve sine
mamız hakkında icabeden maliımatı da her vakit alabi
lc.;ekleri ilan olunur. ( 8049) 10666 

Seyhan Defterdarlığından : 
Adanada eski Dabağhane mahallesinde İrmak hama

mı denmekle maruf ve 3000 Üç bin lira gayri safi iratla 
mukayyet hamamın 4 3 2 sehimde yunanlıdan metruk 
193 sehmi gayri mübadil bonosu ve 40000 Kırk bin lira 
muhammen bedel ile 936 yılının 2 inci kanun ayının 
20 inci Yirminci Pazartesi günü saat on beşde Seyhan 
Defterdarlık dairesinde ihalesi yapılmak üzere kapalı 
zarf usuliyle bir ay müddetle arttırmağa çıkarılmıştır. 
İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 16, 17 inci madde
lerinde yazılı teminat ve 32, 33 üncü maddelerine uy
gun teklif mektupları ile Adana Defterdarlığına müra-
caatları ilan olunur. ( 807 3) 10697 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Bir tonuna 17 lira değer biçilen Bakırköy kazası dahilinde Mi
tatpaşa çiftliğinde tahminen 13 ton mikdarmda.ki tebeşir tozu sa 
tılmak üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mü -
dürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek isteyenler 22 lira 50 ku -
ruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektutbiy}c beraber 10-
1-936 cuma günü saat 15 de Daimi Encümende bulurunalıdır, "B" 

(8086) 

Tahtakalede Rüstempaşa mahallesinde Canbaz: hanı sokağında 
yapılı 43 No. lu dükkan 937 ve 938 seneleri Mayıs sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Senelik mu
hammen kirası 650 liradır. Şartnamesi LCvazun Müdürlüğünde 
görülür. İstekli olanlar 48 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubiyle beraber 10-1-936 Cuma günü saat 15 de 
Daimi Encümende bulunmalıdır. (8152) 

Belebiye Sular idaresinden : 
İdaremiz için bastrnlacak defter ve kağıtların pazarlıkla ihale

si 13-1-936 Pazartesi günü yapılacak olduğu halde yanhşlııkla 
30·12-935 Pazartesi günü olarak ilin edildiği görüldüğünden 
keyfiyet taSıhih olunur. (8165) 

istanbul Milll Emllk Miidiirlüf)ünden: 
İstanbul Bahkpazarmda Nevşehir Hanının alt katında dahili 

4 numaralı dükıkan senelik doksan lira muhammen kira bedeli üze 
rinden bir sene için kiraya verilecekir. İsteklilerin yüzde yedi 
buçuk pey akçeleriyle 10-1-936 Cuma günü saat 14 de idarede mü 
teşekkil Satış komisyonuna müracaatları. "B." (8123) 

Şirketi Hayriyeden: 
Yeni yıl münasebetiyle bu akşam gece yansından sonra saat 

1,15 de Köprüden bir vapur hareketle 176 numaralı seferde yazılı 
iskelelere uğrayacaktır. 

Kullananlar1n 

Asla tutulmıyacakları 
hastalıklardır. 

Ağız, burun ve nrf es l:orusuna 
mikroplara karoı kontan tD 

mükemmel ve en seri 
tesirli antiseptiUir. 

lıtanbul Hrci Aeri 
Kıtaatı Janlar 

1 O O ton İ>:ıca urıa is
tekli çıkmadr;ından n pa
zarlığı 9 tkiıcikan· 935 
Perşembegünü saa15 de 
yapdacak~r. Tutar! ~000 
liradır. luvakkatmınatı 
1200 Ii1dır. lstJer her 
şartnamfi Komiş'lda gö 
rebilirleı 1stek1 belli 
gün ve ıatinde ktnun is
tediği }.lgelerle ıitte Tü 
men biismdakiıtınalma 
Komis·muna gceleri. 

· ls (8163) 

latant aaliye alt•ukuk mah· 
kcmetiriZl : Kadir Havva tara· 
fmdan cası K üçtzarda Mch. 
metali §a yokuıu Maslak ma
hallesi ı sayılı bo Melek evin. 
de Arf. Hasan aıe açılan bo
f&llm&ıvasmda: :aaleyhin ika 
metğflln meçh• haaebile da· 
Vf arıalinin on zarfında ce. 
vap ~k iizett>O be§ gün 
müd~e ili.nen ne karar veril 
mi! arı:uhalin ıah~ da mah 
kem d i v a n e ı ı n e ta· 
lik ılınm ldufun. 
dantanbuJ .. )jllCI hukuJr: mala 
keoi g35.1s2~u d~yaama i
ılıJ?ihinin ı~n ıtıbaren on 
cü.'arfında crrilm~ luzuınu 
tei yerinde c'Zere ilin olar 
Dl 

Aaliye mahkemeleri yenileme bilro-

VAPURCULUK 
Türk Anonim Şirketi 
f ıtanbul Acentalığı 

Liman Han,. Telefon: 2292 S. 
Galata ıubesi Tel: 43663 

Mersin yolu 
SADIKZADE Hpuru 2 llrineikl 
nun Pl:RŞEMBE ,OnG Nat 11 
de PAY ASA kadar 

Trabzon yolu 
AKSU Hpuru 2 lkincıklnun 

PEHŞEMtiE aaat 20 de HOPA
YA k•dn 

ZA Yt - 932 eneılnde İstanbul Li
man idaresinden aldığım cüzdanımı 

kaybe~ Yeniıi almacatmdan elite 
rinin hWmdl yoktur. Hamid otlu Ah.-. 

aundan : .sli)t Mahi yenileme b(i. 

lıtanbul evkaf müdüriyeti tarafın· ,undl.n : 
· • taıbul evdüriyeti taraf---dan Y edikulede Hamam sokağında H • .. ... 

Zürrdan Cemil variıleri kansı Olfet an Ştlide I cıvannda Rua 
ve kızı Sabriye aleyhlerine yanğı KUlteilerine'-1' ~~ıarta 
dan evvel asliye üçüncü hukuk mat muki• tavu~e mlişt~gil ~·~ 
kemesinde 928-1780 doıya No. ıi fan c:lu Su:'~ aleyhine:_ ıkin
görUlmekte olan davanın yenilenr. ci hıtuk rllne . yangından 
muamelei ırraaında : e'VV'f açıJaı'l yenilenme mua .. 

Oıfet il Sab . . .. teril melıi sıraı 
e nyenın COS en ,.. FÖSt 'l d • 

reslerine yollanan davetiye varallı 9100 !;araekn en a L~ıne 
. yoJnan u- aaı ar~ına 

arlraeına mahkeme milbtıri tarfındı i ta f da . 
verilen mqruhatta ikametglhlanrı mıkcme ra ın n ven-

• le< mcınkametgihının meç· 
meçhul bulunduğu beyan edilmetU· b 1 •yan _,.ı'l · ::-

bı u urr- oı;u meaı t.Ue-
zerine haklannda bir ay miiddle rt bul ay müddetle illnen 
iltnen teblllat yapılmatma bioca rllğat 'fl& büroca karar Ye 

karar verllmit ltulunduğundan ıtki· ;niı bPdan tetkikatın ya. 
atın yapslacafı 31-1-936 uat l da ıacağı aut 10 da BUroda 

büroda hazır bulunmlan lUzUJll teb- azır b lüzumu teblit. ._. 

Ut ma1nımma kaim olmü ibre l. .-k üzere ilh olu* olunur. (11U6) ur.(! 

K 
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1 nen teklifini geciktirdi ==~~~~var 
• 

Befiktaı İcra Dairelinden : 

Bir borçtan dola11 tahtı bacza ah
nıp paraya çevrilmeılne karar verilen 
büyük Sahibinin Sesi gramofon 
4-10-935 cuma günü saat 9 dan 12 ye 
kadar Şifli Hacı Mansur eokak 57 
No da eatılacapdan talip olanlann 
mahallinde huır bulunacak memuru 
na müracaatlan ilin olunur. (14994) 

Kap lı Zarf Usuliyle -· 
• 

Eksiltme ilanı 

Yıllık Toplantısı 

Bafra, 30.A.A. - Dün yağan tid-
de\li ve ailrekli yatmurdan Alaçam 
çayı tqnuf ve cadde kenanndaki tü
tünlerini kurtarmak istiyen üç kiti· 
tik bir aileyi seller tütün ulatiyle 
beraber sürükliyerek lcöprüe çarprmt 
ve köprüye atlamak iatiyen üç kiti 
suya düıerek boiulmuflardır. Bun
lardan baıka c:laıha üç kiti de yine sel
lere kapılarak boculmuttur· Selin an
aınn bastırma• yibünden daha biT
kaç kitinin bofulduiu ve dere ktna• 
nna rastlıyan yq.kan köylerdtde sel
lerin iman ve hayvan silrilkleyip ıö
türdUP aöylenm~kte iee de bunla
mı uyısı antaıılnıamııtır. İnceleme
ler yapılıyor. 

Bolu tepelerine kar yajdı 
Bolu, 30 (A.A.) - Bolu ve civan

.,. 3 JÜn aralıbu yaimurlu yalmıf
tır. Sobadan &örünen Cele tepesine 
bu yılm ilk kan dütmilftlir. Bq ay 
kuraklığa brfr Uç cOn aralrbıs ya
lan bu yafmurlar yüdlhden kCSylü • 
nUn tevincine payan yoktur. Çiftçi -
ler bueUn rhk flbıet altında hemen 
tarlalarmda çalıfmaya koyuldular. 

Bafra, 30 (A.A.) - Yeni alman 
malQmata ı&re Alaçam 
• u b a s k ı n r a d a n 30 tütün 
aalap, l S samanlık ft bir klcir de-
finnen bendi yakdınlf, 3 bclm, iki 
erkek denlıe ıUrilklenerek botuJmUf
tQr. Hayvan •~ti çoktur. 

iki laamab clenis aldı 
Gireeun, 30 ( A.A.) - Bu alqulı 

İstanbul İkinci lflis memurlufun· 
dan : 

Bir mWliae ait ve Tophanede ıtum
baracıı yo1rutu alt bapda Adil bey 
apartmanı altındaki fabrikada mev
cut marangos malrinalan ve teferrua
tı açık arttırma ile satılacaktır. 11-
teyenlerln 7-10-935 puartesl saat 
16 da maha11inde huJr bu111nma1'ın 
ilin ohmur. (15026) 

luala eecn yı1du ribcln denisde, ka· 
rada bDylk fu1ma yaptı. •tan mo
t6r ve y~ bqlra, dil~ va
purlar ile ea ,akbı Umanlara 11tmch• 
Jar. Bllytlk dalplar aalallde Hrili fm· 
dıklann bir "-""' abp 11tUrdll. ... 
hil(leld fladrkJip tlnrinde uyumakta 
olu iJd b-" dem. aldı. Bunlar 
da ıtıçltllde kurtanldı. Pwtma fiddet
le devam etmekte. bl,all dalplar • 
hllleri ptcletle dhmektedlr. 

Kapall Z.rf U.ullyle Kkslltme 

Nafıa Bakanlığındjn: 
1 -- Eksiltmeye konulan iı "Frat" nehri üzerinde Ma

latya Viliyetinde Iliç ve Erzincan Viliyetinde Kemah 
Demir köprüleri inpatıdır. 

İntaatm ketif bedeli *8147.50 litadır. 
2 - Bu ite aid eartnameler ve evrak ıunlardır. 

A - Eksiltme prtnamesi. 
B - Mukavele projesi, 
C-Nafıa işleri eetaiti umumiyeai, 
D - Tesviyei Türabiye Şose ve kicir inpata dair 

fenni tartname. 
E - Betonarme büyük köprüler hakkında fenni 

tartnarne. 
F - Kotif huliaa cetveli 
G-Preje. 

İsteyenleı- bu IU'tDameleri ve evrakı 241 kuruı be
del mukabilinde Nafıa Veklleti Soaeler Reialiiinden 
alabilirJer. 

3 - Ebiltıne 18-11-935 tarihinde pazartesi cünü 
saat 16 da Ankatada Nafıa Vekaletinde Soseler Reisli
ği Dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ~ isteklinin 3611 lira 

6 kunıt muvakkat t/311linat vermesi. Bundan başka a&a
fıdaki vesi kalan haiz obnası Jizımdır. 

1 - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair 
vesika, 

2 - İsteklilerin yapımı olduldan itlere aid ~ 
aikalan ihaleden en u ü~ gün evvel cöfte
rerek Nafıa Vetaletinden alacaktan ehliyet 
VMlkaaı. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda Uçüncü maddede 
yaalı saatten bir saat eyveline kadar Soaeler .Reialiji 
Viresine iötüriilerek Ebiltme Komisyonu Reisliline 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile
cek mektuplann nihayet Uçüncii maddede yazılı saate 
kadat celmiı olması ve dıı zarfm mühür mumu ile eyi
ce kapatılniıt olması lhımdır. 

Postada olacak &e«;\krneler kabul edilmez. (2703) 
(5826) 

SÜMER BANK 
Genel Direktörlüğünüden: 

Madde: t. - Buraada lmnJlacak Kamprn Fabrikası esaı 
binalan, müdürlük ve İfçilere mahıuı binalar ile iltiıak dmıir 
yolu, toprak teaYiyeai, fabrika iç yollan, D•aj itleri intaab n• 
bidi fiyat eaanle ekailtmere çılranbnqtır. 

Tahmin eclilen t.edeli 1M7.320.70 (Wr milyoa üç yüs elli J• 
eli hin ilç JÜZ :rinni % 70) liradır. 

Madde: 2. - Bu ite ait enak ....ıan1ır: 
A. - Ebiltıne tartnameai 
B. - Mulrawle projeei 
C.-Feaal......_. 
D. - Umumi prtname 
E. - Metraj •• ketif Wlea a.tnlleri 
F. - Projeler 
bti1eal• bu enala • (albmt aem) Hra IJedelle Sümer 

... Anken taheain4en alaWllrler. 
Madde: 3 - Ebiltme 18 Birindtetria 1935 cama IÜJIÜ eaat 

15,30 da Aitlmra Ziraat Ben..... bi_.DMla Sümer Bank Mer
lr•iı*4hW ..... , ... ,aps1 ... 1mr. 

Mücle: 4. - EbDtme kapalı sarf uulile yapılacaktır. 
Madde: 1. - a.u-.,. tiıelMlmek için iıteldilsin 54.470 <em At w. t11rt 1'iz , .... it) 11ra maYakkat ı.niaat ......... 

ri, ...... Mtlra - .. 250.000 (iki yÜ& elli bin) liıülc Wr .... 
iafumı muftffaki1etle bitirmit olnlana iahat etmeai ft elD
ıiltmeye çıkardan 1.357.320.70 (bir mOyoa ~ Jk elli yetli bin 
üç yila Jirmi 9/o 70) lirabk ba iti haı. yapabilecek malt iktidar
da oldaianu artırma ft .._ le; 11 maa mucibince tmııinat 
mektabu fflebileceli l..wt .... if llir IM•bdan alrmnlf pha. 
detname ile iahat etmeı .. Mu ..... . 

Macide: 6. - T eldif melmqtlan :rakanla yuıldıiı IÜD ft 

ıaattan bir ı .. t evveline kadar Sümer Bank Umam Miclürlü· 
tüne makbuz mukabilinde ~. P•l• ile ıladerilec:ek 
melrtuplarm nihayet ihale tarihintlea bir IQt eneline kadü- ıeJ
mit Ye aarfm bımnt tekilde bpatJI-. olma11 IAwnıwMır. 

• .... ii!lii .. iiiiİll!iml!iimi ....... lllllİlllliii .......... .. 

Güzel San'atlar Akademisi Di
rektörlüğünden: 

1 - Akademimiz Mimari Subeline lise olgwiluk •· 
nacım verenler, 

2 - Resim, Heykel Subeline Orta okul mezunlan, 
3 - Tezyini san'atlar Subesine Orta okul mezunla

riyle mmtaka ertik okulu, Uaküdar ve Selçuk kız ertilr 
okulu mezuıtlan almır. 

4 - Kayıt İli Birincitepin başından 14 üne kadar
dır. Mimari ve tezyinat Subelerine bu tarihdcıı sonr• 
talebe almmaz. 

s - Kaydolmak isteyenlerin aealıdald belgelerle 
birlikte her gün öileye kadar Akademi İdaresine bq 
vurmalan. 

A - Direktörlüğe yazılı pullu dilekçe 
B - Sağlık ve aşı raporlan 
C - Nüfus kağıdı 
D - Eyi halini gösteren belce 
E - Altı adet kartonauz fotoiral 
6 - Mimari ve tezyinat Subelerin6 rirecelderin ka 

bul amaçlan 14 Birincitepin 935 pazartesi günü saat 
da yapılacaktır. (6038) 

Ankara Şehri imar Müdürlüğünde 
1 • .....:. Eksiltmeye konulan it yeni mearlıia c 

cek su keşif bedeli 36808 lira 64 kuruı. 
2.- Bu iee aid evrak ıunlardır. 
A.- Eksiltme şartnamesi 
B.- Mukavele projesi 
C.- Nafıa itleri eeraiti mnumi)'eli 
E.- Hususi ve fennt prtname ve fenni prtname t 

lik mektubu. 
F.- Keşif ve vahidi fiat cedveli 
G.- Projeler 

Bur a Kapı lcalarl İsteyenler bu şartname ve evrakı iki lira mukabilin 
Ankara İmar ?lüdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 

T k A • ş· k t• d 3.- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacakdır. 
Ür nOntm lr 8 in en: 4.- Eksil~e 22 Teşrinisani 1935 cuma gü11ü 

Şirketin vDoude getlrdlll kapllca ile otel ve mDt· onaltıda Ankara lmar Müdürlüğünde yapılacakdır. 
temtlltı b8' ve INlhoelerlle biri kde bet yd müddetle 5.- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2761 li 
kiraya vorl eoektlr. Otelin dl .. ....., •lrkette bulunan muvakkat teminat vermesi ve ı 0000 liralık inşaat y 
pllna gire ki••• a.rafından yapllrllacakbr. Kira tart tığına dair vesika göstermesi lazımdır. 
namesi Buruda firket merkezine mUracaalla gBrU· 6.- Teklif mektublan 4 üncü maddede yazılı saatt 
leblleoell ı bl arzu eden&ere PMI• ile parnız aın.. bir saat evveline kadar Ankara İmar Müdürlüğüne 
derdir, ••tektllarln lelcllfterlnl 1·11·930 ak .. mına k• İl\'Z mukabilinde verilecekdir. Posta ile gönderil 
d81' k•patı z.,... Ye ,an. Jedl buçuk teminat meklubl· ınektublann nihayet 4 üncü maddede yazılı saate ka 
le BqPUtll tlrket merkezine blldlrmeıart llln olunur. ıelmiş olması ve dq zarfının mühür mumu ile iyice 

••·---------------·-• patılnut olması şarttır. Postada vukua &elecek kabul edilmez. ( 2814) ( 6031) 

Daktif o Aranıyor Devlet Basımevi Direktörlüğünde 
Maden Tetkik ve Arama Ensti- Buımevimi.ıin bir yı1c1a çıkarmtı 65 • 10 bin aıo 

to ünden. dar en çok ~ santim cenioliiinde kırpıntı ki 
• açık arttırma ile satıhta çıkanlnuetır. 

Türkçe, 4lmaııca ve Pranmca iyi bilen kuvvetli bir İhale 25-10-935 cuma rünü saat 15 de &umoıwm 
daktilo ite ılmtatmdan, iateltlilerin Ankara'da Ma- yapılacaktır. İsteklilerin arttırma çatından 
deri Tetkik ve Arama EaatitUSüne vesikalariyle müra- 7,5 ilk pey akçesi olan 65 lira 62 laırutuiı 

Bu · ic:abmda bizzat kaleme tmlması prektir • 
• 
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lvanın Güzel Kadınlarla Eğlendiği Şatodan 500 
Adım Otede Moskof ları Bire Kadar Kesmişlerdi 

Garilldü. •• 
Yani arkadan doluc&p ıeten 

ikinci kızak mamdakiler ıördiiler. 
GördWer ama. onlar da Byle çılpı 
bir ıüratle geliyorlardı ki. kendilerini 
toparlamaia vakit bulamacldar. Bir 
uçuruma uçar pbi idilin bulanık ~ 
Jarma daldılar .•• 

qer, bir ıece enel burada keter, 
burcu ve ktinld1 ile, burnundan .,_ 
luyarak. homurdanarak çahfllllf ~ 
adam bu urada kıyıda bulunaaydı ve 
bu bldileyi ıörmüt olaydı ber bal· 
de o çılım kabkah•lanndan birini 
daha fırlatırdı. 

Aah .• Kurduiu tuzak ybde yib 
aıuvaffak olmuttu. 

Evet, topçu kunetinin Jaaklın, 
atlan ve en U9ta topçularile birlikte 
çamurlu ıuları ıömilldiliü yer tam 
onun çalqtığı yereli. Ve o tek bqma 
Ali Ekrem Hanm emri altındaki no
aay alaylanıun yapamadıp dereceai 
~k bir iti baprmqtı. Bu ıece· 
nin lvan orduıuna verdili arar pek 
büyüktü. Zira lvmıa nqe veren bO
tün ümidi ıu anda, buzlu kabuiu al· 
tında ıeuiz ıellis akan koca idil bol· 
ID"f ve yutmuı bulunuyordu. 

Moakof çannm Kuana cloifu dr· 
4iüği1 bütün topçu kuvveti bu topçu 
parkından ibaret delildi. Fakat lva
nm Kuan binini temellerinden 
uçurmak için hazırladıp bütün uata 
lituncıJa.r bu topçular arumda idi 
Ye- hepsi yok olmuflardı. 

• 
Bu urada lvan ile Xuan hanmı 

tqıyan kızak ldil'in sai laymnda, 
yani Tavyap tarafındaki lloüof ma
likinelerinden birinin önfinde bulu
nuyor, ve lvan lıcendiaini aprlamak 
için ne yapacapm bilemiyen ev sa· 
lıibinin ardarda ıunduğu yemekleri 
büyük bir İftİha ile atııtınyordu. 

DelJtetli içmifti. Ne yaptıp bil· 
miyordu. Şatonun biltfln kadmlanna 
smlçıplak aoyunmalarııi! emretmiı 
ve ölüm korkulu ile tUtii diiiyen t:ıır 
uhıöi Kinye.ı, keqdi kın De baldı
.mu ve baldumm 16rilıncesinl blyiik 
bir ocakla ıaman ,.-k ..ı.unda 
ıvanıa baf bap bıralmuya mecbur ol
muttu. 

Bir iki CÜD IOnra Kazan kalesinin 
Jıkık tqlan üıtünde prap içeceiini 
bapra bapra IÖylilyor v.e arnıra gö
süne pek lıceatirdili görümceye ıö.ı 
kırpıyordu. 

Ve.... on1arm kollan aramda 111-
dıp zaman sabah olmuttu. 

Samla. .. 
O abah llolkof kunetleri akılla· 

rmı bq1arma toplamak lüzumunu 
duymuşlardı. Noeay atlılarmm ve 
muhtelif bqıbo.ıulıc çeteleriain her 
taraftan saldırdıldan cCSrtUtlyor Ye 
sece yapılan baakmlarm acı netice
leri iararsibtau. brarıiha bildirili-
70rdu. 

İfin tubafı bu haberleri İvana U• 
Jattırmak kabil olamıyordu. Çünkü 
onun ve Xuan Hanının nerede bu· 
lunduklanm bilen yoktu. 

Bütün kıt'alar uzun cUn ne yapa· 
ca1danm keatiremediler. Bulundukla
n yerlerde mi kalmalıydılar? Yona 
Ka.ıana doğru mu yilrümek doiru 
olacaktı? 

Çar, .. Son ıüratle Kasan lzerinel" 
emrini vermitti. V ermİftİ ama, bu 
emir düpnın bir kale mtidafauı 
71pacağı diifilniilerek •erilmifti. Hal
buki diifman kaleaindea plmq bir 
sete harbine ba1Jaauıtı. Acaba JCa.. 
an bildin kuvvetini bir çete barbine 
mi tahaia etmit bulunuyordu? Bu da 
diifilniilecek bir bafka mae1e illi. 
Acaba mütemadi baakınlarla ycmılan 
Moakof kuvvetleri daha ilerde toplu 
bir diifman cepbeaine çarpımı olau-
71cak mıydı? 

Bu tartlar içinde serileri de diifiln· 
inek lbmıdı. Sol ve aj kanatlarda 
da ne olduğu malOm değildi. 

Aah, lloüoflar pes bot avlandık· 
Jannı anhJorlardı. Nibayet o ciln 
hava baranrlıcen lvamn bulunduiu 
yer ötrenlldi. Bin ihtiyatla kendiaine 
bir ıece enelld balJnnlana bilAnoç- • 
•u verilebildi. 

Çar, bunlan dinlerken badini rtl
yada sanıyordu. Kuan böyle bir cUr· 
ette bu1111111biJadtti ha? ~ 

Derhal ptoda tıir lwp meclW n
ruldu. Pakat buaa bir meclia c1eu
me.ıdi. Zira ya1ms lvaa Jıcon.-., • 
Jananlar dinlediler. Neticede Moekof 
ordusunun aol lıclnadmı idile daya
muı ve kuvvetlerin toplanacağı m 
kadar yilriiy8fe deftJD edilmemeal 
kanrlqtınldı. ~ atlılar raa.
Jadddan a1aylan tvanm emretdil 
.aktada topladılar. 

AJl .... Hu lnnYetledalD .... 

Batiin toppı ,,_.1a ltlir• prniilmıliftii 

da M~oflara ani ealdmflar ya~ darbeyi indinneie huırlanmıt bulu· 
lardı.JO ıece ayle dehfetli bir ıece nuyordu. 
olmufÖ ki bir Kazan kuvveti tara- Gece baımca lvanm bulunduiu p
fmdan baıkma uirainamıt tek Moa- t.onun tam karpsmda, yani idil neh
kof kuvveti ıa.terilemiyordu. rinin öbür layıamda toplaımuf bulu-

lvan bütün bunlara ehemmiyet nan Moakof kuvvetlerine dart taraf. 
vermiyor, yalnız uıta llğımcılarm tan bir hücum bafladı. 
haberini 80nlyordu. Halbuki bana Moakof Şaranpollanndan açılan 
da hiç ldıme cevap veremiyordu. Her atqin pddetine rağmen Kazan cö
tarafa adamlar kotturttu. nüllWeri, fedai bölükleri kademe ka-

Beybude... Bütün araıtırmaıar deme ilerliyebildiler ve karanlıkta iki 
beybade oldu. O topçu kuvvetinin aaat aüren boğaz boğua bir kavı•· 
izi aon on dört saattenberi bilabütün dan sonra Batır Han yorulan Moa
kaybedtlmit bulunuyordu. Bu vuiyet kollar üzerine uı1 muntazam Kazan 
İftDI dÜfOD<ltlrdil: kuvvetlerile dehtetli bir hücum yap-

Acaba onlar Kannlılara mı katıf- tı. İdil boyunda top1aıımq olan lvan 
tılar? alaylan, lvanm cilzel kadmlar ara-

Bu bir hayli korkunç bir it olurdu. aında ıermeıt olduğu '8todan bet 
Sinirleri fena halde ıerilmitti. önüne yüz adım ötede bire kadar boğazlan-
ıeleni bqladı. Onilne çıkanı dövdü. dılar. 

Halbuki bu arada Batır ban aon 

BORSA 
--~ 80 EYLÜL PAZARTESi 

PARALAR 

Alil .._ 
Sterlia 614.- 817.-
Dolar 124.- 126.-
20 Frum ffUll te5.- 161.-
20 Liret 114.- 117.-
20Belcilra fnqı ·- 12.-
20 Drahmi 22.- 24.-
20 lavçire fr. 114.- 111.-
Jl'loria u- 15.-
20 Çek Karon ıs- 17.-
Aftstv7a ~Ua 22.- == llark Si.-
Zloti 22.50 ıuo 
Penco 21- 25.-
20 Lq 14.50 15.50 
Leq 22.- 24.-
20 Dinar 52.- se.-
Yen 33.- 35.-
lnec Karota so- s1-
Altın MO.- 942.-
llec:icli,. 53.- 53,50 
Bualmot 232.- 233.-

ÇEKLER 
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~ 
Bomolld • Nektar 
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8erk Deilrmmleri 
8erk ...... lkı ...... 
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12.0I 

ell,75 
0,79,50 
t,74,75 
4,70,50 
2,44,70 

es.14,35 
1,17,74 

19,20,30 
4,20,25 
5,80.25 
1,97,55 
4.21-
4 Sl.40 

63.77.55 
14.tfUS 
t.71.SO 

it.ti 
S,13,45 

12.-
1,,50 
9,eo 

23.IO 
40.
ıs-
22.-
7.-

15.25 
2.25 
1,70 

57,25 
22.50 
t.75 
7.SO 
0,72 
4.10 

AR 

[Arkalı nr] 

HAK YERLERi 

GGmilşG altın 
Yapan adam 

Bir &ilmüt mecidiye çeyrelini al
tın ıuyuna babnp, Aptullab iaminde 
birine 9 liraya süren Bekir, .ıabtıaca 
yakalanarak adliyeye verilmiıtir. 

lranh hoca 
Vılde hanında vl· 

.ıettifi arada balla inlallp aleyhine 
tahrik edici ban a8zler IÖylemekten 
auçlu İqnlı hoca MUADm dunıtma· 
ama dün aprce.ıada devam edileli. 
Genel aavamankk, hoca MUllDID ce
alandınlmaamı iltedi· Suçlu vekili 
mlidafaumı yaptı. Mahkeme, karar 
verilmek- Usere dunqmayı batka cil· 
ne bıraktı. 

6 • Uçüncil b yük teker kaçalıcçılıp 
tahkikatı, sekizinci ihtiau mabkemeai 
i&tintak hikimliiince bitirllaüttir. 
Yorci Baklaciyef, Hüanil, Azmi, Şük
rü ve Yorci ismindeki ıuçlulann du
rupnalarma yalanda ihtiuı mahkeme 
ainde batlanacaktır. 

• Umumi hapishanede arar satar• 
ken yakalanan Huanm duru,mau 
dün 9 uncu ihtieaı mahlıcemeainde bi· 
tirilmittir. Suçlu bir aene hapis •e 200 
Ura para cuaı ödemeye mabkOm ol· 
muftm. 

• TütGn bçakçıbpndan IUÇ!u 
Beırt.t ve Htileyiain dunıtmalan din 
dokuzuncu ihtilu balıcyerinde bitiril. 
miftir. Mahkeme, Huanm 6 ay bap
aine ve 95 lira para ceau aclemeaiae, 
Belrtqm da beraetine karar ıvernu.tir. 

• Rakı kaçakçrhğı yapan Bartınlı 
Mustafa ve kana Ummil'nün dufUf
ınalan dün 1 inci ihtİla9 hakyerinde 
bitirilmif, ıuçlular 6 pr ay hapee ve 
ı 13 lira hafif para ce.ıaama mahkOm 
olmutlardır. ----Romm Uçaktan dün AnkaraJ• 

Gitti 
Havalarm dü.ıciln 1itmemeal )'il • 

rinden aynlaımyan 7 Romen açap, 
diln abalı IUt leldd on yedi geçe An 
karaya hareket etmiflerdir. Uçaklar, 
orada iki ıün b1ac:ak ve d6necekler
dir. latanbula varqlarmda yapılacak 
kaqılama ve aprlama tareni henfb 
brarla~.Geç lra1an uçakların 
dan8fte lltnbula utrayıp utramıya
caklan bqOn be1H olacaktır. 

Romen açmanlarma film 
Ankara, 30. A.A. - Bu alıcpm 

saat 20 de Anadolu kltibünde hava 
milateprhiı tarafından Romen uç. 
manian oııunuıa bir tölen verilmit
tir. 

• 
• 

• • 
D 
m 

FAVDALI 
BiLGiLER 

BUGONKO 
PROGRAM 

lstanbuı 
11- Danı muıikiıi (pllk). 19.- Ses 

ve orkestra muaıkıai (plllr). 19,30 Eıe 
caz, Mebmi Eıe ve arbdqt"n. 20.- Ba. 
yan Halide konutuyor. 20-.J Stüdyo or
lrestr111L 21.- Rad:vo cas ve tanıo cnıı>
larL 21.35 Son haberler, 'bonalar. 21.SO 
Hafif muaiki tplilr). 

BUkreş 

13.05: Comtantineııco orke1tra1L 13 40: 
Doyumlar, 'borsa. 13.52: Konserin ıU qi. 
14.15: Da71Ulllar. 14.30: Kouerin dreti. 
11: Pllk. 19: Sösler. 19.20: Pllk. 20: Da-
7Qllllar. 20.15: Pllk. 20.55: Oda mibili. 
21.20: Sözler. 21.35: Senfonik konrer. U. 
30: Spor. 22.45: Konserin ıilreii. 23.45: 
Pnıws ·ve Alman dllile duJWDlar. 

Varfova 
19: Pi1Ul0 konseri • Bader. 19.45: 

Pllk. 20: Da1QID1ar.- S6der. 21.10: Salon 
milaiif.21.20 Dayamlar .22.10.10: Konferanı 
22.15: Kllaik piyano konseri. 23.30: Söz
ler. 23.45: Hafif müik pWdan. 

Budapefte 
11.SO: Salon orkeatruı • Sösler. 20· 

Piyano - rabafoa. 20.30: ''Kanuı~ 
dütun., adlı Rotdini'nia operaıL 21.35: 
sene mflsilt 24.05: '"Victor Haco et la 
Da:rıunı.r (()pennm etlreti). 23.35: Çin
Hoqrie,. adlı konferanL 

Prag 
19.10: Almanca J87JllL • Da7am1at. 

19.55: Pllk. 20: Skler. 20.SO: Süel kon
ser. 21.10: 86der. 22.25: Orkeatra konse
ri. 23: DayamJar. 23.15: PWr. 23.45: Da
ramlar (tDsilisce). 

BelgNt 
20: PWr. 20.15: l>a7amlar. 20.30: Ula

..ı 7&7111L 21: Kantlk JB7JllL 23: Da7UJD
lar. 23.20: Rad7o orkeatrarı. 

Brealav 
11: Hafif miizik. 20: Koro konseri. 21: 

Da11Ulllat. 21.15: Ulııral mllsildi 7&7111L 
22: Dam. 23: Da1QID1ar. 23.30: T,ailr 
7&7JllL 23.40: Gece mf1zilL 

Berlln • Tegel 
20: Hafif mfizik. 21: DaJmD)ar. 21.15: 

U1aal Jll'OS1'UL 22: Hafif miisik (Ope
retlerden). 23: Da,.mıu. 23.30: Güael 
ran'atlar. 24: Gece mtiziii. 

• NO BETÇi 
ECZANELER 

Ba cece n6betcl ecADeler tmllardır: 
Sirkecide Betir Kemal - Fenerde Vi

tali - J>iTuJolancla 8ucl - Kambplda 
BeJki8 - ZeJrekte lfMa Haı..1 - Ak· 
araJlda Pertn ._~Saad -
•oda« 81bbat' - .._.,.,hlllcla Rıfat 
Malftar - semade1tqmcla Asıf - Sa
mat)'&cla Brofiloa - ~de Mer
kes - Betiktatta Rma - 8ebreminiacle 
A. Hamdi - Hulra,de Halk - Kuanpe. 
1&da Merka - Bbtlbclacla Şinui Rısa 
- Heybelide Yuaf - Karta!atta Nec
det Ekrem - K~ Hida7et - B-
7flpte HilaDet ecaneleri. 

• 
L iM AN 
HAREKEn.ERI 

Bqlln UınrnnnmtaD liclecek vaparJar: 
But 

9.- Otln1 Banc!ırma hmite 
t.- Kocaeli llaclaa7a7a 
il.- bmir lümderi~ 
.- Otll~ Karadeaise 
21.- GlilDihal BandJrma1lo 

• 
~ U•rnnnıza plecü nparlaı1 

~ 

• 

t.30 A,..Jlk Buadmnadan 
e.- .... Kualıisadul 
ıs- Bartın Bartmdaa 
17.- Tanar lladaa7acl&L 

SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

ISTANBUL ŞEHiR TIY ATROSU 

HAPT.AJ.Jk PROGUll: 

Blrlndt.m ı 1e1ı rut 20 de Oıcbe 
6lcl. ı ~ 20 .. OlclJe elçi, s Per 
...... 20 de Clcl1t llcl. 4 Cllllla 20 de 
Ol~ 6lclL 5 c-rttll ıs de Çoçak 
Ti,.tro.., 5 c-rtım 20 de Yana, 1 
Puar ..... it ela Çoaak Tbatrom. • 
Puu 15 ele Yana. t Puar 20 ele Ya
rua. 
•lhWnNatata(Jtaa•> 
• Su.~ ı .. Vole. 
• Sim• : iki ıenc ba. 
e t,- ı lloate Krilto Koate& 
• Tirin Gece 1ıllMltl. 
e Sıls ı Sirildlle Bereket - APtaa 

kotlıımam. 
e Y.W. : PQlllliaL 

• ADıuar : Sanda - llblrU Ada. 
• Asri ı Dmelrcl C... - PetNI .. .......... 
• o ..... Hile ...... Allmed. 
• lli1I ......... - ......,_ 

• HASTANE 
TELlFONLARI 

Bir Çocuk 

Jale jkindi vakti B•yoğl •nnn bil
yük mafualannı dolatt ktan sonıa 
çay içmek için pastacıya ıirecekti. 
Hava ıerin .• Hafif rü.ııir yüzleri ok
ıuyor .• Kapah bir çay evinde boğuk 
bir havada, vakit geçirmekten vaz· 
ıeçti. Yürildfl. Sinemalardan birinde 
.. Yumurcak,, adh bir Amerikan fil. 
minin ilanlarını ıördü. Jale, çocuk 
sii.ıil duyunca yUretinde bir mı, bir 
acı duyardı. Görmece karar verdi. 
Film batlamıttı. Karanlıkta, elelru ik 
fenerinin ıtığı ile, yer buldu. Oturdu. 
Bütün dikkati ile ıeYl'.e bafladı. Me
lodram ve macera dolu tirit ıöateri· 
liyordu. Yumurcağı Amerikan can
ıeaterleri kaçırıyor, körpe dimai. 
birçok aeneri maceralara phit olu· 
yordu. Fakat, bu kötü ömekler, te
rimli çocutun saflığını ve ablllanı 
bozmuyor. Sonunda çocuk, kendiaini 
evlithğa alan bir aile kucapda kUr
tulup eriyor. 

Bu baıit ve dramaik hiklye" bitin· 
ce, ortalık aydınlandı. Jale ıö.ıyafla
nnı ailiyor, teeaürilnden titriyordu. 
Çarçabuk çantaamı açtı, yaflarla bo
zulan tuvaletini yapmaia bapadı.. 
Pudra kutuıu ve kırmızı kalemi, p 
.ıelliğini tamir ediyordu. 

Jale'nin yanında oturan bir bdın 
da ayni iti ıörüyordu. İki kadın, bi
ribirine baktı, gülümsedi. Beraberce 
kalktılar. Konuımata bafladılar. 

- Çocuk vak'alan beni çok ml1te
euir eder. 

- lmuı_ ~ aepederken, ço
culdannı"liatn'Iıyor .. ÇOc:upıu var 
mı?. 

- Yazık ki yok ..• Çocuklara tapa
rım ..• HayUımm en büyük acıa, ço
cuk anuı olmamaktır· 

Jale, ıenç ve .ıenpcli. ICocnı onu 
tapınır cibi severdi. Bahtiyarhpm 
baltalıyan biricik teY• çocubuduk· 
tu. GCS.ıleri, yine yatlarla cloldu. 

- Madem ki çocuklara tapanmız, 
bir evlitlılıc ahım. B!er lji ~ene
ni.ı, memnun ka1ınmı.ı. Gündelikçi 
bir dikifÇI tanıyorum. DUıa, bana, ya
kıfıklı ve çok sevimli Uç yqmda bir 
yavrucuktan lk açtı, avalh çocuiun 
umell 61m1i'9 •• Komplar aelip ÇOCU• 

YENi NEŞRiYAT 

Hafta 
"Hafta_,, mekmuaanm 78 lncıi-1&,-. 

11 birçok meraklı yuılu 'VI aOsel renk 
li reaimlerle çıkmıftır. J= )'iZi· 
1ar araamda fUDlan •:va : Pe • 
yami Safaıun .. Onemli idafDm kula· 
n" bqbklı makalem. lnptere • Jtaı
)'I harbi, Odemftten plen Efelerle 
milllkat; Ahmet Refik'in .. Topkapı 
sarayında bir Yahudi lranaı" batlrklı 
tarihi yansı; Ni.ıamettin Nuif'in ..... 
aoqJar memleketimizde nuıl loca kur 
duJar?" bafbğmı tapyan meraklı ma
kaleli, -bunlardan bqka kantocu ilin· 
yon Virjini; Cepheden cepheye, Jdl. 
çak Jdklye, Kravford'Wı eenrı. Qis
U ap. roman tefrikaeı mecmuama 
sencin mttnderecatı arumdachr. Oku 
yucularamsa tavalye ecleds. 

Arsıuluul 
T m konfs'Ulllfif~ 

t.~~~~ 
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Basımevinin Bastığı Kitaplar 
J ira Kş. 

1 25 
o 40 

o 50 

o 75 

o 75 

o 75 

o '15 

o 50 

o 50 

1 50 

'15 

so 

Kitabın ismi Müt:llifi 

Gönülden Gönille 
Muvaffakiyet 

M. Turan 
Ga11on tercUmeai Muallim Mübahat 

Propaganda 

Çok Seri Kazanç Yollau 

Kendini Tanır mıaın l 
Tali Sensin 

Mliıküllerle Mücadele 

ideal Büro 

Yeni .MU9teri Bulmak Sanatı 

Aakert Mektepler için 

Yeni Kıraat Kitabı 
Be§ Mürebbi 

Kılıcımı Sürüyorum 

.. .. 
•• " .. •• 

" .. .. ,, 
,, .. 

•• " 

Muallim Osman Scnai 

Mualliın Hüviyet Bekir 
Reşat Enis 

Beş taneden fazla alanlara % 30 iskonto yapılır. 

10597 

Kapalı Eksiltme ilanı 
YeşilköyTohum lslah istasyonu Sa
tınalma Komisyonu Reisliğinden: 

6 Son Kanun 9 3 6 tarih Pazartesi günü saat 14 te 
lstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinde, eksiltme komisyo
r,u odasında (20270) lira keşif bedelli Yeşilköy Tohum 
İslah İstasyonu çalışma evi inşaatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuş'\ur. Mukavele, eksiltme Nafıa iş
leri umumi, hususi ve fenni şartnameleri, ~roje, keşif 
hiılasasile buna müteferri diğer evrak ( ı o 1) kuruş mu
kabilinde Tohum İslah İstasyonu dairesinde verilecek
tir. Muvakkat teminat ( 15 21 ) liradır. İsteklilerin tek
lif m«:_ktuplar:ı v.e en az. ( 15000) liralık bu işe benzer iş 
yaptıgına daır ıdarelerınden almış olduğu vesikalara 
istinaden İstanbul Nafıa Müdürlüğünden yazılmış ehli
yet ve ticaret odası vesikaları ve muvakkat teminat 
makbuzlarını 6-1-936 pazartesi günü saat on üç buçuğa 
"adar yukarıda adı geçen Komisyon Reisliğine verme-
leri lazımdır. (7945) 10603 

Osmanlı Bankası 
Türk Anonim Şlr-ıtı,.Jasıı Tarlh1:1863 

Sermayesi : 10.000.000 lngillz Lirası 
TUrklyenln ba9hq 9ehirlerlle 

Parla, Marsllya, nıs, Londra ve Man~eaterde 
Mıaır, Kıbrıs, Irak, lran, Filiatin ve Yunaniıtan'da 

şubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna-
nistanda Filyalleri vardır. 9s12 

Her lürlG Banka muameleleri yapar. 

Türkiye Şeker Fabri
kaları Anonim Şirke
tinden: 
Şeker Sandığı Ahnacaktır. 

1936 senesi zarfında Fabrikalarımız için 
iatı~ almacak ~andıkhk kereste, kapah za~i 
usulıle 11 Sonkanun 1936 tarihine raslayan 
Cumartesi günü saat onda lstanbulda Bah· 
çekapıda Taş Handa Şeker Bürosunda ta· 
ibine ihale olunacaktır. 

ŞARTNAME, lstanbulda Şeker Bürosun· . . . . 

2600 Aded Boş Güherçile 
Çuvah 

Askeri Fabrikalar İstanbul Satın
alma komisyonu ~aşkanllğından: 
Bakırköy Barut Fabrikasında bulunan 2600 aded 

boş güherçile çuvalı Askeri Fabrikalar Satınalma Ko
misyonunca 17 İkincikanun 936 saat 14 te Salıpazarın
daki Yollama binasında açık arttırma ile satılacaktır . 
Tahmin edilen bedeli beheri 2,5 kuruşdan hepsi 65 
lira. ve muvakkat teminatı 487 ,5 kuruşdur. Çuvalların 

nümunesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
muvakkat teminatı Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatıra
rak makb.uzu ve 2490 numaralı kanunda yazılı vesika
larla o gün ve saatte komisyonda bulunmaları. (8153) 

BU AKŞAM 

ÇAGLAYAN 
Eski "Mulen Ruj,, da eğlenehi1isiniz. yeni ve zengin program 

DENiZKIZI EFT AL YA 
SADi Bestekar BiMEN 

Danslı zevbek türküleri: DENİZKIZI tarafından ayrıca aydındaı ı 
getirilen " ? ,, Efe tarafından Aydın zeybek oyunları 

Loe11 v,. m11"11l11nnm eimrliciPn• tPrlıu·ik Prlini7, Tplpfrm . 40~RS 

~®®® WU~[Çl&~D • 
Hava kurumu büyük piyankosu 

BÜYÜK iKRAMiYESi: 

( 500,000) Liradır 
Ayrıca: 200,000; 100,000; 50,000; 30,000; 

30,000; 25,000; 20,000; 15,000; 
10,000 Lirahk ikramiyelerle ( üç ) 

adet ( 100,000) lirahk mükafat vardır. 
Ketlde: Ydbatı gecesi yapdacaktır ... 

Biletler: ( 2,5 ) , ( 5 ) ve ( 10 ) llrad1r. 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi ahnız ... 

._....~ 

TAksırmak 
1 Soğuk algınhğınm 

GRiPiN 
almması IUzumumu 

ihtar eden ilk tehlike 

işaretidir . 

G R i P .i N 
Baş, diş, adde ağrılarile di~er ağrılan en kısa zamanda ve en 

ket'i eekilde dindirir. nezleye, soğuk alpnhğına gripe ve 
emsali hastalıklara karşı hılhassa müf"s&Jrdir 

(Gı i pırı k:ı;;~wrın ın 10 tarı • l ı k ~~n anı~la j l.1rı ıı ı tn•· h ..-d,. ız ) 

ı Yozgat ilbayhğından: 
Yorgat Memleket hastanesi için fazla mikdar açık 

eksiltme suretile satın alınacak karyola, yatak, battani
ye, terlik ile, ameliyathane, laboratuvar levazımı vesair 
alat ve mefruşat eşyasının ihale günü olan 2 Kanunu
sani 936 günü görülen lüzum üzerine 15 Kanun usarl 
936 tarihine uzatılmıştır . 

İhale mezkur tarihe rastlayan Çarşamba günü "' 
gat Daimi Encümeninde yapılacağı ve alınacak bJ'i· 
zemenin şeraitini öğrenmek isteyenlerin Y ozgat"1an 
ra, İstanbul Sağlık Direktörlüklerine baş vunr 10743 

olunur. (3722) (8101) __. -

... s 650 oo :;ooo K •rta ,, ,, "ı 8u11u 
< so ı oo oo Yekun ·üçük " " S4i1eı • 
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YENi YILA GIRiYORUZ .... 
Kendiniz veya sevdikleriniz i~in en 
makbule ge~ecek Yılbaşı hediyesi 

1936 MODEL i 

TELEFUNKEN 
radyosudur. 

Yeni TELEFUNKEN, berrak ve temiz neşri
yab ile dünyanın takdirini kazanmıştır. En 
müşkilpeaent radyo meraklıları 1936 Modeli 

TELEFUNKEN'i 
dinledikleri zaman hayretten kendilerini 

alanıamqlardır. 
Yeni yıla girerken ıiz de 1936 Modeli 
TELEFUNKEN radyosuna sahip olunuz. 

Geliniz, göriinüz ve kanaat getiriniz. 

BOURLA BiRADERLER ve Şs1. 
Ankara • latanbul • lzmlr 

ve S A T 1 E' nln bUtUn 9ubelerlnde. 
Anadoluda Sahf yerleri: Samıunda: Albala • Adanada: Muharrem 
Hıtmi - Kayaeride: Saatman • GirHonda Haeı Hann - Trabzonda: 

Ademı ıktıdar 
ve 

Bel gevşekllllne 

HORMOBIN 
faf11i1At Galata oosta kutuıı .. _____ 12SS 

ggz~ 

asrın 

Kadını da 
Erke§I de 

Yalnız 

TAN saati 
Kullan1r. 

TÜRK SAAT 
Şirketi - latanbul 

10681 

Saç d8külmeai ve kep~klarden 
kurtulmak ıçin en qıileuir ilaç 

10200 

' 

o'-l'ô 

'~ 
\. ) B; »' 
k.muı~r n falı ! 

Alellde ampuller olan bizler timdi 
ye il.dar her tarafta kullanılıyor. 
duık. Şimdi herkea biai kovuyor v• 
yerimize, hakikaten bizden sak iyi 
1tlk veren ve daha az cereyab. ..n ... 
den: 

ÇiFT SPIRALLI YEnl 
TUftGSRAM 

Ampullerini koyu1orlar. Bunun 
önünde iartık kaçmaktan batka çan 
yoktur. 

"iFT SPiRALLI 

TUNGSRAM 
. 

YILBAŞI ÇiÇEKLERi 

SABUNCAKiS 
Q~ek Ticarethanesi H.eı Harun sadeler • BurAdaı ŞMf .. Konyada: -Ati uı .. ı . Bahke 

ıirde: Şeb Mehmet .. Gaai Antepdet Glzelbey Zade miiftaeseleri lstanbul Levazım Amirlig ... i Jayram ve Yılbapda ıizin ve doatlannmn memnuniyetini mucib oJa. 

satlnalma 
ak ıayet güzel ve nadide çiçekler ve çiçek ağaçlannm müntahap çqlt· 
~rini hazırladığmı arz eyler. 

-.-ml1HltlflDlllJIUllDH1lllllUIUllHlllJIHHllllllltflrH-nHIHDIOI K o m i s Y o n u i 1ln1 arı --1:~ ,:~:ğ!u.~'!.:-!:1~::;~·o.4~!~7· ---• 

.~ N Kıı·se Ato··ıyesı· luJ~~~tlı~~e= 
1 sesat ıçın 42 ton bulgur 

R 8-1-936 çarşamba günü saat 
tire, OtOtİpİ, her türlü klişe yapıhr 1 15 te Topanede Satmalma 

il Komisyonunda kapalı zarfla· 

abukluk, Temizlik, Güzellik 
El eksiltmeye konulmuştur. 
E Tahmin bedeli 5880 liradır. 
=ı İllt teminatı 441 liradır. 

•-mtllllmDmUllUJllllUIHll~ Şartname ve nümunesi Ko-
6915 misyonda görülebilir. İs-

~r--------------------------~-------------

1 L B A S 1 N D A 
teklilerin ihale saatmdan 
bir saat evveline kadar ka
nuni vesikalarile beraber 
tekliflerini Komisyona ver-

10767 

100 Ton Bisulfat 
Askeri Fabrikalar lstanbul Satın
alma Komisyonundan: 
Bakırköy ~arut fabrikasında bulunan 100 ton Bisulfat 

askeri fabrikalar "Salıpazanndaki,, satmalma komisyo
nunca 7 İkincikanun 936 salı günü saat 14 te açık ariır
ma ile satılacaktt. Tahmin edilen bedeli 405 lira ve mu
vakkat teminatı 30,5 liradır. NWnune hergün komisyon
da görülebilir. İsteklilerin muvakkat teminatı Beyoğlu 
Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzu ve 2490 numarah 
kanunda yazılı veeikalarla o gün ve saatte komisyonda 
bulunmalan. ( 7971) ıosıa m ak bul e geçecek hediye meleri. (345) (7966) 10503 ... ----------------------------------------• -&...,;;.. "1.lya zade Nureddin Eren'in Hastaneler İhtiyacı için 

.... ,.,_. .,ft 4000 adet Yün fanilaya ve-___________ _.· us müstahzaratıdır. rilen fiat pahalı görüldüğün 
...a... den pazarlığı 7 ikincikanun 

Akdan~-~~hum lslah ista ~ Di- lstinbıl Komutanlığı j ~!6 s~op~=~:ı;!~~;~ 
re för(UQUnden : ·7~ tuıalma Komisyonu Komisyonunda yapılacak-

İslah İstasyonu üretme çiftliğinin 935 yılım m~ ilanları tır. Tahmin be~eli 9000 li-
den (791) balya birinci ağız ve (18) balya . . sin~ 1steı,bul Komutanlığı r~dır. Son Temınatı .~350 
ldcvlaıad paı;nufu 936 senesi İkfn ika e~....!.hirlikıerr...ayvanatı için alı- lıra~ır. S~name ve .. ~~~-
Puartesi -:ı.-:: c nununun • ~ cak lan . nesı Komısyonda gorüleb1-

&MSn1 saat 14.30 da Adana Pamuk borsa taf~ o a;so.ooo kilo Yu- r t t krl · b ır tt 
da ve MUessese İdare Hey'eti huzurunda satışa çıkarıl ?il\ t verilen tı_t makamca pa 1r. ~ e 1 enn e ı. saa e 
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