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Dün Başbakan Gemlikte Sunğipek fabrikasının temelini attı. Bu resim Gemlik körfezi yanındaki fabrika meydanına toplanan bütün Gemlik halkının bu törene 
· nasıl coşkun bir alaka gösterdiğini canlı bir tablo halin4e anlatıyor 

Başbakan Bursada Yeni 
JliiFabrikaya Temel Attı Habeş Payıtahtı Çılgın Bir 

'' Bir Hafta içinde 25 Mily'on . Sevniç içinde Çalkanıy~r 
Lirahk yeni Fabrikalarımızın lngilizler Mısırda Geniş Mik}!asfa Süel Hazırlık 

A d G · G.d v • Yapıyorlar. Hudutlara Yeniden Tanklar Y olladdar 
rasın an eçıp 1 ecegız •• '' ku~vd::ı~~~~ ~!a~~~A~~ Tigr;t:~~~~ . ~~ ~~ - -. :.. 

!erinden geriye çekilmeleri derin bir ,;,; 

Bugün Paşabahçe Şişe Fabrikası, Birkaç 
Gün Sonra Türk Antrasiti Fabrikası 
Açılıyor; Daha Sonra Da Demir. Sanaıii .. 

58aı&akana 'Sl!yahatinJe refa)İat e-
erı Qrkadaıımı~ Ali Naci Karacan 

l'azı)lor:] 

1/<ağıt Fabrikıasını gezdik, Gölcüğil 
t 0~dük, M udanyaya geldik, Mütareke 
d~~nde Başbakanın hatıralannı dinle-

1 ve Bursada yan uykulu bir ge-
~eden sonra, bu sabah, güzel bir ha
tı~~a, gözlerimizi çekirgeye doğru aç-

Ş_ümer Ban-

f~0rıom; Bakanı Celal Bayar Gem
le#fi Fabrikanın temelini atarken 

ltırı 
llırı Yaptıracağı "Merinos,, fabrikası-

:a ilrsasında bulunuyorduk. 
~u lırası, Muradiye istasyonundan 
taf~sa stadma gi~en caddenin so} t~
forı ~daydı. Gerisınde, koyu neftı bır 
)or~ gibi Uludağın sil"eti görünü-

u. 

atvinç uyandınnııtır. Ancak bu geri
ye çekilmenin sarih sebepleri ne ola
bileceğini araıtırmaktadırlar. Zanno
lunduğuna göre Italyanlar, Tigre cep 
heıinde piıdar kuvvetleriyle dümdar 
kuvvetleri arasındaki irtibatın kesil -
meainden korkmaktadırlar. Zira, ltal 
yan müfrezeleri, Habeşler tarafından 
mütemadiyen iz'aç edilmektedirler. O 
ıadende ise, İtalyanlar, Ras Desta -
mn, Itı.lyan kuvvetlerinin arkalarhıa 
veyahut sol cenahma taarruz etmeıfiı
den cndiıe ediyorlar. Umumiyetle sa
nıldığına göre, Mareşal Badoglio gelir 
gelmez, harekatın tabiyesi değişecek-

Ekmek işi 
Halledildi 

Birinci ekmek 12 kuruş ola

rak ıon fiyatını aldı 
Ziraat Bankasının buğdayı 7 ,5 ku

ru13 satışa çıkarması ekmek derdini 
ortadan kaldırmıştır. İlbaylık, bu mü 
nasebetle dün birinci ekmek fiyatları
nı 12 kuruş olara ktesbit etmiştir. Il
bay, dün saat 11 de borsaya gitmiş ve 
gördüğü lüzum üzerine saat 11,30 da 
borsadaki muameleyi durdurmuı ve 

Temel çukurları ya

nındaki kaynaşma 

r borsa kitibi umumisi de bidnd smd 

Baıbakan elinJ~ mala, yanında Bayan lamet lnönü, mea'ut bir p- [Arkası 3 üncüdel 
lııt .. 

ttıı, goze çarpan, fabrikanın kazıl-
başınterneı çukurları etrafındaki kay
ltçilc:dır. Mühendisler gidip geliyor, 

'
ı>'or ve ustabaşılar durmadan çalı
tlon·: ~er an artan kalabalık, İsmet 
lttne~nü~ geleceği yol üzerinde bek-

tcdır. Cadde üzerinde kırmızı 

""' ~ ~~·~ ~~d:ı G . = ~4>..ur---. 
ernlık ve İzmitte "Tan,, 

no objektifi 

lüıle Buraadaki MerintU labrikaın.n temelini atarlıen 

l.ı :l<V TORENIN BÜTÜN CAN
t:-~,,,_~HNELERINJ ALTINCI SAY. 

........:.~~:~:.~~ Baıbalran ve Ekonomi Bakanı l:amitten Mudanyaya 6elirlren yolda lrenclilerini lıarplayan Y avu:zıu ve 
diier donanma parçalannı aeltimlıyorlar 

Adisababa, 28 (A.A.) - ltalyanla- yetleri, resmi çevenler, şüpheli karşı-
tir. 1 niyetinde olduklarına dair dönen rıva 

rın Çana gölü istikametinde ilerlemek l Arkası 9 uncuda 1 

Fransız Parlamentosu Açıldı 

Lavale 225 e Karşı 345 
Reyle itimat Beyan Edildi 

Radikal Sosyalistler de Lavalin frangı mü

dafaa siyasasına müzaheret edecekler 

Paris. 28 A.A. - Saat 15 de, aay 
lavlar kurulunun ilk celsesi hınca 
hınç dolmut olan tribünlerin önün
de açılmı•hr. Sualler okunduktan 
sonra, batbakan, bütçenin derhal sö-
rüşülmesini öteki meaelelerin tali -
kini teklif etmit ve itimad reyi is
temiştir. 

Lavarin aöyleui, kurulun büyült 
bir lııamının allııılan ile lıarıılan -
mıfhr. Laval, federıuyonun ve aaa. 
yİfİn temini haklrındalri meıelele -
rin Chauuen raporundan euuel 6Ö
rütülmeaini lrabul etmiıtir. 

Muhtelif gruplar mümeNilleri 
bundan sonra söz alarak hükume -
tin dilekleri hakkındaki dütüncele
rini bildirmitlerdir. Ayni saatte Se. 
nato toplanmıf bulunmakta idi. 

570 kişiden 345i hü
kU.mete rey verdi 

Paria, 28 A.A. - Toplantının kı 
aa bir tatilinden sonra uıylavlar 
lrurulu reisi, aaat 16,50 ye doğru, 
hükumet tarafından istenilen iti -
mat reyinin •onuçlarını olıumUffur. 
Bu aonuçlar funlarilır: 

Verilen reyler 510 ;lir Bunlann 
345 ai hükümet lehine 225 i aleyhi. 
n•dir. 

Sağ cenah ve kısmen mer4'ez 
Laval'e müzaheret etmitlerdir. 
Herriot, Radikal Sosyalistleri kabi
neye itimat beyan etm<ıie teıvik et
miıtir. 

Frangın müdafaası 
Pariı, 28 A .A. - Saylavlar Kuru 

lu Radikal Sosyalist ırupu, 28 reye 
kartı 39 rey ile hükiimetin frangın 
müdafaasına ait müzakerenin tak • 
dimi teklifini kabule karar vermiı 
tir. 

SCMyalia.t birliği aırupu, Paul Bon
cour'un baıkanlığında toplanarak 
cümhuriyetin müdafaasına ait mü • 
zakerenin takdimi lehinde rey ver 
ıfteye karar vermiıtir. Şu hale gö
re sol cenah fırkaları heyetinin bir 
itilaf vücuda getirmesi mütkül gö
rünmektedir. 

BUGÜN 
2 incide 

Fen heyeti reisi, Çanakkale kaptanı 
ve baş çarkçısı sorguda 

3 üncüde 

Dil yazılan 

5 incide 

1 - lngiltere Fransayı ta:zyik edi
yor ve soruyor: 
- Hansi taraftansın 7 • 

2 - Papanutaayu Kralla sörüıme
ii kabul etmedi ... 

7 incide 

1 - Orta Avrupa ıulhü nereye doğ
ru sidiyor? 

2 -Ingiltere deniz konferansına bu 
ıefer açık bir siyasa ile gidiyor. 

9 uncuda 

1 - Çin - Japon meselesi alevlendi, 
lngilterede heyecan var, Japon 
hükümetinden resmi izahat is
tediler. 

2 - Son dakikanın telgraf haberleri 

\.., _ e 
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Düşiindük~e 

Fransada akliselim buhranı 
Dün, Fransaya ait bütün kıy

metler imtihan geçirdi: Fransız 
kabinesi, Fransız parlamentosu, 
Fransız frangı. Fransız demok
rasisi ve bunların hepsini birden 
temsil eden Fransız aklı selimi. 

Kabinesinin hayatını Fransa
nm içinde ve dışında bulunan 
zıt kuvvetler arasındaki müva
zenede arayan Pierre Laval, hiç 
bir partinin ve hiç bir milletin 
dikine aleyhine yürümemek su
retile içeride asayişi ve dışarıda 
sulhü korumaya çalıştı: İçeride 
sağa da, sola da yüz vermedi; 
enerjisini parti münakaşalarının 
daima üstünde tutmak suretile, 
ancak Fransanm idaresi halin -
de bütün aykırı tesirlerden kur
tardı. Dışarıda hem İngiltereyi, 
hem de İtalyayı kollayarak, Mil
letler Cemiyetinde Fransanm es 
ki taahhütlerini de bozmıyarak 
tam bir sulh ve ahenk unsuru 
olmanın yollarım aradı. 

Dün, Fransız Parlamentosu
nun Fransız aklı selimini temsil 
eden bu adama ne muamele yap 
tığını henüz bilmiyorum. Bu sa
tırları yazarken Laval kabinesi
nin akııbetine dair henüz hiç bir 
haber gelmemiştir. Fakat, eğer 
Fransa,· bütün bu zıt ve çapraz
lama tesirler arasında çeliğe 
mahsus bir kıvraklıkla dimdik 
durmasını bile adamın kıymeti 
üzerinde küçük bir şüpheye dü
§erse ona değil, kendine kasdet
miş olacaktır. 

Peyami SAFA 

Dün de 900 
Muhacir geldi 
Nizmı vapurile şehrimize gelen 

göçmenıerden bir kısmı dün Trakya
ya gönderilmi§l~dir. Diğerleri de bu
gün gönderileceklerdi. Bursa vapuru, 
dün 900 muhacirle Kö11tenceden litı.1a· 
rıımıza gelmiştir. Gem1, dün geceyi 
Eilyilkderede geçirmiştir. Göçmenle -
:-in sıhhi muayeneleri bugün tamam
lanacaktır. Gemi, bu akşam Gelibolu
ya gidecektir. Göçmenlerden 200 il 
Geliboluya çıkarıla~k. diğerleri Ça -
nakakleye iskan edilecektir. 

MAARiF 

J°"utum haftası için Kültür 
Direktörlüğü program 

hazırladı 
Tutum haftası için Kültür direktör 

lüğü evvelce hazırladığı programa 
yeni iJaveler yapmıştır. Bu hafta zar
fında okullarda bir şiir ve bir de tah
rir müsabakaları yapılacaktır. Bu İnü 
sabakalarda tutum hakkmda en iyi şiir 
ve yazı yazanlara mükafatlar verile -
cektir. 

• Universiteye ait işleri görüşmek 
için Rektör Cemil bugünlerde Anka
raya gidf!cektir. 

• Universitc bilgilerini halka yay
m ak için tertip edilen konferanslar -
dan dördüncüsü dün verilmistir. Dün
kü konferans Hume ve t~crübelcri 
mevzuu hakkında profesör Reichen -
bah vermiştir. 

• Tıp Talebe Cemiyeti yönetim ku 
rulu için yeni seçim yapılmıştır. Baş· 
kanhğa Atıf Tunçer, genel sekreterli
ğe Sıtkı Salim. yardımq sekreterliğe 
Necati, muhasipliğe Osman, veznedar 
lığa İbrahim, idare amirliğine Tan~ 
ve Cevat, basım ve yayım kolu şefliği
ne Mustafa seçilmi~lerdir. 

No. 104 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BED1 

Tahsin Beyin otomobilde sabır_ 
ıızlandığmı dÜ§Ünerek yerinden 
kalktı ve odadan çıktı. Davetliler 
hala kafileler halinde merdivenle
re doğnı gidiyorlardı. Cemile hızla 
aralarından geçti. Kapının önünde 
Şoför Ali onu görünce: 

- Buyrun Cemile Hamın, dedi, 
bizim araba şurada. 

Rıhtımda boydan boya aonu gö. 
riinmiyen husuıi otomobiller sıra
lanmı~tı. Cemile Ali ile beraber hız. 
lı yÜrÜdÜ Adımlarını yava§latarak 
alçak aesle sordu: 

- Yalnız mı Tahsin Bey? 
- Yalnız. 
- Memduh Bey yok mu? 
- Hayır, o Salahaddin Beyin 

arabaaiJe gidiyor. Tahsin Bey çok 
müteessir. Sesi, elleri titl'iyor, Ara
baya girdiği zaman dÜ§Üp bayıl
mı§ gibi çöktü. 

- Niçin? 
- Niçin olur mu Cemile Hann~ı? 

Oldürdünüz adamcağızı... Ne ıoz
ler on[ar! 

- Ne biliyorsun sen? 
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Köpekleri 
imha İşi 
Başladı 

! ., ---···--~------Ne Dersiniz?-·,J KUÇUK HABERLER Y enileştirilec~ 

Belediye şubelerine şid

detli emirler verildi 
Belediye kuduz mücadelesine ait 

çalışmalarına hız vermiştir. Dün bele
diye şubelerine bir taminı yaparak kıy 
metlerine, cinslerine bakılmadan bele 
diyenin kafa' · tasma ve plaklarrm ta
şımayan ve ağızlıksız olan bütün kö
peklerin derhal imha edilmelerini bil
dirmiştir. Bundan başka her belediye 
şubesinde üçer kişilik birer komisyon 
kurulmuştur. Bu komisyonlar mınta
kaları içindeki köpeklerin en kısa bir 
zamanda kaldrrılmaları için tedbirler 
alacaklardır. Komisyonlar gayet acele 
karar verip neticeyi şarbaylığa bildi
ı eceklerdir. 

Sarıyerde yİne bir kuduz 
köpek 

Dün Sanyerde yine bir kuduz vak'
ası görülmüş, kudurmuş bir köpek hal 
kı sz.atlerce heyecana düşürm\ic:tür. 
Sabahleyin, saat yedi buçukta Yeni
mahallede bir köpeğin etrafına saldı
rarak çarşıya doğru _geldiği duyulmuş, 
çarşı esnafı sokağa dökülmüştür. Kö
pek, caddede ilerlerken bir aralık A
nastas isminde bir çocuğa da saldır -
mış, pantalonunu parçalamış ve ısır
mıştır. Köpeği öldürmek için kovala
vanlar gittikçe coğalmış ve tehlikeli 
durumlar başgöstermistir. Köpek, 
Kabristan başına geldiği zaman bir 
polis silahını çekmiş, fakat hayvanr 
vuramamıstır. Nihavet ııube önünde 
biriken ahali, taslarla hayvanı yere 
sermi§ler ve bu tehlikeli köpekten kur 
tulmuslardır. Anastas. kuduz hasta11e
sine kaldrrrlnuştır. Köpeğin başka bi
ri!!ini ısırıp ısırmadığı araştırılmakta
dır. 

VilAVET 

Eyüp i1çebaylığı teşkilatı 
İnceleniyor 

Eyüp nahiyesinin ilçebaylxk haline 
getirilmesi için ilbaylık idare heyeti 
incelemelerine başlamışt[r. Kemerbur
gaz nahiyesi, Eyüp ilçesine bağlana
caktır. İncelemeler bittikten sonra E
yilbün ilçebaylık olmasma idare heye
tince karar verilirse keyfiyet hükOme
te bildirilecek ve teşkil!ta başlana
caktır. 

• Uray ile Evkaf arasmdaki pürüz
lü islerde hı\kem <'lan heyet dün de 
toplanmrş. iki tarafın müdafaalarını 
dinlemistir. Duruşma dün bitmemiş
tir. Birincikanunun 17 sine bırakıl -
mrc:tır. 

• Fatih ilçebayı Halfıkun İstanbul 
ilba ylığı hukuk i~leri direktörlüğüne 
getirileceği söylenmişti. Duyduğumu
za göre Halukun derece ve maası 
vüksek oldu~undan buraya atanacağı 
doğru değildir. HalCıkun, İstanbul il
bay muavini Hüdai Karatabandan açı
lan, İç Bakanlığı vilayet genel idaresi 
direktör muavinliğine getirilmesi muh 
temel görülmektedir. 

1 ta?yaya veri1en rni1hlet dün 
aksam bitti 

ltalya hakkı.nda verilen zecri ted
birler kararnamesi bu ayın 18 inde 
merivete girmiş, aym 28 ine kadar 10 
günltik mühlet verilmi~ ti. Bu mühlet, 
dün aksam son bulmuştur. Bundan 
sonra. Italya ile İtalya sömürgelerin
den Türkiveve gönderilecek ithalat eş 
yaları memlekete sokulmıyacak ve bu 
yasaktan vdmz altın ve gümilş müs
tesna tutulacaktır. 

- Gizli kalır mı hiç? .• Uıaklar 
hemen bize yetİ§lirdiler. Ben kile
rin kapısında idim. 

Şoför Cemilenin ııkıntı içinde 
ııeali bir aoluk alıtını duyunca he
men ilave etmeğe lüzum gördü: 

- Fakat ne de güzel yapmı,sı
nız ya. Oh obun .. Bunlar böyle is
ter ... Billahi hayran oldum be Ce
mile Hanım ... Ne yaman kızsın sen 
yahu ... Görürıün bak, günün birin
de Karagümrüklü Deli Cemile diye 
§Öhret alacaksın. Hele bir eli ka
lem tutan çıkıp ta ·aeni yazsın da 
gör bak. 

- Aman Ali, sövleme övle, çok 
pişman oldum, sarboı muydum ne, 
dilim kendiliğinden bir çözülüver
di, ne11ede oldui[unu unuttum .anJ,j 
kar~ımda bir tek adam var da ona 
dert yarııyormuşum gibi içimde ne 
varaa hepaini söyleyip çıkıverdim. 

, Tahsin Beyin yüzüne nasıl bakanın 
timdi? 

- Adam eldırma, aever seni o, 
hem pitkindi.r de .•. 

Otomobile yaklaşıyorlardı. 
Şoför sustu. 
Arabanın kapHını açarak hür

metle eğilmişti. Cemile oturdu. 
Otomobil hareket ettikten sonra 

epey ilerlediği halde Tahsin Bey 
hiç ağzını açmamı,tı. Onun ou su
suşu Cemileyi daha ağır bir baskı 
altında bırakıyordu: Kabil olsa oto
mobili durduracak, yere atlıyacak. 

r RADYO VE TRAMVAYLAR ·ı • lstanbulda bulunan Alman asan 1 a·tika enstitüsü her sene olduğu gibi 
i Bu satırlan okuyanlar arasında bu i§İ yapmamasını radyo gibi ar- bu sene de asan atika taharriyatı hak 
İ ıüphesi:z radyoau olan vardır. Ve tık medeni ihtiyaçların baflna geç kında kışlık konferanslarına başhya-

k cAktır. Enstitünün Sıraservilerdeki 
radyosu olan adam İfİn tramvay - mİf bir şeye harıı l.ayıtsı:zlı aay. merkezinde verilecek olan bu konfe -
dan tikôyet etmemek kabil değil- maktadırlar. lıtanbul dinleyicileri l ranslara cumartesi gününden itibaren 
dir. ni bu pi. gürültüden kurtarmak f başlanacaktır. llk konferans, Boğaz -
Kısa bir heaapla tahmin ediyor. için tramvay ıirketinin yapacağı köyünde Eti araştırmalarım yapan 

lar hi, latanbulda en az 4000 rad· 111CUralın en çok beş bin lirayı geç- 1 Profesör Pittel tarafından verilecek
yo dinleyicisi var ve bunların 3000 miyeceii de tarar ile söylenmek • tir. Bu konferansın mevzuu Mısır pa

yitahtları ve Ammaradxr. Profesör 
taneai tramvay hatları yalıininde. tedir. Ve yine iddia edilmektedir konferansında Mısırlılarla Eti arasın-
dir. Taksim meydanı, Harbiye, Şiı ki, lstcmbulda tramvay paraziti yü 1 daki münasebetlerden bahsedecektir. 
li, Nişantaşı, Maçka gibi büyük ve :zünden radyo almaya cesaret ede- • Türkofis ikinci başkam Bürhan 
birinci sınıf cadde üzerinde otu • miyen daha 2.3 bin aile vardır. Zihni d'iin şehrimize gelmiştir. Bür
ranlar için tramvayın iılediği aaat. Bunların alacağı makinelerle hü • i . han Zihni, Ofiste ve Istanbulda bazı 
l d d d . l k d 0 l k kumete verece;;i gümrük ve rad • tetkikler yapacaktır. 
er e ra yo m eme ve ın eme .. . • Şehir hıfzıssıhhası tetkikleri yap 
için denerken radyodan iğrenme- yo fİrketine vereceği vergi ve abo- mak üzere Avrupaya gönderilen Hıf
mek imkanı yoktur. Çünkü tram. ne bedeli de ayn bir :.ıarar olduk - zıssıhha başmütehassısı Dr. Zeki, şeıh
vaylann tel üstünde çıkardığı elek tan barka hükumetin radyoyu Lir rimize dönmüştür. 
trik kırıılcımları hele fimdiki has. tenvir vasıtaaı addettiği bir devir- • Lehistan sefiri Kont Potoka dün 
sas makinelerde önüne geçilemi • de bunu hala anlamamak ve alerııi sabah Ankaradan lstanbula gelmiş ve 

· l u•aç •d'·n· bu para•ı'tlerı'n Avru • dün akşamki ekspresle Varşovaya yen birer para:zıt o urlar ve bu ... ... • gitmiştir. 
yüzlerce metro uzaklara kadar .i.. pada olduğu gibi önüne geçme • • Sabık Mısır hidivi Abbas Hilmi 
rayet eder. Bir hat üzerinde çalı. mek gerçekten medeniye~e göz Pasanın kardesi Prens Yusuf Kemal 
şan birçok tramvay arabasının yummak demektir. = dü~ İstanbula gelmiştir. Buradan Bu-
mutlaka bı'rkarı ferar• yapacag~•. T · k t' • b .:s b dapeşteye gidecektir. "' ~ • ramvay fır e ının aşın"a u. 
na göre radyoların da parazitten lunan direktörler acaba kendi 

• kurtulması kabil değildir. memleketleı inde böyle para-r.it ya-
Bütün dünyada bunun çaresi bu pan arabalar işletebilirler mi?Yok 

lunmuştur. Ya tramvaylapn üze • sa bu ifi düzeltmek için de bir 
1 rinde telden ceryan almaya mah - kanun mu bekliyorlar.' 

sus <>lan (arş)ların üzerine kömür Bütün hayatını lstanbulluya 1 
ve bron:z halitaıından mamul par. medyun alan şirketin onu iz'aç e- ı 
çalar kayarlar, yahut her yüz. met den şeylerin önüne f.'l'Çmesi ilk 
roda bir bu parazitleri kapmak ödevidir. . 
için çok ucuz aletler yerleştirirler. 1 

Biz. böyle düşünüyoruz. .1 
Mütehassıslann ifadesine göre • 

l ıatanbul Tramvay Şirketinin hala Siz ne dersiniz? 
l 

Deniz Kaza/arz 

idare Fen Reisi, Çanekkale 
Kaptan Ve Başçarkçısı 

Bugün Sorguya Çekiliyorlar 
Bozcaada açıklarında şaftı kmlarak 

karııya oturan Çanakkale vapuru, 
dün akşam limanımıza getirilmiştir. 

Çanakkale vapuru, 5 Mayıs 935 te ta
mir görmüş, işletilmesi hem liman, 
hem de Denizyollan fen heyetince mu 
vafık görülmüştür. Şaftın kmlması 
yüzünden Bozcaadanın önünde telsiz
le imdat isteyen Çanakkalenin yolcu 
ve hamulesi tamamen getirilmiştir. 
Gemi kurtarma sosyetesinin Anina va 
puru tarafından getirilen Çanakkale, 
bugün müteferrik eşyalarını boşalta -
cak ve yarm Haliçte havuzlanacakt[r, 
Iktısat Vekaletinin gördüğü lüzum Ü· 
zerine Denizyolları idaresi fen heyeti 
reisi Sırrr ile geminin kaptanı Faruk 
ve çarkçıbaşısı Hüseyine işten elçek-
tirilmiş ve fen heyeti reisi dün sabah 
vazifesini bırakmıştır. Şaftın karıncalı 
olduğu hakkında yapılan iddialar varit 
görülmemektedir. Maamafih, ilgililer 
kmlışın şekli üzerinde tetkikat yapıl
madan önce söylenecek şeylerin niha
yet bir tahminden ibaret olacağını id· 
dia etmektedirler. Gemilerde kullam
lan şaft burada yoktur. Fen heyetle
rinin yapacaklarr incelemelerden son
ra yeniden şaft sipariş edilip edilmi· 
yeceği anlaşılabilecektir. Alakadar ba 
zı memurlar, vapurda yedek bir şaft 
ta kullanabileceğini, olmazsa yeniden 

Tahıini bir daha görmemek ü.zerr 
u;zaklaıacaktı. Sıkıntıdan terleme
ğe ba§ladığını hissetti. Ozür dilr
meğe de takati yoktu. Yalnı:ı: batı
nı önüne eğerek ve arada hır aıkın
hh nefesler alarak içinde bulundu· 
ğu azabı hiuettirmeğe çalışıyordu. 
Artık bundan sonra Tahıinle ya-

ııoaımıasına imkan yoktu. Selimi bu· 
larak onunla derhal hayatmı birleş
tirmekten başka yapılacak hiçbir 

dökmenin de imkan dahilinde bulun
duğunu söylüyorlar. Vapurda krrılan 

şafttan başka hiç bir arıza yoktur. Ye
ni bir şaftın takılması geminin uzun 
müddet havuzda kalmasını icap ettire 
tektir. Çanakakle süvarisi Farukla 
çarkçıbaşısı Hüseyin bugün sorguya 
çekileceklerdir. Tahkikatın ifasına ve
kaletçe idare direktörü Sadullah me
mur edilmiştir. Şaft üzerindeki fen 
heyeti bakımlarının ancak cumartesi 
günü başla·yabileceği tahmin olunmak 
tadır. Tahkikatı idare eden Sadettinin 
kanaatile Fen heyetinin vereceği ra
por birleştirilecek ve bundan sonra 
vekalet kat'1 kaorarmı verecektir. 

Mütehassısın tetkikleri 
lktxsat Vekaleti baş.müşaviri Fon -

der Porten Istanbuldaki tetkiklerine 
devam etmektedir. Denizyollarınm 
teknik ve idari bakımdan çok daha dü 
zenle ç.alrşması için esaslı bir rapor 
hazırlayan mütehassıs, dün Akay ida
xesinde meşgul olmuştur. Fonder Por. 
ten, idarenin bütün muhasebe muame 
lelerini gözden geçirmiş ve akşam geç 
vakte kadar alakadarlardan izahat al
mıştxr. Fonder Porten'in bir müddet 
daha şehrimizde kalacağı ve Akay, 
Denizyollan idarelerindeki teknik ça· 
lrşmalann şekillerini tetkik edeceği u
muluyor. 

fey olmadığını anhyordu. 
Cıgaranın birini söndürüp birini 

yakan Tahıin Bey nihayet ıöze baş
ladı: 

- Dünyayı başıma yıktın, Cemi
le Hamın, dedi, perilan ittiniz be
ni ... Yüreğim hala çarpıyo-r: gaç ke.. 
ret batını dönüvirdi orada, az gal
un yere dü§ecek idim. 

Cemile af dilemek için söz arı
yordu. Fakat bir kelime bulmağa 

Havacılık sergisi açılıyor 
Türk Hava Kurumu Fatih ilçe şu

besi, Havacılık sevgisini arttırmak için 
bir uçak sergisi hazırlamıştır. Şeihza
debaşında Letafet apartımamnda C. 
H. P. ilçe salonunda hazırlanan sergi, 
bugün saat 20 de törenle açılacaktrr. 

lstanbuldaki Yunan zabitle· 
ri dönmeye hazırlanıyorlar 

Burada d_oğan çocuğun 

adı: /stanbul konacak 
Yunanistanda umumi af ilan edil -

mesi Mart isyanına iştirak edip top
raklarımıza iltica etmiş o1an Yunan 
zabitleri arasında sevinç uyandırmış
tır. Topraklarımıza iltica edip Istan
bulda oturmakta olan on dört kişidir. 
İçlerinden biri general rütbesindedir. 
Bunların cümlesi divanı harpçe muh
telif cezalara mahkum edilmişlerdir. 
Bu zabitler için, umumi bir affi bekle
mekten başka çare yoktu. Bunlarm ba 
zılarr ailelerini de buraya getirtmişler 
ve içlerinden Serez topçu fırkasından 
yüzbaşı Vasiliyos'un kansı burada bir 
de çocuk doğurmuştur. Vasiliyos dün 
bize dedi ki: 
"-Arkadaşlar hep hazrr1anıyorlar. 

E mir gelir gelmez Yunanistana gide
ceğiz. Fakat benim hareketim biraz 
gecikecektir. Burada bir çocuğum dün 
yaya geldi. Onun kırkını beklemeğe 
mecburum. Burada kaldığımız müddet 
çe gerek hükfımetin ve gerek halkm 
hakkımızda gösterdikleri misafirper
verliğe cok müte~ekkiriz. Bu misafir
perverliğin bir hatırası olmak üzere 
cocuğumun adım (Istanbul) koyaca~ 
ğım. 

Diğer mültci zabitlerden Miralay 
Vlahos ve Binbaşı Cankirakis de de
miştir ki: 

- Yunanistana dönmemiz için da
ha bir hafta beklemek lazımdır. Affı 
umumi kararının konsoloshaneye teb
liğinden sonra bize pasaport verilecek 
tir. Türkiye ile Yunanistan arasında
kı dostluğun manasını burada kaldığı
mız müddet zarfında bir kat daha tak
dir ettik. Bunu iyice anlamak için ge
lip aranızda yaşama1ıdır. Ne iyi etmi
şiz de Türkiyeye iltica etmişiz!. Yu
nanistana döndüğümüz zaman burada 
geçirdiğimiz acı günlerde, Türklerden 
gördüğümüz misafirperverliği hiç bir 
zaman unutmıJ'acağrz . ., 

Bazı Yunan zabitlerinin Habeş ordu 
suna girdikleri hakkında geçenlerde 
bir şayia çıkmış ise de bunun doğru 
olmadığı anlaşılmıştır. / 

da, telB.f fuz etmeğe de mecali ol
madığı için derin bir nefes almak 
ile iktifa etti.- Otomobilin köşeaine 
biraz daha büzülmü§tÜ. 

Tahsin Bey, ıönmek üzere olan 
bir mum gi.bi çırpınan, yutkunan, 
titrek bir sesle devam etti: 

- Emin olunuz, fagat, ııize kar
§' hürmetim ve muhabbetim art
mıştır, Cemile Hanım .. si~ ~ana bu 
gece büyük bir den vırdınız ... 

Cemile Tahain Beyin bu ıözleri 
üzerine utancından yerin dibine gew 
çecekti. Kendini tutamadı: 

- Aman, dedi, ~ir de bana bunu 
söyleme, ben zalen senin yüzürıe 
nuıl bakac"'gcmı dil~ünüyorum, sus 
Alhı.h a~kma Bt>n l' tancımdan ... 

Tahsin Bey onun sözünü ke.it i: 
- Yalan ıöylüyar iıem i.ki göz

lerim de kör olsun, Cemile ... Vallah 
billah gönlümden geçtiği gibi arz 
idiyonım. Size minnettarım. 

- Ne demek istiyorsun? Neden? 
- Bana inıanlık ve fazilet öğ-

t'ettiniz, Cemile Hanım ... Ben o ga
dan fena tnaan değilim. Emme, gel 
gelelim, hayat ... 

Tahain Bey ağlamağa batladı. 
Cemile hemen bir elile onun eli

ni tutmuş, bir kolile de boynuna 
ıarılmııtı. • 
..- - Biliyorum, diye bağırdı, seıı 

fena adam değilsin, asıl fena be-

Denizciliğin yüksek şı 

fini korumamış olaı 

a s ı a aff edilmiyecel 
Mevcut ticaret filomuz, Eko 

Bakanlığı tarafından yapılan bir 
mucibince tamamen yenilenecı 
Bu haber bütün memlekette b 
bir sevinçle karşılanmıştır. Bu s 
le Türk bayrağı, bütün gemiler 
de emniyet ve huzurun bir timsı 
sigortası olacaktır. Denizyollan : 
malı idare bakımından tanzim 
mişti. Şimdi denizciliğin teknik 
kımdan kuvvetlenmesine çalışılm 
dır. Ekonomi Bakanı Celal Bayı 
mesele etrafında demiştir ki: 

- Eldeki eski gemilerin tamir 
geçen senelere nazaran daha fazl 
ra ve gayret sarfedilmiştir. Fakı 
asla kafi değildir. Mevcut ticar' 
lomuzu yaptığımız plan mucibine 
mamen yenileştireceğiz. Arzu e 
miz gemilerin evsaf ve avan pro 
tesbit edilmiştir.,, 

Ekonomi Bakanının eu sözle 
memlekette büyük bir memnuni} 
yandıracağına şüphe yoktur. Bu 
anlaşı ... dxğma göre Ekonomi Bak< 
Ticaret filomuzu ıslah etmel 
bunları tamir değil, belki baştan 
yenileştirmeğe karar vermiştir. 1 
retle 1870 tarihli vapurların y 
artık yeni vapurlar kaim olac 
Ekonomi Bakam Celal Bayar, so 
zalar hakkında da şunları söylem 

- Kazalardan teessür duym 
kabil değildir. Mes'ulleri birer 
arayıp tecziye edeceğiz: Bunlarıı 
de şimdiden asla affedemiyece€ 
söyliyebi1eceğim bir kısım varı 
bunlar denizciliğin yüksek şeref 
korumamış olan insanlardır. 

Ekonomi Bakaruxmzın bu sc 
Türk denizciliğinin gerek mad 
ve gerek manen ıslah edileceğin: 
termek itibarile çok şayanı dik~ 
Bu tedbirlerin ve bu hassası 

Türk Ticaret bayrağını taşıyan 
ler için herkese emniyet ve itim< 
kin edeceğine şüphe yoktur. 

Buğday yolsuzluğu tah 
katı derinleştiriliyor 

Devlet Şurası tarafından baz1 
talarımn derinleştirilmesine lüzu 
rülen buğday yolsuzluğu tahkik• 
rafında yeniden tetkiklere başla 
tır. Bunun için, Ziraat. müsteşar 
fın başkanlığında çalışmakta ola 
kik heyeti, tavzihi gerekli gi: 
maddeler üzerinde incelemeler 
maktadır. Mi.iste§ar Atıf, iki gi 
beri icap edenlerin ifadelerini a 
tadır. Tahkik işinde kendisine y 
etmek üzere banka idare mecfü 
sından Kemal de şehrimize gelr 
Dün birkaç değirmencinin ifadeı 
mış, bu arada Trakyada bulunaı 
men Selami de bankaya çağırılı 
Yapılan tahkikat, zayi olduğu 
edilen buğdayın satış mikdannıı 
de yarımını bulup bulmadığı v 
bir suiistimal bulunup bulunma 
aydınlanacaktır. Müsteşar, tahl 
nı tamamladıktan sonra evrakı l 
Şurasına gönderecek, şOramn v 
ği son karardan sonra kesin son 
la~ılabilecektir. Öğrendiğimize 
Şurayi Devlet Ahsen ve arkad 
nın vSki itirazları üzerine tah~ 
derinleştirilmesini lüzumlu göı 
tilr. Bu itirazların 10 - 12 mad 
fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

r Fi t7~~r;-~;k~t;-;· .. Tü;k , .. ı 
1 Kurumuna ver. Bu para 

va, Kızılay, Çocuk Esirg~ 
kurumlan arasında kar< 
paylaşılır. 

ııııımııı~ •'lllıll ,,. ..... 1·~-!IOllU°Mtl~.,,.._,_,,,_ 

nim, ıenin kalbini kırdım. 
Tahsin Bey ağlıyarak cevı 

riyordu: . 
- Hayır hayır ... Sen benıJ 

biırm gırmadın, emme ruhutn• 
selttin. Benim çok böyük nok 
rım var, biliyorum ben ... EroJI 
sana anlatmadım, iıtin içi ba~ 
anlatacağım, hepsini anlata• 
neden ben seni tutuyoruı:nı a 
cağım. Memduha kartı da 
dibine geçtim. O da kibar . 
muılu adamdır. Mahvoldu 

.. liiı 
bu gece ... Fakat ben gon 
rım, alaca.,., çare yok. 

Cemile ylıfe 15duntılr bir ne 

mıştı. 

Tahsin Bey bir elinj ornuı:ıı 
yarak: 

- Zan itme k1 ıenin ıuçu 
dedi, hi.ıa, bayn·... Sen gali 
doğanı söyledin. Pırlanta ~ 

-· • · J s a hiçbıı regını boşa ttın. an . 

cegun yoktur. Allah ta bo~ 
.enden, kul da... lı 

Tahsin Bey başından şaP 
kararak yere attı: .

1
. 

d ~ I I ' 
- Emme biz adam eg · 

dedi • 
[Arka 



Hiç beklenmeksizin Ankara ile İs

tanbul arasında konuşulabilecek 

İstanbul Telefonu Da Beş 
Kuruşa indirilecek 

1 Ankara, 28 (Hususi muhabirimizden)-· Posta, Tel~raf ve Te 
~on genel direktörü Nazif ile görüştüm. Telgraf işlen hakkında 

na şu malfımatı verdi: 
-1stanbul - Ankara hattının fazlalaştırılması için Iazrmgelen 

~?~.ineler gelmiştir. Bir aya kadar hiç beklemeksizin Istanbulla 
~oruşmek imkanı temin edilmiş olacaktır. İstanbul telefonunun 
~aresi için bir teşkiiat kanunu projesi. hazırladık. İstanbuld~ bir 
t' ele~.on direktörlüğü ihdas etmekteyız. !stanbul Te~efon .şırke-
ıne ödenecek taksitlerin bono .. veya tahvıl olarak verılmesı etra

fınd~ .ekseriyetin kararını aldıktan sonra şirk~tle m~ka~elena
~eyı ımza edeceğim. İstanbul telefonu resmen ıdaremız elıne geç 
;

1kten sonra bütün devlet telefonlarında ol~u~u. gibi ~s~anb~l te-
efon mükaleme ücretlerinin de beş kuruşa ındırılmesını temın et 
nıeğe çalışacağım. 

Zecri tedbirler 
Etrafında 
Ankara, 28 (Hususi muhabirimiz

den) - İtalyaya karşı aluıan zecri 
tedbirler hjikkındaki kararın tatbik 
seyrini ve her bakanlığa düşen vazife 
leri tesbit etmek üzere Dış Bakanlık 
gen~l sekreteri N.uman Rifatın başkan 
lığında, Dış Bakanlık genel dire~tör
lerinden Dürrü, Müşfik, Türkofısten 
başmüşavir Burhan, Ziraat Ba~anlı -
ğından· zat işleri direktörü Halıt Naz
mi ve Gümrük ve İnhisarlar Bakan
lığından gümrük işleri direktörü Fa
zıldan mürekkep bir komisyon teşkil 
olunmuş ve komisyon ilk toplantısını 
yapmıştır. Komisyon bugünlerde tek
rar toplanarak zecri tedbirlerin tat -
biki etrafında bazı kararlar alacak ve 
bu kararlar Bakanlıklarca alakalılara 
bildirilecektir. 

Gümrük Ve 
İn hisarlarda 
Yeni Tayinler 

"ULUSnun Dil Yazlları 

Q 'Ankara, 28 (Hususi muhabirimiz
lt en ~- Gümrük ve 1nhisarlar Ba
t~nlıgı yeni teşkilatlar kanununa 
p~re nıerkezde tayin ve tebdilleri ya-

anlar şunlardır : 
ff Güınrük işleri memurlarından LA
r 1 20 liradan 25 liraya, Basri 21 li
lı~an 25 liraya, teftiş heyeti 30 lira
b· . nıeınurlarından Nedim 30 liralık 
k~~nt~ sınıf tetkik memurluğuna, tet
r 

1 dıııektörlüğü 30 liralık memurla-
ından Osman Saffeti 35 liralık amir 
~avinliğine, tasarruf direktörlüğü -
:r ı;n 40 liralık mümeyyizi Faiz 45 li
ı: !k nıüzeler amirliğine, gümrük iş
ikrt Şubesinden 40 lira asli maaşlı Ra-
:r l 4S liralık kısım amirliğine, 30 li
d a 1~ mümeyyizlerden Şeref ve Sa
l'Cttın 35 liralık mümeyyizliklere, 25 
:rır~ asli maaşlı Şakir ve Orhan 30 li
r~ 1~ tetkik memurluklarına, zat işle
ı 1 ~ırektörh.iğü 30 liralık mümeyyiz
~rınden İhsan ve Sadık 35 liralık mü
k CfYİ2:liklere, yeni ihdas edilen E
r~~~~i leri 40 lira asli maaşlı di -
1. t.or muavtnll ine tetkık dırekt6r-
tı.ığ~ ınümeyyizlerinden İhsan terfian 
~Yin edilmişler ve evrak direktörü 
aındi hususi kalem direktörlüğü ev
~ masası amirliğine tayin edilmiştir. 
ttaık partisinde 

d Ankara, 28 (Hususi muhabirimiz
liCn) - Bugün toplanan Cumhuriyet 
1tı'1~k Partisi Genyön kurulu aşağıda-

ararları almıştır: 

~ 1. - Manisa şar kurulundaki vazi
d Ctı Parti bakımından incelemi;i, bu 
aıllrı.ırnun düzeltilmesini karar altına 
ınıştır. 

1ic~ - Sıvas ilöyn kurulunun ölen 
ttı•g~li başkanı yerine yeniden seçil
Sı~! olan Erzincan saylavı Hikmet I-
gın Yeni ödevi kabul edilmiştir. 

1
•tanhul hukukundan An-
kara hukukuna gidenler 

<1 Ankara, 28 (Hususi muhabirimiz-

f tn) - Ankara hukuk fakültesi pro· 
Cg"" 

\ ?rler kurulu, İstanbul hukuk fakül-
ltCatnde iki sene kalmış olanlardan An 
, .ara hukuk fakültesine nakletmek is

l~~~lerin fakülteye kabul edilmeme
tuftnı ve yine İstanbulda bu sene sı
btı ~ kalmış iken buraya nakledilip 
~it;ad.a da sınıfını geçemiyenlerin ka
~ erınin silinmesini karar altına al-

!tır. 

Ecnebi artistler 
~nk A h b" o • d ara, 28 (Hususı mu a ırımız-

J,~) - Falih Rıfkı Atay, bugün U
"'ta ti& Çıkan başyazısında yabancı ar-

tlı ~er rneselesine temas ederek de -
tı c tedir ki: "Vergi hususunda bunla 

bı.ıgu w 
" un olmayan yahut henüz dogan 
.rerı· 
tıl 1 81nıftan ayırmamalıyız, hatta ba-

arını . k" .. b . tc un c:ın varsa su vansıyon ve-
l:ek rn 1 k · · · ı· · cm e etımıze getırme ıyız.,, 

1~jansın bir düzeltmesi 
dilip tısat Vekaleti tarafından tebliğ e
de in 2.7 lkinciteşrin tarihli gazeteler-

"ld tı~r eden tebliğde: 
Şirk ~d:n kömür işleri Türk Anonim 
da ;~,ının Zonguldaktaki fabrikasın -
bıckt Urk antrasiti namiyle imal edi~
aece ~ ~lan sömikokun satışa arzedı
~aıtt hat hakkında Vekaletçe yapıl
dar olan incelemeler sonucuna ka
"~•ı~~vakkaten Istanbulda depoda 
buçuk u_zerinde teslim tonu yirmi dört 
bit 01 lıraya satılmasına ve ileride tes 
tına .unac~k fiata göre, farkın ahcda· 
~lıcı ıadeıııni temin icin şirketce her 
lcara~a b~ y~lda makbuz verilmesine 

"' verılrnı"ti 
uen·ı ~ .,, 

lı1tıa .,1 ec:k yerde son kelime yanltş-
tJ. bu verılrniştir.,, suretinde yazılmış 

Zeltiriz. 

KSmilen 
"Kamilen Kamus, Olayanoı, Okeanoz, Ocean,, 

sözle;inin etimoloji, morfoloji, ve fonetik 
bakımından analizi 

KAW.11 LEN ri ve rivayetleri nakleden( 16) 
- Dikkat: Arapça zannolunan (uka-

Kelimenin etimolojik şekli: la) kelimesinin nekadar orijinal bir 
(1) (2) (3) (4) ( 5) Türk sözü olduğu açıkça görülüyor. 
(ak + am + ığ + ıl + ın) KAMUS 
(l)ak: Çokluk v. s. anlamlarına 

köktür. 
(2) am: Kökün anlamını kendinde 

tecelli ve temerküz ettiren süje ve 
objeyi gösterir bir unsurdur. 

(3) ığ: (. + ğ), ektir. Kelimeyi 
tayin ve ifade eder • 

Ak + am + ığ = akamığ = . ka
mığ: Kaffe, !halk, cemaat [ *] mana
sınadır. 

Kelimenin başka şekilleri de var
dır: 

I-Kamuğ 
II-Kamıh 
III-Kamık 
IV-Kamuk 
V-Kamur 

VI-Kamay 
VII-Hamay 
VIIl-Hamıy 
Bu sekiz §eklin hepsi de "kaffe, 

halk. cemaat, amme, cümle'' anlamla
rınadır. 

(4) d1
: (. + l), ektir. Kelimenin 

manasını gayrişahsi ve umumi kıla;. 
(5) ın: (. -1- n), ektir. Mahdut bır 

saha gösterir. Mefhumu bu mahdut 
sahada toplar. 

• 4c + am + ığ + ı1 + ın = ka
mığılm: "Toplu, yığın halinde,. anla
mınadır. 

Kelime morfolojik ve fonetik icap-' 
larla şu şekilleri alıyor: 

Kamil en Kamığın ( 5) 
Kamılın (1) Kamuğluğ (6) 
Homulun (2: Kamukluk (7) 
Hamılın (3) Kamuluk (8) 
Kamuğun (4) Kamusu (9) 

KAMUS, 
OKIYANOS 

(Kamuğ) sözüne temas etmişken: 
(1) Kamus, (il) Okıyanos ve 

(ili) Oc.Ean ( fransızca) sözlerini de 
~naliz edelim. 

Bu üç kelimenin etimolojik şekille
rini altalta yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
1- Kamua: (ok+ağ+am+us) 

11- Okıyanuı: (ok+ ıy+an+os) 
111-0cean: (ok+eğ+an ) 

Bu kelimelerde müşterek olan 
(ok) kökünün Türk dilinde türlü an
lamlan vardır. Bunlardan şu üç ma· 
nayı tesbit edelim: 

OK= 1 - Ses, aöz, okuma; 
11-Su; 

111 - Bilgi, akıl, ilim. 
(Ok) kökünün vokali değişmekle 

esas manaları değişmez. (K) konso
nu yerine de meseli (ğ), sonra (y), 
sonra (h) gibi ayni kategoriden olan 
konsonlar kaim olabilir. Onun için 
(o) vokali yerine ( v.) işaretini koya
rak (v. + k) nin dediğimiz anlamla
rını araştıralım: 

I-Ok _ ses, seda, söz (1) 
Uk -- fikir, mana, anlama, 
irlrak (2) 
Oğ + ı - okumak {3) 
Oğ + mcı _ _ okuma yazma 
bilen kişi ( 4) 
Uğ + uy - çağırmak (5) 

11-Uğ=SU (6) 
Hu= su (7) 
Ok + en = nehir (8) 
Uğ + üı = yakutistanda bir 
f'Öl adı (9) 
Uk + üz= nehir (10) 

ili - Oğ +. uk + luk - oğukluk 
= cok okul'l"lns. mütalea et
miş adam (11) 
Ok .+. uğ - kıraat, talim, 
bilgi ( 12· 
Uk + ui - kıraat, ders (13) 
Uv + uk - akıl. idrak (14) 
U~ğ + al = anlamak, bil

mek (15) 
Uk + ala --= eski hikayele-

Şimdi (ok) kökünün ilk manala
rından "aöz" kelimesini esas tutarak 
Kamua kelimesini analiz edelim: 

(1) (2) (3) (4) 
(ok + ağ + am + us) 

(1) ok: Köktür, "ıöz, kelime" de
mektir. 

(2) ai: Kökün anlamını tesbit ve 
ifade eden unsurdur: 

Okai = okuğ = kuğ ku: ses 
ve söz anlamının ifadesi oluyor, (oku
mak) ve (kulak) kelimelerinde oldu-
ğu gibi. . 

(3) anı: Sözle alakası olan bır ob
jeyi gösterir. O obje, (aözlük) anla
mını İ§aret etmektedir. 

(4) ua: Umumiyetle genişlik ve 
çokluk anlamınadır. O halde sözle 
allkah olan (am) objeai "seaittir ve 
çoktur." 

KAMUS: Geniş, büyük bir söz
lüktür. 

OKIYANOS 
Bu sözde kök olan (ok), "su'' ma

nasınadır. Bu Türk kelimesinin men
şei zannolunan grekçe (Okea~oz) v.e 
Fransızcası olan (Occan) kelımelerı
nin etimolojik şekillerini altalta yaza
lım: 

(1) (2) (3) ' (4) 
Oluyanoa: (ok + ıy +an ,+ os) 
Okeanoz: (ok + eğ + an + oz) 
Ocean: (ok +eğ + an ) 
(1) ok: Köktür. "Su" demektir. 
(2) ay, eğ: "Su" mefhumunu tem-

sil eden unsurdur. 
(3) an: Esas unsuru gösteren ob

jenin kendine yapışık olarak yayılan 
ilk yakın sahasıdır. Kelime b~raya 
kadar kendi özünden taşkın bır su 
anlamını gösterir. Fransızcaya keli
me, bu şekil ile geçmi~tir. Fakat türk
çede bu (au) sahasını genişleten fi~~r 
tekamül ettikçe kelimeye (.+ a) ıla
ve olunmuştur. 

(4) oa, oz: Ektir. Bilindiği gibi 
(. + n) ekinin delilet ettiği sahadan 
daha çok geniş bir saha gösterir: 

OKIYAN()S = OKEANOZ: "ge
nit su, derya" demektir. 

KAM 
(v. + k) kökünün diğer manala

rında, "bbgi, akıl, ilim" mefhumları
nı ihtiva eden meseli (kam) sözünü 
alalım. Kelimenin etimolojik şekli: 

(1) (2) 
(ak+ am) 

(1) ak: Köktür. "Bilgir akıl, ilim'' 
anlamlarınadır. 

(2) MD: Kökün anlamını haiz olan 
süjeyi gösterir. 

KAM: "alim, ıaman" demektir [*] 

r•J Orhon kitabclri; Radlof luıati, II. 
"Çaıatay ve U Ycar lehçeleri,, 

ı.. U., III., - Orhon lritabclri; Ra~lof 
ıuıati, 11. 'Çaıatay ve Uyıur lehc;elen .. 

ıv. Radlof licati. ıı. "Çaıatay le~c;efı:• 
Pavet de Courteille luıati: Çaıatay luga.tı. 

v Radlof luıati, II. "Çaıatay lehc;esL., 
vİ., Vll., VIII. - Pekaraki: Yakut dili 

LUıati. . 
1 2 3 - Pekaralri: Yakut LOcau. 
4' S - Uyıur metinleri "Analytischer 

Ind~x su den fünf enten Stückeo der T~r
kiache Turfan - Texte (Banc, von Gabaın) 

6, 7, B - Kiliıli Bay Rifat'm fiıleri. 
9 - Kamuıa TUrld. 
ı 2 - Radlof. I. Uyıur lehçesi. 
3' - Pekarıki: Yakut ICtcati. 
4 - Radlof. I. Baraba lehçeai. 
5 6 - Pekaraki: Yakut llicati. 
7' - Ba,kurt lehçesi 
ı - Radlof. "Uycur Dili yadicirlan,,. 
9 10 - Orhon kitabeleri. 
ı i - Radlof. 1. ''UY&ur lehc;eıi,, 
12• Radlof. 1. 'Kırıız lehçesi .. 
13 · - Radlof 1. ''Kazan lehc;esi .. 
14, 15 - Radlof. 1. "Uyıur lehçesi,. 
16 - Radlof. 1. "Teleüt lehçesi., 
r•J Radlof. il. "Uygur. Teleıit, Altay, 

Lebede. Sor, Saiay, Koybal, Soyon - sa
yan, Kac;, Küerik lehçeleri . ., 

HAFTANIN SiY ASASI 
Harp vaziyeti 

Hafta zarfında harp hareketleri et· 
rafında gelen haberler çok karışık ve 
mütenakıztır. Habeşler, İtalyanların 
her iki cepheden de geri çekilmekte 
olduklarını bildirmektedirler. Diğer 
taraftan Italyanlar. cenup cephesinde 
Habeşlerin geniş ölçüde bir harekete 
başladıklarını ve bu hareketin İtalyan 
Somalisinin işgalini istihdaf ettiğim, 
fakat ltalya mukavemeti karşısında 
suya düştüğünü iddia ediyorlar. Her 
halde Habeş kuvvetlerinin artık Ital
yanlarla çarpışmağa başladıkları anla
şılmaktadır. Fakat Habeşlerin Italpn 
askeri tarafından elli gür. içinde işgal 
edilen yerlerden hiçbirini geri aldtk· 
lan da belli <l ı:ğildir. 
Habeşler İtalvanların Gorahay'ı 

tahliye ettiklerinden ve kendilerinin 
de burayı işgale hazırlıklarından bah
sediyorlar. Filhakika bunu yapabil5e
lerdi çok elwmmiyetli h'.r mı.ıvaffakı· 
yet elde etmiş olacaklardı. Fak:ıt ge
len haberler bunu teyit etmemektedir. 

• 
Badoğlio İfe baflıyor 

' 
İtalyanların da gelecek günler veya 

hafta içince yer. icien harekete geçm~
ğe hazırlanma~ta olduk~.arı anlaşrl
maktadır. Italyan başku'tlandanmın 
değişmesi, eski kumandanın harekatı 
iyi idare etmekle beraber, yavaş hare
ket etmesine atfedilmektedir.Musolini 
başkumandanlık vazifesini. de Bono
ya verdiği zaman uzun fakat emin bir 
sömürge muharebesini göze .almıştı. 
O zaman İtalyanın zecri tedbirlerle 
'carşıiaşacağı hesaplanmamıştı. Zecri 
tedbırler Italya için yeni bir V"a~iyct 
ihdas etmiştir. Bu vaziyette Italy.ı 
yağmur mevsimi başlamazdan evvel, 
Habeşistanı sulhe icbar edecek şartla
rı kabul ~ttirmeğe mecburdur. Bunun 
içi:l de seri hareket lazımdır. Işte 
!talvanın en b iiyük askeri sayılcm Ba
dogİiyo"nun Habeşistana gönd~dlmesi 
bu ôüşünceden ileri gelmiştir. 

• 
Zecri tedbirler 

Zecri tedbirlerin geçen haftadan
beri tatbikatına başlanmıştır. Bu ted
bırlerin şiddetlendirilmesi için bugün 
On Sekizler Komitesi C'enevrede top
lanacaktı. ltalyaya satılması memnu 
olan listeye kômür, petrol ve demirin 
de konulması mtvzubahsti. Fakat bir· 
kaç gün evvel Italyanın Paris Sefiri 
Cerruti, Frans:z Başbakanı ile bt~ mü
lakat yaptı. Bu mülakatta ltalya se
firinin listeye pt trolün ithalind~n do
ğacak tehlikeye Laval'in nazarı dik
katini celbettiği bildiriliyor. Bunun 
üzerine Lival, Fransız parlamento~
nun açdacafını ' ve kendisinin de Ce
nevrtye gidemiyeceğini bahane ede
rek şimdilik petrolün listeye konul
masından sarfı nazar edilmesini lngi
lizlerden istemiştir. İngiltere de buna 
muvafakat etmiştir. 

Petrol meselesinde Uluslar Kurumu 
azası olan devletlerin k-ırarmdan zi
yade Amerikanın kararı miıhiındir. 
Mallımdur ki Amerika zecri tedbirle
re iştirak etmemekte beraber, Cüm
hurbaşkanı Roosevelt, Uluslar Kuru
munun vazifesini kolaylaştırmak için 
elinden geleni yapmaktadır. Ulu:.lar 
Kurumu komisyonu petrol meselesini 
tetkik etmek üzere toplanmağa hazır
lanırken, Amerika Hükumeti de ltal
yaya petrol satılmamasını temin f't
mek için petrol istihsalini ve satışını 
inhisar halinde bulunduran şirke•Jeı
le temasta idi. Komisyonun şimdihk 
bu mesele ile meşgul olnuyacağı hak
kındaki haber, Amerika Hükiımetini:ı 
vazifesini zorlaştırmıştır. Çünkü Ame
rika petrol müstahsilteri, Uluslar Ku
rumuna aza olan devletler Ital}•aya 
petrol satmakta devam ederken, ken
dilerinin satlllakta.n vazge:emivecek
lerini bifdirmi'!llt rdir. Diğer taraftan 
petrol meselesinde mühim rolii olan 
Rusya ve Romanya bu noktada da 
Kurumun kararma ba~Jı olduklarını 
bildirmişlerdir. BinaPnaleyh ,>etrolün 
men'i lngilterenin Fransa ile anlaş
masına bağlı bir meseledtr. Ve eğer 
buna karar verilirRe ltalya hakktnda 
en müessir zecıi tedbir tatbik edilmi' 
olacaktır. 

• 
Fransız parlamentosu açıldı 

Bu satırları yazdığımız dakikada , 
Fransız Parlamentosu açılmış bulu
nacaktır. ParlamentQnun bı.ı defaki 
açılışı hususi bir ehemmiyeti haizdir. 
Çünkü sol cenah zümreler Llval'i de
virmf'i:e karar vermişlerdir. Basbaka
na karşı şu cephelerden taarruz edile
bilir: 

ı - Geçen haziranda meclisten al
dığı salahiyetleri iyi kullanmamak. 
Frangın kıymetini korumısi< meselesi
le alakadar olmıyan birtakrm kanunlar 
yapmış olmak. 

2 - Bütçeyi tasdik etmemek. 
3 - Dış siyasuını tasvip etmemek 
4 - Faşist tc§kill\tlarına karşı ka-

fi cerecedt' şiddet gösterm::mek. 
Sosyalistlerin hUkumete taarruz 

için dördüncü cepheyi acçtiklerj anla
şılıyor. Çünkü hükQmeti devi~m~k 
için kendi kuvvetleri k''i değıld!r. 
Vaziyete hakim olan radikal sosvalıst 
partisinin hiç olmazsa sol zümresini 
de beraber almaları lazımdır Bu s<'l 
zümre de fasist trskilatlarına karşı 
Lavat tar=i1mdan takip edile, siyasa 
noktasında sosyalistlerle beraber yü-

Franaa. Almanya 
Hafta arası. Fransanın Berlin Sefi. 

ri Poncet ile Hitler arasında yapılan 
bir mülakz.t Fransız - Alman münase
betlerini günün meselesi ha!ine getir
miştir. Anlaşılan bu mülakatın yapıl
masına sebep, Almanyayı, Sovyet 
Rusya ile Fransa arasında imzalanan 
misakı kabule imale etmektir. Malüm
dur ki geçen mayısta imzalanan bu 
misak henüz Fransa tarafından tas
dik edilmemiştir. Fakat meclis açıldı
ğından tasdik zamanı da ge?miştir. Al
manya itiraz ediyor. Bilhassa misak 
Çekoslovakyaya da teşmil edildikten 
sonra Almanya l;Üsbütün kuskulan
mıştır. Lival, misak tasdik edilmede:-ı 
evvel, bu itirazını geri alması için Al
manya nezdinde bir teşebbüs daha 
yapmıştır. Bu itirazı geri almaı;ına 
karşılık olmak üzere Almanyaya bir
takım şeyler temin etmeğe hazırdır. 
Bunların ne olduğu henıiz kesin ola
rak tiilinememekle beraber, Fransa
nın Meme! ve hatta Avusturya mese
lesinde Alman noktai nazannı kabule 
hazır olduğu tahmin ediliyor. Hitlerin 
buna kanaat ettiği malum değil. Fa
kat Alman gazetelerinin Sovyet -
Fransız misakı hakkındaki lisanlarının 
değismediğine göre, Hitler - Poncet 
mülakatından henüz bir netice çıkma
mıştır. Yani Almanya bala doğu me
selesine büyük ehemmiyet veriyor. 
Sovvet-F-ans•z misakının müddeti o
lan beş sene bir zaman için bite doğu
daki istatükoyu kabul <:tmeğe mazır 
değildir. 

• 
Uzak Doğu va~iyeti 

Uzak Doğuda Japony:ının Çinden 
beş şimal eyaletini ayırmak için hare
kete geçeceği beklenmekte idi. Hafta 
arası bu hareket başlamıştır. Beş eya
letin ikisinde Japonların teşvikile kı
yam çıkmış ve bu eyaletlerin muhta
riyeti ilan edilmiştir. Bununla bera
ber, bu kıyam hareketi tahmin edildi
ği kadar şiddetli olmamıştır. Anlaşı
lan Japon prOJranunın bir tarafında 
bir sakatlık vardır. Geçen hafta veri
len haberlere göre, kıyam bet eyaletin 
heosinde birden cıkacak, bu eva
letler muhtariyetlerini ilan edecekler 
ve Japonya da derhal bunların yardı
mına koşacaktı. Bir defa kıyam genel 
olmamıştır. Ve eğer it Çine bırakılır
sa. eyaletlerin biri olan Hopey'de çı
kan kıyam, kolayca bastırılabilecek -
tir. Sonra henüz japonyanı:-ı kıyam 
erbabına fili bir yardımda bulunduğu 
anlaşılmıyor. Bununla beraber, Uzak 
Doğudaki istatükonun muhafazasile 
yakından alakadar olan devletler bu 
aralık başka işlerle o kadar meşguldür 
ler ki Çinin, yalnız başına, bu Japon 
tahrikatına karşı mukabele edebilece
i!i şüohelid;r. Uzak Doğu meselesinde 
İngiltere, Sovyet Rusya ve Amerika 
arasında bir cephe birliği teşkil edil 
medikçe, Japonya ergeç, istediğini ya 
pacaktır. 

• 
Yunan Kralı geri geldi 

Yunan Kralı !kinci Yorgi, hafta 
içinde Londradan hareket ederek Pa
ris ve Romaya uğradıktan sonra Ati
naya geldi. Yunan Kralının geri gel
mesile zorluklar başlıyor. Bir defa ilk 
icraat olarak Kralın umumi af ilan e
deceği bildirilmişti. Kral bu af beyan
namesini imza etmiş.Fakat hükümetle 
arasında ihtilaf çıkmıştır. Kral affin 
genel olmasını ve V enizelos ve Plasti
ras gibi iki isyan hareketile yakından 
alakadar olanları da içine almasını is
tiyor. Hükumet ise bunların af dışın
da bırakılmasını iltizam ediyor. Bu 
yüzden hükumetin istifa ettiği de söy 
lenmektedir. Ancak bu nokta üzerin
de anlaşsalar da Kondilis ve taraftar
larile Kral arasındaki ihtilaf halledi
lecek değildi . Kondilis. Krala verdiği 
bir muhtırada, hükumetin kime veril
mesi hakkındaki noktai nazarını bil
dirmiş. Kondilis, Krallık rejiminin 
sağlam yerleşmesi için bir zaman an
cak bu rejimi ilanda önayak olanlara 
itimat edilebileceğine kanidir. Kral 
ise bunların iktidarda kalmaJ.anm 
mahzurlu görüyor. Son hadiselere ya
kından karışmayan adamlan iş başına 
getirmek istiyor. Herhalde ne Kondi
lisin. ne de Çaldarisin Başbakanlığa 
getirilmiyeceği anlaşılmaktadır. Kra
lın geçmişi unutturmak ve Yunanis
tanın politika hayatında yeni bir yap
rak çevirmek istediği görülüyor. Ba
kalım Yunanistan gibi politika hınla
nnın çok şiddetli olduğu ve derin iz
ler bıraktığı bir memlekette buna mu 
vaffak olacak mı? 

A. Şülrrü ESMER 

. 
Fitre ve zekat olarak verece

ğimiz para, bütün yıl harcadrk
larımızın en yerinde, en değer
lisidir. Göklerimiz, hastaları
mız, yoksullarımız ve zavallı
larımız gözlerini bize dikmiş, 
bekliyorlar. 

3 

--' 

Taşlar ve adamlar ... 
Şehrin aokakları da benimle ah -

babımın talihlerimiz gibi tal ihleni
yorlar. Ayak al~ı olmı~.an c~ddeler 
bilirim çok genıt ve guzeldır. Tat
ları aıınma.mıı, ka.ld!rnnla~! pre ::: 
aeaini kaybetmemıttır. Ç u n k u 
bir ayda ü a t Ü n d e n geçen 
lerle iki futbol takımı zor yapabi
lirsiniz Ötede meseli. Balıkpazarı 
gibi caddeler var ki, Üatünden ge -
çenlerin aaym Balkan komıul~rı : 
mızın nüfuauna yaklaıır. Sevıyesı 
deve arrtına dönmüt taşları cila -
lanmıt ı ve toprağını.& rengi ka~ran 
lafmıt olduğu "1alde yıllardır hır ta 

neai deiİfll'emııtir. . . 
itte b.a talihaiz aokaklard~n ~ırı 

aini dün tamir ederlerken gordum. 
Tatlan çıkarılorlar, çevirip öteki 
yanını döıüyorlar ve yeni olarak an 
cak her birinin araaına bir tutam 
k11ıın atıyorlar. 
Makaadım latanbul belediyesi -

nin kaldınmlan tamir etmediğin -
den eekva eylemek değildir. Bir kı
aım kaldırım taılarile bir kıaım a.. 
damlar araamdaki benzeyiıleri göa 
tennektir 

Naaıl bu çok geçit yerlerdeki kal
dınmlan arada bir aöküp taılannı 
çevirerek yine yapıyoraak. iılerimiz 
de de böyle adamlan yerlerinden 
aöküp tekrar ayni adamlarla yeni 
"tetkilat,, yapmaktayız. lıte bu yön 
den inaanla tat araaında bir mÜ§&
behet gördüm. Adam o adam ve 
laf yine o tat olduktan aonra bun -
larla teıkilat ve yeni kaldırım ya -
pılabilir mi? 

it adamları için aöylenmit bir ea. 
ki aöz vardır: 

" - Yapı taıı yapıdan kalmaz,, 
derler .• 

Doğrudur. Fakat dikkat edin. Ya 
pıdan kalmıyan bu '-aki taşlar hep 
büyük konak temellerinden aökü -
lür. Küçük ev duvarlarına konur. 
Bu bir ite yaramak iae benden pa -
ao! 

B. FELEK 

ADLiYE 

lmrali adaıma yeni bir kafi
le gönderilecek . 

Tilrlü hapishanelerdeki mahkumlar 
dan bir kısmı ayrılarak bir ay kadar 
önce Imraliadasına gönderilerek ora
da ~aat ve balıkçılık işlerinde çalış
tmlmağa başlanmı tı . Duyduğumuza 
göre bu çalışmalardan az bir vr kitte 
faydalı sonuçlar alınmağa bişlanmış
tır. Bu itlerin ve yapılan tecrübelerin 
bıraz daha bilyi.itülmesi için yine mah 
k umlardan bir kısmının ayrılarak Imr 
raliye gönderilmesi düşünülmektedir. 
Bu adada yaptırılacak asri ve büyük 
hapishane binası için de bir proje ha· 
zırlanmaktadır. 

• Sabıkalı yankesici Deli Nuri dün 
Fatih tramvay arabasında Alinin ce -
bindeki on lirayı çalmak isterken yaka 
lanmış, müddeiumumiliğe gönderil -
miştir. Suçlu hakkında Sultanahmet 
Sulh ceza mahkemesince takibat ya
pılmaktadır. ' 

• Yüksekkaldırımdaki mezarlığı 
vaktiyle Evkaftan kiralayan Mecit is
minde birisi burayı kahvehane olarak 
kullanmaya başlamıştı. Fakat beledi -
ye bunu doğru bulmamış, Mecidi ora
dan çıkartmıştı. Belediye Medt aley
hine zarar ve ziyan davası açmıştır. 

Faik Kurtoğlu bugün Mad
ride gidiyor 

Ekonomi Bakanlığı müsteşarı Faik 
Kurtoğlu dlin şehrimize gelmi§tir. 
Müsteşar. bu akşam Madride harekc:t 

, edecek, ispanya ile yapılacak olan tı
caret anlaşması esasları üzerinde te
maslar yapacaktır. 

Ekmek işi 
Halledildi 

(Baş tarafı 1 incide l . . 
tecimen üyelerle borsa idare heyetını 
toplantıya çağırmıştır. iki sa~ı: sür~n 
toplantıda ekmek ve bu~day ı'ıyle ~1-
giliter miltalealarını soylemışlerdır. 
Yapılan hesaplar. e~meğ!n. mul~.akk~k 
12 kuruşa yedirilebılmesının mumkun 
olduğunu açıklamıştır. Bundan sonra, 
borsada saat 13.5 da muameleye baş
lanmış ve bu. saat 16 ya ka dar sür; 
müştür. Ziraat Bankası. yumu"ak bug 
dayı 7,24 kuruştan . sert buğdayı da 
7 ı 2 kuruştan satmak sureti le i1k mu
a~eleyi yapmış ve bir buçuk saat için
rı .. • 300 toT' hul'~:\v ~ı:!t"nıştır frtima 
dan sonra ilbay Muhiddin Usrtindağ 
galzetecilere tetkikleri sonucunu anlat 
mıı ve sunlan sövlemiştir: 
"- Gördüğüm lüzum üzerine bu· 

gün saat 11 ,30 da borsadaki muame
leleri durduttum Ziraat Bi\nkası, bu
günden itibaren yumuşak bu~davları 
7 ,5 kuruııtan piyasa va çıkaracaktır. 
Sehrin ihtiyacı icin lüzumu kadar huğ 
day varın (bu~ün) H avdarpa1Jadan 
getirtilecek. cumartesi (!linü değirmen 
ler .. rh• P.ıt•l111•s ,_1.,r::ıktn· p,,,-: ::ır a ilnii 
tatil olmasına ra i!men ilrrili memur "e 
fırıncıların c;ahştırılmalarr tı-min eni
lecek ve pazartesi sabahı yeni. ucuz ek 
mek piyasaya çıkarılacaktır., . 
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ıvo. 47 Yazan: Ziya ŞAKIR 

Padişah Tavanın mücevherlerle 
Ve Sultanın Cari
Eimesini Emretti 

Bezenmesini 
yeye Hizmet 

Ahmet Pata. o devirde (şehir oğla
nı ve mizaçkiri kall!ş) olmak üze·c 
tanınan bir şahsiyetti. Esasen padi
şahın zayıf damarlarını keşfetmişti. 
Derhal bu mecnun hükümdarın tema
yUlatına hizmeten girişti. Sadaretin 
kendisine verilmesine bir şükran he
ciiyeıi olmak üze;e padişaha, (elli 
tahta müceddet samur) ile (bir kıy
yei halise ak amber) ve (on kese ak
çe) takdim etti. 

Padi~ah Ibrahim, yeni sadrazamın 
bu mizaçkirliğinden büyük bir mem
nuniyet hisseylemekle beraber, her 
türlü zevk ve sefasına da vasıta ola
cağına kanaat geti·di. 

Ak amber yemek, padişahın ölü vü
cudunu tekrar diriltivermişti. Sarayda 
yine çılgın bir ıefahet baı göstermiş
ti. Padişah Ibrahim, batın padişahının 
emrini yerine gefr mek için tekrar 
evlenecek, başından bir nikah daha 
geçirecekti. Fakat buna, Telli Hase
ki gücenecekti. lbrahim, evvela Telli 
Hasekinin gönlünfi almak istedi: 

- Tiz, hasckime bir ar11ba yap·l-
1110. Çar tıakının tavanı kimilen ceva
hirden olacak. 

Emrini verdi. Ve ayni zamanda, 
kız ka deşlerine de: 

- Varsınlar .. Hasekimin hizmetle
rine baksınlar. Hasekim taam eder
ken: peşkirini, leğen ibriğini tutsun
lar. 

Diye haber gönderdi. 
lbrahimin bu ikinci emri, sarayda 

büyük bir velvele huıule getirdi. 
Çünkü bir sultanın, para ile satın· 
alınmış bir cariyeye hizmet etmesi şu 
tarafa dursun, yerinden kıyam eyle
mesi bile, şimdiye kadar saray haya
tında görülmüı ve 1titilmiş bir şey 
değildi. 

Ayni zamanda: padişahın evlen
mek istemesi de harem dairesinde ye · 
ni birtakım çarpışmalara sebebiyet 
vermişti... Şekerpare ortaya atılmıştı. 
Padişahı büsbütün ele geçirmek için 
ona kendi kalfalarından birini kabul 
ettirmek arzusuna kapılmıştı ... Fakat, 
Valide Sultanla Hubyar derhal Şe
kerparcyi kıskanmışlar; bu şerefi ken
dileri kazanmak için Şekerpare aley
hinde padişaha söylemedik söz bırak
mamışlardı. Nihayet, Valide Sultan 
sabredememiş: Şekcrpareyi kendi da· 
iresine celbedcrek &üzelce bir kavga 
etmişti . Fakat bu kavp, evveli (dil 
dalaşı) ile başlamış; ve sonra biribir
lerine karşı sille. tokat, saç baş yol
ma ile netieelenmişti. 

Valide Sultan, derhal Padi~ah Ib
rahime haber göndermiş: o perişan 
kıyafetile önüne atılarak: 

- Giıya, sen de padişahım, dersin: 
aslanım .. Şu anaeığının haline bak O 
pençikli halfıyık parç•sı beni ne hale 
getirdi. Eğer onun haddini bildirmez
sen, sana emzirdiğim ak süt, haram 
olsun. 

Diye gözyaşları dökmüştü ... Aııa
ıının Hu halini görür görmez lbrah ım 
de fena halde öfkelenmiş: 

- Onu sana verdim. Ne istersen, 
yap. 

Demişti. 

Valide Sultan, bu salahiyeti eline 
alır almaz, derhal baltacılar kahyası
nı celbetmiş; Şekerparenin ocagını 
söndürecek tmirler vermişti. 

Bir bölük baltacı, Şekerparenin kp
nağını basmııtı. Şekerpare ile, sevgi
lisi (Ebe Kızı, Hamide Hatun) yaka
lanacak ve derhal ikisi de ayrı ayrı 
yerlere sürgün olunacaktı. Baltacılar, 
Şekerpareyi kolayca yakalamışl:mlt. 
Fakat Hamide Hatunu elden kaçır
mışlardı . Onun fedakar cariyesi or-
taya atılmış : . 

- Aradığınız, benım. 
Diye kendisini ?altacıl~ra tesliı:ı 

ederek. hanımının ugrıyacagı acı ıela
kete göğüs ı:ermişti . 

Şekerpare, derhal Balıkha~eyc ge
tirilmiş; Koç Beyoğlu Pehl :van Ah· 
met Ağaya terlik edilerek bir ,cayığa 

' 

bindirilmiş, Mısıra ncfyedılmişti ... Fa
kat: Valide Sultanın intikamı, bunun
la bitmemişti. Şekerparenin, koca bir 
hazine değer serveti de musadere 
olunarak saraya getirilmişti. • 

• 
İstanbul, yerinden oynuyordu. Her 

tarafta davul ve zurna sesleri yi.ıkse
liyor; İstanbul halkı, padişah dü~ün
lerinin verdiği neş'e ile eğleniyordu. 
Padişah, Valide Sultanın hediye etti
ği bir cariyeyi nikah etmiş; böılece 
(peygamberin kavli veçhile) •ioku
zuncu zevceyi de ikmal eylemiitİ. Fa
kat yapılan ,füğiln, sadece padişahm 
düğününden ibaret değildi. iki§er, 
Uçer yaşındaki sultanlar da bireı ve
zire verilmişti. Hatta, Sadrazam Ah
met Paşaya bile karısı boşattmlmış, 
üç yıı~ında bir sultanla evlendirilmi~
ti. Silahtar Yusuf Paşaaan dul kalan 
dört yaşındaki sultan ise, altmış yaşı
nı ıreı-kin olan Fazlı Paşaya nikah 
edilmişti. 

Bu ;ırada Hubvar da unutulmamış
tı. O da, sadrazamın kardeşi ve ket
hüdası (Sarhoş Ibrahim) e zevce ol
muştu. Tencere yuvarlanmış, k1pağı
nı bulmuştu. Sarhnş Ibrahim, o dev
ı m en ı;üfli tcıhsiyetlerinılen biri illi 
Pzunodalarda, Domu?. Odal"rın<la, 
Langa meyhanelerinde Istanbulun bü
tün hp?e]e riirııhile rHi~....,ü.;, kalkmış: 
şimdi de konağı en süfli bir meyhane 
halini almıştı. 

Bu düğünler için yaptırılan gümüş 
nahıller. o zam~.,a kadar gö· ülme
miş şeylerdi. Düğünler: on sekiz gün, 
on sekiz gece devam etmiş, hazine
nin \arı yoğu tüketilmişti. 

3efahet ve rezaletin bu dereceye 
çıkarılması, lstanbul halkını ve bil
hassa yen irerileri fena halde sinir
lendirmişti. Her tarafta. sın-ay aley
hinde bir dedikodu yükı:clmisti. .. 
Sadrazam Ahmet Paşa, esasen halk 
ve yeniçeriler tarafınd<1n sevilmiyor
J.ı Şimdi padi•,ahın bütün çılr,ınhkla
:-ına onun hi?.zat amil olması, halkı 
bü-ıbütün hiddetlendiriyordu. 

Dügünler esnasında yalnız ~azine
nin ic:ı a( olunmasile iktifa edılme!lıiş: 
birçok münasebctsızlikle· de vıikua 
;,elmi şti. .. Telli Haseki. ( A tmeyda
nı) uda yapılan şenlikleri gömıek is
temişti. Padişah lbrahim derhal sad
razama: 

- 1 ez, Ibrahim Paı::ı H:-ayını dö
§eısin 

Diye haber &öndermi1ti... Vakit, 
gece idı. Telli Haseki, aabahleyir. er
kenden Ibrahim Paşa nrayına gele
cekti. Buna binaen gece yarısı çarşı 
ve bedesten açtırılmış: sahipll•rinin 
izni alınmağa bile lüzum görülmeden, 
bütün kıymettar eşyalar alınmış · sa
raya nakledilmişti. O zamana kadar 
görülmemiş olan bıı hal, h:ı!kı blisbü
tün ga eyana getirmişti. 

Hal kın bu hisleri, lıöylece ka \- llaşıp 
dururken: bir gün öğle vaktine doğru 
Beyazıt meydanında bir atlı ortaya 
atılmış: 

- Ey ahali! .. Ne durursuz ... Tez. 
dükkanları kapatın. Böylece ferman 
olundu. 

Diye bağırarak atını çarşıya doğru 
sürmeğe ba9lamıftı ... O anda her ta
raf karışmış. bütUn dükkAnlar kapan
mıı; halk birer tarafa dağılmıştı. Bu 
panik'ç~uçabu'< m"3hallelere de sirayet 
etmlt; hatta htanhul kapılarının ka
patılmasına bile sebebiyet vermifti. 
Aslı anlctşı1amıynn bu vak'anın er

tesi gUnU, daha mühim bir hldi~c zu
brıra gelmişti. htanbulda bulunan l'l
giliz tüccar gemilerinden düğün için 
alınan malların bedeli verilm-:diğin
den, limanda bulunan yedi parc;a In
giliz kalvonu derhal b~rı klarını 
çekmişler. gemilerin güvertesinde 
ziftler yakarak lstanbul limanını oo
ğucu bir dumana garketmişlerdi. 

Arkası var 

---------------·------------ı 
SAGLIK 

ÖGÜTLERi 
i kinci ekmek 

Bir yerde ekmek parasının artma
sı az çok önemli bir felaket sayılabi
lirse de. frenklerin dedikleri gibi, ha
zan feliiket de bir işe yarar. Şimdi
ye kadar yediğimiz beyaz ekmeğin de 
hemen birdenbire pahalılaşması bize 
daha esmer renkte ikinci bir ekmeği 
tanıtmak işine yaradı. 

Benim fikrimce, memlekette bu 
ikinci ekmeğin tanınması gcı eçkten 
bir iyiliktir. İlkin şunu iyice bilmeli
yiz ki, esmer ekmeğe verilen ikinci 
sıfatı onun besleme bakımından beyaz 
ekmekten daha aşağı olduğuna hiç 
de delalet etmez. Bilakis, esmer ek· 
mek besleme bakımından beyaz ek
mekten üstündür. Ekmegin esmer ol
ması içindeki kepeğin beyaz ekmek
tekinden daha çok olmaıtından· ileri 
gelir. Kepek de bir ekmekte nekadar 
çok olursa o kadar iyi besler. Onun 
için Avurpada lıiroçk hekimler buğ
day değirmende öğütülürken kepeği
ni hiç ayırmadan tam undan ekmek 
yaptırmayı düşünmüşlerdi. Bu ekme
ğin beyaz ekmekten çok üstün oldu
ğunu kabul eden hala pek çok hekim
ler vardır. 

Daha iyi hazmolunmak cihetine ge
lince, bu, es~i, pek eski bir meseledir. 
En büyük hekim 1pokrat esmer ek
mek beyaz ekmekten daha iyi haz • 
medilir, demişti. Ondan sonra gelen 
yine büyük hekim Calinuı öncekinin 
fikirlerine itira~ etmeği sevdiğinden, 
beyaz ekmek daha kolay hazmedilir, 
diye iddia etmiş ve iki büyük hekim 
arasındaki bu fikir ayrılığı daha son
ra gelen hekimleri de ikiye ayırmıştı. 

En sonunda bizim büyük Türk he
kimi lbni Sina bu ayrılığı ortadan 
kaldırmak üzere en iyi hazmedilen 
ekmeğin peksimet olduğunu söylemiş 
ve bunda eski tamanın bütün hekim
leri ittifak etmişlerdi. Ancak bu za
manlarda insanların dişleri eski za
manlardaki kadar keskin olmadığın
dan peksimet yalnız harp zamanları
na münhasır kalmıştır. Askerlere bi
le her yeı de, muharebe olmadığı va
kit, beyaı yahut e&mer ekmek yediri
lir. 

Beyaz ekmeğin esmer ekmeğe bir 
üstünlüğü varsa, o da hazım yolun
da yüzde doksan beşinin eritilerek ka
na karışmasmdadır. Halbuki esmer 
ekmeğin yüzde yirmisi kadar eritile
mez ve kana karı§amaz. Bu da esmer 
ekmekte, daha çok miktarda bulunan 
foaforla, azotlu ve yağlı maddelerin 
kalın kabuklu hücreler içinde olma
sından ileri gelir. Bu kalın kabuğu 
değme midelerin çıkardığı ekşiler bi· 
le parçalıyamaz. 

Fakat bunun da en sonunda gene 
bir iyiliği olur, çünkü hazım yolunda 
parçalanamıyan bu hücreler adeta 
bir linet ilacı gibi tesir ederler. On
dan dolayı esmer ekmek yiyenler in
kıbaza tutulmazlar. 

Ekmeği biı ıade beslenmek için ve 
yalnız başına yemiş olsaydık, beyaz 
ekmeğin yüzde doksan beşi kana ka
rışıyor, diye onu tercih etmemiz la
zım olurdu. Halbuki gıdamız yalnız 
ekmekten ibaret değildir. Onun yanı
sıra katık olarak birçok ~ey yeriz. Şu 
halde inkıbaza tutulmamak için, ek
meğin yüzde on beşini pek ala feda 
edebiliriz. Eczaneden linet ilacı aldı
ğımız vakit elbette pek çok daha pa
halı olur. 

Bu söylediğim şeylerin hepsi. tabii 
midesi sağlam olanlar içindir. Mide
lerind~n hasta olanların itine onların 
kendi hekimleri karıJır. 

Lok man Hekim 

' "UCUK ILAnLA R 1 

Arayıp bulamadığınız ıey heın kon 
forlu, hem havadar hem ucuz 

Kirahk Apartmanlar 
Şişli Bomonti Bulgar çarşı Efe so

kak 46-48 telefon 49309. 

9210 

, . ... 1" 

Günde lik Siyasal Gazete 
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rurkıve ıdr Dışarı ıc;m 

Lira K Lira K 
Bir aylık 1 so 
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iLAN 
nınıar lçtn tııncılılı Sirlret1erlne mil· 

f'acaaı edilmelidir 
Küçulı •linlaı dotrudan dotruyıo 

ıdarcmızce almabılır 
Küc;ük ilinlarm S satırlıiı bir detalılı 

30 kurusuu 5 ut11'dll• fazlası ıçin H · 
tn bı•ına 5 kuru• alınır Bir deladarı 
fazlı için •ekGndan o/,, 1 O lrurus ındiriliı 

Eskişehirde 
Bir Gazeteci 
Öldürüldü 

Eak iteh ir , (Huıuıi muha b irim iz • 
den ) - Eıkitehirde çıkan Sakarya 
gazetesi muh arrirlerinde n ve Hal -
kevi temıi l k olu batkanı Ziya Bu -
r a l , tölen lokantaaında oturur k e n, 
A lüt adlı b ir kahveci tarafından ta 
b a nca ile vurulara k öJd üriJl '1'lÜStiir. 
Eıkiıehir m uhitinde, p arti tetkili. -
tında ve b ir çok ıoıval kururnlllrda 
id ealist b ir heyecanla çaJı,an Ziya 
Buralrn ölümü Eakiaeh irde derin 
b ir teeaaür uyandırmıthr. 

Kelkit çayı üzerinde yeni 
bir köprü 

Niksar, (Hususi muhabirimiz bil -
diriyor) - Nikaarla Re§adiyeyj biri • 
birine bağhyan Kilkit çayı üzerinde 
F:><llı Mevkiincle hir köorü vao·lın:\rı 
takarrür etmiştir. Inşaata önümüzdeki 
yıl içinde başlanacaktır. 

Kumar oynarken 
yakalandılar 

Balıkesir, (Hususi muhabirimiz · 
den) - İlimize f vrinli kamu· 
nunda kahveci demir oğlu Davut, kah 
vehanesinde ishak oğlu I smail i!c ku 
mar oynarlarken cürmü meşhut halin 
de jandarmalar ta· afından yakalana • 
rak ilimiz adliyesine teılim edilmişler 
dir. 

Ağaçtan düşerek öldü 
Balıkesir, (Husuıi muhabi· imiz -

den) - Ihsaniyeli Hasan pazartesi 
günü odun keıtmek üzere divanlar da· 
fına gitmİ§. bir daha dönmemiştir. Ya 
pılan araştırmalar sonunda Hasan, 
bir ağacın altında ölü olarak bulun -
muştu". Odun kestrken ağactan düş
tüğü zannedilmektedir. Tahkikat de· 
vam ediyor. 

C 
-··-- .... _,.,. --

K UÇUK TELGRA F 
HABERLER ı -

• Ankara, (Tan) - Mersin liman 
sosyetesinin yükleme, boşaltma ücreti 
olarak pamuk tohumunun her tonun~ 
dan almakta olduğu ücret Ekonoın1 
Bakanlığı tarafından 100 kuruştan Su 
kuruşa indirilmiş ve yerine bu yol1a 
e-mir verilmi§tir. 

• Ankara, (Tan) - Kızılay Sos
yetesi, göçmenler için Iatanbulda iki 
aşhane ve göçmenlerin yerleştirile

cekleri muhtelif yerlerde de beş, on ve 
on be§ yataklı oln.ak üzere hepsi yüz 
yatakh seyyar hastaneler açm.:ığd ka
rar vermit ve işe başlamıştır. 

• Ankara, (Tan) Tarım Bakanlığı 
Pamuk Seksiyonu Şefi Veysi ve pa· 
mukçuluk mütehassısı Baryo Tokat 
tıavalisinde bir tetkik seyahatine çık
mışlardır. Bu havalide pamuk yetişti
rilip yetiştirilemiyeceği üzerinde tet
kikatta bulunacaklar ve bazı tathikat 
yapacaklardır. Seyahat on gün ~ürc-
ccktir. • 

• Ankara, (Tan) - Ekonomi Bct
kanlığı teşkilitına dahil idarelerin iş 
ve vazifeleri hakkı"nda bakanlıkç.t nı1 -
zırlanan nizamname projesi Dı:v1et 

Gene ra 1 Diri k lrakyanın 
Kalkınma Planını Anlatıyor 

Edirne' 28 (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Trakya için yeni bir kal
kınma planı hazırlanmaktadır. İkinci 
umumi müfettişlik teşkilatı bu pla
nın esasları üzerinde ki incelemeleri-

Kazım Dirilt 

ni bitirmiştir. Umumi m.üfettiş gene
ral Kazım Dirik, bu plan hakkında 
bana beyanatta bulunarak dedi ki: 

bölgede tarım itleri, ürünler bol ve ki 
fi bir gelir vermeğe elverişlidir. Ek· 
sik olan, ürünleri istihlak pazarların• 
götürecek şoselele halka meşru ka• 
zançla para veren kurumlar ve okul· 
du. lzmirin derdi bunlardı. 

Fakat Trakya için bunları söyle· 
miyorum. Ekonomik kalkınma v• 
köylüye yeni gelir kaynakları ~.ul· 
mak burada yapılacak ilk i§tir. ürune 
pazar bulmak, üzerinde önemle duru
lacak ayrı bir mevzudur. 

ij:ayvancılık~ Trakya için en ınü
him gelir kaynaklarından biridir. BU· 
radan kaçanlar giderken yüz binlerce 
koyun götilrmilşler, götürülenler ye• 
rine yenileri beş on yıl içinde yerdeıJ 
fıtkırır gibi çoğalmıı .. 

Trakya için önemli işlerden biri d• 
tarımdır. Bu i§i karuapandan kurtar~ 
mık, verimini ilmi inanla oçğalt~a 
lazımgeliyor. Trakya talilidir. Orun· 
leri için yanıbaşında kalabalık bir İY 
tanbul vardır. 

Köylüye arıcılığın ve balığın ta· 
dını anlataca&ım .Kara kovan ve ka· 
ra sapan, bu memleket için beyaz sa· 
rık kadar meş'um olmuştur. Mo~ern 
arıcılık iıtaıyonları kurduracagını: 
Bunun için öğretmen buldum. Bu işı 
iyi' yürütenlere yüzlerce lira mükafat 
vereceğim. Arıcılık yürüyecek 111 

Trakyaya para akacaktır. İpekçili~ ~c: 
üzerinde ehemmiyetle işliyeceğıın~:ı 
meselelerden biridir .. lzmirin kredı 
kooperatiflerini burada da yapac•· 
ğım. Köylüyü, yüksek faiz 11ülükle
inden lturtarmak için en keıin çar• 
budur. 

" -Ben lzmirde en çok okul, yol 
ve kooperatif için çalıştım. Çünkü, 

-=----------------------= 
Köylüye tohumluk 
Buğday dağıtıhyor 

Bafra, (Hususi muhabirimizden)
İlçebaylıkta kurulan komisyon tara
fından ihtiyacı tesbit edilen 38 köye 
yemeklik ve tohumluk olarak tevzi 
edilmek üzere Samsun Ziraat banka
sından buraya elli ton buğday gelmiş 
ve Bafra şubesi tarafından derhal da
ğıtılmağa başlanmıştır. 

Köylülere iki yıl vade ile faizsiz 
olarak ödünç verilen bu buğdaylar, 

vade sonunda bedelini ödeyemiyenler 
den aynen kabul edilecektir. 

Nikaarda bir kaza 
Niksar, (Hususi muhabirimiz bil • 

diriyor) - Kozalapa köyünden Bel· 
man oğlu 1 l yaşında Hüseyin, eline 
geçirdiği tabanca ile oynarken ateş 
almış, kurşunlar Hüseyinin ölümü:ıc 

sebebiyet vermiştir. 

Malatyada bir bıçaklama 
Malatya, (Hususi muhabirimizden) 

- Geçen akşam ilimizde bir bıaçkla
ma hadisesi olmuştur: Muhsinin kah
vesinde oturan belediye ikinci katibi 
Mehmetle kasap Ahmedin oğlu Huliı
si biribirleriyle ağız Jc:avgaaı etmiş

lerdir. Neticede HuHiıi Mehmetli bı
çakla göğsünden ağır surette yarala
mıştır. Yaralı derhal hastaneye kal
dırılmış, suçlu kahvenin üstündeki o
telde yakalanmıştır. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

iri bir domuz 
öldürüldü 

. ·ınil" 
Balıkesir, (Hususi muhabı.rı. bit 

den) - Çukurova civarında ırı • 
domuz görülmüş, kır bekçileri tar• 
fından üzerine ateş açılmıştır. Ka~a~ 
domuz, Karatepe mevkiinde benzınc:l 
Eminin çocuğu Mustafaya saldırın1t; 
ayağından koca bir et parçasını koP•. 
mııtır. Bekçiler, yetişerek çocuğu ııııJ 
hakkak bir ö6ümden kurtarmışlardır 

. . alin• Oldürlilen domuz kuduz ıhtıın 

· ·1 kt'r ~· kar§ı muayeneden geçırı ece ı • 
ralı Mustafa tedavi altına alınınııtır 

k. · d ··ı den ön'e Yukarı ı resım, omuz o me 

Şurası umumi heyetince inceleıımek- Pancar ziraatı Merzifona çekilmittir. 

tedir. iyi gelir getiriyor 
• Ankara. (Tan) - Gilm;-ü< vt Merzifon, (Hususi muhabirimiz- Ereilide bir ihtiliı d tı)' 

B k 1 - · t k·1 · k Ereg-li, (H usuıi muhabirimit eö.,. lnhisarlar a an ıgı yenı eş 1 at a- den) - Pancar ziraatl çok yeni ol· 1' 
1 

k t k ·1· k d Ereg-li MalmUdUrlUğüne merbut hbi nununa &öre mer ez et 1 at a rosu. makla beraber bir hayli ileri gitmi•· 1/e 
'S ler a~nam vergisi tahsildarı ·ı-nu teabit etmi~tir. • tir. Her yıl pancar ziraatinden Merzi- ı;; • k "tıınetı .. 

T ) ç zimmetine para geçınne t o ·rıe e Eskişehir. ( an - arpf gi- fona 150 bin lira girmektedir. Pan- b .. k'f d'l • . Ziınınetı 
d.l · t' B k ugun tev ı e ı mıştır. ol· 

yilmesi yasak e ı mış ır. u arar, car ekimi toprağın kuvvetlenmesi ve geçirdiği paranın bin lira kadar 
bütün belde köylerinde de tatbik edi- fenni ziraat illetlerinin yayılması ba- ,ui'u sövlenmektedir. ..... 
lecektir. kımlarından da çok afydalı olmuştur. • AY•· 

Adli tahkikata başlanmıştır: rırıı 
• Erbaa, (Tan) - Samsun Tüm Kuraklık olmasına rağmen köylll, bu ca ihtilas edilen paranın mı~tatın• 

Komutanı Kadri Yanında Kurmay sü senenin pancar hasılatından memnun- tesbit için Malmüdürlük tetkı a 
bayi ile Ça şamba yolu üıerinde ilçe· dur. devam etmektedir. ~ 
mize gelmiş llçebay, .Şarbay ve mem- ~ 
leketin ileri gelenlerı tarafından kar 

şılanarak c. H. Partisi binasında mi- aYka,raımn M AK s ·ı M ' d e Mev,•,k•m1" 
safir edilmi§tir. Misafirler iki gece kal 
dıktan son:a uğurlanmıştır. 

• Söğfa, (Tan) - Söğütten Anka FEVKALADE GALA GECESİ 
raya geçecek olan şösenin Gümelı Sabah a kadar etleatı 1\ uh teh f H ryete n~nlan) Zengin 
nahiyesine kadar toprak tesviye~i ya- ı kotiyonta r Ye afirprızler 
pılmıştır. Taş dö§enme ve sil!ndiraJ ı 33 

k d. '"'.aaa lan n • • ••ld•n tutulmaaı r ica olunur Telefon 426 ameliyesi ilerleme te ır. ._ __ m .. .. .. .. _____., 

1935 sinema dünyaSJmn en güzel ve en büyük filmi 

SEN ··DUL 
iPEK v E MELEK MAURiCE CHEVALiER 

JEANETTE 
MACDONALD sinemalarında birden qösteri liyor 
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ingiltere, Şu iki Suale Fransa-
dan Mutlaka Cevap istiyor 

1 -Fr:ansız Filosu Hangi Tarafa Yardım Edecek? 
2-Fransa Petrol istihsal Eden Bir Devlet 
Değildir, Petrol Ambargosuna Niçin İtiraz Eder? 

DIŞ POLiTiKA 

italya notasına 
"erilen Cevaplar 
1 Zecri tedbirlerin tatbikine bat
t:n:.1iı •ırada İtalya, bu tedbirleri 
l'ı t ıke karar veren elli devlete ay
t &Jrı, fakat ayni mealde bir pro
de&to notası ıöndermit ve her birin 
il en de nota ile ileri sürülen noktai 
/:.~a~ hakkında ayn cevap bekle • 
d'.~~·~ı bildinniıti. ltalyanın ileri ıür 

d\l~u noktai nazarlar ıöyle hulasa 
e :lebilir: 
h ~ - 'Uluslar Kurumunun ltalya 
d. \ lnndaki kararı misaka uyıun 

egildir 
2 - İtalya haksız muameleye 

Gıaruz bırakılmaktadır. 

1 3 - Her devlet İtalya hakkında 
~ .~catı tedbirden kendisi mes'ul -

\ \lr. Çünkü devletler Uluslar Ku -
~rrıuna aza olmakla hakimiyetle -
dınj terketmemiılerdir. Hakim ol • 

1.1ldanndan hareketlerinden ayn 
"Yrı lllea'uldürler. 
" Nota ayni mealde yazıldığından 
~··elli devlet tarafından verilen 
d Ufterek kararın tatbiki ile alaka_ 
dar ınıeaeleye tema• ettiğinden bu 
ı.~"letler, ltalyaya m ü ' t e r e k 
'lt..ır cevap verebilirlerdi. Fa· 
"at a n l a ı ı 1 a n F r a n • a ce 
.:hın ınü,terek olmaaını iltizam et
• elft.iı ve her devlet ltalya protesto. 
.. \in• •Yrı cevabını göndermiıtir. Bu 

0
j1"1 &Yrı cevap vermenin f aydaaı fU 

ı~ rrıuıtur ki, her devletin, Uluslar 
d~~l"Uınu miaakile girittiii taahhü -
ı.:lt~aııl anladığı anlaıılmııtır. Fil
eh ıka İtalya notasının bir noktası 
tel~iyetli ve ince bir hukuk me _ 
l<. e"lii ortaya atmakta idi. Uluslar 
~'::Ilı~ aza olan devletler, ken 
ı. · · • ıtJıa · .. a. t 1z ,ı1= 
rn~ ICurumunun her k•rarma tabi 
d 1 oluyorlar?Yani Uluslar Kurumu 

de~ıetlerin fevkinde bir kurum mu 
tir? 
h .. ı t ·1 ·ı . .. "1 b .. c:· Ya no ası e ı erı suru en ırın 

.. / Dolctanın münakaşasına İngiltere 
tGllaırnıyor. Uluslar Kurumunun bü 
ı.,.." .~Üzakerelerinde hazır bulunan 
t,. tılız liükiimeti, ltalyanın hakaız 
.:ı"" ,~uameleye manız kalmadığını 
t Y l.IYor. Ve bu noktanın münaka -
i~'1~dan bir fayda çıkmıyacatını 
il erı •Ürüyor. Sovyet Rusyanın bu 
ı,olcta Üzerinde ileri sürdüğü müta. 
",~ 1.daha kuvvetlidir. Deniliyor ki, 
ltar 1 devlet tarafından verilen bir 
'- •n Sovyet Hükumetinin münaka 

'•_bile hakkı yoktur.,, 
Sa ltiJcirniyet meaeleaine gelince, 
ıı.ı ~et hükumetine göre, "on ikinci 
'o •ddenin ihlali teabit edildikten dt1f• (yani ltalyanın mütecaviz ol. 
1, k lc•bul edildikten aonra) Uluı 
ıc:lc Urumu azasından herbiri, hu. 
tıllc: \l hükümraniaine rağmen, on aL 
ı,., 1 lrladdenin tahmil ettiği vecibe
leJi tatbikten kaçınamaz,,. Sovyet • 
d, il bu zecri tedbirler meaeleain • 
iti ~.•ha ileri 1ritmek iatedikleri de 
~lc~ılerden anlatılmaktadır: "On 
ili.,.. 11ler komitesi, on altıncı madde 
~İf 1aı!- devletlere tahmil ettifi va 
fi(I • •rı aiırlaıtırmamıt. bilikiı ha. 
1c,;tıni1tir .• , Bu, iktisadi tedbirlerin 
~ o~adıiına bir imadır. 

t .... ~yet maddesine lnailiz no
"'" .ukuk inceliklerine önem ve.. 
llilj bır ınantıkla cevap veriyor. De 1(..::: ki: "gerçi fqiltere Uluslar 
tilld una aza ol~kla hakimlye -
1c .. t •n fedakarlık yapmamııtır. Fa. 
!\~.•ıa olduğu dakikadan itibaren 
!\iit11lrl.iyetini miıakla giritilen taah 
)• ı:;ın çerçevesi içinde kullanmı -
~ .. Pt rar venni,tir.,, Bu keat:nne ce 
d._.. h~ sonra lngilterenin, İtalya -
•tıt •kinüyet meaeleıini o yolda 
••llı~&aını ve misaka aadık kalma-a •lcledifi bildirilmektedir. 
'ı" \l cev"pl•r Ulu•l ... r Kunımuna 
l'\a:.ı ~l~n devletlerin bir atraftan ku 
t"" dÇın~e.ki. ':azivetleri. diğer taraf 
)~ .. • bınbınne karıı olan vazife _ 
lıı .. 

1 
•h•:.,; hıtvli tenvir etmi, ve 

... ~ K · · -d ı~. urumu Junapru ansının 
tir lllle•ıneaine y a r d ı m etmit
'7 - A. s.~. 

~~du,u büyültmek 
1~1 " bir vesile mi? 

l!erl' 
lığ1 U ın, 28 A.A. - içişleri Bakan-
t. e SU Bakanlığı, ordunun manev 
tı~ş:e ta!imlerine dair bir nizamname 
tadı Ctrnışlerdir. Her türlü ihtiyat ef-

Pariate büyük bir aiyaaa rolü ayni • 
yan /ntfilis Hliri Sir Corc Klerlt'in 

Laval'i siyaretlerinden birinde 

[lnt'ilterenin Parü ıeliri Sir Corc 
Klerlt Laval'i miitenr.u'iyen tasyilt 
etmelırtedir. /n,ilislerİn petrol am -
bar,.oıunu koymalı niyetinde iarar 
edecekleri muhaltltak t'ibidir. La. 
vaf in aon nutkundaki kaçamaklı 
ıözler üzerine dün Jn,.iliz aeliri ye 
niden ltendiaini ziyaret etmİf .,. bil 
hcuaa petrol yüzünden bir harp vu
kuunda Franaız liloaunun l)asiyeti 
ne olacaiını aormuıtur. Ajanaın 
aıalıdaki telırralında (Franaanın 

•petrol İ•tihaa1 etmiyen bir de.,let ol 
dulu) ıeltlincle bir cümle vardır. 
Acaba ln,.ilterenin icabında Fran _ 
aa.)'I da petrolaMs bıraltmalırla tela • 
dit edebileceii mcinaaına mı ,.eli -
yor?] 

Amerilcadan gelen 

garip bir haber 

Vaşington, 28 (A.A.) - Hükumet 
muharip memleketlere olan ham mad 
de ihracını normal hudut içinde idame 
çarelerini aramaktadır. Bitaraflık ka
nununun müddeti bitince yeni te~rii 
hükümler kabul edileceği bildiriliyor. 

'Aldığı pamuk 6 ay yetermiş 

lskenderiye, 28 (A.A.) - ltalya -
nın Mısırdan.yapmakta olduğu pamuk 
mübayaatı/durmuştur. Geçenlerde faz 
la mikdarda pamuk satın almış oldu
ğu hatırlardadır. Italya o zaman, pa
muğun zecri tedbirler listesine konul 
masından korkuyordu. Buradaki müte 
hassıslar, halihazırda ltalyanın elin • 
de altı aylık ihtiyaca kafi pamuk bu
lunduğu mütaleasındadır. 

Paris, 28 (A.A.) - Dün Laval ile 
lngiliz bü>'ik elçisi arasında cereyan 
eden görüşmelerin ıu iki meseleye ta
alluk ettiği bildirilmektedir: 

1 - ltalyaya yapılacak petrol ibra 
catı üzerine ambargo konulması ve
yahut 18 ler komiteıinin toplanması 
etrafında tarih teıbiti, • 

2 - Fransanın Akdenizde lnciliz 
donanmaıına yapacafı müzaheret. 

Eko dö Pari pzcteıine göre, lnci
liz Dıt Bakanhfı petrol ambarco me
ıeleıi ltalyının İngiliz filoıunı bir hü 
cumunu intaç ettiği takdirde, Franu
mn ikinci meselede akt'i bir battı ha
re ket takınmasını iıtemektedir. Lon • 
dra hükumeti, petrolu ne istihsal ne 
de ihraç eden ve buna binaen bu itte 
bir menfaati olmayan Fransadan, ken 
di arzusuna ittiba etmesini bekliyor. 
Habeıiıtandaki ıon hidiseler İtalyan 
kıtaatının bazı müşkülatla karşılaştığı 
nı göstermeye müsait olduğundan, 
İngiliz hükumeti anıa,mazh~m musli 
hane bir surette halli için bir program 
tesbitinde çok ileri .gitmenin önüne 
geçmek arzusundadır. 

Journal gazetesi, bir iki mükileme 
eshasında anlaımazhfın muslihane 

bir surette halli imkanı görüıtildüğü
nü ve bu münasebetle, Roma ile yapı
lan müzakerelerde şimdiye kadar elde 
edilen terakkinin tetkik edildiğini söy 
lüyor. 

1 tal ya buhran ve kar

gaıalık arif esinde 

Paris, 28 (A.A.) - Maten gazete
sinin Roma muhabiri, zecri tedbirler 
dolayısiyle Romada tasarlanmakta o
lan atici tedbirlerden bahsederek di -
yor ki: \.. 

"Bu tedbirler, bazılarının iddia et -
tikleri derecede geniı değildir. Ve a -
zami Uç fırkanın seferber edilmesin -
den ibarettir.,, 

Oeuvre gazetesi diyor ki: 
"Londrada hakim olan his şudur: 

Italya buhran içindedir. Otede beride 
karga§alrklu .oluyor, hatti bazı yerler 
de askerler memnuniyetsizlik gösteri
yor. 

Italya hUkQmeti. buhranı zecri ted
birlere atfetmektedir. Halbuki bu doğ 
ru de~ildir. Zira zecri tedbir1erin he
nüz ameli bir tesiri görülmemiştir. 
Fa~ist hilk\tmeti, halkın esasen için
de bulunduğu mahrumiyetlere taham
mül etmesi ic;in bu mahrumiyetleri 
zecri tedbirlerin sonuçları gibi göster 
mek istemektedir. 

1 talvanın büyük dostu: Şili 
Londrı, 28 (A.A.) - Röyter Ajan 

sı Şili santiyaıtosundan haber alıyor: 
Dış ve finans bakanları, Milletler Ce
miyeti ltalyaya bakır ihracını yasak 
ettiği takdirde, Şilinin bunu protesto 
etmesine karar vermitlerdir. 

lranm verdiği' güzel cevap 

Tahran, 28 (A.A.) - Iranın zecri 
tedbirler hakkında Italya tarafından 
verilen notaya karşı olan cevabı diln 
İtalyan elçiliğine verilmi!tir. Iran bil 
kQmeti, Milletler Cemiyeti tarafından 
kabul edilmiş olan tedbirleri tatqik 
mecburiyetinde kaldığından dolayı te 
essüfünü izhar etmekte ve iki memle
ket arasında mevcut olan iyi münase
betleri ehemmiyetle kaydetmektedir. 
lran hükumeti, halihazmla sarfedil -
mekte olan mesainin sulhün ve cihan 
da adaletin kurulmasına hadim olaca
ğı ümidini izhar eylemektedir. 

Cenevre, 28 (A.A.) - Milletler Ce 
miyeti çevenleri, on sekizler komitesi 
nin pek yakında petrol üzerine ambar 
go konmasına karar vermesinin muh
temel olduğu mütaleasındadır. Jtalya
daki süel hareketler, bir nevi tehditte 
şebbüsü telakki edilmekte ise de Mil
letler Cemiyeti kararlarının bundan 
müteessir olması ihtimali yoktur. 

Brezilya hükQmeti 
isyanı bastlrdı 

[Brezilya hükumeti isyanı bastll'dı
iını bildiriyor. Olülerin blinçoau bu 

itin epey çetin bir 
mücadele ile bata
nldıiını ıöater • 
mektedir.] 

Rio de Janeiro, 
28 (A.A.) - Bre
zilya Cümurbaıka
nı Vargaa, Mata!, 
Rio ve Bemambu
ko bölgelerinde çı 
kan karıtıkhkların 
tamamile bastml -
mış olduğunu il -
bayhklara haber 

VARGAS vermiştir. Amatal 
asilerinden beş yüz kadarı, dükkan ve 
ticarethaneleri yağma ettikten sonra, 
Santos vapuruna binip uzaklaşmı!lar
dır. Pernambuko islleri de, yüz ka
dar ölU bıraklrak savuımuşlardır. 
Rio'da hava okuluna ve üçüncü piya
de alayına münhasır kalan isyan hare
keti tiddetli bir tarzda bastırılmıştır. 
Aıiler, kıtlayı ateıf verdikten sonra 
teslim olmuılardır. Birçok ölü vardır. 

Yunanistanda 

Cümhuriyetci
ler Kralln 
Davetini Kabul 
Etmediler 

No. 44 Çeviren: M. Rasım OZu.t.1~ 

Askerler sokaklarda 
' 

"Yaşasın Kondilis!,, 
' 

d i y e bağrıyorlar 

[Kral ikinci Jorjun hümmalı bir ça 

Alman 

Dram 

imparatoru Herşeyden 
Once Bir 

Artistine Benzerdi 
hıma içinde olduğu anlatılmaktadır. 

Gelmesi o kadar 
hararetle beklendi
ği ve aelir gelmez 
her iıin düzeleceği 
söylendiği halde 
Kralın henüz bir 
kabine kurmaia bi 
le muvaffak olMna 
maaı neye hunledi 
lebilir? 1 k t i d ar 
mevkiine &'etirece
ği insanları iyi seç 
mek istemesine mi 
yoksa ıiyasi adam
ların uzlapa bil -
mİyen ihtirıulanna 
mı ? • Kondiliı'in 
Çaldariıle bir tür
lü aınlaıamamaaı 
Kralcılık liderlerin 
den üc;ünoüıü olan 
General Metalua -
ıın da büıbütün 
ba,ka noktainazar 
sahibi olması. aııl 
dayanacaiı kuvve
ti parçalamakta -
dır. Cümhluriyet -
çilerin ıefleri iae 
Kralın meınriyeti
ni tanımamakta ve 

Çar, Çariçe ue çoculırları 

LOBRON 
ÇALDARIS 

MEtTAKSAS 

yaptıiı davetleri bile reddebnektedir
ler. Dün Atinadan aldıiunız haberler 
aıaiıdadrr:] 
Atina. 28 (Özen- Estiva gazetesi 

si memleketteki ikiliği kaldırmak için 
Kralın affı daha genişleteceğini, bunu 
da Cumhuriyetçi partilerin liderleri 
sarava çağrılmazdan önce yapacağını., 
yazıyor. 

Şu haber bu rivayetin dof. 
ru olmadıfını •öateriyor 

Atina, 28 ( Ozel) - Krel tarafın
dan dinlenmeie çaiınlan Cümhuriyet 

Kralın 6ÖrÜfme davetini kabul 
etmiyen Papanada.iu 

çi liderlerden Papanutaaiu ile Kafan
dariı bu daveti kabul etmelerine İm· 
kan bulunmadığını saraya bildinnitler 
dir. Yine Kral tarefmdan çağJTdan 
Sofulia hümalı bir haıtalıktan muzta
np bulunduğu cihetle dü,ündüklerini 

- Evet! .. 
- O, bir komedyacı, bir farfara-

dır. Gösteritlerinde, hiçbir vakit ni
hayete kadar &itmek cesaretini gös
teremez. Ben, onu ıöyle tasavvur e
diyorum: Bir melodram aktörü .. Ka
til rolü yapıyor; dikkat edince taban
casının dolu bulunduğunu görüyor 
ve karıısındakini sahiden öldürmek 
üzere olduğunu anlıyarak ıaımyor. 

lıte Giyom da bu vaziyettedir. O, 
çok defa, kendi pandomimalannm 
kart111nda korkudan titredi. 1905 
ıeneıinde Tanjer meıeleıinde öyle ol
madı mı? Bidayette bir ıöaterittir 
&itti; sonra oyununun tam ortasında 
birdenbire durdu. Şimdi de harbi ilin 
edince korkuya kapıldı. Hareketinin 
neticelerini tahmiıretmeye batlayınca 
meı'uliyeti ıizin üzerinize atmıya ça
lışıyor. Belki de, bu telgrafla ani, 
muci-ıevi bir hadise meydana getire
ceğine ve böylece cinayetinin tevlit 
edeceii karanlık akıbetlerden kurtu
labileeeiine zahip olmqtur. 

- Evet ... Tasviriniz Giyomun ka
rakterine uygundur. 

Giyomun bu halini güzelce göste
ren bir vak'a da, Alman bahriye müs
teşan meşhur amiral Tirpiçin şehade
tidir. 1914 senesinin temmuz ve ıı_..~us
tos günlerinde, amiral, daima impa
ratorun yanında bulunuyordu. Bu 
zat şöyle yazıyor: 

''Bugünlerde, imparatorumuzun yü 
zünden daha feci, daha ıstıraplı bir 
yüz e;örmedim.,. 

Feld mareşal Valdersee de ondan 
birkaç sene evvel şunları yazmıştı : 

"Giyom tahtta bulundukça, Allah 
bizi bir harbe girmekten koruaun t Si
nirleri derhal bozulacaktır • ., 

Kayserle Nikolanm 
farkları 

bir muhtıra ile verecetini ıöylemittir. Hidiseler tevali ettikçe Giyom ile 
Atina, 28 (Ozel) - Başbakan ka- Nıkola arasındaki farklar çogahyor

bineyi toplamış ve uzun müzakereler- du. 
den sonra Venizelos, Plastiras ve De- Harp baılar başlamaz, harp mey
meııtikas ile Kamenos mfüıtesna • 1"11- danlarında top sesleri inler inlemez 
mak üzere bir af ilinını kabul etmiş- Giyom ortadan silindi. Yirmi beı ıc
tir. Venizelos ve Plastirası da affd· ne dünyayı kılıç parıltıları ile, mah
mek istiven Kral ile k11hine arRBında muz ıeslcriyle, korkutan aahte kaba
esıa111l• bir ihtıH\f bıışJ!Öste...,...iııtir. dayı,.. ortada yok oldu. Binde bir cep-

Atina, 28 (A.A.) - Röyterden: helerde &iSrUnliyor, iki yahut üç mu
Kral af kararnamesini imza etmi,tir. barebeyi de uzaktan takip ediyor. 

Atina, 28 (Huıusi) - Kabine bat- Bütün nüfuzunu. ıün ıeçtikçe, cene
kanlığma Panıalos zamanında bütün rallerinin ellerine teılim ediyordu. 
partilerce Cümurbaıkatılığına getiril • Öyle hale ıelmitti. ki artık ea~den 
· ·ııin~· ft•lfAl( e~ıı-ı. ı, .• 1 .. -,... "•ti- , yaptıtı ıibi tiıntek saçan bakıtlarını 
ki saylıvı Dcmerci getirilecek, bu ka- -etrafında gezdirerek: 
bineve Atina ıarbayı Koçyaa ta dahil - Almanyada benden batka hikim 
olac~ktır yoktur 1 

Atina. 28 (Huswsi) - Kral Fransa sözlerini tekrar edemiyordu. 
C.ümhurbaşkıını Löbrön ile Lavale ve 1918 sonbaharında netice yaklaıtı
Çaldaris ile M~tPksasa s~n Sovör ni- ~I zaman, Giyom, artık hiçbir irade 
şanının büyük istavroz rütbesini ver- kudreti gösteremiyor; bir paçavra 
mi~tir. haHni alıyor. 

N;i""-a"'•'•r Acaba cıref aaatte ıilkinmiyecek mi 
Atina. 28 <Hususi) - Krsılcı müte- ecdadının gururunu içinde duymıya

kait askl'rler dün Krala verdikleri bir cak mı? Damarlarında Hohenzollern 
muhtırada Kondilisin hükumetin ba - kam dolaıtı&ını hatırlıyamıyacak mı? 
sında bulunmasını istemi11ler ve sonra Cephelerde harp devam ediyor. Ya
da Atinıa sokıııklarında Yaşasın Kral 1 verleri yavaı ıeıle konuıuyorlar: 
Yasımn Kondilis diye bağırarak dola, - İm' aratorumuza, gidip düıman 
mıslardır. " önünde ölmesi için ceıaret vermesini 

Allah tan niyaz edelim 1 
Uçüncü Napolyon, haıtalıktan bu

nalmı9, ııtıraptan bitmif olduiu için, 
1870 aenesi eylQl ayının birinci &il· 
nü, cephede ölüme kof111akta tered
düt etmedi. 

Böbrek ağrılarından duramadığı 
atının UıtUnde tutunarak dört saat, 
tam dört saat Prusya bataryalarının 
mermileri altında, yavaı yavaı dolaı
tı. Öyleyken ölüme kavuşamadı. 

rargiha gitmek için Potsdamdan ay• 
rdmıya razı oldu. 

Ancak Spa müzakerelerinde, fera
gat meselesi ortaya çıktığı zaman, na• 
zırlarımn ricalarına karşı bir defa eli· 
kile bildi ve: 

- Prusya kralı ve büyük Frederi
ğin halefi sıfatiyle mevkiimi muhafa
za etmek vazifemdir. Diyebildi; fa· 
kat bu güzel sözleri söyledikten bir 
gün sonra da Hollandaya kaçtı. 

Bütün harp müddetince, Giyom 
hep saklandı. Hohenzollerin impara
torluğunun mukadderatı mevzuubahs 
olan bu dehıetli ıenelerde, gösterişli 
kayıer, bir defa, bir defa bile sahne
nin önünde görünmedi. 

Bu kabarık eahte kabadayının ya
nında ikinci Nikola çok sevimli bir 
sima teıkil ediyordu. Daha Al".lanya
nın harp ilinını anlar anlamaz başku
mandanlık mes'uliyetini lizerine al
mak istedi. Fakat nazırları böyle bir 
şey yapmamasını, askeri harekat mes 
uliyeti ile hükümdarlık prestijini kır

mamasını rica ettiler. Bundan başka 
onun vazifesi, ceddi birinci Aleksan
dr'ın, 1812 senesinde Fransızlar R us
yayı istila ettikleri zaman, Sen P :::
tersburgdan ayrılmaması onun için 
de bir imtisal nümunesi oluyordu. 

Nazırlarının mütaleaları önünde 
başkumandanlık fikrinden vazgeçen 
çar, bu vazifeye amcası Grandük Ni
kola Nikolayeviçi tayin etti. 

Böyleyken çar, sık sık cephelerin 
her kısmını, hatta harbin en tehlike
•• safhalar gösterdiği yerlerini dola· 
ııyor, askerlerine, onların felaketleri
ne ve maruz kaldıkları tehlikelere işti 
rak ettiğini ispat ediyordu. 

Nikola kendini feda 
etmek iıtiyor 

1915 temmuzunda, harp Ruıya için 
meı'um safhalar göıtermiye başu
yor. Galiçyada, Volhinide, Polonyada 
Litvanyada, şarki Pruıya hudutların
da, Baltık denizinden Karpat dağla
rına kadar uzanan geniı cephenın 
her tarafında. Ruı orduları, bütün 
taıkın fedaklrlddanna rağmen, geri
lemeye mecbur oluyorlardı. 

Ayni zamanda bat gösteren gaile· 
ler, iınparatorlutun dahW tetkilitsız
hğını, idari anarıi, ikt.aadi bozukluk 
ihtilil hareketlerinin bilyümeıi, bü
tüı. bunlar korkunç birer inhilal ara
zı teşkil ediyorlar, sansürün mevcu
diyetine rağmen gizli ka lamıyorlar, 
umumi efkarı altüst ediyorlardı. 

Böyle vaziyetlerde oldugu gibi bu 
hidiıeler önünde de Rus karakteri
nin acıklı maluliyeti bir defa daha 
baıgösterdi. Herkes çabucak ümitsiz· 
ıiğe ve betbinliğe kapıldı. 

Ağuıtoı ayından itibaren Rusyam.a 
muzafferiyetine imkan bulunmadığı 
ve çarlığın ölUme mahkum bulundu· 
ğu tamamiyle anlatıldı. 

tirak ~ ~ede bir kere bu talimlere i~
ltrin ıçın çağrılacaklardır. Bu talim
t;ı11irı ne kadar süreceğini SU Bakanı 

edecektir. 

YEN/ BULGAR KABiNESiNE GiREN NAZIRLARDAN BAZILARI: [Soldan aağa doğru] Dimitri Vilel, 
mühendia Ganel. Geor,i Sapou, Köae lvanol. Korutantin Stoyanol ve General Hiriato Livukol 

Giyomun hali başka idi: onda izze
tinefis, cesaret, bir türlü harekete ge
çemedi. 

29 Teşrinievelde askeri müşavirle
rinin bin zoruyla büyük umumi ka-

Bu fiddetli buhran içinde, karıı.ı 
Alckaandranın yardımına dayanan, 
ikinci Nikola bütün fena neticeleri 
gözönünde bulundurarak vazitesıne 
devamdan kaçınmadı. Bundan sonra, 
artık, sarayında kalmak hakkını kay· 
bettiğini, vatan . tehlikedeyken onun 
aclimeti namına çarın, ordularının 
batından baıka yerde bulunamıyaca
ğını anladı. Çünkü, çar tebaasının 
yalnız cismani bir rehberi ve reisi de
ğildi ; onun, bunlardan daha yüksek 
dini vazifesi de vardı: Çar, din namı
na Allaha kar§ı tebaasının mümessi
li, sefaatcisi ve rehinesi idi. 

[Arkası varl 
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Gemlik Ve 

Başbakanın son gezisinden 
enstantaneler: 

Yukarda soldan sağa doğru 
ııra ile : General İsmet lnönü 

lzmitten hareket ettikten sonra 
Ertuğnılun güvertesinden uzak
taki gemileri seyrediyor - Ya
vuz - General İsmet lnönü ve 

iz mitte ''TAN,,· Objektifi 

Bayan t. lnönü gemileri selamlı 
yor. - Başbakan Bursada Me
rinos fabrikasının temeline ko -
nacak hatıra yazısını imzalı-

yor - lsmet lnönü Bursada söy 
lev verirken - Ekonomi Baka -
m Celal Bayar Bursadaki fabri
kanın temeline konan kağıdı 

imzalarken-Celal Bayar ve di
ğer davetliler General İsmet ln
önünün Bursadaki söylevini din 
lerlerken - Başbakan söylevini 

veriyor - Bayan lsmet tn&al 
Bursada temeli atılan MeriJIOI 
fabrikasına konacak kağıdı ilO' 
zahyor. 

Başbakanın son gezisin- sıra ile: Başbakan sun'i ipek teki temel atma merasimin-ıkonacak yazıyı imzalıyor - İsmet İnönü söylevine baş-ı terken - Sumer Bank~ 
den enstantaneler: fabrikasının temelini atar- de söylevini veriyor - Baş- Gemlikte fabrika meydanın- lamadan evvel küçük bir dürü Nurulfah Esat t 
yukarda soldan sağa doğru ken - İsmet İnönü Gemlik- bakan fabrikanın temeline da toplanan halk - General Gemlikli kızın hitabesini din '1tma merasiminde •.. 
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AFRiKA HARBi : 2 Başbakan Bursada Yeni 
l ki Fabrikaya Temel Attı 

,, B 
ir Hafta içinde 25 Milyon 

Lirahk Yeni Fabrikalarımızın 
Arasından Geçip Gideceğiz .. 

~ renkli birçok vecizeler göze 
laı rpıyor-: Ulu• endüatriyi, endüatri 

':eniyeti yaratır 1 
•at ona geliyor: 

il Bu_r~ İlbayı, Belediye Reisi, Şehir 
eclıaı üyeleri, askeri ve mülki ileri 

~:nler hep toplandılar. Birkaç da
laı' B IOnra Batbakan, yanında Ekono
'1! ~nı olduiu, b.11® ıeldi, halkın 
~11lırı araunda otomobilden indi. 

~---~--------__..;;;...... __ ~ 
,. ~al lamet lnönü, yüzünden ek
~1Yen tebeuümile ilerledi, kendi
ı. bekliyenlerin ellerini aıktı, hazır-

llaıı tribüne doğru yürüdü. 

1~tınellerin aoıunda, bayraklarla 
~\tr enıniı bir kürsü hazıdanmıştı. 
~ aa aaylavı ve Vilayet Parti Bat
~ Sadi Konuk kürsüye çıktı ve Baı 
t na, Burlflya kazandırdığı büyük 
ll~den dolayı teşekkür etti. Sadi Ko
tir~~eyecanlı diyevini ıu sözlerle bi-

ilt"l .Kurtuluı yolunda olduğu cibi, 
~Yıı ve yükseliı yolunda da, Bur
l>ir . r Ulu Öndere yürekten doğan 

inanla bağlıdırlat.,, / 
"1c ~a Baıbakan künüye geldi, aı
ll .. _ ~ır ~eale, halka, ıuruan aöyledi : 

~ söylevini veriyor 
ili(~ Buraa n c-likte diin ••· 

-=~-~ •lltka. batk.a 1wdea naklen deiil, 
.... --:::-lrimiain tuttuiu notlarclaa eluikaia 
~ •Jn- •eri1orus.J 
Arkadaılar, 

~tnıleketimizin kamgam fabrika
lfl teınelini biraz aonra atacaıız. 
1( ~ 'efimiz Atatürk, bu fabrikaya 
iti'~ adını vermiıtir. Merinoa, ea
--~Urk dilinde "lnce ve usun,, de -

'QI'. Bu adla, fabrikanın faaliyet 
~daki hedeflerini de simıit 0-

:UZ· ~kurulu" Atatürkün devrim bo-
)'~her yeniliğe karfl ıöaterdiii 
~ it ve ilıinın en taze bir deli
"- • Bunu biıtün memleket karıısın-
~k bir borçtur. 

lsi!'•~oa fabrikası Bursa ve etral 
Ctt Cüttügümüz pyeyi canlandıra
lb...._ ~' lyi, ince ve uzun yiın artık 
~~ketimizde de yetittirilecek, ver· 

llıAl1lZ emeiin mansuui alınacaktır. 
~yi yünü artık yurt içinde ye
~ etu. Fabrikanın yün yetiıtir
~ 'ile itleme vazüeleri, onu hem zi
'hl bein de endustri bakımından 
tir-_~Yrı . ehemmiyetli bir mevkie ge
..-~ir. Uç buçuk milyon hra 
~~tek kuracaıımu bu fabrika üç 
4- ı:'1 .kilo yün i§tiyecektir. Fabrika
lti b bin etirme igi, 6700 de katlama 
)'ıı...~UDacaktır. Bbde fimdiye kadar 
~ ve bükme tarzında iplik ya
"'-. L. •e ondan kumaı dokunuyor
"-.-... labrikada yıkanmamıı yapaiı
"-U ipWc ve kumat yapacatız. Bu a
ı_.._!ele~n hep•ini memlekette bu 
~~ile kormut oluyoruz. 
~r-.daflar, 

1ttrJ. '8u fabrıkayı da Ekonomi Bakanı
&ihi ~İ~rlu eli ve Sümer Bankın saat 
ttiiz lfhyen inti:ııamile vücude getire
•tnı.' lierhangi bir fabrikanın temel 
lt.,k nıerasiminde bulunmak asla bir 

ti tlildir. Çünkü temel atmakla, 
.__ '!"tarmak ve vücude cetirmek 
~~ ........ k . ülü 

yolclan •örülen pul kör/ez .,. ıehrin maruraraa budar: Yamaçta 
man.-aranın pulliiini tamamla maktadır. Fa/ıtat yann labriltaların 
••lenl•N panoramcının Y•tiUiii içincle kovun lıalabalıjını claha ite-

.Ü laale lıo.)'CICalıtır] 

[Baıtarafı birincide] 

yıpratan aavaılar vardır. Biz: batla- nönü, malkı muhabbetle selamlıyor, 
dıiımız bu eaeri bitirmek azminde - alkışlar arasında geçiyordu. Saat on 
yb ve bapracağız. Cumhuriyet taah- bir buçukta idi ki, Gemliğe varıldı. 
hütlerini daima yerine getirmittir ve Diyebiliriz ki, Gemliğin manzarası, 
bu bu sefer de ıözümüzü yerine ge- emsalsbdi. Bütün Gemlik, bir 'bayram 
tireceğb. Şimdi temelini attığımız bu günü yatıyordu. Dükkinlar kapan -
fabrika 1937 de, küçük bir ıehir gibi, mq, evlere bayraldar asılmıf, herkea 
etrafına nurlar uçarak ifliyecektir. Baıbakanı ıörmek için teraane mey-

Yurdun baymdırhiı için C~u1i- danına topl,nmııtı. Tersane meyda
yetVı ve Atatürkün her aabada dur • nına bakan yamaçlarda, halktan sathı 

Ldan eserler yarattığını hep beraber mailler vücude gelmit gibiydi. 

Din laaütt. .-dilim.: IMri-._ .,~--t111R111W: twe ballan n ••...., 
, ___ :ı.: aya , __ ..ı__ :.ı:., tir. • Bu anda oıom.bilinden indi. ,.... ~ .... ... -um- ~... fmı alanlan selimlayarak, elleritri aı-
L...L_:ı__ L!-- .... ,. b··-·a.. milyon liraya 
IWK" ... - ,. ~- karak yürümeğe başladı. 
mal oluyor. Şimdi yeni bir eserin te-
melini atacainn. Bir MAt sonra ela bir Hallan coşkun te-
buçuk milyonluk bir fabrikanın teme-
lini atacaiız. Yarın latanbulda bir :zahüratı · önünde 
batka fabrikanın açılııını, üç gün IOD• 

ra Zoqıald.kta .... yi proınnumıza 
clahil iki fabrikanın açılııanı yapaca
imı- Ondan aonra yeni demir aana
yümUıin bav.ama t.tkik edeceiim
Bu ıuretle, fİlndİYe kadar · yapılanlar 
bmiç, bir hafta içinde temeli ablan 
ve yahut iılemiye açün 25 milyonluk 
bir eserin içinden, ballım alaka ve mu
habbeti arasında, ıeçerek Anlmraya 
dönecetim-

Yurtta yapıcılığa bu eı1erlerden da
ha canlı ve daha kuvvetli misaller a
ranabilir mi? Yapsın Cümhuriyet, 
yataaın Atatürk.,, 

i smet lnönünün 

imzaladığı kağıt 

Bu nutuktan aonra, alkıılar arasın
da kü.raüden indi ve temel atma me
raaiminin yapılacağı yere geldi. Sü
mer Bank ıenel direktörü Nurullab 
Sümer, hazırlanan bir kağıdı ismet 
lnönüne imzalattırdı. Bu kağıtta ay
nen ıu kelimeler vardı : 

"eClfha/lan lmaet lnönü, Sümer. 
6anlM ltaırdula ilk Tirit Mcrinoa 
lahrilı,,..,.ın temelini burada cıttL 
28.1 ı .S35.,, 

Batbakandan aonra Bayan lamet 1-
nönü, Ekonomi Bakanı ve bankalar 
direktörleri imzalarını ettılar. Bu ve
aika, bir cam mahfaza içinde, temelin 
altına kondu ve ilk malayı bizzat Baş
bakan vurdu. 

Saat on buçukta merasim bitmit 
bulunuyordu. Otomobille !pekit feb
rikamna &idildi. Baıbakan, büyuk iti
na ile fabrikanın her tarafını gezdi, 
aualler sordu, babat aldı. 

Batbakan yünlü ku-

mq fabrikasını açıyor 

Fabrikanın bugün ife baılayan yün 
lü kumat kıamının küpt törenini yap
mam Batbakandan rica edildi. ismet 
lnönU ilk mekiii tahrik etmek aureti
le, bu açılıp da yaptı ve gördüğü in
tizamdan ve ~alıtmadan çok mem
nun olduğunu aöyliyerek fabrikadan 
aynldı. 

Gemlik yolunda 
Saat on bir buçuğa doğru, Baıba

kanla Ekonomi Bakanı, Gemlik yo
lunda idiler. Yolun üıtünde bulunan 
köylerde bütün halk Baıbakanı ac
llmlamak için yatmura bakmıyarak 

ıe U.tUnde to lanmı lardı. lamet 1-

Temel atma töreni yepılmazdan 
evvel, llçebaylık Parti Baıkanı Dok
tor Ziya, heyecanlı bir söylevle Bat
bakana Gemliklilerin tükranlarını 
söyledi ve Cumhuriyet rejiminden 
daha büyük eserler beklenildiğini ila
ve etti. 

Bir ilkmcktep yavrusunun "İnönü 
babamız!" diye batla yan kıaa bir hi
tabesinden SOl)ra kürsüye çıkan Baş
bakan, zaman zaman alkıı.larla kesi
len ıu diyevi verdi : 

Bqbakanın Gem-

likteki söylevi 
"Sevıili vatandaılaron, 
Gemlikte, suni ipek f abrikaamm 

temelini atmak için toplanmıı bulu. 
nuyoruz. Atatürk bu fabrikaya aun 
ğipek adnu. •ereli. Bu ad eaki tiirk
çe bir kelimedir. 

Yeni kurulan fabrika memleke -
tin e1aslı ihtivadanndan birine ce
vap verecektir. Eıkiaine nazaran a
zalan ipek istiluali.tmuz Cümhuri
yet demnclenberi yeniden artmak. 
tadır. Türkiye yakm bir ilerde, bel
li batlı ipek memleketlerinden biri 
olacaktır. 

Suni İpek yapmak için kurulan 
bu fabrika, yunl içinde halis İpek 
aarfivatmı da arttıracaktır. Dün -
••11n rn her t"rıtfrnda vaınlan tecrü
beler bu aonucu vermiıtir ucuz 
para ile tedarik etlilebilen suni i -
pek kumaılar, halka ipek ıivmek 
zevkini tattmr. Bu aanayiin müatak 
bel i,ıkitafı mem lek~t ekonomiai 
üzerinde ele ıüzel teairler yarata • 
caktır. 

Bu fabrikayı bb- buçuk milyon iL 
ra sarfile ya1)acatız. Senede 300 
bin kilo Mini ipek lınnnaa çıkara -
cak olan bu fabrika fimdiki dahili 
iatiblü ihtivacını karplamq ola • 
caktır. Fakat aarfiyatm yakında aıt 
maıı ihtivaa cofaltacak iki miıline 
çıkaracaktır. 0 ZflllaD biz de .. . 
men bir fabrika a..ha lmrac:alız. 
Bu borcmna:ıı:dar. 

Suni lpeiin trilcota i •• çorapçı _ 
1ı)r•-. da favd1taı büvülı olacaktır 

Biraz evvel üç bucuk mil•onl~k 
bir fabrikanm temelim attık. ŞDn
di de mamur bir yurd parçaunda 
veni bir eaerin tem-elini atıyoruz. 
Bun"n Gemlik için hayırlı olmuı -
m dilerim. 
Halkın mulaabbetl..md• 

Orta Avrupa 
Avusturya dışbakanı 

bir söylev verdi 
• 

Macar Batvekili Viyanada 
neyi konuıacak? 

Viyana, 28 (A.A.) - Gömböı'ün 
ziyaretinin alelade nezaket ziyareti ol 
duğunu aöylemekle beraber yarı res
mi çevenler, mumaileyhin iki memle
ketin iktısadi vaziyetini ve zecri ted
birler karıısında tutacakları yolu mü
zakere edeceklerini beyan etmekte • 
dir. 

Viyana, 28 (A.A.) - Federal diye 
tin bu ubahki toplantıımda Avuıtur
ya Dıı itleri Bakanı Breger Valdeneg, 
Avusturyanın güttüğü dış siyasayı i -
zah eden bir ıöylev vermiş ve demit
tir ki: 

"İtalya ile olan dostça münasebet -
lerimb sağlam ve emniyetli temellere 
dayanmaktadır. Bugünkü İtalyanın 

müteaddit defalar müstakil bir Avus
turyanın mevcudiyetine büyük bir ala 
ka ıöstermit olduğunu müşahede et • 
mit bulunuyoruz. Yine ıunu da bili
yoruz ki, İtalya, Avusturyanın ekono
mik sahada kuvvetlenmesine de kıy -
metli yardımlar yapmıı ve halen de 
bu yardımları yapmakta bulunmuştur. 
İn&iltere ve Fransa ile münaıebctleri
miz aon yıllar içinde iyileımiştir. St
reu devletlerinin Avusturyaya karşı 
olan alikaları, bugünkü gerginlikler 
sebebiyle azalmamıştır. Macaristan, 
Avusturyaya samimi bir dostlukla bağ 
lı bulunmaktadır. Diğer iki komıumuz 
Çekoalovakya ve Yugoslavya ile olan 
münasebetlerimiz de ayni suretle dost 
ça inkişaf etmektedir. Almanya dev
leti ile olan münaaebetlerimb de tabii 

MtllCllr Batbolronı General Gömböt 

bir hale gelmi§tir. Tuna paktının im
zalanması için yapılan gayretler son 
günlerde inkıtaa uğramışsa da bu pro 
jenin tamamen terkedilmeaini itrap et 
memektedir. 

mütahauiıim. Atatürk'e aevıınızı 
iletmek vicdani vazifem olacaktır. 
Atatürk'ün de bundan çok mütahas 
ais olacatmı aize müjdeliyebili _ 
rim.,, 

Bu nutuktan aonra, Batbakan temel 
atma resmini yaptı, saat bire doğru 
Ertuğrula dönüldü ye biraz sonra, is
keleyi dolduran, ve diyebiliriz ki bü
tün Gemlik halkının candan tezahü
ratı .arasında, Ertuğrul demirini ala
rak latanbula yollandı. 

Ali Naci KARACAN 

Bqbakan ve Celal 

Bayar lıtanbulda 
Batbakan lamet lnönü, yanında 

Ekonomi Bakanı Celal Bayar, Cum
huriyet Merkez, Sümer ve 11 Banka
lan Genel direktörleri olduğu halde 
dün akpm laat on aekbde ıehrimize 
ıelmittir· 

Batbakan, Cumhuriyet aarayınm 
nhtımında ilbay Muhiddin Oatündağ, 
Oçüncü Genel Eapektcr Tahsin U
zer, Geneı al Haliı, Ekonomi Bakan
lığı erkinı, lı Bankası Direktörü ve 
Emniyet Müdürü tarafından karıılan
mııtır. 

Dün ıece bir aralık Tahsin U zerin 
kerimesinin düğününde bulunan Baı
bakan ıehrimizde iki üç gün iatirahat 
ederek Zonıuldaıa gidecek ve orada 
reçen aene temelini attığı Türk an
traaiti fabrikaamın açma törenini ya
pacaktır. 

Bu fabrika memleket hesabına bü
yük bir ihti)"&cı temin etmektedir. Bu 
kömUr yanında odun ve kömür iatib
likinin artık bir tarih olması muhak
kak olduiuna ıöre bu vesile ile hem 
ormanlarımız daha ve daha mükem
ormanlanmu daha emin ve daha mü
kemmel tekilde korunacak, hem de 
halk ucuz Türk antraüti le mürukat 
ihtiyacını temin etmiı olacaktır. 

Fabrikanın tam randımanını ge
lecek aene vermesi beklenmektedir. 
Yum yapılacak atokla celecek sene 
bütün ihtiyacın karşılanması kabil o
labilecektir. 

Baıbakan oradan demir unayii bav 
zaaında tetkikat yapacak ve Filyos 
yolile Anllf.raya dönecektir. 

italya -Habeş savaşı
na toplu bir bakış 

İkinci devre: Hudutlkrdaki tahşidat 
J 

Bu aenenin mayım batında ikinci 
bir devre batJ.adı. Sardunyadaki Sa 
bauda tümenile (23 Mart) ve (28 
Teırinievvel) adlı aiyah gömlekliler 
tümenleri, ayrıca muhtelif tehirlerde 
bulunan dört siyah ıömlekli taburu, 
Eritredeki ikinci yerli tümeni sefer
ber edildiler. Bunu mayıa ortaunda 
Roma yakınında garnizonu olan Gran 
Saaaa ordu tümeni, (21 Nisan) ve 
(3 Mart) aiyah cömlekli tümenleri
nin seferberliği takip etti ve Sila or
du tümeninin de aeferberlik ihzaratı 
yapıldı. 

Milis fırkalannın 50 ter gün müd
detle çadırlı orduıaha alınarak harp 
talimlerile meıgul olmaları karar al
tına alındı. 

Bu aıralarda Doğu Afrikaya aevki
yatın gayet yavat gittiğini görüyo
ruz. Evvelce gönderilen 2 ordu tüme
ni ile 3 aiyab g6mlekli taburunun ih
tiyaçlarını göndermek ve bunlan va
sıtasızlık içinde dıprı çıkarmak bir 
türlü bitip tükenmek bilmiyordu. O 
de-ecede ki aeferberlikleri mayıs baf
langıcmda emredilen 2 ordu tümenile 
4 siyah gömlekli tümeninden ancak 
bir taneai, o da 6 Haziranda aevke 
başlandı. Tekmil aevkiyatm araamda 
iıe faaılaaız amele ıruplan gönderili
yordu. Bunlann haziran baflancıcma 
kadar mevcudu 30.000 i ıeçmifti. Li
man inıaatı, yol inpatı, su, elektrik, 
buz teaiaatı, kuyular açılması. gemile
rin bopltılması hep bu ameleden bck
leneh şeylerdi. Banş zamanında ayda 
ancak 2.000 ton yük çıkarılan Mu
qvva Jfmanına ıWe 3.000 ton Çlka
Tt~ ~ordu. x... bu Hman
dlir ..._ta,. 'fhl--1endryolunun 
günlük nakliyatı da 500 tondan 2.000 
tona yükselmek icap ediyordu. Bura
da Italyan mühendis ve işçisinin bii
yük başarılarını kaydetmek icap eder. 
Bu rakamlar kısa bir zamanda elde 
edilmit bulunuyordu. 

Bunlardan batka yol ve su mese
lesi büyük önemi haizdi. 156 kilo
metre uzunluğundaki ana harekit ıo
sesi asfalt yapıldığı cibi 850 kilomet
relik diğer tali yollar da ağustos ni
hayetine kadar yapıldı. Bu suretle 
Kızıldenb sahili Habetistan hududu 
ile muvazi dört yolla birlettirildi. İn
san baıına 10 litre ve hayvan ba§ına 
20 litre su verecek büyüklükte be:ıt 
ve kuyu tesisatı yapıldı ve bunlar da 
harekat baıtangıcmda ikmal edilmi§ 
bulunuyorlardı. Ayrıca kıt'alann ha
rckit esnasında su ihtiyacını temin 
etmek üzere 2.000 er litrelik 200 au 
otomobili ıönderildi. 

6/ EylQl/935 tarihli bir kararname 
iki ordu tümenile 'bir kıaım aiyah 
gömlekliler tetkilitının daha aeferber 
edilme.ini emretmekte idi. Bu auretle 
bu tarihe kadar seferber edilen ordu 
tümenlerinin adedi 7 ye, milis tümen
lerininki aekize vanyordu. 

EylQl baılarmda Habeı hududun
daki toplantı ıöyle idi: 

(Kroki makalenin bapndadır.) 
Bu yıfmtı ltalya aaldınmının ne 

auretle ve hanıi iatikamette yapıla
co ğını . mükemmelen göateriyordu. 
Marep nehrinin Habeı topraklarına 
doğru çıkıntı tqkil ettiği yerde iki 
hat üzerinde bir yıimtı ıöze çarpı
yo~du. Buram tarihi Adua kasabası
na giden en kıaa yql (takriben 45 ki
lometre) ol dutu için de büyük önemi 
haizdi. 

Somali cepbeainde bir ordu tüme
ni ile iki yerli tümen bulunuyor ve 
bunların başında Libya fatihi ve 
ltalyanlann en enerjik kumandanı o
larak anılan General Grazyani geti
rilmit bulunuyordu. Bu kuvvetlerin 
ve bu kumandanın bu cepheye me
mur edilmesi Somali orduaunun da 
bot durmıyacağma ve harekatın iki 
cepheden birden yapılacağına bir de
lildi. 

Eyl(ll bafmda ltalyanlarm Dotu 
Afrikaaına yığınağa batladddan hava 
kuvvetleri ve tapk kıt'alarınm artıtı. 
da harelcitın yakın oldupu göate
riyordu. ltalyanlann sahip oldutu ye
gane tayyare gemiai de (berindeki 
üç filo ile bu cepheye ıönde .. ildi. 
Muhtelif nakliyat auretile veya uça
rak gelen tayyarelerin adedi hareka
tın ba,langıcma kadar 500 - 600 ola
rak tahmin ediliyordu. 

Bütün bunlara kartıhk Habefliler 
ne yapıyorlardı? Pek fula bir IC)' d• 

ğil. Çünkü her ıeyden CYVel Habeşi9-
tanın muntazam bir orduau yoktu ve• 
ya bu ordu takriben bir alaydan iba· 
retti. Vilayet beylerinin veya diğer 
reislerin husuıi ordulan hiçbir talim 
görmemiı, yalnız icabında ailibıru 
alarak savap giden bapbozuklardan 
ibaretti. Bunlann acferberliği veya 
seferberlik ihzaratı mevzuubah• ola
mazdı. 

Ote yandan vaziyet gerginletiP 
harp tehlikesi kendiıini gösterince ıi
lih imalitı ve aatııı yapan büyük 
devletler İtalya ve Habeşistana kafi' 
silib ambargosunu tatbika başladılar. 
İtalya bundan müteeaair olmadı isı 
de dahilde hiçbir membaa sahip olmı
yan Habetistan, en gergin zamanlar• 
da dahi silih tedarik edemedi ve ha
zırlıksız vaziyette İtalyan tahtidatını 
seyretti veyahut bu zamanda çok u 
ıeyler yapabildi. 

M. ŞEVKi 

Deniz 
Konferansı 

lnailtere bu sefer gizli ı. .. 
pakh çahımak istemiyor 
Londra, 28 A.A. - Yakında top

lanacak olan Deni% konferansında 
Milletler cemiyethiitı bir mü§lhidinin 
hazır bulunması teklif edilmiştir. Ja-
1.91!1 h.~U. ıimdiclıta Du teklifi kıl 
tiiil etmft olup pek ,.akın bJr saman
da diler ~OllJ~fttj!J de bu aur~• 
hareket etmeleri mulıtemeldir. 

Londra, 28 A.A. - İngiliz delege
lerinin söylediklerine göre, deniz kon 
feranarnda İngiltere deniz silahlan 
hakkında kontenjan sisteminin kal -
dırılmasını, her sınıf için tonilatola
rrn azaltılmasını ve top kalibralarıruo 
ufaltılmasını teklif edecektir. 

Londra, 28 A.A. - Batdvinin de
niz konferanaını 6 ilkkanunda açması 
muhtemeldir. Fakat konferansın top
lantı tarihi hakkında Amerikan dele
gelerinin ıeç kalmıt olmaları itibari
le bazı tereddütler vardır. İngiliz de
legeleri Samuel Hoare Eyrea ve Mo
aell'den mürekkeptir. Konferans için 
kat'i bir plin hazırlanmıı delildir. 

Japon 
imparato
runun bi r 
(iocuiu 
Do§du 
Tokio, 28 (A.A.) 

- IJDParatoriçe 
bir erkek çocuk clo 
iwmuftur. 

[Yeni dotan 
Prena Japon lmpa 
ratoriçeainin ikinci 
çocuğudur. tık ço
cukları bir kızdır 
ve Prenses Teru • 
No - Miya adını ta 
ıımaktadır.] 

S. M. Japon 
lmpsatoriçeai 

Eski Rua borçlan ve bir 
kredi meaelesi 

Moakova, 28 (A.A.) - Taa Ajansı 
bildiriyor :Bazı yabancı gazeteler, inla 

llptan evvelki Rus 
borçlannı hamil 
bulunan lngilizle
lerin alacaktan kıs 
men mahaup edil
mek üzere bir lngi 
liz - Sovyet kredi 
anlapnaaı ihtima -
linden bahsediyor
lar. Böyle bir an
latma baklanda ne 
müzakere cereyan 
etmiı, ne de etmek 
imklnı vardır. Zi-

MOLOTOF ra, kredi meselesi
le harpten evvelki borçlar meselesi a
raamda irtibat teaiaini kabul etmek 
Sovyetler birlip için imkinm:dır. 
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PBVASA .i 

Piyasa Normaldir . 
Buğday geçen haftaya nazaran düştü. Arpa piyasası 
· yüksektir. Bakla durgun, mısır normaldir. 

tiftik ve deri piyaıaıı sağlamdır. 
Haftalık piyasa durumumuz umu

miyet itibarile normaldir. Son bi; 
hafta içinde ihracat maddelerimiz için
de hububat büyük bir alaka ile takip 
olunmustur. 

Buğday piyasası ve 
ihracat d u r u m u 

B u ğ d a y piyasası geçen 
hafta düşmüş ve bu düşüklük bu haf
ta da devam etmiştir. Bilhassa hafta
nın son günlerinde buğday fiatlerinde 
dµşü~~ük son haddini bulmuştur de
nılebılır. Hafta sonunda zahire borsa
~ında orta yumuşak beyazlar 8,5, eks
tra PoJatlılar 7,5 kuruşa kadar satıl· 
mış ve sert bugdaylar 7 ,5 kuruşa mu
amele görmüştür. Yumuşak buğday
lardaki düşüklük sertlere nazaran 
% 15 - 30 nisbetindedir. Umumi sa
tışlarda yumuşaklar biraz gevşek ise 
de sert buğdaylar pek isteklidir. 

Son hafta içinde muhtelif ıehirleri
mizde buğday fiyatlarında geçen haf
taya nazaran gerileme göze çarpmak
tadır. Bu hafta içindeki buğday fiyat
larını muhtelif şehirlerde orta fiatler 
ve kilo hesabile şöyle hulasa edebili
riz: 

Ada pazarında 7 Krş. 
Geliboluda 6,5 " Edirnede 6,88 ., 
Kütahyada 7 .. 
lnegölde 7 .. 
Bilecikte 7 ,20 ,, 
Çanakkalede 6,50 ,, 
Kemal paşada 6 
Bursada 7,45 .. 
lzmitte 6,25 ,, 
lstanbulun son bir haftalık buğday 

gtoku 22,227 tondur. 

Arpa piyasCIS'l yükıek 
Arpa piyasasında umumi bir bakış· 

la durgunluk göze çarpmaktadır. Fi
yatlar oldukça yüksektir. Şimdilik ih
racat ta yapılamamaktadır. Bu yük
sek fiyatlarla takas yolile ancak Ital
yaya sevkıyat yapmak kabildir. Fakat 
son günlerde zecri tedbirlerin tatbi
kinden doğan umumi vaziyet dolayı
sile ihracat durmuştur. 

Şehrimizde Marmara arpalarının 
çuvallı kilosu S,75 kuruştur. Dökme 
arpa fiyattan da muhtelif mmtaka
larda kilo ve vasa~ hesapla aşağıda
ki gibidir: 

Ada pazarında 5 Krş. 
Geliboluda S,13 ,, 
Edirnede 4 .. 
Kütahyada 5,42 ,, 
lneboluda 4,50 ,. 
Bilecikte 5 .. 
Canakkalede 4,50 ., 
Kemalpaşada 4,20 ,. 
Bursada 4,65 ,, 

Bakla piyaaaıı durgun 
Bakla ihraç mevsimi geçmiş bulu

nuyor. Gerçi Almanyadan müracaat· 
ler vaki olmaktadır. Fakat bu müra
caatler 11 S rayşmarktan ibarettir. ih
racatçılarımız bu fiyatlara iltifat et· 
memektedirler. Esasen mevcut stok· 
larunızın büyük bir kısmı da muay
yen ve mahdut ~alara ~eçmiş bu
lunmaktadır. l:u sebeplerle son hafta 
içinde hemen hemen hiçbir iş olma
mıştır. 

Mısır piyasası 

Mısır piyasasına normal nazarile 
bakılabilir. Şehrimizde çuvallı mısı
rın kilosu 6 kuruştur. Bu fiyatla da 
ihraca imkan görülmemektedir. Son 
bir hafta içinde muhtelif ~birlerimiz· 
de mısır fiyatları vasati bir hesapla 
aşağıdaki şekilde i:eçmiştir: 

lzmitte 5 Krş. 
Adapazarında 5,68 ,, 
Geliboluda 5,10 ,, 
Kemalpapda 4,50 ,. 

Susam ve keten tohumu 
Susam piyasası gevşektir. Fiyatlar 

No. ıs 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

Komiser Moleon akaju bir mobil· 
ya gösterdi: 

Şu sekreterin anahtarı üzeriniz-
de midir? 

- Elbette. 
- Öyleyse açınız, rica ederim. 
- Açayım. 
Cebinden anahtarları çıkardı. Sek· 

rcterin ön perdesini aıağıya kadar 
açtı. Yanm düzüne kadar gözler mey 
dana çıktı. Moleon gözleri aradı. Bi
rinde ağzı bağlı siyah tuvalden bir 
şase vardı. Şasenin içinde de beyaı 
tozlar .. 

Moleon: 
- Bu striknin. dedi, bu kadar st· 

riknini nereden tedarik ettiniz? 
- Bayağı.. Benim Solanjda bir 

tarlam var. Kurtları öldürmek için .. 
- Siz Baba Leskonun köpeğinin 

•trikninle öldürüldüğünü biliyorsu-
11uz değil mi? 

• 
. 

13,5 kuruştur. Bazı istekler varsa da 
bunlar yerine getirilememektedir 
Mesela Polonyadan Gidinya için ta 
lep vaki olmaktadır. Fakat kliring an 
laşması olmadığından bu istek te kar 

--
şılanamamaktadır. 

Keten tohumunun piyasası da gev 
şektir. Fiyatlar 7,75 kuruştur. Anca 
geçen hafta Italyaya ihracat yapıl 
mıı ve bundan sonra sevkıyat dur 

-
k 
. 
. 

muştur. 

Tiltik piya&aft sağlam 
Almanyanın alışları hafta içinde d 

devam etmiştir. Bilhassa iyi cins oğ 
!aklarla karışık mallar pek rağbette 
dir, 73 kuruş etrafında 500 balya sa 
tış kaydedilmiştir. Tiftik piyasası çok 
sağlamdır. 

e 
. 
-. 

Buna mukabil yapak piyasası dur . 
gun geçmiştir. 

Deri piyaaas 1 

KEÇI - Mal azalmıştır. Bilhassa 
Sovyetler mühim miktarda deri al 
maktadırlar. Yüz adedi 150 · 160 ki 
lo gelen % 10 kapalı derilerin piya 
sası bugün 130 kuruştur. Halbuki Al 
manya ve Amerikada bu fiyat yok
tur. Sovyetler mal almağa devam et 
tikçe bu fiyatların değişmiyeceğ 

. 

. 

. 
-
. 
i 

umuluyor. . OGLAK - Bu maldan hemen he 
men stok kalmamış gibidir. Çünki.ı 
mühim miktarda ihracat yapılmıştır 
Piyasaya yeni yeni gelmeğe başlıyan 
ağır mallar yüz adedi 100 kilo gelen 
ve oğlakla keçi arası olan derilerdir 
ki, kepiç tabir edilen bu malların fi
yatı 11 O - 115 kuruş arasındadır. Bun
ları daha ziyade yerli fabrikalar al
maktadırlar. 

KOYUN - Anadoludan az mal 
geliyor. 

KUZU - Kuzu derisi de kalmamış
tır. 

SIOIR - Taze derilerin kilosu 30 
kuruştur. 

Canlı hayvan aatışlan 
Canlı hayvan piyasasında düşüklük 

göze çarpmiktadır. ihracatın ve da
hili istihlakin artması buna yegane 
sebep olarak gösterilmektedir. Hay
van borsasında son hafta aşağıdaki 
fiyatlar üzerinden satışlar yapılmıştır: 

Karaman 
Oküz 
Kıvırcık 

Kuzu 
Boğa 
Tiftik keçi 
Kara keçi 

Asgari Azami Vasati 
13 17 16,32 

7 9 8,66 
13 19 17,33 

10,S 16 10,97 
7 7 7 

10.75 10,75 10,75 
10 10 10 

Y af meyva ihracı 
Bu hafta içinde şehrimizden Avru

paya hemen hemen ya'} meyva ihraç 
edilmemiş gibidir. Bu sebeple şark 
paza~larına vaki ihracatımız elma ve 
kestaneye inhisar etmiş bulunmakta· 
dır. Meyva istihsalinde en önemli 
mevkii alan borsatla fiatlar geçen 
yıla nisbetle yilksektir. 

Nar 
Ceviz 
Kestane 
Ayva 
Uzüm 
Elma 

1934 
1,5 
7.8 
7,5 
2 
7,5 

4 

1935 
6 
8,5 
6.5 
2,75 
8 
5,S 

Makarna pahalı 
Son birkaç ay içinde buğday ve un 

fiatlannın yükselmesi yüzünden ma
karna ve emsali gibi maddelerin de 
fiatları artmıştır. Buğday ve un fiatla
rmdaki düşüklilkten sonra makarna 
ve emsali gibi maddelerin pahah sa
tılması yeniz görülmektedir. Bu ci
heti ehemmiyetle gözönünde tutan a
li.kadarlar incelemelere başlamışlar
dır. 

Güstav Jcrom güldil. 
- Ey sonra? dedi. Dünyada ben

den başka kimsede striknin yok mu? 
Bu imtiyaz bana mı verilmiş? 

Moleon emir verdi: 
- Şu yazıhanenizi de açınız. 
Jerom evvela tereddüt etti, sonra 

açtı. 

Moleon içindeki kağıtları karıştır· 
dı. Dosyaları şöyle gözden geçirdi. 
Bir brovning görerek aldı, muayene 
etti, namlu kutrunu ölçtü. Çifte desi-
metre. . 

- Bu. yedi kurşunluk bir brov· 
ning .. Yedi milimetre, altmış beş ol
maııı da çok muhtemeldir. 

Jerom: 
- Evet, evet öyledir, dedi. 
- Yani Baba Leskoyu öldüren ve 

mUfettiş Hedveni yaralıyan tabanca 
cinsinden •. 

- Ondan bana ne? Ben kendi ta
bancamı beş altı senedir utınaldığım 
gündenberi daha hiç kullanmadım. 

Moleon şarjörü çekti. İçinde iki 
kurşun eksikti. 

Komiser ısrarla dedi ki: 
- Fakat iki kurşun da eksik .. 

BORSA VE PiYASA 

28 lkinciteşrin Perşemb e 

PARALAR 
Al.. lu, 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız frangı 
20 'Liret 
20 'Relcika Frangı 
20 Drahmi 
20 l&viçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ş:lin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 

Ven 
lııvec: kuronu 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

618,-
124,-
165,-
165,-
82.-
22,-

812,-
82.-
93,-
22,-
33.-
22.-
22.-

13.-
23.-
52.-;-

32,-
31-

938.-
52,75 

234,-

622.-
126.-
167,50 
170,-
84.-
23.50 

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

940,-
53.25 

236,-

ÇEJ<T H:R 

Paris üzerir 
İngilız lirası 
Dolar 
Liret 
Bclga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kur,.nıı 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Prn,o 
Ln 
O: nar 
Yen 
Cr•nnvrts 
lsveçkuronu 

ESHAM 

h Bankası MU-
,, ,, N. 
" '' H. 

Anadolu % 60 
.. % 100 

Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat DeiirmencWk 
Şark eMrkez Eczanesi 

Kapaaıe 

12.06 
6,21,75 

tı,79.43.SO 
9,86,50 
4,69,97 
2,45.89 

64,34.60 
1,17,36 

19.22.33 
4,25,16 
1.97,50 
4.Zt .-
4 ~1 40 

'i3.77.55 
\4 ,tl\.3J 
Z 11 !O 

10 ... 
3,12.25 

92-
9,75 
9,85 

25,75 
42,-
15.-
23,-

8.30 
14,50 

2.20,-
8.90 

62,50 
23,SO 
8,SO 
9,40 
4,20 

TAHVİLAT 
Rıhtım 

' 

1 

Anadolu I ve II 
10 75 
43,40 
44,-
46,70 

~ 

" II 
Anadolu mümessil 

İSTİKRAZLAR 

Ti.irk Borcu I 
IT 

.. .. IlI 
İstikrazı dahili 
Ergani 

25,20 
23,20 
23,40 
94,-
95,-

ZAHiRE BORSASl 

Istanbul Tecim ve Zahire Borsasın 
da dün muamele gören maddeler şun
1 ardır: 
Cinai Kı. P. Miktarı 

ARPA 
Yemlik çuvallı 5,25 25 T. 

Sert 
Yumuşak 
Ekstra 
Çavdar 

s arı çuvallı 
Kepek 
Yulaf 
Ku5yemi 
Keten tohumu 

t nce 
Kaba 

t apanya 

B eyaz 
uııam s 

t ç sivri 
abuklu K 

Bt1CDAY 
7,14 
7,26 

5,35 
MISIR 

6,05 
3,-
-.--.--.-

AFYON 
-.-

NOHUT 

-.-
DARI 

-.-
FINDIK 

51,10 
-.-

Yeni bir muayeneden sonra da ila· 
ve etti: 

- Fakat namluda daha yeni atıl
mıs barut izleri de olabilir. Orasını 
bizim eksperler anlarlar. 

Güstav Jerom bir müddet düşün
dü, sonra omuzlarını silkti. 

- Efendim, bütün bu söyledikle
rinizin bence hiç manası yoktur. Da
ha bunun gibi aleyhimde yirmi delil 
bulsanız da, hakikatten bir şey değiş
miş olmaı:. Bilakis ben katil olsaydım, 
ne sekreterde striknin, ne de yazıha· 
nede şu tabancayı bulundururdum. 

- Peki, bunu nasıl izah ediyorsu
nuz? 

- Ben bir ~ey izah etmiyorum. 
Cinayet anlaşıldığıtlfl göre, sabahın 
ııaat biriıfde olmu9. Halbuki benim 
bahçıvanım, gece saat on bire doğru 
kö~ke geldiğimi ıöylüyor. 

Kalktı ve pencereden seslendi: 
- Alfredl 
Bahçıvan Alfred korkak bir adam· 

dr. Bir sorguya cevap vermeden elin
deki kasketinin yirmi defa parmakla
rının arasında dola~tırmıştı. 

Moleon hiddetlendi: 
- Söylesene be adam, dedi. Efen-

tç 
Kabuklu 

Oğlak 
Deri 
Kaba 
Sarı 

CEVIZ 
48,-
13,0S 

TİFI'İK 
-.--.--.--.-

YAPAK 
Anadolu lı:ırlı:ım -.-

YON 
Yıkanmış (ıı:Uı) 64,-

BEY AZ PEYNİR 
Tam yafh 
Yarım yailı 
Yaisız 

'-,--.--.-
Yatlı 
Yafıız 

Ekstra 

KAŞAR PEYNİRİ 
-.--.-

ZEYTİNYAGI 

-.-
1 inci yemeklik 
2 inci yemeklik 
Sabunluk 

-.--.--.-
NEBATIYAO 

Pamuk tasfiye 
Susam tasfiye 
Bezir piımlı 

-.--.--.-
UN 

Eks. Elı:s 72 k. 1075,-
Ekstrı 800,-
1 inci yumu. 72 k. 855,-
1 inci sert 755,-

Cıva 
Cin 
Hindiı 
Seylan 

t:ORSA DiŞi 

ÇAY 
(K iloıram heaabiltrdir) 

Kı. S. 
260,-
-.-

285,-
265,-

DEMİR VE ENVAI 
(Kilorram heaabil•dir) 

Camlık, köşebent 
Dörtköşe, llma, yuva. 
Mıhlık, alime 

Kş. S. -.--.--.-
Potrel -.-
S"yah çember -.-
Yuvarlak (6 mm. ve aşaiı -.-
Siyah 5aç" 
Karfiçe 
Çinko 

(oluklu) 16,-
11.50 
10,50 
27.-

1S!!!.!• 

Sıfır .. 
Manda 

.. 

DERİ "İşlenmiş,, 
(Kiloıram he1abiledir) 

Kı. S. 
I 120.-

TI 105.-
I t 15,-

11 100,-

1 ad 60,-

Beyaz çekme 
II H 40,-
1.. 50,-.. 

s .. htiyan 

Elvan .. 
Be yar 

Fi yor 
Beyaz .. 
Piyanto 
Sarı 
Galo 
Çamurlu 

II,. 35,-

l " 
il .. 
J •• 
il •. 

75,-
55.-
50,-
55,-

KİTRE 
(Kiloıram heaabiledir) 

Kş. S. 

I 
n 

-.-
115,-
95,-
54,-
45,-
-.-
20.-

PATATES 
(Kiloıram heaabiledir) 

Kş. S. 
Kaba 5,50 
Ekstra - Ekstra 4.SO 
Ekstra 3.50 

Kş. S. 

SABUN 
(Kilo•rarn beaabiledir) 

z eytinyıimdan 
K,. S. 

24,50 

p 

SADEYAC 
(Kiloır•ın hHabiledir) 

Urfa Taze 1 
,, ,, II 

E 
T 

Mardin, Diarbeklr ve ayarı 
Erzurum, Kırı erinmiş taze 
rzuruın. Kıra crinmcmiş tare 
rabzon Taze 

v ejetalin Yerli 

Kş. S. 
360,--.-
350.-
360,-

Kş. S. 
8,50 
7.75 
8,50 
7.SO 
9,50 
8.50 

16.50 
12,50 
12,25 
28,-

K,. $. 
1so.-
125.-
125,-
110,-

85,-
4S,-
90,-
45,-

115,-
75,-
75,-
65,-

Kı. S. 
-.-

125.-
110.-
60.-
47,50 
35.-
22.-

K!!. S. 
67,-
6r-
5,

Kş. S. 

Kı. S. 
90,-
85,-
90,-
80,-
65,-
68,-
47.-

dinizin otomobili garaja yerleıtirdiği
ni duydunuz mu? 

- Efendim, iyi hatırlamıyorum, 
günler geçmiş. Pek emin değilim. 
Güstav J erom haykırdı: 

-Nasıl? Ne söylüyorsun, emin 
değil misin? 

Moleon aralarına ~irdi ve bahçıva
na yaklaşarak, sert bir sesle sordu: 
-. Öyle kekelemek olmu. Eğer 

yanlış şehadet edersen, sonra senin 
hakkında hiç hayırlı olmaz. Hakikat 
neyse onu söyle .. O gece otomobilin 
gürültüsünü saat kaçta duydun? 

Elinde kasketini gene bir iki defa 
döndilrdil, tilkrüğünü yuttu. Burnu
nu çekti ve nihayet kekeledi: 

- Saat biri çeyrek geçiyordu, hat· 
ta bir buçuktu. 

Daha sözünü bitirmemişti ki, Je· 
rom bahçıvanı hiddetle kapıya itti 
ve arka11ndan da bir tekme indirdi: 

- Çık buradan mel'un herif. Biı 
daha seni gözüm görmesin. Akşama 
da hesabını alır, defolursun. 

Sonra birden geniş bir nefes alarak 
Moleona geldi, dedi ki: 

- Pek ala .. Ne isterseniz, onu ya
pınız. Fakat size haber vereyim, ar-

Faik, pansiyonunu methede methe
de bitirememişti: Ayaspaşa gibi ha
vadar bir yerde, denize nazır, mobil
yesi mükemmel, banyosu, salonu em
re amade, dört başı mamur, güzel, 
rahat bir pansiyon. 

Günlerden pazardı. Gideyim de şu 
o&lanın ballandıra ballandıra anlattı
iı pansiyonu göreyim, dedim. 

Faik, beni gülerek karşıladı. Oda
sını, odasındaki mobilyeyi, banyoyu, 
salonu bir bir gösterdi, hakikaten söy 
lediği kadar vardı .. 

Balkona çıktım, Marmara avucu
mun içinde gibiydi. Gözlerimi mavi 
sularda bir yelkenli gibi gezdirdikten 
sonra, etrafımdaki apartımanlara bak
tım .. Elli adım ötede, bir apartıma
nın üçüncü katının pencerelerinden 
birinde, örtülmesi cidden günah olan 
beyaz, tombul kollarını pencere kena· 
rına dayamış, altın sarısı saçları rüz. 
garda dalgalanan, gözleriyle havayı 
büyüleyen bir genç kız gördüm .. 
Başımı çevirip Faika stslendim: 

- Yahu Faik! d:dim .. Sen, pan
siyonunun en güzel şeyinden bana 
hiç bahsetmedin. 

Papiyon kravatım bağlamağa uğra
şan Faik, aynadan ayrılarak yanıma 
geldi: 

- N eymi~ o ! dedi.. 
Komşu kızını gösterdim.. Cevap 

vermeden beni kolumdan tutup içe
ri çekti, gardrobun yanındaki yumşak 
koltuğa oturttu, bir sigara verdi ve 
kendisi de sandalyeyi kaı;şıma çekip: 

- Dinle beni; dedi. Farkında ol
madan en mukaddes yarama doku~u
yorsun .. 

A ptallaştığımı gören Faik: 
- Sus! diye devam etti. Güzel 

komşumdan bahsetmediğimi söylüyor 
dun, değil mi? 

Ve sonra: 
- Ah! diye, içini çekti, Sen bu 

"komşu kızı,, tabirinin bana hayatı
mın en büyük felaketini hatırlattığı
nı, uyuyan azaplarımı uyandırdığını 
nereden bileceksin? Seninle arkadaş
lığımız henüz yenidir. Emin ol ki, 
dünyanın en güzel km. Hani Avru
pada hala devam eden güzelilk mUsa
bakasında birinciliği kazanan kız bile 
komşum olsa, ona yan gözle baka
mam, bu ''komşu kızı,. tabirinde be
nim için o kadar büyük bir uğursuz
luk gizlidir. 

Soracağım suali sezerek: 
· - Sebebini soruyorsun, değil mi? 
dedi. Kısaca anlatayım: 
' "- Bundan on sene evvel Şehza
debaşında oturuyorduk. O vakit an
nem, babam sağdı. Böyle pansiyon 
köşelerinde sürünüp durmuyordum, 
evim barkım vardı. Üstelik harikula
de güzel bir kom~u kızım, bir sevgi
lim vardı. Rebiaların evi bizden iki 
ev aşağıda idi. Rebiayı ilk defa, mek
tepten eve dönerken, pencerede gör
müştüm .. Gözlerinde akşamın yarı ka
ranlığı ve ıessizce yaklaşmakta olan 
gecenin mehtap müjdesi vardı. Per
deyi arahyarak bana gülümsemiş, 
ben de ona gözlerimle ıelim vermiş
tim. Bir kaç gün ıonra tamıtık. A 4 

man azizim, bilsen ne fettan bir kız
dı 1 Öyle çıtır pıtır bir konuşması, 

tık benden bir kelime cevap alamaz
sınız, bir kelime .. İşinizi nasıl halle
derseniz, öylece halledersiniz. 

Karııı ağlıyarak boynuna atıldı. Je 
rom da Nikol ile Moleon'u Baba Les
konun öldürüldüğü beyaz köşke ka
dar takip etti. 

O kaşam baron Dotrey ve Güstav 
Jerom adli polis merkezine götürüle
rek, istintak hakimine tevdi edilmiş
lerdi. 

Akşam adli emniyet direktörü 
Gotye Nikole rasgelerek, sordu: 

- Ne var, ne yok? Yeni bir ha-
ber? 

- İnşallah olacak. 
- Nasıl olacak? Biraz anlat yahu 1 
- Ne anlatayım? Evveli efkarı u-

mumiyeyi tatmin edici bir şeyler yap
malıydınız. Sadece yaşasın Moleon, 
kahrolsun Nikol ! İşte o kadar. 

Direktörün kolundan tuttu, dedi 
ki: 

- Cinayetin ertesi günü, baronu 
şimal istasyonundan Sen Lazar is
tasyonuna götüren şoförün ismini öğ

[ Arkası var] 

öyle bir işvesi vardı ki, artık bizde 
ders mers hak getire. Rebia anrı.c
ııinden izin koparabildikçe, sokag• 
fırlıyor, mektepten kaçıp tavla oyna· 
mağa gittiğim kahvenin önünden g; 
çerek bana iş-aret ediyordu. Be~ ~ 
onu görür görmez, tavlayı yüz us:u 
bırakıyor, bir gölge gibi peşine dU: 
şüyor ve tenha bir sokak başında Y'. 
nına gidiyordum. Artık akşama }<a 
dar beraberce gezip tozuyorduk. tJı~ 
zır kız kendini satmasını öyle bi' ~~ 
liyordu ki 1 Tanışalı • bir ay oldll&. 
halde hala kendini bana öptürrnerrııŞ 
ti. 

Nihayet bir akşam karanlıkta kerı: 
dini öp,ebildim .. Bu öpüşün sarh0~1ıı. 
ğu ile eve geldiğim zaman, bizirnkıle t 
ri sofrada buldum. Babam sert ıer 
yüzüme bakarak: . ot 

- Böyle g.ç vakit nereden gel11 
sun Faik 1 dedi.. il 

Söyliyecek yalan mı yoktu? Herrıe 
bir tane kıvırdım : " ·ye· 

- Bir arkadaşla beraber, rıyazı ı11 
ye çalışıyorduk baba! dedim. '{ar 
yoklama var da .. 

ıa· Babam, dolmayı yutmadığını aıı • 
tan olgun bir bakı§la beni tepeden u~ 
nağa süzdü, sonra yemeğine de"'11 

ederek: ··rl 
- Yemekten sonra gel beni go 

dedi. 
Babam sofradan kalkınca, ann:~ 

fırsat bu fırsat diyerek sanda)yesıl\ 
yanıma çekti: • 

- Oğlum 1 dedi... Baban hepsiıtl 
duymuş •• 

J3en. hi ora ı değilmiş ibi: 
- Neyi d\\)'mll§ı anne? dediıtı· 1• 
Annem, lahavle der gibi başını 53 

!adı, sesini yavaşlatarak: . 
- Faik 1 dedi .. Sen Rebia ile s•;; 

şiyormuş:illn.. Bütün mahalle bU r 
dikodu ile çalkanıyor.. Dahası "'38~ 
ona seni alacağım bile demişsin .. l3atl 
banın da kulağına çalınmış.. Artı c
evladım. Sana bu meseleden bab~ti· 
derse, sakın dik kafalılık etme .. ~101' 
yorsun ki adamcağızın kalbi var. cie" 
hırslanması, sinirlenmesi doğru 11 
ğildir.. Ne söylerse sesini çıkarı1l ' 
iyimi evladım.. dıı. 

Annemin parmaklarını saç!arı1ilc
duyuyordum. Ağzımı peçete ıle 5 

«k: b~ 
- Peki anneciğim 1 dedim .. Sen 

üzülme .. 
Dedim. 
Babam, misafir odasında ot~r~~r~ 

gazetesını okuyordu. içeriye gırd 
mi görünce gazetesini bıraktı: U· 

- Otur şuraya 1 dedi. Sonra ı1l 
teha:,kim bir eda ile: ~· 

- Sen ne haltlar karıştırıyortı1~i· 
sun .Faik! dedi. Biz seni mektebe or· 
diyor. derslerine çalışıyor s~01fiııtc 
duk. Halbuki sen komşu kızı ıle 
atıyormuşsun öyle mi? ki' 

Samimi olmağı tercih ederek 
keledim: 

- Evet babacığım.. tti• 
· • 'fraf e Babam, katile clnayetını ı 1 ıaf· 

ren bir hakimin müstehzi ve rnu 
fer gUlüşüyle: 1 rı• 

- Yal dedi. Demek duyduk ~il· 
mız yalan değilmiş .. Utanmıyor 
sun? ?Jlll 

Süt dökmilş kedi gibi bo;n~ııt• 
bükmüş, sükut ediyordum. a 
yumruğunu masaya vurarak: . j)e 

- Yarından itibaren ~ aşı!tedı)'' 
alakanı keseceksin, anladın rnı · 
bağırdı. ·Jiııt' 

Serde delikanlılık vardı. Sevgtırıda• 
aşifte denilı(liğini duyunca. kar~ öf1'e 
kinin baba.olduğunu unutara 

ile: . şifte 
Affetmişsiniz ı dedım. O a rııs· 

değildir. Dünyanın en temiz. e:ab•tJJ 
sum kızıdır. Ona iftil"9 eden 
olsa döverim t. bll. 

.. 1 • UZ'·rine Bu küstahça soz erım - h·ddet• 
bam büsbütün ve haklı olarak 

1 

lendi: ..:ı 1 t1 
· b ğırv · - Bak edepsize 1 dıye a. 

'"d f edıyor· 
kızını bana karşı mu a aa eltı1i~ 

Yerinden kalkmış, yanıma g ğ eJI' 
yüzüme bir tokat vurmak için ~ ..,af' 
ni havaya kaldırmıştı. Birde~. : ı;ıı· 
kalkan el göğsüne doğru duşt tl"l t ! 

bam, hayatımda unutamıyacağı 8 l1 r 
bakışla vüzüme baktı ve sonr e1''" 
külçe gibi yere yığıldı. Kalp 

5 

sinden ölmliştü. 
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Dakikı •-.) ;kö""4-
_.. Program 

Kuşadası merkezi su 
hücumuna uğradı 

Zarar çok büyüktür 

.. _~.1;'11ir, 28 (Husust muhabirimizden) - Kupdaaı ~erkezi şid
~ı Yağmurlardan sonra su hücumuna uiranu§tır. Turkmen ma 
~lletindeki bütün tütün mahsulü, hatti halkın yi~ecek erzakı 
~ IU altında kalmııtır. İnsanca zayiat yoktur. Tehhkeye maruz 

\illan bet genç, jandannalann yardımile ku~aı:l~ıı~~r. Umu
~~?'edeki bazı köpriiler harap olmuft\11'. Zarar buyüktur. Fakat 
~ mikdan teebit edilmemiıtir. ' 

İnebolu Faciasında Mes'ul 
Olanlar İçin Dava Açılıyor 

aı!~r, 28 (Hususi muhabirimizden) - İnebolu vapuru faciası 
• rıne verilen ehli vukuf raporundan sonra müddeiumumilik tet 
~tını bitirmiştir. Yarın kazadan mes'ul tutulanlar J:iakkmda 
~ lmme davası açılacaktır. Mes'ul tutulmalan kuvvetle 
~Ubtenıel olanlar, birinci bptan ile üçüncü kaptan Ramidir. 

len ikinci kaptan Besimin de meı'uliyeti görülüyor. 

Kömür istihsalatımı:Z Altı Ayda 
1.200.000 Tonu Buldu 

~ ~tina, 28 (Hususi muhabirimizden) - 1935 ilk altı ayı içinde
..__lcöaıür istihsalitımız 1,200,000 tondur. Bundan 579,000 ton ya
ih:cı rneleketlere satılmıştır. Bu mikdardan ı 13,000 tonu kendi ı 
iti Yaçlan için yabancı gemilere, 980,000 tonu memleket içinde-

alıcılara ve 69,000 tonu da Türk vaıpurlanna satılmııtır. 

italya -Habeş 
[Bqtarafı birincide] 

iarplan....,,_ oe nUfrcılyöııı..l• 

lSTANBUL 

18: Danı muıikili. 19: Hafif musiki ya
hut Avrupadan tranamiıyon. 19,30: Nec
det Rü,tü. Manzum hik11eler. 20: Pro
fesör Niko Amar (Keman solo). 20,30: 
Radyo caz v\ tanıo ıruplarL 21: Stüdyo 
orkestrası. 21,35: Son haberler, borsalar. 
21.SO: Goldenberı koro heyeti. 

BOKRES 

' 13-15: Pllk ve haberler. 18: Conıtanti-
neac:o orkeıtruı tarafmdan konıer. 19' 
Sözler. Ul,15: Konserin ıüreii. 20: Ha
berler. "'20,lS: Sözler. 20,35: Operdan rö
le. 23.45: Fr. ve Alm. dillerile haberler. 
24: Rıiyo orkestrası (Haydn, Bach, Ve
ber). 

VARŞOVA 

17,15: Orkeıtra (Hafif müzik). Çotukla
rL 18,20: Soliıt tukılı konser {Rameau, 
Subert, Paıtoral va.) 18,50: Spor haberle
ri. 19: Aık earlnlan ((Gries, Golclmark, 
Maııcaıni, Neviı. ). 19,30: Aktüalite. 19,45 
Pllk - Sözler. 21,10: Soliıt ve koro kon
seri. 22: Haberler. 22,15: Şuman, Şubert r::::o eserleri. Z3: Oda miizifi. 23,30: 

BELGRAD 

18: Danı müiii. 20: Sözler. 20,30: Ulu
nl proıram. 21: Pllk - KonferanL 22,15: 
Popüler (Orkestra ile) earkdar. 23: Ha
berler. 23,30: Piyano • keman konseri. 

MOSKOVA 

19.30: Rimak)o Koraakovun "Sadko,, o
perau (Operadu röle). 22: Yabancı dil
lerle konferanslar. 

BERL!N 

17,30: ineç eatkdan. 19,30: Sözelr. 20, 
40: Aktüalite, haberler. 21,lS: Ulaaal ya-
71111. (Münihten). 22: Münihten hafif 
müzik. 23: Haberler. 23,30: Karıtık bir 
saat. 24: Eilenceli ıece müziii (Grieı, 
Verdi, Liıt.). 

BUDAPEŞTE 

18: Piyano dersi. 18.30: Hiklye. 19: Pllk 
19,30: Spor. 20,05: Artiıtik iotosrafi aan
ati. 20,30: Operadan verilecek pi1esi (1) 
nakil. 23,30: La701 Klu 'Clnsene orlı:ea
traaL 24: .Muıdita c:uı (Kalmar tarkı aö)'
liiyor. 

BRESLAV 

18: Marı ve valsler. 19,30: Konferanı 
(Sallık ötutleri). 20: Hafif müzik. 21: 
Haberler. 21,15: Haydn'm tanmmam11 e
serlerinden koaHr. 22: Datcdık prkılan. 
(Rad70 korosu). 23: Haberler. 23,30: Ha
fif müzik. 

multabele •tnüfenli!'· Habeıler 
~"""",..-.:.;~~~~M=ı~'-'~+~~~~~~~~~~~,d.-~~ ................ ~ ...,.... -.e-

[GarUlUyor ki yan te bOftll). lt.30: illi QOnı. 20: n.ı proc-
bet taarruzunun muvaffak d1up bl&a- ram. 21: Haberler. 21,15: HQdn kom.n: 
dığmdan aari4 bir dille baıhaetmiyor. (Tanmmamq aerleriaden). 22: Hafif 

Çin - Japon Vaziyeti 

ingiltere Asabiyet içinde, 
Japonyadan izahat istedi 

Japon Finans Bakanı Diyor ki: Ordu, 
t-f aksı z Taleplerinde lsrar Eylediği 

Takdirde Milletin itimadını Kaybedecektir 
[Şimali Çin meHlai ln,ilterede -

büyilı bir asabiyet uyandıFmJfhr. 

Nanlıin hükumetinin de ltenüa 
multtariyet blokuna weçmemİf olan 
Çahar ue Hopeyde c:idcli tedbirler 
almalı kararını uerdiii anlGfllıyor. 
Lôlıin düne kadar oralan idare •· 
elen ue malıamını Komintan• kon -
ve.inde bulunmalı için terltetmİf 
olan General Sun Şeyauan'ın bu ua
Jli/eyi almaktan lıorktufu öf renili
yor, Diier tara/tan Tokyoda •İytUİ 
mücadeleler baıladıiını ue maliye 
ncgınnın Japon erlıônı harbiye•İnin 
clo~lı bilmiyen para hıraına ;. -
yan ettiii anlaılıyor. AfGiıdalıi tel 
6f"Gffar dilılıatle olıunmaia layık -
hrlar:] 

Tokyo, 28 A.A. - Ordu namma 
IÖz söyleme salahiyeti olan bir zat, 
süel çevenlerin finanı bakanınm 
beyanatından hayrete dütınüı ol -
duklarnu söylemi9tir. Finans Baka
nı, harp bütçeıinin tamamım kabul 
etmekten imtina etm:ı ve sebep ola 
rak da "Japonyanm tealihatının 
Amerika ve Sovyet Ruayaya kartı 
bir tahrik tefkil edeceiini,, beyan 
ve bu iki devletin Japonyayı, teh.. 
dit etmemekte olduklarım ilave ey. 
lemi,tir. 

Ordu, "haksız taleplerinde i.arar 
eylediii takdirde milletin itimadım 
kaybedecektir.,, diyen Finanı B a -
k a n ı n ı n mütaleaımı müsamaha 
ile kal'fllayamaz. 

Ordu namına aöz aöyliyen zat, 
netice, olarak. ••erlerin Finans Ba 
kanından ve kabineden izahat iıtL 
yecelderini söylemiıtir. 

lnwiltereıle maW bir laaoa Nr 

Londra, 28 A.A. - Çincleki duru 

~ ....... v. ...... ~ ,..,, .... ,. fL ..... .., 
~~. "'i 

Uaalı Flrta bi)'ilt roller 07"•mcm ihtimali ltuuuetbndiii hald• A1ı4 .. 
nüden .yn1amı,,_ Bii)'ilı Brifanya donanma. 

Jet muaheclenameıine riayet ede -
ceii haldcmda teminat iatiyeceldir. 
Büyük Britanya, Birletik Amerika -
nm bu m ... lede hattı hareketi ne 
olacatmı da ö~ .....-.la. 
clır. Ancak Ammkanm Kuzey Çin 
deki dunun hakkmda sarih ma1ii -
mat selmeaine intizaren herhanlri 
b;r diplomatik harekette bulunmak 
tan içtinap eylemekte olduiu aa -

lerinin Kusey Cin clemiryollarmd'aa 
istifade etmelerine mani olmak için 
yapmıf olclalllan hareketlerin mu 
yaffakıyetle neticelenmit olmasına 
atfeclilmektedir. 

Japonların bitmiyen 
idek u• dilekleri 

• nılmaktadır. 

ı..aı-- ...., ,.,.,,i. 

"'6~ditio, (A.A.) - Italyan kuv
~ tarafmdanLamma - Şillindii'de 
~ harekit eınaamda, bunlar, tim 
'9it I la dolu bir bölgeden geçmitler -
bit• ki cün içeriıinde, çok minialı 
~ ~i Uterinde 100 kilometreden 

Yalnız taarruzun ı'lk hızda bütün he- müzik. 23: Haberler. 23,20: Ara. Z3,30: 
Oda muziii. (Moz.art). 24,38: Stuttıart- ' 

deflerini elde etmediiini ileriye ıdrü- tan (Macar rapaodiıi No 1) ve valı ile 
yor. Bu tebliği okuduktan sonra Ce - hafif earkılar. 

l#t4r& 2a .. ~ - T~ 
ln,iü elcUi, JtllJIOll)'flftUI Cin ltai
lmulalti taMıvuurlllına dair mtılri • 
mat almalı için dıı İ•l•ri baltanlıfın 
dan talimat almııtır. 

Şanrhay, 28 A.A. - Japon süel 
mahfelleri fiınal için ıiyaaal idare. 
sinde deiitiklikler yapılmaıına mu
haliftirler. Bu deiitiklikleri, iki 
....ıeket miiaaHbetleri ~erinde 
sepi mii•lt .m.I• laüıl .tleltile .. 
celdir. Ja~.41ıa....-iıiteri fimal Çıt 
Dinde para deiifikliiinin ilrasnu, 
komünizm ile mücadeleyi ve bot -
nulluzluk tevlit etmek istiyenlerin 
meaul edilip değiıtirilme lerini,. tek 
lif ettifini söylemiıtir. 

1 ... _Yol fİtmitlerdir. 

nup cepheıinde Habeılerden yeni mu
vaffakıyetler beklemek hatalı olmıya
cak] 

VİYANA 
lıplin adına mC111eura eliyorlar 

"-Ben bu İfİ yapamam!,, 

~-..una - Şillindii'de iğtinam edilen 
~.levazımının büyük bir kıımınm 
~ ınamulitından olduğu kayde • 
-----ktedir. 

Sıcağa dayanamı

yan ilk kafile 

18,05: Vi7olonıel lı:onıeri. 18,45: Spor 
bahıi. 18,55: Seyyah celbi. 19,30: Uni
verıite kiliıesinden nakil. 20: Haberler. 
20,05: Mülk babai. 20,30: Viyana p.rkı-

lan ve koro milaiii. 23: Haberler. 23,10: •11!::::ıı:!S:::-a.::i=5ii::=!l!ııdillil-ıiıllli 
Bar miizili .23,50: Sorplara cevapları- ı• 

Nankin, 28 A.,A. - General Sun 
f:e • V uan, H.>1>97 ve Cahar illeri -
Din ıükun ve iaayiıini temin etmek 
vazifeaini kabulden imtina etmiı ve 
bunun için "bu iti bqarabilecek ka 
biliyette olmadıfmı,, ileri ıÜl'mÜf -
tiir. 

Pekin, 28 A.A. - Tiyen - Çin sii 
el komutanlıiı adma söz söyliyen 
bir zat, Japon lutalannın Kuzey 
Çindeki hareketlerinin manevra -
dan bqü bir teY olmıadıimı söyle 
mittir. Vukuatın seyri, Nankin hü. 
kUmetiain hattı hareketine baib • 
dır. 

Napoli, 28 (A.A.) - Doğu Afrika
dan 1000 kadar itçi dönmiittür• Bu 
dönenlerin yerlerini doldurmak üzere 
4000 ifçi, Lombardia vapurile Ceno
vadan hareket etmek üzeredir. 

Tayyare yolluyorlar 
Napoli, 28 (A.A.) - iki uçak ge

miıine uçak yükletilmektedir. 

Çana &"ölü 
Roma, 28 A.ft. - RelJlll çevenler, 

ecnebi kaynaklardan ıızan ve Mare
pl Badoilioya Çana 16ltl istikametin 
c!e tiddetli bir taarruz hareketine bat
lama11 için emir vennit olduiuna da
ir olan haberleri yalanlamaktada. 

lnailizler Muıra 
tank yıjıyorlar 

Kahire, 28 A.A. - Herhanp bir 
anl•pm•blr çılrmau ihtimaline bina
en ıeait milryaıta stlel hanrhklar ya
pılmakta oldufu haber veriliyor. Süel 
miltebuuslann, bir konferanam ao -
nunda, Solown ve Mana - Matrouh 
bölıelerine yeni yirmi tank ıönder
meye karar vermit olduklan bildiril
mektedir. Bu iki böll[enin ıarnizon
ları takviıe edilecektir. 

Habeşlerle yan yana mı, 
karşı karşıya mı? 

Viyana, 28 A.A. - Lichtenıtein 
prenıinin yeğeni ve Avuıturya va -
tandafl Prens Ferdinand de Lidıtena
tein, aon ıünlerde, Habq tarafında 
barbetmek üzere Adiaababaya 'itmif
tir. 

Prensi, bu fikrinden Th&eçirmek 
iıtiyen A vuaturya Bqbakan .ekili 
Prenı Stahrenberc'in bütiin rayret -
leri bop çıkınıftu. 

18 ler komitesi ne 
Zaman toplanacak 

Cenevre, 28 (A.A.) - Zecri ted -
birleri tanzim komiteıi baıkaru V aa
coucelloa, yarın 18 ler komiteıinin top 
lanma tarihi baklanda Lav:ıl ve Eden 
lr telefonla ı~üıecektir. Komitenin, 
9 ilkkinundan evvel davet edilmiyece 
ii uıulmaktadır. 

~ 24,15: Etlenceli sece miiziti. 

HAMBURG 

18: Hafif müzik • Muhtelif. 19,15: Ço
cuk earlı:darı (Koro ile). 19,45: Borsa. 
20: Rad10 piyesi. 20: Ditmarchen. 21: Ha
berler. 21,15: Münihten nakil. (Haydn) 22: 
Pi1es (Ciriepenkerı, Unterıans .. 23: Ha
berlc:r. 23,25: Aylık aiyaaal icmal. 23,45: 
Karqdr ıece müziii. 

KISA DALGALAR 
BERLİN 

Saat 6 - 11,45: 49,83 m. 
Saat 10,45 - 14,30: 31,45 m. 
Saat 19 - 23,\5: 25149 ve 49,83 aı. 
10: Haberler. 10,15: Müzikli bilmece. 

10,45: Açılq. 11: Flüt ve cembal aletile 
Hayclnin eserlerinden. 11,15: Aktüalite 
(ıuetelerden). 11,30: lnsilizce haberler. 
11,45: Süel IQtlzik ve mizah. 12,45: Haber
ler. 19: Açdlf. 19,15: Haberler. 19,30: Ka
dm aaati. 19,45: Seafonilr konser. 21.30: 
Bir fenerdir ~ blbinia ta derinle
rini siirilriim" adlı nd7o alreçi. 22: Kde
bi;pat. 22.15: Hafü milaik. Zl: Haberler 
(lacL ve Alm.) 

LONDRA 
Saat 10 - 12,20: 25,53 m ve 31,55 m. 
.. t 13 - 15,45: 16,16 m. ve 19,82 m 
S~t ~6 - 19: Goıterilen dört iıtaıyon· 

dan ıkiıı: 16,16 m, 19,82 m, 25,29 m, ve 
31.55 m. 

Saat 19,15 - 29;30. h iıtaı10nlarda11 
llı:İ Ve7a ÜÇÜ: 19,tl m, 25,53, 31,55 m VI 
49,10 m. 

10: Sokak 7al&)'ltllll anlatan tarlalar. 
20,30: Pllk. 10,45: KitaplatdÜa babia. 11: 
Saloa aepteti. 11,45: Haberler, 'IS: Or
keatn konseri. lS,45: Plll. 1'\lS: Koafe
raaa. 14,SO: Dana müziii 15: Haberler. 
15,20: Hafif mtiaik. 16: Rad70 pi1eai. 16.30 
Btleaceli ko6er. 17,30: "A)'dmldr ve ıöl
se.. adlı kant* Pf'OCralll. ıa,ıs: Harıl mfi
A 18,SO: Haberler - Konserin devamı. 
ıt,15: Duı müiti. 20: Haberler. 20.ZO: 
Smci plllı:lan. 20,30: lalOD. trİolu. 21: 
Pi:rano komeri. 21,30: 2'aa _. mfiziii 
(Pllk). 22,15: Romantik mfisildi piıa 

Saat 11-12: 25,25 m. 
But ıs,55-18: ıua m. 

Saat, 11,15-24,55: 25,23 m. 

PAa!S 

Bqiinldl prosnm detitikfiii: 
14,15: Grenoble racf)'o orkestrası ve şar

kılar. 16.30: Senfonik lı:onıer. 19,20: Hı
fif miiaik. 2Z,30: Nakiller. 

Sinemalar - Tiyatrolar 

• SBHlR TİYATROSU: Saat 20 de 
(Tolaam) 

Şimali Çin llG2iydini P«•ren 
laarila 

man inki.-flan, Londra re11ni çe
venlerinde huzuraazluia baia ol • 
maktadır lnıriltere hükUnıetinin Ja 
ponya'dan "Çine kanı ne lribi taaav 
varlar beslemekte olduiunu., iıtif
aar edeceti haber verilmektedir. 

lnriltere hükGmeti, Tokyo laükU. 
metinden Japonyamn dokuz dev -

Japon ulıerleri de. 
miryolana brrcılth 

Pekin, 28 A A.. - Japon aüel me 
murlan, bu aabah F ens.tay ve Çank 
Yimen ıube hatlanndan çekilmit -
lerdir. 

Pekin, 28 A.A. - Japon lutala -
nnm F eıurtai ve Çank-Yimen demir 
yolu ıubelerinden çekilmeleri bu 
kıtalarm Nankin hükumeti asker_ 

• HALK OP~RET!: Saat 20,30 da 1 Kuduz hastanesi Çapa 22142 
(Sevda Otelı l · Etfal haıtaneıi Sifli 42426 

• NASİT - ERTUORUL SADİ _ HA- Bevoğlu Ztik6r hastane.! Finızata 43341 
LlDE: Saat 20,30 da: (Öpücülı:) Gillbane hastanesi CiWhane 20510 

• YILDIZ: A,lr ıenfonili. HaJdarpap Nümane haıtanesi 60107 

• SARAY: <Bozambo) Çabuk sıhhi yardım teşkilatı 
• SUMER: (Vi7ana ıeceleri) 
• !PEK: (Sen dul] 

• • ALKAZAR: (Korun lru) 

• TORK: (Kara )'llıı) 
• MELEK: (Sen dlll) 
• snc: Viyana bmbımı. 
• MtLLI: f Altm Zincir) 
• sURBYY A: (Sevsinia 1e1i) 
• USıcUl>AR HALE: (Kttıl Çanca) 

Liman hareketleri 

Bqfhl HmaaJllUSdu sfdecels va parlar ı 
Saat 

t.- Mudan)'Q'a Kocaeli 
9,- lnnite A)'ten 

8qlia limuuaua ıe&ec:elr vaparları 
Sut • 

17,
a.-

lılı:enderi7eden Eıe 
AJValılrtm Antal:ya 

Nöbetçi eczaneler 

Yeaai•te .\sop Miaaı)'&D - Ka~ 
rilkte Saat - Şebremlnfade Hhım - Sa
matyada Teofiloı - Akaarayda Etem Nu
ri - Fenerde VltaU - Btl)'flkadacla Meh
met - He1btlide Taaaı - o.Iatada llab
mudiye caddesinde llitel Sofnn;padia -
Tüaiınde Tabiın - Kal)'unca bJlaima
da Beyoflu - Hamamda S Barunak)'an
E,.Upte Hikmet ecaaneleri. 
Cerrabpa1& baıtaneai Cerrahpqa 21693 
Gureba hastanesi Sehremini Yeni
babce 
Haseki lı:admlar hastanesi Ak
sara)' Haseki cad 32 
Emrazı aldi1e ve asabiye has
tanesi Bakırkii1 Retadi)'e kıtluı 
Ze)'Dep Klmfl hastanesi Ualrti
dar Nuh lı:u)'Uu Gün Dolama 
caddai 

23017 

24553 

ıucı 

6017 

Bu numaradan imdat otomobili 
iıtenir . 44998 

İtfaiye telefonlan 

latanbaİ ltfaiJell 
8e1otlu itfai1eal 
Kaddröy ltfai1esi 

24222 
44644 
60020 

Y-.lliri;1, Balnrlı67, Bl,.Uk
dere. Uılriidar itfai1eai 60625 
Pa~bahçe Kandilli Erenköy, Kartal, 
Bilvükada He1beli Barıaır Kmab mm. 
takaları için telefon nntralmdaki memura 
(Yansın) kelimesini aöylemelı: lrlfidir. 

Müracaat yerleri 

Deniz )'Ollan aceatea Telefon 
Akay (Kadık61 iakeleıi baı me

murlaiu) 
Şirketi Haırfye, Telefon 
Vaparcalak Sirketi merkez acen

teli Telefon 
Sark Demiryollan mliracaat a

lemi. Sirkeci Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 
Devlet Demlryolları mfiracaat 

blemi Ha)'darpaea Telefon 42145 

Davetler, toplantılar 

Uluaal kıyafet haloau 
Çoculı: Eıirıeme Kuruma ıeıaet merke

mden: 
Çoculı: Eairseme kanunu senet merkezi 

tarafmdan her yıl verilmekte olan uluaal 
kınfet baloıa bu yıl da 7 birinciklaun cu
mart'9i sünfi aktamı Ankara Palaı ıalon
larmd'a verilecektir. llenimin Dlı: baloıa
nu parlak olması içia seçkin komite özen
le çal1'malrtadır. Balo ıecesi aluul OJUJl
lar o:manacak, b)'afet birincileri HCilecelı:
tir. Birincilik kazananlara laymetli bedi -
~- yeriJec:ektfr. Aınca ıeqin bir de 

Trenler ifl•miyorl 
Pekin, 28 A.A. - T iyen Çin ile 

Nankin arasındaki demiryolu nakli 
yatı durmuıtur. Çin d"'llliryollan di
rektörleri Japonlardan cenuba doi 
ru askeri nakliyat yapılmamaıını ia 
temi,ler ve Jaoonlar bunu redde • 
dince tren ifletmemeye karar ver • 
mitlerdir. 
~ 

Mongolya • ManCjuri 
iki devJet arumda her tür· 

lü münaaebetler kesildi 
M~ Dq Balıonl 
telulitler Mouruyor 1 

Tokyo, 28 A.A. - Maaçuko ile 
Masolistan arasında yapılmakta o.. 
lan müzakerelerin inkıtaı üzerine 
Mançuko Dıt Bakam Moioliıtanın 
bundan böyle tehl•keli bir Jllllltaka 
olarak telakki eclileceiini aöylemit 
ve demiıtir ki: 

"MGllem iti Mowollar biaimle tef
riki meecıide~ imtina ediyorlar b ·.
de pniin ,,. iatilıbcalin mütlıülôtma 
urfı koymalı için ieüed•n tedbir
t.ri telt bcıfı,.... tılaeolıa.,, 

SovY9tl•r hôtliaeyİ 
n ... l wörüyorlar? 

• Mo.kOYa. 28 A.A. - Ulanbator
claa bildiriliyor: 

Mançuri ile Mosolistan arasında 
bir hudut komiıyonu tetkili ve hu. 
dut mim ... illeri tayini hakkmda 
MonselYa iataayoaanda cereyan e
den müzakereler 25 ikincitetrinde 
keülmiftir. Bunun sebebi, Mançuri
aia, (biri "Ulanbator " da oturacak 
clipla111atik "'ümeaail olm.-lr üzere) 
iç mimeaail 'ayinini ültimatom 
tarzında iıteıneai Ye Mon.roliıtanın 
ela bunu reddetmeıidir. iyi malü -
mat alan Monaol mahafilinde, bu 
inkıtam Mancurililerin bidayette 
teabit edilen müzakere çerçevesinin 
dıtmda yeni birtakım isteklerde bu 
lunmalanndan ileri reldiii bildiri) 
mektedir. Moncol heyeti 26 ikinci. 
l8'rinde Ulanbatordaa hareket et -
lllİftİr. 

~-- ... 
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~-AKSA--

m ü esseseleri 
Bütün kitaplarınızı, Levazım 
dosyanızı, Ecncbı ve Türkçt 
iaanlarda gazete ve mecmua· 

larınızı en ıyı teraitle 

~kba mUesseselerindeı 
t~darilc ,.d~bilın1n 7 

o/ .lO 

Amasya Asliye Hukuk hakimliğin

den: 

Hazine ile Amasyanın Beyazıtpa~a 
mahallesinden Çekem oğlu Artin, Ba
rinas, Anna. Meryem ve Scrpohi ara

ACjık arttırma ilanı 
Karadeniz Ereğlisi icrasından: 

ı .~oyfanlı köyünden Bayra:° oğlu 
muteveffa Mehmet veresesınin 138 
No. lu Çamlı ocağına izafeten mesul 

müdürlüğii zimmetinde mahkümün
bih alacağı olan 2000 iki bin liranın 

maa masarif temini istifası zımnında 

mezkur ocağın yüzde sekiz bedeli me-

nafiinden mahcuz ve beher tonu altı 

lira kıymeti muhammeneli 450 dört 

yüz elli ton maden kömürü açık artır

ma ile müzayedeye çıkarılmış ve mu

hammen kıymetin yüzde yetmiş beş 

nisbetinde bir talip zuhurunda 9 ka 

larında derdesti muhakeme olan me- nununevvel 935 tarihine müsadif pa 
ni müdahale davasından dolayı Amas- zartesi günü saat 16 da ihalesi icra 

ya Asliye hukuk mahkemesinde der- kılınacaktır ve sürülen pey bu bedel' 
desti rüyet bulunan davada müddei- bulmadığı takdirde ilk artırmayı ta • 
aleyhlerin vekili avukat Mehmet Sa- kip eden on beş gün sonra yani 24 
dık kendi nefsini vekaletten azletmiş 

kanununevvel 935 tarihine müsadif 
ve müvekkilleri olan merkumunun da 
elyevm nerede bulundukları bilineme- salı günü saat \6 da en çok artıranın 
miş olduğundan haklarındaki davet üzerine ihalei katiyesi icra kılınacak
varakasının ilanen tebliğine karar ve- tır. Talip olanların muhammen kıy • 

rilerek muhakemeleri 20-12-935 ta., metin yüzde yedi buçuk nisb~tinde 
hine _müsadif cuma gününe bırakrlmış pey akçesile birlikte tarih ve yevm ve 

old~gunda~ yukarda isimleri yazılı saati mezkurde Karadeniz Ere ·lisi ic-
Artın, Barınos, Anna, Meryem ve I> • • •• g 

S h
. ra daıresıne muracaat eylemeleri ilan 

erpo 1 muhakeme günü Amasya As· 
1. h k k . . olunur. ( 17059) 
ıye u u mahkemesıne gelmedıkle-

ri ve vekil dahi göndermedikleri tak· ------------
dirde haklarındaki muhakemenin gı· Asliye mahkemeleri Yenileme Bü-

rosundan: 
yaplannda yapılacağı ilan olunur. 1 (l7083) stanbul Evkaf müdüriyeti tarafın-

Amasya Asliye hukuk hakimliğin
den: 

Amasya hazinei maliyesi vekili Ha
lis Saracoğlu tarafından Beyazıtpa§a 
mahallesinden Pepe oğlu Ohannes 
mahdumu Karpi, kızı Esteni, diğer 

kızı Bibi evladı Ohannes aleyhine aç
tığı Karasenir mahallesinde maabö -
cekhane dutluk bağı hakkındaki tes
cilin iptali dava edilmiş ise de müd
deialeyhlerin elyevm bulundukları 

mahallin meçhul kaldığı yapılan tah· 

kikattan anla§ılmakla davet varakası 
makamına kaim olacak tebliğ ilanen 

yapıldığı halde muhakeme günü gel
memişler ve vekil dahi gönderm:mi§
ler olduğundan haklarındaki muhake
menin gıyaplarında icrasına ve gıyap 
kararının dahi ilanen yapılmasına ve 
m \akemenin bu sebeple- 20-12-935 
tarihine müsadif cuma giinüne bıra
kılmasına karar verilmiş oldugundan 
tarihi ilandan itibaren beı gün içinde 
gıyap kararı aleyhine itiraz etmedik
leri ve muhakeme günü yine gelmedik 
leri takdirde karar mucebi hakların
daki muhakemenin gıyaplarında intaç 
edileceği ilan olunur. ( 17083) 

İst. B:~inci icra memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu -

karrer Kraysler markalı bir adet oto

mobil 29-11-35 cuma günü saat dört

te Taksim otobüs durak mahallinde 
satılacağından taliplerin yevmi mez

kurda mahallinde bulunacak memu -

runa müracaatları ilan olunur. 
(17032) 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Üsküdar Sultantepe Servilik cad
desinde oturan Bayan Sehere sandı
ğımıza bıraktığı para için verile'1 
17321 numaralı bonosunu kaybettiği
ni söylemi~tir. Yenisi verileceğinden 
eskisinin hükmü olmayacağı ilan olu
nur. 

ZA Yt - İstanbul ithalat gümrüğü

nün 13927 No. ve 3-1-935 tarihli be

yannameye ait 240285 numaralr mak

buzu zayi ettim. Yenisini çıkaracağım 

dan eskisinin hükmü yoktur. 

Salih Efendi han Süleyman Eliassoff 

OOK IOR 

RU SÇ UK L U 
Hakkı UZEL 

Gala ta5arayda Kanzuk eczahanes 
ıcarşısında Sahn~ sokağında 3 nu 
maralı apartımanda 1 numara 

8713 

Dr. Hafız Cemal 
DAHiLiYE MOTEHASSISI 

Pazardan başka günlerde (2,30 
dan 6) ya İstanbul Divanyolu (104) 
yeni numaralr hususi kabinesinde has 
talara bakar. Salı, Cumartesi sabah 
(9,30 - 12) saatleri hakiki fıkaraya 
mahsustur. Herkesin haline göre mu
amele olunur. Muayenehane ve ev te
lefonu 22398. Kışlık telefon 21044. 

8715 

dan Kadirga civarında Dizdariye ma
hallesinde Silahtar ağa mektebi soka
ğında 32 No. lu Silahtar ağa mekte
binde polis Hasan aleyhine açılan da
vanın yenileme ~uamelesi sırasında 
mumaileyhin gösterilen adresine yol
lanan davetiyenin mahkeme mübaşiri 
tarafından verilen meşrubatta ikamet

gahının meçhul bulunduğu beyan 
olunmakla hakkında bir ay müddetle 
ilanen tebligat yapılmasına karar ve
rilmiş bulunduğundan tetkikatın ya
pılacağı 3-1-936 saat 10 da Büroda 
hazır bulunması lüzumu tebliğ ma -
kamına kaim olmak üzere ilan olu • 
nur. (17058) 

Asliye mahkemeleri Yenileme Bü
rosundan: 

lstanbul Evkaf Müdüriyeti tarafın
dan Parmakkapıda Balmumcularda 
Balmumcu A"t>dulkerim ve Ali aley -
hine yangından evvel AŞliyc üçüncü 
hukuk mahkemesinde görülmekte o
lan davanın yenilenme muamelesi sı

rasında :Abdulkerimin gösterilen adre 
sine yollanan davetiye varakası mah
keme mübaşiri tarafından verilen meş 
ruhatta ikametgahının meçhul 

1
bulun

duğu beyan olunması üzerine hakkın
da 20 gün müddetle ilanen tebligat 
yapılmasına büroca karar verilmiş bu
lunduğundan tetkikatın yapılacağı 

26-12-935 saat 10 da Büroda hazır 

bulunmaları lüzumu tebliğ makamı -
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

(17058) 

Asliye mahkemeleri Yenileme Bü
rosundan: 

İstanbul Evkaf müdüriyeti tarafın
dan Kurtuluşta Kavurma sokağında 
36 cedit, 38 atik No. lu hanede Aleko 
aleyhine yangından evvel asliye dör
düncü hukuk mahkemesinde görül -
mekte olan davanın yenilenme mua
melesi sırasında: Mumaileyhin göste
rilen adresine yollanan davetiye va -
rakası arkasına ikametgahının meçhul 
bulunduğu beyanilc iade olunduğu 

anlaşılmakla hakkında bir ay müd -
dede ilanen tebligat yapılmasına ka
rar verilmiş bulunduğundan tetkika
tın yapılacağı 3-1-936 saat 10 da Bü
roda hazır bulunması lüzumu tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilan o
lunur. (17057) • 

Devredilecek ihtira beratı 

"Nişasta ve glutenli mevat imali., 
hakkındaki ihtira için alınmış olan 4 

İlkkanun 1933 tarih ve 17 59 numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere başka~ma devir ve yahut icara 
verileceği teklif edilmekte olmakla bu 

hususta fazla malfımat edinmek isti
yenlerin Galatada Aslan han 5 inci 

kat 1-4 numaralara müracaat eyle
meleri ilan olunur. 

Devredilecek ihtira beratı 
''Elektro - Optik İ§aret tertibatı,, 

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

bu kere başkasına devir ve yahut ica
ra verilmesi teklif edilmekte olmakla 
bu hususta fazla malUmat edinmek is
tiyenlerin Galatada, Aslan han 5 inci 

kat 1-4 numaralara müracaat eyle
m,.1,.n iliin olunur. 

T A N ==========--==----======-========== 29 - 11. 935 

KAPALI ZARF USULiLE 
EKSiL l ME iLANI 

SÜMER BANK 
Genel Direktörlüğünden: 

1 - Nazilli basma fabrikası esas binaları insaatı vahidi fiat 
esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu işlerin tah~in 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 

' !steyenler bu evrakı 50 lira mukabilinde Sümer Bank Ankara 
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 olduğunu 
mübeyyin bir şahadetname ibraz etmesi, 

b) maddesinde anılan ehliyeti fenniye vesikası Banka ta
rafından teşkil edilecek bir heyet tarafından verilecektir. Istek
lil~r bu gibi büyük işleri muvaffakıyetle bitirmiş olduklarına 
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 gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden bir 
saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmıs 
olması lazımdır. , _I ___ ., 
Vakıf Paralar Direktörlüğünden : 

Dördüncü Vakıf hanın ikinci katındaki yönetgemizin 
bu hanın alt katında cadde üzerinde hazırlanmakta bulu
nan büyük daireye nakli münasebetile ayın 29 uncu ve 
3 O uncu cuma ve cumartesi günleri kapalı bulunacağını 
Vf! Birincikanunun ikinci pazar tesi gününden itibaren 
yeni dairede ödevine başlayacağını sayın müşterilerine 
ve ilgililerine bildirir. (7543) 

9708 

lstanbul Sıhhi Müesseselei Arttır 
ma Eksiltme komisyonundan : 

Heybeliada sanatoryomu için azı 1829 çoğu 3395 şişe 
Yakacık veya Çene suyu için hiçbir istekli çıkmadığın
dan ikinci açık eksiltmesi 11-12-935 çarşamba günü sa
at 14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat müdürlüğü binasında
ki komisyonda yapılacaktır. 

Tahmini fiat beher şişe 55 kuruştur. 
Muvakkat Garanti 140 lira 5 kuruştur. 
Şartnameler parasız olarak Heybeliada sanatoryo

mundan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin muvakkat 
garanti makbuz veya banka teminat mektuplarile belli 
saatte komisyona gelmeelri. ( 7 562) 

' 

\ ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI \ ,.:____ ______ _ 
150 kilo bezir beher kilosu 40 kuruştur. 
150 kilo neft beher kilosu 50 kuruştur. 
150 kilo Süliycn•· beher kilosu 36 kuruştur. 
İtfaiye için lazım olan yukarıda cinsi, sayısı ve bir kilosunun 

muhammen kıymeti yazılı üç kalem malzeme açık eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Ek
siltmeye girmek isteyenler 2490 No. h arttırma ve eksiltme ka
nununda yazılı vesika 14,50 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubiyle beraber 13-12-935 cuma günü saat 15 de Daimi 
Encümende bulunmalıdır. (B) (7579) 

• 
MISIR IS.- Linıite~ 

Sermayesi : 100.000 Türk Lirası , 

Merkezi : ANKARA - Şubesi : tSKENDERİYE 
TttRKtYE tŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir. 

İTHALAT. İHRACAT. KOMİSYON VE 
EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 

1SKENDE~!YE'de satılmak lizere emaneten mal gönde
renler, hesabımıza, TüRKiYE İŞ BA NKASI şubelerinden 

avans a l abilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisvonla emin bir surette 
iş görmek istiyenlerin MISIR tŞ LiMfTED'i tercih etme

leri kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adresi MISIRİŞ - lskenderive 

lstanbul Komutanlığı -
Satınatma Komisyonu 

ilanları 
Deniz Yolları 
İŞLETMESİ 

İstanbul komutanlığı bir
likleri ihtiyacı için alınacak 
olan 42 bin kilo nohuda ve
rilen fiat makamca pahalı 
görüldüğünden 16-12-935 
pazartesi günü saat 15,30 
dadır. Kapalı zarfla alına
caktır. Muhammen tutarı 

5040 liradır. İlk teminat 
378 liradır. Nümune ve şart 
namesi her gün komisyonda 
görülebilir. Eksiltmeye gi -
receklerin ilk teminat mek
tup veya makbuzlarile ve 
2490 No. lu kanunun 2. 3 
cü maddelerindeki vesaikle 
birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Fındıklıda Sa
tınalma komisyonuna ver
meleri. ( 7 564) 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürda·· 
.. _ zade Han. Tel. 22740. 

İstanbul komutanlığı bir
likleri için alınacak olan 45 
bin kilo kuru f asulyaya ve
rilen fiat makamca pahalı 
görüldüğünden 16-12-93 S 
pazartesi günü saat 1 Stedir. 
kapalı zarfla alınacaktır. 
Muhammen tutarı 7 2 O O lira 
olup ilk teminatı 540 lira
dır. N ümune ve şartnamesi 
her gün öğleden evvel ko -
misyonda görülebilir. Ek
siltmeye gireceklerin ilk te
minat mektup veya makbuz 
lan ve 2490 No. lu kanunun 
2. 3 cü maddelerindeki ve -
saikle birlikte teklif mektup 
larm ihale saatinden bir sa
at evveline kadar Fındıklı -
da Satınalma komisyonuna . . 
vermelerı. ( 7 565) 

En basıt modellerinden en mı • 
kemmel elektrıkli otomatık 

nıott~HPrine. Jsıaqıu 

HESABve CEM • 
mak inalaru 

ZIYAEDDll"t SAiD 

Trabzon yolu 
GÜ CEMAL vapuru 1 81 

rınc kanun PAZ R günü uat 
20 df' RiZ 'Yı;" kadar, "7568 . 

Ayvallk yo.u 
AN • ALYA vapuru 30 lkın• 

eiteşrin CUML\R iESI gün1 111 

at 19 da IZMİ .'. kadar 
"7566,. 

Dil< KA T 
Yaln ıı bu haftaya m•inhuıı 

olmak i Zf're 30/11/935 CUMA · 
fı Sİ Ki RAD N Z Y O L U i 
F-0 1 AS yapıJmıvecaktır J 

--·- ----·-
Istanbul Har•ci Askeri 

Krtaatı ilanları -

Balıkesir Garnizon kıt'atı 
ihtiyacı için 400 Ton Un es
ki talibi nam ve hesabına ka
palı zarf usuliyle yeniden ek .. 
siltmeye konulmuştur. E~: 
siltme 6-12-935 Cuma gün~ 
saat 16 da Balıkesir Askerı 
Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Unun Tahrniıı 
edilen bedeli 49000 lira ve 
muvakkat teminatı 367 5 li: 
radır. Taliplerin şartnameY1 

Balıkesirde Satınalma l{o" 
misyonunda ihale gününe 
kadar her gün görebilirler· 
Teklif mektuplarını ihale sa 
atinden bir saat evvel mak" 
buz mukabilinde Balıkesirde 
Satın alma Komisyonurıa. 
vermeleri. ( 464) ( 7 3 31 ~ 

943" 

••• 
Pmarhısardaki topçu alaY1 

nın 262 ton arpasına yine is .. 
tekli çıkmadığından son pa" 
zarlığı 30 2. citeşrin 935 cU" 

martesi günü saat 15 te ya~ 
pılacaktır. İsteklilerin Viz~ 
Satınalma komisyonuna ge 
mel eri. ( 4 7 5 ) ( 7 4 41 ) 

* * * Altmışı Vize altmışı J\İ" 
Galata, Voyvoda caddesi nde 
40 - 42 numaradıt meşherinde 

tetkı k edebilirsi nız 
pullµ ve yüzü Pınarhis~r 

____________ 
1
•_ kıtaatı ihtiyacı için ki cern " 

Asliye mahkemeleri Yenileme bil- an 220 ton ekmeklik una V~ 
rosundan: rilen fiat komisyonca galı 

İstanbul Evkaf müdüriyeti tarafın- görüldüğünden pazarlı~~ 
dan Gala tada Okçu Musa mahallesi l 6_ 12_9 3 S pazartesi gün.t.ı 
Şehsuvar sokağında 42 - 44 No. lu 
bir bap menzil ve tahtındaki dükkan saat 16 da yapılacaktır. v 1 

.. 

hissedarları Hiriııto, Salamon, Kozma, zeye ait unun muhamrTlell 
Torna, Madam Ester marangoz Yorgi f' k 75 · j\1· ıa tı 14 uruş sant1rn 

5 0 aralarında yangından evvel asliye ü - k 
çüncü hukuk mahkemesine görülmek- pullu ununun 14 . uruŞ . 
te olan davanın yenilenme muamelesi ve Pınarhisarın 15 kurıı;O 
sırasında : Hissedarların gösterilen tur. Hepsinin tutarı 3 2 5 
adreslerine yollanan davetiye varaka- ve ilk pey parası 2 44 2 ı~r~: 
sı arkasına mahkeme mübaşiri tara - dır. Şartnamesi eskisi gıb\ 
fından verilen meşruhatta ikametgah- dir. Görmek istiyenler ne 
tarının meçhul bulunduğu beyan olun gün ve pazarlığa girecekle; 
makla haklarında 20 gün müddetle i- belli gün ve saatten evve 
lanen tebligat yapılmasına karar ve- vesaik ve teminatlarile be~a.· 
rilmiş bulunduğundan tetkikatın ya- ber Çorlu satmalma korTlıs· 
pılacağı 21-12-935 s.~at ıo da ~üroda yonuna müracaatları. ) 
hazır bulunmaları !uzumu teblığ ma- ( 48 7) ( 7 5 81 
kamına kaim olmak üzere itan olunur. 1 

(17058) * * • }.{ 
----- - --- -- 500 sert ve 100 yurrıuşa 

Asliye mahkemeleri Yenileme Bü- ki ceman 600 ton buğdaya 
rosundan: verilen fiatı komisyonca ga~ 

İstanbul Evkaf müdüriyeti tarafın- ll' go·· "'ld" - ·· den kanunu ru ugun . . ..,,e 
dan Fatihte Dıramanda Tercüman 4 0 dd · cı btı> ıncı ma es1 ınu 
Yunus mahallesinde Dıraman cadde- pazarlığı l 6_ l 2-9 3 5 paıa1 !r .. 
sinde 17 N o. lu bahçede Kiryako a- O daC 1 • 
leyhine yangından evvel asliye 4 ncü tesi gün~ saat 16.3 . dıl"• 
hukuk mahkemesinde görülmekte o- İlk pey fltrası 3 9 8 3 }ıra .. 
lan davanın yenilenme muamelesi 3ı- Beher kilosunun rnuhaf11S 
rasında: Mumaileyhin gösterilen ad- men fiatı sert buğdayın ~ 

kuruş 80 santim yurnıı;~ .. 
buğdayın 9 kuruş . 1 O 5tarJ 
t imdir. H er ikisinın tu esi 
53100 liradır. Şartnaı:" ti .. 

üzerine hakkında bir ay müddette i- eskisi gibidir. Görmek 
1
15 ö-a 

liinen tebligat yapılmasına karar ve- zar lo yenler her gün v.e P __ a e 
5

.,. .. 

resine yollanan davetiye varakası malı 
keme mübaşiri tarafından verilen 

meşruhata nazaran ikametgahının 

meçhul bulunduğu beyan olunması 

rilmis bulunduğundan tetkikatın ya - 1 v " 
pılacağx 6-1-936 saat 10 da Büroda gireceklerin bel 1 gun rrıi .. 
hazır bulunması ve tarafından bir ve- atten evvel vesaik ve t~ d'1 
kili bulundurulması lüzumu tebli~ ma natlarile • birlikte Çor ~et' 
kamına kaim olmak üzere ilan olu _ Satınalma komisyonuna 
nur. (17058) meleri. (486) (7582) 
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11700 Kilo Ekmek 
Askeri Fabrikalar lstanbul Satın· 
alma Komisyonundan: 

Belediye narhı mucibince 1 1 700 kilo ekmek Salıpaza
llnda Askeri Fabrikalar yollamasında satmalma komis
J.0nun,ca 3 Birincikinun 935 ulı günü saat 15 te açık ek
~~tnıe ile ihale edilecektir. Şartname her gün komisyon· 
·~&"Örülebilir. İsteklilerin o &iinkii belediye narhı üze
~~den <fo 7 ,5 muvakkat teminatlarını Beyoğlu Malmü-
Urlüğüne yatırarak makbuzu ve 2490 numaralı kanu

~un 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle o gün ve saatte 
<>ınisyona gelmeleri. ( 7249) 9328 

Devlet Demiryollan ve Limanları i41etme 
Umum ldareai ilanları 

Mul)ammen bedelleri yekunu 108000 lira tutan üc; 
~ruptan mürekkep Sıvas atelyesine ait bir kısım tezgah, 
~~alı ı:arf usuliyle apğıda yazılı tarih ve saatlerde An
~a İdare binasında ihale edilecektir. 

,._ Muhammen Muvakkat Eksiltme cün ve saati Şartname fi•tı 
v111p bedel teminat 

1 58000 Lira 4150 Lira 10-1-936 saat 10 290 kuruş 
2 15000 ,, 1125 ,, 10-1·936 ,, 15 Parasız 
3 35000 ,, 2625 ,, 11-1-936 ,, 10 175 kuruş 

Bu işe &irmek istiyenl~rin her gurup için ayn muvakkat 
teıninat ile kanunun tayin ettiği vesikalar, kanunun dör
dbiincü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni minileri 
~lunmadıtma dair beyanname ve tekliflerini eksiltme 

!~ın tayin olunan saatten bir saat ewe1sine kadar Cer Da
u-eai Komisyon Reisliğine vermeleri lizinıdır. 

b
. ~u işe ait şartnameler yukarda yazılı bedeJter muka
ilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden alınabilir. 

(3444) (7391) 9802 

•• v ünden 
Adalar - Anadolu - Yalo-va HaUındl ı 'Bi'Hhcll:aL 

nun 935 pazar gününden itibaren kış tarifesi tatbik olu
llacaktır. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. (7540) 

9707 

I 

000 Liralık lkramly 
Bankasının kumbara sahip .. 
ı için bu sene ihdas ettiğı 
ci tertip 10 ,0()0 liralık ikra

m ig enin 2,000 liral/ık 
ikinci keşidesi 

1 BiRINCI KANUN • 

Günü Ankara'da noter 
huzurunda yapllacaktır 

1 Ecnebi memleketlere giden tüccar ve aeyyahtara 

1 Banka Koll'erç y~ .e ita yana 
1 Sermayeli ı 700,000,000 (ihtiyat akçesı ' 580,000,000 LiNI) 

Trauellen (Seyyalun çelıteri) satar 
Liret, Frank, lngıliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali cınni· 
yetle taşır ve her zaman isterseniz ctünvanm her tarafında, 
şehirde. otellerde. vapurlarda, trenlerde bu cekleri en küçük 
tedivat için nak;t mak~mmda kolavhkla istimal edebilirsiniz. 
Trave11ers çek1er; hakiki scıhihinden • baska k;msenin ku111'· 

ıamava<"ııı~ı hir ,e~iltff' tertip v~ ihtas edifmıştir ( ı;qqq) 8719 

l'stantul Levazım Amirlifii Satınalma Komisyonu ıl4nlarıJ 
İstanbul Levazım amirli

fine bağlı kıtaat için 3 S ton 
zeytinyağı 5-12·35 perşem
be günü saat 1 S te Topane
de Satınalma komisyonun
da kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 12600 lira· 
dır. İlk teminatı 945 liradır. 
Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. İstekJilerin kanl1ni 
veaikalarile birlikte teklif 
mektup ve makbuzlarım iha 
le saatinden bir saat evvel 
komısyona vermeleri. 

271) (7290) 9387 

• • • 
tstan bu] Levazım arnirli· 

tine bağlı kıtaat için 7 ton 
sirke 6-12-935 cuma sünü 
saat 14 te Topanede Satın
alma komisyonunda açık ek 
ıiltme ile almacakttr. Tah
min bedeli 805 liradır. İlk 
teminatı 60 1ira 38 kuruş· 

"- cörlitebilir ~ ı1Ee~a 
belli saatte komisyona gel· 
meleri. ( 2 7 2) ( 7 2 91 ) 

* • * 
İstanbul Levazım amirli-

ğine bağlı kıtaat için 
13 ton çıbık, 13 ton 
kesme makama ile 5500 ki
lo arpa ve 300J kilo tel şeh
riye 6-12-935 cuma günü 
saat 1 S te Topanede Satın
alına komisyonda kapalı 
zarfla alınacaktır. Hepsinin 
Tahmin bedeli 8970 liradır. 
İlk teminatı 672 lira 7 5 ku
ruetur. Sartnamesi komis
yonda görülebilır. lsteklile
in kanuni vesikalarile bir
likte ihale saatinden bir saat 
ewel teklif mektup ve mak
buzlannı komisyona verme
leri. (273) (7293) 

••• 
tıtanbul Levuım lmirli

fine baih kıtaat için 35 ton 
'9Ytin tanesi 5-12-935 per· 
şembe eünü aaat 14,30 To· 
panede Satınalma komisyo
nunda kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli 7700 
liradir. İlk teminatı 577 bu
çuk liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İstek· 
lilerin kanuni vesikalarile 
teklif mektup veya makbuz
lamu ihale saatinden bir sa
ctt e,vvel komidyona verme
leri. (274) (7Z93) 

••• 
Iı~bul Lev~ imirli

tlne bağlı kıtaat için 35 ton 
sabun 6-12-935 cuma Pııü 
saat 14,30 da Topanede Sa
tmalma komisyonunda ka
palı zarfla alınacaktır. Tah· 

da görülebilir İsteklilerin 
kanuni vesikaıarile teklif 
mektup veya makbuzlarını 
ihale saatin~en bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

(275) f'7""4) 9391 

• • • 
İstanbul Levazım amirli-

ğine bağlı kıtaat için 45 ton 
nohut 4-12-935 çarşamba 
günü saat 14 te Topanede 
Satına}ma kcmisyonunda a
çık eksı1tme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 4950 liradır. 
İlk teminatı 3 71 lira 2 5 ku
ruştur. Şartnamesi komis
yCnda f!'Örülebilir. İstekli'e
rin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (276) ( 7295) 

9311 
••• 

İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı kıtaat için 22 ton 
yeşil mercimek 4-12-935 
arsamba günü saat 15 te 

yenunda açık eksiltme ile a
lınacaktır. Tahmin bedeH 
4400 liradır. İlk teminatı 
3 3 O liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İstek
lilerin belli saatte komisyo
na gelmeleri. (277) (7296) 

9393 
••• 

İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı kıtaat için 2 3 ton 
kuru üzüm 4-12-935 çar
şamba günü saat 14.30 da 
Topanede Satınalma ko
misyonunda açık eltsiltme 
ile alınacaktır. Tahmin be
deli 3680 liradır. İlk temi
natı 276 liradır. Şartnamesi 
komisyonda cörülebilir. ts
teklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. 

(171) (7217) 1314 

••• 
Askeri Baytar okulunun 

Mutfak ocağmm kömür ya· 
kar bir hale konulması 29 -
11 • 935 Cuma günü saat 
14.30 da Tophanede Satın -
alma Komisyonunda pazar -
lıiı yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 692 lira 80 kuruştur. 
Son teminatı 103 lira 92 ku
ruştur. Keşifname ve şartna
mesi Komisyonda cörülebi
lir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyone celmeleri. 
(299) (7517) 9652 

Riltubettl gOnlerde: 
~......,.. ...... 

•1111 ....... ı 

Pektorln 
Otsfirüle, Ne'Jleye, Brootite ka111 
en müessir bir si.Wı yerine geçer. 

ltUTUIU .. ltUllUf 

t 
min bedeli 9450 liradır. İlk 

·----------------, teminatı 708 lira 75 kuntı· IESllllllL411111UIHfUIHSl.SlllfCI 1726 ı tur. Sartnamesi kotni&yon- . .._ ________ __, 

En tesirli iliçtır. 
ALGOPAN harici tesir· 
lerden korunmak ioiı madeni 

kutulara konmuıtur. jsim 
vı m11rkas1na dıkKat. 

OSMANLI BANKASI 
3! Asuıtoa 19.jö tarh ndeki mab vaziyet 

AKTIP 

Hi8H aenetlwhain tenl7eli talep edilm"f'lı olan ıu .... 
Kaaada we S.M•larda ....--t aulmt 
Kua Yadelİ ......... röpcıırlar 
Tahall ohm•c.k ....el• 
Cüadanü. -..cat 1apaet1_. 
Bcqlu ........ CU"A ... 

Reb,n .mıu.aoıl.n(!e a•amlar 
Kabul tarikile borçlular 
Ga71'i menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

PASiF 

S.rma•e 
Statü mucjb;nce ifraz ed;len ihtiyat akçeai 
Me•Jdi tedarilcle ltulunaa baalmotlar 
CöriiJdütüacle öcluecek MDetler ve Yadeli Mnetler 

• · · ı ı "t•abı cariler 
Vadeli bonolar ve h4P1abı cariler 
Kabulle 
Mitefenoik 

KuJUda muyafdc olduiu taadik olunur 
Mea'al Murahhu 

Ye 

.laterlin Ş. P 
s.~.uoo 
3,421,559 4 a 
1,099,460 7 6 
5,505,095 l 6 9 
2.587,010 3 7 
6,644,109 19 9 
2,023,731 18 10 

456,178 2 3 
625,091 5 8 

74,713 9-

27,416,950 7 10 

.laterlİD Ş. P. 
10,000,000 - -
1,250000--

380,90018 7 
321,454 2 4 

12,761,587 6 8 
1,998,128 9 10 

456,178 2 3 
268,701 8 2 -27,416,950 7 10 

Umumi MahaMM Şefi 
G. DElJ.A SUDDA 

Türkiye Umum Müdürü 
PH.GAREW 

Fcıkat niçin 
böyle hor 
bakıyor? 

, ... J ..... ~~ 

Bu kadın dli•r bir çolclaran. 
dan tGpheslzJd daha soaeı ... 
Şimdi anladım i cıldinin pırl•y••• 
ho,una gitmiyor... OzOlmeylnız lM 
yan; L. T. PIVER' in 

MATITE 
pzellik pudruı, yOzOnOze, erkeklerin befenüp hayran kaldıtı kadifr 
fibi bir mathk verecektir. 
Bu pudra fevblide mattır ; çtlnkü, hem talksızdar. hem dt 
terkibindeki btltiln maddeler mattır. 

• Pırf0m6rl L .. T. PIVER A. Ş .. lstanbul Şubes' 
Şltll Ahmet B•J sokak No. 51 . Telefon : 43044 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle. en büyük feliket olan ölüm ve mauı1;yetia 
acdanndan çolu&unuzu. çocuğunuzu. kendinizi ve vakinlerinızi: 

MaHHi~eti de Temin Eden Senelik Te
mettOIO Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirainiz •• Bu ai&ortayı memteketımızde yeglne tatbı"k 
eden t 

ANADOLU. NC NiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptılt bu yeni nevi De bayat aııortaıannda mUhım biı mkıllp vapnuftıl'• 
~Onki hu uıorta ile ı 

Olüm ft malotiyet temin olunur - ber eeae nakdi temettü verılh -
.ref•t balilade müemmen meblli derbal ödenir - mubvelenamenırı hıt .. 
mmu aisortab bayatta bulunur11 ve ma18Uyete ıatraımrnı\ 11t ıaıuem

mea meblli ~ 10 fula.tyle cediye olaaur - muv.lıı:kat H danm malühyet 
mllddetince lk:ret ahnPM• - daimi malOliyet halindt ınüen11'18'n meblltıa 
1' 10 a eenelils Irat oluals .....alr ve nfetta ve ,. mukavelenamenın tuta
anaU .Uemmu meblll 1ene ı. ... men 5denu. 

Diterlerinden çok llatiln fatde1eri olan bu sigortanızı 
vaptırmak üaere tu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 

Muamelit merkezi : İstanbul, 4 üncü Yakıt han. Telef l0"'1 t. 
Umumi acentabiJ : Galata. Unvon han. Telefon 44888 
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69._• MEŞHUR ----~ ................................... .. 

250 gramlık ambalaj 

T U R Y A G saf, hazmi lcolav ve bytün yem•kl~r 
İç n kullanılan mükemmel bir nebati mutbah yaQ-ıd1r. 

Çok idarelı olup, atet tuirile tebahhur edecek hiç b:r 

maddeyi muhtevi değıldir. 

Kendı ambalajında bir kaç 'ay taze olarak muhafaza 
edilebilır. 

Saf nebati TURYAG ile piş rilen yemekler çok Jezı.etli 
olur. 

M~f\ıfuı_ ... 
~,_.,() 

~~ 

TüR~i~E ~AG VE MAMUl.dTı 
S4NtAYu LıMiTED ŞiRl<E Ti 

istanbul • izmir 

• 

Bayındırlık Fen Okulu Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi r-1iktarı 

Palto dikti- 85 adet 
rilmesl 

iskarpin 108 ~ift 

Fanill 188 Adet 
Çorap 584 Çift 
Ciömlek 188 Adet 
Mendil 584 

" 

Tahmin Bedeli 

L. K. 
765 

432 

109 
183 
211 
50 

04 
30 
50 
76 

ilk teminatı Şekli Saati 
Lira Ku. 
57 38 ACjık Eksilt· 14 

me 
32 40 

" " 14,30 

58 ,, ,, 1S 

Daimon Pilleri 
Sütün diğer pillerden fazla aydın· 
latır ve hepsinden dayanıklıdır 

Türkiye Umumi Acl'nteleri : 

CiABAY BiRADERLER 
atış Deposu: 

JAK DEKALO ve ŞÜREKASı 
lstanbul Tahtakale 

9457 

Profesör K. Kömürciyan ·ın 
Hesap, muhasebe ve ticaret kitap

ları: 
Yeni harflerle: - Tenzilli bedeli Kr. 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 122,5 
Ticari malfımat ve bankacılık 105 
1ktisad ilmi 87 ,5 
İhtisas muhasebeleri 17 5 
(Şirket, sanayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve mali hesap 70 
'Zihni hesap kaideleri 20 
Yeni Lfıgaritma cetvelleri 56 
&şlıca aatış yeri: 

İKBAL KÜTÜPHANESİ 
8957 

TOZU iLE BiLCüHLE 
HU:TBA&e E $YA VE 
EDE VATINIZl,8ANYO· 
LAAINIZI VE SAiR~Yi 
YORULMAKSIZIN TE· 
HiZLlYiB PAALATABi· 
LEClGiNiZi MATIRINIZ· 
D TUTU UZ. 

BiR 

TURAN 
MAMUlATIOIR! 

.-•,or. HA z 1 M ---
..;erıahpaşa haııtanPsİ sab k cıJ 

ı ye ve zülıreviye müt~hanm. 

~ .. ·ata1&rayla lngiliı ıefaretı l!lr" 

.._ onda tramvay cad No 2( 
9164 

Diş macunu piyango bileti değildir 

ad ece talihe güvenilerek 
rasgele seçilmez 

RADYOLlrt gUzel kokulu ve hot lezzetlidir. Çocuklar 
bile kullanabilirler. 

RADYOLlrt mine tabakasını tahrip etmeden 4jOk kısa 
bir zaman İCjinde diflerl beyazlatmr ve 
parlabr. 

RADYOLlrt ağızdaki her Cjeşit mikropları yUzdeyUz öl• 
dUrUr. Ağız kokusunu izale eder, nefesi 
tathlaşhrır. • 

RADYOLlrt dit etlerini kuvvetlendirerek blr4jok teh• 
ilkeli hastahklar.n önUnU ahr. 

Bütün bu evsafı bir araya lopladı§ı ICjin hiCj tered"' 
düt etmeden se~ilen en mükemmel dit macunudur. 

Askeri Fabrikalar lstanbul Satın· 
alma Komisyonundan: 

Patates 1190 Kilo 
Soğan 360 ,, 

rasa 680 ,,-~~-

Lal~ana 6 8 O ,, 
Ispanak 850 ,, 
Taze bakla 1 7 O ,, 

Muhammen bedeli 2 2 7 lira olan yukarda miktarı ve 
cinsleri yazılı altı kalem sebze Salıpazarında Askeri Fab· 
rikalar yollamasında satınalma komisyonu tarafından 
l O Birincikanun 935 salr günü saat 14 te açık eksiltme· 
ve konulmuştur. Buna ait şartname bedelsiz alınabilir. 
İsteklilerin yüzde 7 ,5 muvakkat teminatı olan 1 7,5 lira· 
nın Beyoğlu malmüdürlüğüne yatırarak makbuzµnu ve 
2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları. • (7465 9546 

::!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
~ · Türk Hava Kurumu 1 Okulumllza lilzum'J otu~ yu•carıdil cins, m•ktar, tahmin bftdell ilk teminat., 

eksiltme şekli ve saatı gösterıl'!'İŞ olan lhtiyacabn ,artnamelerine göre 17-
12- 935 Sah gUnU aCjık eksiltmesi yapılacaklar. isteklilerin teminatlar1nı yatmr
maları l~in eksiltmeden bir gUn evvel ve şartname ile nUmunelerl görmek 
l~in de her gün Arnavutköy Sarraf burnundaki okula ve eksiltme gUnU de pal· 
to imali İCjin terzi oldu~una ve di~er ihtiyaCjlar iCjin de bu gibi işleri yapb~ına 1-

dair 935 yıh Ticaret odası vesilcasile lstanbul KültUr DirektörlUOU binasındaki ~ 
Liseler Muhasebecili~inde toplanacak olan satınalma Komisyonumuza batvur· x 

~ Büyük P.iyangosu 1 
-= § Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir ~ 
~ § 2 el Keşide 11 • 1 el Klnun • 935 dedir. 51 

-malar1 ilin olunur. ''7538,, a 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ ~ 

1 Elbiselerinizi, Pardesülerinizi,i~ 
~Paltolarınızı ve Muşambalarınızı ~~ 
5ısMarlamak veya hazır almak iCjin daha ne bek iyorsunuz?§ z: 
§ Kumaşlarının mükemmeliyeti, kusursuz biçimi ve fiyatlarının 5 ~ 
:: ucuzlugv u ile en güç begv en enleri bile memnun eden: = ez: - :E 

MUferrih 
Midevr 

Barsakları 
Temizler 

~l~ Büyük ikr~miye 1 
j& § 30.000 Lıradır sa 
:a fCI = ==-
~ =: Ayr1ca·15,000,12,000, 10,000 Lirahk ikramiyelerle ~ 

:J ~ § (20.000) Lirahk bir mUklfat vardır. !! 
~ ~ ~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılii 

o g21ı 
..!? ıo 

:ı • o 
Q. 

" Q E • Büyük~ 
§ Cialata'da ELB"SE § Aç karnına bir kahve kaşıtı 
=-- Karaköy'de 1 5 alındıkta kabızlığı defeder Yemek· 
- M .- = !erden bırer ıaat sonra alınırsa = agazalarım §5 Hazımsızhğı mide ekşilik 
-_=ziyaret ediniz. Her keseye elverişli fiyatlarla bulacaksınız_:: · ' ve yanmalarını giderir Atızdaki 

'm1111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111n11111111111111111111111111111111nı111.I tatsııthğı ve kokuyu izale ed~r035 
Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENtCe: 

Gazetec.ılik ve matbaacılık T . A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad· 

desi, 100.- Basıldığı yer: TAN matbaası. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi N.33 

8795. 


