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lfral Gece Yarısı Tahta çıktı 
Onikid~ büyük bir geçitresmi lngiltere, tehdit ediyor 

.ile cülôs merasimi yapıldı Mısır ~r~:ki:!ti~:~!~ v!tli·· ~ün 
61en kralın cenaze merasiminde hükumeti
mizi Tevfik Rüştü Arasın riyaseti altında bir 

heyetimiz temsil edecek 
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......... 

kde~i;-·
deletlerile 
~ •Ptığı görüşmeler 
b:erinde Ingiltere bir 

Y•11n•me neşretti 

~etr I 
,_ 01a ambargo 
tt011111 <;.... aaı çok yakınmış 

~~•, 22 (Kurun) -Edeı. 
~ aa ·~letleriyle lniılterenin ı 
~· rutıneleri anlatmaktan . . . . . . _....._ 
h~ lf. ._....yeri bi be_ lstanbul Umveratai. tafebuimien bır •rup, tati.Wen İMİl""e ...,.ek 
~e ll9frebnittir. neu beyan- Ulatlaia çıkıp h7'Jk.,,ora Japmalc ibere BıınQll eitmiftir. P.-.,ör 

-Gaale deniliyor ki: NayenlHı/a ba laeyde batluınlılı etmelıtedir. OnüMnıite re1'f6rii h7 
(Sonu Sa. 7 Sil. 5). Cemil Bilul Jiin hu laeyeti afrnlamqhr. 

Kahire, 22 (A.A.) - Yüce ko
miser, uluıal cephenin, 1930 d" 
Nahaı Pata ile Henderıon arasın
da münakit andlatmanın tatbiki 
hakkındaki dileğine lnıiltere hü
kWııetinin vermit olduğu cevab,, 
Veft partiıi batkanına tevdi et -
mittir . 

lngiltere hükUmeti, Sudana ıs .. · 
alluk eden meıelelerle, lngiltere . 
Mısır ittifakının ıüel hükümlerini 
halletmek üzere bir koaliıyon Jca. 
bineıiyle derhal müzakereye ıeç 
mek arzuıundadır. 

Sir Mileı Lampıon, timdiki 
müzakereler keıildiği takdirdf' 
lnıilterenin Mııır ıiyasaıının bat· 
tan qağı değitmeıini mucip ola · 
caiı hakkında nazarı dikkati cel· 
betmittir. 

Yüce komiser bu sözlerinin bir 
tehdit mahiyetinde olmadığım ve 
sadece hi.Jisatı teabit etmekten i
baret bulunduğunu ili.ve ve in 
gilterenin. yalnız Veft ile detH 
bütün partilerle bir andlqma im
nluaak erzuaunda olduiunu te · 
yit ey)emiftir. 

Nahu Pata ile Sir Milea Lamp
ıon'un bu görütmelerini müteakip 
ulusal c~he toplanmIJ ve lngil 
__. dil941iiicilM llir biliı•• 

Nalatu P"fa Saad Z~lulun remi 
önünde nufulı aöyliiyor. 

bükiimetinin kurulmuını ıöriit • 
müıtür. 

Kral Fuat dün akpm batba • 
kan Nesim Pqayı kabul etmiı .. 
tir. Umumiyetle · zannolunduiuna 
ıöre Kral Nesim P~ın çekil -
meaini ve bunun yerine, lnıiltere 
ile andl~mayı imza edebilecek 
bir hükGmetin it batma ıetiritm• 
ıini dütünmektedir. 

Kral bugün öileyin bütün ı... 
kanlarına kabul edecektir. 

Dönen rivayellere ~ 
Nahu Pa~a, 'bir ulusal cephe b
binesinin kurulma11nı pek hot 

(Sillfrta.75'L4) 

Masolini General Grazganigi tebrik etti 
(YafISı son haberlerde) 

Vapurcular toplandı 
Bir milgon lira değerinde 11 oapurıın den· ~ilan 

işletme idare.tine devri şekli kararlaşt·ırıldi · 

V apurcutarın dünlrü too antuınd an bir görüruif. 

Vapurculuk tirketinin Deniz Yolları 
n idaresi tarafından aatın alınması bak. 
kmdaki mukavele evvelki gün her iki 
idare milme111illeri arasında parafe edil. 
mitti. Dün, vaporculuk tirketi hisse. 
darlan devlet delegelerinin de İftira. 

kile genel bir toplantı yapmıılar, para . 
fe edilen mukaveleyi okuyarak sonucu 
teabit etmitlerdir. Dünkü toplantıda 

kararname kabul edilrnit ve tirket tas. 
fiye heyetini seçerek salihiyet vermit
tir. 

Tasfiye heyetine tirket müdürü Bay, 
Muıtafa, Riza, SOmer banktan Nihat, 
avukat Cevdet ıeçilmiperdir. 

Mukavelenin bir sureti tasdik edfl. 
mek üzere bakanlığa gönderilmi!}tir. 
Mukavele tasdik edildikten sonra her 
iki idare tarafından imza edilecek, bun 
dan sonra vaporculuk tirketinin liman. 
da bulunan vapurlan derhal dmiz yoL 
tarı idaresine geçecek, seferde bulunan 
vapurlar da limanımıza geldikçe denfs 
yollan idaresi kadrosuna kayd,dile. 
cektir. Şirketin deniz yollan idareıL 

ne devredecefi takriben bir milyon lf. 
ra değerinde 17 vapurdur. Deniz yol. 
lan idaresi, vaporculuk ;!irketinden a • 
çıkta kalacak memurlara birer aylık ik. 
ramiye verecektir4 · 
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Jta/yan - lf abeş harbi 

Dip omatik ~aziyet 
22/1 /936 

Son iki gün içinde Ceneı.rrede, Doğu Afrikcuındaki müca· 
deleyi aUikadar edecek kararlctT verilmiştir. On üçler komitesi, 
'Hal:iqdtana bir tetkik komisyonu gönderümeıi için vukubulan 
Habq talebini recldetmif ve fimdilik ihtilafın halli için bir ıey 
yapılamıyacağı kanaatine varmıştır. Harp sahasına gönderile
cek tetkik komi•yonunun bir mütarekeye yol açacağı hakkında 
6eılenen ümitler de tahakkuk etmemiştir. 

Bugün (dün) zecri tedbirler iıiyle uğrtı§acak olan on •ekiz· 
ler komitesinin vereceği karar da harp bakımından pek mühim- _ 
dir. Bu meıelecle de şimdilik ciddi bir adım atmaktan çekinile- '6 
ceği tahmin olunabilir. Şu halde, Akvam cemiyetinin bu toplan-; 
tı~nda, harbi~ i~aresini ltalya için daha ;-iy~d~ ağır~aştıracak 
bır karar verıl11'1l§ olmıyacaktır. Harp, şımdıkı vazıyet dahi
linde, kati bir neticeye kadar devam edecek demektir. 

Askeri vaziyet 
Eritre cephesinde 

Mahalleden T akaza'ye kadar bütün ltalyan cephesi bo
yanca lıuil piyade, topçu ve tayyare faaliyeti yeniden bCl§la
mııtır. ltalyanlar yerlerinde durmakta olduklarına göre, Habeı
leıin, finıalcle ltalyan mevzilerine yalılcqtıklan kabul olunabi
lir. Bu laaliyetin, bir Habeı taarruz.unun ba~langıcr olup olma· 
ilıltnı fU bir iki gün içinde öğreneceğiz.. Bundan birkaç gün 
evvel, vaziyeti gözden geçirirken ıimalde, bir habeş taarruzunu 
- münferit, mevzii olmak şartiyle - beklemek lazı~ geldiğini 
ıöylemi§tik. 

Somali cephesinde 

_l __ Y_a_b_a_n_c __ ı ~~~o __ st_a_ı.....a.-1 
Alman polisi nasıl çalışıyor? 

Fransızca (le Jour) putesinin Al. 
manya mahabiri Berlin polis müdürü 
M. Fon Heldorf ile bir mülakat yap
mqbr. Fon Heldorf bu mülakatta Fran. 
SJZ cazeteCİaİne ~U ~yanatta bulun. 
muıtur: 

Berlinde bugün milyonlarca nüfus 
va.rdıt. Bunlardan (4,200,000) kişinin 

polis ida.relirlde huıusi fi'leri vardır ki 
gayet muntazam bir surette tasnif o. 
lunmU!tur. Bertin şehrine girecek her 
hangi bir yabancmıtı mevcudiyeti der • 
hal poli9e haber verilir. Polis bu ada • 
mın ikametgahım tesbit eder. Yerini 
değiştirirse derhal gene kayde geçiri -
lir.,, 

''Komunist propagandası ve tahri. 
kltı yapan adamların çoğu hapishane. 
ye atılmı9tır. Bir kısmı Almanya.dan 
harice kaçmııtır. Geriye kalanlar hiç 
bir urar yapamıyacak vaziyettedir. Giz 
1i ve bnunıuz teıkitatlar üzerinde •ıkt 
arattırmalar yapılır. Polis ajanları bun. 
lan dMhal haber alır ... 

"Ufak tefek, dağınık halde şurada 

burada komunist teşkilatı bakiyeleri 
kalnuı olabilir. Bunlar memleket için 
bir tehlike değildir. Evvelce Franma. 
sonlar bu türlil komunist te§kİlatlarma 
hariçten yardım ediyorlardı. Fakat bun. 
lar ite hiç bir şey yapılamıyacağını an.. 

ladıkları için ~imdi alakadar olmuyor . 
lar . ., 

"Yahudi meselcaine gelince, bu he. 
nüz halledilmiş değildir. Çünkü Bertin. 
de yahudilerin mikdan eksilecek yerde 
gittikçe artmaktadır. Nasyonal sosya. 
lizm rejiminin "Almanyada resmen te. 
essüs tarihi olan ı 933 denberi Berlinin 
nüfmıu yüzde on beş nisbetinde artmış. 
tır. Berlin sokaklarında, kahvehanele. 
rinde, lokantalarında yahudilcrin bu su 
retle gittikçe daha fazla göze çarpma. 
• !fttm1ehttetd mt '.Alman kanmdan 

olan halkı sinirlendiriyor. Biz bu adam. 
lann . gayri ahlaki tahrikitıru yakından 
takiP. ediyoruz.,, 

Berlin Poli• müJürü 
M. Von Helldorl 

"Yahudilerin böyle inanılmayacak 

şekilde çoğalması nasıl olabiliyor, de. 
mek ki, bunlar hariçten Almanyaya gir 
mekte devam ediyor, diye hatıra gelir. 
Bizim elimizde Almanyaya hariçten ya. 
hudi girmesine mani olan kanun var. 
dır. Berlinde çoğalan yahudi nüfusu i. 
se hariçten değil, gene Almanyanm 
muhtelif şehirlerinden gelmektedir. Ya. 
hudiler Almanya içerisinde şehirden 

şehire muhaceretler yapmaktadır. Biz 
bunu da kuvvetle menedeceğiz. Mese • 
la bundan sonra Mağdeburg'dan gele. 
cek yahudilerin Berlinde yerleımeleri. 
ne IJ\Üsaade ctıniyeceğiz. Bunun tersi • 
ne olarak Bertin yahudilednin de Mag. 
deburg'a gitmelerine izin vermiyece. 
ğiz. Ahncınyadan çrktp gitmek isteyen. 
ler olursa bunlara kapılan ardına ka. 
dar açacağız. İsterse hepsi birden AL 
manyadan çıkıp gitsin, biz gene mem. 

Ras Desta mağliip olunca ... 
Bozulan Habeş maneviyatı kuvvetlendirilmeye çalışılıyor 

Musolini General Grazyani'gi tebrik etti 
Tigre cephesi, 22 (A.A.) -

Ciddi ıayialara göre, general Gra
ziani'nin muvaffakiyeti üzerine 
Ras Destanın azli ve yerine gene
ral Vehip Paşnam getirilmesi, şi-

mal cephesindeki Habeş kuvvetleri 
rasmda büyük bir tesir icra etmiş
tir. Habeşlerin maneviyatının bo
zulması üzerine harekatta bazı 
değişklikler yapılması muhtemel
dir. 

RAS DESTA BİRAZ GERlLEMlŞ 

şimdi durmuştur. Mamafih İtal . 
yan ileri kolları ile Ras Desta or
dusunun ricatım himaye eden u
fak Habeş muharipleri arasında 
bazı miisademeler olmaktadır 
Ras Desta takviye kuvvetleri al
maya haılamıttır. Bunların ilk 
müfrezeleri Desta ordusuna ilti -
hak etmit bulunuyor. Gönderilen 
takviye kuvvetinin mikdan 30 ila 
60 hin arasında olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Addis - Abeha' da yarı resmi 

mahafil yeni seferberlik emri! 
üçyüz bin kiti temin edecer 
tahmin etmektedir. 

Tigre' de iki ordu teması Jllıl.' 
h f d. d . "h' bır a aza e ıyorsa a mu un 
hareket yoktur. 

Roma, 22 (A.A.) - 8. Mu~ 
lini General Graziani'ye çektıf' 
bir telgrafta son zararm ltah'~ 
ulusunun göğsünü iftiharla k~ . 
barttığını bildirdikten sonra .b;ı 
tün orduya minnettarlığını bıl 1 

mektedir. Adisabba, 22 (A.A.) - Hüku 
met, ltalyanların Cenup sepheı;in
de ilerlemiş dlduklarına dair olan 
haberleri teyid eden malumat alın 
masına imkan olmadığım bildir -
mektedir. Bununla beraber yarı 
resmi çevenler, Ras Destanın as ".. 
kerlerinin mevzilerini takviye et
mek üzere biraz gerilemiş olduk-

Ankarada feci bir kaza 
•• •• 

Bir gazete 
altında 

muvezzn otomobil 
öldü larını kabul etmektedir. İtalyan 

uçaklarının Negelli'yi her gün mü 
tema.diyen bombardıman etmek~ 
te o1dukları bildirilmektedir. 

kalarak 

YENi HABEŞ SEFERBERLIGI 
Londra, 22 (A.A.) - General 

Graziani'nin Cenubtaki taarruzu 

nun olacağız.,, 
Almanyada Nurenberg kanunu çrk 

tığı gündenberi ariyenler ile yahudiler 
araıında izdivaç kat'i olarak yaıaktır. 
Fransız cazetecisi bu kanunu nazarı 

dikkate alarak polis müdürüne ıu ıuali 
sonnuıtur: 

- Ariyenler ile yahudilerin evlen 
mesi memnudur. Fakat bir Alman ile 
bir karı91k kanlının (bir Alman ile bir 

yahudinin izdivacından doğan kimse) 
izdivaç etmeleri de böyle memnu mu 
dur? 

Ankara, 22 (Telefonla) - Dün 
aktam saat 11 de Kara.oğlan cad 
desinde ölümle neticelenen bir 
kaza olmuştur. Bu kazanın dikka
te değer ciheti, ölenin bir gazete 
müvezzii olmasıdı:r. 

Ankara.da gazete tevzi işleri 
biribirine rakip iki teşekkül tara
fından idare olunmaktadır. Bu te
şekküllerin bir tarafında bir mu
tavasınt bayi, diğer tarafında biz
zat gazete satıcıları bulunmakta· 
dır. Gazete tevzi işleri böyle bi
ribirine rakip iki teşekkül arasın· 
da olmak Ankarada gazetelerirı 
satı~ını yükseltmek için her iki ta· 
raf da her çareye baş vurmakta 
dırlar. 

Bu cümleden olarak, eskiden 
Anka.raya Toros ekspresle gazete 

gelmemekte iken bu rekabet_~ 
taya çıkınca yalnız Toros ektP"':. 
le gazete kelmekle kalmamı!, JI 
ha büyük fedakarlıklar yapdıı:t' . 
ğa. bqlımmıttır: Bugün Anki'' 
nın ileri istasyonlarından otoıı>", 
billerle trenden evvel gazete ıe 
tirilmektedir. 1' 

Dün aktamki kaza da hı:. ~ , 
den olmuştur: Toroı Ekspreıİ"~· 
den gazete alan Çankırılı 0101'~ 
sinemadan çıkanlara yeti,ti~1' 
için koştuğu sırada, 60 kiloJllg 
5Üratle ""len ve ıoför Avulı :0. 

manm idare etmekte olduğıl 0 

mobfün altında kalmıştır. \ 1, "' " 
Müvezzi Osman hastab&o' ~· 

kaldırılmıf, orada ifadesi ahtıdf~ 
tan iki saat sonra ölmüştür. Şo 
tevkif olunmuştur. - Bu sual çok nazik bir meseleye 

temas ediyor. Kanunda buna dair sara. 
hat yoktur. Bu meselenin halli Alman 
mahkemelerinin içtihadına kalmıştır. 

Eğer bir Alman ile bir yahudinin iz 

Fransı~ kabines düştü sayılıyor 
divacından meydana gelen milletler 
vücutça ve ahlakça daha ziyade ariyen 
ise mahkeme izdivaca müsaade eder. 
Doğacak çocuk ta Alman vatandaşı sa. 

Laval tekrar Başvekil olacak mı? 

yıhr. 

- Fakat bir melez bir yahudi ile 
evlenmek isterse? 

- Bunda hiç bir zorluk yoktur. Der. 
hal müsaade edilir. Fakat o vakıt do. 
ğacak çocuk yahudi olur . ., 

- Komunizm ve yahudilik mesele . 
teri haricinde Alınan polisini meşgul 

eden ba§ka ne gibi meseleler vardır? 

- Tabii olarak mücrimler vardır. Bi. 
lirsinizki Almanyada her san'at hatta 
yankesicilik bile bir ihtisas haline gel. 
miştir. Eğer bir adam bir defa hırsız . 
lıktan yakayı ele verirse derhal elinde. 

· ki atat ve edevatını müsadere <:deriz. 
Suçlu cezasını doldurduktan sonra ikin. 

ci öir cürm yapmaması için bu adam üze 
rinde daimi kontrolü eksik etmeyiz. E
ğer hırsız geceleri sokağa çıkmak itiya. 
dmda ise evinin anahtarının bir ayni. 
ni polis ahr. Bu sayede gecenin her 

Pariı, 22 (A.A.) - B. Laval,, 
dün aktam, Cenevreden Prise dön 
müıtür ve derhal Dıt bakanlığına 
giderek, kabine arkada,Iariyle 
görütmü§tÜr. 

Kabine bugün ıaat 15 de top -
lanacaktır. Bu toplantı esnasında 
radikal bakanlann, istifa etmek 
niyetinde olduklarım B. Laval' e 
bildirmeleri i:hti.mali vardıT. 

Radikal partinin, kendiıi11e 
mensup balc:anlan istif aya mecbur 
etmek suretiyle hir kabine buhra
nına, harptenberi, bununla üçüncü 
defadır sebebiyet vermekte oldu
ğu hususuna nazarı dikkati ce!be
denler vardır. 

Kamutayda 
hangi bir saatinde şüpheli olan adamın B ••t 1 d .. 
evine girilip vaziyeti tefti§ edilir. Eğer U çe.C1 arasın a muna• 
hırsız otomobil ile tecavüzatta bulu kala layihası kabul edildi 
nur takımdan ise bir daha bu adamın o 
tornobil kullanmasına müsaade etnie • Ankara, 22 (A.A.) - FikTet 
yiz. Eğer bir kere hırsızlık ile mahkfun Sılaym batkanlığında yapılan bu
olan adam Berlinden çıkıp gitmek ister. günkü Kamutay toplantısında 
se resmi müsaade istemeğe mecbur 1935 yılı umumi müvazenesine 
dur. Böyle bir adam ancak ~imendifer giren bütçelerinin muhtelif f uıl -
•e vapor ile seyahat edebilir. Böyle lan arasında 236 bin küıur liralık 
kimselere spor otomobili kullanmak ya. münakale yapılması hakkındak! 
ııak edilir.,, kanun kabul edilmittir. 

- Fakat !ayet bir hırsız jhtisasını 

tebdil ederse? 
- Buna çok dikkat ederiz. Eğer sa.. 

l>Ikalı bir adam zabıta usullerine tama. 
mile inkiyat etmiyecek olı.ırsa derhal 
yakalarız. bunu daimi surette muhafaza 
ılatnplarmda tutarız. Bizim kanuni u. 

ıulterfmlz gayet §iddetlidir. Hiç bir 
kimseye kanun çersivesi haricine çık. 
mak müsaadesi verilemez.,, 

Gene bu toplantıda Kamutay 
gündeliğinde bulunan kanunlar 
dan pamuk ıslahı ve nebatlar. 
hastalık ve zararlı böceklerden 
koruma hakkındaki kanunlar bi 
rinci -.nüzakereleri yapılarak ka . 
bul edilmiıtir. 

Kamutay Cumarteıi günü top-
lanacaktır. · 

İyi haber alan mahafil, B. v: 
valin, buhranın meı'uliyetinİ rf, 
dikallere yükletmiş ilmak iç.iıı 1, 
ni kabineyi kurmaktan iatinkif 
deceğini söylemektedirler. 

LAV AL CUMURREİSl lLt: 
GÖRÜŞTÜ 

Pariı, ~2 (A.A.) - Bay ~I; 
val, Cumurreisi Bay Lebrutı 1 

görüımüttür. 

KABiNE lSTIF A ETTi 

" Paris, Z2 (A.A.) - 7 Ki~t· 
sani 1935 de lrunılan üçüncU Ç 
val kabnesi bugün saat 16)1' 
geçe ~tifa etmiştir. 

Kral Boris'e yeni bit 
su:kast mı? 

" Bclgraddan ge~en bir bab' ıı· 
göre, 19 İkinci kanunda. baçıı• ;1' 
ya atılması münasebetiyle 5° bV 
Krahnın da hazır bulundu~ ~ 
merasimde Krala yeni bir ıuılı' 
yapılmak istenmiştir. ·~ 

efı 
Suikastçılar Daymen O~~ Je-

hükfimet darbesi teıebbü•0~1ı 
sonra ordudan çıkarılan zab1 

... ~ 
dir. Hükumet böyle bir teıebb.~~ 
haber alır almaz merasim r,~, 
erkenden bu zabitlerin evle'~• 
birer polis dikıniı ve dıfArı ç~, 
mak istiyenler tevkif oluJUOıJ~ 
Zahitlerin merasimden ıonr'- Oİ 
verildikleri bildirilmektedir· ~~ 
ğer taraf tan Çankofun da tı4 

edildiği haber verilmektedir· 
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ır-,-a_r_e_t_l_e_r_I_ i Gezin tiJ er 1-
lierriyot istifa Ağlanmayan 

edince ölüler! 
Kral olmak, belki iyi bir fey: 

fakat kral ölmekten daha m·• 
Fiyatların yükselmesinde dünyada bilmem ne v4r? .. Dünki.i 

11.,,.,;0,"iyo.ı,;, Sabıkalı Burhan Tıp tarihi Yağ fiyatları 
" - latila edeceğim. Hüku· Dün bir pohsi kasna ile enstitüsü 

l>ıetle lı~kam arasında tezat var.,, 
11 yaraladı ne gıbi sebepfer var? gazeteleri elimden bırakınca . erriot'nun istilasını Lavalin 

11lil&ı1 takip edecek. Fatihte Atikalipaşada kurulan 
ı.. Lavalin istilasından ıonra bir çarşamba pazarında bir sabıkalı 
ırco111f, • kendisini yakalamak istiyen bir ınezon bulunma:na ıol ce 

Avrupa üniversitelerine • yardımlarda bu~unuyor 

rıaJı polisi yaralamıştır. 
açık pembe, koyu pembe, kır- uzun bir zamandanberi ara.nan rnm '"' w !/&'~ 4 

". ·.-·'#·*.-* .. 
~ı.ıımaı renkleri ile hükumet ma· sabıkalılardan Burhan pazarda , ~ .,, "';f:', · 

nelinin btı§ına geçecek. dolaşrrken, Fatih mıntakası polis-. ·~ . · 
Sol cenahın bu hareketi, devlet lerinden biri kendisini tutmak is- · · 

1'1laki • temiştir. Burhan yakalanacamı i • nesıni eline alma.aı iç ve dış 1 
Pol°tilr anlayınca kamasını çekmiş, po is 
k 

1 
a bakımından •ağ cenahın memurunu kolundan yaralamış • 

4 t.ıraııncları beyazına, esmerine tır. Memur tabancasını çekince 
atlar 1ı ·d· · h B h k d er çe§ı ını cep e tutmaya ur an açmrya savaşmışsa a 

•evkeclecek bir lıacliseJir. oradan geçen başka bir memur 
• Sağ cenahın göze batan karak- tarafından yakalanmıştır. 
<e • b BlR ARABA TUTUŞTU - ' 

. rı iiYiik maliyeci grupları, ka- Harbiye seferini yapan 4 numa . 
~laliıt rejimin kazancını bol bol ralı tramvay arabası Şişhane yo
~.1'1lin eden ve bu rejimin sa/asım kuşundan inerken elektrik telleı·i 
~rırenlerdir. Mali müeısesel~r kontak yapmış, motörden alevler 
ankalar ellerindedir. çıkımya başlamıştır. 

Dkf politika bakımından ltal 
)'Q Ceph • • b" • • eıını tutmayı ır nevı va 
~ıle 1 I . •ayar ar. Ve talya cephesı 
VQsıtcıı• l Al k "k t ıy e manyaya ar§ı tetı -
e bııJunmah bir emeldir. Fransa. 

'hn Y • b" S d k enı ır a ova ve Sedan 
Qr~uında kalmamaıı kalırs:ı 

tek ' 
olmamasını temin etmek sa~ 

~enah politikasının esasıdır. Hai
l ~ki sol cenah faşist düşmanı, LJ. 
q&flar sosyeteıi politikasının ta 

ret larulır. 

l iç Politika bakımından renk-
eri tırıklı, koyulu ne olurıa olsun 

~ctltsi k 't l" k hd" l · ~ apı a ızme ar§ı ta ıt en 

1 °YQcağmda §Üphe olmıyan ıol 
hctrq nefes aldırmak sağ cenah için 

"- it Cltcı •ayılır. • 
"11 '8bi . 
11 'l cenahın Roktun (Atq haç-
ı.arena) k .. t d• v• • 

ar§ı gos er ıgı sempatı 

~eydandaclır. Nitekim Lavalin 
te§ Haçlıların ıilahlarını topla 

~~'11aıı, ve Ate§ haçlıların sözele 
1
• ahlarını kullanmamaları bir ne

Vı '11tr Vazaa sayılmaktadır. 
~ :,. J(. 

Sol cenah İ§ bagına .gelirse sağ 
cenah • 
rı el ıç ve dış politika bakımla 
... ~ an bunu ıadece bir kabine de-
Rlf111eıi say k . d v ·1 tJ· aca vazıyette egı 

S~İ Hatta denebilir ki, Sağ cenal-
1 . cencıha karşı bir Elıliıalip se· 
erı t k·ı b• . et ı edecektir. Bu seferin 
l1't1Joci l ~ s .. 

l' P anını ag cenah neşri 
Qfr 1eıkil edecektir. 

le Gazetelerde heyecanlı haber 
tq~:·.;eaela Fransacla komünizm 
ın ı <l'hna geçileceğine dair 10· 
<lnwmıı 1 te :1 

•ansasyone mevzulara 
•a "J 

u etmek mümkün olacakftl'. 

Tramvayda olan yolcular bun~ 
dan çok korkmuşlar, kendıilerini , 
kapılardan dışarı atmışlardır. 

Motörü bozulan tramvay ara-
bası vedekte depoya çekilmiştir. Dr. A. Süheyl Ünver 

BlR DOSTUN MARiFETi - İstanbul Ünh·ersitesinde acrl-
Kocamu.stafapaşada Demirci çık.. mış olan Tıb . tarihi enstitüsü gÜn
mazında oturan Sabiha evinde den güne tekemmül etmektedir. 
yokken dostu çorapçı Yaşar ı..:ve Müessesenin başında bulunan der 
girmiş, 63 parça eşya çalmrştll'. çent doktor Ahmet Süheyl Unve
y aşar pencereden çrkl:!-rken yakn- rin verimli çalışmaları memleket 
lamnrştır. içinde olduğu kadar, memleket 

TRAMVAYA ATLARKEN - dışında da güzel akisler bırak -
Yeniçarşıda oturan 12 yaşında makta ve Universitemize şeref 
Paraşküva tiineld~ tramvay ara - kazandırmaktadır. Bu cümleden 
basına atlarken düşmüş, yaralan· olarak son günlerde Kembriç il -
mıştır. niversitesi ilimler tarihi prof esö • 

ÇANTASINI KAPMIŞ - So- rü Bay 'Sartom, İstanbul üniversi
fi fominde bir kadın evvelki gece tesi Tıb tarihi enstitüsüne bir mek 
Taksimde Talimhaneden ge~er - tup göndererek müessesenin fa • 
ken Selçuk isminde bir çocuk e • aliyet ve neşriyatını sormuş, bu 
}indeki çantasını kapmış, kadının neşriyatı istemiştir. Bay Sartom 
f eryadr üzerine yakalam1llştır. bu faaliyete dair malumatı çıkar-

ANAHT ARLI HIRSIZ - Ka- makta olduğu lsis isimli mecmua
raköyde Çobanoğlu sokağında da neşredıeceği gibi Kembriçte 
LUtfinin oturduğu eve kapıya a - Türk Tıb tarihine dair bir mi.isa • 
.nahtar uydurmak suretile hırsız habe yapacaktır. Profesöıiin iste. 
girmiş, bir çok eşya çalmıştır. Hır diği malumat neşriyat ve vesika
sızm Feriköylü Yorgi olduğu an • lar kendisine gönderilmiştir. 
laşılmış, yakalanmıştır. Tıb tarihi enstitümüzün Türk 

GÖMLEKSiZ MEHMEDIN tıb tarihine ait değerli neşriyatına 
YAPTIKLARI - Kerestecilerde ait hülasalar Almanyada txb ve 
Sebze hali iskelesine bağlı Yıl ~ llimler tarihi mecmuasında neş • 
maz motöıiinde yatan Recep e'!o/ - redilmeğe başlanmıştır. · Alman 
vclki gece uyurken b:r ıriirültü isit tıb \'e tabiat ilimleri tarihi kunı • 
miş, uyanmiş, kalkıp etrafına ha. mu Türk tıb tarihinin A vrupada 
krnnuştır. tanınmasına vesile verdiği için 

Recep, motöre yanaşmrş bir lstanbul üniversitesi Tıb tarihi 
sandalın i<>inden kasketli bir ada- enstitüsüne hararetle teşekkür e~ 
mm çıktrgınr, motördeki odu:ıia· miştir. 
rr sandala taşnmya başladıgınx Geçenlerde de Lozan Üniversi 
görmüştür. tesi Tıb tarihi profesörü Bay Gold 

Recep feryat edince hırsız kaç- Şimit, üniversitemiz Tıb tarihi 
mak istemişse de devriye motöıi.i enstitüsüne müracaat ederek Türk 
tarafmc\.an yakalanmıştır. Tb tarihine ait bir nümune dersi 

Hırsızın Gömleksiz Mehmet 'istemiş, bu dıeı-s hazırlanarak ken 
oldu.thı anlaşılmıştrr. disine gönderilmişti. Profesör 

Yağ fiyatları günden güne yük 
selmektedir. lki ay evvel 60 - 65 
kuruş olan Trabzon yağının kilo
su 90 - 95 kuruşa çıkmıştır. 

80 • 85 kuruş olan Diyarbekir 
yağının kilosu da 110 - 115 kuru
şu bulmuştur. 

Bu yükselmiye sebep olarak, 
buzhanedeki malların :ız olması, 
.A.nadoludan az yağ gelmesi, ve -
jctalin yağının yükselmeı:ıidir. 

Dışardıan Hindistan cevizi az 
ithal edildiğinden kilosu 40 kuruş 
olan vejetalin yağmrn kilosu 55 
kuruşa çıkmıştır. Bu çıkış diğer 
yağ fiyatlarına da tesir etmiştir . 

Mahsulün azlığr yüzünden bir 
kaç ay evvel yükselen zeytinyağ 
fiyatları yüksekliğini muhafaz:ı 
etn:eh-tedir. Ekstra ekstra zeyfin 

. yağı 45 - 48, ekstra zeytinyağı 39 
kuruştur. 

Beyaz peynir fiyatı ise senede~1 
seneye düşmektedir. Geçen sene 
tenekesi altı lira olan beyaz pey
nirin tenekesi bu sene dört lira -
dır. Buzhanelerde çok fazla pey
nir vardırr. 

Havalar iyi gittiğinden koyun
lar süt vermiye başlamıştır. Bun
dan dolayı yakında taze peynir de 
çıkacak, eski peynirlerin fiyatı da 
ha çok düşecektir. Beyaz peyni -
rin kilosu 35 kuruşa satılmakta · 
dır. 

F ransanın ayırdığı üç 
ayhk kontenjan 

Fransanın bu yılın ilk üç ayı 
için memleketimiı.:e ayrrdığı baş • 
Iıca kontenj_an tahsisatı şunlar -
dır: 

650 kental yumurta, 250 şer 
kental yumurta alü, sarısı, 50 ken 
tal şekerli yumurta, 10,500 kentAI 
arpa, 12,500 kental mısır, 20,000 
kental bakla, 800 kental fasulya, 
1000 kental mercimek, 6000 ken· 
tal nohut, 500' kental iç, 350 ken
tal kabuklu ceviz, 14,000 kental 
kepek, 10,000 kental adi kereste, 
200 kental şekerli mamulat, 30 
kental işlenmiş keçi derisi, 200 
kental Emprenye idrofil pamuğu, 
650 kental tan enli hülasalar, 20 
kental tiftikten mamul mensucat 
ve 2000 çift terlik. 

Şehir Kütüphanesi 
Yakında İstanbul şehir planı

nı katiyetle tcsbit etmek üzere ge· 
lecek olan profesör Y ansenin ya. 
pncağı planda, lstanbulun birçok 
mmtakalara ayrılacağı heber ve -
rilmektedir. Bu mmtaklarm her 
biri semtin vaziyetine göre tayin 
edilecek ve spor, fabrika, devlet 
daireleri gihi bir çok mıntakalar 
meydana gelecektir. 

böyle düşündüm. "Kral öldü, ya· 
§t:sın kraı! .. ,. sözü, ttıcın bulundu 
ğu g~ndenbt?ri söylenir. Bu ağır, 
inci kakmalı altın bQ.flıkta biiyii · 
ye benzer bir alım olacak ki. gi · 
yenler, arlık diiliinmez oluyorlar. 

Befinci C orcun göçtüğünü b:l 
diren tel yazıları, Gal Pren•inin 
tahta çıktığını Ja, birlikte habe~ 
verdiler. Lal araıntla ıarayın Jc,. 
kuz ay yaa tutacağı Ja unııtulma
mıı. Dalaa gömülmemİ§ bir baba 
nın ten ırcahlığını taıryan bir tah 
ta oturmak, ıırmalar giymek, tö· 
renler yapmak eize biraz tuhaf bir 
yas gibi görünmi )'OT mu?.. Bana 
görüniiyor, lıem tüylerimi ürper ~ 
tecek katlar keıkin bir yüde gö ~ 
riinüyor. ı 

/ngilterenin yeni kralı ıekiun · 
ci Edvcrd memlelzeti ve tahtı he
ıabına böyle har~ket etmeğe ~ · 
bette mecburdu; çünkü bu, bütün 
krallar için tcJiin acı bir tecelliri
dir. 

Krallar, ölüm JöıeğinJe ömiir
lerinin bütün ıelo•ını ne acı bir 
ökıüzliikle ödüyorlar! Daha yü • 
reklerinin ahfı Jurmaclan, gözlen 
kapanmadan taclannın elmalı 
malı/azalardan çıkarıldığını, sili· 
nip parlatıldığını, ıaraya terzile 
rin üıü.ıtüğünü, her ıeyin yeni bi1 
Jenliğe hıurlanclığtnı görürleT. 
Caniyle uğrtıfan bir aclam, bu Je
kor içinde eanınclan bezse, yeri -
Jir. 

Yatağa eğilen yüzlerde_acıclan 
çok merak •eiilir. Gözleri parla · 
tan aydınlığın eöz Yaflntlan mı, 
~altıntılı ihtira hazinesinden mi 
l111tırtlıfı belli olmaz. Olüm çan · 
lanna tören mıızilıalannın çaid
tı•, cüluı toplannın uğultum ka · 
nıır. 

Viran kulübesinde, delik çatı· 
.. nın altında can veren en fakir 
bir köylünün büe ıon demlerinde 
bu katlar büyük bir sevgisizlik 
yokluf'. Onların da candan ağlı -
yonları bulunur. Tabutları arka 
anda etinin acısını duymadan Jö
ğü.nenler sürüklenir. Y almz taelı~ 
lar, göçerken gönül kap1lannı çcı 
lamalar. A%ğın Roma kayıerlen, 
gök ıaltanatlannı yere indiren 
Firauıınlar, inci ıakallı A111r tan
rıları hep böyle arkalarında birer 
tlüiün bırakarak ıönclüler. 

S. Cic-zght 
Ekaeriy ı· k" "k 4~,.··L e ı uçu mevduat, vo 

,.ufif m"lk' <iQha .. q ıyet sahiplerinden 

SIRA VERiLMEYiNCE - Ka Gold Şimit bu dersi Lozan Üni • 
snnpaşalı arabacı İhsan Galatada versitesinde 1stanbu1 üniversite • 
Perşembe pazarında yük almak sinden alındığım bildirerek ver .. 
istemiş, kendisine sıra verilıneyin.. miştir. Türk medeniyet tarihinin 
ce arabacı Emini dövdüğü gibi esaslı ve şerefli bir bölüğünü teş· 
nöbe defterini de yırtmıştır. thsan kil eden Trb tarihimizin Lozan 

Bu arada bir de kültür mınta- c=:::=============== 

fuvcıı dogru tabiriyle küçük bur
•aciq ';;.~an mürekkep olan Fran 
rirı oy/e haberlerin ve tahrikle
de :Y,,andıracağı heyecanlar hiç 
iil.t1·a Clna atılacak cinsinden de. 

ır. Ga t l 
fiirl ze e eri, nutuklar, bro -
İki,.. e~ takip edebilir. Ehlisalib:n 
lir ~1 

Cephesini bankalar kurabi. 
. oq •a'" 

beri /f I g cenahın zaten eskiden-
F tt landığı bir tabye' dir. 

. ,.cr,.kın ı· t• . k b" 
Rıinl "ı. ıa ını oynatma ır 

lllf mesel a· l'eri'1d e ır. Frank bir kere 
ietirec:~ 0 Ynad, mı onu Y,erİne 

F lene •ağ cenahtır. 
Tank • 

l'altıet ,_ Yerınclen oynadı mı kı· 
J rropar 4· 
Q'Q ik· I 'es ı çorabının uçun 

ı TQnk ki l-'onluk •a •Yan fakirle mil-
• •erveı· b" el 

1ti kayl: d 1 ır enbire kıymet1· 
a.vni saf; ~n zengin ayni tekilde, 
4truueu as eryada baılarla.,. Mali 

er ağ cenahın elin ti e bu -

Sadri Ertem 
.(Sonu: S.. 4. Sü 4) 

kası ih?,as edil~cektir. Bu mınt~- Pencereden hah silkmek 
ka bugun de bırçok ınekteplerııı 
bulunduğu Beyazıt mıntakaSI o- yasak 

yakalanmıştır. Univeı-sitcsindeki dinleyiciler ü • 
ALACAK YÜZÜNDEN zerinde pek büyük bir alaka uyan 

lacak ve burava belediye tarafın
dıan büyük bir şehir kütüphanesi 
inşa olunacaktır. Kütüphanenin 
inşa masrafı kısmen belediye kıs
men de kültür bakanltğı tarafın
dan temin edilecektir. Beledive 
bu meseleyle ötedenberi meşgul 
olduğu için her fırsatla kitan ~ 1-
makta, bunları Beyazrtta şehir 
kütüphanesi olan bir medresede 

Kasrpa.şada Bayram yerinde' her- drrdığını profesör Gold Şimit, ls
ber AbdulJah ile Muzaffer alacak · tanbul Üniversitesi Tıb tarihi do
yüzünden kavga etmişlerdir. Ab- çenti doktor A. Süheyl Unver'e 
&ullah, Muzafferi makasla sol g6- bildirmiştir. 
zünden ve omuzunndan yarala • 
mış, yakalanmıştır. 

Tavuk satışı ıçın 
talimatname 

Tavuk satışlarım kontrol etmek 
ve bir nizamname koymak için 
belediye yeni bir talimatname ha
zırlanuya başlamıştır. Bu talimat 
nameye göre tavukçu dükkanları 
kesme ve satış yeri olmak üzere 
iki kısma ayrılacaktır. Kesme ye
rinde yapılacak tertibatla tavuk .. 
lann sıhhi surette kesilmesi, etra· 
fa koku, pislik neşreclilme~esi te
min edilecektir. Talimatnamede 
tavukların nasıl teşhir edileceğinel 
dair de maddeler vardır. 

Burgaıdaki casus'uk 
muhakemesi neticelendi 

toplamaktadır. 

Bered;ye bir dav~sından 
vaz geçti 

Türkiye lehinde g(ıya casusluk 
yapmak suçilc Bulgaristanda Bur-
gaz Eyalet mahkemesinde dunlş
malan yapılan maznunlara ait 
muhakemenin ikmal edilerek ka- Belediyenin milli kantariye 
rar veril&iği bildirilmektedir. şirketinden alacağı vardı. Bu şir-

Bu karara göre 67 yaşında Bur ket hükmi şahsiyetini kaybetti -
gaz eşrafından Ismail Celil, 36 ğinden belediye bu şirket aleyhi
yaşmda Müeyyed Vehpi ve firar- ne açtığı davanın takibinden sar
da bulunan 45 y~mda Bilal Ni - fmazar etmiştir. 
yazı Bulgar ceza kanunınıun 111 ---·--m•M• .... ~
inci maddesinin üçüncü ve yedin- kiyeye götürdükleri için iki sene 
ci fıkrası mucibince müebbet kü· hapsa mahkU m edHmiştir. Maz • 
reğe ve Hasan Buda} ile iki Bul- nunlar mahkemenin bu kararını 
gar, Bilal Niyazıyi huduttan Tür- istinaf edeceklerdir. G 

Sabahları ev ve apartımanlar
rlan sokaklara halı ve kilim silke
lenmesi gelip geçenlerin şikayet
lerini mucip olmuştur. 

Belediye şubelere bir yanın 
göndermic;, halkın gelip geçtiıYi ~a 
atlerde ncncen~l rrrlrn lı:ı.Jr. kilim 
ve em~nli ~cyl<'rin silkelenmen:c~ 
sini bildirmiştir. 

Fut un vitrinleri 
Bohaça, simit, çörek satlan fı· 

ıın vitdnlerinin iç tarafındaki kı
sımlarının da dahn1 surette C'amlı 
kapıl::ırla kanalı bulunması ~ıhht 
bakımdan lüzumlu görülnıil~tür. 
Alakadarlara bu hususta emir v~ 
rilmiştir. 

Eeledjye bütçesi 
Belediyenin 936 bütçes1nin ha. 

zırlıklan sona ermiştir. İki güne 
kadar mathaava verilerek basıl -
masma başlanacaktır.· 



7 icaret Odası Meclisinde 

Münakaşalı bir celse 
' ihtitr . . l Af1't'11paye gidecek tüccarlar dövizi nasıl alacak

lar? • Yeni bütçe - Komisyonculara ait bir iş 
Orta okullar 

mua •lim 
ıçın 

Ticaret ve sanayi odası mecl! l 
si, dün hararetli ve münakaıa '' 
bir toplantı yapmııtır. Üç buçuk 
saat süren müzakere esnasınd~ 
birçıok meseleler görütülmüt ve 
hayli münakatalar olmuıtur. MK· 
lis, birkaç dakika süren gizli cel
seden sonra, Ahmet Karamustaf a 
oğlunun baıkanlığında toplanmış 
ve ilk olarak Avrupaya gideceJc 
tüccarlar hakkında verilecek ka 
rar konutulmuttur. Birkaç gün ön
ce de yazdığımız gibi, Avrupaya 
gidecek tüccarların döviz müsaa 
deıi istekleri, Ticaret odası ida ~~ 
heyeti tarafından tetkik edil 
mekte ve Bakanlığa bildirilmek· 
te idi. 

Türkofisten 15 - 1 - 936 tıı · 
rihiyle gelen bir telgrafla, tüccar
lar hakkında verilecek karar•n 
idare heyetinden değil, Ticaret o
dan meclisinden ceçmesi isten 
mekte idi. Dünkü toplantıda mec
lis azalarından bir kısmı, bu iste 
;in doğru olamıyacağını, çünkü 
her müsaade istiyen hakkında ka
rar vermek için meclisin sık sık ve 
hemen her gün toplanması ica~ 
edecefini, halbuki bunun im • 
kansız bulunduğunu ileri sürdü 
ler. 

Bay Ahmet, meclisin idare he· 
yetine salahiyet vermesini tekli r 
etti. Azadan Bay Bedri Nedim, 
bunun doğru olduğunu söyledi v~ 
sözlerinde Türkiye ile kleringe hl· 
bi memleketlere gidecek tüccar • 
lann dövi7 müsaadesi alma kaydı 
altında bırakılmaları temennisini 
ilave etti. Bu dileğin Bakanlığ~ 
bildirilmesi kabul edildi. Meclisin 
idare heyetine salahiyet vermesi 
teklifi bazı münakaplara yol açtı 
ve Deniz ticaret müdürü Bay Mü
fit Necdet, ldar~ heyeti karannrn 
oda meclisi karan olamıyacağını, 
böyle bir hareketin kararnameye 
muhalefet sayılacağını söyledi. 

Denizyolları idaresi direktörü 
Bay Sadettin de ayni fikri ileri 
sürerek, idare heyetine bu salahi· 
yetin Vf':rilmesi doğru olmadığın. 
idare heyeti kararının tekrar mec 
listen geçmesi lazım geleceğini 
söyledi. 

Bunun üzerine bu güçlüğün b:ı
kanlığa bildirilmesi ve timdiyır: 
kadar ıelen müracaatlerin bu too
lantıda bitirilmesine karar verild:. 
Karar verilmesi lazım gelen do • 
kuz müracaat vardı. Bunlardt\!l 
biri Rusyaya, diğerleri Almanya, 
Fransa. lngiltere, ispanya, Avus · 
turya, Macaristan, Çekoslovakya. 
ya gitmek istemekte idiler. Bazı 
firmalar, adamlarını birkaç mem
lekete ıöndermek İstemekte idi -
ler. 

Tücarlann müracaatı okunma
dan ÖIK)e seyahat etmek istiyen 
ler hakkındaki kararname ve eko
nomi bakanlığının tamimi okun · 
du. Ka1'arnamede, seyahat edenin 
memleket iktisadiyatına fay dalı 
olacak bir tetebbüsü bdunduğu 
anlatıldıktan sonra müsaade v~ 
rilmesi lazım geldiği bildirilmek 
te idi. 

Dün İstekleri okunan bazı tüc. 
carlar, Avrupadaki fabrikalarla 
temasta bulunmak istediklerini. 
bazıları Türkiyede yeni fabrika 
açmak istediklerinden Avrupada 
ki mümasil fabrikaları gezerek 
makine alacaklarını, bir kısmı rla 
Avrupadaki müfterileri ile temas
ta bulunmak mecburiyetinde ol -
duklarını bildirmekte idiler. Hiç 
bir tüccarın müracaatı memleke -
le iktisadi bir fayda temin edece le 
mahiyette bulunmamıt ve bunla 
ra döviz müsaadesi verilmesi is -
tekleri reddedilmittir. Bay Bedri 
Nedim, müracaat eden tüccarların 
Avrupada yapacaklan iti söyle 
mek itlerine srelmediğini, her tüc 
cann kt!ndi İ•ini bir sır olarak 
aaklamak mecburiyetinde bulun 

duğunu, bunlara müsaade veril . 
mesi doğru olduğunu ileri sürdü 
Fakat bu istek kabul edilmedi. 

Teklif sahibi bunun üzerint
"lktisadi fayda,, nm ne demeJr 
olduğunun Bakanlıktan soru!ma 
11m, bu kelimenin tefsiri lüzum hı 1 
olduğunu söyledi. Bu temenni ka 
bul edilerek Bıı kanlığa sorulma · 
sına ka!'ar verildi 

TiCARET ODASI BOTÇESI 

Bundan sonra Oda genel sek 
releri Bay Cemal, büt;ede yapı 
lan tadiJatı anlatarak !unJarı sö~ 
ledi: 

- Bakanlığa gönderdiğimiz 
bütçe, bakanlığın bulunduğu ve 
bütün ticaret odalarında tatbikin: 
istediği bir formül dairesinin ya
pılması isteği ile geri gönderilmi~· 
ti. Biz ele bütcevi bu esaslar dai 
resine ha"Zırladık. 

Odr.lar bankasına verilece!~ 
paranın 934 ve 35 yılları borcu 30 
bin liradır. Borcun beşte birinin 
verilmesi bakanlık tarafından mn 
vaf ık görülmüftÜ. iki yılcı ait 
be.le birin bankaya verilmesini 
kabul ettik; 1936 bütçesinden Sü
mer banka verilmesi lazım gelen 
1 S bin liradan 1292 lira eksik gel
miıtir. Bunu da hükUınet için a 
yırdığımız be, bin liradan alarak 
buraya vermek suretiyle yeni büt 
çeyi hazırlamıt bulunuyoruz.,, 

Meclis, yeni bütçeyi kabul ett; 
Ve bakanlığa gönderilm~si karar
laıtı. 

MOBADIL BONOSU 
SATANLAR 

Bundan sonra mübadil bonosu 
satanlardan ahnacak •ergi hak • 
kında sorulan bir suale Oda idare 
heyetinin verdiği karar okundu. 
Oda, mübadil bonosu alıp satan 
lardan yüzde yüz vergi alınması
nı münasip görmekte idi. Aza • 
dan biri bunun doğru olamryaca
iını ileri sürdü. Genel sekreter 
Bav Cemal. mübadil bonosu sa -
tanlann esham ve tahvilat satan
larla bir tutulamıyacağını, bun -
ların sarraflarJa kıyas edilerek 
sarrafların vermekte olduğu yüz 
de yüz vergiye tabi· bulunmaları 
lazım geleceğini söyledi ve kabı1l 
edildi. 

KOMiSYONCULAR MESELE~t 

• 
Mü tekaitıeı a.1nabilecek 

Kültür Bakanlığı orta okul öğ
retmen ihtiyacının önüne geçmek 
üzere şimdiden bazı tedbırlcr al. 
mağa başlamıştır. 

Bakanlık eylfılda bir orta okul 
öğretmenliği sınavı açacaktır. Bun 
dan başka kültür bakanlığı C:ü.ı 
bütün kültür direktörlerine yolla· 
<lığı bir emirde askeri ve diğer 
bazı mütekaitlerin orta okullarda 
Türkçe, tarih, coğrafya öğretmen 
lklerine atanmak stedikleri tak • 
rlirde 25 lira asli maaı::la veya 60 
lira ücretle atanabileceklerini bil
·dirmif,tir. 

Yazı şekilleri için kurs 
. Şehrimiz ilk okul öğretmenle· 

nne talebeye öğretecekleri türlü 
yazı şekillerini tedris için bir kurs 
açılmıştır. 

Kurs İstanbul 44 üncü okulda
dır. Buraya 150 den fazla öğret -
men devam etmektedir. Öğretmen 
ler öğrendikleri yazı şekillerini 
kendi okullarında ve mmtakala • 
rmdaki diğer okullann öğretmen
lerine öğreteceklerdir. 

1 anassur hadisesi 
tahkık ediliyor 

Sen J orj lise~ündeki tanassur 
hadisesi tahkikatına direktörlük 
büyük bir önemle devam etmek • 
tedıir. Netice ancak bir hafta son· 
ra belli olabilecektir. Duyduğu -
muza göre direktörlük bütün di -
ğer Pa pas okullannı da yakında 
teftiş edecektir. 

BAY HAMiT ANKARA YA 
'Gtrn - Yüksek öğretmen oku· 
lu direktöıii Bay Hamit Kültür 
Bakanlığı taraf mdan Ankara ya 
çağırılmıştır. Bay Hamit dün ak· 
şanı Ankaraya gitmiştir. 

YABANCI DiL DERSLERl
Kültür Bakanlığı lise ve orta o -
kullarda öğretilen dil derslerine 
önümüzdeki yıldan itibaren bü • 
yük bir önem verecektir. 

Bu derslerin verilme şekilleri 
ve kitaplar hakkında da bakanlık 
yeni bir talimatname hazırlamak
tadır. 

MEKTEPLERDE iÇiLECEK 
SU - tık okullarda okuvan fale
beye kuyu ve sarnıç sulan yerine 
b.u yıldan itibaren terkos suyu içi· 

Geçen celsede bir karara bağ- nlecektir. Direktörlük okullarda 
lamntyan komisyoncular mesele- terkos durumunu incelemektedir. 

.si, en çok münakaıa edilen mev- =============== 
zu oldu. 

Mesele komisyoncuların kayıt
lanna gelen malları avans muka 
bilinde bankalara terhin edip ede 
miyecekleri hakkında Osmanl. 
Bankasının sorduğu bir sualdi. 

İstanııuı Btltdİq\'\İ 

~ehir1i"yatrosu 

111111111111111 

111...111 

111111111 

Bu akşam saat 
20 de 

HÜLLECi 

Yazan: 
Reşat Nuri 

Ticaret odası idare heyeti bir 
çok banka ve müe11eıelerden al
dığı cevaplardan sonra bunlano 
bir taamül oldu~na karar ver · 
mitti. Azadan Bay Bedri Nedim, 
cevap veren müesseselerden bir. -----""'---------
kısmının teamül olmadığını bil Fransız tiqafrosu 
dirdiğini ve teamülün her müesse- HALK OPERETi 
eece tatbik edilmesi lazım gelen Bu akşam aa' 
bir hadise olduğunu söyliyerek 20,30 da 
sözlerine ıunları ilave etti: DENiZ HAVAS 

- Bence Osmanlı bankasının Büyük Opere. 
bu sualine cevap vennemiz bile 3 perde ı tablo 
doğru değHdir. Böyle bir kararı Yazan: Yusuf S 
ancak mahkeme .~ere.bilir ... o.~a ~· ruri. Müzik: K~ 
kararı vermekle uzerıne buyuk bu l K ır 
mesuliyet almıt olacaktır.,, 0 apoçe ı 

B Ce ·ı Od b.. 1 Gite gündüz açıkttr . .Fiatlar: 35 _ .'iO 
v ay mı' an~~. · oy~ sor- - 60 - 75 - ıoo. Loca: 400 -
SlUlara cevap vermedıgı vakı ol . ıoo 
duğunu söyledi. idare heyeti na - Telefon: 4 181Q 

mına bir aza, komisyonculann 
kendilerine gönderilen malı ter . 
hin ,edebilmeleri teamiil olduğu 
nu, bq büyük banka ile berab.!r 
yirmi müessesenin bunun teamül 
olduğu teklinde cevap vermeleri
nİd meseleyi kafi miktarda avdrn 
)atmakta bulunduğunu söyledi. 

Neticede, idare heyeti karaı-ı 
reye kondu ve komisyoncuların 

kendilerine gelen malı mal sahip
lerinin zımni muvafakati ile ban
kaya terhin edebileceklerine ka -
rar verildi. 

Oda sandığı hakkında Bay Hil
mi Nailinin verdiği takririn ge • 
lecek celsede mü~akere edilmesi 
ne karcır verilerek toplantıya sor. 
erildi. 

L KISA HABERLER J ( 
* Suvari pofüıler için sipariş edilen 

atlar yakında gelecektir. Bu atlar tram 
vaydan, otomobilden ürkmeyecek ya • 
nında silah atılırsa korkmayacak tarz. 
da terbiye edilm:şlerdir. 

* Kızılay ve çocuklan himaye kurum 
lannın birleştirilmesine imkan olup ol. 
matlığı araştırılmaktadır. 

• Romanya ile yapılan takas anlaş. 
malarma göre Romanya bu yıl içinde 
memleketimiz.Jen 20,000 ton tuz ala • 
caktır. Bu tuzlar Romanyanın muhte. 
lif iskelelerine altı ayda gönderilecek. 
tir. 
* Ekonomi Bakanlığı teftiş heyeti re. 

isi Recai Turol şeker fabrikaları şirke. 
ti yar direktörlüğüne tayin eci!lmiştir. 

* Tapu ve Kadastro müdürlüğünden 
kazalara ayrılacak olan tapu idareleri 
nin tasarruf. kayd ve dosyalan hazır. 
lanmıştır. Beyoğlu ve Kadıköy tapu. 
!arı hazirana kadar yerlerine gidecek. 
terdir. 

* Küçük san'atlan bir meslek hali. 
ne getirmek ve küçük san'atlar erbabı. 
nın modern usuller dairesinde teşkilat. 
}andırma gayesile Ekonomi Bakanlığı 

bir kanun projesi hazırlamaya başla . 
mıştır. 

• Ankarada bir tıb mektebi kurul .. 
mak için 936 bütçesine tahsisat kona. 
cağı haber verilmektedir. Sıhhat Ba 
kanlığı bu maksatla bir proje hazırla. 

mıştır. 

• Uç dört gündenberi Boğaziçinde 
en pahalı balıklardan olan gelincik ba. 
lığı tutulmaktadır. Geçen seneler kilo. 
su bir liraya satılan balığın bu yılki 

fiatı kırk kuruşa düşmüştür. Şimdiye 

kadar elli ton gelincik balığı tutulmuş 

tur. 
"' Eminönü . Eyüp hattının inşası 

tramvay tirkctinin yapmağa mechur 
olduğu hatlar listesinin en başına alın. 
mııtır. Bu hattın geçeceği caddenin 
&eniıliği otuz metre olacaktır. 

• Telefon işlerine dair bayındırlık 
.( 

bakanlığında toplanan komisyon vazi. 

• 
Britanya sa nayı 

panayırı 

Gidecek o.an ara büyük 
ko ayhklar göstcrilecelı 

Bu yıl lngilteredıe kurul~ 
olan "Britanya sanayi panayıtııı 
na Türkiye den gidecek olanla!' 
dan pasapoıt v12esi ahnmıya~ 
tır. 

Şubatın 17 sinden 28 zine ~ 
dar <levam edecek ve kısmen Bit' 
minganı kısmen de Londrada 1'11: 
mlacak olan panaynın komjset' 
İngiltere hükumetine müracaatll 
Türkiye den gelecek ziyaretçile~' 
den vize alınmamasını iste~ 
ve bu istek kabul olunarak, 1no 
tere hariciyesi, Türkiyedeki bil~ 
tün konsolosluklanna bu yol"' 
tamimde bulunmuştur. 

Bununla beraber sergi için tJ 
terilecek kolaylıklar yalmz butl' 
dan ibar~t değildir, . 

lngilterenin ticaret ataşele!1' 
den alınacak bir kartla, Türki~! 
den bu panayıra gidecek olanır 
yolculuk Ucretlerinde gidip gel: 
me, yü?.de 33,1/ 2 tenzilat göre 
ceklerdir. 

Sanavi erhahma avnca kolaf 
lıklar gösterilecektir.~ 

Üçüncü İspekterlik 
kadrosu 

Üçüncü genel ispekterlik sJ! 
yiş müşavirliğine erkanıharp b~ 
başılığmcan mütekait Çeşın 
Bay Celal, muavinliğe Adana~ 
niyet müC:ürü Bay Bahri tayin e 
<lilmişlerdir. , 

Kars baytar müdürü Bay 1'~ 
mal de ıiraat müşavirliğine w..P 
olunmuştur. ~.:.dtl 

lstanhulda topJanan ' üç~~ 
genel ispekterlik memurlarıfl~ 
bir kısmı pazar günü vapurla~ 
zuna oradan Erzuruma gidec~ 

da ortaya atılan haberler henüz mev. lerdir. Diğer memurlar da bir . 
aimsizdir. gün sonra hareket edeceıder~~-

fesini henüz bitirmemiştir. Bu itibar . 
la telefon mükaleme ücretleri hakkın. 

* ırak tlniversitesi Kültür Bakanlı. Genel ispekterin hareket ~ ..... 
ğına baş vurarak bir iktisat profesörü henüz helli değilciıir. 
istemittir. Bakanlık Transport Ekono. Şch:r ağaç'anacak 
misi profesörü Muhlis Etemi göndere ,; 
cektir. Belediye şehrin ağaçlanrtl J1 

"' Toz halinde satılan biberlerden için yeniden tedbirler almaktad ~ 
büyiik bir kısmı karışık oldu~u için, 
belerliye tarafından biberin kutu için . 
de satılmasına karar verilmiştir. 

-· 
Herriot istifa 

ed;nce 

Fidanların dikilme mevsimi ş;t , 
hatta hnşlıyacağından Büyük?', 
redeki fidanlıktan istifade edıle 
cektir. .. , 

tstiyenler olursa ucuı bir lle 
retle fidan da satılacaktır. 

Yeni Amer ka Elç:si 
Tekaiide sevkedilen Amcri~ 

(3 üncü aayıfad:m devam) b · rıv~ üyük elçısi B. Skinnerin ye ·~I 
luntluğu için bu kurtarma hare tayin edilen Rigadaki A.merl of 
ketini ancak o yapabilir. Ne za . elçisi B. l\Iakmnerr~y .şubat~lJJl~ 
man Sol cenah grup!arı İf ba~ın:.ı talarmda memleketımıze g 
geldi iıe arkasından bir frank h:- bulunacaktır. __,; 
kayeıi, frank hikayesini göz yaş -:,-, .... - ........ lt'"'al"'""''- b,_":'ı" .. "'' ... k..----al -"""' .. 

,, a mz yaya ag ı tflO'~, 
ları göz Yaflarını makaleler, n!I· 1• 1 tl L ~ L _ .J-#11 r ma ı men aa er oaRımına .... ,h 
tuklar, nihayet Sağ cenahın if bo- k •• t1 ··Jaf d k • J~· u.,ve le mu aa e ece nr· 
fına gelifi takip eder. J v ·ıd· l F aı~Lalı ti 

aegı ır er. ranıanın uıı .J 
Nitekim klarikle~en bu uw l J ... J b•ri ,.. unaugu uzun zamana an .. •,., 

lün yeniden carJandığını bir Pa- · t•k l l ı Jı~ ,,... maye, ıs• raz ara w a ıP uı 

riı telgrafı ne <,rii%'!l anlatıyor: A d l ti . d ı.:. r vrupa ev e err var ır "" ~' 
Paris. - Sağ cenaha mensup gaze. devletler bugiin mahaclderotl"!J 

teler radikallere §iddetle hücum edi . Uluılar ırtsyetesi poli.tika.ııttO IJI" 
vorlar. Gazeteler M. Herriot hakkında 

lamı~lardır. • --' da şiddetli makaleler yazıyorlar. Bun, il"' 
!ar kabine buhranının frangı tehlike. Siyasetini mali gmplar_a. 1. 
ye düşüreceğinden bahsediyorlar, hat . lamr§ bir devlet 1ermayuıt1it' il 
ta Fransız bnnkası müdürünün bunu lıfhğı sahaların politika tetrt" J4f 

M. Herriotya anlattığını söylüyorlar. lerini de göz önünde bulııtr"(J 
Ehliıalibin üçüncü cephesi ıo- maya mecburdur. Bu itibari~ 

kaklarda kendini göıterir. Meselô. cenaha karşı yapılacalı naii" 
Ates hor1tl"'r•yt hQre~ete geçmes: lenin lormiilü §U olacalıtır: ,,,,J 
beklenebilir. lakat bu hesop11zc ı Muhtel il kombinezonlar r, 
bir hareket olur. Çünkü sol ce· rak mevki iktidarı Sol cenolt' 
nah da ıokağn çıktığı zaman rık=' I rakmamak. ~ 
cak gürültü 6 Şubat hadiselerin Sol cenah mevkii iktiJ~ ~ 
de" claha hl'frt?.hefli olabilir. 1 ettiği tak~irde m~vkii ilı'''2 

Bir ıokak hareketinin meyda fazla katmaması içın ofld "'J 
na çıkmaStn~ mani of nr.,.l, miihim çıkmazlara sokmak, /rıSlı"';J 
bir htrrlci se''"T' Je varclır. bağlamak.. Ve l:ııa r,tıff.11' 

Mali gruplar dıı politikanın mevkii iktidan terlıettirırallı-
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lngiltere tahtına oturan 
ilk bekir kral 

~e/cizf nci "Edvard amele - kiüplerine, yoksulların 
~~6e/e1ine girer çıkar, maden kuqularının diplerine 
•ne,. domokrat bir kraldır. lngiıterede ıhtilal 
kopmasına karşı gelen, onun şahsiyetidir. 

lnıparatoı luk bağını sağlam/ayan odur 

t'.eri:Kral Beşinci Corcun ölümü ü- larla konuşur, onları ağırlamağa 
~r ninen büyük oğlu Prens Ed - çalışır. Sekizinci Edvard ile en fa 
itiz~ . giltere tahtına çıktı ve Se. kir sınıflar arasında hiç bir en-

ın~ı Edvard ünvanmr aldr. gel yoktur. Fakir sınıflar onu "ye 
tı dBh aralık, prens Edvardın tah- ni adam,, tanırlar ve onun sefalet 
sin aba küçük kardeşi Y ork pren- içinde yüzen ev le re girmesini, 
n e ırakacağı söylenmişti; hu - maden ocaklarının diplerine in . b: aslı olmadığını hadiseler is - mesini, her bahaneden iı:;tifade e-

etıniştir. derek kendilerine vardım temin 
in ~ugün Kral Sekizinci Edvard, etmesini, kendi da~alan lehinde 
ı gtlterenin ilk kralicesiz kralı o- nutuklar söylemesini bir nimet ve 
arak tahta oturmuş bulunuyor. bir müjde sayarlar. 

Bel ~ral Edvardm evlenmesi me- Bugün tngilterenin. yoksulluk 
Ya e~ı uzun uzadıya konuşulmuş, içinde yaşayan milyonlarca ailesi 
nu z ınış bir meseledir. Fakat o - Prens Edvardın bir gün bütün 
oıı!! evlenmemesi meselesi bir sır memlekete: "Memleketimiz gihi 

aktan çıkmış bulunuyor. medeni bir memlekette bu şerait. 
iı ;;-ens E~v~.rd 20 yaşına bastı- le. ka~ılaşşmaktan en derin elemi 
ke d~an buyuk harp kopmuş ve hıs.~edıyoıum.,, Dedi<Tini biliyor . 
ler~ ısı harbin dört yılını, cephe- lar. ı::. 
e\1\ e geçiıınişti. Harp esnasında. Hakikatte Prens Edvardın fa. 
tu. e~eyi _düşiinmeğe imkan y~k- kir sını~lara karşr aldığı bu vazi
Zını u~asıp vaktı beklemek la · yet tngılterede radikal ihtilalin 
de ~~lıyordu. Daha sonra sulh kopmasına karsı gelen ve halkın 
Ed~ının gailel;ri başladı v~ prens P~en .. s ~d\:a.rda.karşr derin ve sa. 
Yata ar~.' askerı hayattan sıvıl ha- mımı hır ıtımat beslemesine saik 
ile donen arkadaşlarına y.ard1?1 olmuştur. 
tes '?eşgul oldu. Tam bu ışlenn Prens Edvard son rrünlere ka
~d vıyesi son buluyorken ~rens dar amele kulünl~rine ·devam edi
ladvardın Kana?~ya sey_ahatı ba~ yordu; ve bunlar içinde bir çok 
Ilı :~ Harp, lngılız dom~!1yonla.rı- ~ostlar edinmiş ve sarayı hakiki 
Par na hırpalamış, bu yuzden ıll! msanlık, seviyesine Yardırmıştır .. 
nıu:torluk parçal~n a~as_mdakı Kral Corc 1928 de ,geçirdiği 
dak·asebetler gergınleşmıştı. Ara hastalıktan ~onra Veliahdini ya • 

1 ~ağlar kopmak üzere idi. nmdan ayırmak ve onu seyYaha-
\'e B~ları kopmaktan kurtarmak te çıkarmak istemivordu; Prens 
ln ~glamlamak icap ediyordu. Erlvard da fngiltprenin icinde ca

;· ~re hükumeti genç prensten Jı~rnayı, hariçte dol:ı~mağa üstün 
"'".ı.~ eyQ. .karar verc;\i ve onu Ka- 1 • tuttu. . 
ınaV'~~önderdi.Geri döndüğü za- Muhakk~k olan nokta şuclur: 
'iaz~ ~ıriltere hükumeti, prensin Besi'nci Corç o{?lunun hiitün 
na lJet~ kurtardığım gördü. ve o· imoaratorlnk tarafrndan seviJcce-

Yenı seyahatler hazırladı. i!ine inanarak gözlerini yummuş . 
ttıta 'Prens Edvard bu sefer A vus • tur. 
At ~ryı, Yeni zelandayı, Cenubi------- ----
~ rı ~yı, Hindistanı, Japonya"l.11, Bilir misiniz? --.. .. 
Jliı.~Ubı Amerikayı, ve Amerika Dünkü Sayımızda aorduldanımz " 
etij eşik Cuınuriyetlerini ziyaret cevaplan: 
tan· B~ ~ahaUerinde hem Bri • 
tı Ya ımparatorluğunun parçala- ı - Barut hangi tarihte kullanıl • 
di ~asındaki bağı kuvvetlendir . mağa \başlandı? 
r~ eın Britanyaya iktisadi mah- 1286 da 
tic~ler. b.ulmağa çalı~tı ve tn~iliz 2 - Kibrit hangi tarihte kullanıl -
O}d,~.etını yükseltmeğe muvaffak mağa başland:? 

... • 1797 de. 

de ~u ... seyahatlardan sonra 1928 3 - Kakao hangi memlekette ye . 

Bey nogu Afrikasına hususi bir t:~dL 
~ ate çıkan Prens Edvard, ba-
ıtilt nrn hastalanması üzerine İn- 4 - Hangi memleketler krallıkla 

ereye d.. 1·· k d idare edilir? ~aı·ı 1 ona.u ve en ini yeni 
da ~. e

1 
er ve mcsuliyetler karşısın Arnavutluk, Belçika, Bulsariıtan, 

1•U du. Danimarka, Felemenk, lqiltere, ta. 
Gen,. p o - ~ panya, lav--- ltal- Macaristan, 

tı \' 'J' re"'; •"'v ya~ma vann•::z ~ , -.... 1
.., 

Sele .h~ ya~a kacar· evlenmek me- ~ No~eç, Romany~, Yusoılavya, Yu. 
lll esı ıle ur;.ra~maifa vak t b l -1 naruıtan, Irak, Sıyam, Mrur, 

l' anııştı. B~ ,,., .,., '"'vard ktı l1 a 5 - Trenlerde on bet günlük halk a i ·' ""'<'<' t an son -
1 .. ' ~nın havat ortagwın k 1. biletleri kaç liradır? 
l(endın 1 ene 1 1 e· · · 3r.! ik' · 25 •• •• •• td e .~Çmesi lazımgelir. Prens . ınncı "~ ıneı ' uçuncu mev. 
Cel~rd ıçın de artık siyasi düşün- 1 kiler 13,s lıra. 
lenınek ~ ~eya bu :pre~s~s. il.e e~-,, YENi SORGULARIMIZ 
le taZYik ırası geçmış gıbı ıdı. Aı- ı - Viyananın muhasarası hangi 
ise, iyi b .ı al~1.nda karar . vermek l tarihte oldu? 
de bu .. ır neı..ıce vermczdı. O !'?al-i 2 - Mikr\lskop ne vakıt icat edil. 
l'akına~ı en mü.nasip zamana bı- di? 

Bu en Uygun hareketti. ! 3 - Bu yıl birinci, ikinci ve üçün. 
~n ~rada İngilterede iktisadi cü cemre ne vakıt düıecek? 
kadaz. 

8 
.. e':.İ başladı, o da be~ vıl ı 4 - Bir tütün fidanının eövdesi 

~ltdr olurdu. Bu dev:r prens Ed- yukardan aşağı nasıl tavlandmlır? 
tı, onun Rllnla~tırmağa yardım et- 1 5 - Kıztatı hangi tarihte ve kimin 
deki gö ~av8~ ~PsrJelpri üzerin .1 tarafından yaptmlmıttır? al'tüt he~şlerını rlefi:i~tirdi. Prens,,._ ___ ._. _ _ .._ _ ___ _ 

letile teınşeyden fazla, halk kitle- Eyüp aulh hukuk hiıkimliiinden.. 
la düş·· asta'1 zevkalıvor onlar- 936/4 

8evişiy~~d kalkarak anlaş~yor ve Alekaandrarun Ahmet aleyhine açtı. 
b._ •• U. ğı kira bedelinden 40 liranın maa n-a-

~ UUJrun h"'t•• 
·'Unla be bu un İngiltere halkı o
Onı1.. ra 0 •·ni.- B · h ~ı halkı "' · · unun sebeh! 
~~ de ~a~ından tanıması,! 

rd!J'. Prertlerını yakından bilme- ! 
.le_l'iııbı ktıtn ~d~ard, İngiliz ir:siz. 
"il, ~t P en~e gider. Ora . 
~kltfnı~ç~n gunlerinin yekna . 

ele ~ to 1 oğan melali gider . 
P anan erkek ve kadın 

sarifi muhakeme tahsili davasının cari 
muhakemesinde müddealeyhe berayı 

tebliğ gönderilen davetiye zahnndaki 
mctruhata nazaran taıraya gittiği ve 
('ıradaki ikametglhı m~hQt bulundu . 
ğu antatılmaaına binaen blttaJep yirmi 
gün mOddetle Dinen tebJlfat icrasına 

karar verildiğinden tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilin olunur. } 

S ç:11 " . 
e ını ~ut lUI ın: .. Kırkından Sonra 

tiir Yahudi nasıl ( ~~zanı -ı-eneşlr Paklar ~ 
hırıstiyan olur? (ı Yazan: Sermet Muhtar Aıu~Atalar el\T.İI• ~ 
V-Ltı'v/ il b" l •ı• :=._::: ... =:.= .. ::: ... :::_::: •. ::: .. = ••• ::: •• :::.,::-.,:= ••• ::: •• ::: •• ::: •• = ••• ::: •• ::: •• ::: •• = •.. = .. ::: •• ::: •• --.. --------- . 
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hal ediyordu. Hcubihal arcuınJa y I _ b ? 
YCIJınınilerlediğinden bahıeJe- OKSa urası ayazma mı. 
relı yerini tutacak bir oğlu olma· 
mcuından dolayı derdini döküyor 
Ju. Dedi lıi: 

- Vakıa bir torunum var. Fa· 
kat bu Ja çapkın çıktı. Benim bü
tün hayatımı vererek vücuJe ge -
tirJiğim bir ıerveti birkaç yıl için
de mahvedecektir. Kabil olıa ıer· 
vetimi katibime bırakacağım. Fa
kat ne yapayım ki, bu J a bir Ya
huJiJir .,, 

Mutlaka bir köşede Meryem 
kandili de yanıyordur! .• 

ana 

Bu konufma olurken meğer 
Lordun kendisinden ıikayetle 
bahıett;ii torunu kapı aralığın 

Jan kulak vermi1. Dııartlan Jin · 
liyormif. Lordun aon sözlerini ifi
tir iıitmez kalkmıı. lngilizin kati· 
bine koımıq. Ona ıöyle bir tekli/. 
te bulanmuı: 

- Azizim Mifon, elimde mii -
him bir fırsat var. Seni bir gün 
içinde milyoner yapabilirim. Fa • 
kat kazandıracağım ıerveti be -
nimle yarı yanya payla§mayı ka 
bul edersin!..,, 

LorJun katibi bu teklifin ma-
hiyetini birdenbire anlıyamamıı: 

- Pekala. Bana bir günde bir 
milyon kazandırdıktan ıonra ni • 
çin ıeninle yarı yarıya paylCJfmayı 
kabul etmiycğim. Bakalım, anlat 
bu mühim serveti nereden bulu -

İçinde En'amı şerif, bir di - ı 
lim ekmek, on dirhem şeker, biı 
tutam tuz bulunan bohçayı, göğ -
sünün üstüne bastıra bastıra se . 
ğirtip öpüp başına koyduktan son
ra besmeleyi çekti; sağ ayağ'ını 

kapıdan içeri attı; arkasın:· ses . 
elndi: 

- Besmele çekerek birer bircı 
girin peşimden! 

Kapı duvar. Anahtarın kim<:e 
olduğunu, kimden alınacağını n -
nutmamıştı mı? .. Güm güm vuru
yorlar, içeri<len çıngır mıngır :ı . 
rama ; ses sarla yok. 

Arabacılar ileriye doğnı bağı · 
nyorlard1: 

K. M ' Pu. ? - ırya anyo ... ıse ... 
Uç dört kapı ötede, bir katlı, 

.kulübemsi bir evden cevap çıktı? 
- Erhume!.. 
Yaşlı bir Rum kadmr, elind(' 

anahtarla koşa koşa geldi. Kapıyı 

açtı. Hacı Dana, içinden: 
- Burası sahiden ateş paha.1:ıı -

na imiş. On beş kuruşa, en beğen-
yaruz? diğin fayton Nakilbendden tstan· 

- Bu mühim .ervet, JeJifim bulun öbür ucuna gider! diye söy
gibi, hazırdır. Y alnu bir farf 

lenerek arabacılara bir mecidi:.·r 
var. B'! ıart Ja Yahudilikten va%- ile çeyreği söküldü. 
•eçerek Hımtiyanltiı kabul et • 
melrtir. Eier Hımtiyan olar.an KaynanammIJl ikinci besmele. 
bu mesele olup bitmiıtir. yi çekmesile yine burnunu tutma-

- Fakat burada meıele çatal- sı bir olmuştu: 
laftı. Ben naııl olar Ja Hırütiyan - Demedim mi, dediğim çık • 
olabilirim. Bu benim elimde mi- madı mı? Sakalım yok ki sözüm 
Jir? dinlensin. Oöö, ööö safranı fena 

_ Elbette •enin elindedir. halde kabarıyor. Çocuklar ağır rey 
Hem J~ hiçbir ıey JefilJir. Hıri... hayı (yani rayihayı), günlük kc -
tiyan olmak için /sa Peygamberin kusunu, abdesthane lavantasrm 
üç mucizesine inanmak lô.zımJır. duymuyor musunuz? 
Bu maciulere inandım, Jerıen, Gözlerini oğuştura oğuştura, a-

ol b• "J ı çıp açıp kapıyordu: ur, ıter, gı er. 
- Garip ıey, bakalım, 0 üç - Bu ne karanlık bu, yok:-a 

mucize nelermif? burası ayazma mı? Mutlaka bir 
- Birinci mucize fUJar: lıa köşede Meryem ana kandili de ya

Peygamber hayatında bir lıilo ek- nryordur ... Billahi tüylerim diken 
meli kırk lıifiye Jafıttı. Fakat diken oldu. Rabbim sen burada 
hepsinin kannlan gene JoyJa. benim canımı alma!.. 
ikinci mucize Je tatlar: lıa pey· Rabiada ses yok, mutlaka ak
•amberin ancuı Meryemdir; la. hnda yine kocası. Ayşe kadında 
kat babuı Ja Allahtır. Üçüncü da bir surat bir surat ki sorm~. r:
mucizeye relince o da tudar: lıa raz evvel arabada kabına sığamı
Peygamber iptida ölJii; lakat yan, barbar türkü söyliven N~ -
•onra JirilJi, göğe çıktı. lıte bir zikterin bile nevri dönük. 
Yahut/inin Hıriıtiyan olabilmen Hacının da ağzı kilitlenmi~ti · 
için bu üç mucizeyi kabul etmesi yalnız sühyanJar yaygarayı ha~ı -
kafi gelir. Bundan Jaha kolay bir yorlardı: 
ıey olur mu? - Anne. anne anne, dede!. 

F L b • D t . . ' E "k . t . ' K - Evet, öyle. aRat e'\;nzin u ısterım .. . ı·ı ıs erım ... ayı-

teklilini~tle adalet görmiyaram. sı isterim! .. 
- Niçin? Edanım yine buruk: yine ~ek-
- Şunun için ki, siz bana lıa- vada: 

Z41mlıracafınız ıerveti yarıya tak- - Ensemden kuyrukE?okurnu 
.im edelim, Jiyormnaz. Mac!~m ma karlar k:1ftıyor, i<'im rlonnvor 
lıi, •noeti taksim eJecefiz, öyle a dostlar!.. Yere batan sarnrcma 
o1unca itilıatlan Ja takıim etme- mı Jtirdik nedir? İster misiniz bt1 
liyiz. rutubetten domates (Yani roma · 

- Fakat ıenin bu fikrin pek tizma) yellerim ayaklansın da ·
garip. Servet taksim olunabilir; bahlara kadar çıngır çıngır bağı · 
itikatlar taksim olunabilir mi? ra ım r y ... 

- Niçin taksim edilmesin~ Biraz sonra rlamat, esyalarl;ı 

sökün etti. Pencereler açıldı. Denk 
ler, harar, sepet, sandık içeri ta • 
şındı. Eda, yine bir saniye dili 
durmıyarak, eteklerini beline do
ladı: 

- tşallah, işallah, yatak dö • 
şek serilelim de böyle dandini de, 
kir pas içinde kalırlar; kafalarına 
<lank der! diyerek kollan ve paça· 
lan sıvadı. 

Ada susuzluktan yana Kerbe • 
ladır. Fakat hereket versin o e • 
vin kuyusu var ... Gıcır gıcır tah .. 
talar, muşambalar, taşlıklar silin
di; iiç kere de şartlandı. Ortalık 
sıkı sıkı. defalarla süpürüldü. 
Nemnak bezlerle tozlar alındı. E
ve yer]e~ilmeğe başlandı. 

Damat güçlü kuvvetli delikan. 
1ı ya, koca koca hararları bağlan 
bohça gihi orad~n oraya hav!th • 
yor, kaympederi de gövdeli ve 
hilekli erkek değil mi ya, o da yar
dım ediyordu. 

Büyiik bal! cö7illür çözi.:'mez 
Hacı Dana elbiselerini sırtından 
fırlattı ; geceliğini, san Şam hır • 
kasını giydi. 

O, yalnız hir şe:•in ti~·akh~ivrli ~ 
Kahvenin ... Sepe.t sandık' an kah
ve takımını, ispirto larnbaı::ım 

çıkardı. Cezveyi sürdü, kaynattı. 
Okkalı filcanrna kahveyi doldu -
nıp yukan kattaki odalardan bi
rinin pı nceresine geçti. 

Yorgun, kan ter içinde, .yüzü 
pancar. Bildiımiyordu amma a -
daya geldiğine, geleceğine hin 
pişman ... Dudaklarında ( Allahü -
ekber !) ler, (Cellecelal) ler: mı• 
rıltılar; kendim· atıp tutma: 

- "Ağlama ölü için, ağla deli 
için,, ... Abdallık ettim, bizim ko • 
cakan "Yanmış çıfıt kans. gibi 
yaygara,, da haklı ... Buraya gelip 
"Akdenize kaptan, Mısıra sultan,, 
olacaktık sanki !. .. 

Evkaf Nazırını da araya kat. 
ma: 
Demiı erbab. hıred elkı11a 
Boyu uz...ı.n olanın aldı kısa ••• 

Mühendise de veriştirme: 
- "Erm\·nide irfan, Yahudide 

pehlivan bulunmaz,, .•. 
Kahveden ilk yutumu altrken 

bir de baksın ki bitişik sağdaki 
bahçede kadın sesleri, nımca ko
nuşma lar, berrak berrak kahka .. 
balar ... 

O tarafa gözü kaydı. Ağaçla • 
nn altında beş altı hıristiyan ka• 
dm:. Vap·.rda ve. iskel1. .. de olduğu 
gbi gene hepsinin kollan, !'.'5 • 
ğüsleri açık: uzun kanapelere :\7a
yılmtşlar, hacaklan meydanrl:t.. 

E~sevid hemen: !Tövbe e~tağ. 
furullah t.övbe ! ) diyerek kurağm
daki tepsiyi yere koyup paldır 
küldür pencerenin önünden kalk
tı. Başını kısarak filcanı kaptı. 
Obür pencereye gitti. 

Maela •en Jiyprmn ki, Hazreti --·----------
l•a bir kilo ekmeği kırk hqiye Ja- reti l•anın ancuı Meryem olJuğu-
fıtmıJ Ja onların kannları Joy • na inanınm. Babcuı Allah oldu 
muı. Ben Htf%f'eti /sanın bir kilo ğuna •en inanırsın. Ben Hazreti 
ekmeği llırlı k:sive Jcr.m'lı~1no l•anın öldüğüne inanırım. Sonrr.. 
:nnnınm. 0t1'1Jrın bar1.-ı•(!,, ,,,v . dirilerek röfe ,ıktığına "" •er. 
Jafıına sen İnanırsın! Ben Hu • inanırsın! 1 

Bu sefer de sokaktan geçen ge
çene. Bunlar da hep süslü püslil, 
sereserpe kokonalar. Geriden eşek 
liler de geliyor; eğere yan binmiş 
ler; etekleri yukan çekik, bacak. 
lan diz kapaklarına kadar açık. .. 

(Arkuı nr) 
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