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İtalya Laval'in Sulh Şartlarına Süvarilerimiz· Ekmek Gibi Kömür 

H ·· a· C V . den Muvaffa- Meselesi de Halledildi enuz ır evap ermedi kıyet Bekliyor 
Celal Bayarm Belediye Reisile mülaka

tından sonra ihtiyacı karşılayacak kok 

kömürünün getirtilmesine karar verildi 
Mussolini: "Bizi Kızdıran Şey Habeşistanla 

Bir Tutulmaklığımızdır .. ,, Diyor 
Samvel Hor - ~ 
laval Mül8katll 1 

İngiltere Amerika ile 
çok sıkı bir dostluk 

tesisine çalışıyor 
Londra, 2 (A.A.) - Samvel Hor.

tın önümüzdeki hafta başlangıcında 
on, on iki gün için lsviçreye gitmesi 
:Uhtemeldir. Bu bir tatil seyahati ise 

e Sir Samvel Hor'un Laval ile görüş
ll'ıcsi ve Cenevreye gitmesi ihtimali de 
\'ardır. 

londra, 2 A.A. - Doktorlar Sa. 
lrıvel Hoare imkan hasd olur ol-
1baz hemen tatillerden istifade et • 
llıesi tavsiyesinde bulunmuılardır. 

. Her ne kadar Hoare geçenlerde 
r~Çar olrluğu hastalıktan iyileımi, 
le de iyileıtikten sonraki mütemadi 

1beaai ve bilhassa dıt vaziyet ve me 
~lelere müteallik devamlı çalııma General Santini Malıallede ecnebi l'azete muhabirleri ile konufuyor 

t•ı tatil ve istirahati zaruri kılmak • 
&dır. 

.. Hoar, Parise uğrryarak Laval,i 
lorıneyi ümit etmektedir. 
it Gaybubetinde Eden dıt itleri ba. 
•nına vekil olacaktır. 

.... ~•• itleri bakanlığı parlamento 
t llsteıarı Lord Stanhop deniz konfe 
~sında Hoar'ın yerine kaim ola • 

hr. 
Edenin 12 Kanunuevvelde Cenev 
~· 18 ler komitesinde hazır bulu. 

C&ğı zannedilmektedir. 

11 
l>aris, 2 (A.A.) ·- Gazetelerde bey 

1 clmilcl vaziyet hakkında uzun müta
dtalar yoktur. Eko dö Pari gazetesin-
' .. Petrolden bahsederek şöyle diyor: 

b İngiliz kabinesi, petrol üzerine am 
~go vaz'ı suretiyle bir zecri tedbir 
h~ a tatbikı meselesinde bugün battı 
~teketini etsbit edecektir. Vereceği 
. tardan şüphe edilemez. İngiltere i

:ın .hedef artık kollektif emniyet sis
t~kıni kabul ettirmek değil, Birleb Amerika ile iyi münase
~ etler muhafaza eylemektir. Lon
b~a hükumeti, Avrupa kıt'asına ait 
ırtakım taahhütlere girmeksizin A

:cr.ikanın kollektif faaliyet sistemine 
~ hı! olmasını çok arzu etmiştir. Ruz 
~~l~'ın İngiliz - Amerikan mesai birli
fının ilk adımı demek olan bitaraflık 
.:~ununun tatbikmdaki gayretlerini 

1. larnıamaktadır. Hiç bir zaman Ingi
~ kabineleri için Amerika ile uzlaş
ltı" ktan daha mühim bir şey görülme
r 1ttir. Laval, birtakım vakayi zuhu-

Bir Şehir 
Ha·beşler 
Elinde 

Cephelerde 

Vehip Pş. - N asi bu 

kolları ilerliyor 

[Büyük ve nihai neticeleri olacak 
bir harbin hazırlıkları yapılıyor. Ce 
nup cephesinde halyanlann bütün 
çalı§Dlall uçak h.icumlarına inhi • 
sar etmektedir. Vehip Pata • Raa 
Nuibu cephesinde halyanların ka. 
ra ordusu ile iyi bir netice alınamı. 
yacağına inandıkları tahmin edile. 
bilir. Şimali tarkide Ras Seyyumun 
idare ettiği çete harbi dün neıretti. 
ğimiz krokiye uyıun bir tarzda İn. 
kitaf etmektedir. Harp mıntakala. 
nndan ıelen aon haberleri veriyo -
nız:l 

A.duababa, 2 A..A.. - o,.aden 
cephe•inden ,.elen devamlı ve iyi 
haberlere ,öre, Rcu Ncuibu ve Ve -
itip Pafa. Goralaay i•tilramet "nde i. 
leri hareketlerine •Üratle devam et. 
mektedirler. 

Diier ba;ıı haberler, Habeflilerin 

V ehıp l'aşa - Nasibun 

ltalyan Somalisine aık sık tecavü.ı: 1 
yaptıklannı ve "Obia., c·varınd ki 1 
"Damara,, yı iıl'al etm ·, oldukları. 

lArkası \:1 uncuua 1 

İnönü Binicilik mekte

bini Ayasağa'ya nak

lettiriyor ve subaylara 

tavsiyede bulunuyor 

Başbakan General ismet İnönü 
dün öğleden evvel ve öğleden son _ 
ra ıehirde gezintiler yapmııtır. 

Batbakan öğleden evvel saat on 
birde sipahi ocağına giderek manej 
yapmıı. zor manileri defalarca at
lıyarak birçok güç hareketleri mu • 
vaffakıyetle baıar.mıştır. l,20 yük. 
seklikte tek aırıklı dört maniden 
birkaç kere atlıyarak yapılan bir 
parkur bir saatten fazla sürmüıtür .. 

Parkurdan sonra Baıbakan, bir 
müddet istirahat etmiş ve süvari bi
nicilik mektebi komutan vekili yar. 
bay Saimle genç sübayları yanına 
çağırarak birçok sualler aonnuı, ba 
zı tavsiyelerde bulunmu,tur: 

Bu meyanda demiılerdir ki: 

"- En iyi Avrupa ekipleri gibi 
spor ve müsabakalar yapmanız la • 
zımdır. Bilhassa polo ile meıgul ol
manızı tavsiye ederim. Polo; zarif 
ve çok faydalı bir spordur. Onun Celôl Bavnrın dün .... u·· •ıyaretlerı d l b" · memleketimizde taammümü cidden .,- oc .. esnasın a a ınmıf ır rumı 
yerinde olacaktır.,, Bu yıl memleketimizde kok kömürü olan kömüü satmalarıdır. Digeri de 
Başbakan yetiıtirilen ve yetitmit istihlakatı ıcçen senelere göre çoğal- Zonguldaktaki sömikok fabrikasının 

müsabaka hayvanları hakkında da mıştır. Bu da resmi daire ve müesse· :>eni kurulduğu için istok yapamama
izahat istemiıler, beynelmilel mü _ sclerin tamamile kok kullanmaya baş- sıdır. Bunlardan dolayı bir kok buh
sabakalarda tecrübe edilen muhte. lamaları ve halkın da mangal kömürü ram hasıl olmuş ve bu buhran man
lif parkur hayvanlarını, isimlerini ve odun yerine koku terviç etmelerin- gal kömürü ve odun üzerinde de ken
birer birer sayarak sonnutlardır. den ileri gelmittir. Halbuki bu yıl dini göstermiştir. Bu yüzden son gün
General ismet lnönü, aldıkları iza memleketimizdeki kok istihsalitı ih· lerde mahrukat fiyatlarının hatırı sa
hattan çok memnun kalarak, de _ tiyacı kar1ılayamamı9tır. Bunun iki se yıhr derecede yükselmesi ve gerek 
mitlerdir ki: · bebi vardır: biri ııazhanelerin ancak halkın gerek dairelerin ihtiyacını te-

,, - Önümüzdeki mevsim içinde şehrin gaz ihtiyacını temin edecek ka. min hususunda sıkıntı çekmeleri üze-
Berlinde büyük beynelmilel atlı mü dar kömür yakmaları ve bundan hasıl ı Arkşsı 9 uncuda ı 

[Arkası 9 uncuda] \iJii~!l~i~fa~~~~~~~~~~~~~~!ii 
______ Makineye 

r ~lirken' 
Ras Desta orduları 
Somalide Moga
dessioya kadar 
ilerlemiş 

Londra, 2 (A..A..) - Habeı ge_ 
nel karargahı ile şahra kuvvetleri 
arcuındaki İrtibatsızlık dolayı.siyle 

burada türlü türlü ıayialar dolaf _ 
maktadır. Ras Desta'nın ltalyan So 
maliaini mu.ı:alleriyetle aıarak Mo 
11adessio civarında bulunmakta ol_ 
duiu haberi de bu ıayialardan bi. 
rini tefkil etmektedir. 
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Ev Kral içesi 

MÜSABAKAMIZ 

Unun önüne geçmek maksadiyle cu
ll'ıarteıi günü bir kere daha Mussolini
i·' dönmüş ve Düçeden 18 ler komite
~ to.plantısmın 12 flkkinuna tehirini 
~hık gösterecek sulh teklifleri yap
)' sını istemiştir. Düçe'nin bu tavsi
\ tye ittiba etmiş olduğuna dair bir -

Atatürk iki Veni Fabrikaya Ad Koydu 
Usküdar Kı.ı: San'at mektebinde k 

Türk kızlan ve kadınlan araamlla 
ey iıitmedik. 

Habeşistan' a yem 

para verecekler mi? 
• Paris, 2 (A.A.) - Eko dö Pari ga
ii~tts.i Habeşistan hesabına Amerika -
)'" hır istikraz akdi için müzakereler 
ı:Pılınakta olduğu haberini teyit et
il tktedir. Diğer taraftan Habeşista • 
d ın cenubu garbisindeki kömür ma -
~nlerj ile petrol kuvulanm işletmek 
l! c~e Çetok'a bir imtiyaz verilmiştir. 
fi~ ınıtiyaz, Habeşistamn Londra se
~ 1.lartin tarafından ayni şahsa ve-

1 olan imtiyazdan başkadır. Çün
......,_ ... _ [ Arkası 3 üncüde 1 .......................... 
Avf ilan Edildi, 

enizelos 
Dönüyor 
! eni Yunan Kabinesi 
oalkan paktına sadık 
kalacağını b i l d i r d i 

Malakiım .zabitler ve Venİ
aeli•tler hapi•ten çıktılar 
Te'6ral haberleri 5 incide 

lJ / 
• 

')/fll~r~~ 

' ~p4:. F~J~· 
··-----------------

[A.tatürlı, Baıbakanın Bursa ve Gemlikte temel atma törenlerini yaptığı son ilri yeni fabrikamı • 
.a, Türlı lrölriind.,. (Merino.) ve (Suniipek) adlarını vermiftir. Büyült Şefin Ekonomi Bakanına bu ad-

lan bildiren melıtu.bunun lılife•İni yulıanya koyuyorua.] 

yuva 1evgisini arttırmak .•. 
Bu müsabak-ayı tertipten bi ~k 

gayemiz bu olduğu için kayıt ~art
sız, kuyutsuz her istiyenin müSibaka
mıza girmesini ve bu müsa~;Jyı ~n
gin, fakir değil yal~ı~ ~an)3"1' 
kazanmasını temın ıçın, ~ ya~~ 
lazımg'elirse yapacağız, ~ 

Bunun için müaa da im-
tihanları memleketin~ü ehi .. 
yetlerinden İ•tif ~ttiğ hnen-
ler yapacakbr ve ~ ıtanbul 
kız sanat mektepleri t ve idare 
heyetlerinin ~etin~o caktır. 

Dikit bi~~me~~~rmek, çocuk 
bakımı~e resi gibi dört kısımdan 
ibaret o üsabakanuzın yalnız bir 
kısmın dördüne de birden girmek 

ka~i~ 

fı7~ın herbiri için ayn ayn 
imtihanlar yaprlacakbr. Her kısım 
için yüzer kiti seçilecek, bunlara he
diyeler verilecektir. Yani bir kere 
dört yüz ki1iye 2000 lira tutannda he
diyeler vereceğiz. 

Bir de: 

Bu dört kısımda birden muvaffak 
olan ve istenilen dereceyi kazanmış 
olan ev kraliçesi ilan olunacaktır. 
Ev kraliçesine ayırdığımız hediye, bu 
iki bin liralık hediyeden ayrı ve faz
la olarak şudur: 

750 liralık hir kürk manto 

Çapa Kız San'at mektebinde kı.ı:... 
larımız bir FJrnmı vaparkrn .. 

Yakında: 

Diğer tafsilab olcuyacakımız! 
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Düşündükçe 

Namık Kemal 
- Dünkü yıldönümü me
rasiminde tıöylenmi§tir -

Bir imparatorluk yıkıldı. Bu impe
ratorlukla beraber yıkılan şey, yalnız, 
muhte1if ırkları ve milliyetleri biribi
rine teyclliyen gayri milli ve siyasi 
birlik değildi; ondan evvel Osmanlı 
lmpcratorluğunun bütün içtimai mü
ecsseseleri, ahlak ve fazileti, estetik 
zevki, adalet anlayışı ve bak duygusu, 
ekonomisi, hasılı bir cemiyeti dik tu
tnn bütün temel direkleri çökmeğe 
başlamıştı. Bugün o saltanatın yıkın
tılarına baktığımız vakit, inkıraz v~ 
tereddi zelzelesinin yere deviremedi
ği bina ve insan abideleri görüyoruz : 
lçindc uğuldayan san'atkar ve fazilct
kar Türk ruhiyle Süleymaniyenin kub 
besi gibi Namık Kemalin açık alnı da 
karşımıza tertemiz ve sapasağlam çı
kıyor. 

Namık Kemal, can çekişen impe
ratorluk içinde, bugünün yeni Türki
ycsi olarak devam etmek §ansını taşı
yan Türk milletinin bir tek ı;esiydi; 
Türkiycnin bütün münevverleri susar 
ken yalnız o haykırıyordu: 

Felek her türlü esbabı cefasın toplasın 
gelsin 

Dönersem kahbeyim millet yolunda 
bir azimetten 

Bugün, Türk gençliği senin buraya 
toplanışın, Namık Kemalin millet yo
lundaki azimetine devam ettiğini gös
terir. Çünkü Namık Kemalin dirisini 
s aran düşmanlar, ölüsünün etrafında 
da vardır ve suratlaındaki düzgüne 
rağmen bunlar hep ayni garazlardır: 
hürriyet, fazilet ve milliyet düşmanla-
rı. 

Bize impcratorluk ruhunun getir • 
diği bu bulatık inkıraz ruhuna karşı 
hepimiz teker teker birer Namık Ke
mal ahlakı ve iradesilc kendimizi teç
hiz etmezsek galebe çalamayız. 

Edebiyat ile hürriyete can veraem de 
Yine bir Namıkı feyda yetiıir 

hakimden 

Diyen Namık Kemalin toprağından 
bir fert değil, bir nesil hacminde Na
mık Kemal yetişmelidir. 

Tiirk gcnç1iği 1 Atatürk, kurduğu 
yeni Türkiyenin cevherini, inkılabı 
h erkesten ziyade bize emanet etmiş
tir. Bize güvenmiştir, diyoruz; çün
kü ml.ınkarız Osmanlı Saltanatında 
zaptiye dipciği ve falaka değn~k y:
meden yetişmiş, hür ve müstakıl, hıç 
bir şüpheli hatırası olmayan ilk Tür~ 
nesli biziz. Terbiyemize Sultan Hamıt 
devrinden hiçbir zifos ve pislik karış
mamıştır. Bunun için o devrin en müs 
takil,t en temiz we en erkek çehresine 
aşıkız. Namık Kemal safında cephe 
nlanlar bizdendir, öz Türk ve Atatürk 
cephesindendir. Geride kalanl~r, il · 
hamUr:ını dışarıdan alan, camıamıza 
kem gözle bakan veya hürri~etin teş
hir edeceği manevi sefalctlerındcn, ah 
15ki mesuliyctlerinden korkan insan
lardır ki Namık Kemale uzanan dille
ri yine bizim kızgın bir müdahalemiz
le dağlanmadıkça büyük vatan şairi
nin hatıraGJna layik bir iş yapmış sa
yılamayız. 

Bu toplantı, Namık Kemalin yaşa~
tığı kadar düşmanlarını hiçe sayan bır 
ihtifal olmak haysiyctile Türk gençli
ğinin her türlü aşağılık demagojiye 
verdiği en ezici ve kahir cevap olmuş 
tur. 

Peyami SAFA 

Batan vapurdaki mallar 
çıkarılacak 

Muharrem Denizaltı isminde eski 
b ir dalgıç, Izmirde batan İnebolu va
purundaki malları çıkarmak için ilgi
lilere başvurmuştur. Batan vapurdaki 
mallardan 200 bin liralığı sigortalıdır. 
Milli Reasürans Sosyetesi Muharrem 
Denizaltının bu teklifini kabul etmi12-
tir. Sosyete ile yapılan mukaveleye 
göre bütün masraflar çıkartana ait o
lacak, malların satılmasından hasıl 
olacak para ise iki tarafça müsavi su
rette bölünecektir. Muharrem Deniz
altı bu işle ilgili olan diğer bazı ma
kamlarla da temas etmektedir. Şu te
maslarda da müsbet sonuç aldığı tak
dirde Muharrem Denizaltı kendi ser
maye ve ve aitiylc hazı~lıklıı;ra başl.a
mak üzere yakında lzmıre gıdcccktır. 

No. 108 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BED1 

Cemile hemen yatağa girdi. Ba. 
caklarını uzatır uzatmaz, gecenin 
bütün yorgunluğu bir hamlede mey 
dana çıkmıftı. Tatlı bir uyufuklukla 
sızlayan vÜcudÜ, adeta, fUUrundan 
evvel uyuklamaya batladı. 

Aktama doğru yaatığında hafif 
bir sarsıntı ile uyanmı§tı . Batucun
da duran annetıi: 

- Tahsin Bey geldi, aeni gör • 
mek istiyor, dedi. 

Cemile çabucak hazırlanarak sa. 
)onda bekliyen Tahain Beyin yanına 
gitti ne§eli bir aetıle: ' 

- ' Hayrola dede efendi? Dedi, 
ncymit acelen? 

_ Prense• Hazretleri yazihane • 
re katiplerini göndermi,ler • . Birlik. 
te Beyoğluna çıktık, Tokatlıyanda 
beklivor. sizi görece~ 

Ciö~menler İCjin 
Getirilen 
Keresteler 

/----
TRAMVAY VE OTOBUS 

Ne Dersiniz? -
SERVISLERi 

Atila vapuru keresteleri 
fırtınadan denize attı 

Ayancıkta kereste yükiylc Tekirda
ğına gitmekte olan Atila vapuru Ka
radcnizdc müthiş bir fırtınaya tutu
larak hamulesinin mühim bir kısmını 
denize atmağa mecbur olmuştur. Va
p .. run içindeki keresteler göçmenler 
için yapılacak inşaata ait olarak Trak 
ya genel enspekterliği emrine sevke
diliyordu. llgililerin müracaatı üzeri
ne dün limanımıza gelen vapur hak -
kında tahkikata başlanmıştır. 

BasR.a kazalar 
iki gün evvel kız kulesi açıklarında 

çarpışarak hasara uğrayan İsveç ban
dıralı Eros ve Italya bandıralı Kriço 
vaourları dün Deniz Ticaret Direktör 
lüğü Fen heyeti tarafından muayene 
edilmiştir. Yapılan tetkikte her iki va 
purun yarası tehlikeli görüldüğünden 
hareketlerine müsaade edilmemiştir. 
Vapurlar ancak tamir edildikten son
ra yollarına devam edebileceklerdir. 

Gayri mü badi 1 
Bonolar ı düşüyor 

Gayrimübadil bonolanna karşılık o
larak gösterilmiş olan metruk malla
rın satışma devam edilmektedir. Bun
dan on beş yirmi gün evvel satılac~
ğı ilan edilen lzmirdeki 'llallarm mu
him bir kısmı satılmıştır. Yakında iz. 
mirde yeniden bir kısım mal müzaye
deye çıkarılacaktır. Bundan başka A
dana, Mersin ve Tarsustaki malların 
yakında satışına başlanacaktır. Bu su. 
retle bono kıymetlerinin biraz yüksele 
ccği ümit edilmektedir. Son defa ve
rilen bonolardan şimdiye kadar bir 
milyon liralığı tasCiye edilmiştir. Son 
tertip bonoların mecmuu dokuz mil
yon lira olduğuna göre daha gayrimü 
badiller komisyonunun elinde, satıla
bilecek vedi bin parça mal var
dır. Bu malların mecmu kıymetinin 
sekiz milyon lirayı gececeği tahmin 
edilmektedir. Bu takdirde bonoların 
satışmdan şünhcye I'l'ahal yoktıır. 
Bununla beraber mukabilinde, yüzde 
yüz kıymetle kabul edilen bonoların. 
bugün yüzü on beşe kadar düşmüştür. 
Bu gayritabiiliğin izalesi lazımdır. 

İçki düşmanları dün 
toplandılar 

Ycşilhilal merkez heyeti Safiye Hü 
scyinin başkanlığında toplanarak icki 
düşmanlığı alanında kış faaliyet prog 
ramını hazırlamıştır. Kurum, memle
ket meyvelerinin sürülmesini. temin 
için esaslı propagandaya girişilmesini, 
incir gününde bütün üyelerin müzahe 
ret etmelerini temine karar vermiştir. 

Ayrıca ispirtosuz mcyvesuyu için An
kara Ziraat enstitüsüne ve Halkalıya 
müracaatta bulunulacaktır. Kurum. 
i~ki düşmanlığı fikrinin kadınlar ara
ıunda da kuvvetlendirilmesine karar 
vermiştir. Cemiyet, faaliycıte müza -
heret ve yardımı dokunan şimdiki İçil 
ilbayı Rükneddin Sözerle, Esnaf Ce
miyeti Genel Sekreteri Cemal ve avu
kat Feride, gençler kısmından Feh
mi, İhsan, Mühip, Nccmeddin, Cevat 
ve Muine teşekkür etmeği kararlaş -
tırmıştır. 

Denizyolları, armatörlerle 
temaslara başladı 

Denizyolları idaresi muhtelif sebep 
lerle çalışamaz hale gelen vapurları -
nın yerine kira ile birkaç vapur tut -
mak için armatörlerle müzakerelere 
başlamıştı. Dcnizyollar:ı idare::;i, ye -
nidcn yaptıracağı vapurların sefere 
başlamasına kadar postalarını, kira ile 
tutacağı vapurlarla temin etmeğc ça-
lışacaktır. '" 

- Haydi gidelim, yangın için de 
iil mi? 

- Evet. Siz kenditıine muhtaç ai. 
lelerin iıimlerini vireceksiniz .Bu
günlük te beı bin lira göndermi, • 
ler, katiple beraber gideceksiniz, bu 
parayı dağıtacakaınız. 

- Peki, peki, ben ,imdi hazır • 
lanır, gelirim. 

Cemile gayet tıade bir esvap giy
mişti . Tokatlıyanda Prensesin kati. 
bini buldular. Cemile yanan mahal 
lelerde muhtaç olan on yedi ailenin 
isimlerini verdi. Katip her ailenin 
nüfusu, erkek, kadın, çocuk, ihtiyar 
ve haata erkanı hakkında gayet mu 
f assal mailim at ta ıoruyordu. Cemi. 
le hepsini ıöyledi, yazdırdı . 

Katip bili.hare kendilerine esas • 
1ı yardım yapılmak üzere bugünlük 
on yedi aileye beş bin lira verilece. 
ğini anlattı. Aile basına 294 lira ka 
dar dÜ§Üyordu. Fakat nüfutılanna 
ve ihtiyaçlarına göre heııap yapıla. 
rak bazılarına 200, bazılarına 300 
verilmesini kararla,tırdılar orada 
bir tevzi liııte&İ daha yaptıktan son 
ra yola çıktılar. 
Karaırümrüie sreldikleri zaman 

Gün ortasında Bebek gibi, Orta. 

köy gibi uzak semtler de trı:ımva -
ya binmek istiyenlerin ba.zan 20 _ 
25 dakika bekledikleri çoktur. Hal 
buki tramvay adamlarına sorun • 
ca afabaların en seyrek 12 da • 
kika fasıla ile gelip gittiklerini .!İ
ze söylerler. O halde bu 12 daki -
kalık fasıla ne oluyor? 

Beriden gözbebeğimi.z biri.dk 
Taksim. Beıiktaş otobüs ser11isi pa 
halılığı bir yana, vaktinden evvel 
kalkarak halkın işini bozmasına 
ne buyrulur. Bir çeyrek faula ile 
hareket ettiği aaatlerde bir ada -
mın vaktinden bir dakıka evvel 
kalktığı için otobüs ka~p·ması tat. 
sız bir ıey olur. Belki bu h.ı! o ada 
mın işini de bouır. Şu halde .. 

Şu halde bu tramvay ve oto • 

büs şervislerinin yalnız şir~et mtt
murları tarafından değil, fehir o. 
toritesi tarafından kontrol ettiril • 
mesi çok faydalı olur. 

Çünkü; §İrketin bu servi-ıler ara
sına koyduğu fasılaları doğru ola. 
rak ta kabul etack bile bu aralık -
lann intizamını kayl1etmesi halkı 
.zarara uğratıynr. ':.ger bir kontrol 
olurşa herkea bin~~ği zamanı he
sap eder ve bir araba ile ötekı a. 
ıasındaki faaıla)-ı bilince çok bek. 
lemif olmaz. 

lstanbul gibi srılarla, dağlar ve 
derelerle bölünmü, olan bir $Jeh -
rin muhtelif nakil vasıtaları eğer 
aaat gibi İ§lemezse fehirlinin çalı§
ma ve yafamaaı tedirgin olur. 

Biz böyle düıünüyoruz 

Siz ne dersiniz? 

Ekmek işi 

Fakir Halk için Yeni Tip 
Ekmek Çıka rılacak 

Birinci ekmek dün 12, 1 O dan satıldı, Francela 

ve ikinci ekmek gene eski fiatında bırakıldı 

Birinci nevi ekmek dün sabah seh
rin her tarafında normal olarak o~ iki 
kuruş on paraya satılmıştır. !kinci ek
mek ve francalanın on beş günlük fi
yatlarını tesbit için dün narh komis
yonu toplanmış, incelemelerde bulun
muştur. Neticede komisyon francala
yı 18 kı.ru ta, ikinci ekmeği ı ı ku
ruş 30 parada ipka etmiştir. Şimdilik 
yalnız sert undan yapılan ikinci ek -
mek yirmi para farkla bile olsa piya
sadan kaldırılmıyacaktır. Bu hususta 
bırkaç gün sonra kat'i kararlar alma
c;ıktır. Yalnız fakir halk için yeni bir 
ekmek ihdası hakkındaki tetkikler çok 
ilcrilemiştir. Bunun pek yakında müs 
bet bir netice vereceği umulmaktadır. 
Ekmek işleri hakkında Şarbay Muhid 
din Ustündağ gazetecilere demiştir 

ki : 
- Bir:nci nevi ekmek bugün (dün) 

şehrin her tarafından 12,10 üzerinden 
satılmaya başladı. Vaziyette hiç bir 
fevkaladelik yoktur. ikinci nevi ek -
mek şimdilik piyasada kalacaktır. Hal 
kın iki ekmek arasındaki fark cüz'i 
de olsa bu ekmeğe karşı rağbeti faz
ladır. Fakat her iki ekmek fiyatları
nın pahalı olması yüzünden münhası
ran fakir halkın ihtiyacını karşılamak 
üzere yeni bir nevi ekmek çıkartılma
sını düşünüyoruz. Bu ekmeğin for • 
mülü diiz kırma undan ve tam randı
manlı olacaktır. Fiyatını dokuz kuruş
tan fazlaya çıkartmamaya çalışacağız. 
Bu mesele henüz tetkik safhasında
dır. Maamafih yakında işi neticelen -
direccğiz. 

BELEDiYE 

Haliç Şirketinin protestola
rının kıymeti yok 

1 Güneş kulübünü 
Taş'ayanlar 
Takip ediliyorlar 

Haliç sosyetesi, aciz haline gelme -
sinden istifade ederek mallarına el 
konulmasından dolayı belediyeyi pro
t esto etmişti. Şarbay Muhiddin Ustün 
dağ. bunun hukuki bir formaliteden i
baret olduğunu. bugünkü çalışmalar 
ve alınan tedbirler üzerine hiç bir te
siri olamıyacağını söylemiştir. 

• Halici temizlemek için bir müte
ahhit belediyeye müracaat etmişti. Be 
lediyc bu gibi müracaatları ciddi te
lakki etmemektedir. Çünkü bu işin 
başardması milyonlarca lirava ba~lt 
görülmektedir. Bundan başka H alicin 
temizlenme işiyle hukuki noktadan 
pek çok bağlar vardır. 

• Fransız şehircilik mütchassısla -
nndarı Prost yakında Yalovanın ba -
yındırlık işleri için buraya gelecektir. 
Belediye Prostı.in bu gelişinden isti
fade ederek lstanbulun müstakbel pla 
nını kendisine yaptırmayı tevdi ede
cektir.Bıınun icin beledivc Prostlu im 
zalanacak mukavelenameyi hazırla -
mıştır. 

Rum Patriği hasta 
Rum patriği Fotyos ağırca hasta

dır. Patrik bağırsaklarından muztarip 
tir. Son günlerde sıhhi durumu etra
fındakileri endişeye düşürmekte ise 
de, vaziyeti ümitsiz değildir. 

hava kararmak Üzere idi. Kavdın 
oğlu kahveden bir fener alarak 
geldi, Prensesin katibi, Cemile ve 
Tahsin Bey çadırlardan birinde otur 
dular, gaz ıandıklar.ndan birini 
maaa gibi önlerine koydular. lh -
aan vasıtaaile, listede itıimleri yazı. 
lı (lilelerin reislerini birer birer ca. 

Taksim stadyomunda Güneş ve Ga
latasaray klüpleri arasında oynanan 
futbol maçında yaralanan Melih, has
tanede tedavi altına alınmıştır. Zabı
ta, hadise hakkındaki tahkikatını ta
mamlamak üzeredir. 

/Ji DLiYE 

• Taksimde Bekir isminde birisi, 
Osman isminde bir köylünün zarfçı -
lık surctile 6 lirasını dolandırmıştır. 
Bekir müddeiumumiliğe verilmiş, ora 
dan Sultanahmet ikinci sulh ceza mah 
kemesinc verilmiştir. Bekir serbest bı 
rakılmış ve şahitlerin getirilmesi için 
muhakeme başka güne kalmıştır. 

• Ticaret işlcrilc uğraştığını söyli
yen lsmail, Ahmet isminde birinin 9 
lirasını çalmaktan suçlu oiarak sulh 
ceza mahkemesine verilmiştir. İsmail, 
Ahmetle beraber yirmi gündenbcri bir 
otelde yattıklarını, para çalınma iddi
asının doğru olmadığını söylemiştir. 
Şahitlerin getirilmesi için muhakeme 
başka güne kalmıştır. 

• Zehra adlı bir hizmetçi Kıztaşın
da bir evden iskarpin, şoson aşırmak
tan suçlu olarak sulh ceza muhakeme 
sinde muhakemesine bakılmıştır. Zch. 
ra, inkar etmi tir. Vazife noktasından 
kağıtları müddeiumumiliğe iade edil
miştir. 

ğrr11T'ak parayı dağrt•ılar. 
On gün sonra adre&lerini Tahsin 

Beyin yazıhanetıinc l. ;ldirmeleri hep 
ıir.e ayrı ayrı te.ıb;h edildi. 

Cemile ıevincinden ağlayan Ha · 
fizeyi de .. partımana ırötürmek üze 
re otomobile almıtlı. Kadıncağızın 
yanırından kurtarabildiı-: hırtı nır • 

KUÇUK HABERLER 

• Evkaf Genel Direktörlüğü tara
fından hazırlanan Evkaf teşkilat ka -
nunu henüz Kamutayda bulunmakta
dır. Yeni teşkilat kanunu ile şehrimiz 
Evkaf idaresinde esaslı bazı yenilikle
rin olacağı anlaşılmaktadır. 

• Romanya sefiri. Filotti Ankara -
dan şehrimize gelmiştir. 

• Memurların birincikanun aylığı 
dün verilmiştir. 

• Tapu Direktörlüğü Eminönü 
masatıı memurları Maliye Sicil Direk
törlüğüne devredilmiştir. Memurlar 
dünden itibaren sicil direktörlüğünde 
yeni işlerine başlamışlardır. Bu kısma 
Istanbul tapu memurlarından Nccmcd 
din, Ahsen, katiplerden Şevket, Ni . 
hat. Akile verilmişlerdir. 

• Siyasal bilgiler okulunun 59 un
cu yıldönümü yarın 14,5 da okul bi
nasında kutlulanacaktır. 

• Bugün saat 13,5 ta Adliyede mü
basirlik imtihanı vapılacaktır. 

• Ahırkapıda bir barakada dolap ü
zerine bırakılmış olan lambanın tavan 
daki kağıtları tutuşturmasından yan
gın çıkmış. barakanın çatısının bir 
kısmı yandıktan sonra İtfaiye tarafın
dan söndürülmüştür. 

\ Çanakkale vapurunun 
ınuayenesi sürüyor 

Bozcaada açıklarında şaftı kırılarak 
Haliçte havuzlanan Çanakkale vapu
ru dün sıkı bir incelemeden geçiril -
miştir. Kontrolde, Ekonomi Bakanlı
ğının Ankaradan gönderdiği fen he
yeti ile, Deniz Ticaret Direktörlüğü 
ve Dcnizyolları fen heyetleri hazır 
bulunmuştur. Tetkikler bilhassa ma -
kine ve şaft aksamı üzerinde yapıl -
maktadır. Fen heyetleri bu inceleme
lerin sonunda bir rapor hazırlayarak 
F.konomi Bakanlığına gönderecekler
dir. Şaft kırılmasının asıl sebebi Fen 
htyctlcrinin yaptığı tetkiklerin sonun 
da meydana çıkacaktır. 

Zehranın cenazesi 
Dün kaldırı ldı 
Fransanın Amien şehrinde bir tren 

kazası neticesinde ölen Zehra Aylinin 
t;.hnit edilmiş cesedi dün sabah va -
purla limanımıza getirilmiş, oradan 
Şişli Sıhhat yurduna nakledilmiştir. 
Cenaze on birde Şişli Sıhhat yurdun
dan büyük törenle kaldırılarak Tcşvi
kıyc camiindc namazı kıl~_nd!.kta!.1 s.?n 
ra Maçka mezarlığına gomülmuJtur. 
Cenaze töreninde Cumurbaşkanhgı ge 
nel sekreteri Hasan Rıza, ilbay Mu -
hiddin Üstündağ. Harp Akademisi ko 
mutanı General Ali Fuat ile şehrimiz
de bulunan saylavlar ve diğer birçok 
zevat ve partililer hazır bulunmuştur. 
Cenaze alayının önünde Cumurbaşkan 
lığı namına genel sekreterin koyd..ığu 
çelenkle, Başbakan lsmet İnönü, il : 
bay, C. H. Partisi 'lstanbul merkezı 
ve F ransa hükumeti namına gönd"ri
len çelenkler bulunuyordu. · 

Kuduz t< öpek 
Mücadelesi 

Kuduz vakalarınm artması karşısın
da serseri köpeklerle daha sıkı bir mü 
cadeleye gir ilmesi lüzumu etrafında
ki neşriyatımız ilgilileri yeniden ha
rekete getirmiştir. Mücade~cnin: şeh: 
rin bütün semtlerine te:lmıl edılmesı 
ve hiç fasıla. verilı;1cmes~ lüz~~.ıu b.~r 
hale gclmiştır. Saghk Dırektoru, ~u
cadelcnin son durumu hakkında dıyor 
ki : 
"- Köpeklerin öldürülmesi için be 

Jediyc ve hüküme.t doktorlarına yc~~
dcn emir verilmiştir. Sokaklarda go
rülen köpekler varsa bunlar hariçte~ 
gelenlerdir. Şehre civar köyl~rden. ~u 
tcmadiycn köpek gelmektcdır. Elımız 
deki istati§tiğe göre, bir sene ~arfın
da şehirde öldürülen k :jpek mıkdarı 
40 binden fazladır .• , 

Arttırılan mücadelenin iyi sonuç ve
receğine şüphe yoktur. Ancak, serseri 
köpekler civar köylerdt-n geldiğine gö 
re, bunların geldikleri yerlerde imha 

tı eşyayı bolca bir bahıitle bekçiye 
teslim etmışlerdi. 

Otomobil Karaköve ıtelince Pren 
aeıin katibi ayrılmı,tı. O zamana ka 
dar Prenaeae du• etmekten ba,ka 
bir teY yapmıyan Haf:ze, Cemile 
ve Tahıin beyle yalnız kalınca yan 
gınm bütün 'ıazin ve ~ülünç tefer. 
rüatını 1tnlatma va başladı: Nacive
nin çocuğunu düşürmesi vak"aaı, Ha 
fizenin ağzında hazan kahkahala _ 
ra, bazan da ıözyaşlarına karıı -
"r>rdu. 

Net;re olarak dedi ki: 
- fak at bu "İren esi de, ıizi de 

Allah gönderdi Dün ırece ağlıyan
ların bu gece yü7.leri gülecek. Yan. 
--- '"'""'" m&h,. ''-""' Kav21fın üvey 
kardeıinin evinde durdu . Onun va. 
nı sıra evler kurtuldu. Baımacı Ne. 
cali Efendi de kurtuldu. Siz çadır
da para dağıtırken o bizim yanımız 
da idi: 
"- Bende talih yoktur ki.. . Di • 

yordu, fU bizim viran üç odalı eve 
de yanıaydı da ben de ikramiye al 
ıaydım.. Piyan@o ıize vurdu. 

iktısat 
Vekilinin 
Tetkikleri 

Vapurculuk şirketinde, 

Limanda, iş Bankaında 

lktısat Vekili Celal Bayar, dün Va
purculuk Sosyetesine gelmiştir. Ve • 
kil burada bir saat kadar kalarak ge· 
nel direktörMustafa ile görüşmü~. so~ 
yetenin durumu ve Vapurculuk ışJerı 
etrafında izahat almıştır. Vekil, sa_:8:! 
17 de Liman işleri genel direktörlil~U 
ne gelerek limanın ıslah işleri üzen?· 
de genci direktörle görüşmüştür. Lı • 
manda yapılacak yenilikler için hazır
lanan proje bu ayrı sonuna kadar ta· 
mamlanmış bulunacaktır. Drnizyolla· 
rı idaresinde çalışan başmüşavir ~o.n· 
der Portcn, oradaki tetkiklerini bıtır· 
dikten sonra liman işleri üzerinde ç~· 
lışmağa başhyacaktır. Islah projesı, 
başmüşavirin incelemelerinden sonra 
kat'i şeklini alacaktır. ~ 
Diğer taraftan Ekonomi Bakanl!g!• 

Pon der Porten'i denizcilik işlerını. 
deniz ticaret mektebini, ve KuruçeŞ· 
mc kömür dopaları meselesini esaslı 
bir surette tetkik etmeğe memur et· 
~~~ " 

Ekonomi Bakanı Celal Bayar dün 
Sütlücede rayları traverslere bağl. 
yan vidaları imal eden Trifon fabrı• 
kasını gezmiş ve gördüğü intizamdan 
dolayı memnun olmuştur. . 

Celal Bayar bugün İstanbuldakı 
Şantiyeleri gezecektir. Bu Şantiyele
rin rasyonel bir çalışma ile azami ra~ 
dıman alınması için bir elden idaresı 
hakkında bir karar verilmesi muhte• 
meldir. Ekonomi Bakanı dün İş Ban· 
kasına da gelerek meşgul olmuştur. 

Dünkü şiddetli lodos 
fırtınası 

Dün sabah başlayan lodos fırtınası 
<>.kşam üstüne doğru şiddetlenmiş ve 
gece yarısı büsbütün şiddetini arttır• 
mıştır. Dün gece saat 11 i beş geçe 
Kadıköyündcn kalkan Akayın Eren " 
köy vapuru müşkülatla ve yanın saat 
tcehhürle köprüye g~lmiştir. .. ıil• 

Dün gece saat 11 ı 45 geçe kop 
den kalkıp Kadıköy ve Haydarpaş:
seferlerini yapacak olan vapurun ya 
nız Haydarpaşaya uğrayacağı ve J{.a
dıköyünü tutamıyacağı bildirilmiştıt• 

Kayışdağı caddesi 
Kadıköyünden Kayışdağına gide!\ 

ana caddenin Ziverbey-Kuyubaşı a; 
rasındaki kısmının tamirine yakınd 
başlanacaktır. Buralara şimdiden t~! 
kıruıp dökülmektedir. Burası par 

ıa· olmayacak, faakt kumlu şose yapı _ 
caktır. Bu tarafta oturan halk sene 
lerdcnberi ihmal edilen ve gün geÇ: 
tikçe üzerinde birçok hendekler açı ~ 

d d 
~ .. , .. 

lan bu yolun açılmasın an son " 11 
memnundur. Fakat yolun hiç olma:ı:51• 
şimdilik Sahrayi Ced_ide ~.ad3:: u:ı:at:ş· 
ması da istcnmektedır. Çunku ~a·~jr. 
dağı caddesi ana caddelerden hırı 11 
Bu yol yapılırsa, buradan tram.~~Yıı., 
da geçmesi ihtimal dahilinde goru 
mekteöir. 

$iKAYET MEKT~ 
Çöken lağım hala yap· 

tırılmamı§ o-
Kurtulutta Marsık sokağındıı. ~ıs 

turan Resmi imzalı okuyucuınu:ı 
mektubu göndermiştir: • tj 

"Mahallemizden geçen uınuını 110 
ğım, bir arabanın yaptığı s~rsı it 
ile çöktü. Vaziyeti, bir istida ıle ;.t 
olduğu makama bildirdim. f\ği 
aradan epeyce bir müddet .g~Çk~ın 
halde, bu lağımın tamirine hala ~ .. 
ae gelmemiştir. Çocuklarrm.ı:z ~a ., 
kakta oynarken, lağımın pıs su

1
a , 

rile kirlenecekleri tabiidir. Bu ta .. 
ğımın pitı sularından birçok .haİcfu• 
lıklar meydana gelebilir. ~ıt. 0 l ., 
ğu makamın nazari dikkatını ce 
betmenizi rica ederim.,, ~ 

. . Miica· 
edilmeleri çaresi de aranabılır: . delci 
delenin, belediye hudutları ·~~dctle 
bütün köy ve nahiyelerde de şı 
takip edilmesi Hizımdır. 

.. . . . r irııa~· 
lahtan umıdını kesmeme 1 s· pı• 
NeTden akla gelir evladrm? . ~a11ıı. 
rensea çıkacak ta ... CemiJemı psr• 
gönderecek te .•• Avuç avuç gıJ1 • 
ihsan edecek. inan olaun, yıırı raı11 
dan cıkınca bir sakız alacak p• 10ıı 
yoktu. Sen sabahleyin .git~i~teİhs"' 
ra bıraktığın para ile ılk ı~ıın 
na ıakız aldırmak oldu. 

H f
. b .. .. •. •• köşesine 

a rze af ortuaunun llt· 
w :ıııtll 

sardığı ıakızı çıkararak •g 

tı. fşb 
Beyiğlunda onlardaıı ayrılan .. ]e

• ··rı 8"' 
&İn Bey, Cemileye ertesı gu 
ceg· ini bildirmişti. . .. 'A• . . re•· 
Apartımanda Hafi:zeyı g~ ıcfu· 

ıiye Hanım ıevincinden delı 0 ğlıı.~" 
Hemen boynuna sarıldı ve a 

ağlaşa kucaklattılsr. 

Hafize: . • ,ı\sh'e~ 
- Ben ıana demedım mı 

1 
k gib1 

Diyordu, bu Tahsin Be) me e 
adamdır diye... ·darı ~ 

Şahinde, Hafizenin ağzı~ tflct: 
kırdıyı alarak Tahsin Beyı. ın~ gicl• 
mek husuıunda hepsinden ıler• 

'' lıittin mi evladım, Allah bazen 
insana f-:liketi. e.!_yango yapar. Al. 

yordu. r Arkası \'llr) 



KAMUTAYIN TOPLANTISI 

Muhtelif Bütçelerde Yapllacak 
. Münakaleler Görüşüldü 

. Ankara, 2 (Hususi muhabirimizden) - Bugün Refet Canıte
ıın başkanlığında yapılan Kamutay toplantısında 1935 mali yılı 
~Uıni müvazenesine giren bir kısım daireler bütçelerinin mu?-
2:ı if .fasıllarından 517 bin ~87 liranın indirilerek bund~n 495 hın 

.lıraımm diğer tertiplere ilavesine ve 22 bin küsur lırasının da 
l'enıden açılmış olan fasıllara f evkalide tahsisat olarak konul
~ına dair kanun layihası müzakere ve kabul edilmiştir .. Yi~~ bu 
tı-ılantıda Yüksek Mühendis Mektebi bütçesinde 40 bın .~~s~r 
.. ıranın münakalesi tasvip edilmiştir. Kamutayın kabul ettıgı dı
:~ kanunlar arasında da Ankara Nümune hstanesi kadrosunda-

1 hastaıbakıcı sayısının 18 den 28 e çıkanlmasma, Posta Telgraf 
~ 'l'elefon Genel Direktörlüğü bütçesinin muvakkat tasarruflar 
~~ bir kelime eklenmesine, Konya ovası Sulama idaresi büt

f"ıni.n 7 inci maddesine bir fıkra eklenmesine ait kanunlar da bu 
Unınakta idi. Kamutay Çarşamba günü toplanacaktır. 

Ceılı Sabir için bir toplanb 
. yapddı 
~~) 2 (Huauai muhabirimiz. 
li) - Bu alqam Halkerinde C... 
~Sahir En.zan için bir •Dlf toplaa 
1' Japıhnqtır. Toplantıda lbrabim 
~ Dilmen merhumun devrime 
le • LLtuu ve dilcilifİDİ anlatmq, 
'i ~azım tair için yazdıfı fiiri.. 
Ilı Uf, Ahmet Ihsan Hersin C. 
S... S.~ çocuklufundanberi s• -
~azı bayatını nakletmit ve ba-

l'Qu anlatmıttır. 

Gümrükte tayinler 
~~ara. 2 (Hutuai muhabirimiz_ 
1ı:.-:J - Gümrükler aenel direktör. 
~ tetkik direktör vekili Adil Ga 
"""· İthaJit aiimriiiü direktör mua~iiae, tetkik direktör muavinli 
i~ ~· aiimrük müf ettiılerinden 
~ J'eni ibda• edilen tetkik di_ 
~~ ikinci muavinliiine de 
'-t~ ınüfettitlerinden Raif tayin 
._....lerdir. 

it Bankaıı Kumbara 
. ikramiyesi çekildi 
~~·· 2 (Huauai muhabirimiz. 
~ :-- it Bankaaı kumbara ikna.. 
t._: ~n birinciklnun keıideai no. 
'--Zllnmda yapılmıfln:· Bu keti-

KUÇUK ANKARA 1 
ABERLERi -·---

• Ankara, (Tan) - lakin senel 
direktörlüğü tarafından iakln itle • 
ri için yapılacak mübayaat ve aar • 
fiyatın artırma ekailtme ve ihale 
kanun hükümleri dı,ında sörütül • 
meai hakkmda saibk ve aoayal yar 
dun bakanlıiınca bir talimatname 
bazarlanmıttır. Talimatname bugün 
lerde bakanlar heyetine verilecek • 
tir. 

e Ankara, (Tan) - Ceza kanu. 
nunda yapılacak deiitikliklere da. 
ir hazırlanan kanun liyibaaını bü • 
kUınet Kamutaya vermiftir. 

•Ankara, (Tan) -Bundan böy 
le Almanyada bulunan talebeye tab 
Aisat olarak 48 altm dolar mukabL 
li olan kambiyonun, verilmeai Bakan 
lar Heyetince kabul edilmittir. 

• Ankara, (Tan) - latanbul li. 
man itleri ıenel direktörlüiü tara 
fmdan hazırlanarak Finana Bakan 
lafına ıönderilen ayniyat mıabue • 
beci.i talimataaımeaile memurin ta. 
limatnameai tetkik edilmektedir . 

denin ikramiyeli olan 2000 lirayı 
latanbulda 59368 numaralı kumba. 
ralı beaap sahibi Cabir Hamdi ka • 
zanmııtır. 

Büyük Şair Dün Gençlik 
Tarafından Heyecanla Anıldı 

~lii..ıiinclen tamam kırk yedi yıl malin "kalmıttır,, redifli tiirini o. 
lı~ Namık Kemal, büyük hare. kudu: 
~ Jaınan yurdaever, t•tmaııı: ide "Olar bir pn g•lir tle, .a,,ei ley~ 
~ Maıaık Kemal, dün ıehçlifin laomiyyette,, 
f~ kanpmıtı. Onivenite kon. ''Kemalin Mnlıi Jıa.bri ltalmamıpa, 
.. .. aalonunda, onun bir ölü si- namı lıabnqtır,, 
'- •iil, ,.,.,.an bir ablak aembo. Parçaama ~· seldiii ......, aa 
~ı.i lanuldandıfmı. biai içimiz • londa pddetli hir alkıt koptu. 
~ .. 'l'dıfmı duyduk. Salon bmca Zahit Srtlu, Namık Kemale dair 
~ ~~ue:..~·~~n ~·dimki~k sa~ - birkaç aöa aö,.tedi. Ve büyük taire 
~~ -....-.u uzenn e yenn.. 1_apdan tarial-. ceYap ftl"di. Ona 
\i İdi~ile ••lmit. bize haykırır si. Ummetçi cliyealer için: 

·- •• - Efer Namık Kemalle arkadat 
.__ il "rl ' • • - ) ~ t .. • •-- dıl b enin_ -·oıııııa e ı anı Jlef1f111eı: mı ma- an -e..,ı o._say ar, u.-

lı.. lııilat, kü milliyetçilik bir realuiyon halin-
--.., ~ola gel'fi Kemalin lrapanık_ de dolmayacaktı. Dedi ve pirin: 

~"- hr, ''Ne elamJ«ir imipin fi1a •Y didan 
«a4 •öreme:llNll de .açında aa. laürriyet, 

b..._. Jıalında, E•iri otlıın oldalı, ••rçi ltartaWalt 
--.,..tülillala --;ali ak, alnı açık- .,..--.. n/ ,_ _,...... " 

hrl,, mıaraile eörinG bitirdi. 
~ .\1-ıct. dinlenen latiklil martı, 
~ 'iızclaa aöylendiktea aonra ta. 
~ -..Uyetiaden, atotli bir aenç, 

"ıl-:. tu _ aözlerle açll: 
'L"~ Kmıoalin 47 inci yıldö • 
'-,~~İn hepinizi bir dakika ayak 

--...ya çaiırıyorwn ! 

~~ 8'11Uft en yüluek aeale haykı
~aba miaalı idi. yerl..maiae s ..., )'iikaek muamm okulu 
~~elan Adnaa C.bit, Na • 
.....-:.. ~--li, baıındaa aonuna, dofu 
'~ ölümüne kadar, babua • 
s~-aesbli de IÖu kata1'ak, uzun 

· .-.Jattıı hu arada dewinin 
• llQın Fuat P.,.am: 

~ kenaali umab! Sonra da ö. 
~ altma sirip aflamabl De. 
lt!._"'i . tekrarlamayı da unutmadı. 
~ aea eo,...daa ArnaYUt ol
...... ..__ ~daki iddiayı tiddetle 
~lu 

.m. ~nr! Kemal Türktür, hem 
~ .. İl-I :ı-~ en t.elli olan Türkler 

\'. it'_ - edı. 
"~.~alin aürsün bayatını, çek 
~ ölfiaaünü aalattı. · 
~-._. keaaalin oflu Ali Ekrem. 
~inadan dolayı törene ae • 
' ~ Cönd.-cliii mektup okun 
lııL 8.lL ~ bu ınektubunda: 
~ ;.-- N..- Kemalin 47 inci ö. 
'lf-ıcle ~- dolayı yapılacak ib -
~ dil ulunamadıfından dolayı ö. 
~I ·~ ...... k ''Tann feyzinizi ar. 
~ -.kteidi. 
~~ aoa,ra :rüluek muallim 
~ lbralüm. Nuuk K&. 

latanbul kültür yar direktörü 
Şevket Sürena ıabrap çeken mil • 
Jetin Namık Kemalin aeaile iatibda. 
da kartı baykırdıimı aöyledi ve: 
"Namalı Kemal, yeni bir feY konutu 
yoqlu. Tuttuiu bayrak, aon nefeai
ae l:adar elinden dütmedi. 

Y er,.üzünde bir ülkü için bir iz 
belli ederek yaııyanlardır ki, ser • 
çekten y&fMDU olurlar.,, dedi. 

Y iiluek muallim mektebinden Ba 
laacbr. Namık Kemalin: 

"Sıtlı U. terlıeflelim ,._.enteli. iter ,...,.., 
"""'lan ......... mMi iee, teıe ,._ 

lea .• ,, 
Söalerile baflayan bir murabba 

mı okudu. 
V • Peyami Safa alkıtlar araam • 

da kürsüye 471lmı h.,-ecanb bir ..._ 
le; Namık Kemali anlattı: (aöyle _ 
dikleri ikinci •7'ada Dütündükçe 
aütunundadır),. 

Peyami Safa, o kadlr fiddetle al. 
kıtlandı ki, ikinci defa küraüye çı • 
lop ıençlije tetekkür etmeye mec.. 
bur oldu. 

Bundan aonra edebiyat fakülte -
ainden ~Maral, Namık K.m. 
lin metbur Hürriyet kaaideaini oku. 
du. 

Şair Şülnlfe Nihal ıelmemiıti. 
yazdıfı tiiri, arkadatlanndan bir 
baran okudu ve alkıtlandı. Bundan 
aonra, 

Talebeden Rükneddin F etbi "ta. 
ribin icinde koautuyoruz.. aözlerile 

T A N================================================== 

Finans 
Bakanlığında 
Yeni Tayinler 
Ankara, 2 ( Huauai muhabirimiz. 

den) - Beyoğlu tahail müfettiti 
Avni Gümüşane defterdarhiına, Ç~ 
buk ımalmüdürü Litif Şerefli Koçbı 
aar malmüdürlüiüne, Malatya talı. 
ıil müfettiti Tahsin Balıkesir mer -
kez malmüdürlüğüne, Karapınar 
malmüdürü Şevket Karaman ma~ • 
müdürlüğüne, Lülebursaz malmu • 
dürü Mehmet Ali lzmir tabail bat 
mennarluğuna, Babkelİr merkez mal-
müdürü Mehmet Ali Sağlık Bakan 
lığı muhaaebeai birinci mümll!'>:izli : 
ğine, iinanı Bakanhiı nakıt ıtlerı 
direktörlüğÜ beaap memurlanndan 
Sedat Ünye malmüdürlüğÜne, Dirik 
malmüdürü, Saip Manisa varidat 
direktörlüğüne, Çorum merkez mal 
müdürü Ragıp Karapınar malmü -
dürlüiüne. Akçaabat '!'•.!miid.~rü 
Mustafa Refahiye malmudurluiune, 
Kan eaki varidat direktörü Ekrem 
Niğde varidc.t direktörlüğüne, Ço : 
"'m varidat d:rektörii 01'man Nun 
Y ozsat v a r i d a t direktörlüğüne, 
Y oz&'at varidat direktörü Ahmet Nu 
ri Kayaeri varidat direktörlüğÜne, 
Kanlıca tahakkuk bat memuru Zeh 
ra Ankara tahakkuk müfettitliii • 
ne, Beyoğlu tabail bat memuru Be. 
yoilu tahail direktör muavinliğine, 
Buraa tahakkuk memuru Riza Bur_ 
aa tahakkuk ba, memurluğuna ta • 
yİn edilmitlerdir. . 
Oıküd11r icr• Uıtiri Necmeddın, 

Siirt varidat direktörü Hilmi, Be • 
y .. n.ıu tah•:I h~I! m,.mnru Ziva. va • 
ridıat genel direktörlüğü teflerin • 
den Ferruh, İzmir muhaaebe mü -
meyyizi Tevfik, Beyoğlu tabail mü. 
fettiai Suphi, Dörtyol malmüdürü 
Rüttü birer derece terfi ettirilmiıler 
ve evvelce i,ten el çektirilen Bile • 
cik malmüdürü lbrahim Bakanlık 
mrine alınmıttır. 

iranla yapllacak 
Ticaret uzlaşması 
i~in hazırllklar 

Ankara, 2 ( Huauai muhabirimiz. 
den) - l,;o~p iJA •kdedilecek tic:a -
ret uzla9maaı için Tahranda yapı.. 
lacak ekonomik -konferan .. -ltir ha. 
mrldı: ........... o.a.'!9"··· .. -nel .-retWt Mıllm fın~ılllMr• 
lığında iç, t---. baymclırlık, .. tıo -
nomi, finana, dıt ve gümrük ve inbi 
aarlar bakanlıkları müıı.ıeuillerinin 
ittirak edeceti bir komiayon tefkil 
ediımittir. Komiayon konferana~a 
görii.fülecek ve tarafımızdan teklıf 
edilecek eaaalar üzerinde kararlar 
ittihaz edecektir. Komiayonda fi • 
nana Bakanlığı adına nakit itleri 
direktörü Halit Nazmi, gümrük ve 
inhisarlar bakanlığı adına sümriik. 
ler ıenel direktörü Mahmut Nedim 
bulunacaktır. 

Ankara-lıtanbul telefonu 
Ankara, 2 ( Huauai muhabirimiz. 

den) - latan bul Ankara telefon 
b8tl.rmm takviyeai için setirtilen 
Kuranportörler yerlerine konmak • 
tadD'. Nihayet bir aya kadar teaisat 
tamamlanacağmdan mevcut batla • 
ra ilaveten üç bat daha elde edilmiı 
bulunacak ve tici tehir aruında bu_ 
güne niabetle daha az bek?emek au 
retile telefon konuflllalan yapılabi 
lecektir. 

Oamanlı aef abat devirlerinin güzel 
bir buliaaaını yaptıktan aonra: 

- Namık Kemal, itte bugünler
de ortaya çıkıyor ve: 
''Ne mümkün, aıılüm ile bidad ile 

imhayi hürriyet 
Çalq ülralii kaldır, müJıtaJirMn cı. 

demiyetten I,. 
Diye baykınyor. Dedi. 
Bundan aonra aöz alan lamail Ha 

bip Sevüi Namık Kemal için fUD • 
ları anlattı: 
"Namık Kemali tartanlar, onu e. 

aerile tartmak iatiyenler, üalitbu 
aeçmittir, dediler. Şu fU tarafları 
zayiftir dediler. Piy .. leri temail e
dilemez, elediler evet!. Bunlarm 
bepai doğru idi. Böylece Namık Ke 
mali birer birer, bütün meziyetle • 
rinden aovmak istediler. Fakat her 
teY döküldükten aonra ortada yine 
koskoca bir dev kaldı. 
Namık Kemalde biz aevdifimiz 

19yleri rörüyoruz. Rublan sanp ne 
ailleri arkaamdan aürükleyici biz • 
metler yapmıf kim.e, itte büyÜk a 
dam budur!., 

lsmail Habibin aözleri dakikalar. 
ca alkıtlandı. Tören bitmitti. 
''Olünem görmeden m;llette ümmit 

ettifim ley:si 
Y cuıı.u. Nnlıi Jıabrimde oatan mala 

:sun. ben fftllla:sun/,, 
Namık Kemal saf olaaydı bu iki 

mısraı, bir daha tekrarlryamazdı. 
Bu millet, ona kendiainin ölmedi -
ğini, dün bütün gençliğin huzurun. 
da iabat etti. Artık. ne bir mahzun 
vatan var, ne de millette umduiu 
feyzi söremiyen bir Namık Kemal 
kaldı . .__ S. G. 

"ULUS,, un Dil Yazlları 

Sabah 
"I. Sabah, ıabağ - il. Sabahley, aabağley - 111. Sa
bahleyin, aabağleyin" sözlerinin etimoloji, morfoloji, 

fonetik baknnmdan analizi 
SABAH, • SABAC 

Kelimenin etimolojik tekli: 
(1) (2) (3) (4) 
(ağ + as + ab + ah) 

(1) Ağ: Köktür; "güneı,, anlamı
nadır. 

(2) Aa: (. + •); oldukça geni§ ve 
uzak bir sahayı, bu sahada bulunan 
objeyi ve süjenin bu obje ile münase
betini gösterir. 

Ubak sabada bulunan obje, kökün 
ifade ettiği "aünet .. tir. Süje günetle 
münasebet anyan "inaan,, dır. Müna
sebeti işaret eden, haber veren, ~~~
deliyen: (af + as == aiu) aozu
nün anlamı oluyor: "parlaklık, be
yazlık., demektir. 

Bu kelime, Pekarski'nin Yakut Dili 
Lugatinde aynen (Aiaa) şeklinde o
larak dediğimiz manalardadır. Yine 
bu lugatte "apaia• + bembeyaz,, 
terimi görülür. 

(Ağas) mür~kep sözünde ana 
kök ile ek, kaynaşarak (as) şekline 
girer Kendinden sonra batka kök ve
ya ekler gelerek kelime büyüdükçe 
(ia) m vokali dahi düşebilir. , 

(3) Ab - ap: köktür. Burada ''ha
reket, imtidat, uzama,, gösterir. 
(As) ı, yani parlaklı.ğı: uzanıp gözü
müze ~elm~si anlamıyle tamamlar. 

Aa + ap _ . • + ap Mıp: "Şu-
ağ, rayon (trait qui part d'un corps 
lumineux) .. demektir; yani güneşten 
çıkan ince iplik, tel gibi parlak hatlar 
anlamınadır. 

Not 1 : Bundan alınan mefhumla
dır ki (aap) aözü, Türkçede, birçok 
inc" şeyler ifade eder. Meseli: 

Sap = (I) ip, tel, tar (bir up ti-
re)· 

(İl) hububat ve çiçek ve sa~r ~~
batatın yerden başka veya .. çıç~gın 
bc!şladığı yere kadar olan du~. ınce 
yeri; 

(III) baltanın, kazmanın •. süp~rgc
r,in sapı da bu (sap) kelımesınden 
çıkmıştır. ( 1) 
Kurtulmuş, parçalanmış, tiftık\en

mit hayvan damarlarından yapılmıı 
ipliğe Yakutçada (aap) denir: (2~ 

Not 2 : (Ağaa b) ın güneşı ha
ber vel'ell, ipret eden, müjdeliyen 
bir mefhum olduğunu gördük. Bu ha
berin, ifaretin, müjdenin adına da 
(aap) derler: 

1 (i) aynı katagoriden olduklarından, 

1 
(ağ) eki de gelebilir. Kelime bu su
retle "SABAG,, ıeklinc girer, mana· 
sı değişmez. 

SABAH LEY 
SABACLEY 

Kelimenin etimolojik şekli: 
(1) (2) (3) 

(sabah -t- ıl + ey) 
(Sabağ + d + ey) 
( 1) SabNı: Günetin ilk ıuağlarını 

bize gönderdiği yer. 
(2) il: (. + I), ektir. "Geniş, .en: 

gin şümul., gibi mefhumlarla ob3eyı 
vasıflandırır. 

Demek ki güneşin ıtıkları, (aabab) 
yerinden bütün cihana yayıldı. Acaba, 
bu anda, güneıin bulunduğu yer ne· 
residir? Onu, bundan sonraki ek işa
ret edecektir. 

(3) Ey: ( . ..ı.. y), ektir. Bu C"k, tU· 
ağları aleme yayıldığı zaman artık 
kendisi de görülmüt olan günqi!l bu
lunduğu yeri tesbit ve işaret eder. O 
yerin adı: Sabahıley =- Saa.ble,r dir 
"Maşrık,. demektir. 

(Sabah) sözü yerine (aa'-t> tekli 
alınırsa, kelime SMailey olur. Ma
nası yerine "maınk,, tır. 

SABAHLEYiN, 
SABAc.ı...EYIN 

Kelimenin etimolojik ıekli: 
(1) (2) 

(1) Sababley: "Maşrık., manasm2 
olduğunu gördük. 

(2) in: (. + n), ektir. Objenin en 
yakın, bititik sahasını ve orada süje
nin bulunduğunu ve hareketim gös
tf'rir. 

Obje, "Sababley) (matrrk),, dır; 
süje güneftir. 

SABAHLEYiN: güne!Jin göründü· 
ğü noktanın, (aabahley - maınk), bi
titiğindeki durumun ifadesid~r. Bu i
fadede, kendiliğinden, "zaman., mef
humu da vardır. 

(Y) yerinde (ğ) bulunduruluna 
kelime "SABACLEYIN" olur. 

Not: (Sabah) aözü <le onun mana
sı hakkında Arap Jiiratleri:ıin dedik
lerine de loaac:e bakalım. Zate:1 de
dikleri, uzun uzadıya mevzuu bahso
lacak uzunlukta da değildir. 

( 1) - Ahterii Kebir: 
EHaba = "tuluğ etmek; meye lanı 

kalp.,, 
EHabab Evveli yevm 

Maçm tadı! 
Çok futbol aeyrettim fakat ae • 

.çen aene Londrada Araenal takımı
nın (Leed) takımile yaptıiı maç ka 
dar tataız ( 1 ) maç görmedim. 50 
bin kiti genit Araenal aahaaanın ka
ranlık renkli tribünlerine birer' ta -
rap •iteai sibi .... izce dizilmi~~e~ • 
di. Yetil sahanıı• ortuında klubun 
fanfan balkı eilendirımek için ~a: 
zı parçalar çaldıktan aonra ıki 
taraf aahaya çıktı. Hak.~ .. .. .. 

_ Düt ! Diye düdüğunu ot~urdu, 
maç baıladı. Aradaki b~ftayım ta. 
tili müateana bütün bu bır buçuk aa 
atlik maç eanuında bir tek adam 
da. 

- Kır! .. Yahut . 
- Ye!. Diye baiırmadı n yme 

hakem: 
- Düt ! Diye düdüiünü öttürdü. 

Maç bitti. 
Saba bizdeki sibi aala~lar kap. 

)anlarla dolu olmadıiı için kimae 
titremedi .• Ne yuha diye baiırdı -
lar, ne yap diye .. E böyle maçm 
tadı nereainde. Bir türlü, o 50 bin ki 
tinin neden toplandıklannı ve -.ç 
tan ne tat aldıldannı kavrıyama • 
don. Biade bu biçim .... iz aada • 
uz maçlardan çıkanlar: 

- Maç tatua oldu! Derler. 
Bizde maçm tadı, aeyircinin oyuD 

culara, oyunculann biribirine baiı • 
np çaiırmaunda •e aöviifmeainde • 
dir. 

Seneler var ki, bizim futbolcüle. 
ri aeyredemiyorum. Maçlar o kadar 
tatlı ve o kadar heyecanlı oluyor 
ki, bu tatlılık ainirlerimi ve terbi • 
yemi ·bozuyor. 

Geçen pazar pnü de Takaim ata• 
dında böyle tatlı bir maç olduğu • 
nu ve batta bu tatlılıtın Beyoilu 
caddelerine kadar tattıimı ve or • 
talıfl tatlılıktan kınp ıeçirdiiini i
tittim .. 

Tatlı maç yapmak istiyenler için 
bu gibi kartılaflllalar birer dentir. 
Biz futbolü Avrupalılardan öğrenir 
ken onlar da bizden (maç naaıl tat. 
hlanır?) Onu öfrenaeler de ekailr. 
leri kalmasa! 

Vah futbol vah! Sen eskiden aert 
fakat maaum bir oyundun! Ne ol
du sana böyle? 

B. FELEK 

Samvel Hor- · 
Laval Mülakatı "Tülge kiti aan~ta sap buo~a~ -

insan ruyasında bırçok sap go~iirse 
ba§ına gelecek bir felakete i~rettır .. , 

Bu miaalde cörüldüğü gıbi ( aap) 
ıaret anlamiyle tefsir olunur. (3). 

Haber, ipret, müjde anlamına 
(sav) (4) şekli de vardır. .. . 

ENubh ==- Fecir tutlui 
man 

(2) Tercümanı Jiigat: 

[Ba, tarafı 1 incide) 
ettifi za- kil o imtiyu, aefıbin bndi phat malın 

olan ara.zive aittir. 

(Sap • Sab - Sav • Sam) sozl~rın 
deki (p~v=m) olduğu :nalum
dur. 

(Sav) ın, (Çav (S) ıekli de var-
dır. 

Adana havalisindc bu anlamda 
(Sim) şeklini kullanıyorlar. (6) 

N(J\ 3: Şuağ manasına olan ıu ke
limeleri altalta yazalım: 

Sap: (s + ap) 
1. - Çoi: (c + oU (7) 

Çoi: (ç + oi) 
2. - Cui: (c + uğ) (8) 

Çui: (ç = uğ) • 
Şuağ anlamiyle şöhret anlamı bır

dir. Şöhret, bir parlaklığın yayılması 
deıt'ektir· onnn için töhrete de (aap) 
ın bir tekli olan: 

3. - Cap: (c + ap (9) 
Çap: (ç + ap) 

derler. 
Bu notta görülüyor ki "şuağ., an

lamına olan (aap) ve onun (t, c, ç • 
p, ı,. v) değ~şmeleriylc ayn!. ol~n bir
çok sözler bıze yabancı degıldır. 

(Sap) sözünün. "şu.ağ, ateş .. an
lamlariyle olan münasebetini göst~rir. 
Pekanki'nin Yakut Dili LOgatinden 
şu sözlere de bakalım: Sap + ııy -
sapaıy (Telriitçcde: sabağ) (10): üf
leyerek tutuşturmak. 

"()aoh aapaıy11" ( 1ap + aıyar) = 
hrından, veya sobadan, atet üfürü
lüyor., 

(Sap + ırda) -= Sapırda = sön-
dürmek 

(Sap + aır) - Sapsll" ateşi sön
dürpıek için kullanılan bir nevi alet 

ihtar: (Sap) sözündeki (p) yeri
ne (b, g, k). ve (a) yerine (f, ç) de 
kaim olabilir: 

Sabah. Sag, Sak, Şak, Çak ..... çak
mak taşiyle atef çıkarmak. "Sağ + 
ar ünınah -= uçan atee .. ( 11) 

Şimdi (sabah) s8zünün sonundaki 
(4) üncü eke bakaltm: 

( 4) Ah: Müstakil mana taşıyan 
bir köktÜr. "Yer,. işaret eder ('"ak,. 
gibi). O ha1de: 

Sap ah aabah: "Güneşin şu-
a~lannın (aaplarının) dağıldığı yer,. 
demektir. 
Şuallann dağıldığı yere, (savak) 

da derler. ikincisinde esas mefhum 
(au), birincisinde (tuat) d... M"f
humlar bir tarafa btrak!lrna her iki 
kelimen.in oriHn kuruluıu birdi.: 

Sabah 
Sal.k 
Savak 

Huliaa. (SABAH) demek. :zilneşin 
ilk ,uağlarını bize göndcrdifi, sevk 
(12) ettiği yer demektir. Vakit mef
humu asıl değildir. 

(4) lincü (ah) eki yerine, (b) ile 

Eaaeı.. == "gece yarısiyle müteakip 
olan günün yansından ibuet olan 
Vakit. 

(3) Kamus Tercümesi 
EHubh == fecir vaktine denir ki 

tanyeri ağarıp ıafak söktüğü vakitten 
ibarettir; murat fecri sadıktır. Fil'a
sıl tanyerinin ağarması ile hasıl olan 
aydınlıktan ibar~t olup, tcvsian ol 
vakte ıtlak olunmuıtur. Alikavlin 
(subh) evveli nebua de .,ir. 

ihtar: Güne,in ışıklarıM betik o
lan bizim (ubah) ımızrn ince. temiz, 
lojik. asrı manası görülüyor. Bizim 
ıenelerdenbcri Türk (aabah) ını, 1cen
di dil hazinemizden matrut bir halde 
bırakıpmız, dikkate değer bir nokta
dır. 

Acaba, (aabah)ın büyi\k kusuru 
mu oldu? Bunu bamiyoruz Oyle de 
olsa artık Türk Dil inkılabı şerefine 
onun affolunarak yabancılık isnadın
dan kurtanlmas! ~f'rektir, sanırız. 

( 1) Kamuıu Tiirki 
(2) Pekaralri: Yahut Dili LOcati 
(3) " " " " (4) Uyprca Kuran Tercemeai ; Uypr 

Metinleri : El;drak Liliaan-il-etrak; Divanli 
LOcat-it-Türk. 

(S) Divani Sultan Velet 
(6) Derleme 
(7) Divanli Lücat-it-Türk 
(8) Racllof. iV. "Sor lehçesi". 
(9) Büyük Türk Llicati ''Kazan ve Kı

rım lehc;eleri" ; Orhon Kitabeleri 
(10) Bu kelimenin yapılışı (sabah) in

kinin aynıdır : ıonlarmda birinin (i) diie· 
rinin (h) bulunuyor ki bunlar aynı kateco
ridendirler. 

(11) Pekarıki: Yakut Dili LOcati 
(12) "Sevk" kelimesinin kuruluıu da 

aynıdır. 

İnebolu f adasının 
bir kurbanı bulundu 

İzmir 2 (Huausi muhabirimiz -
den )- Inebolu faciaaında kaybolan 
cesetlerden biri Urlada bulunmuştur. 
Cesedin gözleri oyulmuı, bacakları o
yulmut ve kamı şişmiştir. Uzerindcn 
çıkan evraktan bunun Alanyalı Etem 
oğlu asker Osman olduğu anlaşılmıı
tır. Ceset Urlada gömülmüıtür. 

Lehiatanda Yahudiler aley
hindeki nümayiıler bitti 
V &l'fOV•, 2 A.A. - Y abudil• 

aleyhindeki tabriklt, aGk4aet bul • 
mut olduiundan V •rtoY•daki rik -
aek mektepler 3 Kinunuevvelde a. 
çılacaktır. 

Muhtelif f akiltelerin duvanyen • 
leri talebeyi aükUnete daYet edecek 
lerdir. 

İnsanlar arasında 

fark olur mu ? 

Roma, 2 (A.A.) - Musolini, bu aa 
bah, dul analara hitaben demittir ki: 
"- Ekonomik tedbirlerin bize hiç 

bir tesiri olmıyacakttr. Hatta Italyan 
milletine bunun faydası bile olacaktır. 
Nihayet, eskiden tahmin edildiğinden 
de ziyade iptidai maddeler yetittirme
ğe- muvaffak olacağız. Bizi bugün kız 
daran ıey, Habeıiıtanla bir tutulmak-
tır.,, 

Önayak olan başkasıymış 
Londra, 2 (A.A.) - Rcuter Ajan

sı Ottava'dan öğreniyor: 
Batbakan vekili Emest Lapoint, Ka 

:ıadanın Italyaya kartı petrol ambar
gosunun tatbikı hususunda ön ayak ol 
muş olduğu yolundaki haberin doğru 
olmadığını söylemiştir. Mumaileyh, 
komite azasından Kanadalı bir zatın 
ileri sürdüğü bir mütaleanın ancak o
nun p.hai görütlerini ifade edeceğini, 
hükiimetin noktai nazarı demek olını
yacağını ilave etmiştir. 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Reaimlerinizigönderiniz! 

Fizyonomist Profesör jan Karte
rct'in, tarunmıt adamlarımızın fotoğ· 
raflanna bakarak karakterleri üzeri
ne koyduğu teflıialeri gazetemizde 
netrettik. Okuyucularımız resimle 
profesörün karakter üzerinde yaptığı 
tahlil arasmda bir mukayese yapabil
sinler diye fotoğraflarını da koyduk. 

Şimdi..,.. oiayucalanmıadadır. 
Y anndan itibaren dört oiuyucamu 
acın ,...anleril•. lraraJıterlerinin tala 
liUerini netre baflıyacağıa 

Profeaör Jan Karteret tanınmıı fiz
yonomiatlerdcndir. Resimlerini gön· 
deren okuyucularımız herhalde tah
lillerinde gösterdiği isabete hayret • 
dcccklerdir. 

Bir de Jıendin~in bofJıaı tanı • 
lırulan kim oldafuna:sun aac .ö7 • 
lenme.ıni i.terMnİ:s. 

Resimlerinizi gönderiniz! 
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ıv o. Sl Yazan: Ziya ŞAKIR 

Valide Sultan Oğlunun Bir Cin-
net Buhranı Geçirerek Sarayı 

Kana Bo_qamasından Kor ku_qordu 
(1 (~ i 
l ( (.f 

Caminin mihrabı önünde, Şeyhis -1 işi değildir. Ulema da leşker ile, 
• lam ve Kazaskerlerle ocak ağaların- hiledir. Ve bu cemiyet dağılmaz. Ha
dan mürekkep bir meclis müzakere • len bizleri huzurunuza gönderen mec
ye devam ediyordu. Bu meclis, ar - lis, padişahın hal'ine; ve büyük şehza 
tık filen harekete geçmiye karar ver • de, sultan Mehmet Hazretlerinin icl.a
ınişti. Ve bu kararı padişah İbrahime sma karar vermiştir. Böylece malıl
tebliğ etmek üzere Mekke mollalığm munuz olsun. 
dan mazul. (Bosnalı, ~eyaz.i z~d~ Ha- Dedi.. Valide sultan, kapıya göz 
san Efendı) sar~ya gonder~mı.ştı. gezdirdi. Henüz padişahlık mevkiinde 

Ha~~n __ Efendı, ~araya gıt~ış, re - bulunan oğlundan korkuyor; onun, 
van koşkunde Padışah ~br~hı:n tar~ - bu hakikat karşısında büyük bir cin
fı.ndan huzura ka~u~ e~~l~ştı. -~adı - net buhranı göstererek bütün sarayı 
§', ı H~s.an Efendı}'.ı gorur gorme~, kana boyamasından endişe ediyordu .• 
h Jdetını yenememış; Hasan Efendı- Buna binaen her ihtimali nazarı dik
Y• adeta tekdir eder gibi sert bır li • kate alarak meseleye muhalif görün-
sanla : mek istedi: 

- İşte, vezirimi öldürürler. Dahi, 
ne isterler? .. 

Demişti. 
Vaziyet, gayet nazikti. Şu anda 

Hasan Efendinin hayatı, kıl üzerinde 
idi. Yarı mecnun padişahın, bu öfke 
arasında ağzından çıkıverecek olan 
bir tek söz, Hasan Efendinin hayatmı 
derhal söndüreoilirdi. .. Fakat bu mert 
ve cesur Bosnalı, büyük bir perva
sızlıkla : 

- Padişahım!.. Sizden şekvaları bu 
dur ki.. Devlet ve milletin hakkı olan 
bunca hazineyi israf ettiniz. Bosna hu 
dutlarına küffar üşüştü • Hala, frcnk 
gemileri Boğazda. Donanma, çıkama 
yıp İstanbulda mahsurdur. 

Diye cevap verirken, padişah bir
denbire Hasan Efendinin sözünü kes
ti: 

- Yalan söylersin. Küffar, hudut 
da bir kilise almış. Boğazdan frenk 
gemileri gideli çok olmuş. 

Diye mukabele etti... Şimdi Ha • 
ı;an Efendi, padişah ile hararetli bir 
münakaşaya girişmiş; ve bu münaka 
şa ıonu şu şekle girmişti: 

- Efendiler!.. Bu ne asılsız iştir. 
Büyük dedüğünüz şehzade Mehmet, 
henüz yedi yaşında bir sahidir. O, 
nice padişahlık eder. Varİn, gidin. 
Böyle örneksiz iş, edinmeyin. 

Cevabını verdi. 
Esat efendi ile Fasihi çelebi, bu söz. 

leri söyliyen valide sultanın ayni za
manda hissettiği memnuniyeti derhal 
sezmişlerdi. Bu sefer de, Fasihi çele· 
binin sesi işitildi: 

- A benim sultanım, efendim!.. 
Cümhura muhalefet caiz değildir. 
Vüzera, ulema ve karaşina ağalardan 
mürekkep kullarınız, elbet bu masla
hatı düşünüp karar vermişlerdir. Za· 
tı seniyeleri, elbette şehzade efendi· 
miz hazretlerini hemen ihzar edip, 
tizce camiye gönderesiniz. Zira bu 
maslahat uzadıkça, başka güna fesat 
zahir olur. 

Dedi. 
Valide sultan, artık fazla nazlanma

ya lüzum görmedi: 
- Camide, cülus olagelmemiştir. 

Madem ki cülus isterler. Buraya bu
yursunlar. 

Esat efendi ile Fasihi çelebi, işle-

Çok yemekten şişmanlık 
İnsanın beslenme ihtiyacile iştahı 

arasında bir münasebet bulunsaydı, 
bir taraftan iştahsız oldukları için ih
tiyaçları derecesinde beslenemiyen 
hastalar, bir taraftan da fazla iştah· 
lan olduğu için Jüzumundan fazla yi
yerek kendi dişlerile kendi ömürleri
ni kısaltan şişmanlar bulunmazdı. 

Fakat, maalesef. bedenimizin bes
lenme ihtiyacile iştahımız arasında 
bir münasebet yoktur. İnsan hasta ol
madığı vakit, adet edindiği saatlerde 
yemek yemesi - hergün ayni saatte 
icki icenlerde olduğu F.ibi -adeta bir 
keyif verir. Onun için insanların bir
çoğu kendi hallerine bırakılınca ve 
kudretleri de bulununca daima ihti· 
yaçlarından fazla yemeğe düşkün o
lurlar. 

Şişmanlık ta en çok defa böy!e ih
tiyaçtan fazla yiyerek sonra yediğini 
yakıp eritmemekten ileri gelir. An • 
cak o, çok yiyen şişmanlar kendileri 
ihtiyact:rn hzl;:ı verliklerinin farkına 
varmazlar. İştahlarının pek açıl{ ol -
masma bakarak yediklPr;nin lüzumun 
dan fazla olduğunu kabul etmek is
teme:der. Şişmanlığm bır hastalıktan 
ileri geldiğini sanarak çok yemekte 
devam etmekle beraoer, ~işmanlama

mcık icin hrkimlerden ilaç ta isterler. 
Hem çok yemekte devam etmek, 

hem de şişmanlamamak için i!aç ol
saydı, onların arzular~ '1I yerine geti
rebilmek doğrusu çok iyi bir ŞI'!}' O· 

lurdu. Çünkü bu türlü şi~ıınr:Jar·n 
kendilerini görmek, hele ycmel< ye
diklerini seyretmek te bakanlara ke
yif verir. 

Elektrik şirketinin 
Mukavelesi 
Bozuluyor 

Mersin, (liusuıi muhabirimiz bil
diriyor - Şehir meclisi son top
lan tısında Mersin elektrik şirketinin 
durumunu gözden geçirmiştir. Uray, 
şirketi mahkemeye verdiği için mec
lis mukavelenin feshini muhakeme
nin sonuna bırakmıştır. Elektrik işi 
yüzünden :necliıte bir hayli müna
ka§alar olmu~tur. 

Civcivleri 
Bir kedi 1 

besliyen 

İzmit, (Hususi muhabirimiz bildi
riyor) - Burada çok tuhaf ve garip 
bir vak'a olmuştur: 

İnhisarJar idaresinde çalışan Ha
san ismiffde bir zat, evinde besledi
ği tavuklarını geçenlerde kulu~aya 
yatxrmıt, hayvan e.ltı civciv çıkar
mıştır. Ana tavuk; civcivler daha 
serpilmeden hastalanarak bir iki gün 
içersinde ölmüştür. Bunu gören Ha· 
san yavruları iyi beslemek çarelerini 
araştırırken 1-ayretinden dona kaldı
ğı bir vak'aya şahit olmuştur. Evin 
kedisi, yetim kalan altı civcivi altı
na alarak bakmağa, onlara yiyecek 
getirmeğe ve anne şefkatini göster
meğe başalmıştır. Bu şefkat, iki gün 
kadar devam etmiştir. Hasan, bu 
vak'ayı bütün dostlarına ve tanıdık· 
larına anlatmış, kimseyi inandxramı
yaca~mı anlayınca hepsini evine ça
ğırarak bu garip manzarayı kendile· 
rine göstermiştir. 

Hat üzerinde 
Uyuyan bir adam 
c;iğnend i 

Bir kere, çok yemekten şişmanla

yanlar - şişmanlrk henüz bir hastalık 
hali getirmezden önce - pek iyi huy
lu, daima neşeli olurlar. Kendilerinin 
pek keyfine zarar gelmemesi ıçın, 

kimseye fenalık etmek istemezler. 
Böyle çok yiyen ı;işmanlarm sofra- Balrkesir, (Huıuıi muhabirimiz-

sında bulunmak, insan kendisi çok den) - Burada bir tren kazası ol
yemcse bile şişmanın biribiri ctrkasın· muştur. Gece vakti geçen posta treni 
dan türlü türlü yemekleri büyük ke- bir adam çiğnemit, hadi.e ertesi gün 
yifle yemesi':li seyretmek adeta hir 
eğlencedir. Çok yemek keyfi baışkala- raylar üzerinde parçalanmıf bir ce• 
nna da geçtiğinden daima onlarm sof set görüldüğü :zıaman anla§ılmııtır. 
rasmda b~lunmıyanlar, !İ~manlarm E~ilen, Ber&'amalı Ha .. n çavuttıur. 
çol~ğu çocuğu da en sonunda ço'< ye- , Kimsesi oılmryan bu adam, uyku hu 
r.ıege alışırlar. Bundan dolay~dır ı tahğına müptela olduğu için bat üze-
§ı,,ınan olmaları ·mh rın sofra.ı.rında • d k ld ~ l ı 

k 
-

1 1 
rln e uyuya a ıgı an aır.ı mııtır 

ço yemcge a ışnı<1,armdandır. T • 

Çok yemtkte11 şışmanlamak ~üphe
siz her memlek~ tc olur. Fakat bizim 
alaturka y<:meklerin lezzeti en ziya
dt" yağla temin edildiğinden. bizde 
şişmanlığın da1ı;ı !:<'buk geldiğini söy
l"ınek yanlış nlıH:r. DC1ğu hı: ~t nm 
genel bakımdan, batı ülkeleri halkın
ciaı:ı daha ziyade şişman olduklarına 
her vak:t rlikka• ed;l.....,io:tir. Bunu 
frenk he-kimlere cfo~u ülkelerinde hal 
kırı şekerli yemck!ert. düskun olduk
larına hamleder!~r. Halbuki ba':t i~lke 
}~rinde yasamış o~rn şarklılar bilirler 
ki oralarda şekeri bizim yediğımizderı 
daha çok yerler. Rizdeki, çok yemek· 
ten şişmanlığı, ytme1<lerimizit1 çok 
yağh olmasma hağlamak daha doğru 
nl •·r -q, • ., .. . , kinı'lir ki bizim mel"T'le
kette alaturka yemekler yiyerek şiş
manlıktan zayıflamaic ta pek güçtür. 

Lokman HEKiM 

• İzmit (Tan) - İstanbul - Geb
ze • İstanbul yolunun inşasına yakın
da başlanacaktır. 

• İzmit, (Tan) - Maarif müdiri 
Ekrem, Bursa erkek lisesi tarih coğ
rafya muallimliğine atanmı§tır. 

Dr. İHSAN SAMl 

- Padişahım!.. İşte vezir sizi böy
le aldatmış ki; daha hala doğru söze 
kulak asmaz.sınız. Haşa, bizler yalan 
söylemeyiz... Bu duacı kulunuz, bir 
elçiyim. Elçiye zeval yoktur. Padi-

rinin birinci kısmını görmüşlerdi. Ya- Olüm 
lide sultanı etekleyip çıkarak orta 

Bakte riyolojı Laboratuarı 
Umumi kan tahlilatı, frengi 
noktai nazarmdan (Wasserma.n 
ve Kahn teamülleri) kan kürey· 
vatı sayılması. Tifo ve tsıtma 
hastalıktan teşhisi, idrar, bal· 
gam, cerahat, kazurat ve su tah· 
Hlatı, Ültra mikroskopi, hususi 
aşılar istihzarı. Kanda Ure, şeker, 
Klorür, Ko!lesterin miktarlarının 
t~,,ini. Divanyolu No.113 

şah huzurunda hakikati söylemek de 
bir borçtur ..• İmdi, şevketlü padışa
hım . •. Asker kullarınızla vüzera ve u
lema duacılarınız, hu:turunuza gel
mek ve arzeylediğim hakikatleri ispat 
eylemek isterler. Ne ferman buyurur
sunuz? .. 

Demişti. 

kapıya gelmişler; bostancıbaşıya ha- Profesör Dr. Kenan Tevfiğin baba-
bcr göndermişlerdi. sr Tıp Fakültesi sabık tedavi profesö-

Bostancıbaşı, derin bir üzüntü için- rü Bay Tevfik Vacit 28-11-935 cuma 
deydi. iki gunuenberi devam eden bu günü Kadıköyündeki evinde vefat et
isyan fırtınasının - vazifesi dolayısi· miştir. 
le - Nihayet, kendisine de gelip çar- r-na?.csi Tıp F:ıkültesi hocalarile 
pacağını tahmin etmekte; - o da talebeleri ve birçok tanıdıklarrrun sa. 
valide sultan gibi - bir müracaat ve mimi tezahüratı ve bir kıt'a askerin 
teklif beklemekteydi. Fakat, vaziyeti refak'!tile Karacaahmede kaldırılmış· 
çok nazikti. Başlıca vazifesi; sarayı tır. 

Tel.20981 ••••ıi 
8861 

Birinci Ticaret Mahkemesinden: 
Hamdi, Mehmed ve Zişan ve Sani

yenin sahip oldukları İstanbul Lima
nının 127 sicil No. lı Atilla vapuru
nun Zindan ve Çangal Ormanları 
Türk Anonim Şirketi hesabına yükle-

Rize Kıyılarında Çay 
inkişaf Ediyor Zira ati 

r Huau.si: muhabirimiz bildiriyorl 
Ri:ıe, 1 

Rize, iklim itibariyle Batum ve 
havalisi gibidir. Yani mutedil sıcak 
ve ratıptır. Eski Rus hükumeti, mü
tehassıs fen heyetleri teşkil ederek 
Mısır, Hindistan, Çin ve Japonya gi
bi yerlere göndermiş, tetkik yaptır
mıştır. Bu heyetler, tetkik ettikleri 
memleketlerle Batum ve havalisinin 
iklim ve .toprağında bir fark olmadı
ğım görerek beraberlerinde getirdik
leri çay, mandalina gibi türlü fidan
ları ve tohumları Kafkasyanın Kara
deniz sahiline yakın yerlerine ekmiş
lerdir. 

Büyük masraflarla girişilen uzun 
teşebbüs ve tecrübelerden sonra çay, 
mandalin ve bambo, yani adi kamıt 
gibi nebatların Batum ve havaliısin· 
de de yetişebileceği neticesine varıl
mıştır. 

Bambo deyip de geçilmesin, bun
dan edilen istifadeler pe~ çoktur. 
Bambodan sandalye, koltuk, kanape, 
vazo gibi ev eşyasından mada su 
boruları, telefon direkleri ve merdi
venler yapılmaktadır. 
Bambodan bir nevi likör, baston ve 
daha birçok şeyler imal edilir. Kağıt 
imalinde iptidai bir madde olarak 
kullanıldığından pek önemlidir. 

Rizenin topr•k ve iklimi de ayni 
Batum havalisi gibi ratıptır. Yıı.ğmu· 
ru hiç eksik değildir. Soğuk şimal 
rüzgarlarından masundur. Kışın kar 
yağar ve hararet derecesi hazan 8-
9 dereceye kadar düşerse de havanın 
çok defa bulutlu bulunması dolayı
siyle don olmaz. İşte bu sebeplerden 
dolayı Batum ve havalisinde yetişen 
bambo, mandalin, çay gibi nebatlar 
Rizede de mükemmelen yetiştirilebi
lir. Bunu gözönünde tutan ilgililer, 
vaktiyle Batuma bir ziraat memuru 
göndermişlerdi. Bir müddet tetkikat
tan sonra bu zat bir miktar manda
lin fidanı ve çay tohumu ve fidanı 
alarak Rizeye dönmüftÜ. Rizede hü· 
kumet tarafından bir de nümune fi
dan1ığ ıkurulmuştu. O gündenberi 
herkes mandaline ehemmiyet vermiş 
ve birçok bahçeler meydana gelmiş
tir. Her nedense bugüne kadar ihmal 
edilmi§ti, 

)o kadar çay alınabiliyor. Rize fi~aıı
lrk kurumu fidanlıkta yetiştirileJl 
çay fidanlarını bugünlerde halktan 
iatiyenlere tevzi edecektir. 

Rize havzasında, Pazar ve }iopl 
kazalarının Batum hududuna kadar 
uzanan mail satıhlarında çay yetişe
bileceği . anlaşılmıştır. Kızıl ağaçlar 
ve çalılıklar bu çay menbalarını ıı:a· 
patmaktadır. 

1340 tarih:nde neşredilen bir ka• 
nun mucibince bu havalideki çalılık 
ve kızıl ağaçların kesilerek yerlerin.e 
fındık, portakal, mandarin ve çay g~· 
bi faydalı fidanlar dikilmek mecbıırı· 
yeti konulmuştu. Ahali son zaman· 
tarda fındık ziraatine önem verditi gi 

Rizedeki çay tarlalarından bir 
görünüf 

bi çay ziraatine de ba§lamıştır.Bir da 
nilm çay tarlası,sahibine40kilo ça1 "' 
receğine göre, kilosu 2 liradan satı1" 
dığı takdirde 80 liralık bir gelir tt" 

min etmektedir. Birkaç dönüm ça1 
tarlası olan bir aile ise kendisini ge
çindirecek ve refaha kavuşmuş ola." 
caktır. 

Çay, her §eyden ziyade kar vere~ 
bir nebat olduğu gibi çaycılık anca 
bu muhite elverişli ve rakibi olrnı13tl 
bir iştir. 

ŞimdUik yalnız hükilmet fidan~" 
ğında çay ekilmektedir. MemleJceU
mizde doğmuş olan. bu mühim. se~\l:ı 
tin layık olduğu derecede ınJcıŞ 
d -· "h k -lfl(sa· c ecegıne şup e yo tur. - u~· 

dık. 
Çay, iklim ve toprak şartlarını Ri

ze havzasında kendisine uygun bul
muş olmasından güzel yetişmektedir. 
Hükumet fidanlığında denemeler ya- lzmitte serseri köpeklerle 
pılmış ve çok iyi sonuçlar alınmıştır. d 1 
İmal edilen çayların kimyevi evsafı müca e e ) 
itibariyle emsaline faik olduğu anla- İzmit, (Hususi muhabiriıniz~~11

1, 
şılmıştır. Çay, bol yağmurlu ve ka- - Serseri köpeklerle sıkı bir ı:n~~ıe 
palı havaları sever, mail satıhloardan deleye girişilmiştir. Bu müca tıt• 
hoşlanır. İstediği şartlar Rize iklim köylerde ayni şiddetle yapılac.alc d• 
ve toprağında tamamen mevcuttur. Kuduz vıa.k'alarına karşı önernh te 

Yılda bir dönüm çaylıktan 40 ki- birler alınmıştır. 

======================================~ 
Halkımızın en ~ok sevdi" 
§ i h er f ilmd e alku;ladı§' 

JOArt KRAWFORD 
KLARK GABLE 

VE 
ROBERT MOrtTGOMER~ 
Zukine, ne,esine. güzelliğin_e o;; 

yum olmıyan büyük bir hlııt 
tekrar bulu,tular. 

KiRAL IK 
GÖN ÜL 

pertembe 2eceai MELEK 
ainemaaınd• Padişah İbrahim, sanki gözlerinin 

önünden kalın bir perde kalkmış gibi, 
hakikati idrak etmiş ve mağlup olaca
ğım da hisseylemişti. Eğer ulema ile 
ağaları huzuruna kabul ederse, bir
çok teklifler karşısında kalacağı şüp
hesizdi. Bunun için, Hasan efendinin 
bu sualine cevap vermemiş; öfke ile 
kalkarak, çıkıp gitmişti. 

her türlü tecavuz ve taarruzdan mu- Profesör uzun müddet Tıp Fakülte 
hafaza etmek, padişahın her emrine sinde tedavi hocahğı yapmış ve bir
körükörüne itaat eyıemekti.. Şimdi çok eserleri ile melekete hizmet et -
ortada, bir isyan vardı. Eğer bu asi- miştir. 

miş olduğu kereste hamulesi ile A- ~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 
yancıktan İstanbula gelirken 28-11- ~ 

Hasan efendi; artık orada yapıla
cak bir iş kalmadığını anlamış, dö
nüp Sultan Ahmet camiine gelmiş; 
padişahla arasında geçen münakaşayı 
meclise söylemişti. 

Meclis, o anda kararını vermiş; bu 
sefer dt, (Mısır) kadlhğından mazul 
Esat efendi ile sahın müderrislerin
den Unakizade Fasihi Çelebi, saraya 
gönderilmişti. Bunlar doğruca valide 
sultana gidecekler, meclisin kararını 
tebliğ edeceklerdi. 

ler, istediklerini padişaha kabul etti- ____ T_E_Ş_E_K_K_U ___ - R ___ _ 
remeyip saraya gelirlerse, ·o zaman 
vazifesini yapacak; kapılan kapıya- Babam Prof. Dr. Tevfik Vacidin 
cak .. Ve şayet girmekte ısrar ederler- cenaze merasimine iştirak etmek )Üt
se, o zaman asileri silahla karşıhya- funda bulunan Tıp Fakültesi hoca ve 
caktı .. Bostancıbaşı, padişahın kan talebelerile diğer sayın arkadaşların 
dökmeye nekadar haris olduğunu bili- gerek şahsen. Rerek telgraf ve mek
yor; birkaç saat sonra, sarayı ihata tupla vaki olan taziyeti erine ayn ayrı 
eden surların kana boyanacağını tah- teşekkür imkansızlığı dolayıııile aile
min ediyordu. mizin minnet ve saygılannm sunul

Bostancıbaıı, vazifesini ifa etmiş, masına degerli gazetenizin delaletini 
padişahtan aldığı emir mucibince; rica ederim. Kenan Tevfik 

Kartal İcra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

bostancıları silah başı ederek icap 
eden yerlere yerleştirmişti. Esat efen 
di ile Fasihi çelebinin davetine de 
icabet etmiyerek ortadan savuşuver

Esasen valide sultanın kulağı kiriş- mişti. 
te idi. Kendisine böyle bir müracaa-

paraya çevrilmesine 

Pendikte Arabacılar 

karar verilen 

sokağında 46 

935 tarihinde denizin şiddetinden ha
mulesinden bir kısmı denize dökül
müş olduğundan bahisle lazım gelen 
deniz raporunun alınması mezkur ge
mi süvarisi Mahmut tarafından talep 
edilmiş ve mahkemece deniz raporu
nun alınması için 4 - 12 - 935 Çarşam 
ba günü saat 14 dt tayin kıhnmıştır. 

Mezkur günde g~mi ve hamule ile a
lakadar bulunan herkesin raporun a
lınması ıırasında mahkemede hazır 
bulunabileceği Ticaret kanununun 
1605 ci maddesi mucibince ilin olu-
nur. (17230) 

Kartal İcra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup tin vuku6ulacağını beklemekteydi. Bu iki efendi; kapı altında daha 
fazla beklemiyerek Sustanahmet ca

Maamafih, bu zeki ve dessas kadın, 
isyanı bizzat el altından idare etmek- miine gelmişler; valide sultan ile gö-
le beraber, kendisine müracaat eden rüştüklerini söylemişler; bostancıla
Esat efendi ile Fasihi Çelebiyi büyük rın hazırlıklarını da nakleylemişlerdi. 

No. lı bir kattan ibaret bir ufak taşlık paraya çevrelimesine karar verilen 

dört küçük odadan biri harap bir mut Pendikte Kavlan mevkiinde 3370 

bir ıükunetle kabul etmiş; gfıya hiç- Mecliste, birdenbire bir hiddet hu-
bir şeyden haberi yokmuş gibi: ıule gelmişti. Ocak ağalan: 

- Buyurun efendileri.. Taırada - Çiğner, geçeriz,. 
bazı güna karışıklıklar varmış .. ,. Demişlerdi. Fakat ulema güruhu, 

Dedi ... Buna mukabil, .Esat efendi efend_i) yi_ ıaraya göndermeye karar 

bak bir ahırı havi ve 600 lira kıymeti 

muhammeneli evin 18/4 hissesilel8/5 

hissesi 40 hisse itibarile 10 hissesi 3· 

1-936 Cuma günü saat 14 de açık ar

tırma ile satılacağından talip olanla

rın yüzde 7 ,5 pey akçesiJe ve şartna

mesini görmek isteyenlerin tarihi ilan 

dan itibaren Kartal İcra Memurluğu-

metre miktarında ve beher metresi 25 

kuruş kıymeti muhammeneli tarla 3-

1-936 Cuma ııünü ıaat 14 de açık ar· 

tırma ile satılacağından isteklilerin 

kıymeti muhammenesinin yüzde yedi 

buçuk nisbetinde pey akçesile ve şart 

namesini görmek isteyenlerin tarihi 

ilandan itibaren Kartal İcra Memur· 

t 

Yarın matinelerden itibaren 

OUrtrt t: f R t:. AST A ıRE 

GiNGER ROGERS 

ROBERT A filminde 
Milli SiNEMADA 

BAŞLIYOR ------"':': 

ITTIHADo MftLLô 
Türk Sigorta Şirketi 

H .k h .. . . l . . yleriı arı ve ayat uzerıne ııgorta muamele er• ıcra e 
Sigortaları halle için müı&it ,eraiti havidir· 

Merkezi idaresi : Galatatlo Vnyo11 Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadJfsof 
Telefon · 4.4887 9 

Leşker ayaklanmış i veziri. katletmiş, kan dökmekten içtinap etmişler j bu 
deyu rivayet ederler. lnşa_alla~, eti~- sefer de, ~ostancı baş!nm dostlann
lesi asılsızdır. Umarım kı; hımmetı· dan, Medıne Mollalıgından mazul 
nizle, cemiyet dağılmıştır. ı (Seyrekzade, Seyyit Abdürrahman 

clilümsiyerek cevap verdı; vermışlerdı. 
_ Sultanım' ı ... Bu iş, yalnız leşker {Arkası varl na mtiracaatları. ( 17228) !uğuna müracaatları. 

(17228) , .. ________________ , 
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Yunanistanda At ilan Edildi! 
Venizelos ile Plastiras Yunanisfana Dönecekler, 
Mahkum Zabitler, Venizelistler Tahliye Edildil~r 

DIŞ POLiTiKAI 

Barış ihtimalleri 
h ~le görünüyor ki, İtalya.Habeş 
har en umulmadık bir zamanda ni· 
h ayetJenecektir. Gerçi bir taraftan 
a~p Afrikada bütün şiddetile devam et1Yor. Dr.ğer taraftan ltalya aleyhine 

a. 1tıan zecri tedbirlerin şiddetlendi
t'ı~eai için teşebbüs.ata geçilmek üze
bedıl'. Fakat bu iktisadi ve askeri 
bar~ .rağmen, sulh teşebbijsatı da 
ayb ılerlemit görünüyor. 

I MalUındUT ki Uluslar Kurumunda 
J!~lyaya kartı ze<:rİ tedbirlerin tatbi 
h ıne karar verildiği sırada hame ni-

ayet verme.~ için 1 tal ya ile müzake
reye devam etmeleri, lngiltere ve 
d tana.adan rica edilmişti. O zaman
._anberi Pariste lngiliz ve Fransız mü 
'~lıa.aıs)an arasında yapılan temaıla
tı;n müspet bir netice vermek yoluna 
~diği anlaşılmaktadır. Tabiidir ki, 
"arılan netice gizli tutuluyor. Fakat 
ltaıYa hakkında tatblk edilen zecri 
tedbirlerin tiddetlendirilmesinden ev
~?I harbi .nihayetılendirımek için ciddi 

ıı- t~şebbüs yapılması bekleniyor. 
~l'anıız Başbakanı Lavalin, petrol 
11akkındaki kararda, istical göateril • 
lneınesi.ni istemesi bundan Heri gel
~ktedir. Laval. yapılacak herhangi 
lı: ır sulh teıebbüıünün petrol üzerine 

0 nulacak ambargoya takaddüm et
trıe.ini, bu teşebbü.sün müspet netiC4l 
~~eşi baklIDlndan ehemmiyetli te
akki etmiştir. Ve Jtalyanrn bugünkü 

haziyeti gözönünde tutulacak olursa. 
d \l noktada Lavale hak vennemelr el
/tı gelmez. ltalya hakkında tatbik e· 
t ıl~n zecri tedbiTler ~imdiye kadar 
l eıırierini göstermemiştir. Binaena· 
t eyh ltalyanm herhangi tazyik aL 
~?da auJh yapmaya mecbur olduğu 

'
0 Ylenemez. 

hA.niaşılan Lava) bu noktaya büyük 
e etnıniyet vennektedi.r. 

b.l'enıps gazetesinin Roma muhabiri 
t ı..rkaç gün evvel yazdığı bir mektup· 
b~ıl~lyada hislerin hayli değiştiğini 

. dıl"lnektedir. ltalyanlra karşı sem
E1~tsini birçc.& • yazdarile göstern:riş 
~ a.n hu muhabire göre, eğer MuHo
;i~..,;°" hıovsiv,.ti korunacak,vani taz 
tıı altmda sulh yapmaya mecbur kal-

ış bir vaziyete düşürülmiyeoek olurr• 1 tal ya - Habeş harbini nihayet
endil'mek için formül bulunabile

cektir. 

Bulunacak herhangi fonnül ~u üç 
~0ktayı telif etmelidir: lta]yanın hay. 
41

' ' "'•. • Ul 1 K ' · \ı •n1, u• :ıı.r "'""mH11un S"'rt"f11u 
b ~ Habeşisıtanm istiklalini. Filhakika 

u kolay bir iş gibi görünmüyOl'sa da 
~sas itibarile sulh yapmayı göze al-

1ktan son.-a diplomasi en zor işin 
~lU"esini bulur. Habeşlerle yapılan Çar 
elŞtnadan ve zecri tedbirlerle karşı 
llı~şıya geldikten sonra, .MıussoJininin 
h ey dan okumasına rağmen, 1 talyada 
A..~ış arzulan kuvvet bulmuştur. -
• . Ş. E 

Deniz 
Konferansı 

11 
[Deniz konferansına giden Ja _ 

:ton heyetinin Berlinden geçmesi ha 
~.Yarı resmi tezahürata vesile ver 
·•u t" ı:ı § ır. Almanlar Uzak Şarkta Ja. 
ti)!llar- tarafından tatbik edilen u. 
t"a Politikasına büyük bir dostluk 
Oateriyorlar: l 

lt Londra, 2 (A.A.) - Dış işleri Ba
tı~nlrğı Müsteşarı Lord Stanhep De
t~: k.o~feransmda Samuel Hoar'm va-

1 esını görecektir. 

Japon heyeti 

tı ne~liz;, 2 (A.A.) - Deniz konferan 
gal'la ıştırak edecek olan Japon dele -
tt 11~0z;u bu akşam Londraya hareket 
ta~1§tir. Alman donanması şefi, Ami
bi ~:der, Japon zabitleri şerefine 
~i~~gle yemeği vermiş ve yemekte 
~ı . Cntrop'da hazır bulunmuştur. Ba 
tcı sı~asal çevenler, Uzak Doğu badi-

erıne ehemmiyet atfetmektedirler. 

l:lir hava 
""ıaşması yapıhyor 
~il~~~dra, 2 A. A. - Vaşingtondan 
/\. ltıldiğine göre Avrupa ile şimali 
tı ~e.rika arasında bir ticaret hava hat 
latrıÇ~n konuşmalara önümüzdeki çar
ll'ıaJ a günü başlanacaktır. Bu konuş
l<a ara Amerika birleşik devletleri, 
dev~a~a, . İngiltere, İrlanda serbest 
deı ctı şımali İrlanda ve Yeni Zeland 
"a ~geleri iştirak etmektedir. Bu ha· 
h,. attı muhtemel olarak Asor ve 
.a~rnı· 

ıt adalarından geçecektir. 

[Solda] Kralcılann el birlilile Venizelosu iktidar mevkiine taşıyorlar. 
[ Atinada çıkan Aneksartitos gazetesinden] 

[Sağda yukarda] az gayret ederse kralcı kesileceği hiuini veren eski 
Cumurbaşkanı Zayirnis ve altan istilacle eden General PllUtiras 

fYunanistanda İ§)er kralın istediği 
gibi yürümeye ba§ladı. Kondilis ve 
Çaldaris partilerinin bütün itiraz • 
larına rağmen çıkarılan genel af, 
Venizelosa da, Plaatirasa dt, Kome 
nosa da vatana avdet müsaadesini 
veriyor. Kralın çalı~a tarzından 
Venizelistlerin kralcılar kadar ve 
belki de hayret edilecek bir derece 
de daha fazla memnun oldukları 
görülüyor. Eski Cumurbaşkam Za
yimiı hile kralcıların dilini kul • 
lanmaktadır. Bu vaziyet kar§ısın • 
da krallık için nıücadele etmek 
maksadile çıkarılmış olan Eliniz -
mus gazetesi mücadele edecek mev 
zu kalmadığı için pek haklı olarak 
kendi kendisini kapamıştır. 

Bu gazete evvela haftalık olarak 
çıkarılmış ve üç ay evvel ehemmi. 
yet keıbettiği için gündelik olmu:ı. 
tu. 

Demercis'in dı§ siyasa baklanda
ki heyanalt· Balkan paktına yeni re 
jimin sadakat yemini verdiğini ifa. 
de etmektedir. Dün gelen telgraf 
haberlerini veriyoruz: l 

Paris, 2 (A.A.) - Yunan Başba
kanı Demirçis, Eko dö Pari gazetesi 
muhabirine lieyanatta bulunmuş ve 

Balkan pakt•na sadık kalacağını 
söyliyen yeni Başbakan Demercis 

dış siyasadan bahsederek demiştir ki: 
"Bu siyasa, Balkan itilafına bağlı

lık, bütürt devletlerle ve Yunanistanın 
an'anevi bağlarla merbut bulunduğu 
devletler ve keza karada ve denizde 
komşu olan devletlerle samimi dost -
luk siyasasıdır. Bizi asırlardanberi 
Fransaya bağlayan bağlan hatırlatma 
ğa lüzum yoktur. Bu bağlan hiç bir 
Şc!yin bozmamasını temenni etmek ge 
rektir. 

Yeni Baş bakanın beyan Atı 
Paris, 2 A.A. - Yeni Yunan Ba§ 

bakanı, Eko dö Pari gazetesine yap 
mıt olduğu beyanatında §Öyle de -
mİ§tir: 

''Şunu söylemek isterim ki, be • 
nim hükumetim, bir milli uzlaşma 

hükumetidir. Bizim yegane arzu • 
muz, zihinleri teskin etmeğe ve par 
tilerin mesai birliğini temin eyleme 
ye çalı§maktır. Çünkü bu memleket 
için elzemdir. Bu sebepten dolayı 
ilk i~im kral tarafından bütün si _ 
vil mahkumlara bahşedilen umumi 
af ile askeri mahkfunlara bahşolu _ 
nan husu~i afi tasdik edeceğim. 

Yakında milli meclis huzuruna çı 
kacağız. Ekseriyet elde edeceğimi 
zi üm.it ediyoruz. 

Ergeç aerbest intihabat yapmak 
İcabedecektir, ancak hu intihaba • 
tın hangi tar::hte ve ne §ekilde yapı 
lacağı hakkında henüz sarih bir şey 
derpiş etmedik. 
zNormal aiyual haya.ta"isal edecek 

olan yolu tereddütsüzce takibedece 
ğiz . ., 

Aftan istifade edecekler 
Atina, 2 A.A. - Genel af karar. 

namesinin İmzasından on iki saat 
sonra 578 kadar mahpus ~ahveriL 
miştir. 

Genel af 

Atina, Z (Hususi) - Bugünkü Res 
mi gazetede 1 Mart isyanına karışan 
ve mahkum olan sivillere verilen ge
nel af kararnamesile ayni meseleden 
suçlu ve mahkum bulunan askerlere 
verilen lCitfüf kararnameleri intişar et
miştir. Bugün sivil ve süel mahktımlar 
tahliye edilecektir. Süel mahkUmlar 
ile hükumet meurları tekaüt haklarını 
alacaklardır. Affedilenlerin malları 
yirmi gün zarfında kendilerine iade 
edilecektir. 

... - • ' ..J ,. .,., 1 ' ~ 1 1 l 

(Şimdi Yunanistanda mer'iyette 
bulunan 1911 temel yasası mucibin • 
ce mahkum askerlere affıumumi 
verilemiyerek ancak bu suretle lü
tuf verilmektedir. Bu lutuf denilen 
hususi af ile mahkfuniyetten kurlu. 
lanlann vaziyetleri yine hususi bir 
kararname ile taayyün edebilir.) 

Plastiras affedildi 
Atina, 2 (Hususi) - Bugünkü Res 

mi Gazetede 6 Mart 1933 Plastiras kı
yamından dolayı takip edilmekte olan 
ların hepsinin serbest oldukları hai -
kında bir kararname daha intişar et
miştir. 

Kon dil is A vrupaya 
gitmeyecek 

Atina, 2 (Hususi) - Kondilisin 
A vrupaya gideceği hakkında bir şayia 
çıkmı$tı. Kondilis partisi genel sek· 
reterliği bu haberi bugün yalanlamış
tır. 

Yeni bir Parti 
Atina, 2 (Hususi) - Çaldaristen 

aynlan Ahali partisi saylavları dün 
yaptıkla.-ı bir toplantıda eski Ahali 
partisinden ayn olarak "Milli Ahali 
partisi adtyle yeni bir parti kurmuş
lardır. Bu kararı imza eden saylavlar 
35 kişidir. 

Zaimis te mi kralcı? 
Atina, 2 (Hususi) - Eski Cumur

başkam Zaimis dü~ Atina Şarbayı 
Koçyas ile konuşurken Kralın ulusu 
barıtıtırmak için gösterdiği faaliyeti 
takdir ederek bu faaliyete herkes tara 
fından yardım edilmesi lüzumunu söy 
lemiştir. 

Eiinizmos artık çık
mayacak 

Atina, 2 (Hususi) - Ydlardanberi 
Krallık rejimini müdafaa etmekte bu
lunan Ellinismos gazetesi Yunanistan 
da artık rejim meselesi kalmadığı ci
hetle neşriyatını tatil etmiştir. 

Şehrimizdeki Yunan 
zabitleri gidiyorlar 

Yurıanistanda affi umumi ilan edil
miş olduğundan Mart isyanında met
haldar olara! hudutlarımıza iltica et
miş olan General Anagnostopulôs ve 
arkadaşları Yunanistana dönmeğe ha
zırlanmaktadırlar. General Anagnos
topulos gıyaben yapılan muhakeme -
sinde idama ve maiyetinde bulunan 
diğer zabitler de muhtelif cezalara 
mahkum edilmişlerdi. Affi umumi ilan 
edildiği şehrimizdeki Yunan konsolos 
hanesine bildirilmiş olduğundan bu 
zabitler pasaportlarını alarak Perşem
be gününe kadar Yunanistana hareket 
edeceklerdir. 

Mısırdan 
Sonra 
Hindistan 
Mecusilerle Müslümanlar 
arasında yeni ve büyük 

bir çarpışma oldu 

Lahurun bulunduğu yeri gösterir 
harita 

[Gandnin Londrayı ziyaretinden 
sonra bir müddet daha devam eden 
karışıklıklar, sokak kavgalan Hindis· 
tanda unutulur gibi olmuştu. Yalnız 
arasrra şimali Hindistanda bazı din 
reislerinin İsyanları, müsellah siyasi 
çetelerin baskınlar yaptrklMı duyu
luyordu. Fakat müslümanJarla mecu· 
siler arasında dini zümrelerin çarpış
ması şeklindeki mücadelelel"den vazge 

Keşmir ve Cemmu mahracası 

çilmişti. A§ağıdaki telgraf Hindistan· 
da bu nevıi kavgalann tekrar hatır
landığmı ihsas ediyor. Acaba Mmr. 
dan 11onra sıra Hindistana mı geli
yor?] 

Lahor, 2 A. A. - Burada muhtelif 
din cemaatleri arasında vuruşmalar 
olmuş ve bu vuruşmalar neticesinde 
üç kişi ölmbş ve 25 kişi ağır surette 
yaralanmıştır .. Polise yardım için çağ· 
rılan İngiliz ve Hintli askerler şehir
de karakol gezmektedir. 

Karşıkhk, bir dini tören yapılırken 
başlamış, ondan sonra biraz yatışrr 
gibi olmuş~·a da dün öğleden sonra 
birçok yerlede yeniden baş göstermiş
~~\·,, Po)is. biı;ço_k ., def~ ,,.at~ş açmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Polisin a. 
teşi neticesinde hiçbir zayiat olmamış 
tır. 

Heryo ing'liz 
Darü fünunu 
Dok ·oru 

Londra, 2 (A.A.) - Eduard Heryo 
saat 14 de buraya ~elmiştir. Kendisi
ne Reading Üni
versitesi fahri dok 
tor üıwanmı vere
cek ve bu törende 
Asten Çemberleyn 
kendisine sağdıç -
lık edecektir. Bu 
üniversite, İngiliz 
üniversitele 
r i n i n en genci
dir. Sir A u s t e n 
Cahmberlain, ya -
rm ~ansöliye mua
vini olarak vazife-
ye başlayacaktır. HERYO 
Heryot 'dan başka a!!ağıdaki ata da 
fahri ünvanlar tevcih olunacaktır. Ken 
briç üniversitesinde tecrübi fizik pro
fesörü Lord Cavendiş, vitaminleri 
keşfetmiş olan Sir Frederik Hopkbs, 
İngiltere Lord Şansöliyesi Lord Hail 
Sham, İngiltere Dış işleri Bakanlığı 
daimi müsteşarı Sir Robert Van Sit
tart, Reading Universitesinin eski vis 
ansöliyesi Dr. Çilds. 

(TAN - Heryo Oksford Universi· 
tesinin ve diğer bazı lngiliz üniversite 
lerinin de fahri dı '.•toru ünvanını ha
izdir. Bu seyahatten istifade ederek 
Fransız nazırının yeni lngiliz kabine
sile siyasi temaslara fırsat bulacağı da 
tahmin edilebilir.) 

Fransada fırtına 
Paris bulvarlarındaki ağaç

ları söktü 
Paris, 2 A. A. - Fransada hüküm 

süren şiddetli fırtınalar dün de de
vam etmistir. Paris ve mülhakatta ha
sarat mühimdir. Pariste birçok ağaç
lar kökünden çıkmıştır. Mülhakatta 
geniş arazi su altındadır. Lannion 
yakinindeki Lokmo limanında bir mo
tör fırtınaya yakalanmış ve sulara 
kapılan iki bahriyeli boğulmuştur. 

Belçika Kralı Londrada 
Londra, 2 A. A. - Belçika krah 

Leopold dün akşam, hususi bir ziya· 
ret maksadiyle burayıa gelmiştir. 

İran kabinesi istifa etti 
Tahran, 2 (A.A.) - Başbakan Fü

rugi Han sıhhi sebeplerden dolayı is
tifa etmiştir 
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Umumi Karargahtaki Kodaman
lar Birden Gelişine 

Şaşırdılar, Hiç le Hoşlanmadılar 
İmparatorun her zaman yakınında 1 

olanlar, onu iyice tanıyanlar ve onun 
hakkında bir kanaat sahibi bulunanlar 
hükümlerinde birleşiyorlardı: Kayser 
cesur değildi. 

Hiç şüphesiz, Spa, hayal inkisarına 
uğramış ve isyan hisleri kabarmış o
lan tebaasının muhtemel bir tecavü
züne karşı, onun için emin ve endi
şesiz bir muhitti, 

İmparatorun umumi karargaha ka
çışı hakkında diğer bir faraziye de 
meydan almıştı. Bu faraziye, Maks 
dö Bad'm hatıratında ima ettiği hadi
selere dayanıyor. Bu hadiseı.:.r, ancak 
1928 senesinde şüyu buldu ve Filıp 
Şeydıman da yazılarında onları teyıt 
etti. 

Bu muhtelif şehadetlere inanılırsa, 
İkinci Gyoim, etraıında her şeyın 
çöktügumi gordugti bu zamanda, a
merika cümburreısi Vilsonu tanıma
mak, Londra ile daha dogrusu ıngu
tere kralı ile müzakereye giı'işmek 
maksadını gütmuştur. mgiltere kralı 
Beşınci J orJ, Giyomun fıkırlerını tas
vip etmemekle beraber, ıtilaf devlet
leri siyasııerinin kayserın aleynınde 
açtıkları amansız mucadeleıerue ona 
yardımdan geri kalmamıştır. ~eşınci 
jorj, Lloyd ueorges'un Atman taç ve 
tahtı aleyhinde, natta kayserın şah
sına karşı savurdugu tehaıtıer karşı
sında bir şey söylemeden ıçinden Lıi
yoma acıyordu. • 

İngiltere kralı, düşmanının cebren 
tahtından atılacağını anlamışu; fakat 
onu, dar ağacınaa görmiye kat'iyyen 
tahammüıuu yoktu. Buncıan doıayı, 
daha 1918 senesı yazında, tı'elemeıık 
kraliçesi Vilhelmıne bir mektup yaz
mış, s.rası geldıği zaman yerıeştıril
mesi içın lzıyoma bir yer hazırıama
sıru rica etmişti. 
İkinci Giyomun, Felemenkli dostla

rı vasıtasıyıe, Kral jorJun hısıerinden 
haberdar olduğu, bu hıssiyata sığına
rak Londra sarayında bulacağı hıma-

" • ıı. ' n ye ve muavenete dayanarak v uson-
{urın, Klemansoıarm ve bütün hasım
larının tehditlerine karşı koymayı 
düşüne.rek bu kadar çetın meı:.eıelerın 
ıçınden çıkabileceği serbest sanayı 

::>pada buJabilece~ı ümidıyle oraya 
gıttıgı farazıyesinde hakikate uymı
ıan cır şey yoktur. Kayser, hasımıa

rına, n:iiHetlere ve kralların biroçğuna 
ne gıbi hisler telkin ettiğinin kat'ıy
yen farkında değildi. Kendi kendıne, 
allah, belki benı affeder diye teselli 
veriyordu. 

Umumi karargahtaki kodamanlar, 
harp ilahının ansızın gel;nesınden şa
şıru.ıar. Bu geJJşten hiç hoşıanma
maıua oerabeı, rı..ayseıi ıena Kaışua
madxlar. Fakat ne olursa olsun, yal
nız Berlinde aegil, bütün Alman ım
parator!ugunda nadıse, firar şeıd.ndc 
telakki oıundu ve imparatorun aıey
hinde şiddetti hükumler veriımt.s.ni 
ıntaç etti . 

O zamana kadar hükümdarın aley
hınde açıktan açığa :>ciylenııen şı::yıe
re, bu hddıse ııe yeni bir mev.ıu ııave 
ectıldı ve kayser, artık, hakaretlere 
boguıuyorou. haıkın bu haı<an:tlerı, 

ımparatorluğu teşkil 1.den ö::>aksonya, 
v unenberg, Bavyera gibı bazı dev
letlerı, yauh~ bır du.,,unce sevkıyıe, 

büsbütun liıyomun aıeynine saldırdı. 

Brest • Litovsk ve Hükreş muahe· 
delen Alman devıetıennin ıştilıasmı 
açmıştı. bıaayette ış böyıe olur:>a ne
tıccmn parıakugı bu devıetıerın gö;:
lerım kamaştırıyordu. hıç ştiph.,;sı.ı, 
ahalısının hukuk ve arzusuna ehem
miyet verilmıyerek bu çok tevsıie.ıc, 

ilhakıarla Almanya genışıetileceKLi. 
Prusya, nasıl Aurland, Lıvonı, J.::s
tonya gibi eyaletlerle büyutıiloü ıse 
Alsas, .ôavyera kra1ııun Litvanya, 
l:ıaks krauıun yahut auk Uran ıoıı 
Vilhelm ismmde (bu zat tarihçe pek 
az bilinmektedir) birisının hisse:.ıue 
isabet edecekti. Berlin, federe huku
metleri, böyle cazip hulyalarla avu
tup durmuştu. Bütün bu güzel hul
yaıar savruımaya, seraplaşwaya baş

ladı. ışte bu hayal ink.ısAr.arı idi, iri 
Berline karşı atıp tutmalara sebt:bı

yet verdi. Saltanat feragatincıen, 
Rayhin payitahtından evvel, Münih
te, Stütgartta bahsolunmıya başla
mıştı. 

Şeydıman, ikinci Giyomun umumi 
karargaha gittiğini haber aldığı za· 
man sevincinden uçtuğunu anlatıyor. 
Şeydıman, o zamana kadar, Ebert gi
bi, David gibi ihtiyatlı hareket ettiği 
için, rejim şekline pek ehemmiyet ver
miyor gibi görünmüştü. İmparatorun 
Berlinden gidişinin neticelerini der
hal kavradı ve en çok tercih ettiği 
cümhuriyet idaresi lehinde faaliyet 
zamanının geldiğini anladı. Ebertle 
beraber hazırladıkları ültimatomu 
başvekil Maks dö Bad'a verdi. On-

lar, kayserin 9 teşrinisaniden evvel 
imparatorluktan feragat etmesini isti
yorlardı. Bu müddet geçtikten sonra 
Sosyal - Demokrat partisi, halk ara- .. 
sındaki nizam ve inti.ıamı tekeffül 
edemiyecekti. 

Bu sıralarda, Bolşevikler, bütün Al
manyada o kadar hararetli ve canlı 
propagandalar yapıyorlardı ki, mu
vaffak olmalarına ihtimal verilebııir
di. Bolşeviklerin bu muhtemel muvaf
fakıyetlerine set çekmek lazımdı; 
yoksa Almanya kimbilir ne gibi UCjjU· 

rumlara sürüklenecekti. 

Yalnız başına kalan ve sabrı tüke
nen başvekil Bad dö Maks, 30 Tcşri
nievelde ikinci Giyoma çektiği tel
grafta şu sözleri yazmıştı: "Saltana
tın, imparatorluk başvekaletinin ve 
hükumetın müştereken ittihaz etmek 
mecburiyetinde bulundukları vahim 
tedbirler mevzuubahistir.,. 

İkinci Giyom, sukutundan evvelki 
günlerde, kalemi mahsus müdiri ola
rak Fon Delbrük namında bir mc· 
muru intihap etmişti. Bu zat, eski ka
lemi mahsus müdirleri Bergten, Va· 
lintinidcn. sert tabiatll 

Grand.Dük Ateksanclrın bir portrHi 

idi. Delbrük, hükümdarının emriyle, 
zatı şahanenin Spa'dan ayrılmak ni
yetinde olmadıklarını başvekile bu
dirdi. 

Maks dö Bad 31 teşrinievelde, bu 
meseleyi müzakere etmek üzere, ka
bineyi içtimaa davet etti. Kabine ıçti
maında Şeydıman, feragatin, Kaysere 
cebren kabul ettirilmesıni teklif edin
ce Ertsberger şiddetle muhalefet etti.. 
Bunun üzerine Şeydıman noktai na
z<-rını kudretli bir şekilde şöylece İ· 
zah ettı: "Feragat, tarihi bir zaruret 
halini aldı. Butun CcnuDJ Alr •• al;) a, 
bunu söz birliği ile istiyorlar. Bav· 
yera köylüleri, Fon Los Prössen di· 
yerek bağıra bağıra dolaşıyorlar. !· 
kinci Giyomun en büyük vazıfesi, 
kendisini mahkum eden halkın hük
müne boyun iğmektir.,, 

Maks dö Bad istemiye istemiye 
sosyalistlerin fikrini kabul etti: Sulhü 
temin etmek içın İkincı vıyom ile .l'\

merika climhurreisi Vilsonun ve iti
laf devletlerinin nazarında babasın

dan daha şüpheli görülen veliahdın 
feda edilmeleri lazımdı; fakat veıi
ahtın büyük oğlunu tahta ç.karmak 
suretiyle mutlakıyet prensipini kur· 
tarmaya da çalışılmalı idi. 

Bad dö Maks bu suretle sarsılan 
tahtları ve kendi mevkiini kurtarmak 
gayesini güdüyordu. 

İkinci Giyom, veliaht prens Frede
rik - Giyom ve bütün sürgündeki ha
nedan efradı, hala, Maks dö Badı 
kendilerine ihanet etmekle, kendileri
ni satmakla itham ediyorlar'. Bu su 
katılmamış bır ittiradır. !vıaks 
dö Bad, başvekalete ~eçtiği zaman 
dı.işürımeden ettiği vaade sadik kal
mak için elinden geleni yaptı ve su
kutuna kadar istikametten ayrılmadı. 

Fakat millet kayserin kurban edilme
sini istiyordu. Maks dô Bad da bunu 
yapmıya mecburdu. 

İmparatora, milletin arzusunu bil
dirmek lazımdı. Başvekil, bir haber
ci bulmak için ortalığı taraşlamıya 
başladı . .l::!ıaşvekilin h.aystre ... .. l1wı1 
yazdığı muhtırayı Spaya götürebile· 
cek kudrette, ortada, ancak prc;ns 
Frederik - Şarl dö Hes vardı. Muhtr
rada feragatin, bütün milletin ayak· 
lanmasını ve sonuna kadar harbe de· 
vam etmek imkanını temin edeceği e 
~ası müdafea edilmişti. Başv .·kil mil· 
!etin ayaklanması tabirini fransızca 
olarak "levee en masse,. diye yazm ş
tı .. 

r Arka!ı var 1 
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Yunanhlara göre 
Bulgar kabinesi 
Sağlam değildir 

"Patris" ten: 
Toşef kabinesinin içinde iki ay -

danberi devam edip gelmekte olan 
buhran eski Batbakan Çankof'un 
ıiddetli bir hücumu üzerine ayın 
23 ünde tamamile patlak verdi ve 
kabine devrildi. 

Bir iki hafta önce eski Baıbakan 
Çankof'un hükumet aleyhinde çok 
ıedit bir beyannamesi intişar etmiş 
ti. O vakit Başbakanın hastalığı do. 
layrsile bu beyanname Bakanlar Ku 
rulunda ancak ayın 22 inci gecesi 
mevzuubahis edilebilmişti . Bu be. 
yanname konuşulurken de Dış Ba · 
kanı Köıe lvanof ile Cankof partisi 
ne mensup bayındırlık bakanı ara 
ıında Önemli bir münakaşa baş göı 
termitti. Köse lvanof bu beyanna • 
menin Bayındırlık Bakımının işi ol. 
doğunda ısrar ettiğinden toplantı 
bittikten sonra B.lyındırlık Bakanı 
hemen istifasını verdi. Dört gün ön 
ce Finans Bakanı istifa etmiş oldu· 
ğundan bu Bakanlık ta vekaleten iı 
ti fa eden bayındırlık Bakanının Jlh 
desine bulunuyordu. Bunun üzerine 
dir ki, Toşef saraya giderek krala 
kabinenin istifasını verdi. 

Bundan sonra Köse lvanof tara. 
fından kurulan bugünkü kabine kra 
lın iraeıile memurlardan ve hükii. 
met iılerile uğratanlardan kurul _ 
muş muvakkat bir kabinedir. Ve 
hiçbir siyasi karakteri yoktur .. En 
büyük ödevi yeni seçim için hazır
lık yapmasıdır. Filhakika söylendi. 
İ:ne göre gelecek ilkba~arda seçim 
Japılacak ve bu suretle memleket 
aormal ıiyasa hayatına kavuşacak
•uı Bulgaristanın içinde bulundu • 

1 
ğu ekonomik krizden kurtararak 
bütün ulusu birleıtirmeye de bu se. 

1 

çimden sonra careler bulunacakmış . 
Valçefin suikast işi daha mual

laktadır. Köse lvanofun yeni kabi 
nesi bu davayı temizlemeyi de taah 
hüt etmiş bulunuyor Fakat beklenil 
meyen birtakr:n hadisatın yine hat 
göstermesi memuldür. 

Besarabyada Ktlhk 
"/ndependance Roumaine"den: 

Bu sene Besarabyadaki kuraklık, 
bütün köylüleri sefalet içinde bırak 
mıştır . 

Sovyet Rusya ile ticaret münase
betlerinin tekrar başladığı ve Besa 
rabya ye!llişlcri ile şaraplarına ye. 
ni bir mahrç bulunduğu sırada bu 
lnırakJık bütün ümitleri mahvetmiş
tir. 

Köylülerden çoğu bu kitlıktan 
fazla müteessir olmutlarsa da mu • 
kavemet edebilmişlerdir, fakat ço. 
cuklar yokptulluğa dayanamamakta 
dırlar. Bu yüzden çocuklardan ö -
!enlerin sayısı fazladır. 

Efkarı umumiye bu vaziyetten 
müteessir olmuş ve birçok yardrm 
teşkilatları harekete geçmi,lerdir. 
Her tı>ra'•O\n İanPler toplanmakta 
çocuklar Beşarabvadan, memleke • 
tin dahi\ başka taraflarına nakledil 
mektedir. 

Hükumet te boş kalmamış. köylü 
lere, gelecek mevsime kadar yardı. 
ma kıorl\r v,.nniııtir Umuoni buhra· 
na rağmen, bütün halk, Besarabya. 
Mua yardımdan çekinmemekte . 
dir. 

"öyi muahedesinin 
Yıl dönümü 

.. • "Slovo,,dan: 
Noyı muahedesinin yıldönümü bi-

ze, mazinin derslerini, günün tecrü. , )erini, saylav olsun olmasın, müza
bclerini ve İstikbalin vazifelerini ha kerelere iştirake davet edebilecek 
tırlatmalıdır. Umumi vicdani galip ı tir 
ı~ri ir~desi karşısında eğilmiı ... ~e T .. rkler yeni 
bız mudafaasız kalmıştık. Bulun U 
mecbu~~yetlere ~~tland_ık . Balkan. DobriCjeden niCjin 
)arda vucude getırılen nızam hak ve 
arsıuıu~~ı t.esanüt l?rensiplerine uy- Hicret ediyorlar? 
gun degıldır. Sul ıçinde yaşamak 
için birçok deliller veıo:niı olan Bul
gar mllleti bircok defalar. milletler 
ı rasında hakiki sulhun birleşmesi. 
ne mani olan arsıuluıal münasebet 
leri zehirliyen muahedeııinin haksız 
lıklarına orotesto etti Eğer bu pro 
testolar Avrupada nazari itibare a. 
lınmRzsa, hayat muahedenin ağır 
yüklerini hafifletmek İçin elinden 
geleni yapacaktır. Bugün, her mu • 
ahede ebedi değildir. 

Parramento 
rtizamnamesi 
Değiştiriliyor 

''Curentur'den: 

Parlamento reisi,•büro azaları ve 
bazı ekseriyet saylavları ile parla
mento nizamnamesinin tadili meae 
lesi üzerinde görüşmüştür. Parla _ 
mentonun bu toplantısında verile • 
cek olan :projede başlıca şu nokta -
lar üzerinde tadilat yapılmasını is
tenecektir: 

Parlamento en başlı aza sayısı -
nın birden ikiye, reis vekili sayısı. 
nın altıdan sekize idare evlerinin 
aayısınd~n dörtt~ altıya çıkarıl • 
maları. 

Bundan batka yapılacak tadila -
tın en mühimmi ıudur. Bir parla • 
mento komisyonu bazı mütehaaaıs 
ların dinlenmesini isterae, komis • 
yonu, mesleki teşekküller mümessil 

Hususi muhabirimiz, yeni Dobrice
li bir Türk entellektüeli ile kütle ha
linde ora Türklerinin hicretinin se -
bebi hakkında görüşmüştür. Türk 
enteHektüeli bunun birçok sebepleri 
olduğunu. bu sebeplerden birisinin de 
Romanya hüktımetinin Türklerin ev
lerine Romanyalı kolonlar yerleştir -
diklerini söylemiştir. 

Bu hal, Türklerin ve Müslümanla
rın an'anelerine ve adetlerine aykırı
dır. Diğer taraftan birc;;ok Dobriçe 
Türklerinin sürülebilecek tarlaları 
yoktur ve Ankara hükumeti Türkiye
ye hicret edenlere ev, tarla ve ziraat 
aletleri vermektedir. 

Şarap yağmuru 
Paris. Soir'dan: 

Ayın 13, 14 ve 15 İnci günleri Di 
nan sehrine kan yağmıştı. Evvela 
hava karaıomış. sehrirı Üzerine si • 
yah bulutlar dolmuştu Herkes yağ. 
mur, belki de dolu vağmasını bek. 
)erken havadan kıpkırmızı bir yağ 
mur vağmava baıılamıştı Bu hadise 
den korkanlar oldu. İzah edenler ol 
du. Fakat bir eczacı, bu kan yağ -
murunu toplamış ve tahlil ettirme. 
ye göndermişti. Yapılan tahlil ya • 
ğan kırmızı ya~rrurun kan değil 
fakat sarap olduğunu göstermiştir. 

Tahlil yapana göre, havada an • 
cak mikroskopla görülebilecek ka. 
dar birtakım şekerli meyveler, yağ. 
mura karışmış tahammur etmİf ve 
bu garip hadise olmuştur. 

· Bir Kız Anasının Derdi 
Bir erkek evladı olan babaflm mek· 

tubuna benzer bir mektup ta bir kız 
anasından aldık. Aksaraydan Akife 
isminde bir dul kadın on sekiz yaşına 
basan kızının hergün daktıloluk etti
ğı müesseseye gidip gelirken ve ora
da çalışırken birtakım çapkınların ta-

arruzuna uğramasından korktuğunu 

yazıyor ve diyor ki. 

''Hiçbir BÜn beni bırahmıyan bu 
korkunun ~vvelki halta nekadar 
yerinde olduğunu gördüm. Evvelkı 
pazar evden Şiılideki teyzesine rıt· 
mek üzere çıkan kuumı akıam ÜS· 

tü almağa gittim. K.uım teyzeainın 
evine hiç uiramamııtı. Geç vakte 
katlar merak içinde bekledim; eCJ,. 
döndüğüm zaman o Ja ;>·eni Bel 
miıti. Benim teyzesine grttiğımı ôi 
rendikten aonra bir arkadafile sine
maya gittii.ini söyledi. Hangi arka
daıile olduiunu bilmiyorum. Hal- 1 

buki sinemaya bir arkadaşilc gidıl" 
cek olduktan aonra bunu ı,enden 
gizlemiyebilirdi. Çünkü ona buttll 

Ptı· 
yasak etmiyordum. Onun ne ya 

iını nasıl anlıyayım?" 
. e gi· 

Yalan söylemenin ve teyzesın 
rna· deceğini söyliyerek annesini aldat a 

sının belki müessesedeki e .kek ve! 
. sın· 

kız arkadaşlarile sinemaya gıttnc . 
den bin kat fena olduğunu söyJeyi~I~ 
Evvela ve her şeyden evvel Y~ ~ .. 

·dıoı ... 
söylememeğe onu alıştırmalı 1 ·oi 
Bundan sonra sizden hiçbir şey• 

. 1 . . Jk" 1 nız On se-
gız cmemesını te ıne ça ışı · bir 
kiz yaşında bir kızı, hele çalışan o· 

- -·ıdir onu kızı paylamak dogru degı · ~ 00ıı 

la bir arkadaot gibi konuşmaga. 
:r ıo· 

tecrübelerinizi, başkalarının ba!ğa 
dan geçenleri anlatarak uyandırın 
uğraşınız. 

===============~ 
~--------------~ Yılın birkar gününde hav.:-

3 • • b• 
mvvetlerimize yardım ıÇ11?'.de 
:e başvurulduğu zaman. 0 r 

b. ·nsan1 
ıini istekle yapan ır 1 ·ıer 
~önül rahatlığını duyarak 1 

ıttlmahyız. 

• 
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YARiNiN, 
BÜYOKLERI 

KÜ ÇÜK MASAL 

MA Vi ÇAKAL 
Bir ormanda aç kalan çakalın biri 1 lunuyorum. Büyük kurt bana dedi 

~~~~ dayana~adı. K.u~sağma ~~yacak ki: "Hayvanların bi~ kr~lı yok, git, 
rı §ey b~labılmek ıçın kendını d~şa- onlara kral ol. Kendılerinı fenalıklara 
:f~~. verdı. En yakın kasabaya dogru karşı muhafaza et.'' Ben de vazifeyi 
İl~ru~~ğe baş.ladı .•. Akl!.nda. fikrinde ü~erime aldım. buraya geldim. Şu da
bü ?.1 .~ne geçırecegı guzel parçaları kıkada sizin kralınız bulunuyorum. 
d Ytituyor, ağzının suyunu akıtıyor- Sen aslan, sen kaplan, sen pars benim 

u. nazırlarım olacaksınız. Fili de kapıcı 
kasaabnın kenarına gelince, kö- tayin ettim. Maymun da başımda 

Pekler birdenbire huylandılar, hele şemsiye taşıyacaktır. 
~kalı görünce çileden çıktılar. Ya- Oteki çakallar sordular~ 

ncı canavara bu cesaretinden dola- - Ya biz ne olacağız? 
rı haddini bildirmek için, hep birlik- Kral. cevap verine hepsini de per •. 
c arkasmdan fırladılar. çe ve di§lerile kovC'ladı. 

1t Çakal tehlikeyi görünce, kendisbi e 
.~rt~rmak için. hemen ilk rastgeldi- Günlerden bir giin iaşe na?.ırı as-
&ı bır dükkandan içeriye girdi. Bura-1'. bir boyacı dükkanı idi. Saklanacak lan. krala büyük bir but getirmişti. 
bı Günden P.'Üne mavi rengi dökülen 
İl r yer arıyayım derken civit boyası kral. uzakl::ırdan bir cakal sürüsüniin 

c dolu bir küpün içine düştü. ulumasını duvunca. hemen doi'!ruMu. 
1t küpten masmavi çıkınca köpekler o da kendi ırktaşları gibi ulumağa 

tndisini tanıyamadılar, hatta kork- ba"1adı. 
tutar. O zaman aslan krala d~ha dikl{at-

Ormana döndüğü zaman. oranın en le baktı ve yalancının biri olduğunu 
prtıcı hayvanları bile bu acayip mah- anlad': 
Uktan korkmuşlardı. - Vay hain mahlfık ! dedi. sen 

Mavi çakal kendilerini temin etti: krl\l değil. sen adi bir çakalsın. 
- Korkmayınız 1 dedi. Ben gaipten Ve fa?. la söz söyletmeden zavallı 

teliyorum. Uzerime vazife almış bu- hayvanı altına aldı, paramparça ettL 

Sihirli Çember 

"Yukarıda bi.,r daire görüyor -
•unuz. Bunun adına "sihirli çem
ber,, dedik. Şimdi tarif edetint: 
.. Bu çember dört kuturla bö
lunınüştür. Bu suretle çemberin 
~Uhitinde sekiz temas noktası 
d asıı olmaktadır. Bir de merkez-

e, oldu dokuz .. 
Yapacağınız şey 1 den 9 raka 

lllına kadar olan adetleri gerek 
muhite ve gerek merkeze o su - j 
reue yerleştirmektir ki, her kut
run üzerinde bulunan üç adedin 
l'ekunu 15 olsun. 

Bu sözleri kimler söyledi? 
• Vur, fakat dinle! 
• Veyi mağlfıplara ! 
• Para, para, yine para! 
• Buldum (Eureka) 

Saksafon 
Saksafon ad1 nerden ~eliyor~ 
Bu müzika aletini icat eden a

dam Sax isminde bir Belçikalı -
dır. 

Sax bilhassa askeri yiırHyüş
lerde bando müzikanm bas1na 
geçince kendini g-(jster<li. düşün 
dü. taşındı . g"erek vürürkcn, ge
rek at üstünde in~am varmadan 
çalmabilecek hafiflikte hir mu
siki aleti yapmağa karar v~rdı. 
ve vaptı. 

Gerçi Sax bu aleti askeri ban
dolarda kullanılsın di~e y,aomış
tı. Fakat cazhantcılar. işlerine 
geldiği idn v~ntstr1at . ..,,, aleti 
caz, cazın .._. da- Sawfon 
koydular. 

Yani Saksafon Belçikada icat 
edildi, fakat Amerik~lılar kulla
nılacak yerini değiştirdiler. 

Sinnnacla eocuklar! MaA l"arlantl ıH lie1t.t 
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OYUNLAR 

Cücelerin dansı 
Bu küçük, renkli komik cüce

lerin dansı pek tuhaftır. Yalnız 
bu oyunda seyırcilerin dikkatini 
mümkün mertebe kendinizden 
uzak bulundurmanız lazımdır. 
Bu küçük cüce seke oynaya ma
sanızın üzerinde oynaması hoş 
bir manzaradır. 

Uç tane küçük renkli Japon 
feneri alırsınız. Eski lastik top
lar tedarik edersiniz. Bu lastik 
topları insan suratı gibi boyarsı
nız. Başlarına sivri bir külah ge-

cınrsıniz. Kolları da kesilmis 
~ ~ 

mukavvadan olacaktır. 
Fenerin iç taraf ma yukarı kıs

mından aşağısına doğru ince bir 
lastikle bağlarsınız. B şeklinde 
olduğu gibi. Diğer iki lastik te 
cücenin ayaklarını tutacaktır. 
Göreceksiniz ki, bu cüceler zıp
laya zıplaya oynayacaklardır. 
Ancak tepelerinden bir ip geçi
rip bu iple cüceleri oynatmak 
şartile .. 

Yavaş tenis 
Tenis çok canlılık istiyen bir 

oyundur. Fakat bu oyunu yavaş 
oynamak ve eğlenceli geçirmek 
te mümkündür. lri bir şişe man
tarı, daha iyisi şampanya şişesi 
tedarik ediniz. Ve küçük bir i
pek mendil bulunuz. Mendil ve 
mantarla 1 numaralı şekilde gö
rüldüğü gibi, bir paraşüt yapı -
nız. 

Sonra bir ping pong raketi a-

lınız, yahut yapılması kolay ol
duğu için şekle bakarak bir ra
ket yapınız. (2) 

Tabii bu oyun için iki raket 
lazımdır. Top vazifesini görecek 
olan paraşüttür. Raketle paraşü
tü arkadaşınıza atınız. Eğer pa
raşüt açılmazsa, size daha az 
bir puvan yazılır. Eğer açılırsa 
ki, açılması daha çok beklenebi
lir, paraşütün tatlı bir yavaşlıkla 
oyun arkadaşınızın raketine dü
şeceğini görürsünüz. Raketle
rin ortasında büyük bir delik o
lacak ve arkadaşınızın topunu 
dört defa bu delikten alırsanız, 
oyunu - ( 4) numaralı resim) ka-
zanmış olursunuz. · 

Çocuk bu? 
Gazetecinin biri, mahpusların ha

yatını yazmak için, bir gün Sultan
ahmetteki Umumi Hapishaneye gitti. 
Birkaç gün sonra çocuğu ile beraber, 
tramvayla o civardan geçiyorlardı. 
Tramvay kalabalıktı. Çocuk elile gös
tererek yüksek sesle seslendi: 

- Baba, sen bu hapishanede idin 
değil mi? 

Aldatmaca 
Annesi - Yavrum, haydi şuraya 

git, alınacak §ey var. 
Çocuk - Anne, ben yoruldum. 
Annesi - Pek ala 1 Ben de seni 

şekerciden uzak bir yere göndermi
yecektim. 

Çocuk - Oh, giderim anne 1 Hiç 
gitmez olur muyum? 

Annesi - Pek ala 1 Şekerciyi görü
yorsun değil mi? Onun karşısında 
bakkal var. Bana bir kilo ekmek ge
tir. 

Şemsiyeyi 
Kim 
İcat Etti? 
İlk şemsiyeyi 1780 yılında bir 

İngilizin icat ettiğini söylerler. 
Adamcağız icat etmiş amma, o 
zamanlar kimsecikler aldrrıs da
hi etmemiş. Bu kadar lüzumlu 
bir şey icin uzun zamanlarclanb" 
ri çalrsan, nihayet maksadına 

muvaffak olan bu İngiliz sağ -
dan. soldan alkışlar beklerken. 
cümle alem suspus kesilmiş. Hat 
ta ilk defa kendi icadı şemsiye 

ile sokağa çıktığı zaman. arka -
smdan yuhalarla bağırm1c;lar .. 

Herkes eline ne geçti ise. a -
damcağızın kafasına atmış. O 
da yarı baygın bir halde ev:ne 
dönerek. icadından da, micadın
dan da vaz gecmiş. 

O tarihte Fransada Rouen 
şehrinde, Homais adında fakır 

ve kalabalık bir aile reisi otu:ıı -
yormuş, İngilizlerin icadını ha -
her alınca. bu fikri kafasındeı. 

canlandırmış ve işe koytı1rr:uş. 

Yüz kadar şemsiye yapmış am-

ma. hepsi kaba kaba şeyler .. 
Şehire haber salmış: "Bun -

dan sonra en büyük yağmurlar
bile kimseler ıslanmıyacak . ., 

Bu haberi işiten herkesı bir 
meraktır almış. Yağmur yağa 

cak ta, insan ıslanmıya'-ak, bu 
nasıl olur? 

İlk yağmur yağdığı gün me
raklılar Homais'in kapısı önün -
de toplanmışlar. 

Nihayet kapı açılmış. evve:Ja 
iki trampet ve dört burazarı ch
şarrya çıkmışlar. Arkadan Ho
mais ile karısı, daha arkasından 
çocukları, dah:l ~rk~~l l' d~n va
nm düzüne kadar dostları ve hiz 
metcileri .. 

Hepsi başta müzika. ellednde 
şemsiye olduğu halde .sehrir. bü
vük sokakl:irmı bastan haş3 do -
laşmıslar .. Bu acaip kaf!levi sey 
retmek icin bütün n•m·ereler a
çılmış, avudar alkışbmaktan 

patlamr~. hulasa Homab muvaf 
fak olmuş. 

Herkes anlamış ki, başının 

üzerinde taşıyacağı bir bez par -
çası ile kendisini yağmurdan 

koruyabilecek. Bu sefer Homa
is'in evine bir hücumdur bac;la -
mış~ 

- Aman. bana da bir şemc:ive 
ver. bana da bir şemsiye ver! 

Civar köylercien ve kasabalar
dan hadisevi işitenler <le adamia 
rını sal<lırm bol bol si.r..arisler 
vermişler. Homais bu sipcJrişle -
re vetisebilmek icin veni işdler 
tutmuş ve az zaman icifü1t- hic 
te aklına ~elmeriik bir yerden 
zengin olup çıkmış. 

Güler misiniz ? 
- Baba. dünyada en son ölen ada

mı kim gömecek? 

• - Cemil, bu sabah yüzünü yıka-
madın mı? 

- Hayır anne. kahvaltıda reçelimi 
yiyeyim de ondan sonra ..• 

• 
- Erol, kaç yaşındasın, söyle ba-

kalım? 

- Altı yaşındayım. Annem dedi 
ki, hergün çorbamı yersem, gelecek 
sene yedi yapna girecekmitim· 

Ko•koca •İn~ma arlistl~ri hala çocukluia özeniyorlar. Şu yukardaltl 
re•me bakın. Kaç yaıındadır, der•İniz? Herhalde elliden aıaiı değiL 
Fakat çeuirdiii yeni lilmde naaıl kendi•ini küçültmeie muuallak ol • 
muı cleiil mi? Ama kaç para eder .. Filmdeki bu oyunla yaı küçültülme• 

Birkaç Satırla Daha Neler 
öirenebilirsiniz? 

• Boenos Ayres' te ve Arjantinde 
at ar kafi gelmiyormuş gibi, yük ara
balarının çoğunu insanlar çeker. 

• Kaliforniya bağlarında 60 kilo 
sıkletinde üzüm salkımı yetiştirilmiş
tir. 

• Yeryüzünün en iptidai milleti 
nerede oturuyor, biliyor musunuz? 
Avustralyanın göbegindeki vahşiler. 

• Londradan Japonyaya telefon 
edenler üç dakika için kırk lira veri
yorlar. 

• Dünyanın en büyük vapuru ola:ı 
Fransız bandıralı Normandie trans
atlantiği ayni zamal\da da en lüks 
bir vapurdur. Bu vapurun salonların· 

içini nadir balıklar bulunan akvar
yumlarla süsülemek istemişler, fakat 
vazgeçmişler. Biliyor musunuz ni
çin? 

Çünkü balıkları "deniz tutuyor
muş!'' Denizde balıklar dalganın ve
rebileceği sersemlikten kurtulmak 
için birkaç metre derin iğe iniveriyor
lar. Halbuki vapurda en evvel balık
ların hastalandığı görülmüş~ür. Ne 
dersiniz? 

• Yeryüzünden şimdiye kadar 
ayın ancak bir tarafı görülebilmiştir. 
Obür tarafında ne var, ne yok, kimse 
bilmiyor. 

• Bir kirpiğin ömrü beş ay kadar 
sürüyormuş. • 

• Kravat Hırvatistanda icat edil-

miş. Fransız askerleri kravatı orada 
bulmuşlar, niçin kuranıldığını öğren· 
mişler ve memleketlerine götürmüş
ler. Ondan sonra da bütün dünyayA 
dağılmış. 

• Kahvenin kavrulmadıkça hiçbir 
lezzeti yoktur. 

• Amerikanın en kuvvetli adamı 
Warren Lincoln, bir sırığın iki ucun
da on adamı omuzunda kaldırr.~ıştır. 

Bu on adamın mecmu ağırlığı 810 
kilo idi. 

• Savanna adındaki buharla işli
yen Amerikan vapuru ilk defa Atlas 
Okyanusunu geçmeğe muvaffak ol
muştur. 1819 da Amerikada Savan
na'dan hareket eden bu vapur yirmi 
beş günde Liverpol'e varmıştır. 

Yultarılti ıeltilcle birçolt numaralı bölümler görüyor•unuz. Şimdi boya 
kutunu.&&ı alın~. Numaralara göre fU renkleri vurunuz: ~ 

1 - Pembe, 2 - San, 3 - Mavi, 4 - Kırmızı, 5 - Beyaa .. Sia bo
ya.)'lllıa, bakalım naaıl bir rcaim çıkacak'! 

• 
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Ekonomi - Piyasa -Borsa Hikiye Fransızca Öğrenirken , 
Yazan: Cevat SADIK __.. 

f PiYASA HABERLERi 

italyaya ithaline izin Verilen 
Madde le r in Listesi 

Iblyaya kartı zecri tedbirlerin tat
bikına baılanmaaı dolayıaiyle Italyan 
hükumeti bir kararname ne,retmiıtir. 
Zecri tedbirlerin tatbikına batlandığı 
18 Ikincite,rin 935 ten itibaren meri
yete konmu, bulunan bu kararname 
dün Türkofiae bildirilmiıtir. Bu ka -
ramame ile Italya Maliye Bakanlığı
nı::ı müsaadesini almak ıartile Italya
ya bazı eıya ıönderilebilecektir. Bu 
maddeler ıunlardır: 

"Taze ve dondurulmuı balık (taze 
balık yumurtalarile konserve fabrika
larına mahıuı ton balığı müstesna), 
buğday, arpa, mııır, kuru sebzeler, 
yağlı tohumlar, nebati ve mütekasif 
yağlar müstesna olmak üzere diğer 
yağlar, bükülmemit veya yumak ha
linde pamuk, her nevi pamuk hurda
ları, yün hurdalan, hayvani kıllar.kıl, 
kürkçülüğe gayriaatih ham. taze, tuz
lanmıt ve kuru deriler, yulaf, yağıız 
çayır tohumlan, kepek, madeni olma
yan filizat tatlar ve topraklar, boya 

Boya Santralı 
Kurulacak 
İpek endüstrisi için yeni 

tedbirler alınıyor 
Sanayi ıenel direktörü Reıat ipek 

••mayii üzeAııde yapmakta olduğu in
celemeleri yakında bitirecektir. Bu mil 
naaebetle bugün Ticaret Odasında bir 
toplantı yapılacak ve bu toplantıya 
ipekçiler de çağmlacaktır. Bu toplantı 
da bilhassa ipekli kumaşlarımızın ha
riçte boyanmaması için d(.vlet eliyle 
bir boya santrali kurulması meselesi 
etrafında görüşmeler yapılacaktır. 

Limon satışları meselesi 
inceleniyor 

Limon tacirleri limonun veni Hale 
•okulmasından ıikiyet ediyorlardı. 
Yapılan müracaatlar üzerine bu duru
mu tetkike başlayan heyet dün de Ha 
le glrmemekte i•nra devam eden ta
cirleri dinlemiş ft yerinde inceleme
lerde bulunmu!ltur. Bu mesele Orla 
meclisinin bugünkü toplantısında da 
konuşulacaktır. 

Türkofisteki incelemeler 
Ekonomi Bakanlığı ispekterlerin • 

ôen Kimüran birkaç gündenberi Tür
kofiste yapmakta olduğu incelemeleri 
bitirmiıtir. Iktıaa t Vekaletine vermek 
üzere bir rapor hazırlayacak olan Ka
müran bugünlerde Ankaraya gidecek-
•ir. 

No.19 

Polis Nikol 
MORISWBLAN 

- Niçin ıideyim? Siz bu adamla -
nn nekadar mahdut kafalı olduldan
nı bilmezsiniz. Hele Moleon senemin 
biridir. Yalnız nasılsa içlerinden bir 
tanesi müıteana .. 

- Hanıiıi? 
- O da bir müfettit amma, muavi 

nimsi bir feY·· Adına Nikol diyorlar. 
- Emniyet müfettiti Nikol.. Ben 

ismini ıazetede okudum. 
- Milli müdafaa bonoları, beyaz 

kötk cinayeti ve öldürülen zavallı E
liz Masson tahkikatını Moleonla bir
likte o idare ediyor. 
Kadın sükunetle sordu: 
- Bu Nikol ne biçim adam? 
- Benden biraz daha küçük .. Şirk-

lerde at koıturan canbazlar ıibi de -
risine yapıımıt bir kostüm ıiyer. Göz 
leri ile bir bakınca, sanki yukardan 
a§ağtya soymuf gibi, insanın bütün iç 
tarafını eörür. İtte bu Nikol korku -
lacak adamdır. Halbuki Moleon .. Şim 
di bizim tarafa doğru bakıyor. 

Moleon bakikaten gözlerile herke
ıi ayn ayn tetkik e~iyordu: Prense
si de Nikoli de tetkık ettı. Sonra 
batk~ çehrelere geçti : 

• 

imalinde kullanılan ağaçlar, kökler, ka 
buklar ve meyveler. 

Bu maddeler haricinde kalan di -
ğer bütün maddelerin ithali, bir ev • 
velki sene içinde yapılan ithalat usu
lüne tibi olacak ve bunların yüzdele
ri tesbit edilecektir. Bu maddelerin 
ithali de Italya Maliye Bakanlığının 
müaaadeıine tabidir ve bunlar memle 
ketin ihtiyacı ve Italyan ihracatından 
mütebaaail tediye vesaiti dairesinde a
lınacaktır. 

Bu kararnamenin meriyete girdi~i 
tarihte Italyaya sevkedilmiş bulunan 
mallar. meriyet tarihinden itibaren 
on gün zarfında ıümrükltre ihbar e
dilecektir ... 

Bu kararname 18 Ikinciteşrinde me 
riyete konulduğuna göre verilen on 
günl9'k mühlet 28 lkinciteırinde bit
miıtir. ihracat tacirlerimizi alakadar 
eden bu kararname Türkofisince ilgi
lilere yayılmııtır. 

Dün Borsada 
Un Satılmadı 
Buğday fiatlarmda yeni 
düşüklükler .rörünüyor 
Zahire boraumdaki aabılar dün 

de pek dursun seçmif, eert buiday 
ve un üzerinde biç muamele olma
mı,tır. Yalnız yum .. k buiday satış 
lan yapılmıttır. Fiatlerde de dütük 
lük ıröze çarpmaktadır. Y umpklar 
7 ile 7,20 araımda muamele ıör • 
müıtür. 

Dün -:•len H l(İtlen maJt:leler 
Dün tehrimize 327 ton buiday, 

21,5 ton tiftik. 27 ton çavdar, 7,5 
ton faaulve, 60 ton un. 7,5 ton mer. 
cime-k, 60 ton mıaır. 29,5 ton beyaz 
pevnir, 4 ton yapllk. 5 ton pamuk, 
30,5 t~n Zf'!vtinyağı ... ımiıt:r. Buna 
mukab:ı 29,5 t.,n t:f•ik, 2,5 ton iç 
ceviz ihraç e-ı:ımiııtir. 

Almanya bizden kuru erik 
alıyor 

Almllnya memleketimizden 80 
bin kental kuru erik alacaktır, son 
verilen kar~ra göre Almanyava ya
?rl?1.cak ihracat Hıunburg ve Münih 
vol=Je olacaktır. Bundan baıka Al. 
---....... " ---"- -' ... " • .. ,, ....... :k ....;1m 

rük tarifeaini 10 marka indirmiıtir. 

BORSA VE PiVASA 

2 Bırincikanun Pazarteei 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Franıı 
20 Liret 
20 Belcika Franıı 
20 Drahmi 
20 bviçre fr. 
Florin 
20 Çek Karon 
Avusturya ıilin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
t~vec kuronu 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

617,-
124.-
165.-
165.-
82.-
22,-

812.-
112.-
93.-
22.-
33.-

22.-
22.-

13.-
23.-
52.-

32.-
31-
940.-
52,75 

234.-

ÇEKLER 

Pariı üzerine 
fng'liz lirı>'" 
Dolar 
Liret 
Belıa 

Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovakya kuronu 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
P"""' Ley 
Dınar 
Ven 
Ce'"D"""'' 
İsveç kuronu 

ESHAM 

h Bankası MU- • 
.. •• N. 
•• •• H. 

Anadolu % 60 
.. 3 100 

Si rketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Deiirmencililr 
$ark eMrkez Eczanesi 

620,-
126.-
167,-
170.-
84.-
23,50 

815.-
84-
96,-
24-, 
36,-
24.-
24.-
14.-
25,-
54.-
34,-
32-
941.-
53.25 

236.-

12.06 
620.SO 

0,79,42.83 
9.87,71 
4,69,67 
2,45,75 

64,37.18 
1,17,31 

19,21 
4,25.33 
1.97,46 
4.21 .-

4 ~· 40 
5S.7'7.5~ 
34,tfl.33 

2 'I SD 

'""" 3,12.12 

02.-
9.75 
9.85 

26,40 
42.50 
15.-
23.-
8.30 

14,50 
'Z.20-

8.956 
62.25 
23.-
8.50 
9,40 
4,20 

TAHViLAT 
Rıhtan 

Anadolu J -.e it" 
II 

Anadolu mümeMil 

Kıapoa kesik 1 
......,,0 

45.-
47:46-• 

iSTiKRAZLAR 
Türk Borcu 1 

.. " il 
.. ,. III 

tstikrazi dahili 
Erıani 

25.656 
23,65 
23,85 
94.-
95,-

ti. Şık giyinitine, ıerbeat oturuşuna 
bakılırsa, Anen Lüpen olduğuna pek 
ala hükmedilebilirdi. Kırmızı suratlı 
adamla konuşuyor, arada bir kahka -
balar savuruyordu. Neşeli, sempatik 
bir adamdı. Fakat bazen de çehresi 
sertleıiyordu. 

Prenses Alekaandra uzaklaşmıştı. 
Beş dakika sonra iki ahbap da aya

&a kalktılar. Holün kapısında en gen
ci bir püro yalttı, şapkasını, pardösü
sünil istedi ve otelden çıktı. 

1nıiliz de aaanaöre doğru yürüdü. 
Asansör tekrar aşağıya indiği za -

man, Nikol içeriye girdi, ç~uğa de -
diki: 

- Demin yukarıya çıkan adamın 
ismini biliyor musun? Bir İngiliz ga
liba?. 

- 337 numarada oturan mı? 
- Evet. 
- Mösyö Bemiç 
- Epey zamandır burada oturuyor 

değil mi? 
- Evet, on beş gün kadar var .. 
Demek ki, Prenses Bazilyefle be -

raber ayni zamanda otele gelmiş ve 
otelin ayni katında bir oda tutmuı. 

Nikol odasına çıktı. Kapıyı aralık 
bırakarak dııarıya kulak verdi. Me -
rakh bir 1eyler görmek veya ititmek 
mümkün olduğunu düşünüyordu. 

Epeyce bekledi, ses, aada yok 1 Ca 
nı sıkılarak yataia ıirdi. İngiliz Bi
miçin yanmdıki adamın Anen Lüpen 

YAPAK 
Anadolu kırkım -.-

YÜN 
Yıkanmış (güz) -.-

BEY AZ PEYNİR 
Tam yatlı -.-
Varım yailı -.-
Yaisız -,-

KAŞAR PEYNİRİ 
Yağlı 
Vafıu: 

-.--.-
ZEYTİNYAGI 

Ekstra 
1 inci yemeklik 
2 inci yemeklik 
Sabunluk 

-.--.--.--.-
NEBATlYAÔ 

Pamuk tasfiye 
Susam tufiye 
Bezir pi,mi• 

Ekı. Eks. 
Ekstra 
1 inci yumu. 

-.--.--.-
UN 

72 k. -.-

72 k. -.-

... ORSA cısı 

Cava 
Çin 

CAY 
(Kiloıram lııeaabil.dir) 

Kt. S. 
260.-
-.-

Hindia 285,-
Seylan 265.-

• 

Kt. S. 
360.--.-
350.-
360.-

-------------------------------------DEMİR VE ENVAI 
(Kiloıram bHabil.dir) 

Kt. S. 
Camlık, köısebent -.-
Dortköı;e, lima. yuva. -.-
M ıhlık. silme -.-
Potrel -.-
S'yah çember -.-
Yuvarlak (6 ınm. ve ataiı -.-

" .. (oluklu) 16.-
Siyah saç 11,50 
Karfiçe 10.50 
Çinko 27.-

Kö .. Je 

Sığır .. 
Mand 

.!!.!!!!: 
Elvan .. 

DERİ "'İşlenmiş .. 
(Kiloıram beaabil.dirJ 

ıc,. s. 
1 120,-
n 105,-
t 115.-
lI 100.-

l ad 60.-
ti .. 40.-

Beyaz çekme I " 50.-.. il .. 35,-
Sahtiz:an 
Elvan I .. 75,-.. il .. 55.-
Be yas 1 .. so.-

n .. ss.-

KİTRE 
( Kiloıram lııaaalııilaclir) 

K,. S. 
Fi yor -.-
Be yas ı ıı5.-.. 11 95,-
Piyanto 54,-
Şan 45,-
Galo -.-
Çamurla 20.-

PATATES 
(Kiloıram lııeaalııiladir) 

K,. S. 
Kaba 5,50 
Ekstra • Ekstra 4.50 
Ekstra 3,50 

K,. S. 

SABUN 

Kt. S. 
1,50 
7,75 
8,50 
7.SO 
9.50 
8.50 

16.50 
12.50 
12,25 
28.-

K,. S. 
150.-
125.-
l2S.-
ııo.-

ıs.-
45,-
90,-
45,-

115,-
75,-
75.-
es.-

ıc .. s. -.-
125.-
ııo.-
60,-
47,50 
35.-
22,-

Kt. S. 
67.-
6ı-
5.-

Kt- S. 

olduğuna ıüphe etmiyordu. Girittiği 
müşkül işte, bu gece mühim bir ip 
ucu yakalamıı gibiydi. 

Fakat Viktor herifin genç ve yakı
şıklı oluşunu da kıskanmadı değil .• 

-3-

Nikol, Urmonayı çajırdı: 
- Moleonla irtibatı kaybetmiyor • 

sun ya .. 
- Benim nerede oldujumu biliyor 

mu? 
- Hayır. 
- Dün aktam mücevher kutusu 

meselesi için mi otele geldi? 
- Evet. Kutuyu çalan da otelin 

hademelerinden biri.. Yalnız bir ar -
kadaşı daha olduğu, fakat herifin kaç 
tığı anlaşıldı. Moleon ıali\la bu kutu 
meselesinden daha baıka bir itin de 
peıinden koıuyor. Bugün öğleden 
ıonra, Arsen Lüpen çetesinin toplan 
dığı bir barı saracaklar. On milyon 
meselesini bu barda bir sona bağlama 
ya çalıttıkları anlaşılıyor. 

- Vay, vay, bu bar neredeymiı?. 
- Moleon da henüz bilmiyor am-

ma, nerdeyse haber verecekler. 
Nikol, otelde olup bitenleri Lamıo

naya anlattı, ve İngiliz Bimiçi pek 
merak ettitini söyledi. 

Dedi ki: 
- Galiba sabahları çıkıyor ve ek

ıeriya akıamları dönüyor. Şimdi sen 
bu adamın petini tutarsın. Fakat on-

dan evvel yapacapmı.ı bir teY var. 
Şöyle odaaına eirip te öteyeberiye bir 
göz at bakalım. 

- Aman ilıtadım, taharri müzek -
keresi olmadan .. 

- Hay budala hay( tı taharri mil 
zekkeresine kalına, her ıey altüıt o
lur. Sen ıel de, bucün pazar •• Ote -
lin adamları az.. Biraz dikkat ettin 
mi kimH farkına varmaz. Eğer biri 
ıeline, hüviyetini cöıterirlin cuum. 
Yalnız bir mesele kalıyor. Odayı na
ııl açmalı? 

Larmona ıillerek, cebinden bir dea 
te anahtar çıkardı : 

- Sen merak etme, dedi, bunlann 
birinden biri mutlaka kapl)'I açar. i
çinde ne çeşitleri var. Hanci odaya 
bakacaktık? 337 ye değil mi? 

- Evet, yalnız dikkat et, hiçbir ıe 
ye el sürme. İneiliz odasına birisinin 
girdiğine fÜpbe edene, yine ifimiz 
bozulur. 

Larmona dıtarıya çıktı. Tenha ko
ridorda ilerledi, bir kapının önünde 
durdu, açtı, içeriye cirdi .. 
Yırım saat kadar bir vakit ıeçtL 

- .rmona tekrar ıeldili uman, Ni "' 
kol aordu: 

- Var mı bir ıeyler? 
- VılWıi een hakikaten yaman a-

dammqun. Kokumu ahyonun nedir? 
Gömleklerin üzerinde iri yqll benli 
ve çok buruımut turuncu bir boyun 
atkısı gördüm. 

Viktor bir heyecan geçirdi: de 
- Eliz Maasonun boyun atkıll• 

di, aldanmamıpm. 
Larmona dedi ki: dJtıl 
- Mademki bu İngiliz Ruı ka kJ 

ile temastadır. O halde Vujirarİ ·~ 
ğına gelen kadın odur. Belki rıg 
de Bimiç de oradaydı. ka 

DeW meydandavdı. Vaziyet b•I 
türUi tefıir edilebilir miydi? ~el 

Akfam yemefinden birli e er
Nllrol caddeye çıktı, "akf&ID tıab bit 
leri,, ıueteıinin ikinci buıldl~ 
tane aldı. ısa.-

ikinci aayf ada iri harflerle t" 
dis vardı : ör'• 

"Son dakikada ö~endiJiaıize ı .. . •· .. ınufet 
müfettıt Moleon ve diğer uç ftf.a' 
tiı muavini, ötleden biraz sonr~rdıt• 
buf aokatmda bir ban aannıı c1ao 
Barda o dakika, bilha ... ~11~ fı.11'" 
çotu Inpliz olan beynelmilel b ordtJe 
ıız çetesi toplanmıt bulunuY sırı .. 
Bunlardan ikili bann arka ka~ı rdıf• 
dan kaçmaya muvaffak olnıUt • 1, .. 
Fakat kaçanlardan birisinin atır eli .. 
ıah oldup mnedUiyor. Çeted~ı d' 
ter Uç kiti yakalınınıtlardır. el boı' 
lillere baJahna Arsen Lilpen e eliti • 
larm araamda bulunuyordu. ~~:ıı 1110 
ni ıeçenlerde Strazburgda ıö Jı(ıl~ 
fettiılerin celmeai bekleniyor. iSİ yo'f. 
dur ki Araen LUpenin parmak • 1 
tur.,. [Arkası .,.r 
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Daklkı;........-..ı. 

Mısırda Yeni Bir Talebe 
Nümayişi Oldu 

tabire, 2 (A.A.) - Birçok talebe, bu ıabah eaki bapan Mah
~ Piııenm evine hücum etmiıler, kapıyı kırmıılar ve aıobilye
ab... ~ uğratmıılardır. Çağmlan zabıta kuvveti, talebeden 
~ıiyi tevkif etmiıtir. Bu hücum son günlerde Vefdçi g:aze
.._ e liberaller aleyhinde intipr etmiı olan pddetli tcnk1tlc
'""'lleticeaidir. 

lngiltere Petrol Ambargosunu 
Esas itibarile Kabul Etti 

l.ondra, 2 (A.A.) - Kabine, 12 Birincikinun 1935 tarihine ka
~ •ulbperver bir hal çaresi bulunmadığı takdirde, I tal yaya ya
~ petrol iıhracatı iiRrine ambargo konulmasını prensip itiba
tiyJe kabul etmittir. 

aradenizde Müthiş Bir Fırtına 
Sofya, 2 (A.A.) - Karadenizde fırtına devamdadır. Burgu· 
~ ıelen bir habere göre tehlike halinde bulunan meçhul bir va
~ imdat ipretleri almmııtır. Korona Brino adındaki ltal
hu vapuru Köıtenceden lıtıanbula giderken iki gün fırtına ile 
~eleden sonra Burgu limanına sığmmağa muvaffak olmuş 
~.Vapura bağlı bir kayık kaybolmuştur. 

ltarrar Hastane Haline Getirildi. 
~· 2 (A.A.) - Habeı Dış bakanı Milletler Cemiyeti 

terliğine bir telgraf çekerek imparatorun emrile Hrrar'm 
'-hliye edildiğini ve bu şehrin inünhuıran yaralı ve hastalara 
~İli edileceiini bildirmiş ve binaenaleyh buramn 1 tal yan tay
·~leri tarafından bombardıman edilmiyeceği ümidini i1Jhar et
~. Bu, haberin bütün cemiyet üyelerine bildirilmesi sekre
~likteıı rica olunmaktadır. 

lzmirde Bir Kazası 
17Anir, 2 (A.A.) - HiW ietayonunda bir ıimendifer kazaıı 

~tur. Manevra halinde bulunan bir lokomot if Hilil ist asyo
~ civarındaki makastan geçmek için sinyal istemiş, bu sırada 
~ kapayan makasçı İbrahim gözlerinin iyi gömıemesinden 
~ bir tarafından öbür tarafma geçerken lokomotif altında ka 
~ağır Y~I ve haa~e ölmüttür, 

üvarilerimiz
en Muvaffa
·yet Bekliyor 
[Baı tatafı ı incide 1 , 

L -:11 ............ Türk binicilerinia, 
enelki t-ularda söat• -L=ffaki19ti takdir ede • 

laalar, ömimiadekiler 
~ mahi1etteclir. Si~clen 

S ,..tJ_.. ....... etmriıd 

" allta1lar, bu miaa'bablar 
'- ~ sa,...tl.-ile çalıfbldan • 
r.•*-ıına temin etmitler n • 

- ·--- iaaitli olduldanaı ., .... 

..r.~i'al ı..et laöni, Komutan 
bir ric:&uaa kar,.: 

lleldeltla A1uala k....._ 
tiai çalı müaait çallflll& imkin 
lrawttwacakbr. N.Jclia del'
~ içiıa .mir venceiim,, 

Köm 
Meselesi 

r Ba, tarafı l fncicle 1 
rine bu itin karakıt butınladan ön
ce kökünden balledilmeai ıanıretini or 
taya abmftır. Bunun ilserine 8elediye 
1ktııst Velriletine milracut etmif, va 
ziyeti inh etmittir. lktısat Vekili Ce· 
1&1 Beyar dlin saat on bette belediye
ye ıelmif. prbay Muhiddin UıtUndai 
ile bir saatten fazla göriltnılf. mah
rukat buhranı haklpnda kat't kararlar 
vermiflerdir. Bu kararlara ıöre, mcm 
leketin bu yılki ibtiyac:ı nisbctinde ha 
riçten kok kömilrü ithal edilecek ve 
derhal siparif verilecektir. Zonıuldak 
sömikok fabrilra11 bu yıl kıt yu mite 
madi ıurette çabpcağı cihetle celecek 
kıt mevtiml için bir kömilr buhranı 
mevsuu bahsolamu. Onun için yalnız 
bu aeneye münlıasır kalan bu sıkıntı
nın bu tedbirle on, on bet cUn ~rfın
da ortadan lralcbnlmuı muhakkak ıö
rülmektedir. 

Toplantıdan sonra gazetecilere lı
bay Muhiddin Uıtündağ fU izahatı 
Yennİftİr: 

- Mahrukat buhranını Bay Vekile 
uzetmiftim. Kendileri bunu hüsnü te
Wdd ettiler ve memleketin ihtiyacı 
ni8betinde hariçten kok ithaline ınüsa 
ade buyurdular. Derhal siparit veril
eli. Yala ..,._lr Dk vapa1.._llma -
nmma k&nlr gelecektir. Bu yıl ukm
tıyı ıtderecek kadar yapılacak ithal4-
b ya tamikok fabriba. Y• memurin 
kooperatifi yahut ta İatanbul belediye 
si yapacütır. Bu buhran ihtiyacın art 
mumdan ft ihtiyaç niabetiılde iatihsa 
lit yapılanwnaundan ileri ıelmittir. 
ÇUnktl flmdlye kadar kok iatihaalltı
nm mentel liambal idL Bu tene buna 
Zonpldalr ta ltihak etti. hkat Zon
pldak fabrikası yamı çalıpmacbğı 

cihetle stok )'Jp&madı ve dolayısile 
bu ınkmtı brpmda 1laldık. Toptan 
kok satıf)annm nadatan yubnJa •
tılmtmt" lçbl icap eden tecU>irler a1m 
JDllW. J'abt ımıballe ...ıarmcta ve
reıiye y., pqin para ile kilo Qserin
den •tlt yapanların koku çok pahalı
ya sattıktan ankphyor. Bu clbller 
baldancla da icap eden tedbirler alma 
caktır. lıl..,,.flla balJrmuan da fasla 
fi,.t talebi kaqnmda lraldıklan sa
man en ,.ıan belediye ınemurunu 

~~~~ ltobtn Plrri1 e mil- kerii baberder etmeleri 1bım -

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü 
Program 

!STANBUL 

18.- Dana musikisi pllk. 18,45 Haber
ler. 19.- Konferans. 20.- Viyolonsel ao
lo - piyano refakatile, 20,30 Stüdyo or
kestrası - Radyo cu rruplan, 21,35 Soa 
haberler. Saat 22 den sonra Anadola A
janamm razetelere mahsua bavadia aerYİ· 
ai verilecektir. 

BOKRES 

13-15: Plilr ve haber ıerYiai. 11: Söz. 
ler. 18,15: Pllk. 19: Sözler. 19,15: Pllk. 
20: Hab~rler. 20,15: Radyo orkestrası 
(Gl nb. Perilha, Şiblceana, lıluscnet). 
20,55: Sözler. 21,15: Cuband. 22,05: Var
ıo~adan nakil (Avrupa konseri). 23: Ha
berler. 23,15: Kahvehaneden müik nakli. 
23,45: Fr. ve alm. haberler. 

ViYANA 

18,30: Eski ve yeni koro havalarL 19: 
Ama ö nati. 18 30: Eıki ve yeni koro 
milzii". 19: Ders. 20: Haberler. 20.iUI: 
Ekonomı. 20 30: Deri atelyes nden repor
ta ". 21,10: Hol er radyo orkeatruL 2:: 
Var,ovadan n kil 23: H berter. 23 'O: 
Şarkdar. (P yano birliiile) 2MO: \ il 
aporlarL 24: Sözler. 24,10: Cu. 24,45: 
Plilt. 

BERLtN 

18: Karrık haf.f müzik. 19,30: Noel ba
ba (Çocuklara). 20: Radyo orkestrası 
(M lzart, Şubert, flum')Crclink) 20,40: 19M 
Olempiy.dı. 21: Habu'er. 21,10: Repor
taj 21,45: Piyano (Huro Kaum·aıı De • 
mol ıonatı). 22: T yatro mua"ii. 23: Ha
berler. 23,30: Gıisel aanatlar. 24: Müııih
ten nak.L 

LANGENBER(j 

18: Va1.a ve llUU'llat. 19,30: Goetbe ya. 
)'JmL 111,50: Mitler rençliii prlnları. 20.20 
Konfer na. 20,40: Berl nd-n nakıl. 21 : Ha
berler. 21 10: Yeni klla k dan11ar. 21,35: 
Şi.r. 21,45: Şlbeliuı'un eserlerinden kon
Hr. 23: Haberler. 23,20: Yabancı dillerle 
nqriyat. 

KISA DALGALAR 
BERLIN 

Calıtma saatleri: Saat 10.45 - 14.20 : 
19, 74 m. ve 31, 45 m. Saat 15.00 - 11.35: 
31,38 m. Saat 19 -. 23,35 : 25, 49 m. ve 
49,Um. 

LONDRA 

Çahfma aaatleri: 10 - 12,20 : 25,53 m. 
ve 31, 55 m. Saat 13 - 15.45 : UI, 86 m. 
ve 19, 82 m. Saat 16 - 18 : Gösterilen 
postalardan ikili: 11.12 m. 25, 29 m. ve 
31, 55 m. 

Saat 19.15 - ZS,30: Gösterilen 2 veya 
üç posta: 19, 66 m. 25, 53 m., 31, 55 ve 49, 
10 m. 

PARİS 

Çabpna autt.iı:.lut •J. - 12 : .IS, 23 
m. Saat lS,50 - ltTI•; • ·m. But ILlS-
1 : 25, 23 m. 

Sinemalar - Tiyatrolar 

* ŞEHİR TiYATROSU: Saat 20 de 
(Karamuof) piyeai. 

* FRANSIZ TlY ATROSU Halk Opere
ti: Bu akıam 20,30 da SEVDA OTE
Li bü,.Uk fantazi operet 3 perde. 

* NASIT - ERTOGRUL SADİ HA· 
UDE : Bu rece saat 20,30 da 

KUDRET HELVASI Vodvil 3 perde 
Camarteai-Puar yalım matinelerde: 
HAMLET. 

* YILDIZ: A•k ıenfoniai. 
* SARAY: (Bozambo) 
• SUMER: (Vı)'&Da seceleri) 
* iPEK: [Sen dul] 
* ALKAZAR: (Konan•ız> 

* TURK: (Kara 11lrı) 
* MELEK: <Sen dul) 
* SIK: Viyana biilbiilü. 
* MlLL!: [Altın Zincır] 
* KADIKÖY S'OREYY A: [Kırık Ha

yatlar] 
* USKUDAR HALE : (Moalı:ova rece
leri). 

Nöbetçi eczaneler 
Sirkecide Bqir Kemal - Şehremininde 

A. Hamdi - Samatyada E. Rıdvan -
Abarayda Etem Pertn - Fenerde Vlta· 
li - Karacümrllkte Saad - Bü1'1kadacll 
Mebmed - Heybelide Tanq - Kurtalgş. 
ta Necdet - Karakö7de Hidayet - Tak
aimde Kanzuk - EEyüpte Hilant ecza. 
nleri. 

Hastane telefonları 

Cerrabpaea hutaneai Cerrabpap 21693 
Gureba haıtaneai Şebremiıu Yeni-
bahce nou 
Haseki kadmlar baıwıesi Ak-
saray Haıelrı cad 32 24553 
Bmruı akliye " uabiye hu-
tanesi Bakırköy Repdlye kllluı 16.60 
Ze111ep Klnlil baıtaneai Uılril-
dar Nub ku111111 Otla Doluma 
caddesi 80179 
Kudas baıtaneai Çapa 22142 
&tfal butaneal Sifli 42421 
Be10tla Ztiktr hutaneeı P'lnmta 43341 
Gillbane haıtanni GWbane 20510 
Haydarpqa NÜIDllM buıan.i 80107 

"raruaıa; Beyotlanda ııtik ll 
eaddelınde stı No 

EPREM 
Kirk mata1U1ada ltuhar111nas 
zon. BREITSCHWAnz. 
ASTRAGAlt ARJAlnE 

Rusgadan Gelen Tehdit I 

Alman-Fransız Uzlaşmasından 
Alman-Rus Harbi mi Çıkacak? 
Radek; ''Eğer, Almanya Avrup da Yapacağı Bir 

Hücumdan Galip Çıkarsa 
ilk Saldıracağı Yer Fransa Olacaktır! ,, Diyor 

rFranaa ile Alman1a arumda 
ıizli açık konupnalar ve Alman -
Fraaaıs klipleri açılması, doetça na 
taklar IÖJıewneai ıibi 1an içtimai, 
yan aiyaai jeatleı devam ederken 
Franaıa baamı iki cepheye aynlmıf 
çok aiddetli bir dil ile mevzuun leh 
ve aleyhinde yazılar nef1'9tmekte • 
dir. Sal cebah l'Hetelerinden ba • 
zılan Almanya ile uzlapnak için 
Franaamn Sovyet Ruaya ile olan mü 
naaebetlerini keameıine bile razı ol 
duldannı )azıyorlar. 

(Lö Jur) ıazeteıinde "ltırakalan, 
Alınan orduıu iıtene Moakovaya 
yiiriiaün!,. ve (Je Suia Partout) s•
zeteai ''Sovyet aefirinin puaport • 
lannı verelim!., derlerken Fiaaro 
ıibi alır bqlr ıazetel• "Alman • 
yayı şarkta aerbeat bırakmak Fran 
aanm bu&'Ünlrii heremoniainclen vu 
geçmek demektir,, demektedirler •. 

Anlatılıyor ki, Framız bunu bir 
Alman - Franıız uzlapnaamda ıiz. 
li veya açık olarak bir ' 'Almanya • 
Sayyetl~.r., harbinin bqlaapcrD\ 
rörmektedirler. 
Ruı mub&n'İri Kari Radek'de 

mevauu bu bakımdan ıörmekte ve 
Franaava bir nevi ihtar minaama 
alınabilecek tok bir dille Sovvetle • 

RADBIC. 
rin , .. remai dütüncelerini bildir
mektedir. Bu yazmm ehemmiyetli 
aörcfüiümüz parçalarını .. ı.,.oruz: 1 

lzvestia ıazetesinde ,Karı Radek 
yazıyor: 

"Fransu - Alman münasebetleri ta
mamen mücerret bir tekilde dütüniil
mektedir. Bazı Fransız politikacılan -
na ıöre Franaa, yalma Manı denizi 
ile Ren nehri arasında bulunan Fran
sadır ve Almanya da terefi için müca 
dele eden, hakaret ıörmüt bedbaht 
bir memlekettir. Ve itte bu ı:aYiyeler
dtn ıördüklerini iki meıgleket arasın
da uzlqma yapmaia çalıpyorlar. Bu 
politikacılar Fransamn, Avrupa
daki muhtelif siyasi milnHebctlere 
dayanan bir dünya devleti uluıunu ve 
Almanyarun •dece teref ile yaPama
yıp, doymaz bir ittiha ile kendisini bir 
takım sergüzqtlere huırladıfmı biç 
ıözönüne ıetirmiyorlar. Hattt Fran
unın ittifaklar •istemi ile, umumi 
ıulh ile müıterek emniyetin müdafa
au için Fransa ile birlqmit milletle
rin menfaatlerine temas bile edilmi -
yor. Franaız - Alman münasebetleri
ne sadece mevzii bir tedavi uıulU tat
bilc edilmesi isteniyor. Bayle bir tMa
vl imkanı yoktur ve bunun tatbila da
ha apr ihtil&tlar doturabilir. 

Alman Baıvekilinin ıenif sallhiyet 
ler vererek Fran•ya ıönderdiği Ri -
bcntrop filphesiz, uzun zamandır ye
rinden kıpırdamamq olan Fransız • 
Alman cörüşmeleri için bir ba!langtç
trr. Bu clSriltmelere ihtiyaç hissetti -
ren sebep Almanyanın ıillhtamnıaaı De 
İtalya • Habq harbi olmak lhımchr. 
Fransanın siyaıt ~örilpıeler yolu ile 
yakın bir istikbalde Almanyanın ne 
istedilini daha vazıh bir tekilde anla
mağa çalıpnası hayret uyanduacak 
bir hidiae değildir. Fransanm bugün 
dünyanın, bilbaıaa Avrupanın olduk
ça gergin olan havasına diplomasi yo
Uyle bir ıtlkOnet cetirmcnin kabil o -
lup olumyacap bilmek istemesi de 
hayret uyandırmaz. BUtUn metele bu 
Franııs - Alman dtitBmUnil ç8mıek 
cqebüsüne ne auretle, ne fikirle bq
lanacapdadır. 

SCSylendiline ıCSre ıulh ancak bir Al 
manya • Fran• anlqma11 Userine ku
rulabilir. Bu, sadece yanlıı delil. fa
kat çok tehlikeli bir dUfilncedir. hah 
edelim: Eneli, bu dar bir dilfOnce
dir. llne'll. Franta De Aı.an,. ara
amdaki münascebtlerla iyilqmesi. ~ 
bir saman. nihayet Avnapaya mUeuir 
olacak ve orada abilllmeller uyıtncb
rac:ak bir Uzak Şark buhruuna kal'fl 
zunan t 1d1 edemez. Yalnu ~ 

' ... Ve ifl•, m•r,..,,_ denlema imlera fCl7ialan ,.,,, .. ~ 6aflodı: AL 
mcua~ Fron•7fl el aaıat•J'W· 

[Bir Fraamı psetelinia teaım ...-i] 
man anlqmaa ktfl gelmez. Fransız mu. Almanya Alsas veya Loren'den 
ve Alman milletlerinin bütUn Avrupa vuıeçecektir ve bunlar için harbet· 
yı temıil ettikleri inancını verecek bir miyecektir. 
ıateti rilyct uyandırinak istiyorlar. Bu Avrupalılar berhanci bir aıkerl 

Bu hastalan bir tarafa bırakırsak tetebbüste arkasında kuvvetli bir 
Franau - Alman anlapna811e Garp cep Franau ordusu kaldıkça Almanyanna 
hninde kendisine teminat verilerek rahat edemiyecetini, Franunm mU.
Almaiı yaytlmaama meydanı bot bıra- temlekeleri oldutunu ve Almanyanın 
kac:ak bir vuiyetin bir •ulh bqlanıı- cittikçe artan bir ıwar ve kuvvetla 
cı değil. fakat Avrupada bir harp bq- müstemlekelerin yeniden paylqılma-
langıcı olacağı ta .. vvur edilebilir. uru istemekte oldutunu unutuyorlar. 

B(Syle bir anlatma Almanyaya. Fakat bu çok mühim askeri kombi-
A v r u ı> a n ı n Şarkında '" Ce- nezonJan bir tarafa bırakıyoruz. Ri • 
nubu Şarldalnde taarrus için e- zim için mühim olan, dost milletlerin 
çeceli yerlere bütün kuvvetini tek- diplomasi yolile atacaklan her adımın 
sif etmek fınatmı verir. Bu meaelede umumi sulhUn takviyeai eserine yar• 
Almanya muvaffak oluna, 1866 da A- dun etmesidir. Bu noırt.i naı:arda"l ha. 
vusturyayı yendikten 90lll'a naat Fran reket edersek, (3 Şubat 1935 de In
saya dönüp yüklendi ise, yine Fransa- gifü - Franaız beyanatında tahmin e· 
ya dönecek ve yüklenecektir. Sadova- dilip dU.ünüldüğü cibi), Avrupa sul· 
dan sonra Franunm bqma bir Sedan hlinü takviye eden ve ya1nu umumi 
ceJdilf_'*!l_ıwmtlaJSp' bjı:Pıilf'IMRID \>k clM:A_marü F~ 

Bliiı 1ftlWai"1.AYnl.ıar &Una: sa De Almanya ara9mda- Trir anla~ma 
- Haydi, diyecekler. enell Al - yapılmamnı ıulh eserine bir hizmet 

manya herbanıt bir istikamette kıpır- teWrki edebiliris. Siyua kazanındaki 
danına, fena halde yorulur. Belki ba- buhar tazvila artmıttır. Süpap açmak 
caktan da kırılabilir ve bu vaziyete isteyenlerin sade elleri değil, fqlara -
düşünce ıeri d6nmeie takati kalmaz. cak buharla ve çok kolavldda yüz1prf 
Sonra farzı muhal, bize diltmanlık ya- de yanabilir.İtalya da böyle bir süpap 
pacağını hissedince harbe girdiği za - acmayı tecrübe etti. Ve b\l vaziyette 
man kartılapcafı ilk miifkülitta ar- pek mahir olan Uıtatlar timdi bunu na 
kasından hllcum ed!veririı:. sıl yayacaklarını P!mnıt bulunuyor-

Nilıayet Avrupalıların en safdilleri tar. Politika üzerine karışık fikirlerin 
de töyle diyorlar: tesiri çok tehlikelidir. Bunlar inlanl 

- Almanya Fransa ile yapacağı kaçınmak iıtediii sarih hareketlere 
berhanci bir harpten bir teY kazana- aevkedebilir. 

italya - Habeş 
nı 6 ·14:,.,,..1tt.tirler. 

Habeşler Şimalde dur-

madan asker yığıyorlar 

Adiırat, 2 (A.A.) - Uçdlarla ya 
pılan kqif hareketleri, timdiye kadar 
yalnu ;ece vakti yer deiiftirmelrte 
olan Habqlerin, artık pndilzleri de 
tecemmWer yaptıklarını clSstermiftir. 
Bunlann muhtelif hareketlerinden. 
Amba-alap civannda lata toplantılan 
yapmakta olduktan anlaplmaktadır. 
Beleıa ile Adi•baba araunda Galla 
ıüvari Jataanm ıeçtili ıarillmilttilr. 
Bu, Neıus orduaunun )aıze.y cephesi· 
ne dofru llerleditini iabat etmekte • 
ctir. Enda Marian yakininde. uçaklar. 
yukan Takaze'nin sal kıyıamdaki 
Baıta bölcesinden ıelen aüer ırupla 
n ıörmiiflerdir. 

İtalyan tebliği 

Adiırat, ı (A.A.) - Stefani Ajanaı 
bildiriyor: Uçaklarmmm ve pifdar. 
lanmum ketif bareketleri büyük bir 
faaliyede devam etmektedir. Nabuıe
beli, Gorab&i De Domerei hatlarnnmn 
ilerisinde, Rabq kıtalannm biç bir 
f..Uyeti 18rillnicmi1tir. ttalyan lata
larmm umma yakininde plibiyctle 
biten bir çarpqmauna ıelince, bu mü 
sademenin, hatlanmısm 100 kilomet
re ötesinde, yani düpıwı topraklan -
nm ortasında cereyan ettiği anlapl -
IDlftlr. 21 ve 22 tarihlerinde cereyan 
eden muharebelerin. Vebe Seatro teh· 
dnin cenup lmmmda. yapılac:ü bq
b harekatın bqlanpcı oldulu talı• 
min edllmelrtedir. 

Raa Desta ordusu 

[Bqtarafı birindde 1 
kumandası altında bulunan yirmi bin 
bapbosuğun Dolo'dan fimall prbiye 
doğru ilerlemekte bulundutunu. ma
kineli bir dUplan koluna kal'fl birkaç 
harp yapllllf olduiunu bildirmekte ve 
bu kolun ileri hareketinin durdurul • 
mut oldutunu iddia etmektedir. Raı 
Deeta, ukerleriniıı, imkan hiaıl olur 
olmu bir meydan muharebesine ci· 
ripnek mabediyle düpnanı dağ tepe
leriaıden taciz etmekte olduklarını il&. 
ve eylemektedir. 

Badoglio imzalı ilk tebliğ 
Roma. 2 (A.A.) - Marepl Badol

lio telırafla bildiri1or: Cuemberta ve 
Tembiende tethit hareketleri devam 
t'tmektedir. Bir ltalyan iatı'qaf kolu 
MeUa'nın batısında mühim bir Habel 
grupunu mail6p etnlif bu lfUP 1S lilil 
bıralmuttır. İtalyanlar tarafında bet 
aaker ölmUttUr. 

c~ ... ,.,....._ 
.....,.,,.,,,. -İyor 

Londra. 2 (A.A.) - Clclpdan Reu 
ter Ajansma bilcHrlliyor: 

Şehir dlin pek yalan bir bava hilcu
mu korkutuyle bOtaJttmlmrıttr. Bir -
çok kamyonlar tncWs Somaliainden 
mühimmat ıetiriyorlar. ltalyanlar bin 
lercıe boalm atllllflar, fakat hepsi de 
aptı yakan tetitsls kalmqtır. Habq 
Jat'alHmm ulhk durumunun milkcm 
mel ve yiyecek ve mühimmatmm meb 
su1 buluchCu bildirilmektedir. 

Mareşal dö Bono'nun 

sözleri 
Porttait. Z ( A.A.) - Marepl de 

Bono Havas aytanna ıu diyevde bu
hmmuttur: .. Dolu Afrikumdalri p • 
net durum. beniaı hareketim samanmo 
da, it&al edı1mlt olan büten mmtaka
larda çok pyam ınemnuniyctti. Hl6. 
aelerin ıelecekte ne tekil alacağmı 
fimdiden keatirmek tabii kabil değil-
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"HERMES BEBi,, 
Rortatif yazı makinalar1 temsil hakkı 

Merkni in çre'de ''lVEROON,, ••hrinde bulunan E Paıhard •• 
Şaı. A Ştı mamuıitıadan olan 16H RMES" markalı yazı makınala· 
rının 15 ılcıncite,rın 935 taribınden ıt baren Tiırlriyede 1at1, hakkı 
ıle mümusillıtı münhasıran 1 icaHthantaun tah.;ı edılditı ni muh· 
terem halka haber Yumrkle kesbı •pref eyleriz 

Bu fabrıkaDın yazı makıraları . yanı ~HERMES Standart" modelı 
portatıf "HERMES 2Cl00" modelı n ncfhnl• yau makina11 1an'atia· 
de zarafet ye metanetıle 'öhret bulan 

"HEMES BEBi,, 
modeli, mC•nbaaıreD ticaretbaa• miz tarafından 18tılmaktadır 

.. H H MES BEBı iımindH b hıtifade, HnmH fabr kut mümetslli 
tıfahlt> piyaaada - icra11 mi mk· D oımıyan - aipari,ler topıaam•i• 
t•t•bb6s edeninden ..e ticarethantmıı n bıllhara 111mltrı ilin edı· 
lecek e•na f yaaıtalarından rayrı • herhınl" b r taraftan "Ht.ı M :.. 
BEBI" yan makirtaları ••'••• hakkında yapıfıcalc tekhtlerden •ct•nap 
etmeeı •uht•rem halktan ıica olunur Joaef V. OJalvo 

1 abta - 9' al• Prnuayanı Han 43, ııtanbul ••••• 

Osmanlı Bankası 
I O r k ı n ı n ı m ş ı r k ı t ı, • 11111 T ı r t h ı : 1863 

Sermayesi: 10~000.000 lnglllz Lirası 
TUrklyenln baflıea t•hlrlerlle 

Parla, Marallya, "le, Londra ve Man~•terde 
Mııır, Kıbrıı, Irak, Iran, Filiıtin ve Yunaniıtan'da 

tubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yun•· 
nistanda Filyalleri vardır. 9812 

Her türlü Banka muameleleri yapar. 

ISTANBUL BELEDlYESI iLANLARI j 
Keşif bedeli 2465 lira 70 kuruş olan Yalovada yeniden yaptırı

lacak sıfat istasyonu inşası açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işe 
ait evrak İstanbul Baytar işleri müdürlüğünden alabilirler. Ek
siltmeye girmek isteyenler en az 1500 liralık bina işi yaptığına 
dair baymdırlrk direktörlüğünden tasdik edilmiş ehliyet vesika
:ı\ile 2490 No. lı arttırma ve eksiltme kanunda yazılı vesika ve 
185 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
9-12-935 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunma 
lıdı~ (l) (7443) 

Bir tonuna 17 lira değer biçilen ve Bakırköy kazası dahilinde 
bulunan Mitatpaşa çiftliğinde tahminen 13 ton tebeşir tozu sa
tılmak üzere açık arttırmaya konulmu~tur. Iatekli olanlar 22 lira 
50 kunı§luk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
4 l inci Kanun '935 çarşamba günü saat 15 de Daimi Enclimende 
bulunmalıdır. (B) (7303) 

Daktilo Alınacak 
Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya 

Fakültesi Dekanlığından: 
Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi isin müsa-

baka ile bir Daktilo alınacaktır. Ücret ayda 100 liradır. 
Şartlar: 

1 - Makine ile yanlışsız ve çabuk yazmak, 
2 - Türkçe ve Almancayı iyi bilmek, 
3 - Müsavi vaziyette olanlar arasında ikinci bir ec

nebi lisan olarak Fransızca veya İngilizce bilenler ter
cih edilecektir. Müsabaka Ankarada Evkaf Apartıma
nındaki Fakültede 9 - 12 - ı 935 Pazartesi günü saat 
l O da yapılacaktır. 

İstekliler istidalarını müsabaka gününe kadar Fakül
te İdaresine vermiş veya göndermiş olmalıdırlar. Müsa
bakaya gireceklerin cepheden alınmış f otoğraflarile bir
likte saat 9 da Fakültede bulunmaları lazımdır. 

(7569) (3500) 9913 

iktisat Vekaleti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden: 
30 İkinci Ttırin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde İt yapmağa 

izinli bulunan ecnebi 9irketlerinden (Fiat) Anonim Şirketinin Türkiye u
mum vekili haiz olduğu salahiyete binaen bu kere milracaatla kendisinin 
mazereti veyahut gaybubeti halinde haiz olduiu aalihiyetlerin cümlesinin 
müıtereken kullanmaia ve Şirket namına yapacakları iılerden doğacak 
davalarda bütün mahkemelerde dava eden, tdilen ve üçüncü tah11 arfatlari
le hazır bulunmağa salahiyetli olmak üzere Leone Çitone ile Leon Şönma
nı vekil tayin ettiğini bildirmit ve lazım &elen kltıtlarr vermiıtir. Keyfi
yet kanuni hükümlere uy&un &örül müı olmakla ilin olunur. 

iktisat Vekaleti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden: 
Türkiye de çalıımakta olduiu hal de kanuni vesikalarını bu kerre Ve

kalete vermiı bulunan ve eaaı muka velenameai mahalli kanunlarına &öre 
tanzim edilerek uııulen tescil kılınan ve merkezi Almanyanın Berlin teh
rinde bulunan Alman tabiiyetli ve yedi milyon bet yüz bin R. Mark ser
mayeli (Yulyuı Berger Tifbav akıi yen gezeltaft - Juliuı Berıer Tiefbau 
Aktien gesellschaft) Anonim Şirketinin Vekilete verilen evrakı tetkik e
dilerek muvafık görUlmUttür. Bu evrak arasındaki umumi veklletnameye 
göre Türkiye Umumi vekilliğine şirket namına yapacağı itlerden doğa 
cak davalarda bUtUn mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü t•hıı sı
fatlarile hazır bulunmağa salahiyet tar olmak üzere tayin olunan (Albert 
y enke _ Albert Jenke) dir. Şirket ate lfımum inıaat itlerile uğratacaktır. 
Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görlilmüı olmakla nan olunur. 

MAHALLEBi 
VE 

ÇORBAYI 

G=OLA~LAlM 
Özlü Unlarile 
yapınız Ha1an yulaf, pirınç, pa
tateı, bey al auıır. arpa •• ba
dem türlu özlü unlarıle yapılan 
sütlü mahaılebiye bır parça ır
rnık karı,ıarınır. Hasan but fay 
nlı .. ta11 öılfi unu ıuda 9eker· 
111 pİ$İtinıı, Oıt'rıne pekınn 

koyunuz, Hasarı mercımek, be
nlye, yulaf, patatea özHl unla 
rile çorba •• püre yapınız, ne 
faıetlrrine doyum olmaı Hasan 
öılO unlarile t"ocuklarınıı• bes 
ı eyiniz Tombul tombul, fa.tık 
ribi olurlar Huan ça.,dar özü 
unite ekmek yap•nıı. Çok lez 
z~tlldir Mutlaka Huan marka 
11na dıkkat edınıı hatan 5zl0 
unları nefaıetini on sene muba 
fau eder Dalma tatedir Hıç 
kurtlanmaı bıç bozulma& 

Hasan Deposu ; 
Ankat a, lıtanbul, Beyotlu 

Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma komısyonundan: 
Açık eksiltme ile münakasaya konulan Yıldızda okulumuzun 935 mali sene

sine aid aşağıda yazılı yiyecek ihtiyacının itasına talip çıkmamıştır. Mezkur 
ihtiyacın cins ve mikdarı ve ihale günü yani başlarında gösterilmiştir. İsteyenlerin 
şartnamesinı görmek için okul kalemine ve eksiltmeye girmek için Fındıklıda 
Güzel San'atlar Akademisinde Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde komis
yona müracaat etmeleri. İhalenin pazarlık suretile yapılacağı ve münakasanın 
saat 14 den 16 ya kadar devam edeceği ilan olunur. (7585) 

Nevi Mikdarı Teminatı Muhammen 

Pirinç 
Yumurta 
Nohut 
Kuru Fasulye 
Siyah mercimek 
Kuru Soğan 
Patates 
Kırmızı mercimek 
Kuru Barbunye 
Tuz 
Zeytin Yağ 
Sabun 
Zeytin 
Kaşar peyniri 
Beyaz peynir 

Un 
Makarna 
İrmik 
Pirinç unu 
Nişasta 
Toz Şeker 
Kesme Şeker 
Çay 

Sebze 

4500- 7000 
10000-15000 

700- 1200 
1200- 1700 

500- 700 
2000- 2700 
2500- 4500 

350- 500 
450- 600 
700- 1000 
900- 1500 
900- 1500 
150- 350 
350- 600 
400- 7 50 

1200- 2000 
800- 1500 
125- 400 
125- 350 
50-125 

5000- 7000 
1200- 1500 

40- 45 

600- 1200 Lira 

132 
13 

8 
16 
13 
14 
22 

6 
9 
5 

43 
30 

7 
27 
23 

30 
30 

8 
7 
3 

137 
33 
11 

90 

fiatı 
25 

1,5 
8,5 

12 
24 

5,5 
6t5 

ı 5,5 
17 
6 

38 
26 
25 
60 
40 

18 
24 
20 
24 
25 
26 
29 

320 

5-12-935 
Perşembe gün? 
ihale edilecektıt· 
Saat 14 de. 

6-12-935 
Cuma g-ünil 
İhale edile· 
cekdir. 
Saat 14 de. 

Muhtelif meyva ....................... ---~----~----~~-
400- 800 " 

60 
7-12-935 Cumartesi sabah 
saat 1 O da ihale edilecek. 

lstanbul Komutanhgı ~ 
Satınaıma Kornl•von&I 

lllnlar. 

İstanbul komutanlığı bir
likleri ihtiyacı için alınacak 
olan 42 bin kilo nohuda ve
rilen fiat makamca pahalı 
görüldüğünden 16-12-93 5 
pazartesi ıünü saat 15,30 
dadır. Kapalı zarfla alına
caktır. Muhammen tutarı 
5040 liradır. İlk teminat 
3 78 liradır. Nümune ve şart 
namesi her gün komisyonda 
görülebilir. Eksiltmeye gi -
receklerin ilk teminat mek
tup veya makbuzlarile ve 
2490 No. lu kanunun 2. 3 
cü maddelerindeki vesaikle 
birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Fındıklıda Sa
tınalma komisyonuna ver
meleri. ( 7 S 64) 

9899 

••• 
İstanbul komutanlığı bir· 

likleri için alınacak olan 4 5 
bin kilo kuru f asulyaya ve
rilen fiat makamca pahalı 
görüldüğünden 16-12-935 
pazartesi günü saat 1 Stedir. 
kapalı zarfla alınacaktır. 
Muhammen tutarı 7200 lira 
olup ilk teminatı 540 lira
dır. Nümune ve şartnamesi 
her gün öğleden evvel ko -
misyonda görülebilir. Ek
siltmeye gireceklerin ilk te
minat mektup veya makbuz 
lan ve 2490 No. lu kanunun 
2. 3 cü maddelerindeki ve -
saikle birlikte teklif mektup 
larını ihale saatinden bir sa
at evveline kadar Fındıklı .. 
da Satınalma komisyonuna 
vermeleri. ( 7 5 6 5 ) 

9900 

• • • 
İstanbul Komutanlık ya-

pı işlerinde kullanılmak üze
re bir mimar alınacaktır. 
Şartları şunlardır: 

1 -Türk Tabası olmak. 
2 - Yaşı 25 : 40 arasın -

da bulunmak. 
3 - Sıhhi vaziyeti kulla

nılacak hizmete müsait ol
mak. 

4 - Devlet memuriye
tinde kullanılmağa mani va
zi veti ve cürmü olmadı2'ını 

Arpa 
Saman 
Ot 

1500- 2000 
1000-15000 
1000- 1500 

11 
3 
4 

. 

7 
2 
3,5 

9-12-935 
Pazartesi 
Saat 14 de 
ihale edilecelc 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. 

1908 

1922 

1925 

1982 

2053 

2732 

3952 

4434 

4662 

4916 

6414 

6814 

6839 

7581 

7586 

Ortaköy 

Galata Tophane Yahya çe
lebi 

Kasımpaıa Süruri 

Çengel köy 

Küçilkpaıar Sarıdemir 

Beyof lu Kurtulut 

Kadıköy Tuğlacıbaıı Göz. 
tepe mevkii 

Beıiktaı Şenlik dede 

it 

Yeniköy Güzelce Alipaıa 

Aksaray Sofular 

Edirnekapı Çakırağa 

Beyoğlu Kurtuluş 

Edirnekapı Karivei atik 

Feriköy 

,, 

EiDUıık No. Cinıi ve hit ... i HiHeye ıöre 
Mubammen 1'-

E. t'afmetffiven 
Y. TatbıNmak 

t E. 16-:16 Mil. Birisi yenmıt kltir 
• Y. 10·12 iki hane ve bahçe-

Tatarağası·· • 

İnce kat 

Kilise 

E. Karakol Y. İfdit 

nın 3/ 16 His. 
2 89 mttre arsanın • • • ' 

1/ 6 His. 

29 4 7 metre ananın 
tamamı 

E. 19 Y. 27 47 " 
E. 60 Y. 74 Dükkinın tamamı 

Bahçeli ahıap hane 

620 Açık ar· 
tırına 

100 " 

141 .. 
50 ,, 

1000 kapalı 
zarf 

E. Tıtavla Cad. E . 12 Mil. Y. 
Y. Kurtuluı .. 52 No taj 52-52/ 1 
Baldat Cad. Göı:te· E. 9 

ve dükkanın 1/ 4 hiı. 1000 
Duvarla çevrilmiı 

.. 
peye ıiden Cad. Y. O 

E. Ihlamur deresi E. 25 Mü. 
Cad. Y. Mmrlı bahçe Y. 17 

36192 metre murab-
baı bal vt kiair köı
kUn tamamı 
Bahçeli ahtap han~ 
nln 1/ 6 Hi•. 

Bajlar mevkii E. 110 3676 metre tarlanın 

40,000 " 
170 Açık ar· 

tırııal 

tam9mı 180 ,. 
İpekci hanı E. ve Y. 5 Klgir hanenin 1/ 8 hiı. 50 ,, 

E. kilise ve Yanaki E. 7-29 207 metre arsanın 
Y. Ulubath ve Kini er. Y. 7 tamamı 210 •• 
ve usul ıokakları 
E. Nişantaıı E. ve Y. 6 j4,SO metre arsanın 
Y. Aktaı tamamı 70 ,. 

E. Bostan 
Y. Kariye bostanı 
Baruthane Cad. 

" 

E. 21 54,50 metre artanın 
Y. 16 tamamı 

E . 135 Mü. 152,01 metre arsanın 
Y. 6 harita 1/ 2 His. 

E. 135 MU. 180,76 metre arsanın 

110 ,. 

80 ,, 

Y. 9 harita 1/ 2 Hissesi 91 " 
Yukarda evsafı yazılı ıayrimenkul ler on gün milddctle satı,a çıkarılmııtır. İhaleleri 13-"12-935 tarihine tt-

udUf eden Cuma günU saat on di:Srtte dir. Satıı mlinha11ran gayrimübadil bonoıiladır. -
tevsik etmek ve evvelce bu
lunduğu iş ve hizmetlerden 
iyi hizmet vesikası getir
mek. 

5 - Muvazzaf askerlik 
hizmetini yapmış olmak, ta
lipler arasında fakülte fen 
mektebinde imtihanda te
fevvuk eden alınacaktır. Ü c
ret miktarı teayyün edecek 
fenni müderrislerine göre 
120 : 200 liradır. 

İstekli olanlann Fındıklı
da İstanbul Komutanlığı İ
kinci şube Müdüriyetine 
müracaatları. (7590) 

9905 

••• 
İstanbul Komutanlığı bir 

likleri için kapalı zarf usu
liyle 63,000 kilo Bulgur a
lınacaktır. Muhammen tu
tarı 10,395 liradır. İlk temi
natı 780 liradır. Şartnamesi 
Komisyonda her gün görü
lebilir. Eksıltmesi 18 Bi
rincikanun 935 çarşamba 
günü saat 15,30 dadır. Ek
siltmeye gireceklerin ilk te
minat makbuz veya mektup 
larile 2490 No. lu kanunun 
2. 3 cü maddelerindeki ve
saikle birlikte teklifnamele
rini en az belli gün ve saat
ten bir saat evveline kadar 
Fındıklıda Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. 

(7620) 

MEMUR 
ARAnlYOR . 

Almbeata lıu•.etlı ye •rrıcl 
Frinttaea teretıme yapabilir y•· 
ta •t dalrtılo itlerine yaklf ~ ' 
kacbn ••Ja erkelc m~•ura 1 
.. raitle tafra ıçin ıbtıyac •·~~:, 
laleklilerin Yet kaıarile b•r1• 

"ti .. L (;al•t• .. ,., ötrenm•• sere 2 
de Merkea Rıhtnn hanında •• nci katta 24 o da t:aly• tll 

• den tlrketine 111 ı.racaatl~ 

. · ı s·rirıc;i1't 
Tashih- Gazeteını.zın 1 _.tır 

nun 935 tarihli nüshasının son .U~ 6 
f eslnde netredilen lstanbut A ıa~Jı'' 
ncı Hukuk Mahkemesinden se~ ııtt'ıı 
1r ve 17185 nurnaral.ı. .~la~rrı 17 _ ı 
satırında tahkikat gununlin k i9'~~ 
936 Pazartesi olduğu yazılaca. ilııı't 
ıehven 17 - ı - 935 teklinde dıZ 
tir. Tashihi keyfiyet olunur. 
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ŞOMER BANK 
İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

G:enel Direktörlüğünden:· 
\ 

A 11rupa ve Amerikanın Yüksek fen mektep· 
lerin,den, Üniversitelerin Kim"a fakültelerinden, 
Dört 'senelik yüksek mensucat mekteplerinden 
ve Teknikum derecesindeki ihtisas mekteple· 
rinden 1933, 1934, 1935 mezunlar1nın, Sümer 
Bank Müesseseleri ve fabrikalarında istihdam· 
ları düşünüldüğünden, bunların aşağıdaki vesi
kalarile, Ankarada Sümer Bank Umumf Müdürlü· 
ğüne, lstanbulda Sümer Bank lstanbul şubesi 
Müdürlüğüne müracaatları lüzumu iUln ' olunur. 
Müracaatların yukarısına, sair müracaatlardan 
tefrikı için " M. E. ,, işareti konulması 

Altmışı Vize altmışı Al
pullu ve yüzü Pınarhisar 
kıtaatı ihtiyacı için ki cem'
an 2 2 O ton ekmeklik una ve 
rilen fiat komisyonca gali 
görüldüğünden pazarlığı 
16-12-935 pazartesi günü 
saat 16 da yapılacaktır. Vi
zeye ait unun muhammen 
fiatı 14 kuruş 7 5 santim Al
pullu ununun 14 kuruş 50 
ve Pınarhisarın 15 kuruş
tur. Hepsinin tutarı 32550 
ve ilk pey parası 2442 lira
dır. Şartnamesi eskisi gibi
dir. Görmek istiyenler her 

HUviyet 

" 3465 " " 7 485 " 

• Askerlik hizmeti 

il Bildiği ecne~i diller 
iki tane resım 

il ı gün ve pazar lığa girecekler 
"' belli gün ve saatten evvel 

J vesaik ve teminatlarile bera
ber Çorlu satınalma komis
yonuna müracaatları. 

TercUmel hal 
Diploma Kopyası, 

~ 

(487) 7581) 9901 
7836 • * * 

5 00 sert ve 100 yumuşak 
lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu ılan!arı j ki ceman 600 ton buğdaya 
İstanbul Levazım amirli- kanuni vesikalarile teklif 

ğine bağlı kıtaat için 35 ton mektup veya makbuzlarını 
Zeytinyağı 5-12-35 perşem- ihale saatinden bir saat ev
be günü saat 15 te Topane- vel komisyona vermeleri. 

evvel Komisyona makbuz 
karşılığı verilecektir. İstek
liler plan şartnamesini Ko
misyonda görebilirler. İs
tekillerin belli gün ve saa
tinde kanunun istediği U -
mum belgelerle İzmitte Tü
men binasındaki Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(496) (7640) 

*** 
İhale günü talibi çıkma

yan 8000 kilo Sade yağın ilk 
pazarlığı 5-12-935 perşem
be günü saat 16 da Lüle
burgaz Süel Komisyonunda 
yapılacaktır. Muhammen 
fiatı 87 kuruştur. ( 493) 

(7636) 

* :(. * 
İzmit ve Gebze inşaat mal 

zemesine istekli çıkmadığın
dan son günü olan 7 Birin
cikanun 935 cumartesi gü
nü saat 1 O da pazarlığı yapı 
lacaktır. Tutarı 2 6 bin lira
dır. Muvakkat teminatı 
1950 liradır. Şartnamesi her 
gün Komisyonda görülebi

l'({/~oHOJ' 

V:u:i,eiL. l'fevdvt1't 

OtvrdvfI v n yerde , 
H~r avtn 6~·rin.de. 

Par411?ın ~tzint ali 
de Satınalma komisyonun- (275) (7294) 9854 
d ~ * * ~ a kapalı zarfla alınacaktır. İstanbul Levazım amirli-

verilen fiatı komisyonca ga
li görüldüğünden . kanunun 
40 ıncı maddesi mucibince 
pazarlığı 16-12-935 pazar
tesi günü saat 16,30 dadır. 
İlk pey parası 3983 liradır. 
Beher kilosunun muhatn
men fiatı sert buğdayın 8 
kuruş 80 santim yumuşak 

buğdayın 9 kuruş 1 O san
timdir. Her ikisinin tutarı 
5 3100 liradır. Şartnamesi 
eskisi gibidir. Görmek isti
yenler her gün ve pazarlığa 
gireceklerin belli gün ve sa
atten evvel vesaik ve temi
natlarile birlikte Çorluda 
Satmalma komisyonuna ver 
meleri. ( 486) ( 7 5 82) 

lir. İsteklilerin belli gün ve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.t. ahmin bedeli 12600 lira- ~. ~ .. 
dır. İlk teminatı 945 liradır. gıne baglı kıtaat ıçın 45 ton 
Şart · k 1·syonda gö- nohut 4-12-935 çarşamba namesı om .. .. T d 
ti.ile bilir. İsteklilerin kanuni _gunu saat 14 t~ opane e 
\1esikalarile birlikte teklif Satınalma ko.mısyonunda a
nı k b ı 'h çık eksıltme ıle alınacaktır. e tup ve mak uz arını ı a T h . b d 

1
. 

4950 1
. d 

le · d b · 1 a mın e e ı ıra ır. saatın en ır saat evve İlk . •
371 

r 
25 

k 
~Omisyona vermeleri. temınatı ır~ _u-
.(27I) c129o) 9850 ruştur. Şartname~ı komıs-

* * * yonda görülebilir. Isteklile-
İstanbul Levazım amirli- rin belli saatte komisyona 

~ine bağlı kıtaat için 7 ton gelmeleri. (276) (7295) 
sırke 6-12-935 cuma günü 9855 

saat 14 te Topanede Satın- İstanbul Levazım amirli-
alına komisyonunda açık ek ğine bağlı kıtaat için 22 ton 
Siltrne ile alınacaktır. Tah- yeşil mercimek 4-12-935 
l'lıin bedeli 805 liradır. İlk çarşamba günü saat 15 te 
tenıinatı 60 lira 38 kuruş- Topanede Satınalma komis
tur. Şartnamesi komisyon- yonunda açık eksiltme ile a
~a görülebilir. ,İsteklilerin lmaca~tır. Tahmin P.~ftli 
belli saatte komisyona gel- 4400 lıradır. İ~k temınatı 
l'lıeleri. ( 2 7 2) ( 72g1 ) 3 3 O liradır. Şartnamesi ko-

9851 misyonda görülebilir. İstek
* * * İstanbul Levazım amirli-... 

&-ıne bağlı kıtaat için 
13 ton çrbrk, 13 ton 
kesme makarna ile 5500 ki
lo arpa ve 300J kilo tel şeh
tiye 6-12-935 cuma günü 
Saat 15 te Topanede Satın
alnıa komisyonda kapalı 
Zarfla alınacaktır. Hepsinin 
1'ahmin bedeli 8970 liradır. 
llk teminatı 672 lira 7 5 ku
ruştur. Şartnamesi komis
~Onda görülebilir. İsteklile
tın kanuni vesikalarile bir
likte ihale saatinden bir saat 
evvel teklif mektup ve makf Uzlarını komisyona verme-
eri. ( 2 7 3 ) ( 7 2 9 3 ) 

9852 * ~ 1(. 

... İstanbul Levazım amirli
&"ine bağlı kıtaat için 3 5 ton 
ıe:Ytin tanesi 5-12-935 per
,Şenıbe günü saat 14,30 To
.tıanede Satınalma komisyo
tıunda kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli 7 7 O O 
liradır. İlk teminatı 577 bu
S~k liradır. Şartnamesi ko
~ısyonda görülebilir. İstek-
llerin kanuni vesikalarile 
~eklif mektup veya makbuz
i:lrını ihale saatinden bir sa
~t evvel komisyona verme
eri, ( 2 7 4 ) ( 7 2 9 3 ) 

9853 
* ~ * 

... İstanbul Levazım amirli-

lilerin belli saatte komisyo
na gelmeleri. ( 27 7) ( 7296) 

9855 

* * * 
İstanbul Levazım amirli-

ğine bağlı kıtaat için 2 3 ton 
kuru üzüm 4-12-935 çar
şamba günü saat 14,30 da 
Topanede Satınalma ko
misyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin be
deli 3 680 liradır. İlk temi
natı 276 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. 
(278) (7297) 9857 

*** 
Çengelköyünde Kuleli li 

sesinde mevcut iki dizel mo
törü 20-12-935 cuma günü 
saat 14 de açık arttırma ile 
Tophanede Satınalma Ko
misyon unda satılacaktır. 
Tahmin bedeli 800 liradır. 
Muvakkat teminatı 60 lira
dır. Motörler mektepte gö
rülebilir. İsteklilerin arttır
ması için belli saatte Top
hanede Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. ( 3 1 1 ) 

(7639) 
,, ______ I .. 

Çok Mühim 
Erkek ve kadın farkı yok 

Ademi iktidar, belgev· 
şekliği ve dermansızhğa 
karsı Almanya'da kin Ste 
Hormona A. G fabrık .. 1010 

gıne bağlı kıtaat için 35 ton 
Sabun 6-12-935 cuma günü 
~aat 14,30 da Topanede Sa- GLANDOKRATiN'i 
ınairna komisyonunda ka- kullanmak en emin ve 

ll~lı zarfla alınacaktır. Talı mUessir Cjaredlr. 
tnt ın bedeli 9450 liradır. İlk Her eczanede kutu~u 200 kuruştur 
em· t ınatı 708 lira 7 5 kuruş- Türkiye acentesi: 

dur. Şartnamesi komisyon- ZAMArt Ecza Depssu 
a görülebilir İsteklilerin .. ___ lstanbul 

9902 

* * * 2 O bin lira kıymetinde bir 
pavyon ile 1 O bin lira kıy
metinde ahır Gebzede yapı
lacaktır. 20 · Birincik'anun 
935 cuma günü saat 15 de 
Kapalı zarflar 'açrlacaktır. 
Muvakkat teminatı 2250 li
radır. Kapalı zarflar bir saat 

saatinde Kanunun istediği 
belgelerle İzmitte Tümen 
Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. ( 497) ( 7641) 

* * * 
Kırklarelinde her biri be-

şer tonluk ve İkişer taksitl i 
üç şartname ile eksiltmeye 
konulan sade yağların açık 
eksiltme ile ihaleleri 16-12-
93 5 pazartesi günü saat 14 
de yapılacaktır. İstekliler i
hale günü saat 14 te kanuni 
belgeleri ve teminat mektu
bu veya makbuzlarile Ko
misyonda bulunmaladır. 
Tahmin edilen bir kilo sade 
yağının fiatı 98 kuruştur. 
İlk teminatı 368' liradır. 
Şartnameleri her gün Kıfk
larelinde Satınalma •Komis
yonunda görülebilir. ( 498) 

(7642) 

, 

lstanbul Liman işleri Genel 
Direktörlüğünden 

Hükumetçe mübayaa edilmiş olan eski Rıhtım Şirke
tine aid obligasyonların birinci Kanun 9 3 5 tarihinde 
vadesi hulfü eden 5 9 N o. lu faiz kupon bedellerinin 
3-12-93 5 tarihinden itibaren İstanbul İş Bankası tara
fından İdaremiz hesabına ödenileceği. (7622) 

Maliye Vekaletinden: 
Eski Gümüş Mecidiye ve aksamının 1 Şubat 936 tari

hinden itibaren herhangi bir kıymetle mübadele vası
tası olarak kullanılamayacağı ve bunun hilafında hare
ket edenler hakkında takibat yapılacağı 2257 No. lu 
kanun mucibince ilan edilmişti. 

Müddetin hitamına az bir zaman kalmış olmasına 
mebni halkımızın elinde mevcut bulunan eski gümüş pa
raların gerek vergi borçlarına tediye edilmek ve kerek
se ilan olunan fiatlar üzerinden tebdil ettirilmek için 
Malsandıklanna müracaat etmeleri tekrar ilan olunur. 

(3524) (7627) 

Devlet Demiryollarından ·· 
D. D. / 84 numaralı Gidiş - Dönüş Yolcu tarifesinin 

Birinci Kanun 9 3 S sonunda bitecek olan mer'iyet müd 
deti Mart 9 3 6 sonuna kadar ve aynı şartlarla üç ay daha 
uzatılmıştır. (3534) (7625) 

• 

Muntazam bir tahsil takip etmeksizin Lise sınıf bitirme ve 
olgunluk sınavlarına hariçten girecek gençleri bu sınavlara ha
zırlamak üzere (Yuca Ülkü) Lisesinde bir (Hazırlrk sımfı) 
açılmıştrr. 

Öğrem saatleri, iş sahiplerinin de bu öğremleri takip etmele
rine müsaade edecek şekilde tesbit olunmuştur. 

Öğretmenleri en kuvvetli Lise öğretmenleridir. Kayıt ve ka
bul şartlarını öğrenmek, kaydolurunak için her gün (15,30) dan 
sonra Yuca Ülkü Lisesi muamelat bürosuna başvurulabilir. 

Öğremlere Birincikanunun beşinci Perşembe günü başlana- • 
caktır. 9926 

Umumi neşriyat ve vazı ışleri Müdürü : Etem bzet BEN ICJ: 
Gazetec1lik ve mathaacılık T . A. Şirketi, İstanbul. Ankara cad· 

desi, 100.- Basıldığı yer : TAN matbaası. 

lnhiıarJar Umum Müdürlüğünden: 

80,000 kilo 91 m/ m selleloz paket beyaz kaadı 
70,000 ,, 114 ,. ,, beyaz roz bobini 
Yukarıda ismi ve mikdarları ya7.ılı kaatlar pazarlık1a 

satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin nümune ve şart
nameyi görmek üzere her gün, pazarlık için de 
20-12-935 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14 de 
yüzde 7 ,5 teminat paralarile birlikte Kabataşda Leva
zım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna gel· 
meleri. ( ~~6 ) ______________ _ 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme komısyonundan: 

Elektro - Mekanik laboratuvarı için 100 beygir kuv
vetinde bir adet Türbo elektrik kapalı zarf ile alınacak· 
tı;. T~hmin'.i fiat' 11070 lira ve pey akçe~i " 831 liraaır. 
Zarfların 20- , -936 saat 15 de açılacağından isteklilerin 
saat 14 de kadar arttırma ve eksiltme kanunuTıun 2. 3 ün 
cü maddelerinde yazılı vesaik ile belli gün ve saate ka
dar Komisyon Reisi ğine ve şartnamesini görmek için 
de her gün Gümüşsuyunda Mektep dahilindeki Komis-
yona müracaatları. ( 7643) 

Jandarma Genel komutanllğı 
Ankara Satınalma Komısyonundan: 

l - Aşağıda çeşit ve mıktar yazılı üç çeşit giyecek 
ve yiyecek eksiltmeye konulmuştur. 

A - Bir çiftine 460 kuruş değer biçilen 25 ,000 kun· 
duranın ilk teminatı 7 ,000 lira, şartname bedeli 5 7 5 ku
ruş ve kapalı zarf eksiltmesi 18-12-935 çarşamba günü 
saat 15. 

B - Çiftine 2 5 kuruş değer biçilen 2 1, 19 9 Yün ço
r::ı bın ilk teminatı 3 9 7 lira 49 kuruş, şartnamesi para
srz ve kapalı• zarf eksiltmesi 19-12-93 5 perşembe günü 
saat 15 te. 

C - Bir kilosuna 30 kuruş değer verilen 2,000 lira
lık Makarnanın ilk teminatı 15 O lira. şartnamesi para
sızdır. Açık eksiltmesi 20-12-935 cuma günü saat 10 da. 

2 - Eksiltme Ankara Jandarma Genel Komutan
lığı Kurağında yapılacak, şartnameler bura.~!an alına
caktır. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin vaktinde ve şart· 
namede yazılı belgeler içinde bulunacak teklif mektup
larını vaktinde vermiş olmaları. ( 3 5 21 ) ( 7 6 2 6) 

Nafıa Vekaleti 
Şose ve Köprüler Başkanhğından: 

İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılmamış o
lan Bursa - Karaköy yolunda 5 7 inci kilometre üzerin
deki 40,000 lira keşif bedelli betonarn1e köprü inşaatı 
knpah zarf usuliyle eksiltmesi 18-12-935 çarşamba gü
nü saat 16 da Nafıa Vekaleti Şose ve köprüler Reisliği 
eksiltme komisyonu odasında yapr1acaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
200 kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 3000 liradır. 
İsteklilerin yapmış oldukları işlere aid vesikalan \ha

Jeden en az üç gün evvel göstererek Nafıa Vekaletinden 
ehliyet vesik- sı alınması lazımdır.'' 

Teklif mektupları 18-12-935 günü saat 15 şe kadar 
Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmelidir. 

(3518) (7628) 

-

• 
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Piyasamızda Paris Etiketli ltrıyat Ya Taklittir Veya Yerlidir 
HükOmetin emrile Avrupa ıtrıyatl TUrkiyeye giremez. Eskiden kalma bazı ıtrıyat varsa da bunları tefrik etmek zordur. Aldanmayınız. Kolonya, losyon, 

lavanta, krem, briyantin, pudra, ve her türlü ltrıyat ve mUstahzaratta mutlaka H A S A rt markasını arayınız • 

.--.... Dünyanın en tanınmış otomobil fabrikalarından ~--11111ıı 

MERCEDES -BENZ 
Fabrikasının Türkiye Umumi Vekilliği bir kaç aydanberi 

Şirketimize verilmiştir. 

Her nevi IUks binek otomobilleri, mazot yakan son sistem dizel motörU 
ile mücehhez kamyon; otobüs ve itfaiye arabaları, arazözler ve bunlara 
aid yedek malzeme Sipariti kabul olunur. 

YAMAN KOLLEKTiF ŞiRKETi 
istiklll caddesi 32, Ankara, Telefon: 205211972 

istanbul yazıhanesi: 
Alüminybm Matra Fabrikası, Telefon· 42024/49082 
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Aç karnına bir kahve kaşığı 

alınd kta kabızl ğı defrder Yemek
lerden bırer .. aat ~mora alının• 

\tlı __________________________________ _, Hazımsızh~ı, mide ekşilik 

Bayındırllk Fen Okulu Satınalma Komisyonundan · 
Cinsi Miktarı Tahmin Bedeli ilk teminat. Şekli Saati 

L. K. Lira Ku. 
Palto dikti· 85 adet 765 57 38 ACjık Eksilt· 14 

rtlmesi me 

iskarpin 108 ~ift 432 32 40 " " 14,30 

Fanila 188 Adet 109 04 

Çorap 564 Çift 183 30 
Gömlek 188 Adet 211 50 41 58 

" " 15 

Mendil 564 
" 

50 76 

Okulumuza lüzumu olup yukar1da cins, mıktar, tahmin bedeli ilk teminat., 
eksiltme ,ekli ve saati gösterilmit olan ihtiyacatın şartnamelerine göre 17· 
12· 935 Sah günü aCjık eksiltmesi yapllacakbr. isteklilerin teminatlarını yatır· 
malar1 ic;in eksiltmeden bir gün evvel ve şartname ile numuneleri görmek 
ic;in de her gUn Arnavutköy Sarraf burnundaki okula ve eksiltme gUnü de pal· 
to imali için terzi oldu§una ve dl§er lhtlyac;lar ic;in de bu gibi itleri yaptığına 
dair 935 yıh Ticaret odası veslkaslle lstanbul KUltUr DlrektörlUAU binasındaki 
Liseler Muhasebeciliğinde toplanacak olan satınalma Komisyonumuza başvur· 
mal,rı ilin olunur. "7538,, 9839 

HER SENE BıR ÇOK KIMS LERt: ZENGıN IKRAMıYELER DAGIJAN 

Türk Maarif Cemiyetinin 

BOyOk Eşya Piyangosu 
6/12/935 de Çekiliyor. 

am· : 5 ıra 

ve yanmalarını gıderır Ağı:ı:dakı 

tatsızlığı ve kokuyu ızale eder 
9035 

saçlarınızı 

~ed!M 

.. . daima mükemmel olr 

saç tuvaıet1 temin ed en 

Clbbs brlyantıni 

kuffanınız 
Kokusu nefis ve latifdir. 

Hususi uzvi cevherlerle 

imal ve istıhzar edilen 

Cibbs briyantini, kepekleri 

g iderir ve saç köklerini 

kuvvetlend irir. Gösterişi 

prat ik ve şıkd ı r 

BRiYANTiM 

Deniz Yolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri: Karaköy Köprübaş 

T el. 42362 - Sirkeci Mühürdar-

, Fransızca - Türk reSİ m li -- zade Han. T el. 227 40. 

----~ Ayvahk yolu 

Büyü il lavuzu BA O RMA vapuru 4 Bı -
rincı kanun ÇA ŞAMBA gün•i 
eaat 19 da AYVA IGA kadar 

"764'1., • 2 Büyük cild 

Grand Dictionnaire illustre Français - Turc 
Yazanlar: ISMAIL HAMI DArtlŞMErtD, REŞAT rtUR OUrtTEKlrt, 

Dr. ALI SUHA DELILBAŞ, rtURULLAH ATAÇ 
Fransız dilinde kullanılan kelim elerin hepsini, şive hususiyetleri le ıstılahlarını , ilmi tabirleri ve 
fransızcaya Iatince ile diğer dillerden gelmiş bütün sözleri ve bunların türkce karşılıklarını 
toplayan bu eserin birinci cildi (M) harfine, ikinci cildi de (Z) harfine kadar bütün fransızca 

kelimeleri ihtiva eder. 

1440 SAHiFE TUTArt HER iKi CILDDE 2700 RESiM, 50 TABLO YARDIR 
Kılavuzun tert ibinde Fransrzca P ctit Larousse İllustrıC esası tutul maş olmakla beraber bu lCıgatte bu-

.unmıyan Fransızca kelime ve istılah lar için de daha m~fassal Fransız dik siyoncrlerine müracaat edilmiştir. 
Muharrirlerin, avukatların, hekim le-fin, muallimlerin, t ercüme işl crile uğraşan bütün münevverlerimizin ve 

hülasa Fransız dilini öğrenmek isti yenlerin ist ifade edebilecekleri yegane ve en faydalı bir r ehberdir. 
1 

Birinci ve ikinci cildin ayn ayrı fiyatları dörder liradır. lki cildi 8, taşra için 9 liradır. 

lstanbul: Kanaat Kitab Evi 

! VAPURCULUK 
1 Türk Anonim Şirketi 

İstanbul Acentalığı 
Liman Han. T elefon : 22925. 

Galata şubesi T el : 43663 

Tarabzon Yolu 
AKSU vapuru 3 Birınci Ki

nun SAL• saat 20 de RiZEY l: 
kadar 

Havagazı, Amyant, Gaz ve Benzin 

iti leri 
Her tUrlU gaz veya ben· 

zin llmbalarınız iCjin 
yalnız 

E EA,, '' 
Marka fitillerı kullanınız 
Arzu ett ğiniz tam ıiyayı veren 
ve aradığınız dayanıklılığı tenı iD 

eden yegine filiJlerdir 

Her hususta sizi mem· 
nun edecek 

"DEGEA,, 
Fitillerini 

Kullanınız. 
Her yHde satılır. 

Taklıtleri nd~n sak nınız 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Bir, yarım, çeyrek kiloluk olmak üzere cem'an 

23000 şişe yazıldıktan sonra suyah olan, yerli mamulatı 
mürekkep kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Sa tın alınacak malın bedeli 7 2 6 O lira tahmin er 
lunmuştur. 

3 - Şartnaıi\esi merkezde kırtasiye müdürlüğünden. 
İstanbulda Dolmabahçe kırtasiye deposu başme
murluğundan alınacaktır. 

4 - İsteklilerin 544 lira 50 kuruşluk teminat mektup
ları ile birlikte 14-12-9 3 5 günlemecine tesadüf eden cu· 
martesi günü saat 1 O da Maliye Vekaleti kırtasiye mü
dür) üğünde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(3475) (7486) 

RAKI iÇENLERE 

MÜJDE! 
SO derecelik fevkalide rakı çıkar· 

makla töbret kazanan Bı lecık 

ımalitbaneai 

BiLECiK 
RA iSi 

baki kalmak ,artile zamana uygun 

od··cphG d·rr N 
RAKISI PiYASAYA ÇIK
MIŞTIR. heryerde arayınız 

-- ---- - ·----------------__..,,, 
Askeri Fabrikalar lstanbul Satın-

alma Komisyonundan : 
Patates 1190 Kilo 
Soğan 360 ,, 
Pırasa 680 ,, 
Lahana 6 8 O ,, 
Ispanak 8 5 O ,, 
Taze bakla 1 7 O ,, 

Muhammen bedeli 22 7 lira olan yukarda mikt~arı ~ 
cinsleri yazılı altı kalem sebze Salıpazarında Asken Fa 
rikalar yollamasında satınalma komisyonu tarafından 
1 O Birincikanun 935 sah günü saat 14 te açık eksilt~e
ve konulmuştur. Buna ait şartname bedelsiz ahnab~ ır: 
İsteklilerin yüzde 7 ,5 muvakkat teminatı olan 17 ,5 ııra e 
nın Beyoğlu malmüdiirlüğüne yatırarak makbuzunu" e 
2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o gün ve saat\ 
komisyonda bulunmaları. (7465) 9~ 

PAK YAOCI 

S. HA YALOGL~ 
. atan bul Balıkpazar cadde•ı No 

1 

TELEFOrt: 21530 I 
Ya§ meselesi halledilmltt ,. 

bı tuın"111 
Ticaretbanemde aablan re" 

mallaran pak ve hıleais olduğunu 111 

ti kat\ yyede temin ederim b•-
1 Kinunuevvel 93S den itı baren • 

. f mak11ıısı • 
lıbaz• rdakı ıatlara z.aaı yap def• 
10 tensilit yapacatımı ars ıle bır ctır 

· kt· .. n.1•0 
tetrifleri menf-tlen ı ıu Q!'f ,. 


