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_ Düşündük~e 

Galatasaray feodalizmi 
Geçen Pazar günü, Galatasarayın 

pek değerli hocası, edip dostum İs
mail Habibin konferansım dinlemek 
için Güneş Klübüne gitmiştim. Hatip 
söze başlamadan yarım saat kadar ev
vel, Galatasaray lisesi talebesinin pe
şine takılan bir halk zümresinin klü
bü taşladıklarını haber aldım. Hemen 
bütün gazetelerde ve dünkü "Tan,. 
da tafsilatını okumuş olabileceğiniz 
bu hadisenin ne spora, ne de polise e.
it olan tarafı beni düşündürmez; ay
va maçında hakir. veya çamur atma 
hareketinde suçlu olan şahısların ta
yini işini federasyona ve emniyet mü
dürlüğüne burakahm. 

Bugüne kadar ben ister Fenerbah
çeden, ister Galatasaray klübünden. 
ister başka bir teşekkülden sadir ol
sun, her türlü ayıbı · yalnrz ahlak ve 
zekaya ait zaviyesinden görmeğe ça
~ışarak tamamile bitaraf kalmış bir 
ınsanım, sporcu olmadığım gibi polis 
hafiyesi de değilim. 

Y_ine meselenin manevi planında, 
Y.anı asıl manası füıtünde kalmak iste
rım. 

Mezunları, idarecileri, muallimleri 
ve talebesi arasında ötedenberi ve ha
la güzide insanlar tanıdığım Galata
saray lisesinin şimdiye kadar gençlik 
tarafından yapılan hiçbir tezahürde 
rol almayıp ta ayva küfelerini medeni 
insanların kafasına boşaltmakta gös
terdiği hassasiyete şaşmadım. Çünkü 
ben bu tezadın nereden doğduğunu 
başka vesilelerle düşünmenin acısını 
çok çektim. 

Sınıf ve imtiyaz farklarını tanımak 
istemediğimiz halde Galatasaray lise
sini bir küçük lordlar kamarası, bir a
sılzadcler mektebi olarak nasılsa mu
hafaza ediyoruz. Saltanat zamanında 
Avrupa sermayesinin ve emperyalist 
politikanın Türkiyedcki zaferini de· 
vam ettirmek için Fransa tarafından 
himaye gören bu mektep, bugün için
de. verilen milli terbiyeye rağmen ha
la eski an'anesine sadık kalmak için 
şuursuz bir effort sarfetmektedir. 

Bu imtiyazlı mektebin imtiyıazlı ta· 
lebesi, artık disiplini ve talimatı a~an 
hareketlerini ilandan da çekinmez ol
muşlardrr: Maarif Vekaleti mektep 
talebesinin klüplere girmesini yasak 
etmiştir, fakat bu imtiyazlı talebe dev 
Jet yasağı tanımaz: mektep disipJini, 
talebenin dışardaki haysiyetine mu· 
gayir hareketlerini de yasak etmiı ol
mak lazımdır, fakat bu imtiyazlı tale
be mektep yasağı da tanımaz; spor 
muaşereti, bir maçta karşı tarafa ay
va atmak gibi her bakımdan çirkin 
bir jesti de yasak etmiştir, bu imti
yazlı talebe spor yaı:ağı da tanımaz; 
nihayet umumi terbiye ve ahlak pren
sipi, hiçöır milli sebebe dayanmadan, 
hele içine Türk münevverlerinin top· 
lanmış olduğu bir anda bir Türk klü
bünün ta~Ianmas,m da tabiatiyle ya
sak etmiştir; fakat bu imtiyazlı tale
Leden bir kısmı terbiye ve ahlak 
yasağı da tanımamaya başlamış ol
duklarını karakollara kadar düşen bu 
sabıkalarile polise tescil ettirmiş bu-
1 unuyorlar. 

Türk inkıllbının sınıfa ve imtiyaz
lara ait prensipi bu mektebin c;iğin
den içeri girip te eleba_şılarmı kapı dı
şarı etmek üzere bu küçük derebey· 
ler· n kulaklarına yapı~ıncıya kadar 
Galatasaray feodalizminin bu nevi ka
badayılık saldırışlarını hiç taşmadan 
beklemeğe hazır olmalıyız. 

Peyami SAFA 

Başmüşav r 
Dün temaslara 
Başladı 
İktisat Vekaleti başmüşaviri Fon

der Porten dün sabah liman genel di
rektörlüğüne gelmiş ve İstanbul lima
nında yapılacak ıslahat hakkmdaki 
çalışmalarına başlamıştır. Müşavir ge
nci direktör Raufi ile görüşmüş ve E
konomi Bakanı Celal Bayarın verdiği 
direktifler etrafında temaslar yapmış~ 
tır. Genel Direktörle müşavir, yapıla
cak işleri tesbit etmişlerdir. Tetkikat 
geniş tutulacak ve neticede mufassal 
bir. rapor hazırlanarak bakanlığa veri
lecektir. 
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Cumbadan 
Rumbaya 

Servet BEDi 

Tahıin Bey ayağa kalktı ve ellerini 
a . • . .:asİna koyarak Cemilenin kartt1ın• 
da durdu: 

- Müftü ıesini cıkarmadan getti. 
Ben bu meseleye dair bir ,ey bilme
diğimden "çıldırdı mı bu müftü?" 
di.djm. kendime. Fakat ahtama gadan 
it yapamadım. Çeldi zihnimi bu me
sele. Hep Nusret gözümün önüne ge
lip durur. Ofke idiyoc-dum çoh. "He
le bah sen iıe, diy<W"dum, bu kibirli 
müftü naııl bumunu gırdı da bana 
seldi? Alacaiı cevabı bibni.yor idi mi? 
Mebriikeyi ben köpeklerin aizına ve
rit', parçalatmm da onun oiluna vi.r
mem" diyordum kendime. 

Cemile yüzünü bunaıturarak: 
- Ne hain babasın sen! dedi. 
- Oyle diıne... Beniın olan biten-

den habarun yohtu ki ••. 
- Olan biten nedir? Nuıret k.-zm-

la iti ilerletınit mi? 
- yok yok, hata, sümıne hi.şa, 

Yeni 
Ucuz Ekmek 
Çıka.rılacak 

Gelecek çarşambaya ka

dar halk ekmeğinin çı

karılması mümkün olacak 
Fakir halka ucuz ekmek çıkarmak 

Üzere yapılan denemelerin ilk kısmı 
iyi sonuç vermiştir. Bu yeni ekmeğin 
en geç gelecek çarşamba gününe ka
dar piyasaya çıkarılması temin edile
cektir. Diğer taraftan, fırınlarda ikin. 
ci ekmek imalatı !hissedilir derecede 
azalmıştır. Bunun sebebi birinci ve 
ikinci ekmek nevileri arasmda 20 pa
ra gibi gayet az bir fark bulunmasrdır. 
Halk, bu vaziyet karşısında birinci ek 
mcği çok defa tercih etmektedir. Esa
ıen bazı semtlerde ikinci ekmek bul
mak kabil olmadığı Jçin bu hal, bir za
ruret haline girmektedir. Ekmeğin u
cuzlatılması çareleri aranırken, bu 
noktanın önemle gözönünde tutulma
sı ve iyi kaliteli yeni bir ekmek nev'i
nin birinciye nazaran asgari 3 kuruş 
ucuzlukta crkarılması temin edilmeli
dir. Ucuz ~kmek çıkarmaktan bekle -
nen faydanın ancak bu şekilde temin 
edileceğine şüphe yoktur. 

Un satı,lan hararetlendi 
Un satışlarındaki harekete rağmen, 

buğday piyasası diin de durı~un geç
miştir. Dün birinci sert buğday üze
rinde hic muamele olmamıstır. Yumu 
şak buğdaylar da 7 kuruş i.s para ile 
6 kuruş 30 para arasında muamele gör 
müstür. Birinci un 800 kurusa kadar 
düs,müştür. Birinci sert unİar 795 -
7 35 kurı:ış arasında muamele görmüş 
ve ekstra ekstra unlar 1030 kurustan 
satılmıştır. Genel un satışı 4370 çu
valdır. Dün yeniden altmış ton un ve 
208 ton buğday gelmiştir. 

Evkaf memurlarının 
Maaşları eski kadro 
üzerinden verildi 

Yeni Evkaf teşkilatı kanunu henüz 
Kamutayca tasdik edilmediği için İs
tanbul Evkaf idaresi memur ve müs
tahdemlerinin Birincikinun maaşları 
dün eski kadro üzerinden verilmiştir. 
Evkaf mütekait maaşlarının tediyesi
ne cumartesi günü başlanacaktır. 

Vakıf işleri, Kamutaydan yeni çı -
kan 2762 numaralı Vakıf kanunile ıs
lah edilecektir. Bu kanun, 13 Kanunu. 
evvelde meriyete gireceği için simdi
den hazırlıklara başlanmıştır. Evvel
ce de yazdığımız gibi, kanunun tatbi
kıyle beraber yeniden İstanbul, Bey
oğlu, Kadıköy yahut Üsküdar mınta
kalan teşkil olunacak, Evkaf malları 
iki kısma ayrılacaktır. Bu kısımlar, 
mazbut vakıflar ve mülhak vakıflar 
adım alacaktır. 13 Kanunuevvelden i
tibaren icareli vakıfların 20 senelik 
mukataa veya icaresi hesap edilecek, 
tutarı olan mikdar esas tutularak bi
nalar sahiplerine verilecektir. Binanm 
bedeli, pe~inen ödendiği takdirde yüz
de 5 tenzilata tabi tutulacak, taksitli 
ödeyişler de birinci taksit pec;in ol -
mak üzere diğer dört taksit, dört aene 
de alınacaktır. -----
Bir kadın 
Dumandan boğuldu 

Kadıköyünde, Altıyolağzında, Ka -
ğıtçıbaşı sokağmda Haşim Beyin aile
si, mefluç bir kadın olduğu için, dün 
yatakta sigarasını içerken elinden ya
tclğa düşürmüş ve yatak tutuşmuştur. 
Derhal yetişilerek yatak söndürülmüş 
se de, kadıncağız ölmüştür. Duman
dan boğulduğu zannedilmektedir. 
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TAZE 
Bazı yerlerden bir garip iddia 

iıitmekteyü. Tamamen lenni ol
duğu için bu sözün ne dereceye 
kadar doğru olduğunu kestiremi. 
yoruz ama umumi sıhhatle çok 
yakın alakası olduğu için burada 
yaz.maktan ve Sıhhat Vekaleti. 
nin nazarı dikkatini celbetmek
ten kendimizi alamıyoruz. 

Denildiğine göre, l.stanbulda 
bulunan çiçek afılarının bir kısmı 
biraz bayatml§. Onun için merak
lı aileler ve doktorlar bu aşıları 
herhangi bir vasıta veya gelip gi. 
den yolcularla bakteriyolojihane
nin bulunduğu Ankaradan getir_ 
tiyorlarmıf. 

Herkesin ciğerparesini fiçeie 
karfı koruma için lüzumundan 

AŞt 1 
fazla bile ol:ra haşsasiyet göster. 
mesi kadar tabii fey olamaz. O· 
nun için Ankaradan aşı tübü ge. 
tirtenlerin bu hareketini kritik et. 
mek kimsenin hakkı değildir. An
cak eğer len noktasından bu tıf'
ların eskidikçe bayatlaması gibi 
bir şey varsa aşı tüblerinin 
üstüne ''filan tarihe kadar müea. 
sirdir,, diye bir etiket koymak ge

rektir. T ô. ki o tarihten sonra bu 
gibi tüpleri doktorlar ve aşıcılar 
kullanmasınlar. Eğer böyle bir 
mesele varit değilse bunu da tam 
salahiyetle ilan edip halkı An. 
karadan Cl§ı tübü getirtmek kül. 
/etinden kurtarmak ta l~ımdır. 

Biz böyle düşünüyoruz 

Siz ne dersiniz? 
\.......uu••._.------•--•••-A.__.._..._.___...._.. •-=----www•Wd 

_____ ..) 

Dünkü Tören 

Mülkiyenin 59 uncu 
Vıldönümü kutlulandı 

Bu yüksek irfan müessesesinin 5 9 uncu yrlr dün 

hararet ve heyecanla kutlulandı 

Siyasal Bilgiler Okulunun 59 uncu 
kuruluş yıldönümü dün, okulun, Yıl
dızdaki binasında törenle anrlmı~tır. 
Törende, bütün eski ve yeni Mülkiye 
mezunları hazır bulunmuşlardır. 

Mehmet Eminin söylevi 
Saat 15 te törene başlanmıştır. İlk 

olarak okul direktörü Mehmet Emin, 
kürsüye çıktı. 

Ve törene gelenlere teşekkür ettik
ten sonra; yıldönümü toplantılarında, 
memleket hizmeti için yetiıtmiş olan
ların geçmiş zamanlarını hatırlamala
rı, gelecek zaman için ödevlerini bir 
kere daha göz önünde bulundurmala
rına, yardım ettiğini, aralarındaki ar
kadaşlığı kuvvetlendirdiğini söyli
yerek eski rejimler zamanında·okl.ılun 
uğradığı ı=;üçlükleri anlattı. 

Mülkiyenin iki devri 
Bundan sonra, ' Ayni Zade Hasan 

Tahsin kürsüye çıkarak, okulun 59 
uncu yıldönümünü, okulun 27 senelik 
bir hocası sıfatile, Mülkiyenin bir kü
çük tarihini yaptı. 

1839 senesinde, Tanzimatın ilanile 
başlıyan Osmanlı ıslahatından bahse
derek Mülkiyenin nasıl ve ne mak
satla açıldığını anlattı. 

Hasan Tahsin bundan sonrat Mül
kiyenin bir müddet için lağvolunarak 
fakülteye raptolunduğunu, fakat bu
nu_yı yanlı§lığı çok geçmeden anlaşd
dıguu, ve okulun neşredilen bir karar 
ile yeniden ihya edildiğini, Yıldızda 
ayrılan binada derslerine başladı~ını, 
927 senesinde okulun bugünkü şekli
ni aldığını, şimdiye kadar okuldan şe
hadetname alanların miktarı (1950) 
ye varmış olduğunu söyledi ve bugü
nün gençlerine, içinde yaşadıkları 
devrin kadrini bilmelerini tavsiye et
ti ve: 

- Atatürk, Cümhuriyeti sizlere e
manet etti. Siz de, sizden sonra gele
ceklere bu emaneti daha mütekamil 
olarak teslim ediniz 1 dedi ve talebeyi 
and içmeğe çagırdı. 

Bütün talebe, bir ağızdan and içti· 
ler. Ve ''Yaşasın Kamal Atatürk! Ya
psın Cümhuriyet 1,, diye bağırdılar. 

/ştibdada karfı ilk isyan 
Bundan sonra Muslihiddin Adil söz 

alarak 59 yıl evvel bugün, Türkiye
nin büyük bir güneşe ka vug,tuğunu, 

bu kfiltür güneşinin yıldönümü saygı 
ile kutlulanan Mülkiye okulu olduğu
nu, Mülkiyenin yetiştirdiği evlatlarla, 
her zaman iftihar edebileceğini, bun· 
dan dolayı, bugünü Mülkiyeli olmx
yanların da kutululamaları lazım ge
leceğini, istibdada karşı ilk isyıan e
denlerin Mülkiye ve Harbiye mektep
leri olduğunu, Mülkiyenin istibdat 
döküntüleri arasında devrilmiycrek 
kalanların baıında bulunduğunu, söy 
ledi. 

Bundan sonra okulun son sınıf ta
lebesinden Raif ve mezunlardan Fet· 
hi söz söylediler. 

Yeniden kürsüye gelen okul direk
törü Mehmet Emin, Ekonomi Bakam 
Celal Bayardan gelen tebrik telgrafı
m okudu. Mülkiyenin 59 uncu yıldö
nümü ınün.asebetiyle dün Atatürke 
bir saygc telgu.fı çe-kildiği g.ibi Bıl~ · 

baltan ismet İnönilne de bir heyet, 
M illkiyelilerin saygılarını bildirme
ğe memur edildi. Törende, şehrimiz
de bulunan bütün Mülkiyeli saylav
lar, eski yeni birçok idare amirleri, 
Üniversite Profesörleri, gazeteciler 
hazır bulunmuşlardır. 

309 lirasını 
Düşürdü 

POLiS 

Gedikpaşada, oturan komisyoncu 
lzzet isminde birisi, evvelki gün poli
se müracaat ederek Çarşıkapıda için
de 309 lira bulunan cüzdanını düşürdü 
ğünü söylemiştir. Polis, tahkikata baş 
lamıştır. · 

* Üskiidarda Toptatında oturan Si. 
fahi isminde bir kadına 2297 numaralı 
otomobil çarpmıt ve kadını başından 
yaralamıştır. Şq.för Osman yakalan -
mıştır. 

• Cihangirde Silamani apartımanı 
kapısında bir aylık çocuk bulunmuş 
ve adı Ayten konularak Darülaceze
ye gönderilmiştir. Çocuğu bırakanlar 
araştırılmaktadır. Polis, tahkikatını 
derinleştirmektedir. 

* Bakuköyünden Sirkeciye gelmek 
te olan 3259 numaralı otobüs, Türbe
de 880 numaralı tramvay arabasına 
arkadan çarpmış ve tramvayın 2 camı 
nı kırmıştır. Yaralanan yoktur. Suç
lu şoför tutulmuştur. 

KUÇUK HABERLER 

• Trakyada göçmen işleri üzerinde 
tetkikatta bulunduktan sonra !stanbu 
la dönen Srhhat müsteşarı Hüsamet
tin, dün Çanakkaleye gitmiştir. Müs
teşar, göçmenlerin durumunu yakın
dan tetkik edecektir. 

* Şehrimizde bulunmakta olan Ro
manya sefiri Filotti dün akşam An1ca
raya gitmiştir. 

• Sanayi Genel Direktörü Reşat, 
şehrimizde ipek sanayii üzerinde yap
tığz tetkikleri bitirmiş ve Ankaraya 
dönmüştür. 

"' İzmir gümrük başdirektörlüğü -
ne atanan Seyfi, kendisine henüz teb
ligat yapılmadığını dün bir muharri
rimize söylemiştir. 

• Osmanlı Bankası direktörlerin • 
den Boissier dün Paristen §ehrimize 
gelmiştir. Boissier'e mühendis Sas
pcsteze de refakat etmektedir. Bugün 
Ereğli şirketine taalluk eden bazı iş
ler hakkında hükumetle temas etmek 
üzere Ankaraya gideceklerdir. 

BELEDiYE 

Zehirli gazlara karşı alına
cak tedbirler 

Zehirli gaz harbine karşı alıfıacak 
tedbirler için çah§malara hız veril -
mistir. Beledive bu işi biri do<Trudan 
?oğruya kendine taalluk etmek~ diğeri 
ıse tamamen halka ait olmak üı:ere 
ikiye ayırmıştır. Halkı ilgilendiren kı
sımlarla ileride mcıgul olunacak, yal
nız şimdilik yeni yapılacak bütün bi
nalarda birer sığınak bulunması te -
min edilecektir. Bu hususta belediye 
tarafından hazırlanan talimatnamenin 
üç maddesi Sağlık Bakanlığınca ka
bul edilmemiştir. Daimi encümen tali. 
matnameyi vekaletin direktifleri dahi 
linde tadil etmiş, tetkik edilmek üzere 
§arbaylrğa vermiştir. Bu işin doğru -
dan doğruya belediyeye ait olan kıs
mı için bir proje ve bir çalışma prog
ramı hazırlanrlmaktadır. Bu işte ön 
safta şehirdeki mahzen, hamam ve cm 
sali yerlerin umumi sığmak haline so
kulmuı gelmektedir. Bu da Belediye
ler Bankasından ödünç para alınır alın 
maz yapılmaya başlanacaktır. Beledi
yenin yapacağı diğer i~Jer daha sonra 
yapılacaktır. 

* Şehir planı yapılıncaya kadar kö
mür depolarının Kuruçeşmede bırakıl. 
malarına karar verilmiştir. Planda de
poların yeri kat"! Ôlarak tesbit edil -
meden önce İktıaat Vek&kı.lh. ı,.,ı,.,,:u 

ye temas edecektir. 
• Kömür buhranının önüne geç -

mek için memleketin ihtiyacı nisbetin 
de kok kömüril ithali Zonguldak Sö
mikok fabrikasına verilmiştir. Beledi
ye bundan sonra yalnız toptan ve pe
rakende satışların ihtikara meydan bı
ıakmıyacak şekilde olmasını temine 
nezaret edecektir. 

* Muvakkat Hal binasına ilhe edi
lecek yeni kısmın projeleri hazırlan
mıştır. Belediyeler Bankasından ö -
dünç para alınınca in~ata başlanıla
caktır. 

* Şoförler plaka resimlerinin. ağır
lrğını ileri sürerek bu resimlerin ma
kul bir hadde indirilmesini istemişler
di. Belediye buna imkan görememek
tedir. 

* Sütnine, dadı, ahçı gibi ev halkiy 
le yakından ilgili müstahdemlerin üç 
aylrk muayenelerine başlanmıştır. Bu 
muayeneler ay sonuna kadar sürecek, 
gelecek aybaşı vesikası olmayanlar ce 
ıalandmlacaktır. 

ı;ı Haliç şirketinin protestosuna be 
lediye cevabrnı hazırlamıştır. Belediye 
son senelerde sosyetenin belediye his
selerini vermemesi ve vapurları işlet
memesi yüzünden asıl zararlı va.ziyet
tc kendisinin olduğunu ileri sürmekte 
ve sosyetenin iddialarım yersiz bul -
maktadır. 

Güneş 
Klübünü 
T aşlıyanlar 

Polis, Kültür müEettİ§" 
-------'-----------~~----
1 erile beraber, tahkik~ 
ehemmiyetle devam ~ 
yor. 

Son Galatasaray - Güneş maçın• 
daki taşkınlıklar ve onu tamamhya~ 
Güneş Klübünün taşlanması hadisesi 
etrafrndaki tahkikat devam etmekte
dir. Diln alakadarlar yanında yaptığı· 
mız tahkikata göre, Taksim nahiye 
müdürlüğü ve Beyoğlu kaymakamlı
ğı, hadiseyi ehemmiyetine uygun dik· 
katle takip etmektedirler. 

Tahkikatın aldığı şekle nazaran. ~e 
rek stadyomdaki mütecavizane nu
mayişlere, gerek klübün taşlanması 
hadisesine Galatasaray talebelerinden 
bazılarının karıştığı hakkında Güne~ 
Klübü tarafından yapılan şikayet ve 
ihbar teeyyüt etmektedir. Nitekim. 
stadyomda oyunculara ayva atmak ve 
intizamı iade etmeğe çalışan polis rne 
murlarına hakaret etmek suçuyla 
Taksim komiserliğine getirilen ve 
hüviyetleri tesbit edildikten sonra 
serbest bırakılan iki seyircinin de Ga 
latasaray talebelerinden olduğu anla
şılmıştır. 

Tahkikatın vardığı bu sonuç üzer~
ne, Beyoğlu kaymakamlığı kültür dı• 
rektörlüğüne müracaat ederek ve tah· 
kikata iştirak etmek üzere kültür ıni.i· 
fettişlerinin gönderilmesini isterncğe 
karar vermiştir. Bu müfettişler bU• 
gün polis faaliyetini kolaylaştıracalc 
şekilde tahki~ta iştirak edeceklerdir. 

Taksim komiserliği evvelki gün ve 
dün müşevvik olduğundan bahsediterı 
bazı kimseleri isticvap etmiştir. Diğer 
taraftan Galatasaray lisesinde maçtarı 
iki gün evvel beyanname dağrtıldığı 
ve hadisenin müessif şeklinin bu su· 
retle bazırlandrğı da haber verildiğin• 
den kültilr müfettişlerinin de iştiraki• 
le mektepte yapılacak tahkikatın asıl 
mürettipleri meydana çıkaracağı şüP" 
hesiz addedilmektedir. 

Bunlar tesbit edilir edilmez, suçlu• 
!arın asayişi toplu bir halde ihlal ve 
tecemmü kanununa mugayir surette 
hareket suçuyla mahkemeye veriırne
leri mukarrerdir. 

MAARif# -------* Yüksek !ktısat ve Ticaret okulu 
Talebe cemiyeti dün yrlhk toplantısını 
yapmıştır. Yeni cçimde bunu Berk, 
•ı--L..1.!- • 7,;..u......:.ı ~ı...:. u •• .,~ 
Muammer, ŞevH:et, ve Fuat idare beye 
ti üyeliklerine ~çilmişlerdir. -

* Kaza Maarif memurları dün bid 
(.;ğleden evvel, diğeri öğleden sonra 
olmak üzere Maarif müdürlüğünde 
iki içtima yapmışlardır. lçtimaa bu sa· 
bah ta devam edilecektir. İçtimalarda 
kaza Maarif memurlarının mesai şe
killeri görüşülmekte ve bir prograı:1S 
hazır la trl maktadır. 

"' İstanbul Maarif mıntakasında· 
ki 26 kütüphane için bir komisyon kll' 
rulmuştur. Bu kütüphanelere bunda!'I 
ıonra talebe için faydalı olabilec.e: 
eserler alınacaktır. Komisyon dün il 
toplantısını yapmış, bu ay alınacak 
kitapları seçmiştir. 

* llk mekteplerde terbiye ve ted• 
ris usullerinin mıntakalara göre de
ği§tiği yapılan incelemelerden anlaşıl· 
mıştrr. Maarif mtidürlüğü bu usull~ 
ri birleştirmeğe karar vermiştir. .Be 
maksatla bu ayın 12 sinde Maarıft 
bir içtima yapılacaktır. 

Alman Sefiri Ankaradan 
geldi 

Alman sefiri Von Keller dil~ ":: 
karadan ~chrimize gelmiştir. Seftr .b • 
gün Ayaspaşadaki konsoloshane bırıalc 
sında Alman tebaasını kabul e~~r:ri 
kendilerile tanışacaktır. Akşam ~z ni· 
Totonya klübünde de Alman .k0 dil• 
si tarafından bir toplantı tertıp e 
miştir. 

bö 
.. k h.. . d N . oJınacfr, 

Mebrükeye el değmedi, biliyorum. 1 
Olan biten, yani ki bunlar biribirleri~ 
ne ıevdalanmışlar. 

- iyi etmişler. 

- Y oh vaUah. Ben öteki meseleyi 
unuttum getti. Müftünün yüzünü de 
görmez oldum. Emme bizim kız aün
güne sararıyordu. Yürek çarpıntıları 
ba,ladı. Bazı bazı ımz ıreliyordu: Vü
cudu halat gibi geriliyordu, kask.ah 
oluyordu, kendinden geçiyordu. aklr 
ba, ına gelince haykırıyordu. Tabipler 
iıterik hastalığına tutulmuı didiler. 

yu unnetı var ı. e 11e, • 
yine memlekete döndük. J-f kİ.-

Tahsin Beyin gözleri daldı. ! or 
yeıine kendi kendine devam e~~y de 
gibiydi. Her halde gözünü!' .. önu;at· 
hazin manzaralar vardı. Yuzunpııd•
mer katmer keder doluyordu. J11lf" 
ğ ınm uçları büküldü. Ağhyacak 

- Emme benim malumatım yok bir 
§eyden. T ohat vurur gibi müftü kız 
İlter benden. Hem öyle yazıhaneye 
ufrayıp camın içinden eafasmı uza
tarak eelamtız aıabah11z foz istenir mi? 
Goca müftü olacak: Adap, erkan bil
mffi lazım. Once bir habar itsin, eve 
gelsin, "Oğlum kendini Zenci dereye 
ata~ ne olursa ıenden olur, geçmi
ti unut, fu ıevdalılara dünyayı haram 
itme" diıin. Ben de bir kez dü,ünce· 
ye varayım. 

- Böyle deseydi verir miydin kızı-
nı? 

- Doinı cevap ister misin? 
- isterim. 
- Vinnezdim. 
- Gördün mü ya! BoJUna lakırdı 

ediyOT'lun. Belki müftü bunu anladı 
da burnunu fazla itmek istemedi. 
-~Dofrudur, Cemilem. doğrudur 

emme ıen o müftünün bana eıkiden 
neler ittüğünü bilmezsin. 

- O ba~ka iş. Bilmem. A•na oğla
nın, h~le kızın ne günahı var? 

- Ya oilu da kızıma bu fenalığı 
yaparsa? 

- Her oğul mutlaka babaya mı çe-

ker? 
- Ya çekene?•. 

Cemile dudaiau büktü: 
- Her ne bal iae, dedi, sonra? 
Tahıin Bey elini Cemilenin Jaçları 

üzerine ko;arı:..•..< devam etti: 
- Ben ıana yemini billah itsem ina. 

nrr mısın? O günden sonra iki ay 

geçti, be1' kızımla Nu1retın MYctaıaı· 
tıklannı bihnez idim. Emme r•J ıöır 
ki bizim Mebriike çoh ' ,yıfladı. Bira. 
et bağlamı§b, onu da kayıp idiyordu. 
Geceleri uyumaz oldu. Ren&'İ sarardı. 
Tabipler sınıra uğTam.ş dediler. ilaç 
fayda itmedi. 

- Sen bala anlamıvor muydun? 

- Ne imiş o? 
- Sınır. 
- Peki sonra? 
- lstanbula alıp ~eldim onu. Men-

fur tabiplere götürdüm. ilaç üstüne 
ilaç. Fayda vinnedi. htanbulun hava
ıı daha beter geldi ona. 

- Kabahat lstanbulun havasında 
değil. Kızcağızın sevgilisi orada. Ne 
yap11n o burada? 

- Ben ne bilirüm. Kendüıü de çok 
sayırı ider bana. Aiız açıp harfi vahit 
dimez. Emme yalnız &at'&r.p ıo]ar. 

- Ben olsam senin tavanı bafma 
yıkardım. 

Tahsin Bey acı bir gülüıle; 
- Ah. dedi. (.ı:etkem o da senin tl

bi olıaymıı. 
Cemile biraz dütündükten sonra: 
- Belli olmaz, dedi, hazan benim 

de ağzaıu bıçak açmaz. Hele babam
dan çok korkardım. 

- itte öyle. Mebrükemin de bana 

dl? . ıe•ıe: 
Ağlamadı. Fakat bulutlu bıl' . dirtı. 
- Ben Mıebrükemi çoh sever 

1 
1cfj. 

dedi, benim o •<olum idi, gana.d1B8,1!l 

Anasının yerine o geçmiş id1
• tal<tlJ 

candan bakar idi o. Bazalt Y~ ıf118 
iken ü~enir iıem pastınnar1'1 ag% 
getirir goyar idi. . ıarrıadı~ 

Cemile ı.riilmekten kenclirıJ 3 
1 -e-

- Sen kfzını değil, pastınnarı 
viyormuşsun! gibİ 

Tahsin Bey bu ıözü duymam•~ 
devam etti: . . 0rııt··· 

- istese can.mı virir ı~JJJ! Arı'" 
Emme hiçbir şey ast.ernezdı. k•· cfia-irıi 
benden bir arşm J,şsma . 1~tf'! ' "' 
duvmamışundar... Söz temsıh. a< 1111 

sa dim-:z idi bir şeY· Ah, gutürrı 
can idi o! 

- Ne oldu sonra? • bir tıe" 
Tahsin Bey titrek ve derın 

fes alarak: 
- Tifo oldu, dedi. arl 

[Arkası " 
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GUMRüK TEşKıLATı Ankarada 
inhisarlar Bakanlığı Teşki18- Meraklı 

Marsilyada Haydutlar 

Meşhur Bir Profesörün 
Çocuğunu Kaçırdılar 

tında Değişiklikler Ve Tayinler 9· . D 
Haydutlar çocuğu geri vermek için Profe
sörden 50.000 frank fidiyei necat istiyorlar 

Ankara, 4 (Hususi muhabirimizden) - Gümrük ve l~hisa~~ar 
Bakanlığı yeni teşkilat kanununun muvakkat m~ddes.ıne go~e 
B~kanlığın yeni kadrosu 3 yıl içinde tedricen tatbı~ ~dılecekt~r. 
Şı~dilik merkezde Ekonomi ve neşir işleri şubelerı ıhdas e~ıl
nuş ve İstanbul ve Zonguldak gümrüklerinin kadroları takvıye 
tdilıniştir. Bir taraf tan alınacak tahsisatla ve diğer taraftan ya
Pılacak tasarruf}flrla teşkilat üç yılda tedricen tama~l~!1a.~~~tır. 
İstanbul başmüdürü Feyzi Aydının, lzmir Başmudurlugune, 
İ~r başmüdürü Saminin Trabzon başmüdürlüğün_~ ~?yinleri 
~ıliı iradeye arzedilmiştir. Bu nakillerden başka gumruklerde
kı Yeni tayinlerin başlıcaları şunlardır: Samsun ve Urfa başmü
~Ürlüklcri lağvedilerek müdürlüğe çevrilmitir. Samsun müdürlü
gunc Trabzon başmüdürü Salim, Istanbul ithalat gümrüğü mü
dürlüğüne Galata ithalat gümrüğü müdürü Memduh, Galata it
alat gümrüğü müdürlüğüne Galata ithalat gümrüğü müdür mua
\r~~i Methi, Galata ithalat gümrüğü muavinliklerine tetkik mü
dur muavini Adil ve Galata gümrüğü başmuayene memuru Ni -
~azi\ tetkik müdür muavinliklerine müfettiş Rüştü ve müfettiş 
~~if, İstanbul satış işleri müdürlüğüne Galata yolcu salonu mü
c:lurij Enver, Galata yolcu salonu müdürlüğüne Ankara gümrüğü 
lllildürü Cevat, Ankara gümrüğü müdür vekilliğine muayene 
lllemuru Münir, Bursa müdürlüğüne ithalat gümı-4ğü müdürü 
};"eyzi, Mersin ithalat gümrüğü müdürlüğne İstanbul dahili tica
ret gümrüğü müdürü İhsan, İstanbul dahili ticaret müdürlüğüne 
~Üfettiş Cemil, tayin edilmişl~rdir. İstanbul Gümrük baş direk
tö~lüğüne gümrük müf ettişlerınden Ali Kemal vekaleten tayin 
Cdılmiştir. 

MIJhendis Mektebinde 
Ankaradan Gelen Heyet 
Yemek işini letkik EdiyÔr 

ır ava 
Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Ankara birinci hukuk mah 
kemesinde meraklı bir dava görülmek 
tedir. Davayı açan Devlet Dcmiryol
iarr ticaret hasılat kısmının amirlerin
den Viyana ali ticaret okulu mezunla
rından Veysidir. Davacı bundan bir 

1 
kaç sene evvel Haydarpaşada Devlet 
Demiryolları teşkilatında çalışırken 

1 ruhi bir akse geçirerek bir müddet 
hastanede yatmış ve iyileştikten son
ra vazifesine devam etmiştir. Fakat 
idarenin hasılat kısmı Ankaraya nak
ledildikten sonra burada tekrar has
talanan Veysi hakkında Demiryolları 
sıhhiye heyeti tarafından hastalığının 
salışmasına mani olduğunu bildirir bir 
rapor verilmiş ve Veysiye münasip bir 
ikramiye verilerek idare ile vazife ili
siği kesilmiştir, Bu vaziyet üzerine 
Veysi mahkemeye müracaat ederek 
Demiryollan idaresiloe Sıhhat heyetini 
teşkil eden şehrimizin bazı tanınmış 

doktorları alevhine 50,000 lirahk ma
nevi zararla 10,000 liralık maddi za
rar davası açmıştır. Hukuk mahkeme
si davacının idiasını haksız J?Örmüş ve 
verdiği karar temyiz tarafından da 
tasdik edi1mişse de Vevsi tekrar mah 
kemeye müracaat ederek mahkemenin 
oevamını istemistir. Mahkeme önü -
mfö:deki günlerde yeni müracaat hak
kında kararını verecektir. 

UÇUK ANKARA ·ı 
ABERLERi 
.... •iilscım: 

1'tühendis Mektebi talebesinin, mek 
tcpte pişirilen yemekler hakkındaki 
tarzı hareketleri üzerinde tetkikat yap 
ltıaya memur edilen Bayındırlık Ba
~anJığı heyeti dün .şehrimize gelmiş
~r. Heyet Bakanlık teftif heyeti reisi 
f c ~murin direktöründen ve bir mü-

gece muayyen zamanlarda mektepte 
bulunmasını umumi ahlakın ve idare
nin bir zarureti olarak kabul ve tasdik 
etmekte idi. Mektep idaresinin en te
miz ve namuslu insanların elinde ge
ce ve gündüz talebenin iyiliğine ve 
hizmetine çalışmakta olduğuna yakın 
dan mürakabe suretile vekaletin, em
niyeti vardır. 

• Ankara, (Tan) - Ceviz kütük
lerinin dışarıya gönderilmemesi hak
kındaki karar üzerine bu işle uğraşan 
bazı tecimerler çok zarar ettiklerini 
ve bu kararın kaldırılmasını istemiş
lerdir. Tarım Bakanlığı ceviz kütü"k
lerinin ~ahsi menfaatler uğruna feda 
edilmemesi için verilen kararın kal
dırılmaması müdafaasında bulunmuş 
ve alakadarlara bu yolda tebligat yap
mıştır. 

Mar•ılY.ada bir polia mülettifi çocuğu bulmak için çallfrıken 

cttııten mürekkeptir. Heyet dün mek 
tcbe giderek direktör ile görüşmüş, 
taıe~ye verilen~~kl.cı'iıı tekli hak 
hll)rlll •~:01.0• :olmYcı t.:ııl .. h .. ~1 .... ...._,., -

r Y&pmıttır. Talebeler §ikayetlc.rini 
tniatmışlar ve Y.~~ucla... tenev:vu 
bulunmadığım, kendilerine sık sık pra 
~· Patates, nohut ve pilav yedirildiği
~ •Öylemit1erdir. Tahkikata devam e-

lınc1rtedir. 

Bayındırlık Bakanlığının 
neşrettiği tebliğ 

· ~nkara, 4 (Hususi muhabirimiz -
:en) - Bayındırlık Bakanlığından 
Cbliğ edilmiştir: Yüksek Mühendis 
~cktcbinin 1934 - 1935 senesi imtihan 

1 tında bilhassa son sınıfın, yani dip-
Otna alması lazımgelen talebenin. he
~cn üçte birinin ü11ü mizanı doldur
~dıklanndan ve münferit derslerde 
dazını gelen notları alamadıklarından 
olayı sınıfta kalmağa, ve iki sene dö

llcnlerin mektebi terketmeğe mecbur 
~~duklarr talimatname iktizasından i-

1· :Sununla beraber vaziyetten haber
dar olan vekalet bu hale maruz kalan 
talebcıerin numaralarını tetkik etmiş 
~, talimatnamesine göre üssü mizanın 
~~zde 65 ini kazanmaları lazımgeldi
t 1ne. göre, bu noktanın bir defa daha 
~drıı meclisi tarafından ihtisas ıınıf
t rı _talebesinin lehine olmak üzere 
~kık edilmesini ve bildirilmesini mü 
~•ip görmüş ve emretmişti. Mektep 
t cdrıs meclisi esas talimatnamenin ba 
._'. tnaddelerini derin bir surette tet
lt •it ederek tasdika karar vermiş ve 
lt:Yfiyeti vekalete tebliğ etmiştir. Ve
d. lct Mühendis mektebinin müdürü 
it c hazır olduğu halde bu meseleyi ve-

iletin Nafia meclisinde iyice tetkik 
j.tti~e;ek üssü mizanın müşterek sınıf
ib r ıçın yüzde 65 olarak kalmasına ve 
~-t!saı sınıfları için de yüzde 55 e in-
~~Urnesine ve .saniyen ü11ü mizanın 

~Uzdc bir ilavesile tamamlayacakları 
,,'hine olarak bu mikdarın ilavesine 
tı c Üllü mizanı doldurduğu halde yal
~t bir dersten bir numara eksiği ile 
lta lltnlerin sınıflarının geçirilmesine 
~d~r _vererek mektep idaresine tebliğ 
) 

1 ınıştir. Görülüyor ki talebenin har:t "' istikballerine taallClk eden bu 
) Caclcyi Vekalet büyük bir hüsnü ni 
._ ttlc halletmiştir. Bununla beraber bu 
~ ilrarcı.n istifade edemiyecek derece
" c Çalztrnamış ve bu esaslardan çok 
d:ak. kalmış olan bazı talebeler bun
lı n ıatifade edememiştir. Yüksek Mü 
~lldiı tnektebinde son zamanlarda · 
Öt >1e bir vaziyet mevcut olduğu gibi 
"c~~bCTi geceleri mektebin nizam 
ha 111tizaınrna muhalü olarak dolP~n 
ba ~ hiç ıelmeyen bazı ta1ebelerin 
likrcketlerine de acd çekilerek talebe
si leref ve haysiyetine uygun bir his
ıt?~tta kalabilmeleri için yeniden alın 
tc :lan tedbirlerin o nevi talebeler
P.f ekt °1 Cörülmediği anlaşılıyordu. 
»lafla ep idaresi ve onun mercii olan 
lbut Vekllcti haklı olarak talebeyi 

YYcn zanıanlarda de~lerinde, ve 

$on biı: iki gfüı' j~io.de talebenin ye
mekleri J?eğenmcaiği tarz\nda bir ikl 
gazetenin veraiği mlilümatı liizce yu-

vkaı:1\ld l;ı.Clll ca.1.ıgıual- --~-rl--L.- .. "aı-
ri altında vücuae getirebiimek isienil
miş bir vak'a olarak telakki etmeğoe 
zaruret vardır. Yemekler iyi ve temiz 
ve sıhhi olarak kalori ihtiyacına gö
re tanzim edilmektedir. Ve biri dok
tor olmak üzere bir idare heyeti ta
rafından tertip ve nezaret olunmakta
dır. Ayni zamanda bu yemekleri mek
tebin muallim, muavin, asistan gibi va 
zife başında kalan memurları da ye -
mektedir. Hadisenin tahkiki için bir 
heyet gönderilmiş, işe başlamıştrr. 
Gençliğin yüksek şeref ve mesleJc. tah
siline karşı Cümhuriyet Hükumetinin 

Fotoğraf 

e Ankara~, (Tan) - Üzüm ve in
cir ihracatımızın bu yıl daha fazla ol
ması yüzünden kutuluk kereste ye-. 
..:.,.----ı.... ..• ..,.:....h..1 .... :.. 1'ılCıntı " 
çekmekte idiloer. Alakalı daireler ıR...-' 
manyadan kutuluk kereste ithaline 
izin vererek bunun önüne geçmek için 
tedbir almaktadırlar. 

gösterdiği büyük alakanın canlı delili 
olmak üzere bütçesine para koyarak 
talebenin dikkat ve ehemmiyetle tah
sil, iaşe, ibate edilmesini temin etmek 
suretile yaptığı fedakar·hğı takdir ed~ 
miyen hazı talebenin bu tarzı hareketı 
ne karşı alınacak tedbir en nihayet 
kendilerinin nihariye irca edilmeleri o 
lacaktır. • 

Tahlilleri 

''Pari...soir" dan: ı 
Marsilyada esrarengiz bir ıurette 

doktorun çocuğu kaçırılmıştır. Vak'a 1 
şöyle olmuştur: ı 

Bundan dört gün ev\.el saat 16 da, 1 
Chanat parkında, on altı yaşlan:ıda j 
bir ·h'izmt:tçi kız, Tıp Fakültesi Pro- ı 
fesörlerinden Malmejac'ın on sekiz i 
ayhJa .çocuğunu arabasında gezdiriyor- j 
du. »ir•.t_ sonra aiyplar eiyinmiı. ha- 1 
fif topalhyan v• elındckl bastona da- , 
yanan bir kadın parka girdi. Çocuğun ; 
dadısı Georgette Perrachon bu ka:imı j 
tanıyordu. Birkaç gün evvel oturduk- • 
lan apartmanın merdiveninde ona ! 
rastlamış. kapıcı, onun üst katı tut- ı 
mak için gelmiş olduğunu söylemişti. 

Siyahlı topal kadın dadıya yaklaşa- 1 
rak dedi ki: 

- Doktor bir kaza geçirmiş. Ha
nımınız ne yapacağını şaşırmış idi. 
Ben de kunturatı imzalamak için gel-

Resimlerinizi bize gönderin 

[Fiztonomist Profesör Jean Carteret'nin okuyucularımızın 
karakterleri hakkında yaptığı teşhisleri neşre devam ediyoruz:] 

ligi ve sebat ile takip ettiği mesai
sinde daima ciddi karakterdedir. Bur

nun un altındaki bı 
yıklan otorite ile 
mahmuldür. Karak 
terinde kuvvetli de 
ğil, zayıf görünür. 
Zira kendisinde in
tizam ve idare ka
biliyeti varsa da, 
§.ef olarak kalmağı 
çok ister ve bu ar
zusunun farkında 
değildir. Fakat kal 
binden ziyade ka -

Z. T. Saraçoğlu fasının hakim oldu 
ğu zamanlarda, emin ve zeki bir adam 
dır. Dost toplantılarında eğer müna
kaşaya dalarsa gayet şendir. 

Fotoğraf iyi çekilmemiş olmakla be 
raber, tahlile çalrşacai?:ım. içtimai mü. 
nasebetlerinde tas
dikten ziyade in
kar eden, gevşek 
olmaktan ziyade 
işi sıkı tutan bir 
karakterdedir. O 
kadar mes'ut değil 
dir ve bittabi anah 
tarını kaybettiği 
bir kapı gibi kapa
nıktır. Itiyatlarile 
yaşayacaktır. Ol -
dukça siliktir. Gü-
rültüden ve kala - Sayman 
balıktan hazetmez. Faaliyetini mah
dut bir grup içinde aarfcdecektir. Lü
zumsuz derecede bcdbindir. 

Çocugu gezdiren hi~metçi 

miştim. Kendisine bir hizmeti varsa 
maalmemnuniye emrine amade oldu
ğumu söyledim. O zaman madam ge
lip sizi bulmamı, sizin derhal Doktor 
Cremicut'ya giderek haber vermenizi 
ve çocuk ile beraber eve dönmenizi 
söyledi. 

Gene hizmetçi ~aşırmıştı. Çocuğu 
araabsile beraber, bir taksi otomobi
line koydu ve efendisinin arkadaşı 

Zeki, fakat çe
kingen bir çehre. 
Hayatta daha faz
la olgunlaşmalıdır. 
Bu takdirde daha 
çok şeyler yapabi
lir. Hala hülya do. 
lu bakışında çok 
hassasiyet ve teces 
süs var. Mes'ut bir 
mahalle içinde her 
şeye inanır, tecrü
be bunu çok azal-

Halen ailesine 
oldukça muti, çok 
iyi bir çocuktur. 
Fakat mes'uliyetli 
bir faaliyetin ba§ı
na geçtiği zaman
dan itibaren aile o
toritesinden sıyrı -
]acaktır. Hassastır, 
alıngandır, fakat 
kendisine hakim ol 
mağa çalıtır. Dost 
larınm tesiri altın-

1 
Doktor Cremieux'nün adresini verdi. 

- Siyahlı kadın da onunla beraber bin
: mişti. Yolda: 

Ertufrul Şakir tacaktır. Büyük se 
yahat yapması mümkündür. (Zaten 
bunu da arzu ediyor.) Dostluğu se-
ver. 

dadır. Cesaretini Setlat Şakir 
katiycn kırmamalıdır, bilakis hareket 
noktasında kendisine yardım etmeli -
dir. Karıılrklr sevgiye ihtiyacı vardır. 

Resimlerinizi bize gönderin, Profesör 
Carteret sizin de karakterinizi anlatacaktır. 

J - Az kalsın, dedi, unutuyordum. 
1 Madam çocuğunu bir a:ı evvel görmek 
1 istiyor. Eğer doktorun müşterisi var 

'

' ve biraz beklemeniz icap ederse, ben 
otomobille çocuğu eve götürürüm. • 

1 Dadıya artık emniyet gelmisti ve 
hem kazaya uğramı§ efendisini '1üşU
nüyordu. Garip bir tesadüf eseri ola
rak Doktor Cremieux'nün bir miişte
riıi vardı, hizmetçi kızın bıraz bekle
mesi icap ediyordu. Siyahlı kadın, ço
cuğu otomobille alıp gitti. Hizmetçi 
kaldı. 

Doktor Cremietix müşterisini savup 
ta arkadaşının kazaya uğradığını öğ
renince hizmetçi ile beraber derhıd 
dostunun evine koştu. F.ıkat orada 
böyle bir şey olmadığı, doktorun ta

~• kültedc öers vermekle meşgul olduğu 

Kaçınlan ClauJe 

anlaşıldı. Fakat diğer taraftan küçük 
Claude ta meydanda yoktu. 

Derhal polise haber verildi. Doktor 
Malmejac dersi bırakıp eve geldi, bü
tün gazetelere çocuğun resmi gönde
rildi, radyo istasiyonlarr çalınan ço
cuğun eşkalini her tarafa ilan etti 

Polis, kısa bir zaman sonra siyah
lı kadın ile çocuğun bindikleri otomo
bili buldu. Şoför. kadının Pierre-Ru
get soka~rnda beş numara önünde in
diğini söyledi. Hemen oraya ~idildi. 
Orada kimse siyahlı kadını görme
mişti. Yalnız bir tarafta çocuğun ara
bası bulundu. Işte o kadar. 

Ertesi gün Doktor Malmejac: bir 
sürü mektup alıyordu. Bu mektuplar
da çocuğunun sıhhatte olduğu ve 
eğer muayyen bir mebUlğ verilirse 
kendisine iade edileceği söyleniyordu. 
Fakat bunların hepsinin dolandırıcı
lar tarafından sadece parayı kopar
mak için gönderildiği anlaşılm·şn. 

Yalnız içlerinden birisi nazan dikka
ti celbediyordu. O da §U: 

''Çocuk aıhhatte V• her türlü 
tehliheJen uzaktır. Merak etmeyi

niz. Eğer 50.000 lran/ıı veriraeniz 

çocuiunu~ ai~e ileri verilecektir." 

Bu mektup niçin nazarı dikkati 
celbetmişti? Çünkü yazının kasten 
tahrif edilmiş olduğu görünüyordu. 
Sonra.muvafakat edildiği takdirde bir 
Marsilya gazetesine formülü bildiril
miş olan bir ilanın konulması isteni
yordu. 

Bu ilam Doktor Malmejac'ın gaze
teye gönderdiği söyleniyor. Yalnız bu 
hususta hem çocuğun ailesi, hem de 
polis hiçbir şey söylememektedir. 

• Paria-Soir lftUete•İ çocuiu bulup 
getirene veya haber veren• 40.000 
frank mü/ııôlat vadetme/ııledir. Ay_ 

ni gazete kaçakçıları tevkil eclecek 

olan polu memuruna da 20.000 

frank mükafat vadetmiftİr. 

Kuyruk! 
''Dünya bır yağlı kuyruktur, yj. 

yebilene atk olaun,, diye e&kiden 
aöylenmiı bir laf vardır. Ne kuy. 
ruk ne de dünya yemediğim ıçın 
bu aözün gerçekliği hakkında bir 
ıey aöyley.emesem de ~.ir kıvra~ça 
laf olduğunu da gonnekteyun. 
Görmekteyim ama, Belediyenin 
kuyruk topladığı bu günlerde - ne 
de olaa • dünyanın bir kuyruğa ben 
zetilmui pek hoıuma gitmiyor. 

Günlerdenberi gazetelerde, ısı_ 
nlanlann lafı geçe geçe nihayet ku 
duz korkusu içimize düıtüğü için 
latanbul köpeklerinin toplanınaaı 
artık bir emrivaki oldu. Sokağa 
dütmÜ§ köpekler için acınacak bir 
akibettir. Gerçi mahalle araların
da yol kesen ve çoluk çocuğu kor_ 
kutan köpekler büyük caddelerde 
dola,m.zlar. Onların kapıaında 
dolaıhğı ve çanağını yaladığı evle. 
ri vardır. Bu evler ona kah (Sar. 
man), kah (Fındık), kah bilmem 
ne diye iaim takarak benimaerler. 
Lakin böyle srruı gelir de batı 
bot itlerin kuyruklan aatrlığa çı
kana kimse onlan kuyrukauz kaL 
maktan kurtaramaz. Ama bir a
dama niabeti olduğu boynundaki 
taemadan anlatılanlar yakayı • ya. • 
ni kuyruğu • kurtarırlar. 

Bir doatum var. Köpekleri ya. 
zarken, kedileri unutmamamı SÖY
iedi. Köpek için sadıktır. Ekmek 
yediği kapıya bağlıdır derler. De
senize ki menfaatpereattir. Ekmek 
venniyen kapıyı aldırmaz. Kedi 
öyle değildir. Ekmek yediği ve ye_ 
mediği eli aıkı,ınca ıaırır. Nankör_ 
dür derler ama hiçbir zaman aa
dakat iddiasında bulunmamııtır ki 
nankör olaun. Bile bile lades. Ke
dinin köpeğe kartı üatünlüiü aıçan 
tutmaaında yani gizli hlJ'aızlan te. 
pelemeaindedir. • 
Arkadaıımın kediye kartı hıncı· 

fundan dolayıdır ki bir gece ya. 
tağının altına girip kayetmiı. O 
gün buıündür kedi gördü mü sırt • 
lan görmüı gibi tüyleri dikenleıir. 

Zararlı Jiye hayvan tepelenir
ken öldürüldüğünü anlamak için 
kuyruklan toplanıyor. Ya dağlıç 
öldürtse idik kuyruklarını naaıl 
toplayacaktık? Ya toplanan hay. 
vanlar kuyruksuz olursa. Oldüiii
nü ne ile iapat edeceğiz. 

Bence kuyruk tam bir kontrol 
değildir. 

Acaba yağlı kuyruk dediğimiz 
dünya da böyle ı:nidjr?. 

Bir .Öz daha. 
Bu öldürülen itleri kime aürüt. 

tü.recekler 1 
:B. FELEK 

İstanbul Oniveraiteai için 
istikraz 

Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz bil 
diriyor) - Istanbul Universitcsi için 
213452 liralık istikraz yapılması veya 
hesabı cari açtırılması hakkındaki ka
nun layihasile, türist gemilerden alı
nan muhtelif deniz resimlerinden ba
zılarının affine ve bazılarında tcnzillt 
yapılmasına dair layiha encümenler -
den geçerek Kamutay ruznamesine ı
hnmıttır. 

Konservatuvarın dün geceki 
konseri güzel oldu 

Konservatuvar orkestrası, mevsi-
min ilk konserini dün gece 21 de Sa
ray sinemasında vermiştir. Cemal9Re
şit ve Nurullah Şevketin idaresinde 
büyük bir düzenle devam eden kon
ser, çok rağbet görmüş, san'atkarlar 
halk tarafından alkışlanmıştır. 

İtalya ile 
Ticaretimiz 

[ Baı tarafı 1 incide J 
4 - Bu müddetle mukayyet olma

mak üzere kitap, gazete ve mecmua
lar memleketimize ithal olunabilecek 
ve bedelleri Cümhuriyet Merkez Ban. 
kasına yatırılacaktır. 

5 - Husu si takas muameleleri 
Cümhuriyet Merkez Bankasının mu
vafakati alındıktan sonra yapılabile -
cektir. 

6 - Türkiyeye it6al edilmiş veya 
18 Birincikanuna kadar ithal edilecek 
İtalyan mallarının bedelleri Türk . I
talyan klering esaslarına göre ve Mer 
kez bankamızda Italyan matliıbatı 
mevcut oldukça bu matlübattan öde 
necektir. 

7 - ı 7 Teşrinisani akşamına kadar 
ltalyaya sevkedilmek üzere vapurlara 
yüklenen mallar ltalyaya sevkedile -
bileGCktir. 

Bu kararlar Dış Bakanlıkça alakalı 
Bakanlıklara bildirilmiş ve Ekonomi, 
Finans, Gümrük ve inhisarlar Bakan
lıkları da kararları alakalılara tebliğ 
etmişlerdir. 

Yeni iran kabinesi 
Tahran, 4 A.A - Yeni kabine Mah

mut Cem tarafından teşkil edilmiştir. 
Kendisi Başvekaletle beraber İçişelri 
Bakanlığını üzerine almıştır. Kabine
de başka tebeddül yoktur. 
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No. SJ Yazan: Ziya ŞAKIR 

ikinci 
Endüstri 
Planımız 

(Baş tarafı 1 incide] 

Başbakanın -
Gezisi 

[Baş tarafı 1 incide 1 
hemmiyet verdiklerini ve bu sahada 
ilerlemek için kabil olan herşeyi ya
pacaklarını söylemiılerdir. 

Ôjle yemeiinde 

TAKSiTLE 

•• KURK 
KANZUK 

Meyva luzu 

Padişahı Pek Tutsunlar Zinhar 
Hareme Sokmasınlar 

döviz miktarının içerde kalmasını 
da temin edecek ve bir taraftan 
da Merinosun. yünlü kumaşlarda 
daima en iyi kaliteyi vücude ıeti. 
ren ince. uzun tüylü hayvanın da. 
ha çok üretilmeaine imkan temin 
edecektir. -

Başbakan öğle yemeğini, Sipahi O
cağının kendi şereflerine verdiği ziya
fette yemişlerdir. Bu ziyafette İç ve 
Dış Bakanlarından maada Ekonomi 
Bakanı CelAI Bayar, birçok saylavlar, 
Başbakana refakat eden bütün gene 
raller, Sümer ve İş Bankaları genel 
direktörleri. emniyet direktörü ve da
ha birçok davetliler bulunmuşlardır. 

MAnTOLAR 
CAKETLER 

TiLKiLER 
GARnlTÜRLER 

Buhrandolayisile her yerden 
ehven 

TEDIYATTA KOIAYILK 

Dunu da anlamak istemi§; hasekiler
den birile yeniçeri ağuına haber gön
dermişti. Yeniçeri ağası, ocak ağaları
nın fikrini aldıktan sonra saraya git
miıti. Padiıahın sorduğu suallere, ka. 
Cı\...,akh cevaplar vermiıti. Nihayet 
lbrahim, ona da: 

- Sen benim çırağımsın. Benim 
i_çin, nice çalışırsın, göreyim seni. 

Demitti... Yeniçeri ağası, hiç boz
mamıı: 

- Can, batüstüne sultanım. 
Diye kestirme bir cevap vererek 

padiphın elinden sıyrılıvermiıti. 

• ikindi zamanına kadar vakit, derin 
bir sükunet içinde geçmitti. Bu süku
net. lbrahime bir hayli emniyet ver
miş; biraz istirahat etmek için Bağ
<Ut Kötkilne çekilmişti. Onun sağlam 
muhakeme kudretinden iciz olan di
mağı, gerek saray ağalarının ve gerek 
yeniçeri ağasının teminatını ciddi te
li lrkiye kafi gelmişti. 

Halbuki; İbrahim Bağdat Köıkü
".ÜıJ.~oğaza a~lft OlJtn <birıencere
sı i:>Junde, artı a t crm~nOılıtudret 
ve tevlcı~deıı kor.ktukluına hükme
derek. ateıler içinde yanan başını se
~meğe ltm~mi
illdcn kalkan muazzam bir kafile, de
rin ve mehip bir sükunet itinde. sa
ray kapıları ömine takarrüp etmiıti. 
Bu kafilenin en önünde, sıra sıra tü
fekli yeniçeriler yürümekte ve ellerin
deki yanmış fitillerin dumanları tüt
mekte idi. Kafile. Ayasofya camiinin 
(Meyyit Kapısı) önüne gelince, sara
yın birinci kapısı olan (Babı Hüma
yun) un iki kanadı birden, arkasına 
kadar açıhvermisti. O zaman, gulgu
leli bir tekbir ıedası yükselmiş: 

- Allaaahü, ekber ... Allaaahü. ek
b~r .. Liii ilahe illillaaah.. Vallaaa
hü ekber .. Allaaahü ekber velillaaahil 
hamt ... 

Sesleri, sarayın surlarına çarparak 
hfü:nengiz bir ahenkle inlemişti. 

Bostancıbaşı, kafileyi, Babı Hüma
yun ile (Orta Kapı) arasındaki su te
razisinin önünde kartılamış; geniş av
lu dl duran silahlı bostancılar da, ta
kım takım kafileye karışmıştı ... Kafile, 
•iyaset çeşmesinin önüne ~elinr:e; 
Orta Kapının kanatları da ardma ka
dar açılmıştı. Şimdi tekbir sedaları, 
alav mevdanınt ihata eden mutfakların 
duvarlarında, Kubbealtı ile Ak Ağalar 
Kapısının saçakları altında daha ha
zin, daha matemi akisler husule ge-
tirmeğe başlamıştı, . 

Bu sesleri duyan Ibrahim, birdenbi
re yerinden sıçramış: 

- Bre, bu ne?.. Saraydaki kulla
rım, asileri kırmağa mı giderler. Se
iirtin bakın. 

Diye bağırmııtı. Fakat, Bağdat 
Köşkünün kapısında bekliycnler, yer
lerinde• bile kımıldanmamışlardı. 

Ibrahim. artık vaziyeti anlamıştı. 
Bağdat Köşkünden çıkıp (Sünnet 
Odası) ndan geçmiş; (Revan Köı
kü) ne kapanarak düşünmeğe batla
mıştı ... Revan K.öşkü, (Hırkai Saadet) 
dairesi harimi içinde idi. Oraya, hiç 
kimse silahla giremez ve hiç kimsenin 
hayatına kastedilemezdi. · İbrahim. 
böylece havatını emniyet altına almış 
oluyor; daha hala, saray ağaları ile 
bostancılardan ümitvar bulunuyordu. 

• ikinci avlu, bir mahşer haline gel-
mişti. Her taraf renk renk sarıklar, 
çeşit çeşit kavuklar, keçeli yeniçeri 
üsküfleri, kıze:ın temmuz ırfin~sinin 
altında parıldıyan silahlarla doluver
mişti. 

Şeyhisllm, kazaskerler, yeniçeri •· 
fası, Defterdar Köse Iımail Pap, 
ocak ağalarından Bektat Afa, Murat 
f> IYa M1111lRhi"r'lin Ağa (Rabüssaade) 
denilen UcüneU kapmın önünde bek
le,mektele.rdi ... lçeri haber gönderil
mi~ Valide Sultan ile Şehzade Meh
me; davet edilmisti. Fakat bu davete 
icabet, biraz eecikmiıi. Bekleşenler 
uasında eizlitlen ~izliye bir telaş baş 
röstermiıti. Vakıa içerde~i ağalara 

Y ıkamnıt yapaidan kumat ta 
yapacak olan bu fabrikanın ince 
uzun tüylerile iğilmiı yÜnleri, mem 
leketteki birçok tuhafiye etyası ve 
yünlü menaucat endüatrilerini de 
kamçılayacaktır. 

Suqipek'e :felince; bu it ilk 
bakımda, inkitafına büyük ehem. 
miyet verdiiimiz, tabii İpek iatih. 
salatına bir eqel tetkil eder ıibi 

ı ıörünür. Fakat hakikatte mesele 

1 
hiç te böyle delildir. Bilakis aung
İpek. tabii ipek iatihsalatını daha 

1 ziyade harekete ıeçirir. Çünkü, 

l aunıipekle karııtırılan koza İpe. 
iinin daha parlak. daha kıvrak bir 

i bal aldıiı muhakkaktll'. ipekli ku-
,, 1 maılarda modanın ömrü çok az ol. 

duiu için, ayni teairi yapan ve çok 
daha ucuza mal olan sunıipef in 
revacı zaten bütün dünyada.. art
mıttll'. 

haber gönderilmiı 
- Padiıahı pek tutsunlar. Zinhar 

hareme koymasınlar. Eğer ıehzadele
re bir zarar gelirec, bir tek enderun 
ağası sağ komayız. 

Diye tehdit edilmi9ti. Fakat padi
şahın bir fırsat bularak hareme gir
mesi ve bUtiin erkek ıehzadeleri bir 
anda kılıç ve hançerden geçiriverme
si muhtemeldi. Iıte bu ihtimal, kapı 
onünde bekleıcn ulema ile ağalara bir 
endiıe venni9ti. 

Fakat bu endiıe uzun sürmemişti. 
Kapının iki kanadı birden açılmış; bü
tün orada duranlar, birer adım geri 
çekilmişti. Çünkü, kapının iç tarafın
daki hasır döseli kücük sofada; 
(Valide Kösem Sultan) ~ın hayali bc
lirmi~tl. 

Valide Sultan, siyah ibrişim bir 
örtüye bürünmüş olarak oturuyor; ya
nında baş kaplan ağası bir elini göğ
süne koymuı, diğer elile tavus tü
yünden bir yelpaze sallıyordu. Man
zara, cidden ıahane idi. Valide Sul
tan, üstilste konulmut ıiltelerin üze-

' \ r rınde azamet e oturuyor; uzun etek-
leri, sofanın kenanna kadar sUrük
leniyordu. 

Bu· ıahıne kcrdm, e1ilf tfiffüğlı ör
tüsünü yüzüne siper etmiı: baı kap
lan ağasına: 

- Söyle, beri gelsinler. 
Demiıti ... Şeyhislim ile kazasker

ler ve ağalar, ellerini göğüslerine ka
vuşturup ilerlemişler, sofanın kena
rında durup yerlere kadar eğilerek 
temenna etmiılerdi. 

Birkaç saniye sükut ile geçmiş: 
sonra Kösem Sultanın tok ve haki
mane ll'llİ vükselmişti: 

- Böyle, fitneye bais olmak, reva
yı hak mıdır?.. Herbiriniz, bu hanc!
danı aliyenin ihsanile beslenmiş de
ğil misiniz? 

Valide Sultanın bu sözleri. orada 
bulunanlara büyilk bir hayret ver
mi!'ti. Zira; onun (fitne) dediği bu 
hareket (zulme ve sefahete karşı is
yan) dan ibaretti. Bunun için de biz
zat kendisi haber gönclermiı, (cülus) 
istemişti. Hal böyle iken, §İmdi aca
ba nicin bu suretle kendilerini tekdir 
etmekte idi... Ulema ve ağalar ara
sında bir kaynaşma husuli gelmişti. 
Az kalsın, bir isyan hareketi baş gös
ter~ekti. Fakat, saray entrikaları 
arasında pişmiş ve kotarılmış olan ko. 
ca Muslahaddin Ağa, derhal ileri 
atılmıı, mahir bir aktör tavrı almış; 
hüngür hüngür ağlıyarak söylemeğc 
başlamıştı: 

1913 te dünyadaki tabii ipek istihaa-
latı 27.000 tondan 1932 de 55,000 to
na yükaeldiği halde ·aunıipek ayni 
senelerde 5000 tondan 232,000 
tona fırlamıttır. Görülüyor ki bi. 
riainde fazlalafma ataiı yukan bit 
misli, ötekinde iae 45 mislidir. Bi. 
zim aunıipek ithalatımız:, 1930 
da 382,000 lira kıymetinde 120 
tonken bu miktar tici sene sonra 
471,000 lira kıymetinde 234 tona 
yükselmiıtir. Son zamanlarda bu 
miktarın iki miali arttıfına ıüphe 
yoktur. Bu auretle 1,5 milyon lira
lık bir 91er olan Gemlik ıu~ipek fab
rikası, ataiı yukan iki aenede dı. 
tarıya verdiğimiz sunıipek para. 
sile kuruluyor demektir. Bu fahri. 
ka diier taraftan, yünlü kumatla_ 
ra katılan İpekleri de temin ede
ceğinden, hem bu endüstriyi kuv_ 
vetlendirecek, hem de trikotaj en. 
düstrisini teıvik edecektir. 

Patabahçe cam fabrikaaı iae bat· 
lıbatına bir kudrettedir. 

Bu fabrik&f ispirtolu maddeler, 
tıbbi müıtahzarat gibi tife kulla_ 
nan bütü\I •_!~Üı~ri ıubeleri~ ha. 
rekete ıeçırece'ktır. 

Yeni 1nıaabn'11ı~a UerJeditt, t•· 
hirlerip .imar ...edil.dili ve nihayet 
yurttaki elektrifikf•yon itlerinin 
ruyonel bir çalıtma ile batarılma
ya çalıtıldıiı fU ıırada fabrikanın. 
Ba.ı>akanın direktifi Üzerine am. 
pul ve cam İmal edeceği haberi de 
bilhaısa çok ehemmiyetlidir. 

• 
Bütün bu dütüncelerden sonra 

dikkat etmek gerektir ki, bu bet 
aenelik endüstri planı büyük bir 
hızla üç buçuk senelik kııa bir za
man İçinde batarılmıftll'. Şimdi. i. 
kinci bir merhalenin baılamak Ü
zere olduiunu, ikinci bir endüstri 
planının hazırlanclıiını duyuyoruz. 
Her nekadar ıimdiden bu ikinci 
planın esaslan ve teferrüatı hak
kında söz söylemek mevsimaiz o_ 
luraa da, turaaı muhakkaktır ki, 
bu plan için de bütçeye birinci plan 
için olduiu kadar tahaiaat kona. 
cak ve yapılacak fabrikalar da a
det itibarile artmlacaktır. 

ikinci planın da birincisi kadar 
muvaffakıyetle batan laca ima, 
her tuttuğu i~i mutlaka bataran la. 
met lnönü ile onun kudretli ve ça. 
Iı,kan Ekonomi Bakanının ve me
ıai arkadatlannın bu i~ el koy. 
mut olmalan kafi tem.inattll'. 

TAN 
Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Hakim 

liğinden : 

Topkapu haricinde Maltepe cad 
desinde 26 No. lu evde oturan Hulu 
si kızı Fatma Zehra, Hulusi oflu 
Ahmet Mükerreme aynı evde oturan 
ablaları Gülşehrinin 27 / 11 / 935 tari 
hinden itibaren küçüklerin bütün i§ 
lerini görmek üzere vasi tayin edil 
difi ilin olunur. (17324) 

Baıbaltan bu,ün widiyor 
Başbakan ziyafetten sonra Süvari 

Binicilik mektebi sübaylarının çalıt
tırdıkları hayvanları birer birer tetkik 
ctmiıler ve Harbiye mektebi talebele
rinden bir grupun manejini seyrettik
ten sonra refakatlerinde General Feh 
reddin olduğu halde bazı teftişlerde 
bulunmuşlar ve saraya dönmüşlerdir. 

Başbakan bu aktam saat yirmide, 
deniz yolları itletmcsinin Ankara va
puru ile Zongoldağa hareket edec"k
lerdir. Baıbakana Dııhakanı Tevfik 
Rüştü Aras, Ekonomi Bakanı Celal 
Bayar, İçbakanı Şükrü Kaya, Sümer 
ve 11 Bankaları genel direktörleri re 
fakat edeceklerdir. 

Ankara vapuru yarın öfleye doğru 
Zonguldafa muvaaalet edecek ve sat 
on beşte de Türk antrasiti fabrikası
nın açılıt töreni yapılacaktır. İsmet 
İnönü, yarın geceyi Zonguldakta ge
çirecekler ve cumartesi sabahı Kara
büke hareket edeceklerdir. Başbaka
nın Karabükteki demir aanayi havza-
11nda yapacafı tetkiklerin nekadar 
süreceği malum değildir. Bu tetkikler 
biter bitmez General İsmet İnönü Fil. 
yotı hattı ile Ankaraya dönecektir. 

iç Baltanı dün Ankara.. 
Jan t•hrimin welJi 

İçbakanı Şükrü Kaya, dün yanında 
hususi kalem direktörü Arif bulundu
ğu halde, Başbakan İsmet İnönünün 
emri üzerine, Ankaradan lstanbula 
gelmiı Park oteline misafir olmuıtur. 
İstasyonda İlbay Muhiddin Üstün
dağ ile birçok zevat kendisini karııla
llll!tır. 

Şehrimizde bulunan Dı,bakanı Tev 
fik Rü,tü Aras, evvelki gün İngiliz 
sefiri Sir Percy Loraine'i kabul et
miştir. 

V. HACI YAni 
Adres: Mahmudpaşa Kürkçü 
Han geçidinde sol kol No. 47*49 

Telefon 21987 
Şubesi: Kapalıçarşı Kürkçüler 

No. 22 

: ts yük kompoz:ıtar ( f J< AN • Z : 
: L ·SZT ) in h•yahaı, AYrupada i 
: butün yaphklarını RlCHARD i 
: W AGN R lehine müdabalraini : 
;11111111 rö•terecekt r llllMI~ ı 

u'sarele 
Avrupa 
mükeıtı 

Yurdumuzun nefis meyva 
rile hazırlanmıştır. Mümasil 
müstahzarlarını aratmıyacak 
meliyettedir. 

Hazimsizliği, muannid inkibaılart 
giderir. Fevkalade gazozlu otduğuıı 
dan yemeklerden sonra ferahlık "'e 
rir. 

:.! 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -§ Bu Akşam ~ 

1 MELEKi 
§ SiNEMASINDA § - -- -§ Zevkine • E§lencesine • ; 
: nete•lne ve gUzelliAin• ::: 
: doyum olmıyan bir tilın -------.. ---------İstanbul Asliye 

Mahkemesinden : 
Hukuk : -= -~ Memalik! Şarkiye 

na merhun 2000 adet pamuk ve ncba : 
ti yağlar Türk Anonim Şirketi hisse E -senedatı 16/ 12/ 935 pazartesi gunu : -saat 10/ 12 ye kadar İstanbulda Es : 
ham ve tahvilat Borsasında açık ar : 

tırma ile satılacağından talip olanla 
rın mezkur goo ve saate satış mahal 

' tinde hazır b~lunmaları ilan olunur. 
(17315) 

--------------~------------
Haft•nın rn ı.ızel hıau 

İRfN DU NE - GtNGER RO
GERS - · FRED ASTAIR'in 

ROBERTA 
Büyiık •unff.kiy~tle 

Milli SiNEMADA 
DEVAM EDlYOR 

Ayrıca: En aon FOX Jumal 

Fransızca 
AYRICA: 

Şayanı hayret a,k romanı 

sözlü 

YILDIZ SiNEMASINDA 
lkincı muvatfakıyet haftasında baalat ye zafer rekorunu kırmaktacbr.I 

Oynıyanlar : 
CHARLES BOftR ve KATHRlnE HEPBUR" -------------------------------------- , ..... 

;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııırırııııı ! 
E Bu akşam S U M E R Sinemasında ; 
; Beynelmılel ca1uılann entrikalannı çeYirdlkleri Batdadıll i 
: Büyük Ye bitmez çallerinde a,k Ye nıifenin çarpıtlll•.. ; 

~ BA~DAD YOLU j 
: Yerlilerin iıyam, binlerce ıuYari ye piyade kıt'alarıoıP I 
: ittirak ettiti büytık harp 
: Oynıyanlar. 

: PIERRE RICHARD WILLM • KATE DE "AG~ -: JACQUES CATELAln. 1 Büyük ye yüksek kıymeti• bir fılm olmak itibarile nu~j· 
i rolu yerlerin e.elden aldmlmaaa rica olunur Telefon: 42 
1 lıbeten: Y enı Paramount Jurnal tt1I 
Fiıııııııııııııııtıı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Bu akşam S ARAY Sinemasında 

'- Benim devletlu sultanım 1 Ger
çeksiniz. Gerek bendeniz, ve gerek 
cümlemiz, bu Devleti Alivenin ni
metlcrile pcrverde olagelmişiz. Has
Hten. ben ki; sinnim seksene karip
tir. Merrileketimden bir kızıl aba ile 
gelip, hadsiz hcsapaız nimetlere gar
kolmuşumdur ... Ah, ne olaydı da, hu
gilnleri görmeseydim. Böyle itlere füı 
ayak olmak ister mi idim?.. Amma 
benim devletlu sultanım: hamdolsun. 
dini i•lAm ehliyiz. Padiphımızın ha
reket ve sülukü, aklın ve ıeriatin hu
d•tdıınıı P!'lt•, Alemi harabe vardı. Ya
ramaz müsahiplerle yakin olmak dev
let umuruna ihtilal verdi. Küffar, 
hudutları a~ıp nice bin ehli islam. a
yaklar altında çiğnendi. Kenduleri 
gaflet ettiler. Nice defa söylenen hak 
sözlere kulak vermevip hali bu d~re
ceve f,!etir<lilcr. israf, devletin hazi
ne~ini mahvetti. Irtisa, milletin takat 
ve tahammülünü tüketti.. Bu rhthe 
bozulan nizamr !lemi ıslah ic;in, ule
mayı kiram daileriniz de fetva verdi. 
Cümlemiz, bu fetvayı aerif mucibin
ce hareket etmeğe mecburuz. Ham
dolsun. Şehzade Mehmet Hur~tleri 
tahtü saltanata layıktır. Cülus olma
vınea. bu cemiyet da~rlamu ııı•lt~· 
nım. Eter kim ki buna muhalefet 
ederse. ümm"ti Muhammedin kanına 
girmis olur. Emir, şer'i şerifindir. 

Büyük dans ... neşe... ve musiki galası 
Modern dansın iki krah ( Karyokayı yaratanlar ) 

Dedi. Valide Sultan bu sözleri. 
sonuna lcadar dinledi. HattS: 

[Arkası varl 

GiNGER ROGERS ve FRED ASTAiRE 

KOntinantaı 
Göz kamaştırıcı ve bitin dOnyayı zaferle 

, dolaşan film. 
Bu a1cşamki gala iCjin biletler evvelden ahnabilir. 

iLAVETEN: PARAMOUNT JURNAL 

• 
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Veni z el o s Taraftarı Ve Aleyhtarı Olan 
Gazeteler Önünde Dinamitler Patlıyor 

" İngiltere için ilk önce p l J h . b . • • • b l • 
Habeşistan, sonra Çin rens eruen lÇ ITIRIR nıga e l 

DIŞ POLi TiKA 

Londra Deniz 
Konferansı 

Birkaç gün ıonra Londrada açı. 
lacak olan Deniz Konferan11na it
tirak etmek üzere, Ameırika, Ja. 
Ponya, ltalya ve Franaanın delege. 
leri yola çıkmıtlardır. Konferanı, 
deniz aili.hlannı tahdit eden 1922 
V •tington ve 1930 Lonc:lra muka
•elelerinin tekrar tecdit edilip e. 
dilmiyeceğini ve tecdit edilmiye: 
Cekae ne noktalarda değiıtirileceii 
ili araıtınnak için lngiliz bükümeti 
nin daveti üzerine toplanmakta. J 

dır. Malumdur ki Büyük Harpten 
&onra ıilahıızlanına için iki teteb. 
büı yapılmıttır: 

1 - Deniz ıilahlannı tahdit et· 
bıek, 

2 - Kara ıili.hlarını tahdit et. 
bıek. 

İkinci teıebbüı bir netic.e ve~e: 
bıittir. Birinci tetebbüı ıae, hın 
1922 ıeneıinde Vaıingtonda, diğe-
1"İ de 1930 aeneıiıade Londrada iki 
mukavele imzalanma11na müncer 
olmuıtur. Bu mukavelelerin birin. 
ciıi ile bet deniz devleti, lnıiltere, 
Amerika Japonya, Franıa ve ltal. 
'Ya, büyUk harp ıemilerinin azami 
hacimlerini otuz beter bin ton ola
l"ak teıpit ediyorlar ve bu tip ge. 
milerden ne niıbette tonaja aahip 
olacaklarını aralarında kararlat
tırıyorlardı. lngiltere ile Amerika
nın bet niıbetine kartı Japonya 
üç, Franaa ve ltalya da bir ve üç 
Çeyrek niıbet almıtlardı. 

1930 aeneainde Londrada da .._ 
fıharp gemilerinden daha küçük 
aeıniler üzerinde anlattılar. Gerçi 
Franaa ile İtalya, aralarında an • 
laşamadıkları cihetle Londra mu· 
kavelelerinin bir kıamını imza et. 
bıeıniıler iae tle\keadilerine ayrılan 
-.:_L •• -'··-- -.t.....,.- -·•--..1·-

"' Gerek Londra v•ı.e .. k ya,iu. 
to~ muahedefe;i;;;n miiddetleri 
1936 ıeneıinin ıonunda bitiyor. Ja. 

J>onya bu mukavelelıri tecdide ta. 
l"aftar olmadığını alakadar devlet. 
lere bildirmittir. Binaenaleyh eğer 
hir karara varılmazıa, gelecek ıe· 
!leden itibaren büyük devletler a. 
l"aıında bir deniz inıaatı rekabeti 
baılayacaktır. 

Bir ıeneden fazla bir zamandan. 
beri, lngiltere. Amerika ve Japon
:Ya araıında bu muahedeler etra. 
fında huıuıi görüımeler yapılmak. 
ta idi. Müzakereler, Japonyanın 
müıavat noktaıında. · ıarar etmeıi 
:Yüzünden bir netice vermemittir. 
Japonya, 1922 ve 1930 ıenelerinde 
lcabul ettiği niıbetlerle iktifa et· 
mi yor. "Ya lngiltere ve Amerika 
benim raddeme in.inler, yahut ta 
hen onların dereceıine çıkayım,, 
diyor. Vaıingtonda tayin edilen 
llİıbetlerle bile Japonyanın Uzak. 
t•rktaki tecavüz siyaıaıına mani 
jl•ınadıklarım gören Amerika ve 
llgiltere iıe, Japon donanmaıının 

dbaha ziyade kuvvetlenmeıini ka
ul edemiyorlar. 

Eaasen Vaıington deniz mukave. 
!eıinin dayandıiı temel çoktan yı. 
•ılınııtır. Bu temel de Vaıington 
deniz mukaveleıinin imzalandığı 
•ıralarda Uzakdoğuda iıtatükoyu 
lrıuhafaza için imzalanan dokuz 

ht~~aflı mukaveledir. Uzakdoğuda 
Uyük devletler araaındaki men

~•atleri telif eden bu mukavele 
1';r'~alanmadıkça, Vaıington deniz 
•ılahlan mukaveleıi de imzalana.. 
-.,&rnıttı. 

Japonya Uzakdoğu iıtatükoıunu 
•ltüıt etmittir. Hala da altüat et. 
llıekte devam ediyor. Bu terait al
tında deniz silahlarını azaltmak i. 
çin Yapılacak herhangi teıebbüıün 
bıüabet netice vermeai beklene. 
lrlez. 

F •kat zorluk yalnız burada kal· 
~·~or. Avrupadaki deniz kuvvet. 

1 ·~ "aziyeti de 1922 ve 1930 aene. 
etine nazaran deiitmiıtir. Bu se-
h~le,. içinde hiçbir donanmaya sa. 
d ıp olmıyan Almanya, lnıiliz 
:y 0rıanınaaının yüzde otuz betine, 
l"ı •ni Fransa ve ltalya donanmala. 
~· ınuadil bir donanma yapmak 
~ l'•l'lnı vermit ve bu kararını ln
~ereye kabul ettirmittir. Sonra 
l'ek deıaizdeki Franıız • İtalya deniz 
I' •beti yerine daha tehlikeli bir 
ı:~•bet kaim olmuttur: lngiltere ~ 
"• :Ya l"ekabeti. Bu rekabetin neye 
.~rl:,•iı henüz belli değil. Velba· 
r ndra deniz konferanıının en 
411:Yl'i lllÜıait aiyaaal tartlar altın. 
tır açılacağı iddia .. ~ilebi • 

·-A. Ş. E. 

meselesi vardır ... " kabul etmigeceğini söyligebilirim 
[Amerika ile lngilterenin Habeı 

itini bir an evvel halledip bütün kuv
vetlerile Çindeki menfaatlerini müda· 
fuya karar verdikleri anlaıdıyor. 
Nankin hükllmetinin Londradaki elçi· 
ai Kotayti lnıiliz Dıtbakam ile konu
f8 konuf8 nihayet Çinin beklediği ce
vabı ondan koparmıJtır. 

Maamafih ıerek 1 ngilterenin gerek 
Amerikanın dokuz devlet tarafından 
imza edilen veıikaya ehemmiyet ver
meleri karımnda Japonyanın büyük 
blr lakaydi ıöatermesi, Habeı mesele 
linin kolaylıkla hallinden henüz fÜP· 
he etmekte bulunduğunu aöıtet"İr. 
Son telgrafları veriyoruz.] 

Tokyo, 4 A.A - Dışişleri Bakanlı
ğı namına söz söylemeğe salahiyettar 
bir zat, Japonyanın Kotayti ile Sir 
Samvel Hor arasındaki görüşmelere 
müdahale etmek niyetin~e olmadığını 
söylemiştir. Bu zat, dokuz devlet mi
sakının Şimali Çin meselesine taalluk 
eder ciheti olmadığını ilave eylemiı
tir. 

İngiliz Dış Bakanı ne diyor 

1922 "lırula Kral /irinci lor] (•) ue Gonataa ( 0 ) bir ~eçit rea. 
mimle yanyana 

Londra, 4 A.A - Havas Ajansı ay. 
tarının istihbarına göre Japonların Şi. 
mali Çindeki faaliyetlerini protesto e
den Çin notasında, "Milletler Cemi
yeti mukavelenamesinin onuncu ve 
on birinci maddeleri ile dokuz devlet 
muahedenamesinin ahkamı,, ileri ıü. 

rülmektedir. Sir Samvel Hor, Çinin 
Londra elçisi Kotaniye lngilterenin 
"dokuz devlet muahedenamesini im
ra etmi§ olan devletlerle ve bilhassa 
Birle§ik Amerika ile temasa atireceği 

[Venizeloıun yeni bir aeçimde ildi· 
dar mev'kiine ıeçmeai ihtimaılleri faz. 
laJaııyor. Her tarafta Yenıizelo. lehi· 
ne nümayiıler yapılmllktacbr. Bilbu· 
ıa 1 Mart isyanından ION"a ywlerin· 
den atrlmıt olan Yenizeliıt belediye 
reiılerini tekrar eaki makamlanna ia
de eden kararname V enizelitdere ıa· 
yet genit avanılar verilmekte olduğu
na delalet eder. Vaziyetin aldığı bu 
fekli doğru bulmıyan aekter kralcıla
rın ve otoritw rejim waftarlannm 

v dp aolda. di"F!tılft. pa~ 
balar ..tartık Provolı&aiyoaliira 

lamalurv. 'teliditler ~ 

ferdi auib ;,.: ~it'aı'.f;-
uyanabileceğini ıöıtennektedir.] 

Atina, 4 (Hususi Muhabirimiz
den) - Affa uğrayarak tahliye edi
len Hürriyetperver partisi mensupla
rından eski bakan ve ayan başkanı Go 
natas, Grigoridis, Zannos, Yosonidis, 
Harrinis ve Levondis gazetelere ver
dikleri bir tebliğde Cümhuriyetçi ide
allerinden ayrılmadıklarını bildirmit
lerdir. 

Sofulis Papaanastasiyu ve Papaan
dreu Gonatası ziyaret ederek siyasal 
durum hakkında görüşmüşlerdir. 

Atinada dinamitler 
bombalar patlıyor 

Atina, 4 A.A - Polis direktörlüğü, 
bu sabah saat 2 de mütekait General 
Haciserantis"in evi ile Venizelos taraf 
tarı olan N eoskosmos ve V enizelos a~ 
leyhtarı Hellinikom Mellon gazetele
rinin basılmakta olduğu matbaa ve al 
bay Economon"nun evi önünde üç di
namit patlamış olduğunu bildirmekte· 
dir. Hasar ehemmiyetsizdir. 

Atil)a. 4 (Aneksartitos muhabiri 
bildiriyor) - Atılan dinamitleri, Vc
nizelosun affına aleyh tar olan kralcı· 
lar tahliye edenlerin bir suikastı ola
rak göstermek istiyorlar. Halbuki mil 
Jet arasında barışı iltizam edenlerin 
cümlesi ve gazetelerin büyük bir kıs 
mı bunun af aleyhtarı kralcılar tara 
fından yapıldığını ileri sürmektedir
ler. 

Venizelistler derhal se
çim yapılmasını isti
yorlar 

Atina, 4 (Huıuıi) - Libe~J parti 
lideri Sofulis dün saraya giderek Kral 
tarafından kabul edilmit ve bir aaat 
kadar konuşmuıtur. Bu konuşmalar
da Sofulis Krala ilin edilen affın ef
karı umumiyede yaptığı iyi tesirleri 
bildirmiş ve Krala bugünkü Parlamen 
tonun feshiyle en yakın bir zamanda 
'tlisbi usul ile yeni seçim yapılmasını 
tavsiye etmiştir. 

Yaşasın Kral, yaşasın 
Venizelos 

Atina, 4 (Hususi Muhabirimiz
den) - Giridin Irakliyus kaıabaııın -
da tahliye edilen mahpuslarla ahali 
nümayi9ler yapmıılar ve: 

- Yaşasın millete barıı getiren 
Kral! Yaıasm Veninlo.1 diye bağır
mıtlardır. 

Kaçak subaylar Yu
nanistana dönüyorlar 

Atina, 4 (Hususi Muhabirimiz
den) - Napolide bulunan kaçak de
niz subayları ıencl af kendilerine teb 
liğ edilir edilmez Yunanistana dön-

mek için konsoloshanedcn pasaportla
rını istemişlerdir. 

İktidar mevkii profe
sörlerin elinde 

Atina, 4 (Hususi Muhabirimiz
den) - Münhal olan Münakalat Ba
kanlığına Politeknik mektebi profe· 
ıörlerinden P~padakis ve Sıhhat Ba
kanlığına da üniversite pro~esörlerin 
den Kuzis tayin edileceklerdır. 

Kral affetti, fakat 
halk unutmaz 1 

Atina, 4 A.A - Gazeteler, Krelın 
ı.-n---~ ....... 1 .. ı. ...... -. i .. ..ı... ııayıııe 

bahsetmektedirler • • 
Halk partisinden "Katimerini,, ise 

diyor ki: 
"Kral, Mart isyanını çıkaranları af

fetmiştir. Fakat kimse o zamanki fe
laketi ve bunların dötükleri kanları 
unutmaz. 

Liberal "Nco Kozmos,, gazetesi di
yor ki: 

"Bütün Elenlcrin vazifesi, mazinin 
bütün fenalıklarını unutmak ve dahili 
barı~ için yapılmakta olan gayretlere 
samimi surette yardım etmektir.,, 

Komünist sürgünler de 
affediliyor mu ? 

Atina, 4 A.A - Bakanlar Kurulu, 
memleketin emniyeti için adalara sü
rülen ve haklarında ağır bir itham bu
lunmryan 20 kişinin derhal sahveril· 
melerine karar vermiştir. Teşkil olu· 
nacak bir komisyon komünist sürgün 
!erinin her birisinin vaziyetini teker 
teker tetkik edecektir, 

Yeni seçim iki ay sonra 
Atina, 4 A.A - Hükumet, umumi 

aftan istifade etmiı olan 1 O ihtilalci
nin Atina ve Seliniktc oturmalarını 
yasak etmiştir. 

Milli Asamble yakında dağıtılacak 
ve ikincikanun sonu yeni seçimler ya
pılacaktır. 

Nisbet sistemi tatbik edildiğr tak
dirde yeni kurulda yirmi yirmi beş 
komünist bulunacağı tahmin edilmek
tedir. 

lngili~ Dıı Bakanı ı.ıe Çin 
Büyük Elçiai 

ve fakat her şeyden evvel Habeşistan 
meselesini halletmek arzusunda bu
lunduğu,, cevabım vermiştir. 

Siyasi mahafil, Çinin yapmış oldu
ğu müracaatin kollektif bir faaliyete 
yol açması ihtimal dahilinde olmadığı 
fikrindedir. 

Ayrılık hareketinin baş
kanı öldürülmüş 

Tiyen - Çin, 4 A.A - Burada neş· 
rcdilmekte olan bir Çin gazetesine 
göre geçenlerde Şarki Hopei'nin muh 
tariyctini ilan etmiş olan Yin Yu 
Keng öldürülmüştür. 

1 apon elçisinin sözleri 
Şanghay, 4 (A.A.) - Japon elçiliği 

namına söz söylemeğe salihjycttar o
lan bir zat şöyle demiştir: 

"Bizim şimali Çindc gözümüz var
mış diye propaganda yaaprak japon
yanın takip etmekte olduğu hattı hare 
ketin mahiyetini değiştiren Çinltlerin 
bu hareketini büyük bir endişe ile göz 
önünde tutuyoruz ... 

Bu zat, bu sözleri Kotayçinin Sir 
Samvel Hor'u ziyaret etmesi münase 
betiyle söylemiştir. 

talıht komanda etmek \'e insanın kendi gemisini istediği lıedele yiiriitebıl· 
mekııı . Sağlam sınirler muthi5 h;ıyat nıucadelesınde nıuvallakı) etin en •>İ 
terııınalıdıı . Bı naenaleyh sinirlerinizi 

Bromural -Knoll· 
Tie kuvvetlendiriniz, bunun rnil$ekkin ve mukavvi . tesiri her i5tc görülür. 
Hıç bır zanırı yoktur ve alıiıklık vernıeı. 

ıo 'r 20 komprimeyi havi lilp
lrrdr rcuncıcrdc rcçrıc ile taıııır. 

Knoll A.-0., klmyevT maddeler fabrikaları, Ludwigshafen s/Rhin. 

ikinci Giyom, göz bebeği gibi sev
diği donanmanın, iıyında önayak ol
duğunu işitince müteessir oldu. Sü
ratle celbedilen Noske, bahriyelileri 
itaat altına aldı ve nizam ve intiza
mı da temin etti; fakat bütün bu it· 
ler tam ihtilal giditine uyıun bir §t.· 
kilde yapılmııtı. Noıke, efrat ara
sında Sovyet teıkilltını ve kabahatli
lerin cezadan muafiyetini kabul ct
miye mecbur olmuıtur. O zamanın 
en mühim meselesi Kiyel belediye
sinin en nüfuzlu adamlan, asi asker
lere taraftarlık etmitelr ve onları 
haklı çıkarmıya ufraımıılardı. Ve 
bundan dolayıdır ki, Noske bahriye 
askerlerini itaat altına almak için. 
belediyecilerin göaterdikleri ıeraiti 
kabul ctmiye mecbur aldı. Bu &ibi 
ıartlar dahilinde, umumi vaziyet öy
le bir ıekil almııtı, ki ihtillle kısmen 
olıun, karıı koymak istiycn Berlin 
hUkGmetini pek mlitkül bir mevkie 
koymuıtu. 

Berlin zabıtası Sovyet sefaretinin 
alabildiiine propaganda etmesinden 
telit etmiye batladı ve yoldaı Jofa 
ait bir undıfın, Ş~zvik istasyonun
da - yanlıtlıkla yapılmıı gibi - kı
rılmaıını emretti. Sandıkta bir aüril 
ihtilll risaleleri döklildil. Bunun üze. 
rine J of ile bempalannın memleket 
dııına atılmalarına karar verildi, Ya
zık, ki bu karar çok geç veril mitti; 
çünkü 1917 ıeneeinden beri bahriye
liler arasında, gizli cidi yerleıen 
muzır fikirler, artık zehirli teeirini 
göıterecek bir hale ıelmitti. 

Hadiseler yumak ip
liği gibi çözülüyor 

Hi;ikumet, 6 teıriniaanidc, baıvekil · 
Maka dö Bad'ın riyasetinde içtima 
etti. Bu içtimada, Ebert'le Şaydıman: 
"imparator, saltanattan feragat et
mek,.fçin daha ne bekliyor 1,, diye es
ki suallerini tekrar ettiler. Vaziyeti 
tetkik etmek için, o ııralarda Berli· 
ne gelmiı olan General GTöner, fera· 
gat sözünü aizına almadan: 

- Prenslerden hiçbirinin niyabeti 
kabul ctmiyeceğini söylcmete mecbu 
rum, dedi. 

GriiMria bu llM.'t lteyanatı, Maka 
dö Bad'm canın ı11ktı; çünkü mutla· 
kıyet idaresini kurtarmak için kur· 
duğu plinını altüst ediyordu. 

fçtima esnasında, Şaydıman telefo
na çağrıldı. Döndüğü ;ıaman heyecan
dan sapsan kesilmiıti: "İhtilil yürü
yor, dedi. Yalnız Kiyclde muvaffak 
olmakla kalmamıı; Hamburıu da, 
Hanovru da ayaklandırmıı 1,, 

Vükela meclisinde dehşetli bir aü
rültü koptu ve baıvckil müıakereyi 
kesti. Biraz sonra anlaşıldı ki, Fran-
11:ı baıkumandanı Mareşal Fo§, müta
reke istemek için müracaat eden Al
man murarhaslan ile temasa gelmiş: 
imparator da, mütarekenin li.ızumunu 
kabul ederek bu hareketi tasvip et
miş. Bu zelilane müracaatin zarure
tini kendisine iıpat ennek istiyen u
mumi crkanıharbiyc generallerine 
yalnız şu kadar cevap verebilmişti: 
"Ben, Allahın, vakayiin cereyanını 
değiştireceğini ümit ediyordum.,, 

Inhizam arttıkça, imparatorun iti- , 
barı diltüyordu. Halk, feraıat için 
kendisine vukubulan rieaları reddet· 
mckte devam ettiğini öğrenmitti; her 
keı, imparatorun yerinde kalmaıının 
sulbü geciktirdiğine hükmediyordu. 

Maks dö Bad, hükümdarla Spada 
görüııııek, bu feragat itini bızzat 
halletmek mecburiyetinde olduğunu 
anladı. Fakat evveli sosyaliıtlcrin 
muwfakatini celbetmckle işe girit· 
mek istedi. Eberte ıu teklifte bulun
du: "İmparatoru feragate muvafakat 
ettirincm, sosyal ihtilile mini olmak
ta bana yardım eder miıiniz?,, dedi. 
Ebert, günahtan korktuğu kadar ihti
lalden nefret ettiğini, impar9torun 
tahttan çekilmeıini, eokak kavıaları· 
na meydan kalmaması için iıtediğini 
ıöyledi; fakat gece karanlık bastığı 
zaman Ebertin görüı tarzı da karar
dı ve Şaydımanın hazırladığı ültima
tomu tasvip etti. Baıvekile şu sözleri 
ıöyledi: 

''Düşündüm; kayser saltanatın· 
dan çekilmelidir ; yalnız kendisi de
ğil, çocukları da .. ve derhal.,, 

Maks dö Bad, sosyalist ıeflerine, 
kayıere karıı bu husumetleri ile ıiya
ıete aykırı hareket ettikler.ini ıöylü
yor. Sosyalistler de ona şu cevabı 
veriyorlar: Birkaç gündenberi vaziyet 
pek fenalaştı, Ahaliyi kontrol edebil
mek ve bolıevik olmaktan kurtarebil
mek için imparatoru feda etmek li
zımdır. Sosyal • Demokrat partiıi 
bu kanaattedir. Kaya er çekilmelidir : 
yvku feliket çok yakındır. 
Baıvekil bu miltalealan ifitince 

bağırıyor: 
"O halde. umumi 1carargaha gitme· 

min bir manası kalmıyor 1 
Sonra sosyalist nazırlara soruyor: 
- Kayserin yirmi dört sa.at zar

fında çekilmesi nasıl temin edilecek? 

Şaydıman kısaca cevap veriyor: 
- Telefonla .. 
Baıvekil Maks dö Bad, ihtilalin .~e~ 

niılediğini ıörüncc ikti~a: mevkn?.ı 
soıyalist1ere terketmek ıstıy~r: v~ ~u
kUmdarın feraıati ile b~rao~r ıst.ıfa 
edecefini söylüyor. htemıye ıstemıye 
Şaydımanın tavıiyesine uyara& tele
fona 11rılıyor ve umumi kara~ihta 
bulunan kayıcre, hükümdarlıktan çe
kilmemeıinin cı.hili harbi k8rükledi
iini anlatıyor. İmparator, mcvkii~i 
terkctmemek kararıııda olduğunu bıl· 
diriyor. Bu vak'a 7 teşrinisanide ce
reyan ediyordu. 

Ertesi aabah, 8 tetrinisanide, baı
vekil bu işi tekr•r parmağını doladı 
ve kayıere ıu mealde bir mektup gnö
derdi: "Feraıatin tamamiyle zaruri 
bir 1ekil aldı. Dahili karıııkbkların 
önüne ancık bu suretle ıeçilebilir. 
Fedakarlığın, aenin buıünkü vaziyeti 
ne mes'uliyeti yükletenleri tekzip e
decek ve ıulhü temin etmekle ıcref· 
lenecektir.,, 
· Baıvekil bu mektubunda, bütün Al
manyayı nphyan ihtilllden bahıedi
yor, fakat onu kuvvetle baatırmanın 
tr.hlikcaini de anlatıyordu: "Kan dök 

Kayıer Villeetmln rahra c:ülünı mü. 
ncuebetile 1928 ıeneıind• reku. 

dilen abide 

mek tehlikelidir,. diyordu. 
İmparator, baıvekilin kanaatini öğ

renince omuzlarını ıilkti; '"Bu kadar 
korku, budalalıktır. Ordu benimle 
beraberdir ve yarın Berlin üzerine 
yürüyeceğim.,. dedi. 

Ayni 8 tetrinievel ıünü, Spada bir 
harp mecliıi kuruldu. İkinci Giyom, 
Hindenburgun önünde, hariçteki bü
tün VUıonlua, dahildeki bütün sos· 
yal demokratlara ragmen salta .ıat.n· 
dan vazgeçmiyeceğini anlattı. V c Ber 
!in üzerine yürümek için yanıp tutU• 
ıuyordu. 

Hindenburg, imparatoru mahzun 
mahzun ıuaarak dinledi ve bir şey 
ıöylemcdi. Kayser, bu sükutu tasvip 
addetti. Diğer ıeneraller de bir ıey 
söylemediler. Yalnız kayseri erteıi 9 
tcıriniaani &ününe kadar idare etmek 
ve erteıi gün vaziyetin nel«idar ber
bat bir şekilde bulunduğunu anlat
mak istediler. 

8 Teıriniaaniden sonra 9 teşrinisa
ni geldi~ fakat imparatorluk taç ve 
tahtını da berhava etti. 

Şatdunan ani olarak 
Cümhuriyeti ilan edıyor 

Filoıof Osvald Şpengler, Ingiliz in 
kdabını hürmete liyık, Fransız bü
yük inkıllbmı azametli buluyor: Al
man inkılabına gelince, onun fikrin
ce ıülilnçtür ve baıka bir şey değil
dir. "Gülünç,, tabirini, Almanyada 
sonradan da mutlakıyet idealinin ya
ıaması keyfiyetiyle izah etmek kabil
dir. FakQt her ıey hesaba alınınca, 
9 teıriniaani inkılabının o kadar gü
lünç olmadığı, onun muhasım devlet
leri memnun ederek sulbü tcmın et
mek için baı vurulan bir çare, bir ka
çamak yolu olduğu aşikardı r. Bu 
yüzdendir, ki bu inkılap, kendisind . n 
evvel vukua &clenler kadiu kanlı ol
mamııtır. 

Alman burjuvaları. demokrasiye 
uygun ıslahat istiyorlardı; fakat bu 

istekleri cürnhuriyet idarC9ine kadar 
dayanmıyordu. Hatti sosyalistler bi-
le, hep birden böyle h"r r • 

miyorlardı. ~bertin ha .• , J .. rı ... ıy . 
delildi. 
Almanyada cUmhuriyetin il!nı herki 

tazyik sevkiyle vukua geldi. O. ecne
bi memleketlerden furgonlarla geldi
ği için gayritabiiliiini muhafaza edi-
yor 

[ Ark8!ı var 1 
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Yukarıdaki resimlerde gunun üç hadisesinden ~uhteÜf inti
baları veriyoruz: General İsmet İnönü, General Fahreddin ve 
lç işler Bakam Şükrü Kaya ile birlikte Sipahi Ocağında - Baş
bakanın Sipahi Ocağındaki ziyaretinden bir enstantane - Baş-

___ ......... _,liilM•ı•uw•ırnuwa u•• 

bakan bir sübayın elini sıkıyor - Evvelki günkü lodos fırtmasr
nm tahribatı - Bir apartrmanm çatısı fırtınanın tesirile koptu -
ve bir evin çatısını harap etti - Mülkiye Mektebinin yıldönümün 
de Tahsin Ayni bir söylev veriyor - Fırtınanın tesirile Nilüfer 

,. 
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vapuru baş tarafından biraz hasara uğramışsa da tekrar yüzebil
miştir. - Mülkiye mektebinden bu sene mezun olacak taleb~ 
lerin dünkü tören esnasında toplu bir halde alınmış resim
leri. 

.... .!fi.~ 

Akdenizde hakiki 
Bir fırtına var 

Viyana-Nazilerinin 
Parolası 

1 Sovyetler diyarında 1 ıaşma yolunda yapılan gayretler ve 
• • ... Romanın petrole konulacak ambargo- v v e1)Meıe1 

"lnformation" dan: 

Akdenizde hakiki bir fırtına var. 
Fransa ile İngilterenin doğrudan 
doğruya alakadar oldukları !talya" -
Habeş ihtilafı, Mısırda içten içe uğul
dıyan kargaşalıklar ve tahtına daha 
yeni oturan Yunanistan Kralı ikinci 
Jorj'un karşılaştığı müşküller ile da
ha fazla karışık bir şekil almaktadır. 

İkinci Jorj müfritlerle uğraşmakta
dır. Vaziyeti hemen hemen 18 inci 
Lui'ninkine benziyor. Fransız kralı 

da, itidalle hükumeti idare etmek is
tediği halde kraldan fazla kral taraf
tarlarının muhalefetinden istediği gibi 
hareket edememişti.. 

General Kondilis ordu ile donanma
nın ve halkın gürültücü unsurların

dan bir kısmına dayanarak içine Ve· 
nizelos ile Plastirası alacak bir umu
mi af ilanına muhalefet etmektedir. 
Hakikatte general Kondilis, temayül· 
leri itibariyle 18 inci Luiyi en müşkül 
bir mevkide bırakmış olan kabineye 
benzer "'bulunmaz., bir kabine teşkil 
etmek istemektedir. 

Kral İkinci ]orJ, bu son diktatörün 
isteklerine boyun eğmektense tekrar 
g eri döneceğini söylüyor ve bu yolda 
tehdit ediyor. Kral mutedil bir şahsi
yet olan eski deniz bakanlarından De
mircisin başkanlığı altında bir kabine 
kurulmasına taraftardır. Şüphesiz bu
na muvaffak olacaktır. Fakat Yuna
nistanı ikiye ayıran iç mücadeleler 
büyük Akdeniz devletlerini lakayt bı
rakamaz. Zira, Avrupa muvazenesinin 
temel direklerinden biri olan Balkan 
antantının sağlamlığı bu mücadelele
rin neticesine bağlıdır. 

"Soir'' dan: 

Viyana polisi bir müddettir, gaze
telerae çıkan ve h~men hepsinde bir 
işaretmiş gibi ayni rakam bulunan 
ilanlardan kuşkulanıyordu. Bu ilanlar 
da 88 rakamı vardı ve ekseriyetle ale
lade şeylerden, mesela eşya s·atışla
nndan bahsediyordu. 

Poils, nihayet araya araya buldu, 
Avusturya nazileri, bu ilanlarla gizli 
olarak muhabere ediyorlardı. İlanla
rın muayyen manaları vardı ve 88 ra
kamı ise "Heil Hitler,. manasına kul
lanılıyordu. IJ harfi alfabenin sekizin
ci harfi olduğundan, naziler bu basit 
usulü kullamyorlardı. 

Viyana polisi bu sırrı elde eder et
mez harekete geçmiş ve birçok nazi
leri cürmümeşhut halinrie yakalamış· 
tır 

Rad~oda aşk 
Musahabeleri 

"Radio Magazine" den: 

Amerikada Middle - W est radyo 
istasyonu yeni bir "Aşk mtisahabesi,, 
servisi açmıştır. 

Her gün "Radyo aşıkı,, ismi veri
len spiker yüz binlerce kadına hitap 
etmekte ve onların kalplerini teshir 
etmektedir. Spiker tatlı sesi ile alelek
ser şöyle başlamaktadır: 

- Şimdi ben, siz ve radyo maki
neniz ile üçümüz baş başayız .. San
dalyenizi biraz daha yakma çekiniz ve 
bırakınız size aşktan bahsedeyim. 

Bu aşk musahabeleri her gün sabah 
saat onda başlamaktadır. Bu saatte 
alelekser kocalar işlerine gitmiştir ve 
kadın evde yalnızdır. 

Altın ıstlhsalatı yu düşmanca değil sadece "gayridos

''Daily Telegraph" ın Moskova 
muhabiri yazıyor: 

193 5 te Sovyetler 160 tondan daha 
fazla altın istihsal ederek geçen sene
ye nazaran yüzde 24 ve 1933 senesine 
nazaran da yüzde 79 daha fazla altın 
çıkarmışlardır. Sovyetlerin iddiasına 
göre Rusya Amerikayı, Kanada da 
dahil olduğu halde altın istihsali hu
susunda şimdilik geçmiştir. Gelecek 
sene için de cenubi Afrikadan daha 
fazla istihsal yapmak için çalışılacak· 
tır. Bunu biraz mübaHiğalı addedebi
liriz. Çünkü Afrikanın istihsali 340 
ton arasında temevvüç etmektedir. 

tane .. bir hareket telakki edeceğini ih 
sas etmesi, Mussolininin, Paris vası
tasiyle, şerefli bir sulh müzakeresi i
çin ne gibi şartlar isteyeceğini bildi
receği ümidini arttırmaktadır. 

Para /le Sevgi Arasında 

Sovyetlerin Amerika ve A vrupada
ki mali kredilerini yükseltmek için o
lanca kuvvetle altın istihsallerini faz. 
lalaştırmağa çalışacakları şüphesizdir. 

Hususi ve küçük altın müstahsille
rinin bile bazı şartlar altında çalışma
larına müsaade edilişi de gösteriyor 
ki Rusya }"abancılara ihtilalden evvel
ki borçlarını verebilmek hususunda 
büyük mikyasta yardım eden altın is
tihsaline büyük bir ehemmiyet ver
mektedir. t 

Son ümitler 
Kaybolmuş deği,dir 

"/nlormation" dan: 

ltalya - Habeş ihtilafının sulh yo
liyle bir neticeye bağlanması için ümit 
ler kaybolmuş değildir. Romadan ge
len son haberler bu düşünceyi teyit et 
mektedir. Birçok Ingiliz gazeteleri 
Lavalin parlamentodaki mali müza 
kerelerde kazanmış olduğu zaferi kay 
detmekte ve Lavalin vaziyetinin kuv
vetlenmiş olmasından sevinmektedir· 
ler. Fransız Başbakanı tarafından uz-

Siyasa mahafifi işgal altında bulu • 
nan Habe§istana sulh şartlarını kabul 
etmek için cebirde bulunulmıyacağı . 
nı tasrih etmektedir. Birçok kereler 
tekraı;, edildiği gibi, üç taraf arasmda . 
yani İtalya, Uluslar Kurumu ve Habt
şistan arasında adilane bir hal çaresi 
istenmektedir. 

Haydarpaşadan Muy. Muhsin im
zasile: 

''Uç aydanberi bir kızla sevişi
yorduk. Bu sene evlenecektik. 

Bundan bir buçuk ay evvel bana 
karşı olan alakasının tualdığını, 
nilıayet daima yammdan kaçmah 
için bahaneler aradığını gördüm. 

Diğer taraftan Roma hükf•meti. son Kendisine belli etmeden yaptı. 
günlerde yapılan askeri hareketlerin e ğım tahkikat neticesinde zengın, ya. 
hemmiyctini mümkün olduğu kadar a. kışıklı bir gençle münasebette bu
zaltmağa çalısm<ı.kta ve bunlarrn Trab lunduğunu anladım. irademle his. 
lus ile bir alakası olduğu haberl<>rini ııiyatımm gösterdiği iki yol arasm
tekzip etmektedir. On sekizler komi- da bir müddet bocaladım. Nihayet 
tesi petrol ambargosu mrselesi:-tl yal- kendisinden soğuduğumu ihsas e. 
nız on iki ilkkanunda göriişeı-.t-kti:- derek alakamı kestim. 
Teklifin, prensin itibarile muvai~J..:;ıtİ· Geçenlerde ondan bir mektup· 
ni vermis olmakla beraber. tn~iltere aldım. Niçin kendisini terkettiğimi, 
tarafından vapılacai7r muhakk:ıi{ deöil bu hareketimle ona .zulmettiğimi, 
dir. Londradan bildirildiğirıe P'i'>re bu %engin bir gencin (mahut genç) o. 
teklifi. baska bir devlet yap;ıbilir. nu ebeveyninden istediğini, ailesi. 

Esas mesele. Amerikanın petrol üze nin kendisini bu izdivaç için .zorla. 
rine konulacak amb'lnrnva karsı ala dığını, benden umduğu yardım ge
cağı vaziyettedir. Çünkü A.merikan ciktiği takdirde hayatının mahvo
oetrol sirkPtlnİ amb<>rR"ovu filt ol lacağını yazıyor. 
maktan etk14rabi1Her. Sovvet Rı•svı:ı Evvelki gün de ona Kadıköy va
ile Romanya <la petrol mes-:.lesi ilze . purunda tesadüf ettim. Çok zayıf. 
rinde teminat isteveceklerdir. Zanne- lamıştı. Mu.ztarip ve yalvaran na
dildiğine göre Amerika, sonkaınında zarlarr altında ezildiğimi hiasettim. 
olacak kongre içtimaına kadar. ltal • Şimdi ne muhakemem, ne hissi_ 
yava tabii mikdarda petrol ,;ıevketme1< yatım beni bir karara ula~tırmak
le iktifa edecektir ki. bu mikcfa•. tt;\l· tan aciz bulunuyorlar. Siz ne dersi. 
yanın ihtiyacının tahminen ~;UT.de yir- ı ni.z?" 
misi kııd:;ırrltr. T<"rıt'<•Tenin ne karar ve Uç ay evvel tanışmışsınız, bir bu-
receği ;se mechuldür. çuk ay evvel aranıza soğukluk girmiş. 

Görü11üvor ki sulhü kurtarmak iı-te Demek ki sevginiz ancak bir buçuk 
yenlt-r kin henüz bir saha n mühlet ay sürmüş. Bu sırada kızın kardeşine 
vardır. Bunlarrn en ön saftrıda da La- zengin ve yakışıklı bir genç çıkmış , 
val bulunuyor ki, bu fırsatlardan aza- Belki size yazdığı gibi araya evle:ı· 
mi şekilde istifade etmeği bilecektir. mek lakırdıları da karışmış. O ümit İ· 

len genç kız bir müddet bocalarnıŞ. 
Sizden kaçmak istemiş. Sevgi ile ser• 
vet ve evlenmek arasında bir ara ikill-' 
cisini tercih eder gibi olmuş. S~zde~ 
yüz çevirmiş. Aranızdaki sevkı pe

1 genç olduğu için buna muvaffak ., • 
muş. Nasıl ki siz de onu unutmuşsu· 
nuz. Fakat bu tereddüt devrini ge· 
çirmiş. Sizi tercih ettiğini gösteriy~r. 
Kendisine karşı hala lakayıt oıına ı· 
ğınıza göre bu bocalamayı mazur gcır· 
meniz doğru olur. 

• 
Bir kaç sorgu 

Adil bize yazdığı mektupta evlen· 
menin veya ayrılığın, yakınlrğının ya: 

ev"'' but uzaklığın, mektuplaşmanın s ., 
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Jngilız - Atman Maçı 

Londrad.aki Maçta İngiliz Milli Takımı 
Alman Milli lakımını 3 - O Vendi 

İngiliz milli takımı gayet hakim bir oyun gösterdi. Bu büyük maça ait tafsilatı 

dün Londra radyosundan dinlediğimiz gibi aynen verıyoruz. 

. 
·a.·· .. ·'··, ·' ., 

. •lft' 

lrıgilterenin ücüncü golünü yapan 
meşhur Bastin 

Dünya sporcularının candan bil'ı' 
llaka ile bekledikleri lngiltere • 
Alnıanya futbol maçı dün Londra-

1 da Tutanham stadında 70 - 80 '. 
hiıı ki•ilik muazzam bir kalabalık ! 
.. " 1 0 nünde yapıldı. ı 

Futbolde (İngiltere mi? Avrupa İ 
bıı?) davası ba~hyalıdanberi, mem · 
leketleri dışında yaptıkları maçla. 1 
l't birer eğlence ı.ıezintiıi sayan ve 1 
her ıene en kuvvetli milli takım..: 
lardan birer tanesini lngiltereye ' 
Ça.ğırarak yenen İngilizler, bu se- ı 
tıe de Almanyayı çağırdılar ve yen ı 
diler. İngiliz topraklarında yapı- 1 

lan 4 milli maçın neticesi geçen se_ ! 
llelerde töyle olmuştu: 

1 
İspanyayı 7 - 1, ondan sonra ! 

A.vuıtuyalılan 4 - 3, ltalyanları ; 
da. 3 - 1 yenmi,lerdi. : 

lngilterenin en iyi iki oyuncusu 
arasında oynayan W estwood 

Dün ak§am radyo ile sahadaıt 1 

~erilen maçı t kip etmek üzer·e ı 
ll\a\linemizi evvelôen hazırlamış- t 

ıtık, Sahanm kenanttaan venleıı ! _._ ............... ... 
l'lgiltere • Almaııya .maçrnı takiı> 
ettiğimiz heyecanla, kelimeleri •
~~zeye söyliyuı lngiliz spikerden 
~§ittiğimiz. gibi vermeğe çalışaca
tını. 

l londra radyosu, İstanbul saatL 
e 17,15 te dünkü mühim maçm 
l'alnız ikinci devresini verecekti. 
8u saate be, on dakika kala rad. 
l'onun başındayız. Üç dört gün
denberi lngilterenin 3 - O kaza_ 
facağını ıöyliyen Güneş klübünüıı 
l\giliz antrenörü Donnelly de ya. 
l'ıırnda merakla bekliyordu. Al
~anyanın kazanacağım söyliyerek 
ttızdırmak istedim. Güldü. 

l..ondra radyosu bir plak çaldık_ 
tan sonra (şimdi sizi lngiltere -
~lrnanya maçının ikinci dev.~~~i 

a•la.mak üzere olan stada gotu
~ceğirn) dedi. Bir iki saniye gonra on 
hınlerce halkın uğultusu ve iki dev le arasında halkı eğlendirmeğe ça.. 
1•an mızıkanın çaldığı hava oda. 

h doldu. 
<l Bu gürültü arasında, apiker, ilk 

evreyi şöyl.- hulaaa etti: 
'-:i-lava çok ıoğuk. Öğleden evvel 
)agnıur yağdı. Öğleden sonra gÜ-
~~f çrktı. Şimdi gök masmavi. Fa.. 

a.t saha oldukça kaygan. 
Büyük bir kalabalık ve bunların 

t:aıında Almanyadan gelmiş 10 
ın ıniaafir seyirci var. 
Ta.kuıılar aahaya şöyle çıktılar: 

- İngiltere -
Hibbı 

Male Hapgood 
~ Crayston Barker Bray 
•thewı, Carter, C~seU, West. 

wood, Baıtin 
-Almanya -

Jacab 
1-laringer Muenzenberg 

ı..;aneı Goldbrunner Gramlich 
hner, Szepan, Hohmann, Ras-

selnberg, Fath 
)( liakem lsveçli Otto Ohlson idi. 
li llPtanlar İngiltere takımında 
S a.pgood, Almanya takımında 
l>.:ı:eJ>an idiler. Birinci devrenin hu. 
.... &a.11 • 

tı ~ngiltere baştanbaşa hakim oy. 
1~ '.: Fakat iç muhacimlerin şüt
k 2!luğü yüzünden birçok fırsatlar 
ilÇıtdı. Oyun çok temiz oldu. in_ 
2-

1 
\ere_ merkez muhacirni, İngilte. 

"!t et ehıne bir gol yaptı. Şimdi vazi"!f:. fUdur: 1nçiltere: 1 - Alman. 
i o. 

tıı ngiltere ta.kıınmda Barker, Al. 
la~n:va takımında Spezan hariku
llag~ · 0>:nadılar, İngiltere sol açığı 
'>ok ın ~le Alma~a sol açığı Fath 
~. ıerı ve güzel bir oyun çıkardı. 

Al ftkinci devre başlıyor] 
~ ~1§lar koparken spiker aözü.. 

!<>yle devanı ediyor: 

lngilterenin meşhur sağ müdafii 
Bray 

-işte İngiliz takımı çrkryor. Biraz 
evvel söylemeği unuttum: Alman 
oyuncuları beyaz forma giydikleri 
için lngilizler mavi forma giymiş
lerdir.,, 

Saat 15 i 21 geçiyor. (İstanbul 
aaatiJe 17,21) ikinci devre başladı. 

Artık maçın mühim taraflarını 
spikerin sözlerinden not ederek 
nakleyliyoruz: 

Bastin sırasile dört kişiyi geçe. 
rek bir şüt çekti, top Alman k<>.le. 
cwnin sırtına çarparak gol olma
dı. Biraz sonra sağdan bir hücum. 
ları boşa gitti. Bastin çok tehlikeli 
hücumlara vesile oluyor. Alınanlar 
mukabil hücuma geçince İngiltere 
merkez muavini Barker Alman or. 
ta muhacimlerine adım attırmı
yor. Buna rağmen biraz sonra in_ 
giliz kaleciıi muhakkak bir gol 
kurtardı. Hemen arkasından in -
giltere sağ açığı bir gol kaçırdı. 

Top yine Bastin'de. Hücum ve 
muavin hattı birbiri ile paslaşarak 
Alman kalesine indiler. Carter al
tıncı dakikada bir gol yaptı. Ha_ 
kem ofsayt verdi. 

lngilterenin hücumları devam e_ 
diyor. Oyun çok seri oluyol'. Saha
nın ortasında Almanya aleyhine 
verilen bir frikik karşılandıktan 
sonra lngiliz muhacimlerinden bL 
rinin 20 yardadan çektiği şütü AL 
man kalecisi plonjonla kurtardı. 
Biraz sonra iki Alm'll.n müdafi ara
sından Jngiltere merkE'z mubaci. 
minin çektiği şüt dışarı gitti. 

Oyun o kadar çabuk ki Alman. 
lar seri bir akınla lngiltere kale
sine indiler. Hohman'ın yd.ptığı 
bir rolü hakem ofsayt saydı. 

İngilizler yine hücumda. şağ açı. 
ğın ayağındaki topu Alman kale. 
cisi üatüne atılarak yRkaladı. Al -
manlar mukabil hücumda çok teh • 
tikeli bir fırsat ka~ıf'dılar. Biraz 
sonra Bastin'in bir hiicunıunu ve 
ortalayışını korneıle kurtardıli\r. 

Korne.ri İngiliz sağ açığı çekti, 
bir muhacim kafa vurdu, fakat a. 
vut oldu. Derken lngittere merkez 
muavini Barker 40 yardadan bir 
şüt çekti, top direğe çarptı, yere 
indi, Almanlar acele kornere attı· 
lar. Korner çekildi, bunu takip e. 
den süt direğin i.istünden avuta git_ 
ti. Birkaç dakika sonra Almanla
rln bir hücumunu lngiliz müdafi. 
leri kestiler. İkinci bir Alman hü. 
cumunda Alman sol içi çok gü:ı:el 
ortaladı, İngiltere kalecisi topa fır
ladı, Almanlar şarj yaptıJar, 
Hibbı yere düşerken kaleve ırir_ 

' 

Almanlara karşı harikulade oyna_ 
yan/ngiliz merhez;. muavini Barker 

mek üzere olan topu yakaladı. Bu. 
na Bastin mukabele etti, fakat çek 
tiği şüt neti~eaiz kaldı. Bastin ~ek
rar üç kişiyı geçerek yarundakı o. 
yuncuya pas verdi, fakat bu topu 
kaçırdı. 

Almanlar mukabil hücuma ge. 
çerken İngiltere müdafaasından 
gelen çok uzun bir pası ln.::ci.ltere 
merkez muhacimi Camııell ıkı Al
man müdafii arasında yakalaya. 
rak bir eşape ile kaleye aktı ve Al. 
man kaleciıine çalım yapuak top
la beraber Alman kalesine girdi. 

iki dakika geçmemiıti ki Bastin 
yakaladığı topla ortaya doğru kay 
dı ve deplase olan merkez muha
cime bir pas verdi. iki Alman mü. 
dafii birden bu oyuncunun üstüne 
atılırken, to!l yine sağ iç mevkiine 
geçmiş olan Bastin'e geldi, Bastin 
üç\incü golü de yaptı. Bundan son. 
ra Almanlar Üstüste hücumlar 
yaptılar. ancak bunlar ya lnı;dltere 
müdafileri tarafından kesildi, ya
hut ta hafif şütler Hibbs'in elinlıe 
kaldı. 

Oyunun bitmesine on beş dakika 
var. Bundan sonra Almanlar dört, 
lnıdlizler iki tehlike geçirdiler. 

iki dakika var ... Bir dakika ... O. 
yun bitti: lngilizler 3 - O galip. 

• Spikerin ıöylediğine ve ikinci 
devrenin ş.eklinden de anlaşıldığı. 
na göre oyun çok temiz ve güzel 
olmuştur. Al:rpan ıeyircilere karşı 
nümayişler yapılmaması için ted· 
birler alınmışaa da bunlara lüzum 
kalmamıJtır. Gerek halk, gerek o. 
yuncular birbirine karşı çok sakin 
ve samimi davranmıslardır. İsveçli 
hakem maçı büyük bir bilgi ile çok 
güzel idare etmiştir. 

• 
1. S. K. aylık programı 

l S. K. İstanbul Susporları at. 
letizm kaptanlığından: 

fJI O NA 
Sinema yıJdızlannın içinde en sarı

şınlanndan biri de Mona Goya'dır. Si
nemaya nasıl başladığını şöyle anla· 
tır: 

- Jermen Dölak'm "Unutulmuş a. 
dam .. ismindeki bir filmi ile sinemaya 
başladım. Bana küçük bir casus rolü 
vermişlerdi. Fakat atlı polis casusu. 
Çünkü ata binmesini çok iyi bilirdim. 
Zaten şimdi de sık sık ata binerim. 
En sevdiğim eğlencelerimden biri de 
budur. 

İlk film çevrildikten sonra arkası 
gelmedi. Bir gün İngiltereye giderek 
şansımı tecrübe etmek istedim. Bir 
kelime İngilizce bilmiyordum. Angaj
manım yoktu. Param yoktu. Nihayet 
iki versiyon üzerine filmler yapan Bri
tiş Enternasyonalde iş buldum. 

Ertesi sene tekrar Fransaya geldim. 
Kaldığım üç ay müddet zarfında mü· 
teveffa Mcrkanton ile "Cicim,, filmini 
çevırdim. Ondan ıonra hızımı al
mış gibiydim, Hollivuda uzandım. Q. 

rada sırasiyle (Şen olalım). (Kadın 
güzel olunca) (Buster evleniyor) 
filmlerini çevirdim. 

Fransayı son derece özlemiştim. 
Dönüşümde daha trenden iner inmez, 
bir ses bağırdı: 

- Yarın Pack Haik'de film !jevi
receksiniz, bekliyoruz. 

Randevuya igttim. Ondan sonra çe· 
virdiğim filmler şunlardır: (Aşk ve 
terbiy~ (Şişkonun çetesi) (Lan dö 

GOVA 
Biiridan) (Kalbim oynuyor). 

Mona Goya on zamanlarda Alman 
yada "Avrupa sinema ittifakı,, hesabı
na filmler çevirmektedir. 

- Benden daha yeni filmler isteni
yor: (Bekar kocalar), (Conni), (Sü
variler), (Moda alemi). Yani sekiz ay 
içinde dört film. Tuhaftır, o kadar 
Fransada film çevirmek istediğim hal
de nasibim dışarda mı nedir, filmlerin 
çoğunu Amerikada, İngilterede, Al
manyada çevirmiş bulunuyorum. (Sü
variler)i bitirdim.Bu filmde şarkılar
dan ve danslardan maada atlı talimler 
de vardır. Bereket versin ki, hala ata 
binmek zevkini kaybetmemişim. 

Mona Goya, bir gününün hikayesi
ni şöyle anlatıyor: 

Mona Goyanın ihi fantezi resmi 

Hollivuddan gelen haberlere göre, 
zamanının meşhur "Gid,, i Ceki Ko
ğan artık kocaman bir adam olmuş. 
Küçüklüğünde kazandığı paralan, an 
cak, sinni rüşte geldikten sonra ala
bilecı:ğini bütün Hollivud bildiği için, 
Ceki Koğanın yirmi bir yaşına girme
si, gözden kaçmıyan bir hadise olmuş
tur. Üniversiteli Ceki Koğan, şimdi 
küçük (Gid) in mirasına, daha doğru
su senelerce evvel kazandığı milyon
lara konmuştur. 

Tabil dedikodular da arkasından .. 

1 

Ac·aha Tobi Ving ile evlenecek mi? 
Hatta çoktandır bu kızla nişanlı ol
duğu da söylenmektedir. Tekrar sine-

- Uyandığım zaman stüdyodan bir 
telefon. berlial gelmemi isterler. On 
dakika yol. Stüdyodayxın. Bir taraftarı 
kıyafetimi değiştirirken, diğer taraf- maya dönmek üzere tahsilini bıraka· 
tan'""da makiyajrm Y.•Pıhr. Bu f~ de bi- cak tm? 
tince, haydi kameranın karşısına! Ev- Delikanlı ou suallere şu cevaplan 
vela bir repetition yapılır, sonra çev- veriyor: 
rilir. Ondan sonra, tekrar kostüm de- ı - Daha bir müddet evlenmiyc~ 
ğiştirirdik. Bu sefer de ağladığım sah- cektir. 
neyi çevirecektim. Bu filmde bir pü- 2 - Cenup Kaliforniyası üniversi· 
neyin üstünde hayli cambazlıklar da tesiııdeki tahsilini bitirecektir. Şimdi 
yaptzm. Arkasından nefes aldırmadan orada talebedr. 
dans için çağırdılar. (Süvariler) fil- 3 - Tahsilini bitirdikten sonra bir 
minde üç tane dans numaram vardır. film imalathanesinin başına geçecek
Arkasından tekrar atlı numaralar.. tir. 
Kasıklarımın ne hale geldiğini tasav- 4 - Kendi servetinin idaresiyle 
vur edebilirsiniz. • kendisi meşgul olacaktır. 

I'~~--_ş--_~rkiri"Uri Ye~n_ ............ f~F_.ilm_i ---:1 Sinema Haberleri 
• Jorj Bankroft tekrar sinemaya 

dötımek üzere mukavelesini imzala
mıştır. 

• Lorel ve Hardi "Genç çingene kı
zı ismindeki yeni filmlerıni ç..;virmek 
ıçin Londrada bir müzikholün dave
tini kabul edememişlerdir. 

Şişli sahasındaki faaliyetimizin 
atletizme karşı genel bir ilgi uyan
dırmak suretile amacımıza erişti. 
ğiınizden ve atletizm heyetile halk 
evinin ayni sahada çalışmaya ba,. 
lamasından tatile Anadolu cihetin
deki gençleri harekete getirmek i. ı 
çin koşularımızı birincikanun ayı 
içindeki çalışmalarımızı deği§ik sa ~ 
halarda yapmaya karar verdik. ! 

• Gras Mur Hollivudd~ Mihail Bar
let ile birlikte "Sesila,, isminde bir 
operet fılmı çevirmektedir. 

• 1935 st:nesinde Amerikanın 38 
hükümetinde 260 yeni sinema in:şa e
dilmiştir. Bunların 24 Ü Nevyork hü
kumeti dahilindedir. Rekor Teksas 
hükumt:tindedir. Burada 53 sinema in 
şa e<lilmi~tir. 

• Bir .Fransız sütdyosu "Raşel,, a
dında biıyiık bir film hazırlamaktadır, 
liaş arti::;t Suzan Risler.. . 

• Alman sansürü .Miki filmlcrınden 
birinin Almanyada göst~rilınesini ya
sak etmiştir. Sebebi, Mikinin başında 
eski Alman miğterinin bulunmasıdır. 

Birinci faaliyet: 8. 12. 935 Pa_ 
zar gunu saat 10 da Erenköyde 
Hilal klübünden başlamak üzere 
klüplere bağh ve bağlı olmıyan 
her sporcuya açık 3 • 5 kilometre. 
lik koşu lle takriben 12,000 met. 
relik yürüyüş ve müteakiben ve. 
rilecek konferanslardır. 

iştirak için hiçbir yere kayde 
lüzum yoktur. Saat 9,45 e kadar 
Erenköyiinde Hilal klübünde bulu
nan herkes faaliyete (kO§u ve yÜ. 

rüyüş) saat 11,30 da klüpte bu. 
lunan herkes musahabeye iştirake 
serbesttir. lstanbuldan Kadıköye 
vapur 8,40 tadır. 

ADLiYE: 

Şoför Niyazi hapsedilecek 
Hasan ecza deposunun önünde sır

tında 190 kiloluk bir sandık taşıyan 
hamal Hasana çarparak ölümüne se
bep olan şoför Niyazinin muhakeme
si dün bitmiştir. 

Kazaya şoförün dikkatsizliğinin se
bep olduğu anlaşılmış ve Niyazi bir 
sene hapise otuz lira ağır para ceza
sına m;ıhkiim .. n;ı.,.,;.,.,;,. 

~arlo'nun yenı filminden bır sahne 

Şarli Şaplen "Modern seneler,, is- kadar bir zamana ihtiyaç gösterdi. 
mindeki son filmini en nihayet bitir- Şu hale göre, Şarli Şaplenin çalrşma 
meğe muvaffak oldu,. Bu filmi bitire- metodunda bir salah hasıl oluyor dc
bilmek için, Şarloya ancak bir sene gi- mektir. 
bi uzun bir zaman Ia.zımgelmiştir. Son film kat'i ismini almadan mu-

Hiç şüphesiz bu da Şarlonun en vakkat dokuz isim geçirdi. Birinci adı 
derin ve ayni zamanda çok komik "5 numaralı film,, idi. Çünkü bu film 
filmlerinden biridir. Şimdiden bütün (Birleşik artistler sosyetesi) namına 
dünya sinema mecmuaları ve gazete- çevirdiği filmlerin beşincisidir. (İlk 
leri bu yeni filmden bahsediyorlar. filmler: Efkan umumiye, Altına hü~ 
Bazı parçalarını görenler, bu filmin cum, Cambazhane, Şehir ışıkları) on
"Altrna hücum,. dan daha yüksek ol- dan sonra filmin adı değişti: "Kütle
duğunu söylemektedirler. ler., oldu. Daha diğer birkaç isimden 

Şarli Şaplen bu filmini gene kısa sonra Şarlo resmen filminin adını koy
bir zamanda bitirmiş addedilebilir. du. 
Çünkü "Şehir ışıkları., filmini ancak Epey zamandanberi, dört beş kişi
iki senede sonuna getirebilmişti. den başka kimseye bu filmin senaryo
"""--L- - '- - - • '" •• ' on sekiz av sunu l!'Örmek nasio olmamıştı. Şarlo-

• Simonun çevirdiği ı o.9 num.ar~lı 
polis hafiyesi filmi hayli ılerlemıştır. 

nun bir adeti de budur. 
Şarlonun bu son fılıni içi? ~uhtelif 

riv'clyetler dolaşmaktadır. Hır .:ı~aye~e 
göre, b~ film sa~ahateı; k?~unıs~ b~r 
mevzu uzerine hına edılmıştır. Bır rı· 
vayete göre ise, Amerikan sanayi u
sullerinin gülünç taraflarını tebariU 
ettirmektedir. 

Bu dedikodular ve rivayetleı 
devam ederken Şarlo şunları söyle
miştir: 
"- Çevirdiğim film mahiyeti itiba

riyle komünist değildir. Film sadece 
1934 senesinde herhangi bir sanayi 
merkezinde çalışan iki adamcağızın 
halini tasvir etmektedir. Filmde buh
ranın içtimai ve iktısadi akisleri teba
rüz ettirilmemiştir. Benim maksadım 
insanları ıslah etmek değildir. Eğ"'r 
kendilerini eğlendirebilirsem, bu ka· 
dan benim için kafidir.,, 

"Modern seneler,, filmi de, Şarlo
nun diğer filmleri gibi sessiz olarak 
çevrilmiştir. Fakat bazı aksamında 
musikiden istifade edilmistir. 

• 
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So:rı FAYDALI 
BiLGiLER 

ltalga Tehdit Ediyor 

'' 
- Dakika,/~ 

Harbi göze almadan petrola 
ambargo konamaz 1 ,, 

Laval - s. Hor mülakatı Program [Bqtarafı Birincide] 
ISTANBUL 

Samvel Hor Üç Haftahk 
Mütareke leklif Edecek 
Pariı, 4 (A.A.) - Öğleden sonra çıkan bütün gazetele~ Sir 

Saınvel Hor'un Pariıe yapacağı ziyaretten bahı~ektedırl~r. 
Entraıijan gazetesi, lngilterenin bir uzlaşmaya ~ade old~gu 
lcanaatindedir. Bu gazeteye göre lngiliz hükQmetı. Mısırın s~ya
"! durumundan dolayı endişede olduğu gibi. Akdenız ~es~l~sı de 
~erelerin seyri üzerine tesir etmektedır. <?azetenın ıy1 1!'1a-
1~at alan lngiliz mahfellerinden istihbara~ı, Sır Sm:ıvel Hor.~n 
Uç haftalık bir mütareke teklif etmek niyetınde oldugu, bu mud
det zarfında Habeşistanda muhasamat~ tatil ve ?etrol ambargo
au nıeae~ıi talik ve banş müzakerelerıne sıkı bır surette devam 

18.- Tokatliyan otelinden nakil, Tel
siz caz orkestrasL 19.- Konferan1. 19,30 
Sololar (plik). 20.- Haberlerve yeni ki
taplardan parçalar. 20,30 Sttidyo ork~t
rası, 21,35 Son haberler ve plik nqnya
tL Saat 22 den ıonra Anadolu Ajanımm 
ıazetelere nıahıuı havacliı serviıi verile

lunduiunu ıöateriyor. dö Vinkler, Havas muhabirine demiı-
1 n s i 1 t e r e n i n bu d e v l e t • tir ki : 

leri ele zecri tedbirlerin tesmili ile "-- Macar ulusal ekonomisi, zec:
tebclit ettinnek isteyeceii tahmin edi· ri tedbirlerin tatbikından istifade et -
lebilir. Uzak şn meaelelerinclen kut mek §Öyle dursun, ıimdiye kadar bu
kulanan Amerikanın petrol ambergo- nun fena neticelerini görmüttür . ., 
suna lngilterenin istediiinden daha Bakan ltalyaya yapılan Macar h.•~
pddetli bir tekil venlireceiini ihaaı e. van ihracatının, memleket ckonomısın 
elen hareket tM'Zl Uzak Şark ve Akde de birinci derecede önemı olduiJnu 
niz ...... lelerini artık avn avrı iki pak ve ltalyada et iıtihliki birtakım ka 
ta halinde tetkik etmek doiru olma • yıt!ara tlbi tutulalıdan beri, oraya 
yacaimı bu "•.:i isin biribirine kaynat· gönderilmi§ olan hayvanlardan pek ço 
m.f addeclilmeai-icap ettiiini göıtCT- ğunun alıcısız kaldığını söylemittir. 

caret yapmakta olduklannı görmüıttır 
Eden, bu iki memleketen normal tica
rete rücu etmelerini isteyecektir. Ya· 
ni ltalyaya mal vermemelerini iste
yecek. 

İsviçre 1 tal ya ile bir 

muahade yaptı 
cektir. 

BUKREŞ 

13·15: Pllk ve haber ıerviıi. 18: Radyo 
salon orkestra1L 19: Sözler. 19,15: Kon
serin devamı. 20: Sözler. 20,15: Keman 
konseri (İh. Sibiceanu) 20,35: Bojeııeslo:o 
tarafından tarkı!ar. 20,55: Sözler. 21,15: 
Senfonik konser (Romen Atenesinden na
kil). 23,15: Plik. 23,45: Yabancdara ha

Roma, 4 (A.A.) - MuMOlini ile 
İsviçre elçisi, dün, Venedik sarayında 
bir mukavele i.mulamıflardır. ltalya 
ile laviçre arasındaki tediyatm tanzi
miM taalhll: eden bu mukavele, ayın 
onundan itibaren mer'i olmağa ba~la
yac:aktır. 

edileceği merkezindedir. .. .. · .. .. .. .. 
Laval İtalya büyük elçisile yanm saa~ goruşmuşt~r. Bu gor~ş-

lllenin Baldvinin yapacağı ziyaretle ~lakada~ oldug~ zannedıl • 
!lıektedir. lngilterenin Akdenizden dort torpıdo gen alması bu
l'ada büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. 

Çinde Komünist Mücadelesi 
knghay 4 (A.A.) - HükUınet kuvvetlerinin Haunan eyale

tinde kain Ckenki mevkiini komünist~erden istirdat etmiş qlduk 
lan bildirilmektedir. 

Makedonyada Kanlı Kavga 
Atina, 4 (A.A.) - Makedonya'da kain Sidrokastro'da Ven.i

~los taraftarları ile komünistler bir arbede çıkarmışlar ve hır 
lllldanna mülizimi öldürülmüştür. 

Fırtına Yüz Binlerce 
Liralık Zarar Verdi 

[Bqtarafı birincide] 

lec.ti bir .aziyete ıetirilmiıtir. Süleymaniye camiainde olan hadi. 
...... ~~manm karadaki tahribatı aedir. Cami minarelerinden biriai. 
-.Uzdekind•n daha büyük olmut- nin külahı fırtına yüzünden uç· 
~· LoclCM& kartı bulunan bazı ev- muıtur. • • 
.... Parçalanmıt. birçoklarmın da Caminin kayyumu Nazım hadı • 
~ -.. kiremitleri kmlmııtır. De. aeyi fÖyle anlatmaktadır: 
~~·Ye karada olan bütün kaza. "- Teravih namazım kılıyor. 
-.... aiifuaça l.W.iso za~t yoktur. duk. Bir aralık~ diye bir 

~1~ ..... tG ötda, c~,ı~ •lelt:-
Bir •P._e ı....,.ın .,. iid 1 · .. .ı" 
icdı tclınG•• , -.11.....ıHıııııı~ .. t .... riK erı ton~;~ O. 

a...ıki süa ... t al~ ltuçalt; ye- lu::r.tf' mınare kdtıGG 
~ aulannda Beyoilunda A,..ı._ yattıtını ıördük. Rüzılr e.aô fid. 
"'8 ıde Rept Pata apwbmanbUD detile devam ediyordu. Para ile 
._ iat katmdaki yirmi bet metre tuttuiumuz birkaç adam vautaaile 
~- Ye on iki metre ıeaitliğin. enkazı ortadan kaldırdık. Külüm 

• çaımqır dairui tamamile UÇ• üatünde ataiı yukan bin kilo kur· 
~~Ye ,;ia metre ötedeki tarapçı ıun ile ona va.km da bakır vardır.,. '=b iınıL. ..a.. .. 1..1.~--- .ı!•-n __.__ ı ı._ - - ~- uu..- - Süleymaniye camiainin uçan kü. 
.._ binanın üat katmı tamamen par l&hı dünden itibaren tamir edil. 
kl-.q11r. Bu eanada civardaki bir meie bqlanmııtır. 
- ~lana ....ı.. lonlmq !!_~eye düten yirmi bet metre Fırtınanın karada )IGptıiı 
---..1und.ki petrel demirleri ~lann plônçoaa 
~. feri ta,.,...,.n c!urdunnut- Fırtına yüz~n vulcua ıelen 
...- diier kaza haberleri alaiMladır: 

1 - Eclirnekapıda Mihrimah aul 
.,Yiise ,,,.-.. .,._1 d.,,U. tan, Ortaköyde Mecidiye, Dolma· 
ri lıGlıt ltihi uçııyorclal.. bahçe, Fatih, Beyazıt, Murat P•f& 

·~ hayret veren bu kaza ve Davutpaf& camilerinin kurfun 
hadise sıruıncla ..-ıtı• lnhalan uçmuıtur. Evkaf idaresi 

~ önünde duran emlak tellah bunlarm tamiri için lazım ıelen 
~' dün bir muharririmize fUD. hazırlıklara batlamıttır. 
._... anlatmıfbr: 2 - Fenerde Molla aokafındaki 
a.:~t yedi aulannda diikkinm eYkaf idareai bekçilerinden Hüae. 
-.ıade duru7ordum. Hava çok ka. J'İnİn evinin bir ocluı yıkılmıtbr· 
~ rüzılr fiddetiai arbrmqtı. 3 - Küçükpazarda Zeyrek ca. 
............ Rept P• ..,.nım.nm• milinin bahçesindeki mektebin da· 
~ IMiyük bir süriiltü duyuldu. mında bulunan kurtunlar UÇIDUf • 
~ ~amdaki saç Ye kiremitlerin tur. 
~ıiau zannettim. Fakat ara • 4 - Galatada Arap camiinin o. 
;G: 1-ir dakika bile ıeçmemiıti ki. dalan içinde oturan Hatice, Bur· 
..ıı_ • J'Mun potrel dmairinin hava. malı aokakt.an ıeçerken helvacı 
.... ...a birer kaid parçaaı ıibi Mehmedin dülıdlanı kenannda bu. 
~lana ıördüm. lunan kepenklerin üstüne demL 
• ~.... laava c:ereJaamm te. muile bqmdan aiır aurette yara· 

'irile lqiliz sarayının üzerine b- lanmııtır. Hatice derhal yetiten 
..... Iİttikten aoara birdenbire kar. imdat otomobilile haataneye kal. 
"-ıact.ki apartmanın duvarına dırıhnııtır. 
~ yanmdaki f&r&PÇI dük. S - Şitlicle Sakızaiacmda Mar. 
~ üatüıUt yuyarlanmaya bat- k M" · Lah ı · __ .. 
~ cffihk&nm Ü9t kati çöktü. De. o ve açoya ait a ve enn sa-v--
~ bir kumı 80kata da dü. n damlan k&milen parçalanaut
~ LA...n.L itİr w•~ •~1..:1 etmİf- tJr. .._ _,_ , .... _,.... 8 - Galatadaki teneke kutu fah 

ı._'lha ..-a slrlltiJ'I duyan ...._ rikumdan düten bir saç IHha aa.. 
...... laalla bil7'ilc bir paaife •in- cu Azizin bqına dü.-rek •im:• 
~~ aoka.ldara fırlMDal• ltqla· yaralamıttır. Aziz haataneye kal. 
~· CiYar nine birçok bdm. dmlmıflır. 
~ lrıaftudaa ba,dclıtmı duJ'. 7 - Fatih camisinin swalan dö
~ Bu ura.da eokaktan seç• Aa külmiif ve pencere camlan kmL 
~. i.nhacle bir tatçmın dili bata· mııtır. 
~ ba~dı da haber .di. 8 - Kandilli raaathaneainin bah 
I.; imı v çeaindeki büyük bir aiaç yıkılmq. v-..:...... ..... Appma .ı.t- tır. 
biti~ hakikaten ha~ uyandı- 9 - Kartal nhtımmı su baamıı 
~ kadar meraklıdır. Y aptıiı- ve bazı haaarata aebebi7et vermif
~kıı \ıe ıön, eokata diifea tir. 
L._---• n bazılan telefon kü. 10 - SanJer kazaamm bütün 
;;--- tla parçalad .. an için ciYar yollarındaki teJefon hatlan bozul 

._ ~ yetmit ..... mu9tar. Tamirata batlatuDJftır. 
~ telefon bonlmaftur. Verilen 11 - Galatada KalafatYerİ cad. 
f,.L...__ S.aiaw ftlf• y .... plen it- de.inde 107 numarab elektrik kay. 
.::a_~ .._ çal ..... larelan sonra na1ı atelyeainin «'emir çatuı çök.. 
~· ~ demirleri kalclırüilmif. miiftür. 

Deniue batan. otanın 
.,. boiulanlar 

Fırtına denizde de büyük haaa· 
rat yapmlfbr. Bu yüzden birçok 
kaydı Ye motörler balmlf, liman. 

berler. 
VARŞOVA 

16,30: Piyano - kemaa (Paıani, Çay
kovıki, Brahmı vı.) 17: Çocuk proıramL 
17,15: Süel konser. 17,45: Şarkılar. 18: 
Haf f müzik (Küçük radyo orkestrası). 
18,50: Sözler. 19: Piyano müziii (Liıiçlri\ 
19,30: Sözler. 19,45: Pllk. 20: Sözler. 21: 
Soliıt konseri (Hrabi, t>imek). 21,45: Ha
berler. 22: Tarihi yayım. 22,45: Safonik 
konser (Ozimin•ky'nin idaresinde ve Be
ethoven, Roziki, Klbar'm eıerlerinclm). 
24,05: Hafif müzik. 

BUDAPE~TE 

mektedir. Son tel..,.Aan veriyoruz:] 

1 • Zecri tedbirler 

Fransa yenı bir 
teklif yapmadı 

Roma, 4 ( A A.) - Resmt mahafil, 
Laval'in ltalyaya yeni teklifler yap
mıt olduğu baklandaki haberleri ya~ 
!anlamaktadırlar. 

Petrola ambargo 

"harp!" demektir 

Amerika daha şiddetli 

hareketlere taraftardır 
VGfin8'fon. 4 AA. - ICOft6Te 

toplanh deoreai açıldıfı aamon 
yeni ''Bitarallrlı aiycuaaı., nan 
metni ile mefpl olacalttır. 

Ya sulh, ya ambargo 
Pöti Jurnal ıazeteıinden: 
.. Zecri tedbirlerin kuvvetlendirilme 

si ile ihtilafın dostane bir aurette hal· 
ledilmcai araamda bir sür'at müaab~
kau bathYor. Yeni zecri tedbirlerin 
~tbikına ciritilmeden evvel ihtillfm 
dostane: bir surette halledilmesi için 

. mlizakerelere cirifmek icap eder. 

18: Köylüye. 11,30: Şandor Buro çinıe-
ne orkeltraaL 19,25: Konferanı. 19,55: • Roma-, 4 (A.A.) - İtalyan gazete
Uluaal Fin ,arkılarL 20,25: Sen proıram. leri Kanadanm petrol ambargosu hak-
21: Dano. 21,45: Dq ıiyau. 22,20: Ha- kındaki menfi hareketini hararetle tef 
berler. 22,40: Liıt zamanma ait oda mü- sır etmekte ve bu ıerait içinde on se-
ziii. 23,30: Ç aıene orkestraaL 24,30: • "lkkı: da 

Jlalaorip 4'eu,.,lere tic:crri mii. 
baJelelere lftdni olmalı iı;iıt A. 
rneriia hiilriirneti toralrndan ~
pılan maneoi taoilı dolay.ile 
fimJi malaarip memlelıetlere 
Bönclcrilecelı iptidai maddelere 
ambar•o lıonalmGI i~ meocat 
temayül handem altı ay eooel
kinden aiyadeclir. Hattô handan 
Amerlıan tfe!lret:nin sarar 6Ör
meai hile göae alınmolrta.ılır. 

Hülıumet. yeni lıanun ile. lıen 
cliaine. miina İp •örtlüfü .saman 
larlılı muameleler yapmale .._ 
lôhiyetini temin etmelrtctlir. 

Ham maddeler iyi 

taksim edilmiyor 
Londra, 4 ( A.A.) - Royal empa

yir soaayti'nin bit ziyafetinde söyle • 
difi nutukta ham maddelerin taksimi 
ıneaelesinden bahseden Lord Ellan 
Of Hartvut demittir ki: 

H be 1 kizler komitesinın 12 ı etnun top-plik. 1,05: a r er. 
HAMlJURG larup toplanamıyacağını sonnaktadır-

laf. urnale d'ltalia gazetesi diyor ki: 
18: Hafif müzik (Köniısberc'den nakil). 

19,30: Muhtelif. 20,10: Mandolin orkes
tra L 21: Haberler. 21,10: Dans. 23: Ha
be !er. 23,25: Müzikli proıram araıL 24: 
Oda müziii (Mozart, Haydn, Bach). 1: 

"Petrol ambargosu hakkındaki ln
ı:iliz teklifi her tarafta bilyilk bir he
yecan hiaıl etmi§tir. Kanadanın red 
kararını da buna atfetmek icap eder. 

.._ JnıUtere memnun olmıyan dn 
l~tler araamda bir ihtilif kaynağı ha· 
lini alan bu it etıafmda ameli bir plin 
yapmalıdır. 

Zec:ri tedbirlere iftirolr etrniı o. 
LA YPZlG lan laiilı6metlerden hiçbiri. elıono

Kar11ık sece miıziiL 

• 

Yeni metnin, icra lıauı.•etine 
laarp malzemen üaeri9!e leona· 
lan cımbarwonun iptidai motlcle. 
lere temam •lahiyetini wr•cc. 
ii .....ımcı1ttaclır. 

Bir tashih 
Vaşington, 4 (A.A.) - Ikea, bu

ıün gazetecilere yaptıfı beyanatta de 
mittir ki: 

2 Cephe,erdevaziyet 

18: Hafif müzik. 19: Ekonomi. 19,40: 
Skeç (Mdzikli). 20,35: Büyiik konser (Ha
endel, R. Strau11). 22,30: Aktüalite. 23: 
Haberler. 23,30: Berlinden nalril. 

VİYANA 

18,50: Fotofrafçdık. 18,30: Konıer 
(Chriıtlkern; Ernıt Urbach). 19,10: Gü
zel ııan'atlar. 19,05: Sözler. 20: Haberler. 
20,10: Memleket. -19,05: Sözl•. 20: Ha
ber:er. 20,10: Memleket haberleri. 21: 
"Deniz ve a,k dalıaları,. adlı ldhik mtl
zik kompoziıyona. 23,10: Hava ıporu. 23. 
20: Hafif müzik. 23,50: Sözler. 24,05: 
Hafif mütifin devamL 24,45: Danı müzi
iL 

,BERLIN_ 

17.30: Htftt Metfk ~R. ıfQan, Glak, 
Hendel, Şubert). 19,30: Muhtelif. 20: Mii
nib'ten nakil 21: Haberler. 21,10: "Kim 
naaıl nerede-Niçin,, adlı prkdı yayım. 23: 
Haberler. 23,30: Keman, Oboe, piyano ile 
karqık havalar. 

milı «ılaaJan çolı telalikeli ablolıa. 
ya .,. clolayr.aile •Üel NhaYfl kay_ 
malıta olan yeni .ucri teclb;rlerin 
oer.ceii netice lttılılııncla artılı laa
yalôta lıapclamld. Petrol iiurine 
lıonalacalı bir ambar,.onun Gfaiı 
yalıan süel mahiyette olduğu Lort 
Se.Yl ırihi müfrit aecri tedbir taraF_ 
tarlannca dalai itiraf eclilmeltteclir. 

"'21, 11 tarihinde yaptığım beyanat 
yanlıt anlatıldı. Ben yalnız bükUmet
ten mühimmat ihracını durdurmak 
için gayret urfedilmesinfiatedim. Pet 
rol Uzerine bir ambargo konulması 
için •Wıiyeti haiz defilim. Bu it D11 
Bakanlığına aittir. Ben genel mahiyet 
te bir beyanatta bulundum.,, 

_B_a_ld_v_in __ k_a_b_in_es_i __ şid-

detli harekete mecburdur 

tiln~~,-eri~n'cft~ 

Habeş tebliği 
Adiaabüa, 4 (A.A.) - Habq bil • 

kQmeti, 30 llrincitepinde Habef kuv
vetlerinin Tembien dailannda Karnı 
le'den Neima ımntakaıına doğru gi • 
den bet yil• ltaJyana hücum etmi§ ol· 
duklannı bijdirmekteclir. Saatlerce de 
vam eden bir muharebeden ıonra I tal 
yanlar ric'at etmitler, 50 ölü ve birçok 
ıilMı ve ernk bırakmıı,ardır. Habct -
lerden 15 kiti ölmUt ve birkaçı da ya
ralanmııtır. Habet hükQmeti, ltaJyan 
kuvvetlerinin Gorahay ve Gerlogubi -
den çekilmit olduğunu kat'i surette te 
yit etmekte ve aon ciiıılerde Ocade~ 
.,. .......... iylet•• 
lln birçok lf&i"erın cepheye d3n -
mek için mtiracaatta bulunmuı olduk 
!arını ilave eylemektedir. 

Çamurlara gömülen 
KISA DALGALAR Londra, 4 (A.A.) - Röyter Ajan

BERLlN sına göre, ltalyan - Habe§ anlaşmazlı
ğı hakkında Pariste Fransız ve lngi-

nın parlamentodaki açılq nutkunun 
lngiliz eiyaaaıında herhangi bir deği
şiklik vukua ıeleceğine delalet ede -
cek hiç bir imada bulunma'l\8kta ol
duğunu kaydetmektedirler. 

Elıo tle Pari •a•teai, )'ediyor: 
"Balıloin, petrol ü•rin• am

bar,.o konalmuını ima bile d. 
miftir. Bu suretle /nl'iltere O., 
lıleri Bakcınlıfmın birincilıGnan 
ayındaki laııliyeti ilrincitepin cı. 
yandaki laaliyetinin ayni ola
c:alıtır. E•uen IHP.•a tiirlü ola. 
maa.. Çünlıii milli birlilı /aülrıime 
ti lrallıınmumı ue lr1111oetini Al
rilıa oe Alıclen;a İ1Jleri )'iiaiiraclen 
harelıete ••lmif olan ellıôn U• 

marniyenin miiaa/aeretin• borç. 
ladur. 

zırhlı otomobiller 
Harıeaa. 4 ( A.A.) - "lngiliz So • 

malisi" Cenup cephesinden gelen yer 
lilerin Reuter Ajansı muhabirine ver
dikleri malOmata göre Gorabai'nin 70 
mil cenubunda kiin Buaali yakininde 
on iki zırhlı ltalyen otomcbili çamu
ra batmıt ve içindekiler tarafından 
terkedilmittir. Henüz teyit edilmemiş 
olan bir takım haberiere göre bir ltal 
yan kolu, Opden'de Habetlerin taar· 
ruzuna utı&mlftlr. Habctler, müsteY· 
lileri hezimete uğratımt ve 130 kadar 
İtalyanı 31dünnil• ve yaralamıt olduk 
lannı beyan etmektedirler. liabeşlerin 
öHl ve ,....ıı olarak nyatı 70 kiti -
dir. 

Çalrtma saatleri: Saat 10.45 - 14.20 : liz eksperleri arasında yaprlmakta o-
19, 74 m. ve 31, 45 m. Saat 15.00 - 18.35: lan &örütmtler hafta sonunda bitccek:-
3l,38 m. Saat 19 - 23,35 : 25, 49 m. ve tir. Tasavvur edilen planda ltalyaya 
49, 83 Dl. 

LONDRA mühim arazi terkini istihdaf edeceği 

Çalıtma saatleri: 10 - 12,20 : 25,53 m. 
ve 31, 55 m. Saat 13 - 15.45 : 16, 86 m. 
ve 19, 82 m. Saat 16 - 18 : Göıterilen 
poıtalardan ikili: 19,12 m. 25, 29 m. ve 
31, 55 m. 

Saat 19.15 - 23,30: Göıterilen 2 veya 
ile poıta: 19, 66 m, 25, 53 m., 31, 55 ve 49, 
10 m. 

PARIS 

Çal11ma ıaatleri: Saat 11 - 12 : 25, 23 
m. Sut 13,50 - 11 : 19, 68 m. Saat 11.lS
l : 25, 23 m. 

Sinemalar - Tiyatrolar 

• SEHtR TIY A TROSU: Saat 20 de 
(Saz - Cu) opereti. 

• FRANSIZ TlY ATROSU Hallı: Opere
ti: Bu alttam 20,30 da SEVDA OTE
Li bürik fantui operet 3 perde. 

• NAŞIT - ERTOORUL SADi HA-
LiDE Ba ıece aut 20,30 da 

(Hülleci). 

• YILDIZ: Aık aenfoniai. 
• SARAY : (Kontinantal). 
• SUMER : CBaıdad yolu). 
• iPEK: (Şen dul) 
• ALKAZAR: (Korsan ku) 

• TURK: <Kara J'llcı) 
• MELBK: (len dal) 
• ŞIK: VITID& bWbilliL 
• MiLLi: [Altın Zincir] 
•KADIKÖY B'OREYYA: (Kirik Ha

yatlar] 
• 'OSKUDAR HALB : (Moakova ıece
leri). 

' daki bazı semiler de demirlerini 
koparmııtır. 

1 - Mehmet kaptanın idareain. 
delLi odun yüklü Ayclm çektirmeli, 
Kuruçetmede kömür depolan ö
nünde bailı duran Ahmedin elli 
tonluk ma.aaama çarpmqbr. Ka. 
za lll'UIDCla halatlan kopan m&Y. 
na dalıalar tarafından sürüklene
rek sahildeki fenerin iiltüne dif. 
mÜf Ye kayalara çarparak batmq. 
-trr. MaYDUUD çarpması ~zinden 
f..., ele haaara uirumttır. Hi.di
.. e-aunda .aavaaıun içinde bu.. 
lunan lnebolulu lamail oflu Mela. 
nıet kurtanlmqtır. 

2 - Kabataı önlerinde demirli 
buluaan Aaya vapuru fırtına yi. 
zünden iki demirini birden kopa. 
rarak k.....te yüklü bir Yllpur& 

doğru değildir. Hakikatte eksperler 
evvelce Cenevrede betler komitesi ta
rafından yapılan teklifler dairesinde 
çahtmaktadırlar. Bu tekliflerde mü -
him ekonomik imtiyazlar ve ltalyaya 
Ogaden mıntakasının terki dütünül -
mekte idi 

Plan gizli tutulacak 
Eksperler bir plan vücudc getirir 

lerse bu plin Milletler Cemiyetine ve
rilecek ve cemiyet bu plinı nqretmi
yecektir. 

İtalyanın hoşuna git-
miyecek bir tekzip 

Nevyork, 4 A.A - Nev - Jer
sey'de büyük bir petrol ıoayeteainin 
batkanı olan Tıiıl, kendi tirketinin, 
ltalyadaki ıubesi vaaıtaaiyle g<lya 
Muuoliniye müracaat ederek, "ltal -
yada petrol inhiurı kendiaine veril -
mek f8rtİyle,, harbin devamı müdde
tince eptrol vermek taahhüdünde bu· 
lunduğu hakkındaki ıazete haberleri
ni ıiddetle yalanlamııtır. 

Macarlar da zecri tetd
birlerden zarar görü
yorlar 

Pette,4 A.A - Tecim Bakanı 

Oeuvre gazeteıi, yazıyor: 
"'Cumarteıi &ünü Laval ile Samvel 

Hor, Muaaoliniye teklif edilecek t~ 
viye auretinin esaalanDL kıararlaıtıra
caklardır. Çünkü Duçe, hiç bir tek -
lif yapmamaktadır. lneiltere ile Pran. 
aa ise Duçe'ı:ıin yağmurlar mevsimin· 
den evvel müzakerede bulunmağı ar-
2u edip etmediğini <Sğrenmek istemek. 
tedirler. Peteraon ile Sen Kanten'in 
çalışmalan pek o kadar kolay delil
dir. Diğer taraftan Şambrön ile Suviç 
arasındaki ı<Srütmenin hiç bir netice 
vrrmemit olduğu söylenmektedir. 

Bununla beraber Londrada ltalya -
nın görilfme eaaalannı kabul edeceti 
ve müzakerelere ıiriıeceli sanılmak· 
tadır. Hakikatte petrol tıserlne mn -
bargo koymalr ıur~yle atınaak secrt 
tedbir bir iki aya kadar Italyayı ln • 
gilterenin keyfine tlbl bir ~ ıetire
cektir. 

Bundan batka. Milletler Cemiyeti 
lsviçre ile Avusturyanın halihazırda 
ltalya ile mutat ticaretin üç misli ti -

çarpmqbr. 1 fından uzun cahpnalardan aonra 

Bir .!ta1yan tebJiği 
Roma. 4 (A.A.) -Aıkari kolunun 

prkt nere cephesinde, Alemale mev
lrilnde yapmlJ oldufu bir temizleme 
ameliyesi esnasındaki muharebe bak
landa aşafıclaki tafsilat .ıınmıştır: 

AakartJer, dar bir bopza &irccekl~ 
ri sırada kendilerine karp bir tilfe:ık 
ateti açdmıttır. Aakarlter mukabele
de bulunmuflardır. Tüfenk atqi. iki 
saat devam etmiştir. Ondan sonra Aı 
kartJer, ıUnıU hücumuna lral~r 
v~ Habetleri kaçmağa mecbur etmif
l"rdir. Habqler, 15 ölU bıraJmutlar -
dır. İtalyanlardan 5, Askarilerden olr 
zabit <Slmilftilr. 

53DO İtalyan yaralı mı? 
Portaalt, 4 (A.A.) - Zl tubattan 

23 tetriniaaniye kadar Dofu Afrika
ya gitmek üzere 242,000 İtalyan ka
naldan ıeçmif, 5,300 hasta da ltalya
ya d<Snmilftilr. 

Bastonu kınlarak aulara kapılan kurtanlmk Arnavutköy nhtmuna 
Aqa Yapuru limanm bir romorkö'.. baitanmıttır. Elektrik tirlcetinin ci- Fitre ve zekat parası binler 
rü tarafmdan kurtanlmıttır. vardaki kabloNnun -ulup boıml-

3 _ Oaküclar aandalcılanndan madıiım anlamak üzere tetkikat ;e zavallının yarasına da mer 
3122 Bekir lstanbuldan Osküdara y.apmaktadır. 1em olacaktır. Suzusluktaı 
siclnea dalıalara dayaDAIDIJ'• • 6 - Haydarpata mmdireii i ratlamıı topraklara düşen yağ 
rak sandal batmr,tır. Deeiu dü. ç~e ve Kadıköy sahilinde büyük uur gibi her felakete yetişer 
... motörcü Arif ile sandalcı Be. bar ••YDA batmıftD'. '<IZILA Y ı Türkiyede düşmü• 
kir sahildeki kaF!klann yetifmeai 7 - Befiktat açıtmclan seçmek· ·ocuk bırakmamak ergesilc 
üurhıe baJ'pa 1nr halde kurtarıl· te olan Kudret romorkörilaün I*'• 
mıtlardır. vaneaine bir halat aanlmlf Ye ha. ;ırpman Çocuk Esirgeme Ku 

4 - Babanoflu Fuada ait Saa. reketini durdurmuttfP'. s.ı,.- tara· ıxnu da, 'Cvini%e bırakıl•cak 
det miıncleld teaenila motöri fmdan drükl....ıe batlayan l"O. "G"itre zarflanndan kuvvet ala 
Kuraçepae nhtamnda ••tlı iken morkör yetifea liman modrü tara ~aktardır. Aç kalmış bir yoksu 
iplerini kopararak kaybolmuıtur. fmdan kurtanlmııtır. 'un, sokakta kalmış bir yawu 

1 - . Nilüfer. ••pm:u Anumatkö. 8 - Utku yapmu K~çeflDede 1un demek olduğunu i...tniz 
yünde ıki demirini birden kopara. karaya oturmu.- da yelifen ro- !le . ~-
rak kara,.a dütmiiftir. Vapur ci.. morkörl• tarafmdan brtanlmıı. ı ie bılmıyen yoktur. 
vudaa Jwtiten IGlllOftörler tara. br. \, .J 
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Aç karnına bir kahve ka,ıtı 
a lınd kta kabııhtı def~der Y ~mek
ler dt n b·rer saat sonra ahnırsa 

Hazımaızh§ı, mide ekşilik 

v~ yanmalarını ~derır A~"JZdakı 
tatıııhtı ve kokuyu lzale ed,.r 

9982 

1 latanbul Har•ci AskerA 
Kıtaatı ilanları 

ın Safranbolu P. Alayın 
ihtiyacı için kapalı zarf 
120,000 kilo un münak 
saya konulmuştur. 29 İki 
citeşrin 935 saat 15 de iha 
Safranbolu Belediye bin 
sın da Askeri Sa tmalma K 
misyonunda yapılacaktı 
Tahmin bedeli kilosu 1 7 bu 
çuk kuruştur. İlk Temina 
15 7 5 liradır. İsteklilerin b 
li saatten bir saat evvel tek 
lif mektuplarım Komisyon 
vermeleri. ( 466) ( 7 333 

la 
a-
n-
le 
a-
o-
r. 
-

tr 
el 
-
a 
) 

9861 

* * * 
Tekirdağı için beher kilo -

e su 6 kuruştan 720 ton v 
Malkara için beher kilosu 
kuruştan 360 ton arpa 9 
12-935 pazartesi günü saa 
14,30 da ve 16 da Tekirda 
ğmda sa tmalma komisyo 
n unca kapalı zarfla alınaca 
trr. Tekirdağının 3240 v 

7 
-
t 
-
-
k 
e 

__________ ._. Mal karanın ilk. teminatlar I 

Deniz Yolları 
1ŞLETMES1 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar
.. _ zade Han. Tel. 22740 .... 

iskenderiye yolu . 
postaları 

Gör•ilen lüzum uzerıne 1.ken· 
deriye yolu pottaları mu'tak 
katrn tatıl olunmuıtur ~alı 

ııünleri le a lkacak poıtaıar iz. 
mir'e kadar rıdıb perıt>mbr 
günlen Jımir'den dörıecPkıer-

dır. "7686,. 

Mersin yolu 
ERZU UM npuru 5 Bir ·ncı 

kanun PE~ Ş' MBE. ~nü aaaı 

11 de PAY ASA kadar "7658 ,, 
1006 

Trabzon yolu 
ANKARA vapuru 5 Bi,.;nc• 

·1t_.inua PER~~BE günü ,.,••t 
20 de HOPA'Y A kadar "7659,. 

1007 

VAPURCULUK 
Türk Anonim Şirketi 

latanbul Acentabğı 
Liman Han. Telefon: 22925. 

1 

-
1890 liradır. Şartnameler 
Tekirdağ satmalma komis 
yonunda görülebilir. İstek 
lilerin kanuni vesikalaril 
birlikte teklif mektup vey 
makbuzlarını ihale saatin 
den bir saat evvel komisyo 

-
e 
a 
-
-

na vermeleri. 
(472) (7367 9865 

• • • 
-
-
-

-

-
1 

Manisa merkezindeki kı 
taat ihtiyacı için 2 90000 ki 
lo un münakasaya konul 
muştur. Şartnamesi 232 
kuruş ücret mukabilinde 
Manisada Tüm satınalma 
kmisyonundan verilir. Mü 
nakasası 12 birincikanun 
935 perşembe günü saat 1 O 
da Manisada Tüm satına! -
ma komisyonunda yapıla
caktır~ El{siltme kapalı zarf 
usuliyledir. Unun beher ki 
losunu muhammehl\ fiat 
16 kuruştur. Teminatı mu
vakkatası 3480 liradır. İs-
tekliler ticaret odasında mu
kayyet olduklarına dair ve
sika ibraz etmeleri lazımdır. 
Teminatı muvakkata mak
buzu ile birlikte teklif mek
tuplarını münakasanın belli 
saatinden en aşağı bir saat 
evvel Manisada Tümen sa

__ M_e_r_s_i_n_Y_o_l_U__.._ıı ı tınalma komisyonuna vere-
ceklerdir. ( 482) ( 7501) 

Galata şubesi Tel: 43'563 

DUML U Pi AR Hpuru 8 9881 
Birtncı Kinun PAZAR r·ınü • * * 
.... t 10 da MERS NE kadar, Tümen birlikleri ihtiyacı 

. 
YILBAŞl-

MurtAsEaEı iLE 
TAKLİDİ YAPILMIYAN 

ALTIN 
BiLEZiKLERi 

Sergisine davet 
Büyük Çar,ıda Kayseri soka

ğında 9/ 11 No lu dükkanda ku 
yumcu Hacı Mehmed Cemal na 
mile çalışarak pek çok mü~teriler 
kazanmı~ ve cümleıi.ni mem 
nun etmiş iken zaman icabı 
olarak Ağa sokağında Varakçı 
han karşısında 56 No. Ju dük 
kana nakletmi§dim. Muhterem 

'nüşterile~imi benden uzakla§ 
tırmak ısteyen rakib komsula 
rım tarafından hilafı hakikat 
~!arak ~u dükkanı da kapadı 
gımr soylemekte olduklarını yi 
ne kendi müşterilerimden haber 
aldığımdan bu gibi asılsız sözle 
re aldanmamaları için 

(Ağa sokağında Va
rakçı han karşısında 
56 numerolu dük -
'<anda) 
çahşmakd.a olduğumu ve muhte 
rem müşterilerimi her veqhile 
memnun edeceğimi ilin eyle 
rim. 

Kuyumcu Hacı Meh~d Cemal 

olan 1600 kilo Sandık için· 
de çekirdeksiz kuru üzümle 
24200 kilo patatesin 18-12-
935 çarşamba günü saat 
16 da ve 17 de Lüleburgaz
da Süel arttırma ve eksilt
me Komisyonunda yapıla· 
cakhr. O zümün bedeli 2204 
ve Patatesin 1452 liradır. 
Patatesin teminatı 109 lira 
ve kuru üzümün 166 liradır. 
istekliler şartnameyi her 
gün okuyabilirler. Kanuni 
veıikalarile ve ilk teminat 
mektup veya makbuzlarile 
Komisyona müracaatları. 

( 499) (7682) 
• 4 * 

Bir kilosuna biçilen eder 
200 kuruş olan 11000 kilo 
kalın ve 11000 kilo ince ki 
cem'an 22000 kilo sarı sa
bunlu kösele kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. İ
halesi 20 Birinci Kanun 935 
cuma günü saat 15 de M. M. 
V. Satınalma Komisyonun
da yapılacaktır. Şartname 
240 kuruşa M. M. V. Satın
alma komisyonundan alı
nır. İlk inanç parası 3520 li
radır. Eksiltmeye girecek
ler İlk inanç parası mektup 
veya makbuzlarile kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde 

L ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

1 ~ 

50 tane 100 mumluk ampul beheri 82 kuruş. 
20 tane 100 mumluk ampul arganti beheri 102 knrn~ 

300 tane 15 mumluk ampul beheri 40 kuruş. 
300 tane 25 mumluk ampul beheri 40 kuruş. 
200 tane 50 mumluk ampul beheri 44 kuruş. 

5000 metro amerikan bezi beheri 26 kuruş. 
300 metro şilte yüzü metrosu 50 kuruş. 
J 50 metro ahçı bezi metrosu 30 kuruş. 

1000 metro kefenlik bez metrosu 35 kuruş. 

250 tane bakır yemek tası beheri 36 kuruş. 

100 tane yüz havlusu beheri 33 kuruş. 
70 tane yün fanila beheri 200 kuruş. 

300 tane cam bardak beheri 9 kuruş. 
100 tane cam sürahi beheri 55 kuruş. 
30 tane cam ördek beheri 50 kuruş. 

100 tane hasta abası beheri 650 kuruş 

lOO çift terlik çifti 120 kuruş. 

100 tane emaye ördek beheri 7 5 kuruş. 
?.00 tane emaye sütlük beheri 70 kurus 
250 tane su marşibası beheri 12 kuruş.-
100 tane çaydanlık beheri 75 kuruş. 

30 tane lazımlık beheri 45 kuruş. 
124 tane tükürük hokkası beheri 45 kuruş. 

25 tane kapaklı tencere beheri 20 kuruş. 
20 tane 18 numara kapaklı tencere beheri 7 5 kuruş. 
10 tane 20 numara kapaklı tencere beheri 90 kuruş. 

100 tane tabak beheri 11 kuruş. 
100 tane kase beheri 20 kuruş. 
25 tane Tepsi beheri 90 kuruş. 
50 tane yemek kaşığı beheri 22,5 kuruş. 

250 tane porselen yoğurt kasesi beheri 21,5 kuruş. 
50 tane çotba kasesi beheri 27 ,5 kuru!;. 
100 tane tabak beheri 27 ,5 kuruş. 

15 tane gerdel beheri 350 kuruş. 
30 tane çinko su kovası beheri 100 kuruş 
15 tane emaye kapaklı kova beheri 200 kuruş. 
25 tane emaye 14 numara küvet beheri 12, kuruş. 
25 tane 18 numara küvet beheri 14 kuruş. , 
20 tane 42 numara küvet beheri 70 kuruş. 
25 tane 32 numara müstatil küvet beheri 37 kurı•'" 
35 tane 34 numara küvet beheri 43 kuruş. 
20 tane 30 numara küvet beheri 32 kuruş. 
20 tane 40 numara küvet beheri 70 kuruş. 
40 tane böbrek şeklinde küvet beheri 7 5 kuruş. 
15 tane iki küplü gerdel beheri 250 kuruş. 

Muvakkat 
teminatı 

139 

6,75 

13 

7,27 

48,75 

g 

62 

İstanbul komutanlığına Ankara Hastanesi ameliyat
bağh birliklerin motörlü va- hanesi için 20 kalem Seterli 
sıtaları için alınacak olan Sation cihazı kapalı zarfla 
33500 kilo benzini vermeği alınacaktır. Muhammen ru
istekli olanların verdikleri tarı 8500 liradır. İlk temi: 
fiat tahminden yüksek olma natı 638 liradır. EksiJtrrıesı 
sından dolayı ihale edilmi- 23-1-936 perşembe günü 
yerek iktisat işlerinden ah- saat 15,30 dadır. Eksiltille
nacak rayica nazaran tekrar ] ye gireceklerin ilk teminat 
ilanına karar verilen 33500 makbuz veya mektuplariıe 
kilo benzin kapalı zarfla alı- 2490 No. lu kanunun Z 
nacaktır . Muhammen tuta- 3 üncü maddelerindeki ve
n 12. 730 liradır. İlk temi- saikle birlikte ihale günil 
ı:atı 955 liradır. $artname- vakti muayyenden en aı 
sı komisyonda görülebilir. saat evveline kadar Fındık
E.~s~~tmesi 6-12-935 cuma lıda Satınalma koınisyoıuı
gunu saat 16 dadrr. Eksilt- na gelmeleri. ( 7651) 
meye gireceklerin ilk temi- • • • 
nat makbuz veya mektubile Gülhane Hastanesinde 
2490 No. lu kanunun 2. 3 yeniden inşa edilecek otan 
cü maddelerindeki vesaikle bina kapalı zarf~a eksiltme" 
birl;kte teklif mektuplarını ye konmuştur. Muhammen 
belli e-ün ve ihale saatinden lUtarı 32.61 O lira 43 kuruŞ" 
en az bir saat evveline kadar .tur. ilk teminatı 2446 lira" 
Fındıklıda Satmalma komis dır. Eksiltmesi 23 B. Kanun 
yon una vermeleri. ( 7 3 4 2) 935 pazartesi günü saat 

9864 15,30 dadır. Şartnamesi 250 
* ~ * 

İstanbul komutanlığı bir
likleri için alınacağı evvelce 
ilan edilmiş oJan ve ihale gü 
nü isteklisi çıkmıyan 27 .000 
kilo sabun kapalı zarf ile alı
nacaktır. Muhc:ımmin tutarı 
7425 liradır. İlk teminatı 
5 5 7 liradır.· Eksiltmesi 6-
12-935 cuma günü saat 11 
dedir. Sartrıamesi komisyon 
'.la görülebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin ilk teminat 
makbuz veya mektubile 
2490 No. lu kanunun 2, 3 
-:ü maddelerindeki vesaikle 
birlikte teklif mektuplanm 
belli gün ve ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar 
Fındıklıda Satınalma komis 
yon una vermeleri. ( 7 3 4 ~) 

9865 

kuruş mukabilinde Koınif# 
yonumuzdan verilir. Eksilt 
meye gireceklerin ilk temi" 
nat makbuz veya mektupla" 
rile 2490 No. lu kanunun 
2 ve 3 cü maddelerindeki ve 
saikle birlikte ihale gün~ 
vakti muayyenden en az bır 
saat evveline kadar teklifna

1 melerini F mdıklıda Satına 
ma Komisyonuna vermele· 
ri. (7652) 

MAHALLESi 
ve 

Cerrahpaşa ha'stanesi için lazım olan ve yukarıda cinsi sayısı, 
muvakkat teminatı yazılı olan eşya cinsleri itibarile 8 bölüme 
ayrılarak ayrı ayn açrk eksiltmeye konulmustur. Sartnamesi Le
vazım müdürlüğünde nümunesi de Ayasofya~da ka"in Levazım am 
barında gö_rülür. Eksiltmeye girmelt isteyenler 2490 N o. h arttır
ma ve elCsıltme kımununda yazılı VesiKa ve füzalanntla gösteri- ~~==-~---"- • • • 

Muhtelif cins kantar ve 
terazi ve teferrüatı alınacak
tır. Muhammen tutarı 2487 
lira 5 O kurustur. İlk teminat 
18 7 liradır. Şartnamesi Ko
misyonda görülebilir. Ek
siltmesi 18 Birincikanun 
935 Çarşamba günü saat 15 
dedir. Eksiltmeye girecekle
rin İlk temiant makbuzlarile 
beraber belli gün ve vakti 
muayyende Fındıklıda Sa
tınalma Komisyonuna gel -

ÇOR.BAYI 

HASAN 
Özlü Unlarile 

len muvakkat teminat makbuz veya mektubilc beraber &-12-935 
cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(B.) (7380) 

Tekirdağ Urayı Başkanlığından: 
Tekirdağ şehrinin Halihazır harita ve planı yaotırı

lacağından gerek yalnız haritayı ve gerek her i" 'sini 
yapmağa talib olanların Tekirdağ Urayı Başkanlığına 
müracaatları ilan olunur. (7665) 

Devlet Demiryolları ve Limanları i~letme 
Umum 1 da resi ili.nlarJ 

llk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 
(22725) lira olan 32 kalemden mürekkep şef yazıha
nes~, etajerli ve etajersiz, memur masası, telgraf maki
nesı masası, orta masası, etajerli küçük memur masasr 
ve etajeri; komodin, telef on etajeri, dosya, kurşun, 
vangm, abonöman karneleri ve ihtiyat bilet, eczane -
J 
. 
çin ilaç dolapları, sandalya, şefdötren, evrak, imdadı 
tsıhhi, şamdan, alet ve mektup sandıkları, tahta kağıt 
atacağı, 2 ve 5 metrelik tahta rampa, fıçı rampası ilan 
t ahtası. etiket levhası, 4 metrelik tahta merdiven ~ahta 
ayak altlığı, laburatuvar için çalışma, eczacı içi~ çalış
ma ve eczacı yazı masaları 20-12-1935 cuma günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1704.38 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
tekliflerin aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reis
iğine vermeleri lazımdır. 1 

Bu işe ait şartnameler Akarada malzeme dairesinde 
ve Haydarpaşada Tesellüm ve sevk müdürlüğünde para 
sız olarak dağıtılmaktadır. ( 767 5) 

t 
Muhammen bedeli 12125,20 lira olan muhtelif eb'at

a ağaç vidası rondela ve gupilya 6 İkincikanun 19 3 6 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
cara İdare binasında satın alınacaktır. 1 

t 
B.u iş~ girmek isteyenlerin 909,39 liralık muvakkat 

emınat ıle kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifleri
ıi aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine 

vermeleri lazımdır. 
r 

~artname~er parasız olarak Ankarada malzeme dai .. 
esınden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü

g-i.inden dağıtılmaktadır. ( 767 5) 
r 
... 

y 
li 
azılı belgelerle birlikte tek rada M. M. V. Satınalrna 
f mektuplarını ihale saa- Komisyonuna vermeleri. 
nden bir saat evvel Anka- (500) (7681) ti 

meleri. ( 7 591) 
9909 

* ~ .... 
Çatalca kıtaatı ihtiyacı i

çin eksiltme ile 4000 kilo 
Gaz yağı 20 Birincikanun 
935 Cuma günü saat 15,30 
dadır. Muhamen tutarı 
1080 liradır. İlk teminatı 81 
liradır. Şartnaesi öğleden 
evvel komisyonumuzda gö
rülebilir. Eksiltmeye gire
ceklerin ilk teminat mak
buzlarile ihale günü vakti 
muayyeninde Fındıklıda Sa 
tınalma komisyonuna gel-
meleri. ( 7653) 

••• 

yapınız. Hasan yulaf, pirinr 
patates, beyaz mısır, arpa ve 
badem türlü özlü unlarile ya 
pılan sütlü mahallebiye bir par 
ça irmik karış~ırınız. Hasan bu17 

day nişastası özlü unu suda şe 
kersiz pişiriniz. Ü zerine pel< 
mez koyunuz. Hasan mercirnek 
bezelya, yulaf, patates özü unla 
rile çorba ve püre yapınız~ ne 
fasetlerine doyum olmaz. Hasan 
özlü unlarile çocuklarınızı besle 
yiniz. Tombul tombul, fıstık gi 
bi olurlar. Hasan çavdar öıU 
unile ekmek yapınız.Çok lezzet 
lidir. Mutlaka Hasan markasına 
dikkat ediniz. Hasan özlü unları 
nefasetini on sene muhafaza 
eder. Daima tazedir. Hiç kurt 

lanmaz. Hiç bozulmaz. 

Hasan deposu: 
Ankara, İstanbul, Beyoth• 

Eskişehir Hastanesi Sıh- .. ---------ı 
biye ihtiyacı için şehir cer-
yanı ile işler sabitRontken 
cihazı alınacaktır. Muham
men tutarı 8900 liradır. İlk 
teminatı 668 liradır. Şart
namesi komisyonda görüle
bilir. Eksiltmesi kapalı zarf 
usuliyle 23-1-936 perşembe 
günü saat 15 tedir. Eksilt- de' Hurma sabunu 24 veya 12 a 
meye gireceklerin ilk temi- lik kutularda satılır. 
nat makbuz veya mektupla Gayet Mühin'I . 
rile 2490 No. lu kanunun ıcuı bır 
2, 3 Üncü maddelerindeki Hurma sabununun ko u .,r 
vesaikle birlikte ihale günü sabun olmayıp tabii ~o~ul~uıı· emsalsiz cinste herşey ıçın ~ unı" 
vakti muayyenden en az bir nılan bir ev sabunu oıdu~klcs' 
saat evveline kadar Fındık- bilhassa ev kadınl~rın!!\d~ecrr 

nazarlarına arzederız. n 1 
5 

lıda Satınalma Komisyonu be sizi iknaa kafidir. Hurtrıa~,,, 
na gelmeleri. (7650) bunu TURAN mamulatı·ı ' 

*** ·~d·ır~·-............. ,,,.~:;--yeniden yapılmakta olan 
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KASADA 
SAKLADIGINIZ 
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VAZİYETİN D~OİQ 

ONU rAİZ~E:. 
QAN~YA VE:i21NJZ 

wuçusi )ARTL ARIMIZf 
SoQUNUZ 

Daktilo Alıiıacak 
Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya 

Fakültesi Dekanllğından: 
Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi için müsa-

baka ile bir Daktilo alınacaktır. Ücret ayda 1 O O 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
nrnda.td Fakültede 9 - 12 - 19 3 5 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. 

..(.Qi6~) (3500) 9913 

Deniz vazıtn Satınalma kö'mis-
Yonundan : 

Kilo Tahmin Fi. M. Teminat Eksiltme gün Saat 
lrtanl...u)d-kl Deniz 

tratı için 88'.'18 4408 L. 8 K. 330,61 Kr. 16-12-935 14 de 

lieybeliadadaki tale-

l>e ve erat için 12192 658 (28) 49,37 ,, 16-12.935 15 de 

Yukarda rr:iktar ve tatmin edilen fiatları yazılı yaş 
Sebzenin hizalarında yazılı gün ve saatte açık eksiltmesi 
Yapılacaktır. Şartnameyi görmek isteyenler her gün, 
:B:ksiltmeye girecekler yazılı gü~ ve saatte yukarda mik
tarı yazılı muvakkat teminat makbuz veya mektuplarını 
\7ermek üzere Komisyon Başkanlığına müracaatları. 

( 7 5 71) 9904 

Lise Hazırlık Sınıfı 
Muntazam bir tahsil takip etmeksizin Lise sınıf bitirme ve 

olgunluk sınavlarına hariçten girecek gençleri bu sınavlara ha
ıırlamak üzere (Yuca Ulkü) Lisesinde bir (Hazırlık sınıfı) 
.a.çı lmış tır. 
Öğrem .saatleri, iş sahiplerinin de bu öğremleri takip etmele-

l"ine mü;aade edecek şekilde tesbit olunmuştur. • 
Öğretmenleri en kuvvetli Lise öğretmenleridir. Kayıt ve ka

buı şartlarım öğrenmek, kaydolunmak için her gün (15,30) dan 
sonra Cağaloğlunda Yuca Ülkü Lisesi muamelat bürosuna baş
vurulabilir. Tel: 20019. 
Öğremlere Birincikanunun beşinci Perşembe günü başlana-

caktır. 9926 

Universite Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarlık komisyonundan: 
Eczacı Okuluna lüzumu olup Üniversite Rektörlü

~i.inde bulunan listede yazılı ecza Üniversite Rektörlü
fülnde toplanan Komisyonda 1 9 - 12 - 9 3 S Perşembe 
RÜnü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedel 3041 lira 
1.~ kuruştur. Şartname ve liste her gün Üniversite Rek
toriüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda 
l'azılı vesika ile 228 lira 10 kuruşluk teminat mektubu 
Veya makbuzlarile ihale günü saat 14 de kadar zarfları 
Vermiş olmaları ltzımdır. ( 7 5 8 6) 

9841 

lJınumi neşriyat ve yaz1 ışleri Müdürü : Etem lzzet BENlCt 
Gazetec.ılik ve matbaacılık T A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, 100.- Basddığı ver : TAN matbaası. 

j lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu ılanları I 
Harbiye ve merbutu okul 

lar için 7 ton nohut 10-12-
935 salı"günü saat 14 te To
panede Sa tın alma komisyo
nunda açık eksiltme ile alı
nacaktır. Tahmin bedeli 
770 liradır. İlk teminatı 5 7 
lira 7 5 kuruştur. Şartname 
ve niimunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(287) (7373) 9867 

* ~ * 
Harbiye ve merbutu okul 

lar için 30 ton kuru fasulye 
10-12-935 sah günü saat 
14,30 da Topanede Satınal
ma komisyonunda· açık ek
siltme ile alınacaktır. Tah
min bedeli 4500 liradır. İlk 
teminatı 337 buçuk liradır. 
Şartname ve n ümunesi ko
misyonda görülebilir. İstek
lilerin belli saatte komisyo
na gelmeleri. 

(286) (7 3 74) 9868 

* :ıf. * 
Harbiye ve merbutu mek-

tepler için 2 buçuk ton yeşil 
ve 7 ton kırmızı mercimek 
9-12-935 pazartesi günü sa
at 14,30 da Topanede Satın 
alma komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Hep 
sinin tahmin bedeli 1760 li
radır. İlk teminatı 132 lira
dır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. 

(285) (7375) 9869 

* * * Harbiye ve merbutu okul 
lar için 7 ton çekirdeksiz, 2 
ton çekirdekli ku:u üzüm 9 • 
12-935 pazartesi günü saat 1 

14 te Topanede Satmalma 
komisyonunda açık eksilt
me ile alınacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 15 80 liradır . 
İlk teminatı 118 buçuk lira
dır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte Topa
nede Satınalma komisyonu
na gelmeleri. 

(284 (7376) 9870 

*** 
Harbiye ve mtrbutu okul 

lar iÇin 18 ton yansı kesme, 
yarısı çubuk makarna ile 4 
buçuk ton yarısı arpa ve ya
nsı tel şehriye 11-12-935 
çarşamba günü saat 14,30 
da Topanede Satınalma ko
misyonunda kapalı zarfla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
5850 liradır. İlk teminatı 
43 8 lira 7 5 kuruştur. Şart
name ve nümunesi komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarile bir
likte teklif mektup ve mak
buzlarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona ver
meleri. (282) (7377) 

9871 
• • • 

Harbiye ve merbutu okul 
lar için 7 ton zeytin yağı 11-
12-935 çarşamba günü saat 
14 te Topanede Satınalma 
komisyonunda açık eksilt
me ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 2 5 2 O liradır. İlk temi 
natı 189 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. 

(280) (7378) 9872 

• *"' 
İstanbul levazım amirli -

hale saatinden bir saat evvel 
komisvona vermeleri. 

(291) (7461) 9878 

* * * 
is tan bul levazım amirli -

ğine bağlı kıtaat için 11 O 
ton pilavlık pirinç ı 6-12-
935 pazartesi günü saat 15 
te Topanede satınalma ko · 
misyonunda kapalı zarfla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
26400 liradır. İlk teminatı 
1980 liradır. Şartnamesi 
13 2 kuruş mukabilinde ve -
rilir. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile bera her teklif mek 
tuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona ver
meleri. (292) (7462) 

9879 
• • • 

Harbiye Okulu için 1 7 
ton sade yağı 20 - 12 - 935 
Cuma günü saat 15 de Top
hanede Satmalma Komisyo
nunda kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 15 3 O O liradır. İlk te
minatı 1147 buçuk liradır. 

Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İstek
lilerin kanui vesikalarile bir
likte ihale saatinden bir sa
at evvel tekliflerini komis
yona vermeleri. ( 3 09) 

(7545) 9908 

K VV~Tl 
~~ORMOBiN 

.....__ __ KUTUSUNDAN CIKAR 

ADEMi lt\TIDAR 

ve 

BELQEVŞEKLIÖlrtE 

9949 

Devredile<:ek ihtira berab 
"Nişasta ve glutenli mevat imali,, 

hakkındaki ihtira için alınmış olan 4 
İlkkanun 1933 tarih ve 1759 numaralı 

ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere başkasına devir ve yahut icara 

verileceği teklif edilmekte olmakla bu 

hususta fazla malümat edinmek isti
yenlerin Galatada Aslan han 5 inci 

kat 1-4 numaralara müracaat eyle
meleri ilan olunur. 

9825 

Devredilecek ihtiı·a beratı 

''Elektro - Optik işaret tertibatı,, 

hakkındaki ihtira için alınmış olan 13 
Sonteşrin 1933 tarih ve 1771 numara
lı ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 

bu kere başkasına devir ve yahut ica
ra verilmesi teklif edilmel.te olmakla 

bu hususta fazla malUmat edinmek is· 

tiyenlerin Galatada, Aslan han 5 inci 
kat 1-4 numaralara müracaat eyle
meleri il!n olunur. 

9824 

', . ' ,' '•• ... 
EKSUL.IN 

.... Ademi 
. iktidqr, 

ğine bağlı kıtaat için 200 
ton un 16-12-935 pazartesi 
günü saat 16 da Topanede 
Satınalma komisyonunda 
kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 32000 lira 
dır. İlk teminatı 2400 lira
dır. Şartnamesi 1 6 O kuruş 
mukabilinde verilir. İstekli
lerin kanuni vesikalarile be
raber teklif mektuplarını i- l 

Bel .. 
gevşekliğı, 

Derman sızı ık, 
Vücut ve Dimağın 

.l,ı• •, ' ; . 

yorgunlu§unda 
pek''Müessir ,,. ·emin _ 

. t' • ' . 
• bir Haçtır. · 

Kutusu . • 200 kuruş 
BEŞiR KEMAL · MAHMUT CEVAT 

Etzanesi r- ' Sirkeci 
~ 

KAPALI ZARF USULiLE 
EKSiL l ME iLANI 

SÜMER BANK 
Genel Direktörlüğünden: 

1 - Nazilli basma fabrikası esas binaları inşaatı vahidi fiat 
esasilt> eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu işlerin tahm~n edilen bedeli 
1,711,992 lira 35 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Hususi şartname 
e) Metraj ve keşif hulasa cetveli 
f) Projeler 

İsteyenler bu evrakı 50 lira mukabilinde Sümer Bank Ankarc . 
Şubesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 25 Birincikanun 1935 Çarşamba günü saat 15,30 
da Ankarada Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkezin· 
deki komisyonda yapılacaktır. 
4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - a) Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 62,109 lira 77 

kuruş muvakkat teminat vermesi, 
b) Ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmesi, 
c) 2490 numaralı kanun.mucibince teminat mektubu ver 

meye salahiyetli bir banka tarafından verilmiş 1,711,992 lira 35 
kuruşluk bir işi halen yapabilecek mali bir iktidarda olduğum· 
mübeyyin bir şahadetname ibraz etmesi, 

b) maddes;'lde anılan ehliyeti fenniye vesikası Banka ta 
rafından teskil edilecek bir heyet tarafından verilecektir. istek· 
liler bu gibi büyük işleri muvaffakıyetle bitirmiş olduklarınz 
dair vesaiki en geç eksiltme tarihinden üç gün evvel bu heyete 
ibraz etmeye mecburdurlar. 

6 - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat 
evveline kadar münakasa komisyonuna verilmiş bulunmalıdır. 
Posta ile gönderilec ,..k mektupların nihayet ihale saatinden bir 
sıat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatrlm ' 
olması lazımdır. 98"~ 

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 eden1er hakkında takibat yapılacağı-Z~57 No. lu 
'{an un muci hince· ilan edilmişti. 

Müddetin hitamına az bir zaman kalmrş:;' oJmasınaa 
nebni halkımızın elinde mevcut bulunan eski gümüş pa
raların gerek vergi borçlarına tediye edilmek ve kerek
se ilan olunan fiatlar üzerinden tebdil ettiriJmek için 
Malsandıklanna müracaat etmeleri tekrar ilan olunur 

(3524) (7627) 9969 

Enkaz Satlşı 
Herekede Hereke fabrikası amele binalarından 46 metre bo

yunda ve 7,65 metre eninde iki katlı ve 33 odalı ahşap bir bina 
yıktırılarak enkazı satılacaktır. 

Taliplerin Birinci Vakıf hanında Asma kaatta Fes
hane Şirketi merkezine müracaatları ilan olunur. 

10024 

Saatli Ma;ırif Duvar .. Takvimleri 
Taklitlerini almarnlk için dik~t etmelidir. · 

Her türlü nf.lumat;, ıaatl.t, v'Akitıleri, fır.hna•.uı, . 
hava değietklikferl:ıi. " Arabi. ~l!ıi Ayları, mev.ılmler. , 
tarihi vakalar, darbıryıdler, maniler, latifeler , hikayele ri 
havi bu kıymetll Tllkv~ln taklidi çıkmıthr. · Aldanmamak için 
S""tlt Maarif T"k vimt adın" ve • " al rt'ımlnc dikkat etmelidir. 

!\lerk• 1.ı M.ı.ı.ırı l hıt.ııılı,ıı;t .. ,ı<lir. l'o1•Lıı:,· 1Lıı.1 lıliyiıl, is\iıııı toliH ~pı:ır . • 

Devlet Demiryollar1ndan · 
D. D. / 84 numaralı Gidiş - Dönüş Yolcu tarifesinin 

Birinci Kanun 935 sonunda bitecek olan mer'iyet müd 
deti Mart 936 sonuna kadar ve aynı şartlarla üç ay d::ıha 
uzatılmıştır. (3534) (7f525) 9967 

Şi~keti Hayriyeden: 
Birincikanunun 7 inci Cumartesi akşamından itibaren Rama

zan zarfında Cumartesi, Sah ve Perşembe günü akşamları yapı

lacak seferlere mahsus tarif eler iskelelerde asılmıştır. 
- ·· ---------- - ----

Türkiye Şeker Fabrika:arı 
Anonim Şirketinden: 

Eskişehir Şeker Fabrikasından ve İzmit yolivle rle
nizden 1936 senesi zarfında !stanbula getirilecel. , ... h- _ 

rin nakliyesi 21 İlkkanun 1935 cumartesi günü saat 
11 de Şirketin İstanbul'da Bahçekapuda Taş Handaki 
Bürosunda kapalı zarf usuliyle talibine ihale edilecektir. 

Şartname ve taf si la t Şeker Bürosundan alınabilir. 
10035 
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H A· S A cı · Ba e 
v 

1 re mı 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

Dünyada mevcud kremlerin en nefiıleri, en ııhhileridir. Nazik cildli kadınların hayat arkadaııdır. ihtiyarlan gençleıtirir ve gençleri 
yağsız gündüz ve yarım yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüb halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapııtınlan 
iamine ve markaıına d ikkat ediniz. 

gÜzellettirir. i nsana ebedi bir taravet veren Haıan Acıbadem yağile 
ve halkı aldatan kremlere veıair ıtriyata aldanmayınız. HASAN 

H A S A N D E P O S U : Ankara - İstanbul-Beyoğlu 

• . 

YENi YILA GiRiYORUZ .... 
Kendiniz veya sevdikleriniz i~in en 

makbule ge~ecek Yılbaşı hediyesi 

1936 MODEL i . 
TELEFUNKEN 

radyosudur. 
Yeni TELEFUNKEN, berrak ve temiz neşri-
yatı ile dünyanın takdirini kazanmıştır. En 
müşkilpesent radyo meraklıları 1936 Modeli 

TELEFUNKEN'i 
dinledikleri zaman hayretten kendilerini 

alamamışlard?r. 
Yeni yıla girerken siz de 1936 Modeli 
TE.LEfUNJ'~N radyosuna aUıip olunuz. 

Geliniz, görünüz ve kanaat ge tiriniz. 

BOURLA BiRADERLER ve Şs1. 
Galata: Hezaren caddesi - Beyoğlu: İstiklal cad
desi - Ankara: Bankalar caddesi - İzmir: Gazi 
Bulvarı. 

K A ş 

NEOKALMiNA 
E 

Grip • nevralji - Baş ve Diş a§rlları • Artritizm • Romatizma 

Muhayyer Hasan Şevki ~ 
PUDRA ve YAGSIZ KREMi 

DUnyada em salsizdir.. Her yer de arayın ız. 

Parla ya2ıh et iketlere asla aldanmayın ız. 

Yozgat i l bayhğ ı ndan : 
Yozgat Memleket hastanesi i'çin fazla mikdarda kar

yola, yatak, battaniye ve mefruşat levazımı satın alına
cakdır. 2 Kanunusani 936 saat 14 de Daimi Encümen 
huzurile ihale edileceğinden talihlerin izahat almak ve 
şeraiti öğrenmek üzere Yozgat, Ankara, İstanbul Sağ
lık Direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. (3548) 

(7664) 

istikUU Takvimi 
Osmanbey matbaasının her sene çı 

kardığı (İstiklal Takvimi) bu sene 
yepyeni bir şekilde saatleri gösteren 
kısımları ve bir çok malumatı havi 
ve her ay ayrı renkde olmak üzere se 
kiz r enkli bir kapakla çıkmıştır. Oku 
yucularımıza müjdeleriz. 

İstanbul ikinci icra memurluğun 
dan : 
Bozulmakta olmasna binaen satılma 
sına karar verilen muhtelif cins ve 
boyda üç adet Seccade ve hah 
6/ 12/ 935 tarihine müsadif cuma gü 
nü saat 9 dan itibaren Maçka Palas 
4 üncü kapu önünde açık artırma su 
retile satılacaktır.. Talip olanların 
muayyen gün ve saatta mahallinde 
hazır bultmmaları ilin olunur. 

(17319) 

Reklama • 
ınanmayı n 

Alanlara Sorun 
E N KOLAY, EN PARLAK, EN SÜREKLi YANAN 

KÖMÜR TURK ANTRASıTiDiR 

Reklama • 
ınanmayın 

Alanlara Sorun 
EN ÇOK ISITAN, KOKU, DUMAN YAP MADAN 
YANAN ve YANARKEN PARÇALANMIY AN KÖMÜR 

•• rasiti dir 
• 
ınanmayın Reklama 

-----------------------------------Alanlara Sorun . 
HER SOBADA ve MALTIZDA YANAN, F iRA 
V E RME Y E N, EN HAFıF ve EN UCUZ KÖMÜR 

Satlş Yerleri: 
Yenicami işhan Madenkömürü işleri T. A. Ş. 

' Galata iş Bankası Şubesi 

Her akşam Taksim l b lde l kartı•ında 

kı,hk B E l V Ü Salonunda 

Bavan SAFiYE 
Telefon: 4334 5 

KARYOLA i ngi lız karyo_ıaları ~ın 
1936 desenlerı gelmıştı 

ASRi MOBiL YA MAGAZASI: AHMED FEVZı 
lstanbul Rizapasa yoku , u no. 8 8. T Ei 23407 

ESKENAZi 
TiCARETHAnESi 
Beyoğlu. İstiklal caddesi No. ~O? 
Daima muhterem müşterilerını 
memnun etmek emelinde bulu
nan ticarethanemiz 

Bayram M Unasebetile 
yeni yeni mallar getirtmiş ve 
çocuk levazımatının bütün çe· 
şeşitlerini yenileştirmiştir. 

Siparişler dikkat ile" ve etve 
rişli fiatlarla ifa edilir . • 
Mağazamızı llıtfen ziyaret 

edecek şik Bayanlarımız. ipek 
en son moda zarif çamaşır 
takımlarını, perdeleri vesaireyi 
bulabileceklerine emin olabilir
ler. 

lstanbu l Limanı Sahil Sıhh iye Mer------~ 
kezi Satın Alma Komisyonundan Dikkat edinizl 

Erkek ve kadın farkı olmıyarak 
Merkezimiz ve tahaffuzhaneler için 7 5 ila 100 aded ) 

Ademi iktidar, dennansızlı 
yerli malı battaniye ve 7 5 ila 100 aded yerli amerikan ve belgevşekliğinizi tedavi et 
bezinden nevresim yaptırılacaktır. 

mekte ümidiniz lreıildise, ya 
A - Battaniyelerin tahmini bedeli beheri 7 50 ve nev-

resimlerin 390 kuruştur. GLANDOKRATiN 
B - Bunların nümuneleri merkezimizden verilecek 

ve şartnameleri de parasız olarak merkez levazımından 
alınacaktır. 

C - Eksiltme 20 Birincikanun 935 cuma günü saat 
14 de Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyo
nunda ayrı ayrı yapılacaktır. 

D - Eksiltme açık olacaktır. 
E - Battaniyelerin muvakkat teminatı 5 7. nevresim

lerin 39 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin peyler sürülmeğe baş

lamadan muvakkat teminatlarını yatırmaları lazımdır. 
(7680) 

kullanınız yahud ilaç kullanına1' 
tan vazgeçiniz. 

Türkiye acentası : ZAMAN 
Ecza deposu, İstanbul. Her 

1
er. 

ı k' zanede 200 kuruşa satı ır. 

tertibi matlub neticeyi verir. 

Ste HORMONA A . G. 

Berlin - Allemagne 
• d ıo 

Doktorlara : Hastaları üzerın 

· · · ··b • ·n nümuneliJı tesırını tecru e ıçı . 
taleb üzerine meccanen gönderi 

lir. 


