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.~_o_· m_ü_r _H_a_v_z_a_s_ı _N_i_z_a_m_a_K_o_n_u_y_o_r____, 
Cenupta Ras Desta Ordular. 
Mukabil Taarruza Geçtiler 
İtalyanlar Bütün Cephelerde ilerliyorlar. 

Garrahi'nin Alınmasıyla Harar'ın 
Anahtarı İtalyanlara Geçmiş Sayılıyor 

Vaziyet 
..... 

«le utun cephelerde ileri hareltet 
;anı etmektedir. 

fctJt - ltalycınlar Mahalleyi aldık
d .. •o?ra, durrnamıılar, cenuba 
'ftii.Ofru ılerlemiılerdir. Habeıler he· 
ti'~ muharebeyi kabul etmİf değil· 
dil' A;· ltalyan orduları ıimdilıi hal. 
~ altallenin 30 kilometre Gfaiı· 

a bulunmaktadırlar. 
.,..Ataltallenin düıme.iyle bütün 
~e bölgeainin hakimiyeti /tal
,. ara geçmiıtir. General dö Bo
,:• Habeı lmparalorunun bile 
ii ~~cudiyetini tehlikeye dü,ürecek 
,:U~cü bir hamle daha hHırla· 
Gıdadır 2 • 

,_., :-;- ltalyanlann cenupta Gorra-
t ~Yı 1fcal ettiklerini dün yazmıf· 
At ·k ltalya ~el çevrenleri buraya 

a alle'den çok ehemmiyet ııer • 
';rt!•dir~er. Çünkü Gorrahi, aoma· 
it olgeaınin yükaelr lrıaımlarile, 
la ~~ar Yaylasının birleıtiii yerde 

1.,° ım bir noktadır. Hattô. buna, 
-;-ar'ın anahf(ırı olaralr 6aJcıl-
l. ~V"· 
/~." çoll ufraımıılar f alrat tayyare 
.;cu'?ları karıısında mukavemet 
jmıyerek çekilmiılerdir. 

le !alyanlar bir yere hücum ttik
•r rı 2aman evvela tayyare ile ora• 
ı.:• bombardıman etmelrte ve 
ae rtların himayesi altında hücuma 
~i Çf'flektedirler. Gorrahi'de ele va -
>i!e! böyle olmuı ve uçaklar feh
Jtı ,"zerine 1000 kadar bomba at-

'f ardır. 

'laQltal~an zırhlı otomobillerinin bu 
4 Valrde bulunan bütün müdah
Jtı:~ mevkileri aldıkları bilcliril· 
ara/edir. Harrar'dan gelen bir tel-
411 a nazaran cenup ordulan Baı
Qrr flıandanr Ras Serta mukabil ta
Jtıı ~ZQ B•fmİf, ve ilerlemeğe baıla-

f ır. 

~ - Tigre cephesindeki ltalyan 
i.n, cenahı, Takaue, Setit nehri 
'Jlijı ~"'"etinden Gondar'a doiru 
~ntektedir. 

"-, 
...... -......--..ı 

"Arsen Lüpen,, in 
son vak'ası 

~s 1 
~u rom . d' k d tctti .... . an şım ıye a ar ncş-

l:ıan g~ız «Kızıl çember>, «A
t}i1~z bılezik» ve dün biten 
d.aJıa Ç» romanlannın hepsinden 
fıa &ii tnerakh, daha canlı ve da
.., zeı Yazılmıştır. 

o o o ••• 

Cenuptaki harekatın inkital taraanı ve Garrahi'yi ~öaterir harita 

Bütün cepheler- yaparak bir mikdar esir almış bu 
• lunan İtalyan pişdarları şimdi 

de aon vazıyet Makallenin otuz kilometre ce -
Londra, 9 (A.A.) - Reuter nubunda bulunmaıktadır. Bu ıu

bildiriyor: Dün ltalyanlarô11- etle İtalyanlar, muhasall12tm 
tün cetmelerde hücum hareket- ba~ angıcınnan en tta?eşıst~ -

_lA,.; l'~nmr~fatrlır ffaJvanlar, mı vig. elli kilometre bır derın
~aka ıe, ,1.JOIO ve.-A:zô yı aıc:nk- Ukte gırmiş btılunma'Ktamr1ar • 
tan sonra istirahate çekilmişler- Amba-Alaji hattının şimalinde 
ve cenuba doğru ilerlemelerine hiç bir mühim Habeş kuvveti 
devam etmişlerdir. Ufak Habeş mevcudiyeti haber verilmemek
sonculan ile küçük vuruşmalar [Arkası 9 uncuda] 

Ekmek Meselesi 

Buğday Fiatleri Dün 
De· 20 Para Düştü 

Konya Belediyesi Buhranı Ön
lemek İçin Ekmeği 

Kendi Fırınlarında Çıkaracak 
Ankarada bir komisyon toplanıyor 

Zahire ve Ticaret Boratuında aatıı yapılıyor •• 

Buğday piyasasında dün yeniden ı hafta kadar geçmesi lazımgelecektir. 
20 para ka.?ar ~ütüklük görülmüş~ür. Bu~day piyasasının geçen hafta için· 
Bu tenezzul, Zıraat Bankasının pıya- 1 dekı son fırlayışı, un fiyatlarına he
aaya bol ve ucuz mal çıkarmağa baş- nüz yeni tesir etmeğe başlamıştır. 
maaından ileri gelmektedir. Son hafta Bu itibarla, ekmek narhının önümüz. 
içerisindeki düşüklük mikdarı 60 pa- deki hafta için 20 para kadar yüksel
rayı bulmuttur. Buğday fiyatlarında· tilmesini zaruri bulanlar vardır. Fa
ki değitiklik henüz ona tesir etmiş kat, belediyenin piyasa yükselişlerini 
değildir. Borsa. mahafilinde yapılan normale dönmüş sayarak yeni zam 
tahminlere göre, 60 paralık ucuzlayış yapmıyacağı umulmaktadır. Dün, 
un fiyatlarını çuval başına 100 - 125 Borsada buğday üzerine yine az mu
kuruş kadar ucuzlatacaktır. Ancak, amele olmuştur. Yumuşaklar en faz. 
bütün değirmenler, bugün etlerindeki la 10 kuruş 35 paradan satılmıştır. 

unu iılemektedirler. Buğdaydaki ucuz Aynca 7 kuruı 25 paradan da bir mu
@I!JJD um. ·ınir etmeli ~iıı daha bir fArkası g uncudal 

Kamutay toplantıları Kömür Havzası 
Zecri Tedbirler H .. k A t h b. 
Pazartesiye U Um e avza n ı n ı r 
Görüşülecek elden idaresine kararverdi 

Ankara, 9 (Hıuusi Muhabiri
miz.in Tele/onu) - Kamutay E
konomi encümeni bu sabah Jopla
narak Ulu.Zar Soayeteai tarafın

dan ittihaz. olunan z.ecri tedbirle
rin tatbikı halıkındaki kanun la. 
yihannı görüıerelr tasvip etmiı· 

tir. Bu lôyihaya Jair Dııiıler ve 
Ekonomi encümenlerinin hazırla· 
dıklan mazbatalar baaılmıya ve
rilmiıtir. Bu önemli layiha Kamu
tayın paz.arten toplantıaında gö
rüıülecektir. 

• Devlet Demiryolları bareminde 
bazı cleiiıiklik yapılmııtır. Bun· 
dan makaat idarenin teknik faali. 
yetini artırmak ve ihtuaalardan 
daha İyi istifade edebilmektir • 
Dün Kamutayda bu meaele etra
fında münakaıalar olmuı, Bakan 
Ali Çetinlcaya beyanatta buluna
rak iz.ahat vermiıtir. Talailatını 

3 üncü aaylamızda okuyunuz. 

Dil, tarih ve 
Coirafya fakültesi 

Haaan Cemil, Muz.al/er 

Dil, tarih ve coğrafya fakültesi kadro
su isimıiz olarak taıdika gönderildi. 
Dekanlığa muvakkaten saylav Muzaf. 

fer gelecek [Yazııı Ankara 
telgraflarında] 

( Makineye verilirken .. , 

ingilizlerin 
Mısırda 2100 
Uçağı Var 

Kahire, 9 A.A - Mısırda iki ta
ne daha tayyare karargahı yaı.'ıl
mııtır. Bunlar dikenli tellerle çev
rilmiı ve lngiliz ve Hintli tUkeı·· 
lerin muhal aJ;tUı altında konul. 
muıtur. 

Bütün bunlara limanda bulu· 
nan harp gemilerindeki 500 tay
yareyi de ilave etmek lcizım gelir 
ki bu •uretle lngilterenin Mıaırda 
2100 tayyareai mevcuttur. Bu mik. 
tar haftadan hal taya da artmakta
dır. 

Fiatlerde De Ton Başına 130 
Kuruş Tenzilat Yapıldı 

Ekonomi Bakanı dün yaptığı bir tamimle hü
kumetin kararını ve alman tedbirleri izah etti 

• 

• 

Reaimlerimiz: Baıbakan General /amet lnönü ve Ekonomi Balcanı c.: 
lcil Bayarın kömür havuısında yaptıkları son İncelemelerde madenci.,. 

çıkıılannı ve havz.adan iki faaliyet sahnesini gösteriyor .• 

Ankara, 9 A.A. - Taşkömür fi
atleri 1 S Son teşrinden itibaren ton 
başına 130 kuruş tenzil ediliyor. Hü
kumet kömür havzasının bir elden i
daresine karar verdi. 

Ekonomi Bakanı Celal Bayarın ala-

kadar valiliklere bugünkü tarihli yoJ. 
ladığı tamimi önemi dolayısile aynen 
alıyoruz: 

1 - Maden kömürü maliyeti üze
rine yapılan incelemeler bugünkü şe-o 

[Arkası 5 incide] 

Mısır Muhabirimizin mektubu 

ita lya n Tayyareleri Altı 
Saatte Mısırı Dövebilirler 

İngilizler Buna Karşı Yeni 
Süel Tedbirler Aldılar 

Eğer bir harp çıkarsa M111r ken
diıini na11I koruyacak?. Burada 
günün mevzuu budur. Gazeteler, 
halk, yerli yabancı herke• bunu 
konuşuyor. Bilhaııaa, lngilterenin 
Mısırın bütün ıevkulcen noktala-

rrna yığdığı aıker, tayyare, motö~ 
lü harp vasıtaları ve hergün liman
lara demirliyen çeıitli harp ıemi
leri bu yoldaki teceuüı ve heyeca .. 
nı artırmaktadır. 

Karadenizde Parçalanan Gemi 

Mısır hükumeti ile Ali komiıeroo. 
lik ara11ndaki müzakere ve temaa
lar da bugünlerde pek 11klaıtı. Bat 
vekil hemen günün her ıaatinde 
ya Ali komiserden teklif alıyor, ya
hut ta kendiıi biriktikçe hızı ve 
hududu geniıliyen önergelere c .. 
vap vermekle me11ul oluyor. 

Karadenizdeki son fırtınada Zonguldak önlerindeki kayalık
lara oturan Gazal vapuru paramparça olmuş, resimde görüldüğü 
gibi geminin ancak bir kısmı kaya üzerinde kalabilmiş, üst yanı 
denize uçmuştur. Resim bu son kalan parçayı gösteriyor ve ha
disenin fecaatini kcndili2'indcn anlauvor. [Yazısı iç sayfada] 

M111r krallığı ile Büyük Britanya 
imparatorluğu arasında günün aa• 
atlerine hakim olan bu müzaker .. 
lerin mevzularını k11aca ifade et• 
~ek gerekirae §unları aöyliyebili· 
rız: • 

l - Bir milyondan ancak otua 
iki bin kilometreıi meskun bulunaa 
Mmrın topraklarının müdafaaaı. 

. 2 - Mmrın, İtalyaya kartı tat. 
bık olunacak müeyyideler ıiyaaau
na iıtiraki. 

3 - İtalya ithalatma kartı hoJI' 
kot hazırlığı yapılması, ihracata 
ambargo vaz'ı, ltalyan banka, ti~ 
ket ve muhtelif müeaaeaeleriniıa 
kontrol altına alınmaıı. 

4 - ltalyan kuvvetlerinin M11111-. 
dan İa§e ve mühimmatlarmı temin 
edememesi için gerekli olan tedbir
lerin tatbikı. 

5 - Mıaır matbuatmda ltalyaya 
lehtar propagandalara aon verilme
ıi. 
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116!111K4d 
Namık İsmail 
- Namına yapılan dünkü 
toplantıda okunmu§tur: -

Namık Ismail, şahsı, hayatı ve eseri 
biribirine o kadar muvazi gitmiş in
sandır ki, varlığının zarif tenazurunu 
toptan seyretmek isteyenler, bu mU
eellesin biribirine belki tıpatıp müsa
vi dılrlarından herhangi birine bak
salar, ötekilerini de hemen görmüş 
gibi olacaklardır. 
Konuşurken, onun, boşluğu gizli 

bir modele göre oyuyormuş gibi kı
mıldayan şuurlu ellerinde, resim ya
parken muşambasını ağır ağır boya
yan fırçasının dikkati, ihtiyatı ve he
sabı vardı. Havayı muntazam katılarla 
buruşturan temkinli sesi, tablolarının 
hiç bir noktası üstünde azmayan mu
tedil tonu andırır. Hiç bir ini çığlığı, 
umulmladık, beklenmedik hiç bir yük
tıelişi, kabarışı ve köpürüşü olmayan 
bu sesle, Namık Ismailin taşkın bir 
jeste, büyük bir sergüzeşte asla mey
letmemiş, mazbut ve muntazam haya
tı arasındaki münasebet çok açıktır. 
Onda kızarak bir ayağını yere vuruş, 
yahut şiddetli bir kol hareketi gören 
nasrl yoksa, resimlerinde de öfkeli bir 
Tenge, bir ton az~ınlığına ve çizgi 
küstahlığına tesadüf edilemez. Oda
sında oturduğunuT. zaman, ezkaza ye
re düşen cigara küllerini toplamak, 
yahut ta yerinden oynayan bir mobil
yayı evvelce hesap edilmiş hende.si 
noktasına iade için ellerinin gösterdi
ği titizlik. eserlerinde klasik bir safi
yet ve hayatında da bütün münase
bette bulunduğu in<Sanlara karşı tam 
bir dürüstılük ve adalet halinde görü
nürdü. 
Namık lsmail zarif bir disiplindi. 
Deruni azgınlıklarını zarif bir di

giplin altında yatıştırmış insandı ki 
ze-afeti onun güzellikle münasebetini 
tayin eden artist tarafını, disiplini de 
idareciliğini izah eder. Fakat asıl dik
kat edilecek nokta, bu zerafetin ve bu 
aisiplinin içiçe geçmiş muhtevalar o
Garak onun estetiğini olduğu kadar 
idareciliğini de müştereken tayin et
mesiydi: zerafetinde bir disiplin ve 
disiplininde bir zerafet vardı. Bu nok
ta lavik olduğu dikkatle müşahe
de edilince, Namık lsmail, ruhunun 
plastik intıbaklarile eski Yunan san'at 
karının endam ahengine ve estetiğine 
yaklaşan bir meşrep sahibi olarak gö
rünür. Aydınlık pel'Spektifleri, emni
yetıli ve sağlam nisbetleri, açık viz
yonları, eşyanın berrak ve şeffaf, net 
ve temiz ittılalarını seven bu ruh, 
kendi kinden, hayatından ve cserin
d~n pütün sırlj~ Jqlzımak için mU. 
tebit bir aklın ve muhakemenin zafer
lerine kosmuştur. Eserlerini mensup 
farzedeceğimiz ekdl ne olursa olsun, 
lıUtün resimlerinin azç_ok modern zara 
feti altında bu kl~sik inzıbata doğru 
lıamle eden bariz bir iştiyak farkedi
lir. 

Bunun için Namık İsmail hiç mis
tik değildi. Yahut ta içinin mistik 
tuğvanlarmı. Garbe hasretle bakan 
bütün kenar şarklılara mahsus derin 
bir şarklı olmak utancı ve nefreti al
tında bastırmıştı. 

Bu baskı altında Namık Ismail, ilk
l!nce. her şarklı san'atkarın icine iha
ltim olan başıboş meczubu, ilahi mec
zubu tepeledi. Şark san'atlerinin bcı.1-
ki de mistik bünyelerinden dolayı biz
de de hatta son günlere kadar san'at
kar, ilhamı:u cezbe halinde alan, 
mağşuş ve müşevveş bir teknik sahi
bi, savruk bir derviş örneğidir: ke
mer küsiste, perakende kfışei destar ... 
Türk san'atkarına izafe edilmesi mn
tat olan çoşkun, deli bozuk, avare, 
derbeder, perişan. dervişmcşrep, der
ycıdil sıfatıları onu gaiple eizli gizli fı
aıldapn bir Allahlık gibi tanıtmıştı. 

No. 85 

[Arkası 10 uncuda] 

Peyami SAFA 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Cemile elini ağzının üstüne kapa
mı§, çenesini avucu içinde sıkarak 
düşünüyordu, Kendi kend"ne mınl -
dandı: "0 hacivat gibi herifin nere 
si sevilir?.,, ayağını asabiyetle sal -
lıyordu. Birdenbire yerinden sıç -
radı: 

- Ha ... Dedi, kuzum,. Nahide 
mani düzer mi? 

Selim Cemilenin bu kadar ınaIU
mAtı nereden aldığını bilmemekten 
gelen hayretini, yalnız bir katını 
kaldırmak ıuretile izhar edert!k ıor 
dn: • 

- Bunları nereden biliyorsun? 
Mani değil, şiir yazaıo Nahide. 

_ Mani, şiir ne is~ itte ••. Güzel 
mi yaznr? 

- Vall P•hi •• Bana sorarsan oriji -
nal değil, yani.. Pek yeni bir şey 
değil. Güzd bulmuyorum doğnııu. 

- Güzel şeir nasıl olur? 
- Bence tarif edilemez güzel 

bir şey ••. Mesela, ıen güzelsin; fa
kat tanımayana senin güzelliğini 
tarif etmek mümkün müdür? Şöy-

Ciayrimübadiller 
Ankaraya bir 
Delege gönderdiler 

Gayrimübadiller kurumunun seçtiği 
heyet azasından genel sekreter Şahap 
bu akşam Ankaraya gidecektir. Şahap 
Ankarada bulunan heyetin diğer üye
lerile birleşerek Finans Bakan
lığı nezdinde temaslara başlayacak
tır. Heyet Finans Bakanlığına bil
dirilecek esaslara ait rakam ve malCı
amtı hazırlamıştır. Gayrimübadiller 
istihkaklarının tamamlanması, yeni 
para tevziatı yapılması, bonoların kıy
metlendirilmesi, satış i'ilerinin düzel
tilmesi istenecektir. 

Vilayetlere gönderilen 
Finans müfettişleri 

İstanbul Finans teşkilatından yük
sek tahsilli gençlerin diğer ilbaylık
lardaki Finans kadrolarını kuvvetlen
dirmek için atanmalanna devam edil
mektedir. Yeniden Beyoğlu teşkila
tından iki tetkik müfettişi başka ille
re atanmıştır. Bu suretle Istanbuldan 
yirmi kadar memur başka yerlere ata· 
nacaktır. 

Üniversite Rektörü döndü 
Romada yeni yapılan üniversite 

mahallesinin açılma töreninde bulun
mak üzere Romaya giden Universite 
Rektörü Cemil şehrimize dönmüştür. 
700 yıllık bir mazisi olan Roma Uni· 
versitesi talebeye dar geldiğinden ve 
teknik vasıtalarına elverişli olmadı
ğından bu binanın yerine 10 milyon 
lirete yeni bir bina yapılmıştır. Yeni 
binanın enstitüleri 17 parçadır. Açıl
'fa töreninde Başvekil Mussolini ö
nemli bir söylev vermiştir. Tören bir 
gün sonra Krala da yapılmıştll". 

Esrarengiz motörün 
sahipleri bulundu 

N D . . '? 1 KUÇUK HABERLER 

e ersınız • - l • Ekiciden tütün alma kanununda 
MEKTEP K i T A P L A R 1 yapılacak değişiklikler için Tecim 

Bir ilkmektebin befinci •ınıf ın
da talebe olan 11 y~ında bir ço
cuk, hoccuından tarih va11.ifcai O• 

larak on üç sual almıf .• Hoca de -
miı ki: 

- Evde bu suallerin cevabını 

hazırlayıp ya:ııacaksını:ıı, yarın ba-

na getireceksiniz .. 
Bu aualleri gördük, tetkik ettik. 

Sorulan mailerin cevabını o ço· 
cuk verecek vaziyette değildir. 

Çünkü: 
1 - On üç sualin hepsi de, he

nüz çocuğun okumadığı, mualli -
min göstermediği, kitabın şura-

sında, burcuındaki muhtelif bahis
lere aittir. 

2 - Çocuk, hocanın sorduğu 

suallerde kullandığı kelimelerin 
manalarını bilmemektedir. 

3 - Çocuk, henüz, sualleri önü
ne alarak, kitaptan bunların ceva
bını çıkaracak kadar tarihi bilgi
si ilerlememiştir. Çünkü derslere 
daha yeni baılanmıştır. 

4 - Çocuk, elindeki tarih kita -

bulunan 11 - 12 yaflarındaki ço
culdarın anlıyabileceği bir dil ile 
yazılmamLflır. 

Çocuk, bizden yardım istedi. Bu 
suallerin cevabını yazmamızı söy. 
ledi .Yazdık. Çocuk ta alıp mek
tebe götürdü. 

Burada bizim işaret etmek iste
diğimiz nokta şudur: Hoca, acaba, 
bu vazifeyi vermekle, çocuk lehi • 
ne ne fayda ummuştur? Bize ka
lırsa, çocuk fayda yerine, henüz. 

başlan11ıcı iyi kavrayamadığı bir 
denin oldukça :z.or taraflarile bir. 
den karıılaştığı için, sukutu hayale 
uğramıftır. .. 

Kültür Bakanlıiı, bu ;yıl, mufre. 
dat programına uygun dciil diye 
ba:z.ı kitapları mekteplerden kal
dırdı. /fi bir yıl için, hocaların ve
recekleri notlara bıraktı. 

Henü:ıı vakit geçmeden, dera ae
nesi başında iken, daha bazı ki
tapların mekteplerden kaldırılma. 
sı çok yerinde olur, kanaatinde-
yiz. 

Biz böyle düıünüyoruz. 
bının ifadeaini anlamamaktadır. Siz ne dersiniz? 
Çünkü kitap bugün beıinci sınıfta 

-------------------------~----------.,) 
, __ 

Gazal Vapuru 
Tamamile 
Parçalandı 

Son büyük fırtınada Zonguldak li
manında kayalara çarparak parçala
nan Gazal vapuru hakkındaki tahki
kat genişletilmektedir. Buna sebep ka 
za esnasında gemide bulunan iki ::işi
nin boğulmasıdır. Fırtınadan sonra 
vapurun durumu etrafında yapılan in 
celemeler "tekne ve makinelerin hur
dalaştığı ve kullanılmayacak bir hale 
geldiğini göstermiştir. lki gün evvel 

Oktruva kaçakçılığı 
Belediyeye 150 bin liralık bir oktru 

va kaçakçılığı haber verilmişti. Bun
dan beş yıl evvele ait olan bu ka<iak
çılığın birçok noktaları henüz kara.n
lık durumunu muhafaza etmektedır. 
Belediye, yerli malı diye o zaman şeb 
re sokulduğu iddia edilen eşyanın be
yannamesini incelemeğe lüzum gör -
müş ve beyannameyi gümrükten iste
miştir. Beyannameden başka, güm
rük kaçak eşyanın ne gibi kayıtlarla 
şehre sokulduğu hakkındaki meşru
hatı da belediyeye gönderecektir. 

Endüstri odası tarafından başlanan in 
celemeler bitirilmek üzeredir. Oda 
idare heyeti de bu hususta bir rapor 
hazırlamaktadır. 

• Belediye Turizm şubesine alına
cak 100 lira ücretli memur için dün 
imtihan yapılmı§tır. İmtihana lisan 
bilen ve lise mezunu olan 23 kişi gir
miştir. Evrak tetkik edilmektedir. 
Sonuç yakında anlaşılacaktır. 

• KültürGenel ispekterliğine tayin 
edilen Galatasaray lisesi coğrafya öğ
retmeni Necmi yeni vazifesine başla
mıştır. 

• İstanbul yumurta kontrol heye
ti eksperi Gani, bu vazifeden ayrıl
mıştır. Tecim ve Endüstri odası, eks
perliğine yumurta tecimenlerinden En 
veri seçmiştir. 

• Ankaraya nakledilen İstanbul Ti 
caret bürosunun, yeniden kurulması 
kararlaştırılmıştır. Bu iş için şehri
mizde ayrı bir büro te,kil edillmiye
cek, bu vazife Türkofis tarafından gö
rülecektir. 

• Emniyet Genel Direktörlüğü 
kadrosundan iki merkez memuru İs
tanbul kadrosuna verilmiştir. Bunlar 
merkezlere atanacaklardır. 

• Çatalcaya teftişe giden İstanbul 
jandarma kamutanı dün gelmiıtir. 

• İstanbul Milli Emlak Direktörlü
ğünden Finans tahsil başmemurluğu
na getirilen Enverin tekaütlüğünü is
tediği duyulmuştur. 

• Son ay içinde Iç Bakanlığı il ve 
ilçebaylıklar kadrosundan biri ilbay 
olmak üzere müddetlerini dolduran 18 
memur tekaut edilmiştir. 

• Bu ayın 12 sinde Berlinde topla
nacak olan Arsıulusal polis telsiz kon 
gresine hükümetimiz namına Bayın -
dırlık Bakanlığı muhabe_re ve mür
sile mütehassısı Hayri iştirak edecek
tir. Hayri dün sabah Ankaradan şeh
rimize gelmiştir. 

• Beyazıtta Fuatpaşa caddesinde 
dökmeci Hasanın di\kkanı üzerindeki 
odadan yangın çıkmı§ ise de büyüme
den aönjürülmüştür. 

Ciünün i~in~ 
Kuduz 

Sarıyerin evvelki gün sahne old.ıı~ 
bir faciayı lstanbul diln öğrendı . 
bugün bir ana, karnı yeni deşilıll1: 
toprağın kokusunu veren bir rneı:a 
başında gözyaşlarile başbaşadır. 

İçimizde Besim Çınar adını öğr;~ 
meyen kim kaldı? Yirmi beı r11..' ı 
beri Sarıyerde bir ahçı Hafü:e'nın ~r 
ulaştım, ha ulaşıyorum,, sandığı Je 
emeli, en zor verilebilir eınek)er 
yirmi beş yıl yaşattığı bir yavruyu 11~ 
sıl kaybettiğini şimdi bütün Istanb 
ve. bütün Türkiye biliyor. . 

Besim Çınar, artık bir şöhretti~ 
Bir şöhret ki ne bir sinema yıldızını 
kocası olmak kolaylığı ve tatlıhğiY1e; 
ne de bir süprüntü yğınının karplle 
kabuklan, lahana yaprakları, kiraz ç 
kirdekleri ve yonga kırpıntıları a~ 
sında bir hazinenin tılsımlı anahta~ 
nı bulmak talihiyle elde edilrnİŞ~~ 
Bedbaht delikanlı 1 Bir Merci Dalık it 
bir Viyana önünde, bir Plevnede, b 
Çanakkalede ölümlerin en korkunçla• 
rile boğuşabilmek hüneri için ölrne~; 
ten çekinmemiş kahramanların bile tııı 
küp titreyecekleri iskenceli bir '! 
çekişmeden sonra a;amızdan göçtıP 
gittiği halde yalnız yarının tıp sal113

• 

melerinde, o ilfiç nişter ilanları arasri, 
da arasıra anılacak bir ad bırakab1 

miştir. Ve devrilen bu çı-
narı gelecek yıllarda dün}"~ 
nrn ta öbür ucunda bir taht~ 
belki hatırlayacaktır. Fakat, bugiln ~· 
Amerikalı itfaiye çavuşu bundan "'

1 

bin yıl önce o güzel Palmira'nın F<" 
malı Avrelyanos tarafından yakıldığı· 
nr nasıl hatırlarsa tıpkı öyle: 

Tek tüy kıpırdatmayan ve yüzdell 
gülmeyi silmeyen bir soğukkanlılılcl•· 

• • 
Masalı geçelim. Gelelim lstaııl11l1 

'ehrinin kafasına vuran hakikate: ttl
Tifonun henüz sık sık ziyaret e 

Marmara Ereğlisi sahillerinde için
de kimse bulunmayan bir 
motörün görüldüğünü ve bütün 
araştırmalara rağmen sahibinin bulu
namadığını yazmıştık. Bu yazımız ü
zerine, motöriln sahipleri olan Yedi
kulede fabrikatör Hakkı, Mahmut ve 
Sadık dün Deniz Ticaret Direktörlü
ğüne müracaat ederek bulunan mot'!:>
rün kenailennın o atlfQnwbildirmiJ
lerdir. Motörün geçenki fırtınada 
bağlı durduğu Kazlıçeşmedcn ipini 
kopararak denize asıldığı anl•tı1mıı -

_ş~hrimize ~önen Gazal vapuru kapta
nı Utif, l:llln ntıdmil• göruıen oır mu 

Sütlerde Hala 
.Hile Y apıyorla~ 

• Beyoğlunda Nuri Ziya sokağın
da Rizozo apartımanının üçüncü ka
tında oturan Madam Nanaşa'nın ku
mar oynattığı haber alınmış ve apar
trman basılarak suç üzerinde olan Ni
lfola, Dimo, Vasilaki, Luiz, Kortes, 
Fotya, Mari, Lidya yakalanmışlardır. 

ği mahallelerimizde bozuk kaldırrı: 
taşlarından çok başıboş köpek var. Sftı 
köpekler o kadar azmışlar ve §ehr a 
hem§erilerine karşı saygısızlıkta o ~
dar azıtmıslardır ki ben, en iyi ışı ı1I 
lanan sokaklardan birinde oturdıığıl 
halde her gece evime döndüğürn ıı: 
man omuzlanmda daima bir korktlıl 
nun son ürpermelerini duyarım. l3 
hayvanların azı dişlerinden kurtulıtl~ 
nın artık zamanı gelmiştir. Tıp, ••yar t 
başa yakın olursa şöyle olur .. yaltll 
"Hüceyre böyledir de ilaç ona işle)'~ 
mez .. gibilerden bevlik kalkanlar tir 
kasında aczinin ebedi utancını satclı• 
yor. Yapılacak tek şey vardır. Biz İÜ: 
unlar bazan, yani canlanmızın teh 
keye düştüğünü duyduğumuz zaıt11~ 
kuduzdan daha çok tehlikeli ve anı8", 
sız oluruz. Ve mademki ça.oJ~r"f 
yız, bir taun gibi sok;ıkfara. sok!'~; 
rrmızı dolduran bu köpeklere salo 
malıvız: 

tır. 

Hava postalarına hazırlık 
Hava yollan Genel Direktörlüğü 

Dragon sisteminde üç yolcu uçağı al
mıştır. En son model olan bu uçaklar 
ikişer motörlüdür. Bayındırlık Bakan 
lığı bütün vilayetlerde bir uçak mey
danı vücude getirilmesi için belediye
ler nezdinde teşebbüslerde bulunmak 
tadır. Alakadarların söylediğine göre 
dört yıl içinde bütün vilayetlerimi1: 
birer uçak meydanına sahip olacaklar
dır. 

Bir Yunan vapuru karaya 
oturdu 

Yunan bandıralı 650 tonluk Nomi
ka vapuru Bozcaadanın beş altı mil 
uzaklığındaki Mavriya adası döküntü 
terinde karaya oturmuştur. Vapurun 
kurtarılmasına çalışılmaktadır. 

Basra Köprüye çarptı 
Dün sabah saat 6,50 de Köprünün 

Haydarpaşa iskelesine yanaşmakta o
lan Basra vapuru manevra esnasında 
makinenin geç tornistan yapması yü
zünden Köprüye çarpmış ve dubayı 
zedelemiştir. Vapura birşey olmamış
tır. Tahkikat yapılmaktadır. 

le aşağı yukan seni anlabnak müm
kündür ama tamamile gözönüne ge
tirilemezsin. 

- Ben şiir yazabilir miyim? 
Selim tekrar gülecekti; fakat Ce

milenin biraz evvelki ihtarmm hatı
rası boğazını bir tehdit gibi bkamış· 
tı. Derin ve titrek bir nefeı alamk 
içinde kahkahaaDU erittikten son
ra hala gülümsiyen bir sesle cevap 
verdi: 

- Billmem ki... dedi, istidadın 
''a.r:sa belki yazar.sın. 

- Nem var.sa? 
- istidadın? 
- Ne demek o? 
- Yani doğuıta şiir yazrnağa ka-

biliyetin varaa... Meseli doğuıta ıe-

harririmize kaza etrafında şunları 
söylemiştir: 

··- lstanbuldan aldığımıı.'l ~Uk1e 

Zonguldak limanı açıklarında demir -
lemiştik. Ayın otuzuncu günü denizin 
şiddetlenmesi üzerine diğer demiri de 
atarak sahilden imdat istemeğe başla 
dık. Akşama doğru fırtınanın yıldı~a 

sevirerek artması üzerine demirlerden 
biri koptu. Dalgaların şiddetine da
yanamayan vapurumuz, makineleri 
tek demir üstüne işlettiğimiz halde 
geri geri sahile düşmeğe başladı. Bü
yük kayalıklara çarparak batmamak 
için bir hayli uğraştık. Nihayet güç 
halle küçük bir kayalığa düştük. Bu 
esnada istimdadımızı işiterek sahile 
gelenlerin yardımı ve kurulan 
Vara-gele sayesinde gemideki on üç 
kişiden on birini kurtardık. Yapılacak 
yardımı beklemeden denize atılan a
teşçi Göreleli Ali boğuldu. !kinci kap 
tanın karısı Naciye ile Yüksel isımli 
çocuğunu da boğulmuş zannediyor
duk. Fakat neden sonra zavallı kadını 
baygın bir halde sahilde bulduk. Bu 
suretle bu kazada iki kurban vermiş 
bulunuyoruz. Kadıncağızın tecennün 
ettiği hakkındaki haberler doğru de
ğildir.,. , 

ai güzel olup ta musikiye heveıi de 
olanlar iyi §A1'lu söylerler, değil mi? ' 

- Anladım: Doiuı. 
Cemile tuatu. Yazdığı ıiirleri, he

le bir tanesini Selime okumağı hem 
iıtiyor, hem de gülünç olmanm giz
li koricuıu ile çekiniyordu. Otomobil 
çiftliğin önünde durdu. Cemile alıt
km adımların emniyetile kameriyeye 
doğru yürüyordu. Hep o masanın ba
şına otunluJa... Selim, Cemilenin ha
linden burasını pek iyi bildiğini an
lamı§tl: 

- Ben buraya ilk defa geliyorum, 
dedi. 

Cernite koltuğa yaslanamk: 
- Ben üçüncü defa! dedi. Sana 

anlatacağım, sana her feyi anlataca
iım, buraya niçin geldiğimi anlıya
cakım. Fakat ıimdi bana cevap ver: 
Memduh Bey edebiyat seviyor çok, 
deiil mi? 

- Evet. "Edebiyat" kelimesini tam 
yerinde kullandın. 

- Oğrendirn arlık. 
- O kadar kolay öğrenilmez ama 

sen akıtlııın. Nahide Memduh Beyin 
hoıuna gitmek için ıiir yazıyordu. 

- Memduh Bey onu niçin alma• 

Yeni süt talimatnamesine göre süt- • Hulçuk Talebe Cemiyeti yıllık 
~\iılııım:~ 5 ugua.ad"'•'••"- 1b.&.&. ı.1u.&..1., ,. ....... • •ı J .. • _ 

k saat10 da İstanbul Halkevinde yapa-Ail renkte etiketler yapııtmna ta-
:ı caktır. 
dırlar. Kırmızı etiketler sulu olma-

• Alemdar nahiyesi direktörlüğü 
yan ve yağı alınmamış bulunan sütle- bir haftaya kadar Sultanahmette yeni Köpekler için katliam istiyoruz· f 

Nizamettin NAZI 
~ 

re mahsustur. Fakat yapılan teftiş- tutulan bir eve taşınacaktır. Alemdar 
lerde, bütün sütçülerin kırmızı etiket nahiyesinin şimdiki binasında bulunan 
kullandıkları görülmüştür. Halbuki, Emniyet Direktörlüğü fotoğrafhanesi 
Istanhulda yağı alınmış süt satıldığı- de polis merkez binasına taşınmı§tır. 
nı bilen belediye, bu vaziyet karşısın- • Vefa lisesi direktörlüğüne tayin 

edilen Kültür yardirektörü Şevket 
da kontrolü şiddetlendirmek lüzumu- Süreyyanın yerine kimin getirileceği 
nu duymuştur. Etiketler üzerinde sah henüz belli değildir. Buraya ilk tedri
tekarlık yapan sütçülerden on liradan sat ispektörlerinden birinin tayin edi
başlamak üzere para cezası alınacak- leceği söyleniyor. 

Kadastro işleri 
Dün Görüşüld~ 

ı;ril 

tır. Yağı ve yoğurdu alınmış olarak • 
satılan sütler mühim bir yekun tut- • Iımir Kız lisesinden yetışenler 

1 "k k 1 Cemiyeti, dün LS!elideki merkezinde 
tuğu halde, mavi ve yeşi. et~ e.~ u : yıllık kongresini yapmış ve bir yıllık 
l.mmayan sütçülerin vazıyetı ~uphelı "d 
görülmektedir. Sütçüler, beledıye şu- i~leri görüştükten sonra, yeni ı are 
beterinden etiketleri alırken, kırmızı heyetini seçmiştir. 
renkten başka etiket istememektedir- • Milli Türk Talebe Birliği yıllık 
1 kongresi bugün saat 14 de toplana-
er. caktır. Bugünkü kongrede bir senelik 

Gümrük kadrosundaki işler görüşülecek ve yeni idare heyeti 

d .. • "kl'kl seçilecektir. 
egışı 1 er • Fransanın İran ataşekomersiyali 

Gümrük kadrosunda yapılan değiş
meler dünden itibaren tatbik edilme
ğe başlanmıştır. Kadroda Kimsenin 
açıkta kalmaması esas gözönünde bu
lundurulacaktır. Yeni tayinlerden son 
ra, açıkta kalacak memurlar taşrada
ki gümrüklere verileceklerdir. 

dı? 
- Memduh Bey zengin adam. Cö

zü lüks izdivaçlarda. Şimdi zengin 
bir Mmrllı kızın peşinde imiş, fakat 
bu ıefer de kız onu iatemiyonnuı. 

- Doğru. Sen bunu nereden öğ
rendin? 

- Tabii Nahideden. Nahide ıevin
c.inden deli oluyor. Sen nereden öğ
rendin? 

- Ben de dün, bütün bunları, 
&imdi senin oturduğun yerde oturan 

Emil Vernoza Paristen §ehrimize 
gelmiştir. Vazifesine başlamak üzere 
bugün lrana gidecektir. 

• Zapyon Rum kız lisesi öğretmen 
ve talebeleri cuma günü okulda top
lanmış, Atatürke karşı suikast tasar
layan hainleri lanetlemi§tir. 

bir ıoförden öjTendiın. 
- Şoförden mi? 
- Evet. 
- Ne münaıebet? 
- Şimdi ae.na her ıeyi anlataca-

pn, dinle. 
Evveli ıaraona iki limonata ıe

tİTterek onu savdılar. 
Cemile aaat, ıenet, Nail Beyin 

kurtulutu hikiyeıai mülteana, o)mak 
üzere, Tabıin Beyle münaıebetinin 
bütün ıafhalannı anlattı. Apartmana 
gelitlerini, Titanya denilen o kanyı, 
Liliyi, Memduh Beyi, toförün söyle
diklerini, prenıeain davetini, lokan
tada ıeçirdiii buhranı, merdivenler
den yuvarlaruıını, hatta Tahe.İn Bey
le Şahinde arasındaki ıahneyi, hep
sini, birer birer, fakat ikide bir sıra
larını bozarak ve ikide bir: "A ••• 
Dur, dur, unuttum" diye bağırdık
tan IOD1"9 habrma 1relen teferrıab 
da ilave ederek ıöyledi, ıöyledi. 

Selim, diNeklerini maaaya daya
mış, bütün dikkatile, Cemilenin ıö:ı
lerinde birer panlb, yanaklannda 
bireı- kızartı, omuzlanrıda çırpınıt 
ve bütün tavır1annda vezinJiz hare
ketler halinde beliren hummanın can
landırchğı sözlerini dinliyordu. Ce
milenin ıiir yazdığını ve Memduh 
Beyin onu Nahidenin yerine prense
ıe ıötüreceğini duyduğu zaman bir 
fırlayışta ayağa kalktı, ellerini pan
talonunun ceplerine ıoktu ve iısyan 

Tapu ve Kadastro Genel Diret<t ır 
Cemal Ankaradan şehrimize ge!ıtl 
tir. Cemal Tapu idaresinde bazı ine;. 
lemeler yapmaktadır. Dün sab~h §~e
rimizdeki kadastro direktörlerı, 1,.. 
malin başkanlığında toplanarak •. de 
tanbul kadastro çalışmaları üzcrırı ı.i 

. de ... 
konuşmuşlardır. Yangın yerlerııı ıf 

·1 1 d. ~ . laşılııl kadastronun ı er eme ıgı an !J• 
olduğundan, icap eden tedbirle~ ' 51• 

nacaktır. Yeni tapu teşkilat Hl.yıh~te 
nın bütçe encümeninde incelenme 
olduğu haber verilmektedir. bİ 

h. eJe 
• On yıldır devam eden A ıç dl 

, b' . e bıır• mahallesı kadrosu ıtmış v titt' 
hazine namına 300 bin lira 1cıyrııe 
de emlak kaydedilmiştir. 

di :ı:.< bOY"
0 

eden ıururunun dikleıtir ~· ıı-f•' 
üzerinde arkaya dofnı ıenlen bi" 
ıile, bir an. heykel ıibi du~ • 
haykınt gizliyen heyecanlı ·~· td.-

- Neler ıöylüyonun, ceıııilerd_,. 
di, kulaklamna inanamıyorusn: 

duh Bey, Nahide, sen, pren_..;";ıe
Cemile muayı bir ayaiile 

cek kadar iterek bağırdı: di• 
- Otur! •• Sırık gibi kartun• 5" 

kilmel Sözüm yarıda kaldı. O~ur· fJ" 
na her ıeyi konuıacağız, ded~· t:"' 
ienmezaen alır bqını ıidert1"' "'" 

veli dinle. Hayır, evveli •. -;:dl' 
ne oluna olıun bu ıöyledıkl . ecel'İ' 
hiçbirini hiç kimseye söyleınt:,' eri" 
ne yemin et. Annenin ölüıÜ üJ 

yemin eL ı;f 
- Pek ali. Ederim~en~-;etİ.,i 

çıkmaz. Nahidenin ıöyledı~ııt'ıı' 
sana açtnn mı? En ıevdiğÜI' 1 

bile ıöylemedim. ~jıı-
- Babana da ıöylemiyeee 
- Söylemem. 
- Şimdi otur timdi, otur. ·oe lı". 
Selim oturdu. llk önce Y1 çd'tl' 

seklerini day""ı• ıonra anııııni.,di~ 
ayak ayak üstüne attı, ıord"' İl1 il , 

vaziyetini değiştirdi, ııendıJYi:tı•"'' 
tünde ıağa sola sallanntai8 l 
çok heyecanlıydı. k 51 "'' [Ar a 



iş Ve Adam 
Devlet Demiryolları Daha 
_ Modern Çahşmak 
için Baremini Değiştirdi 

İmralıda 
Modern Bir 
H·apishane 

l ~nbra, 9 (Husus! muhabirimiz 
~or) - Devlet Demiryolları ve 
te lbtia rı Genel DirektörlUğU memur 
1111 .~enılerine ait barem kamı
~Jeaı Kaınutaym dünkü toplan
~d gör\iıUlürken, bazı saylavlar 
ileri 

1 
.. e ~urulmağa değer mütalealar 

'eti Ul'ınuılerdir. Layihanın müzake
ltet ~~ ilk aöz alan Refik Şev
IQe nc:e . liyihada göze çarpan bde-
~U.:'t~ itaret etmif ve ezcümle 

~ Bura~ yeni bir metod giSrüyo
~rd llu, dığer vekiletlede ve müeue 
İlt ~ Y•pılmıt bir it değildir. Bura
"- bir tc:elrein içerisinde ayni zaman
~ de kadeıneler var. Acaba bu 
IQaıı ~yet bizim kendimize ıöre bir 
ı~Yaset mi olacak Ve bu malt 
.._. ~nız Devlet Demiryollarında 
teeey ? Bu ueulde dereceden de
l'tte ~ terfi var. Bfr de bulunduğu de 
~il IÇeriainde kıdem zammı almak 
~ 'nr. l>ftnsip itibarile bu çok 
Sok r, ~te çalıpn adamlar için 
~rındedir. Fa'kat bu kanun iyi, 
llfk... k. ameıt, Avrupa! bir teyse 
~encümeni bunu yalnız Devlet 
ııittek? oltan idaresi için mi tatbik c

.~. Buna dair izahata ihtiyacımız 

lbbı.~ lııcenin bu sualine mazbata 
dl~ Sım (Trabzon) izahat ver-

~ Devlet Demiryollan maaılarında 
~ • Ye kadar bir esaı kabul edilıne
h :· l~r.enin teknik bir idare oldu
leketı zarı ıtibara alınmıt ve diğer mem 
Leler~ ~un seneler yapılan tecrü
~ . rıne mütehaasıalar getirtil -
l'ııida~ ~ayet onların da mütaleala
llt u ıı tifade edilerek itin icapları
~f: bir barem hezırlanmıftır. 
ler{ b ııce •rkadapnımı ip.ret ettik
t&re :ı derecede hizmet müddetlerine 
bL....._ - eenede bir kere maapn arttı
~ ee&aı kabul edilmitti. Binaen-
~ 'ı: ~ur kendi derecesinden 

a.. · lencde.ı -ı,,..,.. .. - - ,.._,..J: .:;.""-;ı=- -, • 
~ Zlftl • "''ca.ıı. muı;yasl.A \W oısa, 

~fi görece~r. JS ~ett~ 1ıitmet~e 
~ z~ onun Azami maaıını a
le ~r .. LA~m Genel Direktör i
~eriıı~ertn!n v~ huku~ itleri mua
llbl ol lll tayınlerınde hıç bir kayda 
""- 111 UlıınaıDası ve idari zaruretlere 
~ b.ealeld ihtisaslan barem cetve-httett ~~ ~erecelerine Bakanlar 
~efi rile ıliveten memur alma 
'ı~ hakkındaki hükmi itirazlara 
~ ve bu fıkra üzerinde durul • 

ltrııı~ 
~ ~l rn ıaylavı Tahsin mütaleala-

..... )) er~en demi.ftir iri: 
"ıii iti etııiryoUan idaresinin yüklen
~·Çok muazzam itlerdir. Bu 
:::...~ ıtler öyle bir terfi için üç se 
1.~Ja lene beklemeğe müatahak a
~İıdir l~e olunamazlar. MalQmu 
~ldıtı ki .Anadolu ıimendiferleri ya 
"'\~ '9akıt te bu iJleri başaran bir 
~~\'ardı. Yapılan bu yollar 1200 
.SUeıı 111 eden ibaretti. Çoğu da terkc
)o~eı:eketıerde kaldı. Bu yapılan 
~it Uçt b Ciln mevcut olanlann an-
~ Pl~ !ri olduğu halde, bu adam 

hra.ı ile ayda 6000 lira ıarap 
~bı. ~ed!rdi. Artık siz tasavvur 
Ilı bir ~ lracür İll'af yapılırdı. Şimdi 
~ ftan bu timendifer hatlan-

t en ve harikalar ıöeterirken 
e ~ ' ~~it lra 111~ur~a bütün hatları ida 
~~ ~ bilıyeti ı<Ssteren bu arka-
'-~-!'~ra vermek doğru değil
~ edi &ençlerimiz Avrupada 
~11 ,t buraya geliyorlar. Barem 
h...Sucibince ilk alacakları maq 
~ ~ bqıa<1ıtz için memuriyet 
•;:,_" bil ortar. Halbuki bu yüzden 
.~~ kabiliyetler ıa.teren 
h..ı~ llleaeı ıtbaıma getiremiyoruz. 
~e ~ereee e tudur: Bizim bülıfuneti 
il".r'«illll ed iiıniz bu aaWıiyeti hiiınil 

• ~ok ecetlne emniyetimiz var mı 
~~..::dur? (Vardır sesleri) 
'e • ~ ıaııı.~ıılara emniyetimiz var -
~~~eti verelim iri memleket 
~~e y

0
{ Yetiten, bet. altı bin ki

h_~e altı u ida~e edece~ bir daire 
t~ .,.~ lıra vernuyoruz. Çok 
~-:-cqh u T~~kkür olunur ki, 
ıır:.~ !beaet1di de •ti .topladı. Diyor
i~ ~ timendifer idaresinin 
~ bUkuJr de Yetİfmit, idarede bu
ll-.~Jten. lllÜfavirleri V"lrdır. On
Jı.~? tı . dıtandan naaıl batkaıı s:_ o'?diler, bizim milyonluk bir 
'- rb:raa, nıutlaka dıtandan da
a._ ·~oruz daha becerikli bir avuka
~ i}'l 'etiti. ÇUnkil onlar hariçte d .. 
~11 111nı.~~· Oradan aldıktan 
~ .. ti~ kuanmak, para, 
'e~ llfı bura 0 bnak gayesile çalıtıyor
L::' b~ ~-· terfi eder, gider der-
~ ~ ;'ler, büyük dava çıkınca, 
~ ~~k .değerli avukatlar 
~ isi. yetındeyiz. Bunlara 

on bin lira verm,!k mec-

buriyetinde bbyoruz. Binaenaleyh 
tunu söylemek isterim iri dıtarıda öy
le avukatlar vardır ki, senede bet bin 
lira verKk. daha fazla versek, yine 
bize bağlanmazlar. Çünkü öyle çok 
daha fula kazanıyorlar. Binaenaleyh 
hükOmete bu salihiyeti vermek zaru
reti vardır. Eğer bunlara ihtiyacımız 
varsa •• (gUlütmeler) maddenin böy
lece kabulünde zaruret vardır. ... 

Uyihada bulunan bu muvakkat 
madde tudur: 

"Devlete intikal eden ve edecek o
lan hatların memur ve müstahdemle
rinin ehliyet ve hukuklanna göre bu 
kanundaki tahsil kayıtlanna bakılmak 
llZin bir defaya mahsuı olmak üzere 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından Dev 
let Demiryolları idaresi bareme inti
bak ettirilir'' 

Refik lnce - Bir defaya mahsus 
olmak üzere ne demektir? 

Encümen namına Sırrı (Trabzon) 
tu cvaebı verdi: 

- Yani bir defaya mahsus olmak 
üzere esaılı bir kayıt koyuyoruz. Dev 
Jet Demiryolları memurları terfi hü
kümleri onlar hakkında da cari olacak 
tır. 

Ç etinlrayanrn bc.)'Gftatı 
Ankara, 9 (Hususi muhabirimiz bil 

diriyor) - Devlet demiryollan barem 
kanunu Kamutayda görütülürken Ba 
ymdırlık Bakanı Ali Çetinkaya tu be
yanatta bulunmuştur: 

- Biliyorsunuz, bu müessese mem 
leketimizde henüz tetekkül etmit va
ziyette değildir. Seneden seneye eli -
mize geçen bu ıimendiferleri mevcut 
personelle mümkün olduğu kadar tak 
viye ederek günü gününe elimize ge
çen kısımlarla idare etmekteyiz. Yani 
kurulmuş bir vaziyet olmadığından 
mütkülat içindeyiz. Teknik ve memur 
lanmızın tahsili, Ali formalitesi cihe -
tinden fevkalide aıkıntı içindeyir. Bi
naenaleyh müe11ese henüz istikrar 
peyda etmemiftir ve timendifer inşa-
rtl dlti"li2 ibf't"Ollft&'yUr ~~~oır v!f}rfi\in 
da teknik elemafilan yeti~tirmeli f>I -
rinci derecede vazifemiz tarafındadır. 
Bugün için müdürü umumileri, mua
vinleri, bu suretle t.ayin etmekte za -
ruret vardır. Bunu dil§ünerek ve bile
rek yapmıtızdır. Bir taraftan da ida
reye esaslı olduğu için hem tekniği, 
hem idareyi ayni mükemmeliyetle 
yürütebilmek maksadile bir müdürü 
umumi iki muavin kullanmak mecbu
riyetindeyiz. idare bozuk günler ge -
çirmittir. Şimdi esaslı olarak ele alı
yoruz. Günden güne intizam alltmda 
yürüyen kuvvetli ve cümhuriyete li
yik bir müeneae haline getireceğiz.,, 

Ankara, 9 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Bu yıl için İmrah, A
dana, Usküdar, ·Bilecik, Mustafake
malpap, Bursa ceza evlerinden 50 
mahkum gönderilmittir. MahkUmllr 
burada ziraatle ve balıkçılıkla uğra
tacaklardır. İmralı adasına gide~ek o
lan cezalılarda aramlan prtlar tun
lardır: 
Yatı 2 1 den aşafı ve 40 tan yukan 

olmıyacak, mahkilmiyetinin bir kıs
mını ve ceza kanunlanna göre ilk ha
pis hücrevi kısmını geçirmit buluna
cak ve geride kalan cezasının kalan 
müddet 2,5 seneden aplı ve 10 se
neden yukarı olmıyacak. Aslında zi
raatle uğraşmış olacak. 

(Burada bilhaasa hapishaneden çık 
tıktan sonra ziraatle uğraşmayı ken
dine it edinmek rorunda kalan kim
seler mevzuubahistir). 

Bundan batka aynca buraya gire
cek mahkumların sağlığı da gözönü /
de tutulmuştur .Mahkitmlann adada 
yerleştirilmesi işite ceza evleri mü -
fettişlerinden Mutahhar uğraımakta
dır. İmralı adasına mahkQmlarla be
raber ayrıca bir ziraat uzmanı da git
miştir. Balıkçılık için mahkftmlar ara 
sında bahkcılıkta ustalığı olanlardan 
faydalanılacaktır. Yakın zamanda, bir 
çok yabancı memleketlerde olduğu 
gibi, birde de böyle adalarda modem 
hapisanelerin teşekkülü bitmiş ola -
caktır. Burada mahkQmlann ıslahıhat 
edip etmedikleri daimf bfr kontrol al
tında tutulacak ve ıslahıhal ettikleri 
görülen mahkumların kalan cezaları
nın tecili kabil olacaktır. Bundan baş
ka çocuk ceza evleri için de hazırlık
lar yapılmaktadır. Bugün hemen bü
tün ceza evlerimizde 18 yırşını doldur 
mamış mahkumlar için ayrı bölmeler 
yapılmııtır. 

idman Cemiyetleri Genel 
merkezi toplanbaı 

~nbra, 9 (Husuıf muhabirimiz 
:b_ildiriyor) - Türkiye İdman e>nJ
yetleri genel merkezı ougifn saat 15 
te toolanmıştır. Toplantıda nizamna
mede yapılacak degışıkliklerle cemi
yetin içişlerine dair evrak üzerinde 
konupnalar olmuttur. 

Bayındırlık Bakanlığında 
bir yıldönümü 

~nkara, 9 (Husust muhabirimir 
bildiriyor) - Dün Bayındırlık Ba -
kanlığı Y eni9ehirdeki binasına taşın
dığı günün yıldönümünü kutlulamıt
tır. Bunun Bakanlık binasının bir sa
lonunda toplanan direktör ve iıyaria
ra müstepr Arif ve yapı binası genel 
direktörü Kazım birer söylev vermit
lerdir. 

FOTOGRAFINIZI GÖNDERiNiZ, 
KARAKTERiNiZi SöYLIYELIM 

.. . . Rafit Riza 1 

Agır sıklet hıste ve onu dalına 
müvazeneleyen kafada bir a

dam .. Tannnadı 
ğı adama karşı 
nazik olduğu ka 
dar da soğuk
tur. Fakat tam. 
yanlan ve dost
tan arasında da 
ima aranır ve 

meclislerinde yüksek sempatisi 
vardır. Tahakkümden biraz hoş 
lanır. Kendieinden hiç memnun 
değildir, lakin söylemez. İçinde 
kuvvet vardır, ıztırap ta vardır. 
Konfordan hoşlanır. 

Reşat rturl 
Sıralann ucunda ve biraz ge

ride oturmuş bir seyirci tipidir. 
Güçlükle faali
yete geçer. Bir 
meselede müli
hazalannı espri 
lerle anlatır İki 
hasım tarafı ba
nştmcı bir a -
maçla hazan bu 

tarafm, hazan öbür tarafm mü
dafiliğini yapar. Muhayyile sa
hibidir. Fakat muhayy!lesini ha
yata tatbik eder. 

Resimlerinizi Gönderiniz, 
Sorbon '°!niv-.iteli Psikoloji ıra· keactilerinia de lotolrafilerini lla

~a Nere~ ~ean Carteret'nin kendi- malı auretile taluaİÜma llİt tJ::U... 
..... nrdiiimiz lotolnfiler üzerinde- yapdmuau iatemeJ.inclen anlı 
lııi taWilleriııi llir laaftadana..; netredi fimdiye kad.. a··---=-- .. dyeril~ 

F admi · L:- • ---- gon en J'~ ramızmn ~ lıMumacb- foto~ bi!'*i llfllUf ve Jean Car-
i!. •.?'!'~. '!to~ bakarak teret nan tahlillai bu •uretle büyük 
:rarutt~iü hüküml•d~ isabet, bay. alika uyaadmmım. Bu foto.ır.....cı 
ret venc:i .... clenoecledi;r· Bu fikrimi- ait tahlilleri elimizdelci IDefb:.:= 
• okuyıaculanmmn da 11tirak ebnelc. lar tahlilleri bittikten sonra ,.. bize 
te oldufaau, aldıiıma ~plarm gönderme sırası ile saaetemiacle Def• 
~oklufwMlaa w bu laabete manaırak re bqlayacaiız. 

Foto§raflnizi 
karakterinizi 

gönderiniz, 
s6yliyellm 1 

........................ ,22717??37 

Ecnebi Ve Ekalliyet Okul
larına Yeni Direktif 

~nkara, 9 (Hususi Muhabirimiz 
bildiriyor) - Kültür Bakanlıiı 7 
ilimizde bulunan ecnebi ve ekalli
yet okullannm talebeelrine vere -
ceği kültür için takip edilmesi la
zım gelen yollan gösterir bir ta
mim hazırlamrt ve bu tamimi 7 ilin 
ilbaylıklanna göndermittir. Ba
kanlık bu tamimde ecnebi ve ekal
liyet okullann yeniden ıube ve sı
nıf açmalannı kabul etmemekte
dir. Ekalliyet ve ecnebi okullann
da okutulacak Türkçe dersini bu
nun öğretmenleri vereceklerdir. 
Ancak Türkçesi zayıf olan talebe -
ler için ayrıca düzgü nve iyi Türk
çe öğretmenlerini temin için kurs 
açılmasına müsaade edilmittir. 
Bundan batka bu ,a'İbi okullarda o
kutulacak olan tarih ve coirafya 
dersleri Türk okullannda okutu
lan müfredat prog-ramlarma uy
gun olacaktır. 

Ancak bu okullar bugün orta ve 
lise okullanmızda okutulmakta o
lan tarih ve coğrafya kitaplann
dan batka mensup olduklan ulu
ıun tarih ve coiraf1asmı da okut
mak istiyorlana, o zaman okutmak 

U~ büyük Eti 
Mezarından 
~ıkarllan eserler 

Ankara, 9 (Husust muhabirimiz 
bildiriyor) - İki buçuk aydır Türk 
Tarih kurumunun Alacahöyükte yap
tığı hafriyata mevsim yüzünden son 
verilmit ve orada çahıan heyet An
karaya dönmüştür. Hafriyat sırasın
da 6,5 ve 8 metre derinlik.'erde ele 
geçen üç büyük mezarın verdiği aan'
at ve arkeoloji eserleri bugüne kadar 
On Asyada bulunan tarih definele
ri arasında birinci derecede gelecek 
önem ve değerdedir. Ele ge~en .altın, 
bakır, tunç, gümüt. tat ve pıtmıt top 
raktan yapılmıt vazolar, kaplar, f&~
panya kadehleri, iğneler, küpeler, bı
lezikler, gerdanlıklar, mühürler ve 
diğer sü• parçaları batında tunçtan 
iri ve cidden eski kılıçlar, kınlar, sa
yısı sekizi bulan türlü biçim ve bü -
yüklükte günet kursları, geyik, ijküz 
heykelcikleri vardır. 

Hafriyattan dönen heyet bu sabah 
Kültür Bakanı Saffet Arıkan tara· 
fından kabul ~dilmİf, hararetle teb
rik olunmuttur. Elde edilea neticeler 
bir kitap halinde ne ~Wtir 

Masonlar bütiin 
Mallarını Halkev· 
lerlne verdiler 

Ankara, 9 A.A - Mes'ul ve ma
ruf imzala raltında ajanamuza ve
rilmiıtir: 

Türk Mason cemiyeti,. memleke
timizin soysal tekamülünü ve &ün
den güne artan muazzam terakki
lerini nazan itibara alarak ve Tür
kiye Cümhuriyetinde hakim olan 
demokratik ve cidden laik pren
siplerin tatbikinden doian iyilik -
leri miifahede ederek faaliyetine 
-hu busuata hiç bir kanun olmaksı
zın- nihayet vermeli ve bütün mal 
larmr memleketi naoyaal ve kültü
rel kalkınmasına çalıtan Halkev
lerine teberruu muvafık &ÖrmÜf
tür. 

Hava tehlikesini 
Bilen üyeler 

Ankara, 7 (A.A.) - Hava tehlike 
sini bilen üyeler: Anastas Nikolaidi 
20 Htrant Fotosciyan 20, Uzeyir 20, 
Salih Osman 20, Mustafa Tevfik 20, 
Ismail Ahmet 20, Şükrü 20, Nuri 20. 
Osm Cilaciyan 20. Ağatokli 20, N. 
Farika 20, Perbazil Nili:o 20, Musta
fa 20. 

Alaca büyüğündeki izerler 
Çonım, (Ozel aytanmız bildiriyor) 

Alaca hüyiiğü kazıaı devam ettik,.Çe 
bu mmtakanın en büyük Eti 1zerleri 
hazinesi olduğu görWmektedir. Şim
diye kadar çıkan izerler ile ulusal ta
rihimize yeni pfaklar açan büyüğün 
altın avadanhklan batlıca ıunları tet 
kil ediyor: 

Alt~n i~rikler, kadehler, gerdanhk
lar, b!l~zıkl~r ki, en ince aan•at itle
melerını haızdir. Vazolar, altın topuz 
güç tan~ıaı tiınaali olarak yaprlmııtır. 
Daha bırçok tabiat, ay, gilnet, geyik, 
)'urt, aslan heykelleri çıkm11tır. 

Bir otomobil devrildi ve 
yandı 

Çanakkale, (Ozel aytanmız bildi
riyor) - Şoför Arifin idareıindeki o
tom0bil, Çan.ak~leden Bzineye cider
ken devrılmıttır. Kaza, t<>förle bera
ber yolculann sarhot olmaları yüziin
den vukua gelmittir. Aqaba devril
dikten sonra, mlltterilerdeh biri bera
berindeki çalcıyı aramak üzere oto
mobilin etrafında dolatmağa ba§la
mıt ve kibrit çakmıttrı. 
Ateı otomobilin benzin depos\ınu 

~utu9turmut ve araba derhal yanma
ga batlabufbr. Gece yarısı, hiçbir 
yardım yapılamamıı, otomobil tama
men yanmıttır. insanca zayiat yok
tur. Zabıta tahkikata el koymuftUr. 

için kabul edeceklerini bildirdikle
ri kitabm Kültür Bakanlıimca özel 
bir komisyon tarafından incelen
mesi ve kabul edilmesi prt olacak
tır. Bu gibi dersler Türkçe olarak 
lürk öğretmenleri tarafından oku
tulacaktır. Ayrıca okutulması la
zım gelen diğer kitaplar da Türk 
okullannın bugünkü programlan -
na aykın olmıyacaktır. Bu huausla
n temin etmek üzere Kültür Ba
kanlığı özel bir komİSJ'OD teıkil 
etmiıtir. 

Bu komisyon okutulmaamda hiç 
bir mani görmediği kitaptan tas
dik edecektir. Bakanlık imtihan 
talimatnamesi yerine bir nizamna
me projesi bazırlamıya karar Ter
mittir. Bakanlıkta toplanan komis
yon nizamname projesi üzerinde 
çalıpnaktadır. Pro~ aon ,eklini al
dıktan sonra bazı okul direktörleri 
Ankaraya davet edilecek ve proje 
hakkında fikirleri alınacaktır. Pro
je, Devlet Şiraamdan ıeçerek kat' 
iyyet keabedince artık imtihan e
ıaslannm sık 11k deiittrilmek ih
timali bertaraf edibnif olacaktır. 

Dil, tarih ve 
coırafya fakültesi 
Tasdika gönderildi 

Ankara, 9 (Husuat muhabirimizin 
telgrafı) - Bu ay içinde açılı;na tö
reni yapılacak olan Ankara Dil, Ta
rih ve Coğrafya fakülteıinin profeaör 
ve doçentlerine ait isimsiz kadro yük
sek tasdike arzedilmittir. Bu kadro
nun tasdikinden sonra fakültede ders 
alacak profesör ve doçentler asil ola· 
rak tayin olunacaktır. Haber ate', 
ğımrza göre, fakültede doçent olma
lan ihtimali olan isimler arasında 
tunlar da vndır: Fizyoloji için dok
tor Bayan Mellhat, coğrafya için 
doktor Danyal, tarih için doktor Be
kir Sıtkı, latince için Hamit, İngiliz
ce için Bayan Saffet. 

Fakülteye kimin dekan olacağı he
nüz kararlaımış değildir. Bolu sayla
vı Hasan Cemil Çambelin saylavlık
tan istifa ederek dekanlığa tayini biı 
aralık mevzuubahis olmutsa da Ha • 
san Cemilin gözlerinden rahatsız ol· 
ması bu tasavvurun timdilik tatbik 
sahaama konulmaaım geri bıralmut • 
trr. Kuvvetli bir ihtimale göre, Kon· 
ya uylavı Ali Muzaffer Göker fakül
- ""''"mrıı:ım RXmtı!n idare eae -
cektir. 

Vay kaymak vay! 
Mal 1111 aaterllır, tarla mı söyler

ler pek biliıwnez. Bizim gezcin satı
cduın müıteri çağırmaları ayn bir 
musikidir. Tabinhelvası, silivri yo
gurdu, turtu, keıtane, gazete, üzüm, 
karpuz, kavun, balık, zenevat hep 
ayrı nota ile .. tııır. T ahinhelvasını 
palamut abengile satananız güler
ler mütteri yüzünüze bakmaz. Ka
'VU~U kebap kestane satar gibi aa
taraanrz rezil olursunuz. Devirl_.. 
denberi kulaldanmıza yerleımiı iti. 
yatı. bu malların aabldığını satıcı
nın ağzından çıkan kelimelerden de
ğil, kulağına gelen ahenkten anlar. 
Ve bu ahengi beceremiyen emaf mu• 
v.tfak olamaz. Bundan anlatılıyor 
ki musiki ile ekonomi arumda ya
kin ve kuvvetli bailar vardır. Bu 
yoldan yürüyerek işi incıelaeler de 
mu da helva hüzzamdan satılacak 
yerde hicazdan aatılsa daha karlı 
olur mu, olmaz mı ortaya koysalar, 
alq•erit aleminde olduiu kadar mu
siki aleminde de bir hareket olur. 
Esnaf ikiter aylık "'81'" kurslarına 
pdeırler. [Bu sözlerimi yabana atma
yın! Nekadar .epet ve sürahi satan 
lwirPn ..... hep ıalabandan bağı· 
....... ] Bu kurslarda mese~a baya ti
den olmymmyan balıkçılara diploma 
wrilmez. Ruttan baiıramıyan gaze
teciye pzetecilik ettirmiyecelderi 
sia • 

Ben hirini hilirim, böyle bafn'a• 
rak mal ıaatan gezgin esnafm önün· 
den, yanında kadın olduğu zaman 
geçmez. Sinirli bit- adamdır. Batma 
muhtelif vak'alw gelmiı te oncJan. 

Bir sün bu zat ihtiyar anuile bir 
.......... önünden geçiyonnuı. Ma· 
ıaT lmaten mi yapımı, yokA tesadüf 
mü olmut. tam ilrtiyar dükk&am önü• 
ne geldiği zaman: 

- Vay mupnulam vaaayt_ de
mez mi? Kadın biddetleamiı. Oğlu 
da manavla döğÜflnÜt 

Bir diier gün ahbaplanndan bir 
güzel kadınla l&kerdacmm nnünden 
&eçİyOl'IDllf. Herif: 

- Vay kaymak vay! dedi diye bir 
ele oaunla döiüpnüı. Şimdi •tık 
lmdmJa böyle yerlerden geçmiyor. 
Doinısu1M1 isteNeniz, onların bu 
sözleri ....ıı..m. ım, yok. yoldan 
........... mi söylediği pek belli ol
muyor ya! .. 

B.FELEK 

Dün Namık isinail için Bir 
Saygı Toplanbsı Yapıldı 
Hatipler bugünkü Güzel San'atler Aka· 
demisini k uran Artistten bahsettiler 
Dün Güzel San'atler Akademisinde 

Namık İsmail için bir toplantı yaprl
mııtır .Saat 14 te kıymetli San'atka
rın en son fotoğrafisi projeksiyonla 
göst~rilerek merhum namına bir da

kika •usuldulİ:tan sonra Akademi mü-
dür muavini Safanın bir hitabesi din
lendi, arkasından Peyami Safa, bu
gün (Dütündükçe) sütununda oku
yacağınız musahabeyi yaptı. 

Peyami Safayı Akademi hocalann
dan Ahmet Hamdinin sadık ve güzel 
portresi takip etmit ve az sonra kür
süye gelen ressam Elif Naci Namık 
lsmailin büyük harp yıllarındaki por
tresini çizerek ıözlerine töyle devam 
etmiştir: 
''- Namık lımaili büyük reuam 

diye tanırız. Ona ilk hürmet ve mu
habbetim de buradan hatlar. içimiz
de onun resimlerini ıörmiyen, onun 
resaamlık kudretine tthit olmamıı 
kim var ki. • 

Ben, reıimlerinin san'at kıymetle
rine dokunmak, onlar baklanda tenki
di fikirler yürütmek niyetinde olma
dığım için onun bıraktığı her aziz ha
tıra gibi çocukluğumun giizel ıünle
riııde gördüğüm bu resimleri birer 
silik, tozlu ıiluet ıibi hatırlarım. Kas
tim de zaten onu hatırlamak, resim 
tenkidi yapmak değil. Resaam Namık 
İsmail, resimleri için benim tezkiye
me muhtaç mı sanki? 
Namık İsmaili Güzel San'atler aka

demisi çatısı altında Güzel San'atler 
Akademisinin kurtarıcısı olarak ha -
tırlamak gerektir.,, 

Dedikten ıonra Akademinin dünkü 
ve bugünkü halini mukayese ederek 
eski iptidailiğinden bugünkü milte -
kamil halini nasıl aldığını ve bunda 
Namık lımailin ne kadar imanla ça
lqtıimı .CSylemit ve: 

"Ona Hamdi Beyden sonra mekte
bin ikinci banisi demekte bir daki-
ka bile tereddüt edilemez. Ve onun ö
lümile yerinin ne kadar doldurulamaz 
olduğunu anlatmak için futa aöze 
ne hacet? En &Uzel, 'n veciz mieal: 
Uç aydanberi bot kalan aanclalyeai.,, 

Elif Naciden tonla talebeden la -
metin ve bir diler arkadapmn aami
mt hitabelerinden sonra nihayet, A
kademiye Namık lamailin günlerin
de ginniı olan talebelerden Bayan 
Neriman konufJUya batladı. Boynu
nu ve omuzlarım örten beyaz kolalı 
yakası ve beyaz kollukları ile karp
dan dini bir iyine batlamıı bir rahi
be veya dile ıelmit bir madoııııa te-

Namık lnnailin siyala tüller İfÜkl• 
teılair edilen bütü 

ıiri yapan tatlı bir sesle hocasmm 6. 
l~ünü İzmirde nasıl öğrendiğini söy 
liyen genç kız: 

.. _ Bu yıl derslerimize onsm bat
ladık. - diye devam etmittir - Onun 
mektepte yarattığı sıcak hava yerine 
''Müdüriyet,, levhaıı asılı odasınnı ar
tık hiç açrlmryan bpalr kapısı görü
nüyordu. O kapı sanki bizim matemi
mizin tablosu idi .. Onu tanımak zah
metini elde edemiyen ve bu yıl Aka
demimize yeni gelen arkadaşlanmız 
bile bu kapıda vekarla yer alan mate
mimize büyük bir saygı ile iştirak e
diyorlardı. Şu muhakkak ki burada 
direktörlükten ziyade genç istidatlar 
kitifliği yapan mevzun ve ahenkli 
aan'atkir artık ebediyen aramızdan 
aynldL,, 

Akademiye çok sevilen bir dostun 
beğenilen bir artistin, sayılan bir h~ 
canın hatırasına saygı sunmak için 
gele?1er eski Fındıklı sarayının di -
reklı salonuna akıamın ilk gölgeleri 
düterken sessiz seniz dağıldılar. -
N. N. 

Spor klüple•İ kongreleri 
Ankara, 9 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Spor klüplerinin Adi ve 
fevkalide kongrelerde mıntab mer
kezine haber vermeleri, bu kongreler
de mıntaka reialerinin rey aabibi ol • 
makaızın müt.alea beyan etmek üzere 
hazır bulunabilmeleri hakkında umu
mi merkezce .karar ahnmaaına dair 
bir cerqan vardır. 

( 
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No. 28 Yazan: Ziya ŞAKIR 

Padişah Odaya Girince Cinci 
Hemen Fırladı Ve Padişaha 

Dışarı Çıkmasını Elife işaret Etti 

Diye Cinci Hocaya büyük bir kor
ku vermi§ti. 

Cinci Hoca, vaziyetin nekadar teh
likeli olduğunu hissetmişti. Lakin bu 
hissini Padişah Ibrahimden saklamı§; 
geceyi ıükunetle geçirmişti. Cinci 
Hocanın odası, padişahın yatak oda
sına bitişikti. Sabahleyin uykudan 
uyanan Ibrahim, Cinci Hocanın oda-
6ında birtakım ağlama ve yalvarma 
sesleri i§itmiı; derhal kapıyı açarak 
içeri girmişti. 

Cinci Hocanın ağzı, bembeyaz kö
pükler içinde idi. Hoca bir seccade
nin üzerine kapanmış; elindeki tea
bihi bir tarafa atmış, gözlerini yarı 
kapamış; ağhya ağlıya meçhul bir 
kuvvete yalvarmakta idi. 

Padişahın odaya girdiğini görür 
görmez, hemen yerinden sıçrilmlf; 
derhal odayı terketmesi için elile pa
dişaha işaret etmişti. Şimdiye kadar 
Cinci Hocanın bu halini görmemiş 
olan paditah birdenbire lrkilmi§, v'c 

..,sonra derin bif korku içinde odadan 
çıkarak 'kapıyı da usullacık kapayı
vermi§ti. Fakat, padişahın içine ıa
rip bir merak girmi§ti. 

- Derdimend !.. Acep niçin böyle 
bihuzur ve elemnaktir ?. 

Diye mırıldanmış ve sonra kula -
ğını kapıya dayamııtt. Şimdi odada 
konuşanları işitmeğe başlamıştı. Cin 
ci Hoca ağlaya ağlaya yalvarıyor -
du: 

- Gel etme, eyleme... Sen nasıl 
bir batın padi1ahı isen, ol dahi bu 
yeryüzünün padita}lıdır. Ben ıizi, bi 
ribirinize kardet eyledim. Görürsün 
ki, aaadetlQ padiphımız bir mübarek 
nttır. Sizlere hiçbir zararı dokun -
maz, timdi ne deyu, bu ehti bour -
sın. Onu burada komazsın. Bencile
yin kuluna hiç insaf ve merhametin 
yok mudur. Yaaaa, Mihail ! ... 

Bu ağlaya ağlaya yalvarışa: ıert, 
pürüzlü, dik bir aes cevap veriyordu: 

- Filhal bizi kardeş eyledin. Am
ma, bizim ahdimiz, ancak ıart ile 
kaimdir. Egerki, yeryüzünün padip
hı, burada bir gİ.in daha kalırsa, leş
kerimi çeküp üzerine varsam gerek
tir. Zira onun yıldızı, bir aydan faz
la burada kalmıya müsait değildir. 
Ya, çekilip gitsin .. V(. yahut vaktine 
hazır olsun. 

Padiph lbrahimin vücudü, buz ke 
eilmiıti. tıte, kulağile i§itiyordu ki; 
ecinni padişahı kendisine meydan 
okuyor, leşkerini çekip gelmiye hazır 
]anıyordu. 

İbrahim, daha fazla dinliyememit
ti. Kendi hakkında söylenecek olan 
korkunç sözleri işitmek istememişti. 
Derhal odasına girmiş ve bir kenara 
sekilmişti, Biraz sonra Cinci Hoca, 
sendeliye sendeliye sersem bir halde 
lbrahimin huzuruna girmiş: 

- Sultanım!.. Bilmezsin bu ku -
Jun senin için ne çeker. Ne rütbe eza 
ve cefaya göğüs gerer. Bu gece, ecin
ni padişahı az kalsın bu sadık kulunu 
boğa.yazdı. Kafdağının arkasından üç 
irmak bağışladım da, ancak gönlünü 
edebildim. 

Dedi. 
İbrahim, o kadar büyük bir kor -

ku içinde idi ki: daha hata bıyıkla -
rının ve sakalının uçlarından beyaz ' 
köpükler saçılan Cinci Hocayı daha 
fazla söyletmek istemedi: 

- Biliyorum: Hoca. Cümle9ine 
agahım. Bes .• Tez, hazırlık görülsün. 
Kuşluktan sonra binit edelim. 

Cevabını verdi. 
Bir ay süren eyrılıktan sonra, padi 

sah İbrahim tekrar lstanbula avdet 
~diyordu. Istanbulu bir ihtilal tehli
kesinden kurtarmıya muvaffak olan 
Mehmet Paşa, Padişaha da bir gös
teriş yapmak istemiş; Hünkarın av -
"eti ıere!ine her tarafta Jenlik yapıl-

masım emretmişti. 
Ayni zamanda, Yeniçeri bölük ağa 

larına da Ağa kapısında bir büyük zi
yafet vererek ocaklıları da yola ge • 
tirmiş ti. Talih; bu genç Sadrazamı, 
daima ellerinin üzerinde yükseltmek
te idi. Yine bugünlerde büyük bir mu 
vaffakiyet elde etmiş: lstanbul hal
kının gözüne girmişti. 

O ıırada, Karadeniz boğazı civarın 
da Rumlardan mürekkep bir etkiya 
çetc3i türemi9ti. Bu çete, oralardaki 
köyleri çiftlikleri basıyor; Türklere 
akla ve hayale gclmiyen zulümler ya 
pıyordu. 

Bunlar, yine bu sırada Akpınarlı 

Ahmet ağanın çiftliğini baamışlar, 

Ahmet ağarı yakalamı§lar • Kulenin 
alanına büyük b r ate§ yalrniı l"IT, Ah 

met ağayı diri diri bir şişe geçirip kr
.zartmaya batlamıtlardı. 

Bu vahşeti kulenin penceresinden 

gören Ahmet Ağanın zevcesi tahamül 
edememiı; saçını baıını yolarak orta
ya atılıp kocasını kurtarmak istemiş
ti. Fakat eşkıyalar derhal bu kadını 
da yakalamışlar; çırçıplak soymuşlar 
kızgın bir tepsinin üstüne oturtmuş
lar: göğsüne ve vücudünün en nazik 
yerlerine ateşte kızdırılmış nal:ar 
basmışlardı. 

Ve ıonra çiftlikte bulunan bütün 
kıymetli eşyayı toplayıp savuşmuşlar 
dr. Bu facia, çarçabuk lstanbula ak
aetmiş: halka büyük bir heyecan ver 
mişti. Her tarafta, 

- Ne olaclk?. Devlet erkanı zevk 
ve sefahatte. Yarın kafirler buraya da 
gelip burnumuzu, kulağımızı kesse • 
ler, karşı koyacak yok, 

Sözleri yükselmişti. 
Fakat Sadrazam Mehmet Paşa; bu 

hadise karşısında pek atik hareket et
mişti. Vaziyeti bir mektupla padişa -
ha bildirmekle beraber, seksen kişi -
den ibaret olan bu eşkıyanın yakalan
ması için Yen içeri çorbacılarından 
Mustafa afayı bir orta ile takibe gön
rlermiı; eşkıyanın kaçacağı yolların 
tutulmasına da, Çatalcadaki Yeniçeri 

, bölüğQ.nün ustasını memur etmişti. 

Eşkıya, her tarafta'n sıkıştırılmış; 
nihayet (Istranca) ormanına tıkılmış 
tı. Bir hafta süren musademe neticc
ainde, çete efradı kamilen katledilmiş, 
fakat reislerile çete efradından altı ki
şi diri olarak ele geçmişti. Ve bun -
lar, zincire vurularak Iııtanbula geti
ri?miş, Yedikuleye hapsedilmişti. 

Padişahın lstanbula gireceği gü:ı 
parlak bir istikbal merasimi yapılma
sı takarr\ir etmişti. Bütün devlet er
kanı ile Yeniçeri ortaları, şehir tüc
carları, bedestan hocagileri, çtır!?ı es
nafları, Davut Paşa sırtlarında Padi
şahı istikbal edeceklerdı. 

Bu proğram aynen tatbik edilmiş; 
önde dokuz katlı mehter çalan mubte 
şem bir alayla Mecnun lbrahim Istan 
bula girmişti. Caddelerin köşebaşları 
na taklar, çardaklar kurulmuşt~. Yol
lar, halk ile dolmuştu. Faka~ Jbra -
him, bunların hiçbirine ehemmivet 
vermiyordu. Şimdi onu:ı hayalinde, 
biraz sonra kavuşacagı (telli hase -
ki) si ile sarayın ılık ve muattar ha
vası; samurlara kaplanmış olan yumu 
tacık odası canlanıyordu. 

Alay; Fatihten, Şehzade başından, 
Beyazıt meydanından, Divanyolun -
dan geçmiı; Firuzağa camiinin köşe
sindeki kulluk'un önün~ gelmişti. 

Buraya gelince; İbrahim Koçoda 
birdenbire doğruldu; arabanın sağın -
da atla giden Sadrazam Mehmet Pa
§aya: 

- Ya, bunlar kim? .• 
[Arkan Yar} 

F'azla · Nazın Sonu 
Kadınların sevdikleri erkeklere 

karşı kendilerini tutarak soğuk görün 
mek, onların sevgilerile alay etmek 
ve bu suretle erkekleri daha çok ken 
dilerine bağlamak istemeleri malüm ... 
Bu tertipler ancak iyi idare edilir ve 
mübalagaya kaçılmazsa faydalı ola -
bilir. Yoksa meşhur kelamdır: "Faz
la naz aşık usandırır.,, 

İşte "Ateş Böceği .. de böyle bir naz 
yüzünden sevdiği ve kendisini çıl -
gınca seven genci kaybetmi~. 
Ateş Böceği on dokuz yaşındadır. 

Şimdiye kadar kimse ile alakadar ol· 
mamışken yakınlarından bir gencin 
kendisini sevdiğini seziyor. O da 
sevmiye ba§lıyor. Fakat bir arkada -
şı ona: "Aman sakın, sevdiğini belli 
etme. Sonra senden soğur!., diye na
sihat veriyor. Ateş Böceği bu nasi • 
hati sonuna kadar tutuyor ve sevdi
ği genç evvela gözlerile, sonra ha • 
r~k~tle.:-~~e. sonra dilile onu sevdiğini 
bıldırdıgı halde alay ediyor ve bu a
laylar devam edip gidiyor. 

Bir gün genç kendiı:ini babasının 
evlendirmek istediğini söylüyor. A • 
t~ş Bö~eği inanmıyor. Fakat onu te~ 
vık edıyor. Hemen evlenmesi:li söv. 
liyerek soğuk davranmak rolünü so
nuna getiriyor 've nihayet genç sahi -
den nişanlanıyor. Nişanlısilc gezmi -
ye ba§lıyor. 

Ateş Böceği~in mekt .. ır unun son 
kısmı: 

''inanmıyorum. Çok fazla zevkı 
•elim sahibi olan bu gene •akil de • 
necek kadar çirkin, alay~ettiği be. 
ienmediği bir kızı ntuıl •ev:bilir. 

s.cxiiiini lar:uJeyİm; önümtl• luç
kıra hı kıra da1t6 bir ay •"""' aflr• 
.)'an her hareketile beni ıevdiğini an 
latan bu genç yoksa bir artist midir 
ki, bu kadar maharetle rol nyniya
biliyor? Erkeklerin yalancı vefasız 
olcluklannı İfİtirclim. Fakat sevme • 
dikleri bir kimse önünde de içten 
ağladıklarını İfİtmemİffİm. 

Seven insan bakıılarından belli o
lur değil mi? Ben orada sevgi parıl
tısından bafka bir feyi bulamamıf -
tım. Fakat seven bir insanda bu ka· 
dar az bir zamanda nasıl unutur ela 
bir ba1kasını aever?. Hem eğer be
ni hala seviyorsa nişanlısı ile neden 
guiyor? Ôyle değil mi elendim? 
Şimdi •İze •oruyorum: Bu genç be
ni hakikaten sevmif midir? Yaksa 
benim alaylarıma mukabele olarak 
daha doğrusu onun •evgisine muka
bele etmiyorum 1eklinde görünmek 
liğim midir ki, o kızla nişanlanma
sına Hbep olmuftur? istemeden o
nun izzeti nefsini kırdığım zaman
lar oldu. Amma bunda da benim ka 
bahatim yok .. Sırf o arkadaşımın na 
•ihatini tutayım eledim. 

Babasının ısrarlarına dayanamı • 
yarak evlenmesine de aklım almı • 
yor. Bu zamanda kızlar bile İste • 
medikleri adamla evlenmiyorlar. O 
nu bu kadar aciz görmek istemiyo. 
rum. Parası İçin desem , baban kı· 
Jun baba•ınclan daha zengin. Bil • 
miyorum anlamıyorum. Hangi tara 
lı tutıam içinden çıkamıyorum. 
Hem bir babanın kendi ha.is dü1ün 
celeri uiruna evladının •aadetini 
Feda edeceğini aklım almıyor .• Siz 
ne dersiniz?,, 

Anlaşılıyor ki, Ateş Böceğinin 
sevdiği genç aylarca onu çıldırasiye 
sevmiş; fakat bu sevgisine alaydan, 
istihfaftan, 13kaydiden başka mtika -
bele görmediği için ümitsizlikle baş
ka bir aşka kendini kaptırmıya çalış
mıştır. Ateş Böceğini sevdiğine şüp
he yok. Fakat bir aşkı unutmak için 
başka bir aşka yol vermenin en iyi 
çare olduğunu bilen genç sevgilisinin 
kendisine karıı lakayıt olmadığını 
muhakkak bircok tezahürlerle görüp 
anlıyabilirdi. Hele nişanlanmak üze -
re olduğunu, nihayet nişanlandığını 
söylediği zaman ... 

Her ne hal ise .. Şimdi onun niıan 
}.andığı kızı hakikaten sevip sevme • 
diğini öğrenmekten başka çare yok -
tur. Olabifü ki, ümitsizlik içinde ve 
derin sevgisini unutmak için bu ma
ceraya atılmıştır ve bala Ateş Böceği 
ni düşünmektedir. Belki de bu nişan 
bir nümayişten ibarettir. 

Oyleyse Ateş Böceği sevdiği genci, 
her şeyi olduğu gibi söyliyerek tek -
rar kendine bağlıyabilir. Eğer bu ni
ıan ciddi bir bağ vficude getirmişse 

artık iki tarafı da rahatsız etmenin 
manası yoktur. 

• 
İki kızkardeı ve bir genç 

Afyondan E. Seli imzasile: 
''Bir müddet evvel kom1umua o. 

lan bir gencin anne•İ evimize geleli 
ve ailemden beni oilu için İ.tedi. 
Ailem ele razı oldu. Tam nifan ha -
zırlığına baflıyacaiımız aıratla ab • 
lam kendisini iatediklerini, gencin 
beni beğenmecliini iddiaya kalktı. 
Ben genci uzaktan 6Örüyorum ve 
beğeniyorum. Ablam bana gençle 
mektuplaftıklarını söylüyorsa da 
bunu isbat edemiyor. Annesinin an
nemden beni i•tediği de malumdur. 
Ne yapayım?.,. 

Siz nümunelik kumaş değilsiniz ki 
birinizin yerine yanlışlıkla öteki sü -
rülebilsin. Doğrusunu isterseniz ev -
lenme sırası ablanızda. Eğer komşu -
nuzun annesi pek sarih olarak ikiniz 
den birini istemeyip te "kızınızdan 
birini,. demişse yine ablanıza yol ver 
meniz icap eder. Bu ciheti sizin anne 
niz de tayin edebilir. Olmazsa, zar 
atar gibi bir yolunu bulup komşunuz 
dan hanginizi istediğini anlarsnız. 

SAGLIK 
ÖGÜTLERJ 

Tiyatroda öksürmemek için 
Tiyatroda oyun seyrederken öksü

renlerin nekadar sıkıntı verdiklerini 
bilininiz. Çoktanberi senasını işitti • 
ğiniz bir pl.v~i~9,rmek iı;ın vaktini -
zi, rahatınızı, belki işinizi feda etmiı 
siniz. Ovuıı.u dikkatle din~m'iifvfM!e 
yorsu.nuz. Uteden bırı OfıO'- ıy 

bu münuasebetsiz öksürük, bulaşık 
bir hastalık gibi hemen birçok kim
selere geçer; öksürenler birdenbire 
çoğalır. . . .. 

Bu hali ötedenberı herkes ılk ok-
sürenin münasebetsizliğine, sonradan 
çoğalan öksürükleri de öksürüğün bu 
laşıklığına hamlcderdi. Halbuki Ame 
rikan boğaz ve kulak uzman hekimle
rinin dediklerine bakılırsa, tiyatrolar 
da bazen de konferanslarda böyle 
öksürmek kulakla boğaz arasında tef 
rih ve fizyoloji bakımlarından müna
sebet bulunmasından ileri gelirmiş. 
Oyle yerlerde öksürmenin se.bebi ku 
Iağın oynanan piye~ yahut. ver!len kon 
feransı dikkatle dinlemesıymıJ. 

Amerikan hekimleri buna çare o
larak tiyatro ve konferans salonları 
yapılırken onların ak?stiklerine dik
kat edilmesini ıösterıyorlar. Bu he
kimlerin dediklerine göre, salonun 
akostiği yolunda olmayınca dinliyen
lerin kulakları dikkat etmekten çabuk 
yoruluyor. ku~ak Y?r.ulun~a da •.. on.~n 
la birlikte bogaz sınırlenıyor, oksur
mek istiyor. En önce yorulan öksü -
rünce, o vakite kadar dikkatten ku
lakları ve boğazları yorulmuş olan -
lar da kendilerini bırakıyorlar, öksü • 
rüyorlar. 

Bu uzman hekimlerin dediklerin -
den sonra yapılacak tiyatro ve kon -
ferans salonları mimarlannın hesap
larını daha ziyade inceliyecekleri şüp 
hesizdir. Fakat §İmdiye kadar yapıl -
mı§ olan salonlar da, öksürmeğe el
verişli oldukları için yıkılamaz ya 1 
Eski salonlarda öksürmemek için ne 
yapmalı? I 

Bunun için geçen asırda büyük fiz 
yoloji hocalarından birinin söylediği 
çare hatıra geliyor: Oksürme arzusu 
daha ilkin başladığı vakit üst duda -
ğmızı, burnunuzun yanından biraz 
zorlu olarak sıkarsanız öksürük he -
men kalır. Bu çareyle zaten aksırık 
ta durdurulur. Dudak sıkmakla ök -
sürük arzusu geçmezse bir kulağını
zın yanında sinirler üzerine ukıca bir 
basarsınız. En iyisi parmağınızı ağzı
nıza sokarak damağın üzerine bas -
maktır ama, tiyatroda ağıza parmak 
sokmak ayıp olmasa l 

Zaten sinirlenerek gelen öksürük -
teri insan hiçbir !ey yapmadan yal • 
nız irade kuvvetile geçirebilir. Böyle 
öksürükleri kaşınma arzusuna ben!'C
tirler. lnsan utanacağı yerde burnu
nu kaşıyamadığı gibi öksürüğ(inil de 
tutabilir. 

Hele, tiyatroda öksürenler dışarı -
ya çıkarılacak diye bir nizam konur -
sa, emin olunuz, herkes öksürüğünü 
tutar. Çocukları hıçkırık tuttuğu va
kit de, çocuğu bir §eyle:- korkutarak 
hıçkırığı durduramazlar mı? 

Lokman Hekim 

MISIR iLE KADIM ROMAnın MUAZZAM 
VE MUHTEŞEM TARiHÇESi .... 

Göz kamatbrıeı !Oka H ihtipm aabneleri .• 
Rejisör: Cecil B. de Mille'in meşhuru ilem eseri. 

Kleopatra 
Oynıyanlar: CLAUDETTE COLBER n WARNER WILLIAM 

\. .ı 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

İSTANBUL 

12.30: Pille netriyatr, 111: Tolı:atliyan O• 
telinden nakil, çay saati, 19: Bay.uı Babik· 
:ran, pn. Piyano La,enıki, 19,30: Maryo -
Gita solo, 20: Konferans, 20,30: Stüdyo 
orkestrası, 21: Radyo caz ve tango crupla
rı, 21,35: Son haberler, 21,50: Eminönü 
flalkevi ıöıterit kolu tarafmdan İbnlrrefik 
Ahmet Nurinin bir komedisi fıEıki ldet
ler.? 

BÜKREŞ 

# -
İ PEK slnEMAS 

LUISE ULRICH'i 
OLGA TCHEKOVA ve 
ADOLF WOHLBRUCKE 

ile beraber 

ARADIGIM 
KADIN 

filminde takdim ediyor. 

Kadınlar l~ln yapdmıt 
bir filmdir. 
BugUn aaat 11 de ten

zillth matine. 12: Koro. 12,30: Sözler: 12,35 Radyo or
kc~trası, 13,~o:, Spor, 13,55: Plik, Sözler, tL. 
Plak. 17: Koylu yayımı, 18: Orkestra. ~•••••••••••••~ 
Sözler, 19,20: Kanserin süreği, 20: Du· "" 
yumlar, 20,15: Oda müziği, 20,40 Sözler, ~---
21: Dans, 22: Sözler, 22,15: Pllk, 22,30: ,,,
Duyumlar, 22,50: Şarkılı konser, 

.-··· OiyorJar kı ı 

VARŞOVA 

17,45: Leh şarkıları, 11: Danı miiziii 1 
18,40: Sözler ve müzik, 19: Plak, 19,15; 
Tiyatro, 20,10: Rckllmlar, 20.25: Spor 
20,30: Plik, 20,45: Sözler, 21: Koro, 21,50; 
Duyumlar, 22: Sen proıram, 22,30 Sözler, 
23: Danı. 24 Sözler. 24,0S: Dans. 

BELGRAT 

18: Plak: 19,30: Keman konseri, Sözler, 1 
20,30: Ulusal proıram, 21: Sırp akşamı, 
(karışık şarkı ve müzik) ' 1 

BUDAPEŞTE 
1 

17,50: Macar müziii, 18,15: Söylev. / 
18,45: Salon orkeatrası, 19,45: Söylev. 20, 
l 5: Piyano - şarkı, 20,50: Şen yayım. 1 
21,40: Duyumlar, 22,10: Budap .K. orkes
trası, 23,30: Caz. 24f20: Macar milzifi. 

16: Macaristan - ıviçre futbol maçmm 
ikinci yarısını nakil. 

VİYANA 

18,IS: Jalı:ob Schaffner kendi eserlerini 
çalıyor. 18,45: Şen urkılar. 20: Duyum· 
!ar. 20,10: Eilcnceli müziiin devamı, 21: 
Siirler, 21,05: Piyano konıeri, 21,45 Bizah, 
lSaiis. ------ --~ 

HAMBURG 

18: $arkılar, halk bavaları, 19: Repor
taj, 19,30: Süel müzik, 20,15: Spor, 20,30: 
Akşam müzici. 21: Köylü yayunı, 22: 
Herman Zilcher eserlerini idare ediyor, 
23,05: Duyumlar, 23,20 Ulusal yayım. 23, 
40: Danı müziti. 

BERLtN 

17: Hafif Müzik, 19: Not defteri, 19,15: 
Subert (Piyano konseri). 20: Şen yayun. 
(küçük R. orku.), 20,40: Spor : 21: Hafif 
müzik, 22: Klbik konıer (Tilcher), 23,05: 
Duyumlar, 23,20: Hamburıtan, 23,40: Or
kestra, l: Gece müziii 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

• NASİT-ERTUÖRUL SADİ TİYAT
ROSU: Saat 20.30 da (Hi11ei SaJia]. * SÜREYYA OPERETİ : Saat 16 da 
ve ıaat 20,30 da (Bay - Bayan l 
opereti. * TEPEBAŞI, BELEDİYE GARDEN· 
BARINDA: Müzik - Varyete. * ŞEHİR TİYATROSU: Saat 10 da 
çocuklara, saat 15 te ve saat 20 de 
{Saz - Cazı opereti. 

• SARAY: Kartalların ölümü. * YILDIZ: Bir aık &ecesi. 
• TÜRK: Vonder Bar. * SUMER: Kadm ne yapım? * ALKAZAR: 17 No.h Poliı otomobili. 
• ŞIK: Son ırünahmı - Kolı:araça. 
• MELEK: [Sevmek yaıamalı: mı?l 
• KADIKÖY SOREYYA: (Küçük 

Annal 
• USKUDAR HALE: Garp cepheainde 

kanlı hucumlar 

• 
M0ZELER 

NORMA SHEARER 
•e 

FREOERİC MARCH'ın 
Temsili Fransızca aödil 

SEVMEK 
YASAK MI? 

Enfe• bir filmdir. Siz de gidiniı 

MELEK 
slnEMASlnDA 

QtirUnUz. Cidden muh" 
tetem bir fllmdlr. 

Jurün ıaat 11 de t~nıriJiıth matirı , _______ .. 

Ann Hardinr - John Bole• 
Fransızca söd1 bir . 

• ACI BiR iRTiHAL .
11 

Giritli Mühendiı Hasan Himmet~ 
validesi Bedrizade Bayan Fazilet 1' ıJ" 
dıköy Altıyol. Bahariye cadde.si ~2 ~e
maralı hanesınde vefat etmıştı~· d 11 
nazesi bugün saat 11 de hanesın et
kaldmlarak Usküdarda Karacaaht11e t• 
teki aile kabriatanına defnolunacaktl 
Allah rahmet eylesin. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!'!!!!!~~ 
Parasu. .,,. 

• Aıkeri milze ve aamıçlar: Saat 10 

• ~6~!~apı Sarayı müzesi: Saat t:S-
1
6; 

Giriı: 52 kuruı. 

• 
L 1 M AN 
HAREKETLt.:ld --------- 1 Buıün limanmıııdan ıidecek vapurıaı' 

Saat 

20,-
9,-
9,-

10,-

Güneyıu Karadeniıe 
Ayten tımite 
Tayyar ldudanyaya 
İnönü Mersine 

• 
Bucün limanımua cclecelc vapartaı'' 

Saat 

12,- Kocaeli 1mroıd.al1 

• 
DA VE TL;! 

• Ayasofya müzesi: saat 13 - 16. Gi. 
Jeri müzeıi: Saat 13 - 16 Girit: 11 • Kadıköy Aılı:erlik ıubeıind~: 203.,.. 
kuruş. Şubemiz yedelı: ıübay defterinın 5 1ıııe1• * Roma, Bizanı, Yunan eserleri muze- y11mda yazdı yedek g nci smıf ;1ıırıı111' 
ııi _ Çinili köşk _ Eski Sark eser- memuru esas Berıamada doğup ~t 011~ 
Ieri mtizeıi: Saat 13 _ 16, Giriı: 11 nüfuıunda kayıtlı 309 dofumlu .saıaıribeı 
kuruı. Muhıinin bir hayli vakittenberı uaııd•' 

* Türk ve İslim eserleri müzesi: Saat bilinemediiinden lstanbulda i~e ,,t.sket1!1' 
yirmi dört aaat içinde Kadıköy ahallı' 

13 - 16. Giriı : 11 Kuruş. ıubcsine, hariçte iıe bulunduiu ";ya •,~ 
• Yedikule: Saat 10 - 16. Giriş: 11 Ku. en büyük Aıkeri komutanlıiı:n• "riıt tıır 

ruş. kerlik ıubcsi vaııtasile oturduiD ye * Ticaret ve Sanayi müzesi: Saat 10·17. dirilmcai cerektir. ~ 

11ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111ıııı111111 
! H a r i k H a y a t K a z a ve O t o m Q. b i 1 
• i 
s 
1 
! • 

Sigortalarınızı Gala tada U nyon Hanında Kiin 
U N Y O~ S 1 G O R T A S 1 N A yaptırJlld· 

Türkiyede biWasıla icrayı muamele etmekte olan 

= •• 

IUNYONı 
! Kumpanyasma bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 1 
: Telefon : 4.4888. 8718

11111• 
iiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııı 
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Yunan vaziyeti 
b: Yunaniıtanda vaziyet her gün 
rrıra~ taha karışıyor. Rejimin deiit
İa ~~1; e bu ~e.mJekette ıüku~ v_e 
ed tr devı·ının baılıyacağını umıt 
llğ en er, ıirndiden iukutu hayale 
b t1arnııJardır. Atinadan gelen ha-

er ere .. k 
ar gore, ralr geri getirenler 
le, ası.n~aki. ihtilaf o derece derin
tıı.arnııtır kı, krallık partiıi iki kıa-

y ayrılmııtır. 
eiinı~nanistanda cümhuriyeti yıkan, 
tit· f ~~luk Partileri arasındaki ih
ıi ~.}dı. yeni:zeloıun liberal parti
)'ab ıger curnhuriyet partilerile be
birl~~- kralcılara karıı bir cemile 
hiçb~ı teşkil etmesiydi iktidar 
Pa t!r. 2~man kralcı olan Çaldariı 
h r.ısının eline geçemez ve cüm-
_urıyet le devam edip giderdi. Ger

!:, Yun~niıtanda rejim meıeleıi, 
)on IFklınde, Mart iıyaniyle baılı
Pa~· a~at hakikatte, cümhuriyet 
)ii .~lerı arasındaki anlaşmazlık 
)c· zunden kralcı olan Çaldariı hü
b~~eti~in ~' baıına geçmesi üzeri
m tr kı reJım meıeleai ortaya çık-

'' ır. • 
e .. Ciiınhuriyet rejimi aenel;rinde 
tij~hu.ri~et partileri araaındaki ih-

. di• i•ltıkçe derinleımekte iken, 
t• ~er taraftan kralcı olan halk par
~11 •tasındaki teaanüt arttı. Ve 
t•~alcılar, cümhuriyet rejiminde ik

. ~ldarı ellerine almağa muvaffak 
ı ular. Sonra da rejimi değiıtirdi
er. 

IQ. Şimdi krallık kurulur kurulmaz, 
., ~lc~lara önce iktidan, aonra da 
eJı~ın defiımeıini temin eden te-

•anüt b ·• · l ozulmuıtur. Krallık reJımı 
~e ~~n~a krallık partiıi, c:ümhuriy':t 
l J!rnı altındaki cümhunyet partı
Lerıne benzemeie baıladı. Şimdilik 
le 1.§lıca ihtilaf, yeni kralcı olan, fa
d at kralı bir darbe ile keıtirme yol
~n ıeri getiren Kondilis ile eıki 
l alcı olan, fakat kralı kanuni yol-
llrl.a ve daha uzunca yoldan geri 
:etirnıek iıtiyen Çaldariı araıında-

rr. 
L ~aluındur ki Çalda;is kralcı olan 
t"a k Partisinin baıkanıdır. Bu par-

1 Venizeloıun aukulu ile neticele
~!n aeçiınde kazandıktan ıonra hü-
~rnet teıkil etti ve kabinesine de 

f.,Urnh~riyetçi olan Kondiliıi aldı. 
•1 ·~ ııyanı çıkıp ta rejim meıeleıi Ç erı atılınca, Kondilis, kendiaini 
• ~ldariain yerine namzet gördü
tunden kralcı oldu. Ve gariptir ki 
d ı-a!cılıkta eıki bir kralcı olan Çal-
~~ısten ileri gidiyor: Kralı araya 

-~!•caate lüzum sörmeden geri 
~;::mhJı,•jmr.:,, RürJralliiıırita~· 
.,i n lavai)'tı edilmelcte ve Çalda
aı' te kabul etmemekte idi. Binaen
lc e~h Kondiliı ne kralcılıkta, ne de 

. -:• ! ıeri getirmek için takip edilen 
., •tırnıe yolu terviçte eaki kralcıla;t takaddüm etmİ§ değildir. Fakat 
c: nce Çaldariı'e iltihak ederek kral
)1 olan Kondiliı, aonra da daha ko-
9~.k~a~cı olan Metakıaı'ın tavsiye 
" 'çiını yaparak kralı geri getirmit t: b aldaris'i de Metaksaa'ı da açık-

.rrakmııtır. • 
~d Şırndi krallığı geri getiren devlet 
.,_ aını sıfatiyle, rejimin batka elle
.,i ~OÇrneıini tehlikeli buluyor. Ga
~ l»tır ki cümhurluk ilan edildiği 
"•nıan, Venizeloı ta aynı mantıkla 
le areket etmiıti. Cümhuriyetin bat
"'a dellere geçmesini tehlikeli bulu,,.or u 

L ~ U~aniıtanda cümhuri;eti yıkan 
a u •nhiıarcı zihniyetidir. Şimdi de 
t:~1• İnhisarcı zihniyet krallık için 
...._ •ke olmaya baıladı. A. Ş. E. 

it ava gem isi tutuştu 
'ııı.Londra, 9 (A.A.) - Reuter Ajan
te 

1t Brindiziden haber aldığına gö
~;i rt_g!Hz hava gemisi "Sylvanus" 
tur ll~zıde benzin alırken tutu,mu§ -
" eıni tamamen mahvolmuıtur. 

Ali Riza Erem 

tö~~~~ct Demiryolarr Genel Direk
/\rık} ne atanan Ali Rıza Erem dün 

Oktada yeni işine batlamıştır. 
\te l.! Urlarımızın yabancısı olmıyan 
itİrlil·u~ zaınan Tan'ın askeri muhar
l(Ur~nı Yapan Ali Rıza Ercm Yedek 
Şehir a~ Ya!bayıdır. Son ild devrede 
li. l>a • e~Iısinde üye bulunuyor. C. 
ltilat b~~ısı İstanbul llyönkurulu teş
tendia~rosu şefliğini idare ediyordu. 
•flet1ı.ıne Yeni işinde de başarıklar 

Mısır - Libya Hududunda T ahşidat 

italyanlar Yüzlerce Uçak, 
Tank, Top Yığıyorlar 

Bir Bombardımanda Mısırın S u Altında Kalma
ması için Nilin Barajları Korunuyor 

... 

.. 

---
Mıhr hududunda tahkimat yapan cukerler •• 

Londra, 9 (A.A.) - Reuter Ajan
sının hususi muhabiri yazıyor: 

Libya seyahatinden. çölde ve Derne 
sahillerinde 550 kilometrelik turnadan 
Mısıra döndüm. İtalyan kıtalarının ek 
serisi Trablustan çekilmit ve şimdi 
en mühim tahşidat Demede yapılmış
tır. Burada takriben otuz bin sil!hlı 
asker ve 9000 a:ap asker vardır. 
Şu dheti nazan dikkatimi celbetti: 

Mısır kuvvetleri tamamen tedafüi kuv 
vetler olduğu halde Demedeki kuv -
vetler tamamen müteharrik ve ıür'at-

' Kömür 
ramn, ougunıcu ııam:ı ue ı.uu uaşına 

130 kuruı tenzilata imkan verdiği ka· 
naatine dayanmıştır. 

Kömür maliyetini alakadar eden 
bir kısım tedbirler için kanun layihası 
hazırlanarak Kamutaya sunulacak ve 
onayladığı takdirde o nisbctte yeni· 
den tenzilat yapılacaktır. 

2 - 15 Son teşrin 93 5 tarihinden 
itibaren Ereili kömür havzası liman 
ve ağızlarından fob teslim fiatleri a
şağıdaki şekilde olacaktır. 
A - Kdble kömürlerin tonu 880 kı. 
B - 18 - 50 kömürlerin tonu 818 kş . 
C - 10 • 18 kömürlerin tonu 818 kJ. 
D - O • 1 O kömürlerin tonu 690 kş. 

3 - Yukardaki fıkrada gösterilen 
fiatler aıağıdaki "Normal kompozis
yon,, için tesbit edilm1§ 770 kuruş va
sati fiate nazarandır: 

Krible yüzde 15 
18 - 50 yüzde 20 
10 - 18 yüzde 20 

O - 10 yüzde 45 
Prensip itibarile bu planın iyi ve 

muvaffakiyetle işlemesi için bütün a
lıcılar imkan nisbetinde vasati fiat 
tayinine eıaa olan ve "Normal kom
pozisyon,. adını verdiğimiz yukarda
ki punantajları taleplerine esas itti
haza elbirliğile çalışılmahdırlar. Ma
amafih alıcı ve satıcı ırasında başka 
bir kompoziıyon tekarrür ederse ikin
ci fıkrada yazılı esaa fiatlere göre ye
ni kompoziıyon fiati teıbit olunacak
tır. Bununla beraber alıcılann son i
ki yıl içinde satın aldıkları kömürle
rin kompozisyonundaki punantajla -
rın vaaatilerini ihmal etmemeleri ve 
kalın kömürleri çoğaltıp ince kömür 
pursantajlarını azaltmamaları gerek
tir. 

İnce kömilr punantajlarını çoğalt
mak ıuretile yeni kompoziıyonlar ya
pılabileceği gibi münhasıran ince kö· 
mür de istenebilir,. 

4 - Birinci fıkrada i§aret edilen 
ton baıına 130 kuruı tenzilltın hesa· 
bında: 

A - Amele ücretleri bugün oldu
ğu gibi hesaba konulmuı olduğundan 
bu ücretlerde tenzilata vesile ittihu 
edilemez. 

b - lstanbulda yabancı gemilere 
ihrakiye olarak verilen kömürlerin 
havzadan ecnebi memieketlere ıev -
kedilmiı gibi muameleye tabi tutul
ması nazara alınmıı olduğundan bun• 
dan sonra alakadar dairece o suretle 
muamele edilecektir. 

c - Havzadaki kayık ücretlerin • 
den ton başına 10 kuruş tenzilit yap
tırılması. Bu tenzilat ta ayni tarihten 
itibaren tatbik edilmeye batlınacak
tır. 

d - Mütehaasıslarımızın yaptıkla
rı tetkiklere göre, ocakluın işletme
sine rekup (recoupe) usulü yerine 
tayşasant (Taille Chaasante) usulü
nün ikamesi ve nakliyatta yapılacak 
istibat mıJivet liatini en az elli kurus 

• 

le hareket edecek tertibatla müceh -
hezdirler. 

Tobruk için diyor ki: 
Liman muazzam bir uçak deposu 

haline sokulmuştur. 150 uçakçının mu 
vasaletine intizar edilmektedir. 

Kahire, 
dan: 

Nilin hıları, 
9 A.A. - Havas aytarın-

Süel çevenlerin, şimdiye kadar, ba
tı çöliinün kuzey kısmına i~his~r e
den faaliyeti, şimd\ güney cıhetınde, 

Havzası 
rısaştaran bırincide] -ındırecektır. 

5 - Tatbik edilmekte olan ihra
cat plinına gelince: 

Prensip itibarile dıt piyasalara ih· 
racat hacminin en az bugünkü umumi 
miktarı muhafaza etmesi hükumetçe 
mültezemdir. 

A - Bütün kömür müstahsilleri 
asa&ıda yazılı cetvelde gösterilen nis
betler dahilinde iç piyasa satışlarını 
aralarında taksim edeceklerdir: 

Kabili imnır istihaa! miktarı, ton 
O - 50,000 yüzde 80 

50,000 - 100,000 .. 76 
100,000 - 150,000 ,, 72 
150,000 - 200,000 .. 68 
200,000 - 250,000 " 64 
250,000 - 300,000 " 60 
300,000 - 350,000 " 56 
350,000 - den yukarısı ,. 52 

Bu suretle iç piyasaya verilen .kö
mürlerden bakiye kısımları dış pıya-
ıaya satacaklardır. . 

b - ''A., bendinde gösterilen nıs
betlerle elde edilen miktar iç piyasa
nın ihtiyacından fazla gelirse fazla 
gelen kısım alakadarların iç piyasada 
"a" bendi mucibince aldıkları konten
janlardan bu tonajlarla mütenasi -
ben indirilecek ve bu suret· 
le iç piyasa ihtiyacından fazla 
kalan bu miktarlar dıt piyasaya satı
lacaktır. 

C - Lavuarı olmıyan ocakların la
vuarı olanlarla anla9arak yukardaki 
nisbetlere tekabül eden kömürlerini 
yıkatarak ihraç etmeleri, 

d - Lavuarı olan lavuarı olmıyan· 
dan yıkama ücreti olarak kendilerin
ce hesap edilmit vasati yıkama bede
lini alacaktır. 

Bu huıusları havza müdürlüğü kon 
trol edecektir. 

E - Lavuarı bulunmıyanlardan 
yukarda gösterildiği şekilde kömür
lerini yıkatarak satmaları, maliyet fi. 
atine menfi tesiri bakımından imkan
aız olanlar hisselerine dü9en ihracat 
miktarını tuvenan olarak yapabilir • 
ler. Bu fıkraya tabi olanların vaziyeti 
havza müdürlüğünce tetkik ve tesbit 
ve bakanlıkça tasvip olunur. 

F - "d,, fıkrasında bahsedilenler 
dıt piyasalara tuvenan olarak sata -
takları hisselerini satmadıkları tak • 
dirde havzadaki herhanii bir lavuarlı 
müessese ile anlatıp bu hisselerine 
tekabül eden miktarda lave kömürü 
iliveten bu mile11eıeye dıı piyaaaya 
uttıracaklardır. 

G - Havza müdürlüğü Haziran 
ve Birincikanun ıonunda bu plinın 
tatbikatını kontrol edecektir. Dış pi
yaaaya ait hiaaesini çıkarmıyanların 
ımaratı bu hiaae dolWlcaya kadar dur
durulacaktır. 

6 - Buraya kadar olan fıkralarda 
aayılmış olan tedbirler bugünkü ıe
rait ve durum içinde derhal tahakkuk 
ettirilmesi mümkün l'Örillmüt olan
Jardıı 

Gellal bölgesi hudutlarına kadar u -
zanmaktadır. Sollum ve Mersa Mat
ruk'da yapılanlar gibi Asuan kuyuları 
civarında da tahkimat yapılmaktadır. 

iyi kaynaklardan haber alındığına 
göre, resmi malcamlar, Mmnn güney 
bölgeainde, Nil üzerinde yapd.mıt au 
hazinelerini tahrip ederek, ülkeyi ıu
ya boğabilecek haca hücumları tehli
kesine lmırtı bu hazineleri konıyaaı.k 
Uırtibat almağa kuv venniflwdir. 
Aıiyut, Naghaa.di ve Delta barajları 
için de ayni tedbirle.- almacaııkbr. 

Anlaşmaya 
Yanasmaıı~•· 

Roma, 9 A.A. - Havas aytarı bil
diriyor: 

İtalyan halkı Habeşistan harbine 
gittikçe artan bir alika iöetermekte 
ve diplomatik faaliyetle dalsa az ala
kadar olmaktadır. lngiltere Uluslar 
Sosyetesile bir anlaımayı ne hesap 
etmekte, ne de istemektedir. 

Halk İtalyanlar Gorrahai ve Ma
kalleye girdikten sonra bir anlaşIIWlyı 
faydasız bulmaktadır. 

İtalyan halkı, bazı küçük devletle
rin İtalya ile tekrar tecim münase -
betlerine girişeceklerini tahmin ve 
bu suretle zecri tedbirciler cephesinin 
dağılacağını hesap etmektedir. 

Akdeniz durumu 
Londra, 9 A.A - Uluslar Kurumu 

konferansına hazırlık olmak üzere 
yapılan İngiliz - İtalyan görüıme
leri bitmiştir. Amerika, Fransa ve İ
talyanın tezlerine vakıf bulunan İn
giliz mütehaaaııları 5 Kanunuevvel 
tarihine kadar çalışmalarını bitirecek 
lerdir. 

İngiliz • İtalyan görüşmelerindeki 
ilerlemenin neticesi olarak, bugün 
Mussolini ile İngiliz büyük elçisi a
rasında bir mülakat daha yapılacağı 
bildirilmekte ve Akdenizde İngiliz -
İtalyan anlaşmasına doğru yeni bir 
adıın daha atılacağı ümit edilmekte
dir. 

Maden kömürü fiatlerinin indiril
mesinde çe9itli bakımlardan ulusal 
büyük menfaat görüyoruz. Bugünkü 
işletme şartlarına ve hukuki vaziyet
lere göre birinci fırkadakinden daha 
fazla bir tenzilAt istemeği mümkün 
görmedik. Miltehassıslarımızın uzun 
uzadıya yaptıkları tetkikleri ile mali
yet fiatinln esaslı bir ıurette indiri
lebilmesi için havzanın her suretle 
rasyonelleııtirilmesi ve Uç ekonomik 
ünite teşkil ederek bir e1den idare e
dilmesi tek çıkar yol olduğu anlaşıi
mıştır. 

Bu işin yaıplmaaı halinde 934 se
nesi maliyet fiatine nazaran 240 ku
ruş kadar bir tenezzül vukuu bekle· 
nebileceği mütehassıslarımız tarafın
dan ifade edilmi,tir. 

A1ikadarlirla görü9ülerek havza -
nın bir elden idaresi için lazım olan 
her muamele yapılacaktır. 

7 - Ocak sahipleri kömür fiatle
rinin tenzilinden dolayı küçük damar 
ları terkederek yalnu: büyük damar
lardan istihaa1at yapamıyacaklan iİ· 
bi ilerde vukubulacak istihaal için ya
pılması gereken ihracat ameliyatı da 
ecri bırakılmıyacaklardır. Bu bakım
dan havza müdürlüğü teknik müra
kabeaini teşdit için muktazi bütün 
tedbirleri alacaktır. 

8 - Alakadarlara tebliğ edilmek 
ve vekalete malilmat verilmek ve hüs
nü tatbikine çalışılmak üzere Zon
guldak valiliğine ve Havza müdürlü
ğüne, malumat için diğer valiliklere 
bildirilmistir. 

-Ildaaat Vekili: Celil Bayar 

G ıraırı<dl CI oa 
A LE K.SA N O R·' ı n 
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No. 28 Çeviren: ıvı.. Rasım OZGEN 

Yeni Hükumet Kurulmuş, 
Zabitler Sadakat 

Yeminine Çağırılmışlardı ! 
~ 'H1-~ıııi1'. 

~.-..... ı 

Çar ile Veliaht 

- Ruı ordusu artık mevcut de
ğil... Hindenburg bile. bundan . daha 
iyisini yapamazdı.. Vıboz . garn~onu 
zabitlerini katlettıler. Dığerlerı de 
onu taklit edecekler t dedi. 

Biz, üç gün daha Sta~kada kal
dık. Bu günlerin her dakıkası, ha~ı· 
rımda, ateıten kelimelerle yerleştı. 

Birinci gün - Ceneral Aleksiyef, 
büyük umumi karargahı? .aalon~nda 
içtimaı davet ediyor. Nıkı. eskı er
kinıharbiyeıi azalarına veda edecek. 
Saat on birde salon doldu. Ceneral
ler, zabitler, saray memurları hepsi 
hazırdı. Niki, dudaklarında bir te
bessüm gölgesi ile, sakin ve çekin
gen girdi. Erkinıharbiyeye te§ekkür 
etti ve: ••Ayni istikamet ve fedakar
lık hi1&iyle, ,vazifelerinde devam et
melerini rica etti. Zabtilere, ihtilaf
lardan sakınmalarını, Rusyaya hiz· 
met etmelerini ve orduyu muzafferi· 
yete götürmelerini tavıiye etti. Ni~a
vrt AlrA .. .,• • lc•t ._ c:Un:ıle de 
hepsine veda etti. Onu, öyle bir he· 
yecanla alkışladık, ki yirmi Ü'i sene· 
denberi bunun bir mislini görmemiş· 
tik. İhtiyar cencraller ağladılar. Bu 
heyecan bir dakika daha devam et
seydi bazılarının ilerllyeceği bir im
paratordan, kararından vazgeçmesini 
istiyeceği aşikirdı. 

Niki selamladı ve çekildi. 
Geceyi, tenvir edilmit şehre bak

makla ve §enlik yapan halkın bağrış
malarını dinlemekle geçirdim. İhti
yar imparatoriçenin vagonunun pen
cerelerinde ııık vardı. Eyalet valisi, 
çarın orada bulunmasından kararını 
tehir etmi§ti: 

Nikiye, Çarakoye - Sclo daki aile
sinin yanına gitmesine müsaade edi· 
lecek miydi? Niki, Aliı Jçin endişe
ediyordu; dört kızı da kızamık çıka
rıyorlardı. 

İkinci gün - Ceneral Aleksiye!, 
bize muvakkat hükumete sadakat 
yemini ettirdi. Yeni iJ hatları ihti
lale ettiği hizmete mükifaten, onu 
başkumandan yapacaklarını vaadet
mişler. Kıttat, çarın oturduğu evin 
karıısında sıralandılar. 

Biz ceneral Aleksiyefin arkaıında 
ayakta durduk. Etrafımdakilerin dü
tüncelerini anlamak için yüzlerine 
bakıyordum. Yeminlerine ihanet et
miş adamlara karşı sadakat yemini 
etmenin manasını anlamıyordum. Pa
p~sın söylediği sözleri dinlemedim. 
Uç yüz dört sene devam eden re
jimde, ilk defa olarak, imparatorun 
iımi zikrolunmadı. Merasimin niha
yetine kadar, odasında kapanmış o
lan Nikiyi düşünüp durdum. Kimbi
lir, nekadar ıstırap çekiyordu. 

Muvakkat hükumet ricasını kabul 
etti ve Sen-Peteraburga hareketi ya
rına kararlaştı. 

bir dini meraaimJe 

şim Serj geldi; on dakika sonra Sen 
Petenburga gitmek üzere yola çıka
caktı. 

- Uğurlar olsun Serj l 
- Gene görüşmek üzere Sandro ! 
İkimiz de son görüımemiz oldu

~unu hissedlyorduk. Trenlerimiz ha
reket etti. Kompartımanımda, kapu
tumu çıkardığım zaman, otuz sene
denberi apuletlerimde taşıdığım sal· 
tanat hanedanına mahsus işaret.er
den eser kalmadığını gördüm; sonra 
hatırladım: Muvakkat hükumet, bun
lara dair bazı emirler verm:şti. 

Büylik umumi karargahtan avdet 
ederken, kayınvaldem (valide i~pa
ratoriçe Marya, zevcem ( Granduşes 
Ksenya) baldızım (Grandüşea c;>lga) 
ile altı oğlum ve Olganın zevcı. Ku: 
likuvskiden mürekkep olan aılemı 
dütünmeye mecbur o~dunf. Kızım ile 
zevci Yusupof, menfı bulundukları 
çiftliklerinden birkaç hafta sonra ay
rılarak Kırımda bize iltihak ettiler. 

Kendi hesabıma, Kiyefte ka.mak 
istiyordum; burası hududa yakındı. 
Millete karşı içimde bir kin yoktu; 
orduya faydam dokunacağını. da dü
şünüyordum. On ıcnemi, hava kuv
vetlerinin inICiıafma hasretmiştim; 
i9imden ayrılmak fikri bana ağır ge• 
liyordu. İlk iki hafta içinde, endişe 
edecek bir hldise görmedik. Ahaliye 
karıııyor, aokaklarda geziyorduk. 
Piyade kaldırımları üzerinde durarak 
nümayiş kafılelerinin geçişini seyre· 
diyorduk. 

Günün her saatinde toplantılar 
oluyor, halk hatipleri herkese sulh, 
saadet ve refah vadediyorlardı. ln
aan, bu vaitleri işittikçe devam eden 
harbe rağmen bunların naııl tahak
kuk ettirileceğini düşünmeye mec
bur oluyordu; bittabi burada da Rus / 
belagatinin müba.ağakarlığını hesaba 
katmak lbımdı. 

Halkta, bana karşı dostane bir ta
vır vardı. Beni yolda durduruyorlar, 
elimi sıkıyorlar, serbest fikirlerimi 
bildiklerini söylüyorlardı. Sen Peters 
burg Sovyetinin 1 numaralı meşhur 
emrine rağmen zabitler ve askerler. 
bana selim vermekte devam ediyor
l~rdı. 

Mart nihayetinde, Sen • Peters· 
burgda da. eyaletlerde de Alman a· 
janları vaziyete hakim bulunuyorlar
dı. Bu hususta, bolşeviklerin Lüdcn
droftan para alıp aıma.dıklarını, ya· 
but onlar tarafından zırhlı vagonda 
Almanya içinden geçirildikleri için 
minnettar bulunduklarını münakaşa 
etmek beyhudedir; çünkü Lenın: 
"İhtilale yarıyacağını bilsem. ş~ytan
dan bile para alırdım,, demıştı. 

Tuhaf cürüm ortak.ığı 1 Lıı in ile 
Lüdendrof biribirlerine dayanan şah
siyetler değildıler; fakat hedeflerine 
varmaka için ayni yolun iki yolcusu 
idiler. 

Vaziyet fenalaşıyor 
Öyle bir an geldi ki yalnız impara

torları temsil eden heykclJeri yık
mak halkın heyecanını tatmine kafi 
gel~emeye başladı. Kiyef gazeteleri, 
bir gece içinde ailemiz hakkında ka
naatlerini değiştirdiler. Bir halk ga
zetecisi: ''Bütün hanedan bataklıkta 
boğulmahdır !,, gibi bir şey yazınca, 
her taraftan, üzerimize çamur atıl
maya baJ andı. Artık, karde~im Gran
dük. Nikolanın liberallı ği de, Serj'in 
fedakarlığı da ıuya düşmüştü. Biz, 
artık yalnız ihtilalin ve rus milletinin 
dütmanı Romanoflar idik. 

Üçüncü ıün - Öğle yemeğini 
beraber yedik. Niki annesini teselli
ye çalı,tı ve yakında görliıecekleri
ni söylüyordu. Çarın lngiltereye gi
deceği söyleniyordu. O, Ruıyada 
kalmasını tercih ediyordu. Saat dör
de çeyrek kala çarın treni bizimkinin 
karıısında durdu. Annesini öptü, öp· 
tü. Sonra, dönerek benimle kucak
laıtı. Vagondan çıktı. Rıhtımı geçti 
ve aalon vagonuna girdi. Sen-Peters
burga kadar, Nikiye refakat etmek 
hakikatte yaverlerini taraaaut eyle
mek için Stavkaya gelmit olan Duma 
azaları, ceneral Aleksiyefin elini aıkı
yorlardı ve biribirlerini doıtane ae
limlıyorlardı. Cenerıle kartı iÖateri 
len bu kadar minnettarlık her halde 
ıebepıiz deiidil. 

Nikinin treni, bir düdk ıeainden 
aonra aaraıldı ve yavaı yavaı kaydı. 
Çar, vaion pencerainin büyük camı 
arkasında ayakta duruyordu. Tebes
süm etti ve eliyle veda itareti yaptı. 
Halinde, nihayetsiz bir elem vardı. 
Sırtında, göğııünde Sen-Jorj nişanı 
asılmıı olan haki bir ceket vardı. Ça
rın treni, ufukta bir duman halini 
aldığı zaman, ihtiyar imparatoriçe 
hıçkırıklar içinde aaraılıyordu. Karde : 

Zavallı kainvaldern, oğlu imparato
run mukadderatı ile çok alakadar ol
duiu için, unvanlarımızın yerine ko
nulan bu vecizeden çıldırıyordu. İh
tilallerin, önüne ieçilemiyen cereyan
larını ona an:atmıya çalııtım: kula
ğına bile iirmedi. Seksen yaşında ol
duğu için, Ruııyaya büyük Petro, bi
rinci Alekaandr ve çok sevdiği zevci 
Uçüncü Aleksandr &ibi imparatorlar 
yetiştirmiş olan bir hanedanın Rus 
milletine karşı düşman gösterilmesi-
ni. bir türlü anlıyamıyordu. 

Arkası var 
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Ekonomi -
EKONOMiK KRONiK 

Ekmekte Yapılan ihtikar 
Bir rna1rn fiyatı yükselirse, bunun 

tıebepleri malumdur. Cünkü insanın 
keşfettiği, tyaptığr ve kullandrğı her 
§eyin sebebi malumdur. Bir mal fiya
tının yükselmesindeki hikmeti anla
mak ıiçin, ekonomist olmağa da hacet 
yoktur. Harp zamanında, deneğin, 
§ekerin, petrolün neden pahalı oldu
ğunu ta dümen neferine varıncıya ka
dar hepimiz biliriz. lıte onun için ba
rış zamanında, mahsulün bereketli ve 
stoklıınn bol olmasına rağmen ekmek 
fiyatının ~anki bir sihirbaz değneği 
yemiş gibi yerinden birdenbire fırla· 
drğına hepimiz hayret ediyoruz. 

Belediye ıile fırıncılar arasındaki 
münaka§a başlıbaşına bir davadır. 
Bir ıan-afm söylediğine göre un {j. 
yatları yükselmiştir. Onun için ek. 
mek te fırlıyacaktll". Halbuki un fi. 
yatları buğday fiyatlanna tabidir ve 
buğdayın artış miktanile elaneğin ar
tış miktarı arasında hiçbir nisbet gö
rülmemektedir. 

Sayın Tarım Bakanı diyor ki: 
"Ekmeğin fiyatlannın yükselmesi yer. 
5İzdir ve sebepsizdir." 

Elimizde lknfi derecede buğday ı.to. 
ku vardır. Ekmek fiyatınr indirmek 
ve "ihtikfuia" mücadele etmek içiıı 
her şey yapılacaktır. 

Demek "ihtikar" vardır. ihtikar, 
ekonomik manada bir malı toplayıp, 
ihtiyaç hasıl olduğu aman, azar azar 
piyasaya çrkarmak ve fiyat yükselt· 
m ek demektir. 

Şimdiye kadar her fiyat yükseli§in
~e "ihtikar'' kelimesi ihtikar edilmiş
tır. 

ilk defa olarak elanek Üzerinde 
yapdan bu ihtikar 'ilmi" dir. ilmi o
lunca buna kar§ı da münakap ile 
cfoğil, ilimle mukabele ebnek gerek
tir. Çünkü ihtikarla nasıl mücadele 
edileceği malUındur. 

• Ekmek Türiciyenin en birinci gı-
dıısıdrr. Nasrl ki patates simal devlet. 
IP.rinin, mısır cenup devl~tlerinin, ·pi
rinç Uzak Şark devletlerinin en bi. 
rinci gıdasıdır. 

Avrupada Almanya gibi ekmeğin 
kilosu bizim paramızla 35 kurusa sa
tıldığı yeı11er vat"drr. Fakat burada ek
mek gıda değil, adeta bir lükstür. Sof 
rada çerez kabilinden yenir. Alman 
vatandaıı kilosunu üç, dört kuruııa 
tedarik ettiği patate3lc kar,nını doyu-
r ... .. 

Halbuki bizde ekmek oradaki pa
tates gibidir. Onun için elemek birinci 
planda halledilecek bir meseledrr. 

htanbulu ele alalım: 
Şehrimizde bir günde ekmek sarfi

yatı 3~5.000 kilodur. Yani aşağı yu
karı bır Istanbullu ~ünde yaran kilo 
danek yemektedir. Günde yalnız ek
mek için verilecek altı kuru§ otuz 
para küçük görülecek bir para değil
dir. Kaldı ki lstanbulun en cok ek· 

• mek istihlak eden yerleri e~ fakir 
olan mahallelerdir. 

Ekmeğin en çok satıldrğı yerler 
§Uralandır: Beyoğlu, Taksim, Balık
pazan, Kalyoncu Kulluğu. Istanbulda 
yine Balıkpazan, Divanyolu, Aksaray 
ve Fatih mmtakaları. Bu mıntakala. 
rın hepsi fakir cieğildir. Fakat Beyoğ. 
lu, Taksim gibi yerlerde ekmeğin 
fazla · satılması, burada halkın daha 
kesif olmasındandır. Bu mıntakalar 
içinde nüfusça kesif olmayıp ta fazla 
ekmek yiyen yerler de vardır. Bura
Jarıda altı otuz parayr vermek için cok 
düşünen muztarip vatanda~lar oldu
ğunu da gözönünden uzak tubnıya
Jım. Onun icin eğer ekmek fiyatla
nnda ihtikar olmasa hile bu yiikseli
şe bir fren vurmak lazımdır. Buğday 
fiyatları daha artsa ve ekmek nonnal 
bir surette fırlasa dahi, buna bir çare 
arama1rdır. Kaldr ki, ihtikar ollduğu 
gün gibi meydandadır. lstanbulcla 
325.000 kilo ekmek ıarfedildiğine gö. 
re fiyatlarda kırk parahk yükseliş Is. 
tanbulluların hergün 3.250 lira ve heı
ay 96.500 lira fazla pRra ödemeleri de. 
mektir. Şehrimizde 192 fmn vardır. 
Bu heaapça her frTmcının ayda vasa
ti olarak fazla aldığı para 400 liradır. 

Dahaır var: 

Belediye 72 kilolu1' bir çuvaldan 
94 kilo ekmek çıkacağım hesap ede
rıek narhı tesbit etmektedir. Halbuki 
bu asgaridir. Bir çuval undan hele 
hamurun İçine bir:az fazla tuz ~tınca 
100 kilo ekmek çıkabilir. Haydi far
zedelim ki 3 kilo fazla çrktı. lstanbul 
fırınlarının bir günde 3.500 cuval un 
işlediklerine göre günde 10.SOO kilo 
ekmek f ınncının ayrıca kannı teşkil 
eder. Bunun geliri, günde 1417,50 ve 
ayda 42.525 liradır. 

Belediye memurlannm hergün bir 
kısmını bulup meydana çıkardıkları 
eksik tartıda ekmekleri hesaba kııtmı: 
yonız. 

• Meselenin hal ta'!'"D go.yct 'bti.sittir: 
Fırıncı saltanatına bir nihayet vermek 
Hizcndır. Bu da ancak fmna karşı fı
rın açmakla olur. 

Mümtaz FA!K 

Ekonomi HabeırDer~_] 
Yunanistanda ı Fakat buna mukabil Yunanistanrn 

balık ithalatı çok fazladır. Altı ayda 
~ALIK TiCARETi - Yunan, is- sade 42,304,837 drahmi kıymetinde 

tatıstik müdüriyetinin çıkardığı bir 5.094.653 kilo kuru morina balığı ve 
istatistiğe nazaran, bu senenin ilk al- 96,492 kilo havyar ithal edilmiştir. 
tı ayı zarfında Yunanistanın balık Yunanistanda balık ticaretinin va-
ticareti şu vaziyettedir. ziyeti ilk altı ayda şudur: 

Bu müddet içinde Yunanistandan Mem.leketten 3,985,261 dr~hm! 
ecnebi memleketlere 106,324 kilo a- kıymetınde balık. çıkmış ve ıçerı 
ğırhğmda ve 3,316,136 drahmi kıy- 86,225,042 drahmı kıymetinde balık 
metinde taze balık ihraç edilmiştir sokulmuştur. • 
Taze balık alan memleketlerin başın~ Bu ?esa~a göre Yunanistanda ha-
da, 53,107 kilo ile ltalya, gelmekte- lık tıcareı mer_n!eketi.n aleyhine 
dir. Italya bunun için 1,243, 555 82.239.?81 drahmılık hır açık ver
drahmi ödemiştir. Halbuki Almanya, mektedır. 
50,366 kilo balık aldığı halde buna 
mukabil 1,985,270 drahmi vermiştir. 
Bunun sebebi r.akliye masrafının 
Almanya için daha pahalı olmasın
dadır. 

Yine geçen senenin ilk altı ayı zar
fında Yunanistandan, birçok meml~ 
ketlere 6M,125 drahmi kıymetinde 
27,792 kiloluk konserve balık ihra~ 
edilmiştir. 

No. 171 

Amerika da 
DUNY A PAMUK MAHSULU -

Nevyork pamuk borsası, bu seneki 
dünya pamuk mahsulünü, 25,362,000 
balye olarak tahmin etmektedir. Bu
nun 11,378,000 balyesini Birleşik A
merika ve 1,168.000 balyesini de Bre 
zilya temin etmiştir. Brezilyada pa
muk endüstrisi 1935 senesi zarfında 
338 fabrika çalıştırmıştır. 

KIRMIZI VE SiYAH 
saniye bile durdurmadı. Önürdeşi 
(rakibi) olan kadından, (. . .) pas
kaposundan M. de Frilair'e bir mek
tup koparmasını ve bu mektubun 
paskaposun kendi eli ile yazılmış ol
masını rica ediyordu. Hatta bizzat 
ınadame de Fervaques'ın kalkıp Be
sançon'a gelmesi için adeta yalvarı
)'ordu. 

Fouque'nin sözünü dinlemiş ve gi
rişmelerini (teşebbüslerini) Julien'e 
açmamak ihtiyatlılığını göstermişti. 
Mathilde'in Besançon'da bulunması 
Julien'in zihnini alt üst etmeğe yeti
yordu: bir de bu işleri anlatmasına 
lüzum yoktu. Ölüme yaklaştıkça ha
yatındakinden daha çok namuslula
san Julien artık yalnız M. de La 
Mole'u değil, Mathilde'i hatırlayınca 
da vicdanazabı duymağa başlamıştı. 

İçinden: "Bu da ne 1 diyordu, Mat
hilde'in yanında benim daldığım, hat· 
ta içsıkıntısı duyduğum anlar olu
yor. O benim için kendini mahvedi
yor: benden gördüğü mükafat da iş
te bu 1 Yoksa ben kötü bir insan mı
yım?,, Gözü yukarıda olduğu za
manlar hu suale pek aldırış etmezdi; 

STENDHAL 

o vakitler onun gözünde, giriştiği işi 
başaramamaktan başka utanılacak 
şey yoktu. 

Mathilde'in gönlünde yaktığı ate
şin o sırada büsbütün görülmedik, 
büsbiıtün çılgınca bir hal aldığım far
kediyor ve bunun için, onun yanında 
duyduğu ruhi sıkıntı bir kat daha 
şiddetleniyordu. Kızın bütün sözleri, 
hep onu kurtarmak için düşündüğü 
fedakarlıklar üzerine idi. 

Mademoiselle de La Mole, koltuk
larını kabartan bir hissin verdiği 
coşkunlukla her türlü gururu unut
muş, ömrünün her anını bi~ başka 
kapıya başvurarak geçirmek istiyor
du. En garip ve kendisi için en teh
likeli tasarlar kuruyor ve Julien'le 
konuşurken hep bunlardan baht·!di
yordu. Kendilerine bol bol para ver
diği için hapishane gardiyanları o
nun bildiği gibi hüküm sürmesine 
ses çıkarmıyorlardı. Mathilde'in ak
lından geçenler, sadece adını dillere 
düşürmeğe razı olmak gibi fedakar
hk:ar değildi; onun ne halde oldu
ğunu isterse bütün cihan duysun, 
umurunda bile değildi. Kralın, dört 

• 

ispanyada 
Türk malları 

İspanya piyasasında Türk 
malları son zamanlarda çok 

iyi fiyatlar buluyor 
İspanya piyasalarında Türk malları
nın iyi fiyatlar bulduğu haber veril
mektedir. Bilhassa kuru yemiş fiyat· 
larında görülen yükseliş kendini his
settirecek derecede kuvvetlidir. Bu 
artışın Almanya ve İngilterenin yıl
başı ilgisile fazla mal talep edişlerin
den ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Fındık 
Türk {ındık'arındaki muamele çok 

ve piyasa hararetlidir. Fiyatlar, ge. 
çen haftaya nisbetle yine yükselmiş
tir. lç Taragona fındıklarının birinci 
nevileri, geçen hafta fiatlerine göre 
bir yükseliş göstermektedir. 41,600 
kiloluk kabuklu fındık çuvallarında 
3 peçatalık bir yükselme kaydedil
mektedir. 

Fındık üzerinde ihracat faaliyetle
ri artmıştır. Bu artışa göre Almanya
~an az, lngilteredun çok talep ahndı
gı anlaşılmaktadır. Geçen altı gün j. 
ç.inde Tar~gona limanından yabancı 
lımanlara ıhraç edilen fmdrk cetveli 
şudur: 

Geçen hafta Bu hafta 
!ç fındık 2,110 çuval 4037 çuval 
Kabuklu ., 9308 çuval 11464 çuval 

Badem üzerine muamele çok ol
maktadır. Piyasa kaydedilecek dere
cede hararetlidir. Fiyatlarda geçen 
haftaya nazaran mühim denecek de
recede bir yükselme vardır. Aşağıda· 
ki fiyatlar peçata hesabiledir. 

Geçen Bu 
hafta hafta 

İç, uzun seçme badem 170 185 
İç, karışık seçme badem 140 145 
İç, küçük seçme badem 140 145 
İsperanza birinci 130 135 

Fiyatlar, 41,600 kiloluk cuval ba
şına 70 peçataya kadar yük;elmiştir. 
Fark, geçen haftaya nazaran, 2 peça
ta kadardır. 

Badem piyasasında ihracat fazla
dır. Bunun yılbaşı satışlarile ilgili ol
duğu görülmektedir. 

Yaş üzüm 
-..ü.y 1 pon;)'vl 

üzümlerinin bu haftaki satışlarında, 
varel başına 18 • 22 şilin gibi yüksek 
Uy t.\ar c\d côilmiıt.ir. -'Btrço"\t eatı 

lar l 1 - 14,6 üzerinden yapılmrştrr. 
Hamburg - Konsinyasyon İspanyol 

üzümlerinin yüksek kaliteleri 10 • 
14,5, orta mallar 8 - 10, düşük kali
teler de 5 - 8 mark gibi fiyatlarla sa
tılmıştır. 

Amerikaya yaş üzüm sevkiyatı baş
lamıştır. Fakat ihracat bu piyasadan 
fazla ümitli değildir. Bu hafta Alme
ria limanından geçen haftanın 129233 
vareline karşılık 183801 varel yaş Ü· 

züm ihraç edilmiştir. Bu suretle mev
sim başından beri ayni lamandan ya
pılmış olan ihracatın bu hafta sonun
da ulaştığı miktar, 725150 varel, 
3930 yarım varel ve 21356 sandıktır. 
Önemli ihracat yapılan limanlar ara
sında şunlar vardır: 6777 varel Bos
tona, 52620 varel, 100 yarım varel, 
620 sandık Bremene, 8056 varel, 40 
sandık Bristole, 10999 varel Kardife, 
7441 varel, l O yarım varel Kopen· 
hanga, 170520 varel, 599 yarım va
rcl, 1351 sandık Hamburga, 100409 
varel, 13 yarım varel, 67 5 sandık Li· 
verpole, 126040 varcl, 363 yarım va
rel 1733 sandık Londraya gönderil
miştir, 

Kuru üzüm 
MALAGA - İhracatta darlık ve 

güçlük görülmektedir. Fiyatlar gev
şek ve düşüktür. Malaga • Moskatel 

nala giden arabası önünde yerlere 
kapanıp Julien için af dilemek, bin 
kere ezilmek tehlikesini göze alarak 
hükümdarın dikkatini çekmeğe çalış
mak, o coşkun ve cesaretli ruhun 
kurduğu hulyaların en az gariplerin
dendi. Kralın maiyyctinde bulunan 
bildiklerin yardımı ile, Saint-Cloud 
sarayının has bahçelerine girebilece
ğinden emindi. 

Julien kendini bu kadar fedakarlı
ğa pek layık görmüyordu; işin doğ
rusu, kahramanlıktan bıkmıştı. Mat
hilde'in gösterdiği sevgi basit, saf, 
adeta utangaç denebilecek bir sevgi 
olsaydı, belki bu Ju1ien'e de tesir 
ederdi; fakat Mathilde'in kibirli, a
zametli ruhu, kendini herkese göster
mek fikrinden gösteriş arzusundan 
kurtulamıyordu. 

Halecanlar geçiriyor, aşkının ölme
sinden korkuyor, ''Onun arkasından 
ben de yaşamam,, diyor, fakat yine 
de aşkının şiddeti, teşebbüslerinin 
yüceliği ile elalemi hayrete düşür
mek ihtiyacını duyduğu belli idi. 

Bu kadar fedakarlığa, kahraman
ca bir fedakarlığa şahit olup da yi
ne içinde bir minnettarlık, bir heye
can duymamak Julien'i sinirlendiri
yordu. Ya Mathilde'in zavallı Fou
que'yi sürüklemek istediği delilikle
ri duysa ne derdi? Fouquc de haki
katli bir adamdı ama onun akıllı us
lu, dar kafası bu işleri bir türlü ala-

• 
ıyasa - Borsa 

BORSA VE PiYASA 

9 ikif"'citoşrin Cumarte si 

ZAHiRE BORSASI 

İstanbul Tecim ve Zahire Bors 
da dün muamele gören maddeler 

asın 

lardır: 
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92KI 
YAPAK " " 1 ~bık - - -

[

Anadolu ~ırkım - 47 146 

<Trakya kırkım - - -
_ ,, ,; Tabak - - -

Yün 57 20 620 ıu 
BEYAZ ,.....,.am yağlı 
PEYNiR Yarım yıığlı 

_Ya~sı:ı: 

KAŞAR Ya~lı 
PEYNiR/ Yağm: 

Ekstra 
2 Ki. 

9 lkinciteşrin Cumartesi 

PARALAR 

Ahı --
Sterlin 
Dolar 
20 Fransrz Frangı 
20 Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 

20 Çek Kuron 
Avusturya ıilin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 

Yen 
İsveç kuronu 
Altm 
Mecidiye 

Banknot 

ç E 

Paris üzerine 
İngili:ı: lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 

K 

Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Penco 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çcrnovets 
İsveç kuronu 

617,-
124,-
165,-
177,-
81.-
23.-

815.-
82.-

92.-
22.-
32.-

23.-
24.-
14.-

22.-
52.-

33,-
31.-

938,-
53.-

233,-

L E R 

ESHAM 

lı Bankası Mü· 
,, .. N. 
u u H. 
Anadolu 3 60 

.. 3 100 
Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Tcrkoıı 
Reji 

Sat11 

620,-
126,-
168,-
177,-
82.-
24.-

818.-
84.-
94.-
23,-
34,-
24.-
25.-
15.-
23.-
54.-
35,-
32.-

939,-
53.50 

235,-

Kapanıı 

12,06 
619,50 
0.79,46 
9,78,90 
4,70,25 
2,44,32 

63,83,10 
117.-

19,19,84 
4,24,82 
1 ,97,47 
4,21,-
4s1.40 

63.77,55 
34.90.33 
2.78.30 

10.98 
3,13.-

92.-
9,60 
9,70 

25,35 
41,50 
15,-
22,50 

ZEYTiN bl ncl yemeklik 33 30 IOIS 
1 AÖı 2 ncl yemeklik 32 - 19768 

ıtb nlul. - - - .. = !~ 
Aılan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 

8,25 
14,75 

2,17,-
8,90 

62,50 
22.50 
9,

.- 2 10 75 İttihat Değirmencilik [ :Ay çlçell tasfiye - - -
NEU>tl'ı.-r-1 Haı.bas ~ ~ _ 

L
-Paınul( ., - - - ~~ . .,.. ~ ·a=f 

YAÖ Susam ,. - -

UN 

Bezir Pişmiş - - -

- Ekstra ekstra 72k.- -
Ek tra 72k.- -
Blrınci yumu.7ılı:.- -

• Birinci sert 

üzümü aşa~ıdaki fiyatlarla muamele ! 
görmektedir. 

İri taneli Klehura üzümlerinin eks
tra nevileri 26, Emperyal 24, Ruvay
yal 20, dördüncü nevi 16, Raimales 
salkım halinde, ekstra 20, Emperyal 
18, Ruvayyal 14, dördüncü 11, beşin
ci 9, işlenmemiş Calites Emperyal 16, 
Ruvayyal 12,5, dördüncü 10,5, be
şinci 8,5, işlenmemiş tane Granos Ü· 
züml~ri Revise 14. Medio Reviso 10,5 
Asendo 8, Corrientes 7, Eslombre 6,5 
peçe ta. 

Eylfıl ayında yapılan ihracat (ka
botaj dahil 7 52,433 kiloyu bulmuş
tur. Geçen sene ayni ayın ihracatı 
(kabotaj dahil) 128081 kilo olarak gö 
rülmüştür. 

DENİA - İkinci kuru üzüm piya
sası olan Denia piyasası da ayni güç
lük içindedir. Burada fyaitlar gayet 
düşüktür. Denia kuru üzümleri önce 
sıcak bir suya batırılmak suretile ku
rutulmuş üzümler olduğundan esas i
tibarile Malaga, Moskotel üzümlerin· 

mı yordu. 
Ama doğrusu Mathilde'in yapmak 

istediklerinde neyi beğenmediğini, 
neyi delilik saydığını kendi de pek 
bilemiyordu; çünkü o da, Julien'i 
kurtarmak için varını yoğunu verme
ğe, feleğin bütün mihnetlerine gö
ğüs germcğe hazırdı. Mathilde'in ne 
kadar altın dağıttığını görünce ağ
zı açık kalmıştı. İlk günler, kızın 
böyle harcadığı paralar, her taşralı 
gibi paraya adeta tapınan Fouque
nin, yılgınlığa benzer bir saygı u
yandırmıştı. 

Nihayet mademoiselle de La Mo; 
le'un kurduğu tasarların boyuna de
ğiştiğini farkedip içine bir rahatlık 
geldi; yorulup yorulup bir türlü sır
rını kavrıyamadığı huyunu, pek be
ğenemediği, fakat niçin beğenmedi
ğini de anlıyamadığı o kızı ayıpla
mak için bir kelime buldu: "Çabucak 
değişiveriyor,, dedi. Çabucak değişi
veriyor hükmü ile taşrada en büyük 
lanet sayılan kötü kafalı hükmü ara
sında yol pek kısadı. 

Bir gün Mathilde hapishaneden 
ı;ıkarken Julien kendi kendine: ''Ba· 
na karşı bu kadar ateşli bir aşk bes
lediğini göreyim de yine yüreğim taş 
gibi kalsın, şaşılacak şey! dedi; da
ha iki ay olmadı, bu kızı taparca se
viyordum. Ölümün yaklaşmasının, in 
sanda her şeye karşı alakayı sön
dürdüğünü kitaplarda okumuştum a-

TAHViLAT 

Rıhtım 
Anadolu I ve II kupon kesik 

.. lll 
Anadolu mümessil 

den aşağıdır. 

10,-
42,65 
43,-
45,30 

Dania üzümleri aşağıdaki fiyatlar
la muamele görmektedir: 

F1ATLAR 

Cinsi 50 kilo başına 
peçe ta 

Süperiyör 35 - 40 
Selektet Boneo 30 .- 31 
Koriant 26 - 28 
Selektillo 24 - 26 
Boneo 25 - 26 
Ordinaria 23 - 24 
Diğer neviler 15 - 20 
Cornito 45 - 50 

EylUl sonuna kadar yapılmış olan 
ihracat 36601 kental olup geçen yıl 
ayni tarihte 4267 5 kental olarak kay
dedilmiştir1 

Zeytinyağı 

Geçen hafta zeytinyağ fiyatlarında 
görülen yükseliş bu haftada sürmüş
tür. Muhtelif cins yağların geçen haf-

ma nankör olduğumuzu hissedip de 
bir türlü tabiatimizi değiştirememek 
çok fena şey! Demek ki ben yalnız 
kendini düşünen bir adammışım!,. 
Bu huyunu, en ağır sözlerle başına 
kakıyordu. 

Gönlünde yükselmek hırsı sön
milf tü ama artık küllenmiş başka bir 
ihtiras yeniden ateş almağa başla
mıştı; Julien hı.mu, madame de Re· 
nal'i öldürmeğe kalkmış olmanın ver
diği vicdanazabı sanıyordu. 

Ama işin doğrusu, Julien madame 
de Rcnal'e çılgınca aşıktı. Odasında 
tek başına kalıp rahatsız edilmek 
korkusundan da kurtulunca kendini, 
vaktile Verrieres veya Vergy'de ge
çirdiği günlerin bırakıyor v~ bun
dan büyük bir haz duyuyordu. Pek 
çabucak uçuvermiş o zamanların en 
küçük hadiseleri aklına geldikçe on
ların tazeliğine, tadına bir türlü do
yamıyor, onlardan bir türlü kendini 
çekemiyordu. Paris'teki muvaffakı
yetlerini hiç düşündüğü yoktu; on
lardan içi sıkılıyordu. 

Çabucak büyüyüp artan bu hisle· 
ri, kıskanç Mathilde sezer gibi oldu. 
Julien'in yalnızlık istediğini, bu yal
nızlık aşkının karşısına yenilmez bir 
hasım gibi dikildiğini iyice anlamış
tı. Bazan korka korka madame de 
Renal'in sözünü ediyor ve Julien'in, 
o adı duyar duymaz titrediğini gö
rüyordu. Artık Mathilde'in aşkı sı-

Samsunda yeni 
Tütün anbarı 
Samsun, (Ozel aytarımız bildiri• 

yor) - inhisarlar İdaresinin 158.000 
lira sarfile tütün merkezinde yapur• 
makta olduğu büyük tütün ambarının 
inşaatı ilerlemektedir. Şimdiye kadat 
üç parça olarak yapılan binanın be
tonarme kısmı bitmiş, yapılacak pek 
az yeri kalmıştır. Geri kalan kısıınla· 
rın üç ay zarfında bitirileceği üı:Jlit 
edilmektedir. 

Beş kat üzerine 54,5 metre uzun· 
luğunda, 23,20 metre genişliğinde ".e 
üç bölme olarak inşa olunan bu bı• 
nada iki asansör, elektrik, su deposı1 
ve tesisatı olacak ve büro kısmı )ta• 

riç 45 - 50 bin balY,a tütün istiap ede
bilecektir. 

Yeni tütün ambarı, tütün merkezi 
olan 'Samsunun en büyük ihtiyaçla• 
nndan birini gidermiş olacakur. 

Havagazi müşterileri 
. artıyor , 

ilzmir, (Ozel aytanmız bildiriyor) 
Havagazi şirketi Izmir urayma geç• 
tikten sonra şehrin ihtiyaçlarına da· 
ha iyi cevap vermeğe başlamıştır. J-1~· 
vagazi işleri düzeldiği ve salim bıt' 
yolda yürümeğe başladığı için abone
leri yüzde 20 fazlalaşmıştır. 

Örnek tohumluk 
dağıtılıyor 

Çanakkale, (Ozel aytarımız bildi• 
riyor) - Vilayet bütçesine kona:ı 
tahsisatla İstanbul Yeşilköy TohU~ 
Islah lstasiyonundan getirtilen i)'1 

cins buğday tohumlukları parasız <>' 

larak köylüye dağıtılmağa başlanaııg• 
tır. 

Eskişehire getirilen sıt 
Eskişehir, (Hususi muhabirirtıiı 

bildiriyor) - Şehrimize yeni getiril• 
mekte olan Kaplangı suyu kanunue~· 
velin 15 inde şehre inmiş bulunaca1'• 
tır. Eskişehire su geldiği takdird~ 
halkın da su ihtiyacı temin edilı:JJ1J 
demektir. 

1&-•··-..-1 !S ....... 

Tütünler yasak 
Roma, 9 A.A. - 1talyada yaban.et 

tütünlerin satılması yasak edilıniştıl'• 
İtalyan tütünleri mukabilinde, it .

hal olunan yabancı tütünler bundııll 
müstesnadır. 

İtalyan tecimerleri federasyonu: b: 
tün üyelerine zecri tedbirlere iştıra 
eden ülkeler mamulatı yerine tartı~ 
mile yerli mamulatın kullanıJrnaSl 
emretmiştir. 

Tecim mümessilleri federasyorı11; 
zecri tedbirleri tatbik eden devletl~J 
e~yasile ve bu eşyaya ait reklamlar 
uğraşmamaya karar vermiştir~ 

ta ile bu hafta buldukları değer cet• 
veli aşağıdadır: 

Fiyatlar 
100 kilo başına peçeta hartlı 

geçen hafta ~ 

Jean Corriente 
Gordoba 
Sev illa 
Fortoze 
Fino 
Argon Corriente 
ld. Fino 

151 
148 
158,0 
165,5 
176 
174 
185 

ı54,s 
ıs4.s 
161 
174 
1s6 
ı78 
ıs9 

nır, ölçü bilmedi. ue 
Söylediklerine kendisi de tama~eı:ı 

inanarak: "O ölürse, arkasındatı 1'İ# 
de ölürüm, diyordu. Beniın me" bil' 
imde bir kızın, ölüme mahk~~ gO
aşıkı böyle taparcasına sevdiğ~';bili~ 
rünce Paris salonları hal.kı. Ju eşir:ıl 
ne söyler? Benim hislerınıın ınaııt• 
bulmak için ta kahramanlar za:ıes il~ 
na dönmek lazım: ıx uncu Char katbl 
III üncü Henri asrı insanlarının 
işte böyle aşklarla çarpar.ınıŞ'i' rınd°' 

Sevişmelerinin en ateşlı ~nd~rı sı# 
J ulien'in başını göğsü üzerın uıel 
karken içinden: ''Bu baş, bu :0ı:ır°' 
baş kesilecek mi? diyordu.,, ınıı.rı· 
içine bahtiyarlık veren bir kah~a •·:8\J 
lıkla tutuşup ilave ediy?.r'!r "saçıart 
baş kesilirse, şimdi bu g~z d"'rt saa' 
öpen dudaklarım da, yirrnı 0 

geçmeden solup donacak!,, ııa~ 
Bu kahramanlık ve ıstırap ıııı'$ 

. . kırı 1' 
saatlerının hatıraları onu ükse 
bir çenberle kuşatıyordu. O Yk ııal• 
ruhtan şimdiye kadar çok u~~ldı1ğıJ 
mış olan intihar fikri, bl~ 50 ıan biJ 
kafayı artık tamamile eııne a kiib~ 

· di ve ·f· fikir, artık o ruha da gır bilde ı 
münü sürmeğe başladı. Mat ıarıtflıt1 
tiharla: ''Hayır, diyordu, a~a de set 
kanı bana gelinciye kadar bıç 
~ ' l gumamış .,, var 

[Arkası 

N. ATAÇ. 
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Galatasaray Tamışvar 
0-0 Berabere Kaldı 

ile 
••• 

Maç Tatsız Bir Cereyan Ve Hava 
içinde Başladı, Yine Oyle Bitti 

..._bfba TaJuia atad1omanda, Rosaaaa en iyi t•kımlanndan biri 
la6ıa "lk bildirilen Tamıpar klibi
,._• n· OJUnunu seyrettik. Hemen 
~ ••• ed~lim ki, bu MM, latan. 
~ Galataaaray - Betildq kom
'l'a-~ tarafından setirilmit olan 
~ar takmu seçen .. ...ı.. 
~ çele serilemiftir. Enelld 
~ •~zda hMMr Yerditimis 
~ulan arumda Macar fut 

balun117ona da, talnmm - . "'lrtedfp ıai.r..., TU&b ses-• 
~~...1.n; ... ,a ... 4e .. ,. 
~ L~' aÇ&lar ....ıuiyle 
!ti. ..... tandır. Ancak ün üç 
~ •;.+mJerinin, - Mm dahi
~ .,.:U atamamaları, takımlarına 
I_; laJlkazandll'UDUlllfbr.C.. 
~~; •~etik mezaya Ye ha•a 
ti. tta.!~yle Galatuaraya faik
~ s;;-m birinci deYrecle bir ara
-..._-...- kll'IDaaıhlar, kendilerini, bu 
~.•kaptırdılar•• oldukça u-

~ .ı..... ekseriyetle Galata
~ ,,. hikimi7eti albnda seçti iH 
S-.-..ıt.rdea, baadanmn affecli
~ k derecede, hatab oyna-

--· ridaden sol çakaruaad1-

'r~ann, kalecisi, bekim •• 
~ fena cletildi. Calata1Ua
~ IOI ~· aol beki, birinci cin
~ • ~ OJlllYU Jbrahim, haki
l:ttfi ;p OJ'Damlf)ardrr. Bilhaua 
.to14-.~ttan bot kalan yerleri ele 
1a~--:. ıhnek için, bütün sa,.retini -...,. ..... ,... ""-'!:.~; ::.• maçta da aöylediii
"- 1, en hemea yoktu. Ha-
- .::-ı::cimleri aantra1aaf hattm.,,4 w.ıwr _.,.. tewliif 
~atasan,. kalesine in. 

~ •~ Kadri, diba feaa icliler. 

Gmllf•llN7 - r....,.,_. ~· ,..,__,. 6ir an •• 

~'!1~uia için, daima, Du7al söaclwcli. Ne yazık ki bu 1erinde 
ildncı pllnda kalmak medturiy ttin- sekilen ıüt .. ı diretin yanandan ·
... icli. Cüaclia •aeat OJDAda. Ad-
- da ı... Wr .,._ ~ Nec- YUta aitti. Bundan öteai, ortada bir 
elet i• IÜlaill iki ...ctaa bin itli. ._._._ ...... INr f9J delil& 
Fazıl tö1le bö1le bir OJ1lll oyaqa- ikinci hafta:rımcla; hiç ...,.paia 
bileli. olarak fnkallcle bir oyun OJ'DIJ'&D 

Oyun naaıl oJau? lbrahim çıbnlclı •• yerine SaaYi 
Maç, 1Ut 3,20 ele, hak- Betik- opablclı ki, bu doiruclan dolra7a 

tatlı Saclrinin iclanainde L.--•-ıılı. hata idi. Nitekim bu YUiyetİ aezen 
Cala -.- Tumparlılar hücmnlanna oradan 

tuaray takımı fU tekilci• yer yapmaia batlaclılar i .. de, Utfi 
almqb. AYDi b-lan 1DUY&ffakayetle clurdurma-

Utfl 01111a11 i• mUYaffak oldu. 
lb...W. Nihat Kadri 811 clnn de, t•mamile Galatata-

Danyal; Faal, Cladiiz, Adnan, rayın h•kimiyeti altında seçti. Fa
Necdeı. kat fonetlerin bilhaaaa, ortada oy -

O,Unua ilk claldkalarm4a Tamat- myanlarm lteceriluiiliii ... 'i .. ünden 
-.lrblar ortada 1tri birkaç hücum z -
yapblar. Bu emada aaatraforlan .. ,.. ıı.yctebnei• imkan olmadL 
Galatasaray kal.-. çok •la bir Soa Wr ı..t ..... Fuııl OjGDUD 

tüt çekti, fakat top kale cliniine laitaı lirle 7 dakika kala, mikem
çarparak seri dönclii. .... bir poaiı,_ yakaladı •• ÖDÜ. 

Bu teldik• Galatuara1 01UC1I- de ldmM olmadıfı halele, topu mi
......ıecli. Artık OJ11DUD bundu..,. 
....., tataıa bir ceNJ&D •• ha•a için
de bitti. -s. c. 

1 BILDIRIKLER 1 
T. L C. 1. latanbul Bölseu Giret 

H.,.ıi Baıkaalıtmclanı 
'?Gr.t Heyeti 11/11/1131 Paz&J'o 
~ sini Mat ti ele Bölse Merke
.W. baluntluiu Bayoflu Halke•İ 
b~ toplanacatmdan heyeti-
=~anana o sb •e o 1aatte sel 

wnllİ dilerim. 

Ticaret liaeai mezun1an 
Ticaret llıesinden me.ıun olanlar 

YOkaek Iktıaat •• Ticaret mektebine 
imtibanııı:, fakat Univeraiteye bnti
hanla ıirmektedirler. Halbuki aon iki 
yıl içinde Ticaret liaeainde eualı 11-
lahat yapılmrt, okulun orta kıamı ta
munile ihtiaaa tubeai olarak aynhmt 
ve lise lmmma da llıelerde okunan 
büdln denler illve edilmittir. Tica
ret litelinde Jile denlerlnden fula 
olarak ihtila• denleri de okutulmak
ta, fakat buradan mezun olanlar Uni
•eraiteye bir imtihan ceçirerek cir
mektedir. Verilen malam.ta ıöre Ti
caret liaeıi mezunlarına liıe mesunu 
bakla verilmeli •e bu mektepten çıkan 
talebenin Univeniteye, diler lise me
sunları libl cirmelerinin temini dl-
1t1nWmektedlr. 

HAK YERLERi 

Davanın bir başka 
Mahkemeye 
nakllnl lsteclller 
Birtakım dosyalar. uydurarak icra 

kaaaaından para çekmekten ıuçlu ic
ra kitiplerinden Kadri ile Herant, 
Rifat, SalMıaddin ve Viçanın durut
malarına dün ağır cezada devam edil
mi9tir. Genel savamanlık makamı id
dianamesini okumuı ve Kadrinin beş 
dosya liı:erinde aahteklrhk yaparak 
2918 liranın vezneden çeJıcilmeaine ıe
bep olduğunu ileri ıürmüt ve aynca 
2500 lira çelcmeğe te9ebbüı ettiklerin
den dolayı Herant, Viçan ve lıtavri 
ile birlikte ceı:alandmlmalannı iıte
mi9, icra memurlarından Refetin vazi
fede ihmalini aabit 1önnli9, Avukat 
Saalıaddinin beraetini iatemiftir. id
dia yapıldıktan aonra, ıuçlulardan He
rant, mahkemeye bir iıtida verdi. 
Bunda, blkimler heyetini reddtMiğini 
bildiriyor ve davanın batka bir yere 
naklini iıtiyordu. Mahkeme, kıaa bir 
müzakereden aon1' bu iıteği kabul 
ederek, iktiı:a11 yerme ıetirilmek üı:e
re, dosyanın müddeiumumiliğe ıön
derilmeıine karar verdi. Davaya han
gi mahkemede bakılacağı belli değil
dir. 

• Bqiktaıta Türk Ali mahallesi 
bekçili Iamaili dövmekten ıuçlu Ha
aanla arkadqı Mehmet Recebin mu
hakemeleri, dün birinci ceza mahke -
meainde &örüldü. Mehmet Recep 1el
memi9ti. 

H&ldm, davacı tunalle: 
- Hani Recep nerede? diye sordu. 
lımail, Haaanm yanında oturan 

avukatı ıaeterdi : 
- itte, aha ıurada oturuyor ... 
- Orada oturanın Recep olmadılt 

lıaendiıine hatırlatılınca: 
- Ben ne bileyim, dedi ... Anla9ılan 

ıelmemif. 
Bekçi lamailin anlattrlt ıudur: 
- Ben o ıece, mahallede dolapyor 

dum. Bu Hasan, yanında bir kadın 
götürüyordu. Derken, Mehmet Re
ceple kavgaya tututtular. :Ben de on
tın ayırmak iıtedim. Fakat Haun, 
ıillhnna aanldı, beni dlSvdü. 

Haaan, ink&r etti: 
- A11l dayalı ben yedim, lımaille 

Recep döve d6ve u kalam beni öldil
rüyortardı. dedi. 

Mahkeme, Mehmet Recebin çağı
nlma11 için duruımayı batka güne 
bıraktı. 

• Kendialne llaliye memuru aU.il 

ftl'enkt birtakım -~~· tlo1anmt-
maktan ıuçlu lamail Münir, Adliyeye 
verilmiftir. Altıncı iıtintak hakimi 
hakkında tahkikat yapmaktadır. 

• l. C. Jılüddeiumumtıijinden: l• 
tanbulda buhman Bal,a IRddeilllllU
mtıi Saltbaddinin hemen memurlye
timize müracaatı. 

YENi NEŞRiYAT 

Framızcayı çabuk ve kolay 
öirenmek 

.. Franarscayı çabuk ve kolay ötre· 
tirim,, adıyle çıkmakta bulunan me
todun dördüncü kitabı 48 sayfa ola
rak çıkmqtır. Bu faydalı kitabı kari
lerimiı:e tavsiye ederiz. 

Dizraeli'nin bayab 
Ildimler muharriri metbur Morua 

tarafmclan elliden çok kaynaklar in
celenerek yuılmıf parlak, mulıaletl 
bir eserdir. Dilimize Alitan zade ta· 
rafından çevrilmiıtir. 

Hemteri 
Geçen cumartesi &ününden beri 

febrü;nizde "Heqeri" İlminde ıiya
aal bır ~ ıuetesi çılanata ba9la
mııtır. Sıyaaal halk ıueteleri meJD. 
tepaiı: köylere kadar ıirdilderi için, 
okuma zevlıdni •tılamak ve rejimi 
halka ıevdirmek balmnlanndan he
me~ hemen mektep ödevlerini ıörmek 
teclir. Dünya bldiaelerini halka an
latmak yolunda "Hemıeri" nin cu
marteai cnnn çıkan ikinci aaymnda 
gördiliünıüı: ıu mini hakikaten gü
a:el yazıJınqtır: 

Yaman Henqehi 
Avrupa ilatünde kara bir bulut 
G&ıöı:tı 16rmüyor, duman H~ıeri. 
Ta~~· kaç diyor, tuıya gel tut, 
lnpıı:in fendi yaman Hemteri 1 

Doluda Japonya, Çine N1dırdı, 
Almanyada Hitler batm kaldırdı 
l~yan ~·bete hançer daldırdı, ' 
Kimle dinlemiyor ferman Hemteri ı 

Dünya~ timdllik en rahatı biı:, 
Bant ııyaaaaı açmıı, güderiz, 
Yan bakam darma daim ede·is. 
Diltmana .v~rmeyiı: aman Hemteri r 
• Hem9er111 halkmma tavsiye ede

rıı:. 

Havacılık ve Spor 
Havacılık ve Spor'un .. 154" inci 

aaym çılanqtır. lçinde fU yuı1ar 
vardır: 

Atatürk ölclilrillemes,, JCamt1imün 
on ild yrt, Server Ziya. Dnrimin mfe. 
tiif. Nilı:bet Hqim· Kartal kanadı, 
Falih Rıfkı; B~ tehlike, Şakir 
H&mn i Hava bideri, hava katarlan, 
paraıUt, Türkiye hava turu, Bir uç
man kadının laatıralan: Hiklye: ba
yat. komediai, S. Z. Gürevin ve birçok 
reaım. 

BtltOn okurlanmıs bu faydalı der-

aiJi ·-···· 

' 
HiKAYE Solgun Benizli Kadın 

.__ __ ....__,;-,~----- Nakleden : MI • FA -

Salonda blru evvel kendisine tak· 
dün edildilim aiyah elbiseli, aolpn 
benizli, fakat Jine de ıüzel, battl 
çok ıiisel kadınla bir konupıa veD. 
leai aradım ve kendiaine sordum: 

- Yuı nud geçirdinis Yiimıe -
yi sever miainiıı:? 

Kadmm aolpn bendne rağmep 
çevik ve kıvrak harekede iizlediğini 
sandığım uı:un ve zayıf bedeni bana 
bu ıuali ilham etmişti. Yanma yak -
laıtılıın saman kendisine hitap edi -
leceğini ıeı:erek bana dotru kalkan 
maluun iri ıözleri, oyuklarında ıarip 
bir çırprnıfla bulandıktan sonra he -
men önüne etildi. Cevap bekleme
mt yetecek bir aman ıeçmeden ev -
vel birinin kolumdan çektiğini hiuet
tbn; arkamda duran bir arkadaı, ba
na: 

- Seni Fazıl Bey ~cele arıyordu. 
Gell Dedi. 

Kolumdan tuttu, beni kadından u
zakla9tırarak bir köteye çektikten 
aoma: 

- Ne yapıyonun, uiı:im? Dedi, 
bu kadına yu meniminden, denizden 
ve yüı:meden balıaedilmcz. Tanımıyor 
aun sen onu. 

- Yal .. Neden? 
- Uıtiindeki ıiyah elbiseyi iki ıe-

nedenberi yu mevıiminin, denUiıı 
ve yüzmenin om ıetirditf bir !ell -
ket yliı:ilnden tqryor. Bunu herkes 
bilir.,la•---~ i\lj.. 
.,. -="'DelBIJ"iiiiiOiii 11:1, bu kadın, bir 
yas menbni, denbde, ıevdiği bir in -
san kaybetmittir. 

- 1'amam. Fakat ne tarzda, bunu 
Ula tahmin ecMınenin. 

- Sndilf iman denizde y(lser • 
ken bolulmut olabilir. 

- Hayır, bilikiı, bu kadın !\loda 
plijında yüzer!c:en anaızm bayılarak 
ıuyun dibine iner. Uzaktan görm -
ler, kop.rlar, kucaldıyarak sahile çr
kanrlar: Kadm bembeyaz, kf':ıdini 
kaybetmi9. Boğulmuı veya boğul -
~k. üı:ere, doktor ç.abuk yetitir. En
Jekııyonlar, 11nat teneffüıler yapılrr 
nafile. Kocası da orada. Çıldırıyor'. 

Kaymakamlar arumda de
iitiklikler yapıldı 

Tercan kaymakambfma Er.ıurum 
Emniyet Direktörü Şevki, Akçelbat 
kaymakamlıtına Şavtat kaymakamı 
Fuat, ~vpk kıymakamlıtına Bulan
cak eakı kaymakamı Hayri, Pervari 
kaym~kamhima Su11frrlık kaymaka
mı Alı, Sandıklı kaymakamlığına Şer. 
nak kaymakamı Arif, Tefenni kay
makamlığma, Görele kaymakam 
lılrna Halit, G&le kaymakanılıpna Ha 
lit, Gole kaymalwnlıtına Konya 
Erelliıi kaymakamı Va11f E-
reğli kaymabmlıima Esek 
Davutlar nahiyesi direkt6ri1 Ke 
mal; Samıun kaymakamhlma Ma
navıat kaymakamı Yusuf, Menavpt 
kaymkamlıfma Ankara Emniyet me
muru ~·lıkilip kaymakamlığına 
İzmir mektupçuıu Baba, Gevaı kay· 
makamlılma Dikili kaymakamı Nec
det, Suııpbk kaymakamlıtrna Bilr
haniye kaymakamı Iamail Hakkı Bür 
haniye kaymakamlığına Gevat' kay. 
makamı Sal&hıddin, Şemak kayma • 
kamlrğma Şumolla kaymakamı Ba• 
ri, imik kayınakımblma Poahof kay 
makamı Muhıin, Poahof kaymakam • 
hima Uı:unköpril kaymakamı Necdet 
tin, Uı:unköpril kaymakamlığına Za· 
ra kaymakamı Naci, Ztra kaymakam
lıima UrJdlp kaymakamı islim, Ur
kilp kaymabmhftna Bozlar kayma
~ _Mahir, Bozkır kaymakamlığına 
polıa ııpekter muavinlerinden Suat 
Tahain. Nuaeybin kaymakamlıfma A 
rapaun lraymak•mı Necati, Arapsun 
lraymakamhima Ankaranm ICaradikı 
11 nahiyesi clirektaril Nailr XaramUr
Hl lrayınabmlılma Safranbolu lray· 
makamı lJılaD, Çıldır kaymabmlıfr
na Kadirli kayınakamı Rifat. Kadirli 
lrayınakamhlma Ialdlip kaymakamı 
Cemal, Safranbolu 1ra,....kamhlma 
Çıldır kayınaJmnr tblan, Şarkıfla kay 
malramlrlma Satrbmat kaymakamı 
lmıet, Gllpuan bymabmhfrna po
Hı iıpekter muavini Fahri Kemal, Sa
nJwıq kaymabmlıfma Karamiinel 
kaymakam• Nuri. Dikili kaymakamlı. 
tına Kınltepe kaymakamı Rıdvan 
Kınltepe bymakambğma Kony~ 
Dink nahiyesi direlıt6ril Kimllraıı ı. 
JineclDnütJerdir. 

Çiinki yeni evlenmifter. Bin'birlerinl 
delice seviyorlar. Doktor bir iki de
fa ümidini keatiii halde kocanım 
ıaran llı:erine amal tenefftil ameliye 
line devam edilir. Yine lıılc1mda ıı.. 
reekt yok. Doktor kendilip.clen IOD 

bir ümitle iki aaat ıilren pyretinl 
bupç dakika daha devam ettirir ı 
Nabu almıya batlamH mı? Ha P7"" 
ret... Biru daha.. Biraz daha py • 
ret... Kadın adamakıllı nefea allrı 
ıitgide ıözleri açılır, ıuuru yerin• 
gelir: Kurtulmu9tur f Müjde f Milj • 
de 1 Fakat bu müjdeyi a1ımya eD çok 
liyik olan kocuı ortada yok. Doat -
lan bütün plijda haykırarak Sadiyi, 
kadının kocaamı ararlar, yokl 

- Allah Allah 1 
- Evet. OH.imden kurtulan bdıa 

da etrafına bakarak: 
- "Sadi nerede? Sadi nerede? Ne

rede Sadi? Diye aonmya bqlar. 
"- Geliyor, timdi buradaydı. ... 

liyorl Derler. 
"Fakat aranmadık yer ~ 

halde Sadi bulunamaz. Yetinden .. 
jı bırakarak bir eczaneye, yahut ta 
eve kottuiu ı:annedilir. Kadın bir o
tomobille evine ıötilrillUr. Kocuı °" 
rada da yoktur. lld uat sonra anla
tılır kt.. Kansının dirilecejinden il • 
midini kesen zavallı Sadi, plljm ten
ha bir yerinden denize atlıyarak, kea 
di arı:ualle suyun dibine çiSkmUf. " 
kendini bopuıtur 

.. _ Deh,et\ 
''-Kadın bu fellketi duyduktan 

sonra çılgına döndü. Kendini birbf 
defa ölldünnek istedi ve güç CSntın. 
geçildi. O &ün buıün hep siyahlar ti 
yiyor ve üstünden ölündye kadat .._., 
yaJılarr çıkarau,ecapu, bir dalla da 
hiç evlenmiyecetbü .aytuyor. 

Arkadapm bunu anlattıktan sonra 
batımı önüme iğerek ağır •in' bUyUk 
salona ıeçtim ve uzaktan kadma balm
tım. Dcmindenberi benı:i bana daha 
ıolmut gibi geldi. Gözleri dalpıdı. 
Mahzun iri ıözleri, mah.ıun al~h 
gözleri. içinde bir sevıilinin c.edl 
yatın bir su cibi, deruni bir Urperif
le mreleniyordu. 

Yeni imtihan 
Talimatnamesi 
Liıle .ve orta mektepler. yeni imti

han talimatnamesinin nasıl olac:alt 
baklanda, KWtilr Bakanhiznm mual
limler ara11nda açtılt anket mUhleti 
dün akpm bitmittir. llclli muallim
ler Bakanlığa, talimatname etrafmda
ki fikirlerini bildirmitlerdir. Dört ıu
al halinde olan bu anket, muıl1i•kr• 
den, liıe proeramlan den aatı.n. 
m~~redat proıraınıan: kitaplar, peda• 
goJı meeeleleri sorulmaktadır. KUltiir 
Bakanlığı, yapacatr, talimatımneılin 
eaalı ~lmuına çalıpnaktadır. Talimat 
namenın her yıl deiiftirilmetine m~ 
~~ verilmiyecelt ıeltilde tancimi eh 
onunde tutullmaktadır. 

POLiS 

Bir Cjocuk 
Mangalda ı•ndı 
Kadıköy, K ...... ialıcla Adalet ..., 

katında Si aamarab nele oturaa 
Haydarpap U..ai kaloriferciai Si. 
le,....... 9 .,lık Yılmaz acbaclald 
çocuiu ........ cliifenlı ......... 
nia ..W.telif yerlerinden ,._,,,. 
iatırapm içinde ölmüttiir. ç--ı
anneei clıtanla bir bqka çocu1u ile 
uinfirken emelıli7enk ........ 
kadar sittifi •• keneli kendiaini pis 
mafa .-.r.i7et .....tiii ............ 
br. 

• Fenerde Sür.na Pqa faltrib
aında amele Sİllopla Huua otı. 
Muatafa fabrikada PYelce taa .,. • 
hu ~onan clamamnadan aa icmil. 
neticede ••hirl....u,tir. Mutalamlıl 
Balat haatawincle tecla.W.. .... 
lanm11br. 

• Kacbkö;ründ~-·· -
ele, Una Hafız " -
An:am. ot

1
• ıu Dam ile lranm -': Mil 

seçım•• ık ,......_ lra ... eblilt-
ler, Da.it kanaml aol Wi• 111._ a. 
tır aantl• b•kla ,...lawtbr. Mm•• Zep9Pa.il ....... . 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
Staviski Davasında Yeni Bir Saf ha 

Staviski Habe'şistanda da bir şirket 
kuracak, başkanlığa Negüs gelecekmiş 

Staviski 
Madam Staviıki üçüncü celaeye 

geldiği zaman hiç gürültü yapma
dan yerine geçti. Artık gülmüyor
du. Artık not tutmuyordu. Nihayet, 
mahkemeye güzel elbiıeıini gÖsler
aneL için gelmediğini anlıyordu. "l 

J:fer taraftP.-n sesler İ§İtiliyordu: 
"Acaba bugün ne yapacak?,, kaa -
tedilen adam reis Bamo idi. Bu kuv 
vetli bir reisti. Şahsiyeti bütün mah
keme safhalarının üzerine hakim-
di. • 

Mübaşir, serbest suçlulan çağır -
dı. Mahkeme heyeti salonuna girdi. 

Habe§istanda bir i~e giriştikleri 
aöylenen Hato 

'.Avukat Paul Applcton geldi. Müd
deialeyh tarafı teşekkül etti. 

Muhakeme başlıyordu: 
Reis - Mösyö Hato lutfen kal

kar mısınız? 
Hato birçok tiyatrolarda aktör

lük etmiş sonra finans alemine atıl
IDl§h. 

Reis - Hakkınızda verilen ma -
lumat pek iyi değildir. Peri namı al
tında me§hur bir dolandırıcıya ya
taklık ettiğiniz söyleniyor. Ben bu 
Peri'yi tanımıyorum ama .• 

Hato - Ben de. 
Ala! Hato bundan sonra Prens 

'.Antuvan dö Burbion emrinde çalış
mış, ve 1919 da Staviıki ile tanı§
mıştı. 

Reis - (Alay ederek sordu) aca
ba Staviski mi demeli, yoksa, Alek
aandr mı demeli? 

- Bana göre Saşa demek daha 
muvafıktır. Staviskinin asıl ismi Sa
ta idi. Satha Rusça Aleksandr de
mektir. Neden sonra o bu ismi aldı. 

1929 da, Hato bir gün, Hayot'un 
bürosuna gitmiş, Or11ıya tesadüfen 
Aleksandr da ııelmiş. Ve ona demiş 
ki: "İşler yürümüyor. Bunu tanzim 
etmek gerek!,, Buna Hayot şu ceva
bı vermİ§. "Ben bunu Faro'ya tek
lif edemem!,, Bundan sonra Alek
sandr Hayot ile uzun boylu 
konuşmu§lar. Fakat Hato odada 
yokmuş. Nihayet, Aleksandr eski 
aktöre kendisine bir İyilik yapması
nı mücevherler üzerine İmzasını 
koymasını teklif etmiş. Bu suretle 
Hato mücevherlerin sahibi olmuş .... 

Hikaye budur. 
Reis - Hakiki sahibi kimdi aca -

•a? •. 
- Gayet iri bir adamdı. Çok ki-

bar ve nİ§anh falan biriıi idi. 

- ... Bıyıkları küçük ... Pardesü -
sü siyah ...• Fakat böyleleri Fransa
da binlerce var. Ve o zaman siz de 
bunun kim olduğunu öğrenmediniz 
iımini sormak külfetine katlanma -
dınız . Bir gün hesap vermek mevki
ine geleceğinizi bilmiyor muy4u
nuz? 

Hayır! Hato bunu hiçte merak 
etmemişti. Reis bu işe çok hayret e
diyordu: 

- Fakat dedi. Bu suretle ahlaki 
veyahut gayriahlaki bir surette ka
rışık bir işin içine girdiniz. 

Suçlu, hakikaten bundan sonra 
beş kere bu zümrüt işine karışmış 
ve ta§larm kıymetlerile aala meıguJ 
olmamıştır. Yalnız muhammin Fa
roya gidiyor, paketleri mühürlüyor 
du. 

Bundan ıonra Hato başka bir 
manevraya daha İştirak etmişti. Bu 
zümrütlerden birçokları rehinden 
çıkarılmış ve Bank - Franıez Dutr
mere götiirülmÜ§tÜ. Staviski bunla
rı bir alıcıya göstermek istiyordu. 

- Alıcr acaba kimdi Möıyö Ha
to? 

- Ben değildim! •• 
- Eğer iz iseniz, hatırlamanız 

lazımdı değil mi? .••• 
Fakat Hato Staviski ile beraber 

bu bankaya gittiğini, orada kendi -
sine zümrü~leri gösterdiklerini iti -
raf ediyordu. Alekıandr demişti ki: 
"Ne güzel şeyler değil mi?,, Öteki 
"Fevkalade!,, diye cevap vermişti. 

Reis gülümsedi: 
- Fakat acaba burıdan sonra, 

neden Alekıandr'i şantnjla tehdit 
ettiniz? Bundan Mösyö Berto'ya 
bahsetmişsiniz? 

- Hayır. Böyle bir şey söyleme
dim .. 

- Ne yazık ki Mösyö Berto öldü. 
Kendisini burada dinliyemiyoruz. 
Fakat acaba Mösyö Linzler eksper

i tik yaparken de orada bulunmadı
nız mı? 

- Hayır. Ben yandaki odada 
idim. ' 

- Fakat aiz, kuzum bu işlerde , 
efendi misiniz yoksa hizmetçi mi? 
Boyuna yandaki odalarda dolaşıyor 
sunuz? Bankanın yanındaki odasın· 
da ... Linzlerin yandaki odasında .. , 
Peki ertesi günü Orlean'a gitmedi -
niz mi? 

- Ayni gün hare:ket ettik! 
- Ala ••. Şimdi anlaşıyoruz. 
Fakat Hato Orlean'da ne yap

mı§tı? 
Suçlu izah ediyordu: 
- Sizi bir defa daha hayrette bı

rakacağım. O gün de Faro'nun oda-
11na girmemittim. 

- Demek siz ebediyen kolia ara
smda oynıyan bir aktördünüz ! 

- Zaten küçük roller oynardım. 
Dinleyiciler kahkahalarını sak

lıyamadılar. 
Fakat Ha tonun anlattığına bakı

lırsa, orada ne olup ne bittiğini gör
müştü. Odada Faro, Debroı Alek
sandr ve Hayot vardı. F aro ta§ları 

Aksum Mabedindeki Hazineler 
Saba Melikesinin Zümrütleri ... 
birer birer gözden geçiriyor; sonra 
bir pensle eline alarak pertevsizle 
tetkik ediyordu. Sonra ta§lan kadi
fe kutulara koymu§lar ve paketleri 
bağlamıılardı. 

- Kim bağlıyordu? .• 
- Farkında değilim. Ne demek 

istediğinizi anlıyorum. Fakat hatır 
lamıyorum. 

- Demek bu kutular ıizin mühü
rünüzla mühürlendikten ıonra me
muru ~ahsusuna teslim ediliyordu. 

. Tabu paketler açıldığı zaman ye
rıne başkalannın konup konmadığı
nı da bilmiyorsunuz! .•• 

Suçlu cevap verdi: 
- Doğrusunu isterseniz, ben bu

radaki vaziyetimi anlamıyorum. E
~e.r bu karıtık maceraya girmit olsa 
ıdım, herhalde hakiki ismimi ver
mezdim. Tartampiyon, Lamber ve
saire diye bir isim kullanırdım. 

Bu esnada Hato'nun avukatı Ge-
riye sevinçle ilave etti: 

- Tabii! ... 
Reis devam ediyordu: 
- Fakat, bununla beraber Orle

an'daki i§lere tamamen iştira'k etti
ğiniz muhakkak! Sizi ve mühürleri
nizi her yerde bulmak kabildir. Ni
t~kim Bayon'da da böyle olmuştur. 
Sız Bayon'da sade zümrütlerin ha
kiki .sahibi olarak görünmemİ§siniz. 
Aynı zamanda tahmin vesikalarını 
da içi boşken imzalamışıınız. 

Demek Orlean'da olduğu gibi 
Bayon'da da Mösyö Hato ta§ların 
sahibi olarak görünmÜ§tÜ. Peki bu 
işten ne karı vardı? 

Suçlu cevap verdi: 
- On altı ay hapiı ve sonra mu

hakeme! •• 
- Durun durun... Siz çeklerin 

paralarını da çekmitsiniz l lşte çek
ler burada ..• 

- Bu ~·kler sahtedir. 
- Demek bu maceranın içinde 

hiçbir §ey doğru değil f 
Bundan sonra Hato uzun boylu 

masum olduğunu iddia etti. Sıra 
Hayot'a gelmitti. 

Hayot kallayor 
- Siz Hayot, Staviıkinin iyi kö

tü gÜn dostu idiniz. Hoş dostluğu
nuzu kritik etmiyorum. Fakat Sta
viski'den bir hayli istifadeniz oldu· 
ğunu taıdik ediyor musunuz? 

- Kat'iyyen ! 
- Demek inkar ediyorıunuz. O 

halde iıticvaba ba§lıyalon. 
v• Hayot Staviski ile ahbaplık etti. 
gı zamana kadar olan hayatını an
lattı. Sonra asıl meseleye girdi: 

Staviski iki borsacıyı dolandır -
maktan dolayı yakalanmıt fakat 
sonra müıtantiğin elinden kaçmıt
tı. _Kurtulur, kurtulmaz da Hayot'u 
çagırmıştr. 

Hayot hikayeye başladı: 
- Gittim. Çünkü Staviskiyi kar

deş gibi severdim. Onun için dos
tumun suçlu olup olmadığını bile 
soruşturmak İstemedim. Babası has 
ta idi. Bu ihtiyan kurtarmak la
zondı. Fakat ne yazık ki bu mü
kemmel adam evinde yapılan ta
harriyattan sonra F ontenblo orma
nında İntihar etti! .. 

Bundan ıonra Staviski Marli'
ye gitmİ§ti. Oradan müstemlekele
re hareket etmek istiyordu. Fakat 
Galmo kendisini polise haber verdi. 
Yakalandı. Hayot ta bu esnada ha 
pishaneyi boylamı§, fakat ademi 
mes'uliyet kararı almıştı. 1928 se
nesi iptidalannda Staviski, Dösö
ver ve Hayot Aleks isminde bir 
müessese kurmuşlardı. 

Reis ıordu: 
- O zaman da, büyijk kimseler

le ahbaplığı var mıydı? 

- Bilmiyorum. Staviski ve Alek
ıandr batka baıka adamlardır. 

- Burada timdi "Celestin, Fro
lidor değildir,, diye maruf olan o
peret tarkısını söyliyecek değiliz. 

Bundan sonra Hayot Staviski ile 
olan dostluğunu anlattı. Onun aa -
yeainde birçok yarıt hayvanlarının 
sahibi olmuştu. Fakat Hayot bun
lan besliyemiyordu: 

Anlattı: 
- 1931 de bir kontrato ile, Mo

ris Roçild'iD. 40 tane hayvanı be
nim uhdeme geçti. Fakat ya elime 
bir tabanca alıp bu hayvanları öl
dürmeli, yahut beslemeli idim. 

Hayot bundan sonra Ampir ti
yatrosunda Staviskinin sayesinde 
elde ettiği mevkileri oynattığı pi
yesleri izah etti. Sonra aaıl meıele
ye geldi: 

Reis - 1928 de Staviski size bir 
belediye bankasının idare meclisin 
de iıtif adeli bir yer teklif etmiı mi 
idi? 

- Evet! 
Hayot Döşöver'in yerine Orlean, 

belediye bankasına geçmiş ve o
nun sayesinde Staviskiye 20 mil
yon avans verilmi~ti. Buna Dötö -
ver zamanında verilen 22 milvonu 
da ilave edersek yekun 42 milyo -
nu bulur. Hayot bundan sonra ga
yet garip bir macera anlattı. 

Bir gün Staviski bana geldi. Üç 
milyona ihtiyacı olduğunu ıöyle -
di. Eskiden Habeşistanda Belçika
nın konıolosu bulunan M. dö Mus
ny isminde birinin 2ümrütlerine 
mukabil verilecek ve Habetistan
da bir ite ıriritilecekti. Telefonla 
F aro'ya müracaat ettim. 

Bundan aonra Hayot maceraya 
dair uzun malumat verd• 

Sahte zümrütlerin sahibi olarak 
gösterilen Hayot 

Reiı sordu: 
- Demek büyük bir işe gırışı

yordunuz. Ve Neguı de bu itin 
fahri reiıi olacaktı öyle mi? 

- Hayır. Yanlış anla§ılmaam. 
Bana Aleksandr Habeşiıtanda bir 
inkişaf şirketi kuracağından bah • 
ıetti. Negus işte bu şirketin batka
nı olacaktı. 

- Onun ıçın Aksum hazine
lerinde bulunan ve Saba 
melikesine ait zümrütlerden de 
bahsetmek imkanı basıl oldu değil 
mi 7 Doğruıu iyi uydurulmu§! Fa
kat bu taslar, modem taşlardır. 
Hiç te Habeş asarıatikaaına benzer 
taraftan yok! 

Hayot bundan sonra Staviıki me
selesi etrafında reisin sorduğu bir
çok ince suallere cevap vermek 
mecburiyetinde kaldı. Fakat bu su
allerin içinden bir türlü çıkamıyor
du. Nihayet dedi ki: 

- Affedersiniz fikirlerimin u
cunu kaybettim ... 

- ister misiniz fikirlerinizi ben 
bağlıyayım. Fakat mademki kay -
boldu. Hadi aramıyalım da celseyi 
tatil edelim daha iyi .. 

Bayon belediye 
Reisinin isticvabi 

Mahkemede maznunlara gayet :zekice ıualler ıoran 
Reia Bamo 

Pariı, 9 A.A - Staviıki davası
nın dün akıamki celse&İ, Bayonne 
belediye bankası sahte bonolannın 
tedavül mevkiine çıkarıldığı zaman 
bu şehrin ıarbayı bulunan saylav 
Garat'ın isticvabı ile geçmiştir. Suç 
lu, bu müeaaese muamelelerinin 
sahtekarlıkla olan ilgisinden haber 
dar bulunmadığını ve yalnız Alek
sandr ismi altında' tanıdığı Stavis
kinin hakiki §ahsiyetini bilmediği
ni söylemİ§tir 

imparatorun Beyanatı 
'' /falyanın Teklif ini Kabul 

Etmek Cinayeti 
Tasdik Etmek Demektir!,, 
Habeşlerin muntazam ordusu henüı 

italyanlarla temasa girmemiştir 

ltalyanların HabeılerJen altlıiı ..;,.ı.r .• 
Birleşen ıniU~ Daily Telegraph'ın Adisababa mu

habiri Habeş İmparatoru ile bir mü
lakat yapmıştır. Bu mülakatı aşağıya 
alıyoruz; 

Habeş İmparatoru, fazla teveccüh 
göstererek bugün benimle bir müla
kat yaptı ve ilk olarak, İtalyanın ba
rış tekliflerini reddetmek mecburiye
tinde olduğunu, çünkü bunların "ar
sıulusal bir cinayeti'' tasdikten baş
ka bir manaya gelmediğini söyledi. 

İmparatora göre ordu henüz bir 
kül halindedir. İtalyanlar bu ordu ile 
henüz temasa bile gelmiş değillerdir. 

İmparator beni kabul ettiği vakit 
baştan aşağı siyah bir elbise giyinmiş
ti. Yüzünden son derece yorgun oldu 
ğu anlaşılıyordu. Sonra hafif bir te-
1..;. ... --~ .... ı:.ı •• ! ••• ~ .. s•-~·. 

• "1930 yılındatilieri imparatorluğun 
bütün vilayetlerinde idari, askeri ve 
adli ıslahatla uğraşıyoruz. Ayni za
manda maarif ve sıhhat işlerinin de 
inkişafına çalışıyoruz. Halkın içtimai 
ve fikri seviesini ükseltmek için di
dinioruz. 

"Bu gibi ıslahat paraca büyük fe
dakarlıklar ister. Italyanm tehdidi ol
masaydı bu masraflara tahammül ede
bilirdik. Halbuki şimdi bütün paramı
zı milletin müdafaasına hasretmek 
mecburiyetinde bulunuyoruz." 

Habeşistanm petrol işleri 
"Mr. F. W. Ricketts'e Habeşista

nın petrol kaynaklarını araştırma ve 
işletme için verilen imtiyaz tamami
le hakkımız dahilindedir. Petrol işi 
memleketin ekonomik programının 
değişmez bir şubesidir. Petrol üzerin
de çalışmalar hem halkın seviyesinin 
yükselmesini ve hem de onların me
sailerinden istifade etmeği temin ede
cektir. 

Tamamile ekonomik olan bu mese
lede, Habeşistanın alttan alta sifasi 
gayeler takip ettiği hakkındaki şayi
alar yalandır. Bunlar hiçbir zaman 
bizim fikrimizden bile geçmemiştir. 

Cemiyeti Akvam Konseyinin Italya 
yı bu işte "mütecaviz" olarak ilan et
mesini, hükumetimizin şimdiye kadar 
takip ettiği muslihane siyasetin bir 
semeresi olarak teşekkürle kabul et
mekteyiz. Umit etmek isteriz ki 
Uluslar Kurumu azası alınan müessir 
tedbirleri tatbik sahasıaa intikal etti
rirler. 

"Şimdiki kavga milletler arasındaki 
münasebatın esas prensiplerinden bi
rini alakadar etmektedir. Bu prensipi 
müdafaa etmekten geri duran dev
letlerin, kendilerinin de ayni vaziyete 
düştükleri vakit ayni muameleye ma
ruz kalmak tehlikesine maruz bulun
dukları muhakkaktır. 

"Biz bu hususta İngiltere hükume
ti ve lngiliz halkının sıkı basışlarını 
ve Uluslar Kurumu kararlarını sada
katle ve cesurane müdafu edişlerini 
çok derinden takdir ediyoruz. 

Harbi zorla kabul ettik 
"Bize harbi zorla kabul ettirdiler. 

Bittabi bunun neticesinde biz de ken
dimizi müdafaa mecburiyetindeyiz. 
Hudut boyunda memleketin bazı yer
lerini tahliye ettik. Şimdiye kadar 
İtalyanlar ancak birkaç müfrezemizle 
karşılaştılar. Fakat askerlerimizin 
düşmana karşı cesaretle karşı koy
duklarını gördük. 

ltalyan ordusunun hava ve kara 
hücumlarından şimdiye kadar yalnız 
sivil halk mutazarrır olmuştur. 

Bir millete medeniyet getirmenin 
bu tuhaf bir usulüdür 1 Buna karşı bi
zimle beraber bütün insaniyet protes
to edecektir. 

"Harp başladıktan birkaç saa.t ~ 
ra ilan edilen seferberlik tahınııı1 .şaf 
veçhile normal şartlar altında in> 
etti. Askerlerin hepsi de tayin 
dikleri yerlere gitmektedirler. .,.. 

Her zaman için barışsever olan ıı 
ziyetimize ve İtalyanların bizi ale~1• 
ve resmen tehdit etmelerine muk8 dJ 
ilk diplomatik müzakereler es:ıas1;;,,, 
bize lazım olan esliha ve mühiıtı 
üzerine bazı milletlerin ambargo ıc;~ 
malan hakikaten acınacak bir bal 

Bu gibi tedbirlerin, Italya ta~a~ 
dan hazırlanmakta olan cinayetı dı' 
laylaştırmak hususunda büyük yar 
mı olmuştur. Ambargonun kaldırı~ 
ll{ ile vcrjni bulan adalet.. p,. .. ı::-.a 
bıraz gecıktırılmı' ayılabihr. Ç~ 

Habeı lmparatord 11' 
b d h . . ·1· l b" ınUste" M u, a a ıyı sı ah anmış ır b'ıi il"' 
ye karşı olan mücadelemiıd.e 1 e"ııil 
keri bakımdan daha dun bır rn 
düşürmüştür. ti 

ı talyanm şartları c~~~ 
prensiplerine muhalıftır~ 
İ t .. .. .. b ı" "artl• mpara or sozunu ar ır ır 

naklederek dedi ki: . 5J 
Yrıre C 

"Bize ne resmen, ne de ga tbıl' 
hiçbir teklif vaki olrrJ.dı. :Ma cJedl' 
vasıtasile bize kadar gelen batı t ııı lt' 
kodulara bakılacak olur&~ b.a~uruıe' 
zakerelerine esas olarak ılerı . etı' 
bu §artlar, Uluslar So~y~t.e~\Jrettf 
prensiplerinin yeni ve cıd. ~ 
ihlali şeklinde tefsir olunabılır. prtıl' 

Biz, Uluslar Sosyetesi esa~zalcetf 
siplerine mugayir bir barışı rn ·uetı.ıl 
niyetinde değiliz. Eğer bazı f~ıaff" 
imzalarını tanımıyacak ~ ~atı il 
"gayrimedeni" olan Habeşıs ı•"'° 
sözünü tutmıyacak ve i!"zasırt~1\J11d' 
mıyacak kadar medcnıyet .. r rece 
ilerliyememiş olduğun.ı gos e 
ti• " r. 
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ısır uhabirimizi~~~~1 İtalya • Habeş harbi Son Telgraf /ar 

~~-::;:. 'i.ı:ı-::L: im M.,:ı-...,.::!!:-fÖ1;r.1:.:=:: cBattarafı birincic1e1 Litvi n of Dış bakam mızın 
~~-t~~~d:~= :a:h= cli~:::·a. y~ılacak bir harpte te;:;u saf cenahı da Ambara eya- !~~C:nn~~i::d~r:~!r~~~ daimi bir Telyazısına Cevap Verdi 
..l - H ~ )c&l'fl hazırlanması. Britanp hilctmetinin menafiini ib- letinde Tana gölü istikametinde iıleri e 
~ U'Ja danı wlnaanda Mıurm lil etmeci• Mısm korumak müm- harekete bqlamııtır. Asmara, 9 (A.A.) - Havas'm Tig. &ıkara, 9 (A.A.) - Türk - Sovyet 1iat Cümurluldar Birliği ile Türkiye 
~~uaana lzami yardımda lciindür. aöyl.., Mısır •e lqiltere Diler t.raftan Opden'den selen re cephesindeki muhabiri yazıyor: dostluk muahedeainin 10 sene müd- Cümuriyeti aruuıdaki dostluğun de-

.__~~ ••111 taahhüt etm•si. 1888 itililaamesi altmdaki imzala-~ oncl.ki ilsi hareketine Gorahai'nin zaptı, Makalle'nin zaptın detle uzatılması baklandaki protoko- iitmezliiini ispat etmekle beraber ay-
Ç' -~baa~ı ~ritanradan " cWü pifdar mahiyetinde hücum tanJc. dan daha az önemli değildir. Mablle tun imsaaı münuebetiyle kendisine ni .zamanda bükQmetlerimiz tarafın· 
~~Partiler .. tildil, IDefl'Utiyet lan 'N znhıb otamobiller kull••lınNı: nin ifgali ltalyanlara Tigre'nin mülki çekilen telırafa cevap olarak Sovyet dan ta-kip edilmekte olan sebatlı barıı 
lttifa1c ~ar dahililfde )'iDİ bir j tachr. yetini temin etmif, Gorahai ise onla- Rusya Dıı itleri Bakam Litvinof, Dıı ıiyasaama da parlak bir delili te§kil 
'-'ti d 'j!.erlerken Britanya hükil-

1

. Reuter Ajansının Harrar mu- ra bütün Harrar böllgesinin kapılannı itleri &kanı Tevfik Rüıtü Arasa ap- etmektedir. MUteaddid defa hayati 
~ L:ı,~kardaki icraat mev- habirinin bir telgrafına göre, açmııtır. Gorahai, mühim bir kervan ğıdaki telırafı ı<>ndermittir: kuvvetini ispat etmif bulunan bu. si-
~"--umete timdilik Ansı~ Gorahai'nin sukutundan sonra merkezidir. Bundan baıka ıon kuyu· Ebelaııa Tevfik RUttU Araı yasanın, uluılanmız arHında mevcut 

---.L.•kıtır hir taktikle ka- H~ler iki yu"z kilometre ka _ lar buradadır. Bu itibala, Kuzeyde, ki- Dıı itleri Bakanı aıkı dostluk mlinaaebetlerinin devam-
..,_.. •• •• 7aPbrtmaia çalı- ~ lometrelerce uzakta yatayan ahali, h surette inkifafına ve geneli banşın 

dar daha şimale Daggaıbur'a doğ bu kuyulara gelme Jcisterlerıe, teslim ANKARA muhafaza ve temini hakkındaki büyük 
~ Kwlın hptdıba- ru çekilmektedirler. Daggabur- olmalıdırlar. "1935 muahedesini 10 senelik yeni vazifemin icraaına daimi surette yar-

~~· · .. ı!.:;mün m ... lel.-ind• ' mı bombardımaıu esnasında bir Graziani müfrezesinin takip ettiği bir müddet uatan protokolün imzası dım edeceğine derin emniyetim var• 
bahaiclir. Müenicl• istikamet ltal ba k dır. Bu veaile ile, Sovyet - Türk mtı-

a..L- ~~lirlcen icabmda L- çok Yunanlı ve Arap ölmüştür. ,_: yan 1 omutanlığı - ve Birincitqrin ihtiWinin yıldönümü beti . 

~~ ... uaı•an s-!•enne· L-pa--- Cenup Habec ordulannm biri - anram mada&~d~bEritre .v~ Somali kıtalan münasebetiyle bana &öndermek Hkt - naae ennin aağlamlaımaaı busu • 

~, _.. -

1 

· :r sm irtı at teaıaı olduguv nu daha f da bul d ğ ~- ıundaki büyüle rolünüzü tebarüz ettir 
._.. " ••eti ı"len" _.,._.,_.___._..., nın kumandam olan Decasmaç k b' un un u unuz n'°'ik telDTaftan ki büyük" bah . • ~ •ahal8 :___ ~.. N . açı ır surette ı&termektedir. dola aamimt ıurette teı kk~- d me e tıyarhk duyar ve •ı· 
- ~ uu bahiate dilcbte - asibu, süell müşavir Vehıp Pa Tlgre cephesinde rim.yı e e e - .re hararetli teıekkirlerimle beraber 
..._ ~ te~ Mıurlılana laepai- 1 şa ile beraıber Daggabur'a gel - müamer itinizde yeni yeni muvaffa-
~dır. kapanması alerlaiacle : miş ve orada İtalyan hücum Büyük elçimiz Karahanla beraber layetler için en halla temennilerimi su 
~ •--:L!__ tanklan ile zımh otomd>illeri- İtalyanlar Makalleyi imzaladığınız vesika, Sovyetik Soaya- nanın. LlTVlNOF 

....-auia. törle bir söz n hald buld Jar ? 
olana Bü-·n .. Britanra nin ilerlemesine mini olacak e e u • s d Ek k 

~~ aruu1U.:.";aa1aede _ bir siper ve derin hendek siste- Resmi bildirik arıyer e me 
~ ~ ~ilmif olan kanalın bi- mi hazırlamakla megul olmaya Roma, 9 (A.A.) - Dün aabah Ital 
~- lfUlİ, kendi menafiinin başlamıştır. Habeglerin Dagga- yanlar Maaklleye ıirdildrie zaman Kuduz Meselesı· S tarzda tatbik ettifi •e1a hurda sıkı surette mukavemet tehir bir virane manzarası gösteriyo; 
aa.ıı_- aöriilir Hidi• J--:1 Pa- l du. ltalyan -zete muhabır' lenn· ın· bil ç ~ tu.e.ı-: .. · •- ald-~ tt..! etmek ve talyanlara Ciciıka ve .- ı 
._.. -· ...... &&UUll HU dirdiklerine ıöre, İtalyan ordusu gel- ogv a ıyor 
~ ~ 1877 de Britanya hülni- SiioeY, mıılaolm A66- E ... )'it Ala- Harrar yolunu kapamak niyetin ~ezdn ~cee, bütün Habef kuvvetle-
~ 111'ki'J'e ile harp halinde olan meclin "Tan,.• la.Jiy. •ıtili de olduklan sanılmaktadır. Bu- rile, tehır balkının büyük bir kısmı .._.ur ~im Mrbestliii prensi- 6ir lotofralüi nun için Nasibu, Cicika'dan der- kaçmıı bulunuyorlardı. Evlerin çoğu 
~ •iÔkiiitla~aa eden hiikUmet ol- hal önemli takviye kıtalan yol- ya soyulmUf, veyahut iri yakılmıftı. 
-- ...__~-Y•ti 0MD•nlı devletine nna •• fqilterenin Venay maahe- lanmasıru emretmitir. Kral Jan'ın türbeıile Meryem kilisesi 
~ ~ rafmen Raqaya ka- deaine koydaiu imzaya da riayet e- de aoyulmuıtu. Raı Gükuıun sarayı 
~ h • ., ....... hiçbir hare- dilmiı olar. Harrardan alınana fakat tamamile tahrip edilızıit, etya namına 
~ bifd~ müsaade etmiyece Kanab kapamak, Mıam bir harp teyit edilmemiş, bulunan ne varsa parçalanımttı. Duvarlann ü
~ it ll'lllifti. Ama rlne lnsilte- .. bneai rapmalctar. b" h b .. C d ~erleri.ne: "yakında tekrar geleceğiz., 
'- ....:r•ra lcarp müd.,aa ettiii Kanalı açık bırakmak hem kana- ır a ere gore, enup or u ıbareaı yazılı idL 
!l..; ._ P 1882 de Arabi Pqa ia- im muuniyetini temin eder hem ları başkumandanı Ras Des- . ltalyan askerleri, ıehre girerken, 

~~•••nada yine İnsilia eliyle de harbi Bahri Ahmere seçlıü bu ta mukabil taarruza geçmiş birçok uçaklar da llakalle'nin Userin-
.. Mısırda .... .n. teu"sa· suretle pek bü-"'L Lar· ~.ı:ıı.L•'tt-- .a.. de .ı ... ı.....- ._..._ .uın __ 

c~~ ı..1aan.;;i~ .... .lnaili• kurtaJahilir. .,._ u .. - ..... ve Mogadiıu'yu hedef ala- ~ ;:-.:-~-s----....-. :aı.1 «11•-~ 
n s• ,,. ___ tt W 1- Jn..!I!- f-.ıL!_.--L..L -~--I~ ak J b ehri ı.,._ ' -~ 

0
1lhn ır ~ • ..... -~--. r u an .,vyuac& .. ,ıa~· bu uçak-

....... Ataatoe .,.... 19 un- -2.~ ... Y• ~ H~~~Mçııurdlctıiı• lemekte bulunmuştur. lar, ıehrin büyük meydanında toplan 
~ 1'~'- .ı Jiawhw:I .-... ltafla- •- .....-.....- IDl§lardr: 
.a.ı. ... • ı. ..... '1, ... Y.~~:,6 ... ı -•~· •·iri.- .,..,_. .:, .. ...:.. ~••nna. ~ mukavemeti 
~ b Mitin lloitalQl!launı •• •e teairlerine selince hanlan törle Rome,....f.(~) _......_hüküm Şehirde kalmış olan ahali, başlann-

• der bnalı kapalı tut- uralamalc mimlcündürı süren bmat, Habet makaYemetfnhı * .,,.ele'Dltrle P9,...... ôlaula hal 
~ L 1 :- ~ıur sularına s•tirilen harp Debra - Gondar - Alagf - Ambayf _ So de, İtalyan otoriterJerfne ceJlp, te8lim 
~ •aaalm ....._ olc:hıianu semılen halle üurinde iri bir tesir kota - Kuoram hattı Uezrinde yapı- o~uklannı bilc:Urmitlerdir. Mablle -
~ ~- •• mer'i bulanan iti- Y•Pmıh ltalyanm muhtemel ini bir lacağı merkezindedir, nm rakımı 3040 metredir. Bütün 
a---: ... 1888 de lstanbal itilif. taama. zan. d. an lcorlcanların telR.• ve Tigre bölg .. esine hakimdir. Harp baıa-
~ .... altında 1auır1anmı.= aaaluyetinı darclarma" lcuvvei~- Cenup cephesinde !~azdan once, burada bir Italyan t;-

lr._ .. nevi;relerini yiilueltmiıtir. cım delegasyonu bulunuyordu. 1932 
~ bpatılmaa ileriye .... 2 - Eflcin amamiye 1914 yılı. Gorahai müstahkem de burada b~r ~ÇUf merdanı yapılınıt 
l~ nkit ltalrular törle eli- dakine niabetle sakindir. noktalan a l 

1 
n d 

1 
ve geçen Ikincıkinun ıçerisinde Dea-

• 3 - Habefiatana karp aöateri- sie'ye doğru bir yol yapılmasına bat· 
1L....._ ....... .&'- len tenccüh, tarif edil•-ivecek Lnodra, 9 (A.A.) - Smoali cephe- lanınıttı. Tigre cephesindeki Italyan 
~ .ı_ • ,..yam Cemiyetinde d ed -, · d b ı g t hab' ~ ~1!1h'· Bmnm için bu cemiy.. ene e yüluektir. aın e u unan Reuter aytanndan: aze e mu ırleri, :Makallenin zaptı-
~-~·,..._ mecbur de- 4- Ulaaal liderler fqilia dCMt- Gorahai'daki bütün müstahkem nok: nın. tıpkı Aduanmlri ıibi, büyük bir 

• ~ Ak.... mecliai i.- luiana fazlaca meyyaldirler. talar, bir İtalyan zırhlı otomobil müf tarihsel ınlna üade ettiğini söylüyor-
~ h'--- S - Şimdiki hiilnimet hayalitı rezesi tarafmdan, hiç bir mukavemet lar. Bunların hatırlattılalan gibi. 1896 

il ~ ~.:~::. == yok edecek n muhalefeti lmacak görmebizin itıal edilmiftir. da binbatı Galliano, Makalle kalesini 
~._ bumdanu. Fakat la- ~~ .. ~.anket yapmak mecburiyetin- Geçenlerde, Gorabai bölıeeinin İtal 1~.~ Habef ukerlerine kartı 42 
~ Muıra hiçbir ..,., hiçbir ı-WUU': yan uçaktan tarafından ıiddetle bom gün müdafaa etmifti. O vakit orada-
~ hiçbir halmld bat hatla- 6 - lnailt..,. ile Mıur ......... • bardıman edilmesi üzerine, 3000 ka - ki İtalyan garnizonu 20 •ilbay, 13 er 
.. ~dır. Mıunla .. ele bir lDsi- ki münaaehetleri ••itletmek •e dar tahmin edilen Habq kuvvetleri bat ve 1000 tane de nelerden ibaret 
~--·4 .. ~eri Yar. Fakat bu~ süsellettinnelc içia Jasiltere dahi birçok ufak toplarla mitralyözler ter- bulunuyordu. Habeı orduıuna kuman 
l:"ldt •--.... t•-.. lcta .. her Mıur eflcin ammnir..U.. lcartı bir kederek kaçmıtlardır. ItaJyanlar, bun da eden, timdiki imparatorun babası 

st':aa kaldınım&.. i~in ~ır- jest yapmak inıranndadır. lan, timali prld iıtikametinde takip Rae llılakonen idi. 
~- .__ T T 7 N • p 19 1 etmektecllrler. ~ R 

... ..... .!': halde dolambaçlı - .._ •f&DID, 23 'J'I ı Ka- U Gükaa t--ri-
J'aparaa Mıamn C..Uyeti nunu Eaaaiainin ihrau ••Y• parti- Gorahai bombardnnanm ~ 

._: .. .._~ratmı tadtika mec- ~mn açılma• tarihini t•bit eden da ölen bir kumandan R . fatçıhk yapıyor 
L:: .. ...- iapat edu .... .,,, b~ kararaaıne ••tri silti talepleri oma, ,9 (A.A.) - Raı Güka Ma 

-.;.,.~~bundan baıka Venay hır tarafa bll'lllcılarak •emin ve••- Harrar, 9 (A.A.) - Reuter bildi· kalleye Kirdikten ıonra yerli eİrafı 
'~• 1888 itilifnameain. mania mütenaaip &f&iıdalci te~leri rlyor: Habqistan, es1d Gorahai ku - ~!.~~ erklnına takdim etmit ve bir 

... ..,. hNaeclilcli&.:-: talaaklcuk ettirmek bakin hudutlan mandam olup IOft oUnterae Ogad-dc aor-Y .Yermittir. Makalleden kal!ll'I .. 
k..~ itil ..... •• 11111- ;..;..,. si-:.t:..ı D b • .... ,_ ..ı: s-ır ;:::Riıı L _ lfaamelm iptal eden ~ --.- aıp ur Garnizonu kumandam bu - o.n ,, .. z kadar yerli ıeri ıelerek mu-
~~ fthmmathfnu ilm aü- A) Sudana birkaç Mı_. aalceri lunan Gerumaç Afeverk'in tahaın • tavaat etmitlerdir. 
~ ...._; • lcldiaam lmnetiai ı... lat' .. ........_ da cenup cephesinin en iyi ıübaylann Resmi bl ldl •k 
~ ~ktiaaalan .. t..tim ecli- 8) Mım" ord.....,.. IMft:1lclinü dan birisini kaybetmi§tir. Gerumaç rı 

.... - hlldedemi7ar1ar. 90ialtmak. Afeve_rk, ltalyanlann Daııabur'u mil Roma, 9 (A.A.) - Resmi bildirik: 
~ itillfaameaincle C) KapitüllqaDlan tllilr etmelr. teaddid tayyare filolan ile bombardı- AGe~eraiilde Bono telgrafla bildiriyor: 

~- .... ı'in9 k••ha ser- H.,,, AaırlıMan man. ettilderl esnada aldıiı yaraların &•um e T~ue nehri arasında bir 
~ ilaW ..__ek fal'Iİ>'le Maırdald fili kormmaa tedbirle • tesiriyle 81mUftür. Italyanlar, bom - ketif hareketi yapmakta olan bir Ital 
~ -...ı .... .. iJ- l'iae plince banlar sünclea .- bardıman esnaamda ıehre bin kadar yan mü!rezesi Habeı muharipleriyle 

~ ~-:: . .= tedbir al- utmaktachr. HikGmet mülld idare bomba •bmflardır. Birçok kiti 81hbilt karplatarak bunlan bozıuna utrat -
~Mr111a ti aikndil- rGeea- ka--1ı sarflar da...._·· · ve bOyük mikdarda mesken harap ol- m!I ve Habqliler teslim olmuı!ardır 
ııı..... .a......_Lc_ • •L .,... ••-ar m tur Bırt'ok L.abil · :!fidli.----....... .. mahkeme- br. S. urflar laarp çıkar çıkmaz .Uf · ·ır - e bafkanlariyle papaılar 
~-.:; lllal'ID bile kMacliaiai Kalüncl .. Yerilecek emirle açıla- Go ahi' • eh • dehalet ~tmitlerdir. Danakil kollan 
~ ı...L.. tacledincle kanalı kapat- calctır. ~ DlD emmıyeti bil~Un Tıgre dofusunda ileri yürüyüı 
~~-malik olmadıiı neti- d Dit• ,..ı tedbirler de pml~ Roma, 9 (A.A.) - Gorabi'nin rap lenn devam ederek Damala'ya var-() ı.._.-.-... bir netice alDMmaL ırı ~burada çok anem veriliyor Bu mqla~dır. General Graziani'nin kuv _ 
~---~- olacak? 1 - Gani çöldeki MI lmyalan- ıehır, S0111ali bötıesinin ytı1raek 

0

kısım ve~e~. ayın yedisinde sabahleyin Go
lııt ı.-. . olana lqilt.... Te Mı- am aiıalan helliaia bir aantte ka- ~rile ytıbelr Harrar yaylalannm bi - rahıyı .1tıal etmiılerdir. Dilpnan, top-
~n&;llT~T~-~=.r!!_tilat~ pab~br. HarWre Nezareti bu ti';e ~oktaemdadrr. lar, mıtralyözler, yüz kadar tüfenk, 
L_-. .. a-.ı -.--.. -- teclltirle sulana aebirlenmeaiain ~ a yle, İmparator, Gorahi De, Ve kamyon ve otomobiller, erzak yığın
~ad ıu .. erdir. Fakat Franaa nüne seçmek iatemiftir. Hadut be- be ıebell nehri Ostilnde idin B si • lan ve harp kereçi terkederek kaÇIDlf 
~ .:=;::.:. tlola11 kup sel• m.deki askerler ... lm,alardan sa araımda bir araba yolu yaptmı! .. : tır. Müfr~. Uerimb td"·---· kovala
~ A.:...._ ~ •irinciai ticareti içmekteclirl•. ".e geç~n m&}'l9ta yapnuf oldufu t;f. makta ve ncat halind~~
~ -~ miat.alekelerİllİ teo- 2 - lasilia u1r..ı...w. hanndı - tit gezııi esnaamda azun müddet bu- dır. ltalyan uçaktan dUnlril hareket -
Seı""b• radipai, ilriaciai de iı Abbaaiye lcqlalaıt yeni selecek rada konakl•mıttı. Habet bilktlmeti, dirlere !.~bir surette ittirü etmifler-
~L. ·~-=-=~~~ aakm de ütiap ed .. ilm•k ._ hii- · ---lle'nin İf&alinden birkaç .... 
~"' ..... labaedarlan r-= yütilmeldedirler. Kahİre7• IOD rün yaa laombanlanu ta:n .... teriaia 1- at aonra bir İtalyan uçat. bu tehrin 
:-. .__.. ine selen lasi1ia alay)......_ efrat tal)'adan 6 •• Muaa.na'daa L- haft meydaıuna inmfttir. 
._ ~1::-' Jnav•W alailtidirler ,..ınma tahmi.-1,000 dir. •tt•. ~· ...... •araltilec:eJdwini J:.:° Zorluk baflıuor 
~~ kaMlda a. a - laailterenin talakiniab .. •~tir. ~lar MISll'daJd. 11 __ , _ _! , 
~ LaL:-~ !çin ldeta lair altm •ldafaa tedbirleri M111ra nkm aa- laaraJlan, kopriilwi, .-...uı..86: 
~~edil'. Kanal ba- lüll.,. inhisar etmemektedir. Bahri sak noktalarmı, illh ........__ Bundan aonra hareket 
~. la ofdu~~ai :::::::: ;ı Almawcle lnsilis laüimiyeti altın.. ed~ilirler. Bundan dota11 ta:nare- naad inkipf edecek 
~ , .....__ •-... lilahmail lriitiln ~Here de tepail lenn yaklaıtıimı haber.eren sa-t Londra, 9 (A A ) 

.=-......... ~ IO unun lasi1ia •• bi- eclilmelctedir. Roueir limanı da tab- buaa üJc , _ on. - Habqiııtanda-lıııı..:_'":-_ llgq=•clalı olclaiamı anut- kim edilmektedir. Bura~• Mıaır..., ·ı-:_s••1m" emmel üetler setir- ki Italyan hareketi, kendileri için mü 
~ .... 8- 21 iuam Britan•a- kvleri de •!!-.1-:ı-----·=-. ti._..... •• talyanlann icara, ha•a, him bir nokta olan lılakaUenin itıa-

, --· -aua- denizden selecek hücaml .. -a L-- tiyle neticel · b karp Fran 4 - Hant lcarakollanaa telaia ...... .....,. . enlDlf ve u suretle Tigre 
l'J!l'991al. .. ı. •·-''" 1 f • 1 fi MYlriilcen· noktalama hemen nın cenup lmını hemen tamamen ı .... 

......._~ te sn c•hasan kcıam111tar. hepehul• mlcldaa ·-~L!-.11--! - • - pi aı-- ..ı-: • ...ı-. "Jf"" 1 .. MdtinliJ&.I. ...... -1.L ....,......... ..... -.-....,u.. 

Bir lcöpelc 011 üç kifiyi 
ısırdı,. bir sea5 te 

lr-u durdu 1 

Kodıu Ara> 6awı s• s.Jıanm Jıü
pii hnl-,i İl• 6ir ... piilea .,.,..... 

Son zamanlarda Boğaziçi tarafla
rında birçok kuduz vakalan görül· 
mektedir.DUn feci ıekilde kudurarak 
hastaneye kaldınldılmı yazdığımız 
Besim Saka, gece ölmilttür. Ba§he
kimin verdiği malQmata göre baıta, 
bundan bq ay önce de hastaneye ıe
tirilmit ve 20 "tün bakılmıttır. Gencin 
ölümünde vücut .zayıflığının ve alkole 
dütkünlüğün tesirleri olduğu tahmin 
edilmektedir . 

Bundan baıka Tarabyada Camcı 
aobğmda 3 numaralı dükkinda a1-
cıhk yapan Bahrinin köpeii de ku
durmui ve hayvan tam 13 kifiyi ı
urmııtır. Kuduz köpek milphade al
tına alıDJ!Uftır. 13 hasta kuduz haa-

lmparatorluiunun'mevcudiyetini dahi 
tehlikeye koyacak olan taamWannı 
iiçiincü bir hamle le daha ileri ı<>tür
meden önce vuiyeti ıu suretle teabit 
etmek faydalı olacaktır: 

120 hin kifidm ............ ltal 
pn .... on1 .... kunetlıeri 3 kolor
du ile 2 ai,.b a&nWdiı. flrbama •J 
nhnaktadr. ~ Saatini, iç kol
la onlaaaa sal en hnMta Wunaaak. 
tada-. S.atiaa"'aia sal aç• cemıhmda 
Dwkil"ia ..... lnwmnda a.ilemek
te ol.a c..nı Muiotti'nin fJrba, 
, .................... ismini ~-

leri -- " aiaçaa söllleri ....
meclmyetintlıdir. 

General Santini birind kolordu ile 
SabocUa firkaama ve 28 llktepin ai
yabıömlekliler hrlrauna kumada et 
mektedir. Hain Gtlku ile mubaripl• 
ri Pltdar olarak nilfe ..,'81mılfedir -
ler. General Biroli, ..nro.- mU-
tetekkiıl bir yeril ~ " bir ıi 
yalı 18mleldilel"' kolonlaau ne merkez 
de bulunmaktadır. s.ı cenahta ikinci 
kolordu ile kanpk bir alaym bapnda, 
General llaravlnia vardır • 

Harp sahnesinden gelen 
haberler, General Biroli ile 
General Maravinia'nm ve 
d cenah ordusunun müut-. . 

[Baş tarafı 1 incide 1 
amele bydedilmittir. Dört KÜit 8nee 
13 kunıttan alıcı bulamıyan Polatlı 
malı yumupklar, dün 10 kuruta ka· 
dar utılmııtır. Alıt veriJlerin az ol
ması piyasanın daha fazla dilpnetd 
ihtimalinden doğmaktadır. nıililerin 
verdikleri izahata &öre, Zirut Ban
kaamın elindeki bufday stoku hariç
ten bufday ıetirilmeaine ltızum blrak 
mıyacak derecededir. ihtiyaç ka11ısm 
da bufday ithal edilmesi kararlapnıı 
olmakla beraber, buna lüzum kalmı
yacatı anlaplmalctadır. 

Genel buğday durumu 
inceleniyor 

Diier taraftan memleketin genel 
buğday durumunu tetkik etmek üze
re Ankarada bir komisyon teşkil edil
\nği haber verilmekte4lr. Evvelld ak
pm Aııkaraya &iden belediye ekono
mi direktörü Amm Süreyya da bu ko
miayonun toplantılanna iftirak e~it
tir. Ekmek meselesinin Iatanbd'ldald 
durumunu anlatan Asım Süreyyarun 
bugün tdırimize dönme.i beklenmek· 
tedir. 

Konya belediyesinin ömek 
olacak bir karan 

Konyada çıkan Ekekon refikımiz, 
diln gelen •ayısında Konya belediye
~in ekmek meselesinİ""I kartılamak 
ıçm aldığı çok önemli bir karan müj
delemektedir. Bu karara göre, Kon· 
ya belediyesi dört fınn kiralayarak 
kendi batına ekmek çıkaracak ~e bu 
ekmekleri maliyet fiyatına aata~ktır. 
Buğday piyuUı\un fazla yübelitinl 
önlml!k için alınan bu tedbir ıüphe 
yok kı, faydalı sonuçlar verecektir. 
Konya belediyesi, bu karan tatbik için 
derhal harekete geçmiıtir. Konyalıla
r~ na.rhtan çok daha ucuz ekmek ye
direb~lecek olan bu tqebbüsün diğer 
beledıyelere ömetı: olmasını temenni 
ederiz. 

tanesine ıönderilmittir. 
Dün Sarıyerde yeni bir kuduz va

~ıı daha görUlmiiftür. Uç ay lince 
bır kuduz köpek tarafmdan mnlan 
22 yaflannda Bekir, dün kudurma a
limetleri ıöıtennif, 'hemen baataııe
ye kaldınlımttır. 

lerinde büyük zorluklarla 
karşılaştığım bildirmekte • 
dir. 

Sol cenah açıfmda, :Mariotti kolu 
Danakil mubaripleriyle ilerilemekte -
dir. Bu muhariplerin adedi 20 bini 
geçmektedir. Bunlann baıtannda Al
bay Lorenzini'niıflkumandaaında ltal• 
yan sabitleri bulunmaktadır. Italyan _ 
davama yardım eden, fakat bu Dana 
ldllilere mukabil, imparatora sadık ve 
korkunç etkıya olan diğer bazı vahtf 
Damkiller mevcuttur. 

Jlariotti kuvvetleri deve sırtında 
ilerliyorlar. Bunların önünde uçan u
çaklar korkunç bir ölilm siperi tefkil 
etmektedir. 

İtalyan uçağı mı? 
ha~bbaildiri~· 9 (A.A.) - Reuter 6ıu 

!" yor: Bu&Un 8ile vakti 
bUvıyeti tamamen tesbit edilmemif iae 
de Itaıyan ole :tu Nnrlaa bir uçak 
çok yilksekten Adisababa lberinden 
UÇ!DUftur~ 

Habetiatana ail&h 
Cibuti, 9 (A.A.) - Reuter muhabi 

rinden: Buıtın. 12 lnıiliz ve Ame
ribıı kamyonu. 8500 mavser tlif eği. 
4 baft ~ •e .aldilmut 3 tane 1n..__ 
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Namık ismail 
[Başı 2 incide] 

Namık lsmail, Türk ressamları ara
•ında o tekke artığı meczup derviş ti
pini en çok yıkmış insandır. Namık 
lsmail hayatının ve eserinin aıayi§ile 
olduğu kadar tahsile de isbat etmiş
tir ki artık bir san'atkarın uzun ve 
yağlı uçlarını dolduran kepek mik
darı istidadının ölçüsü değildir; tır
naklarının uzunluğu ve siyahlığı nis
betinde dehasına, ruhunun da, çözük, 
hatta düğmeleri kopuk yeleği kadar 
genişliğine ve serbestliğine hUkmedi
lemez. Yakanın kirinde aptal muaıe
retlere işyan eden bir ferdiyet inti
baksızlığı aramak caiz değildir. 
Namık lsmail bu baskı altında ru

hunun mistik cevherini de ezerken bir 
az ileri eitmi i, sanıyorum. Deruni 
asayişini temin gayesile kendi içinde
ki disiplini, ruhun mukaddes öfkeleri
ni boğmak için istibdada kadar vardı
rır gibi oldu. Aklının baskısı altında 
kalbini de ezmeğe başlamıştı. Halbu
ki san'at, kalbin isyanına, cinnet 
anarşisine benzer bir tuğyan imkanı 
verdikten sonra estetik bir nizamı em
poze etmek cehdidir. Bu isyan kop
madan evvel müdrike tarafından ön
lenecek ve bastırılacak olursa kalp 
ezilir, tıkanır, susar ve bu susu§un 
ebedi olmak tehlikesi vardır. 
Namık İsmail nefsine reva görme

ye başladığı bu istibdat yüzündendir 
ki son yıllarda kalbini inkara kadar 
vardı. Ruhun idraki arkada bırakan 
toptan akıtma, sln'atin maddeyi an
cak ifade vasıtası olarak kullanıp ta 
tecrübe alemini aıan asıl cevherine 
ve aşka inanmıyordu. Resmin yarın 
bir makine .işi olmasını isteyecek ka
dar materyalist hayallere teslim ol
du. Kalbini unutmak için srkı§tırd,kça 
sıkıştırıyordu. Deruni isyanların en 
halis san'at şekli içinde bile hariciles
mesini teşvik etmeyen hareketsiz bİr 
muhitte, ancak Namık'ın maddi ve 
pratik zekası, kalbine karıı haklı çık
mak için mühtaç olduğu kuşyemini 
tedarik edebildi. 

Fakat güzel düşmanını ezebilmi~ 
miydi? 

Ne gezer! Onun son seneleri, nef
ıile boğuşmasının en dastani aafhala
rile doludur. Artık fazla inkar ve taz
yik edilen kalbi isyana ba§lamıştı. 
Aşkla dolup ta ıyordu. Namık Ismail, 
inkar ettiği ihtirasların en büyüğiyle 
karşrlaştı. Son bir disiplin hamlesile 
ikalbini kaç kere boğmaya kalkmıştı. 
Muvaffak olamıyordu. Belki uzviyet 
!e b;ı .manevi tazyikleri aynen duydu
gu ıçın Namık Ismail kalbinin etini 
de ebediyen susmaya mahkum etti. 
. Bu kalp susmasaydı, içindeki büyük 
duygu Namık smailin sonraki csı:t
lcrine kimbilir ne sıcak parrltrlarla 
vuracaktı: kimbilir, hürriyetine ka
vuşan mahkum ihtiraslar, aklın istib
dadı değil, şahsiyetin müşfik otoritesi 
altında tam bir san'at asayişine gire
rek muşambaya ne ebedi akislerle ge
ç~ceklerdi. Tam olgunluk çağında bi
zi bıarkan Namık lsmail, harikulade 
eserlerinin eskizlerini de, resim tarihi
mizin en güzel urları halinde bera
ber götürdü. 

Fakat, san'ate ait herşey namına 

gebertici bir kıtlık geçiren bu mem
lekette Namık lsmailin bıraktığı nice 
eserler. ve en küçük parçasına, her 
köşesine, bucağına varıncaya kadar 
gözl1nün nurunu karııtırdı. Yeniden 
tesis ettiği bu aka~emi nemize yet
mez? Bu binanın içinde bütün insan
ların ve eşyanın ruhuna onun san'at
kar mizacı sinmiştir. Burada herkes 
ve herşey bana ve herkese onu hatır
latır. Akademi Namık Ismailin eseri
dir ve atelyelerinde hazırlanan Namık 
lsmaillerin evidir. Onlar yarın Na
mık Ismailin bugün dolmayan boşlu
ğunu doldurup taşıracak olan kalite
lerile bizi teselli edecekler. Bugün 
verdikleri ümit te bir teıelli sayrlır. 

Ve bu milletin hafızası, sanayii ne
fisenin ilk müessisi büyük Hamdi'nin 
yanında Namık Ismaili de hemen ha
tırlayacak ve Türk resminin bu iki 
müstesna fırçasını, bu iki büyük or
ganizatör'ünü Türkiyede resim tarihi
nin de ba~ yapıcıları olarak ayni min
net ve şükranla anacaktır. 

Peyami SAFA 

lstanbul ikinci lcra Memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesıne karar verilen ve 
cem'an 665 lira kıymeti muhammene

li bir adet beş beygir kuvvetinde mo
toru ile beraber testere tezgahr, üç 
buçuk beygir kuvvetinde motor ile 

beraber planye tezgahı, iki beygir 
kuvvetinde motor ile beraber burgu 
makinası, motorsuz rende makinur, 

üç buçuk beygir kuvvetinde motôr ile 
beraber yuvarlak testere makinaır, 
15/11/935 tarihine rastlryan cuma 

günü ıı.aat 9 dan itibaren T aksimde 
Taksim Kı~asında Panorama sokak 
ve geçidinde zemin katında 10/1 nu
maralı marangoz dükkanında açık 

arttırma suretile satılacaktır. Arttır

ma birincidir. Rüsumu tellaliye mü§
terisine aittir. istekli olanların mu
ayyen gün ve saatte bulunmaları ilin 
olunur. ( 16466) 

7 - 11 - 935 
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K0LT0R Ulustan 
Atatürk'e 

Alman Felsefesinde 
Ulusal .Hususiyetler 

"Fikir, üzerinde herkesin yuru
diıiıi ve hiç kimsenin üstünde ıiv
rilemediii bir yoldur.,, 

HEGEL 
Alman filozofu :Jakob Böhm bir 

kunduracıdır. lmmanuel Kant, bir 
semercinin çocuğu, Fichet fakir bir 
örücünün evinde dünyaya göz erini 
açıyor. Schelling, Fechner, · Nietz
sche, Hegel ve Herbart hepsi adsız 
halkın arasından yetişmiştir. Bu bir 
tesadüf mü? Belki. Fakat muhakkak 
olan bir şey var: Aralarından hiçbiri 
- hayatlarının sonuna kadar - için 
de yetiştikleri çevreye yabancılaşmı
yor. Halktan çıkıyorlar, halk arasın
da ve halk için y_aşıyorlar. ''Fikir, 
üzerinde herkesin yürüdüğü bir yol
dur.,, 

Speculative düşünceye kendi dilini 
veren adamın bu sözü söylemiye hak
kı var. Çünkü fikir ve felsefe her
kesten ayrılan bir "deha,. nın malı 
olsaydı Hegel'in Alman milleti üze
rinde yaptığı tesir bu derece derin 
olabilir miydi? Fichte, geniş halk küt
lelerinden ayrılmış, kendi başına gi
den bir insan olsaydı "Alman mille
tine hitabeler,, ini söyliyebilir miy
di? Şüphesiz, Mme de Stael'in de 
Almanya hakkındaki kitabında işaret 
ettiği gibi - ünü ve adı olan her 
Alman aydınr, muhitinden keskin 
çizgilerle ayrılan özgen (müstakil) 
bir karakter başıdır. Fakat kendi ba
şına g_ittiği için değil önde gittği 
için. Onder olabilmek için "yalnız,, 
gidebilmek şarttır. Kendi başına gi
den ''keyfinin., esiridir. Esaret olan 
yerde şahsiyet olmaz, 9ahsiyet olmı
yan yerde ferdiyet olmaz. 

• 
İrade (Wille) kelimesi alman fel-

s~fesinde mühim bir rol oynar. Hiç 
bır zaman, devamlı bir surette akıl
cı bir sistem içinde alman ruhunun 
rahat ettiği görülmemiştir. Bütünlü
ğe alman felsefesine "iradecilik,, 
hükmeder. Leibniz'in Monad'ları "is
tek,, le doludur. Kant felsefesine ıek
lini veren, "lojik,, derecesinde "ah
lak,, dır. Fichte sisteminin başında 
''ameli aklı,, yani gene irade gelir. 
Hegel, lojifini "sonrasızlık,, ve "hür
ryiet,, mefhumlarının cazibesine ken
dini kaptırarak yazmı§tır. Son büyük 
eıcrl ( H ukuk felsefesi) n in temel 
mefhumu _ .. irade,. dir. Nietzsche, 
Schopenhauer, Edvard v. Hartmann 
Richard Wagner ayni yoldan gidi
yorlar. Nihayet Almanyadan başka 
hangi memlekette felsefe bu derece 
istekle, programla ilan olunur ve 
bir plan içinde gelitir? Nasıl Golva 
dehası Descartes'ın "düşünüyorum 
o halde varım,, cümlesinde en açık 
formülünü buluyorsa, German dehası 
da "başlangıçta iş (tat) vardı,, cüm
leıinde öylece bütün hususiyetile gö
rülür. Alman fikrini daima nazari 
aklın ''Neyi bilirim.?,, sorusundan zi
yade ameli aklın "Ne yapmalıyım?., 
sorusu uğraştırmıştır. 

Bu "irade., sonrasızlık alanının ca· 
zibesine kapılmıştır. Önünde duranı 
kendine set addediyor, yolunu keseni 
kendisine düşman. Mephiı;to, Faust'a 
ihtar ediyor: ''Bana inan eri9mek is
tediğin Allah için yapılmıştır,, Faus; 
memnuiyetin merhametsizliğine karşı 
inatla cevap verir: "Fakat ben isti
yorum,,. Bu istemenin karşısında 
şeytan da artık hak veriyor. 

"Sonrasızlık,, fikri. yunan ve la tin 
kavmlerinin ''ölçü,, "şekil,, ve 
"hudut,, hakkındaki tasavvurların 
dan tamamen ayrılıyor. "German,, 
lar diyor Dilthez ''Yunanlılar gibi 
dünyayı saadet içinde temaşa etmede 
değil, Romalılar gibi akılla tahdit e
dilmiş hedeflerde değil, kudretlerinin 
huvardaca israfında ve bu israfın ver
diği sarsıntıda mevcudiyetin en bü
yük zevkini ve kıymetini buluyorlar
dı.,, Bu atılgan ve mücadeleci ruh 
alman feıaefer.;niil en esaslı bir araş
tırma mevzuu olan "Sonrasızlığa yö
nelen irade,, probleminde yeniden 
canlanmıyor mu? 

• 
"Ah yüreğimde benim iki ruh ya-

tar ... 
Mücadeleci ruhun yanında çiftçi 

ruhu kendini belli ediyor. Fakat sa
kin bi~ komşu olmak için değil, mü
temadıyen çarpışmak için İlki, hesap
sızca sarfediyardu. Bu, topluyor ve 
yetiştiriyor. İlki yukanya ve sonra
sıziığa atılıyordu, bu toprağa bağla
nıyor. İlki, evini ve barkını taliin son 
kozuna koyuyordu, bu, atalardan ka
lanın sadık bekçisi oluyor. ( ı) 

Bu çiftçi ruhu Alman felsefesinde 
hangi tekilde belirir? 
Toprağa ve tabiata derin bir bağlı

lık teklinde.. Tarladaki çiftçiyi çek
tiği gibi alman filosofunu da toprak 
''göze görünmez bağlarla,, kendine 
doğru çekiyor. Toprağın Ustündeki 
hayatn ahenginde, o yerin altında 
çarpan bir kalbih atışını dinler. Ak
lın berrak ve aydın gözünden ken· 
disini gizliyen bu kalp, hazanı "ir
rcalite,, problemi olarak hazan "!er
diyct,, ve ''mü§ahhaslık,, problemi 
olarak ona ıoru olmuştur. O zaman 
O zaman akıl mefhumlarının "ya
vanlık., la "umumiyet,, ve ''mücer-

retl.ikle,, itham edildiğini gon;..yoruz. 
Bir Fransız Descartes için şuur ka
tıksız düşünce idi. Fakat bir Alman 
Leibniz için düşünceden fazladır. 
"Şuurun altr,, meilıumu Leibnizle 
felsefeye giriyor .. 

Pozitivizmin, cansız tabiat mefhu
mu, alman düşüncesine dün olduğu 
kadar bugün de yabancı kalmıştır. 
Bir Gestalt nazariyesi bir Einh ı.
lung nazariyesi !atin toprağında de
ğil alman toprağında doğabilirdi. Bu 
sebepten dol<!yıdır ki tabiat karşısın
da objective bir durum almamızı biz
den istiyen tabiat iliml.erinin terak
kisinde latin kavmleri Almanların 
önünde gidiyor. Fakat cansız tabiatı 
değil insan varlığını araştıran ilimle
rin (tarihi yani manevi ilimlerin) 
ilerleme1>ine latinlerden ziyade Al
manlar tesir ediyorlar. Tarihi şuur 
bir Gibbon'la ve Voltair'le değil 
Winckelmann'la ve Lessing'le, Her -
der'le ve Ranke ile, Niebuhr'la ve 
Savigny ile birlikte doğuyor. 
Toprağa bağlanan bu çiftçi ruhu 

il.e sonrasızlık alanında sergüzeşt pe
şınde koşan mücadeleci asker ruhu 
daimi bir mücadele içinde çarpışıyor
lar: ''Dünya planında halli ile mü
kelef bulunduğumuz vazifeler hiçbir 
surette dinlenmemize imkan vermi
yecek şekilde yaratıldılar.Devamlı bir 
faaliyet içinde kendimizi muhafaza 
edebilmek için, ruhumuza tezatlar ve 
gerginlikler sokuldu.,, 

Felsefe, düşüncenin işidir. Düşünce 
tezatlardan ve tenakustan kaçar. Bü
tüne ve sisteme yönelir. Alman ruhu
nun köknel (menşei) ikiliğini birle§
tirmede alman felsefesi kendi Mis
sion'unu buluyor .. 

Fakat bunu akıl ve düşünce nasıl 
yapabilir? Nasıl yapabilir ki elinde 

Leibni~. 

"sclb., den başka silah yok. Tena
kuza düşmemek için kaçmaktan baş
ka elinden ne gelebilir? Ruhun men
ıei kudretlerinin çarpıştığı yerde ak
la - suri bir inkardan başka - ya
pacak bir şey kalıyor mu? 

Aklın isteğini gene akıl yere çalı
yor. Fakat istek burada hakim olan
dır. Normal mantığa karşı hiçbir fel
sefede bu derece şiddetle hücum e
dilmemiştir. Aklın "acizle ve kör 
dik kafalılıkla,, (Heidegger) mah
kum edildiğini görüxoruz. Bu suret
)e ''tenevvür, devrinin beşeri akıl 
mefhumunu bin defa yalanlıyan "ye
ni,, bir akıl meydana getiriliyor. Bu 
akıl Hegel'in lojiğinde dionik şeklini 
alır: Hayatı inkar eden, hayata uy
mıyan düşünce daima yanlış düşün
ce olduğu için artık fikir realitenin 
tezat ve çarpışmaları içinde kayna
mıya başlar. Nasıl hayat tezatların 
dışındaki sükunu değ.l tezatlarla do
lu hareketi ifade ediyorsa ve nasıl 
bütün bu tezatların ayni zamanda 
birliği ise, fikir de öylece tezatların 
birliği oluyor. Hareket olduğu kadar 
sükun oluyor. Evrensel olduğu ka
dar müşahhas oluyor. Uzviyet ve sis· 
tem oluyor. 

Felsefe haycfta girmekle çılgınla
§ıyor, fakat bu çılgınlık artık en bü
yük hikmettir. 

İşte bu lojiğe dayanarak Hegel 
sistemini kuruyor. 

• 
Kant'm temel eserine verdiği adın 

ilk kelimesi kritiktir. Kant feısefesine 
tenkit felsefesi de denilmiştir. O za
mandanberi bu kelime alman felsefe
sinin hususi bir karakterini işaret e
der. Felsefi düşünce tenkidi düşünce 
mana&ını alıyor. 

Acaba tenkidi düşüncenin de al
man karakterile sıkı bir ilgisi mi 
var? Tenkit yaratmak demek değil
dir. Mevcut olanı - ayırt ederek, 
karşı:aştırarak ve seçerek - ilerlet
mektir. (Burada tenkit için tenkit
ten bahsolunmuyor. Bu şekildeki 
tenkide Almanların büyük bir kabili
yeti olduğu söylenemez.) Hususiyeti 
yaratmasında değil devam ettirme
sindedir. Bu devam ettirme alman 
fel1>efesine baş~ndan sonuna kadar 
hükmediyor. Oyle görünüyor ki Al
man felsefesinde hiçbir fikir kaybol
mamıştır, her şeyin hakkı veriimiş
tir. Mesela Kant, kendinden evvel 
kileri - doğmatiklerle ampirikleri
tenkit ederek kendi felsefesini kur
mamış mıdır? Hegel ilk yazılarını 
Schelling tarafından tesis olunan 

Tarih Nedir Nasıl Yazılır? su_~kast_ teşebbüsil' 
' n u tel'ın heyecarı• 

Tarihin en ge
nel tarifi hiç §ÜP
hesiz en kısa ola
nıdır. 

c o 11 ege de 
France profesör
lerinden L u c i
en Febvre tarihi, 
insan mazısının 
ilmidir diye tarif 
eder (1). Her il
min amacı ilmi 
hakikatler b u 1-
mak olduğuna gö

re, tarihin de in
san mazisini tanı
yar:ık onu yeni
clen yapmağa '.jalı
şarak ulaşma.< is
tt>diği bir hakikat 
vardır. A n c a k 
tarihin ortaya at-
tığı hakikat ne 
rniıspet ilimlerin, 
ne de felsefenin 
crtaya attığı ha-
kikate benzer. 

Müspet i 1 i m
lerde tecrübe m~
todunun yardımi
le, tabiat hadise
lerinin kanun -

lara raptedilerek çıkarılan hakikat, 
ilini hakikattir. 

Felsefede, tabiat hadiselerinin ka
nunlar a raptedilmiyenlerinin kri
tik ile izahından çıkan hakikat, fel
sefi hakikattir. 

Tarihte, insanın geçmiş zamanla
rına ait vak'aların muhakeme ve 
mukayese ile izahından elde edilen 
hakikat, tarihi hakikattir. Tarih, 
mevzu ve metot itibarile müspet ilim 
ve felsefeden farklı olduğu için, or
taya attığı hakıkatin de kendisine 
has bir hakikat olması ve tarihi ha
kikat ismini taş1ması pek tabiidir. 

Tarihi hakikate ulaşmak, tarihi 
val:'ayı, dain doğrusu tarihi vak'a
ları bulmak ve tan·mak ile kabildir. 
Vc.k'alar, tarihın ato:nlarıdır. Insa
nın geçmiJ zamanıarda, görünür ve 
görünmez, çalışmasile vardığı netice
lerdir. Bir mabedin yapılışı, bir şeh
r~n kuruluşu, bir insan kütlesinin 
hır yerden diğer bir yere göçmesi ve 
yahut bu saydığımız hadisele'rin et
rafında menkıbelerin, destanların vü
cut bulunması. tariht V:llc'~lıırnır 

Bir şehir kuruluşu ~le, bu ~chrin 
kuruluşu hakkında bir fikrin yürü-
tülmesi mahiyet itibarile biribirin
den farklıdır. Bu farka binaen ta
rihi vak'aları iki grupa ayırmak la
zımdır. 

1) Tarihi vak'a, ham, maddi bir 
vak'adır: Bir şehirin kuruluşu. 

2) Tarihi vak'a bir fikir hadisesi

dir: Herhangi maddi bir vak'a 
etrafında teşekkül etmi~ fikirdir. Bu 
iki çeşit vak'a biribirini ekseriya 
tamamlc.rlar. Roma şehrinin kuruluşu 
hakkında serdedilen nazariyeleri göz 
önüne getirelim. Romalı tarihçi Tit
live'e göre Roma Romüs ve Romu
lus tarafından inşa edilmiştir. 

Halbuki son zamanların arkeolojik 
keşfiyatı Titlive'in Romanın ilk ku
ruluşu hakkındaki izahının tamamen 
bir efsaneden ibaret olduğunu mey
dana çıkarmıştır. Bununla beraber 
bugün efsane mahiyetini alan bu 

Kristische Journal der Philosophie'de 
netrediyor. Bu mecmuanın programı 
- bizi tezatların üstüne ulaştıracak 
olan - tenkit değil miydi? Kant'ın 
aklıselim felsefesine ve tecrübecilik 
felsefesine yaptığı kritik'e burada 
devam ediliyor. Fakat o sıralarda 
Romantiklerle Kant felsefesi bizzat 
soruya çekilmişti. Hegel, Romantis
me'in irreationalisme'i ile (Kant) 
felsefesini tenkit ederek mutlak ide
alizmi kurmuyor mu? Ve nihayet He 
gel sisteminin başından sonuna kadar 
gelişimini idare eden ve tezatların 
vahdeti prensipine dayanan diyalek
tik metot, tenkidi düşüncenin başka 
bir şey midir? 

Tenkit, fikri ileri götürür, fakat 
felce de uğratabilir. Alman folozofu
nu bazan Hamlet gibi imkanların 
çokluğu içinde kararsız bocalarken 
görüyoruz. O zaman zenginlik için
d! fakir kalıyor. Alman cruditionu 
ve kolleksiyonculuk gayreti bu se
bepten dolayı alman felsefesine sin
miştir. Bu kıh kırk yarmanın verdi
ği kararsızlıktan tikiyet eden Lich
tenberg "söyle., diyor, ''Almanyadan 
başka hangi memlekette burun sil
mesi yerine burun çekilmesi öğreni
lir?,, Fakat şiklyet edilsin edilmesin 
kritik, alman felsefesinden uzaklaştı
rılamu. ÇünkU alman milletinin hu
susiyeti: "Yeni bir şey bulmaktan zi
yade, mevcut bir metoda nazaran 
ilerlemektedir,, (Kant) 

( 1) "Cermenlerin menşei,. adındaki ki
tabında, H. Günthert, bu ikiliiin çiftçi 
eşrafile İndo - German akmcılarmm bir
leımesinden dofduiunu söylüyor .. 

Mazhar ŞEVKET 

sürüyor ~ 
Erzurum, 28 (A.A.) - uı:oar~ 

ki bir ana çocuğunu bağrından; 
pıp ateşe fırlatır da bir soysuz, fil" 
yonlarca can değerinde olan kaı:t W 
za susamaz. Kıyanca yeltenenlerı. e
netlc anar, size geçmiş olıun .. dı~. 
rek tanrıdan daha çok uzun olfl 
ler dileriz. - Erzurum bayanları •• 
dına şehit Ziya karsı Fatma. 

Alaca, 28 A. A. - Kutsal varlı~ 
mızın yaratıcısı olan ünlü ata!11''ı
kar~ı alçakça uzanan kirli ve sefıl V 
leri kırmaya bakan gözleri oy~' re 
Alacalııar ant içtiler. Bu baınlt111 lanet eder ve büyük şefimize soııs 

11
, 

(~ sağlık dileru. - Şarbay Mabı:ı> 
1 'l'ürksavul. 

lflı' ı 
1 

Artvin, 2 A. A. - Başımız, le~~ 
hğımrz, ta kendimiz olan size ··ııi 

J niyetle el kaldırmak istenildigı 
/ ı Jimdi haber aldık. Bu haber yıldı~ 

1 ı I' j hızıyla memlekete yayıldı. Ve a~ 
ılı J \~. ı yıldırım hızı ile hepimizi ayakland\. 

1 dı. Kötülerin ele geçmesinin öğrtll~ 
• mesi coıkunluğu durdurdu. onl• O' 

1 
ve bütün kötü niyetlilere haykırı1 ıJ 
ruz: "Size yan bakmayı dii§ünebı ;. 

ı kafaları ezmek için her zaman aY'ıı-

izah yine tarihi vak'a mahiyetini 
muhafaza edecektir. Çünkü asırlarca 
insanlar, bunun doğru olduğunan i
nanmışlardır. 

Tarih, eski dev~rlerde insanların 
doğru ve yanlış dü§ünüp düşünme· 
diklerini değil, nasıl düşündüklerini 
aradığı için her dütünce ve inanış 
tarzı tarihi bir vak'adır. 

Tarihi vak'anın mahiyeti maddi ol
sun, fikir hadisesi olsun- tarihe fayda
lı olabilmesi için bilinmesi, tanınması 
lazımdır. Vak'anın tanınması ise, 
onun bir vesikada muhafaza edilmiı 
olmasile kabildir. 

tayız. Ulu şefimiz, biz ıeninle var \'f 
ğımızı anlıyoruz. Bize özgürIUlc 
özgür bir vatan veren sen varoJ. 

Gelibolu, 28 A. A. - Büyük a~ 
mrz, Gelibolu baştan başa şahtan tııl 
Milli savaştaki ateş yüreklerinde il!~ 
kez daha hızlı yandı. Seninle 1' rı 
yurduna kıymak iıteyen canavarld, 
lanetle andı. Cümhuriyet aJan.~11 iİI' 
toplanan ve tek kalple çarpan but ,. 
Gelibolu evlatlarının senden bu '· 
navarların Geliboluya gönderilınefl~ 
ni ve bunların darağacına çekil~. 
ıerefinin kendilerine verilmesini ıııı· 
yor. Sonsuz sadakat ve saygıları ,it" 
zr sunarken bu şerefin bizden e ıJ 
genmemesini istiyoruz. Çok yaşa eti 
büyük ata. - Miting tertip htYeoı 
şarbay Ali Demirtaş, Parti Ba~~ 
Mustafa Bulayırlroğlu. 

ulatır. Bu söylediklerimizden vesi- Ankara, • Yenişehir - 28 A .A· ~ 
k h 

· · 
1 1 

F k Ulu Ttirk ulusunun atasına karşı ... 

Vesika, tarihi vak'amn bıraktığı iz
dir. Tarih, vesika ile tarihi vak'aya 
ve tarihi vak'a ile de tarihi hakikate 

anın e emmıyetı an aıı ır. a at o- takım ha,erelerin ıaldırmaya yel~~:_ 
nu daha ziyade tebarüz ettirmek meıi sana ve devrime olan inanı~
için denilebilir ki, vesikasız tarih ya- güvenimizi ve ıevgimizi bir kere ~ 
pılmaz (2). Şu halde insan vak'ala- ha katına ıunmak için vesile 01ar~ 
rının iz bırakmıyan kısımları, tarihin 
serçeveıinden tamamen hariç kala
eaıuaratr. ınsan vak aıarının iz; 

bırakanlarının da, izlerinin ortadan 
herhangi bir tesir yüzünden kalkma
sile, tarihin çerçevesinden hariç kala
cakları şüphesizdir. 

Şu halde, mazideki insan vak'~ları
nın hepsi vesikalarda saklı değildir. 
Çünkü zaman ve tabiat onları 

yok etmiştir. Birçok arkeolojik ve
saik, bir takım sebeplerle tah -
rip edildiği gibi fikir hadiselerini ta
şıyan birçok yazılı vesaik te ya yan
mış veyahut kendisinden istifade 
edilemiyecek bir hale gclmittir. Vesi
kaların her ne ıuretle oluna olsun 
kaybolması tarih için telafisi kabil 
olmıyan bir felakettir. Çünkü vesi
kaların ihtiva ettiği vak'aları tetkik 
imkanı kalmamış demektir. 

Tarih, vesikalar ianesile yazılır. 
Tarih yazmak demek, insan mazisini 
yeniden yapmak demektir. Bu işi 
tarihçi yapar. Tarihçi az çok bir mi
mara benzer. Şu farkla ki, mimar 
yeni materyelden yeni bir p?an dahi
linde yepyeni bir yapı yapar. Tarih
çi ise yıkılmış bir binayı zamanın 
tesirinden kurtulabilen unsurlarile 
yeniden eski planı dahilinde kurmağa 
çalışır. Şu halde tarihçi eski ile eskiyi 
yapan bir mimardır. Fakat onun da 
mimar gibi evvelden tasarlanmış bir 
planı vardır. Maziyi tetkik ederken 
tesadüfe göre hareket etmez. Mazide 
her gördüğünü yazmaz, bilakis yaza
cağını görmeğe çalışır. 

Tarihi araştırma neticesinde vak
aları bulur ve onlan sıralar. Fakat 
vak'aları bulmak ve sıralamak onla
rı takdim etmek, kafi değildir. Yak
aları niçinini de görmek lazımdır . 
Çünkü vak'a, insanın yaptığı işin 
görünen kısmıdır. Bu işi yapmak için 
insanı sürükliyen amiller vardır. Iş
te tarihçi, bu amilleri bulup meyda
na çıkarmak mecburiyetindedir, Ta· 
rihçinin bu husustaki faaliyeti ront
gen mütehassısının çalışmasına pek 
benzer. Nasıl ki doktor. rontgen ile 
vücudun iç azalarını görür, onların 
vaziyetlerinden vücudun hastalığını 
veya sağlamlığını tayin edene, ta
rihçi de muoakeme ile vak'aların ru
huna nüfuz etmeğe çalı arak tarihi 
yapının tarihi hakikat üzerine ku
rulmasını temine ç.ahşır. Fakat vık'a
ların ruhuna nÜfU% etmek için tarih
çinin tariht vak'aları tevlit eden ru
hi ıebeplerin heyecanına kapdma
ması lazımdır. Tarihi hakikat an
cak bu şekilde bitaraf bir muhakeme 
ile elde edilir. 

Enver Ziya KARAL 
Tarih doçenti 

(1) Revue de Syntheae. Juin 1934. 
(2) P. Hanen. Comment on ~erit l'Hiı· 

toire. Paris 1933. 

Yurdun her bucağından ve her 'f C' 
yüreğinden yükselen sese, ulusal .-1 
knnnmi .ır.rttırm2 kur~u .t~ _,__ ıstı 
sesini kat1of ve .sana ·.rürk uluş_"~ıı~ 
sonsuz varlığı gibi tükenmez ıaJ ısıi 
ve esenlik diler. - Ulusal eko~0 ~ 
arttırma kurumu genel sekreterı 
Kökenç. ııı 

Bitliı, 28 A. A. - Yurt düşın• t' 
Çerkeı Etemin ve buna ortaklı~ il' 
den birtakım alçakların dilzeI11 ı• 
Ulu Onderimiz Cümurbatkanııı:'_,11 . tıvr 
~~ri~a~~ ç~~a~S~~ğin~p~~~:nditrı te~. 
gibi özyurduna silah çekmi§ naınıs4, 
suzlardan temiz it beklenemezse~ 
böyle alçakça hareketleri ulusu~ıstı' 
candan kederlendireceği için d• 
karşı etkin bulunmamak imka~ı 1e 
yoktur. Türkün batında taşıdıg~~ 
taşıyacağ sayın büyüğüne yapıl .;iP" 
iıtenen bu hareketi bugün hatke ası' 
de toplanan Bitlis halkı nefretl~eıt' 
mı§ ve bu alçakların ve memle ıt" 
bunlarla bir fikirde bulun~nl~rı~\ıd' 
zelde cezalarının verilmesı ~ıl.eğl \"U' 
bulunmaya bizleri vekil etmı§tır· 1,t 
te güzeyinde çok mes'ut bir }la ıstı' 
yaşıyan ve derin baf lılığını 5~11 bıl 
kadar yaşatacak olan Bitlislilerı~yil~ 
duygularına dilmaç olurken b\1 ııal• 
başkan ve önderimize meml~ket kere 
kının sonsuz ıaygılarını bır eref 
daha bu vesile ile yenilemekle f b•r 
duymaktayız. - Hava kurı.ıınu. /'.b' 
kanr namına Z. Selikol, Lutfl ıııe'İ 
dülbaki, Şarbay Z. Selibol, }la k•ııı 
Rauş Özdemir, tecim odası b8\J,1'• 
B. Taha. Tarım odaıı başkanı 
kı. ~,. 

y•· varlıt 
Tavşanlr, 28 A. A. - uce 'kaste 

nrza ve ulusumuıa haince .~ııı ,uııı
yeltenen alçaklara kartı bugu? terce 
huriyet alanında toplanan bın tlt" 
köylü ve kentli yurttaşların nefrt e~e 
rini komitemiz namına arz~~ 
müsaade ve sağlıklar dilcriın· -
za Kaynak. / 

1 KUÇUK ILA~, 
. karıcl 

Ankarada satılık ev - j\n 23 ııLI' 
Y eniıehirde Tuna Caddesinde. cı•· 
maralı ev satılıktır. 1steklileg;2) f' 
tanbul Posta Kutusu No. 1 
müracaatleri. ~ 
----------- urlıJ" 

lstanbul DördüncU Icra M:ı,,ısı 
&undan : Bir borçtan dolayı ıııı>l'' 
ve paraya çevrilmesi mukarrer .,,t 

· · .. Uk kol ı telıf cını ve kıymette yuı: • ııı•s 
. • b. . • k arttır " ve saırenın ırıncı açı . 1 giill" 

12/11/935 tarihine müsadıf sa 
1 ıııı 

saat 9,30 - 10,30 arasında. Be~:ı:ıı· 
İstiklal caddesi 114 numaralı rna ı:1'(l! 

1 ·n ıne 
da yapılacağından, talip en bLlJLI' 
gün ve saatte mahallinde hatır atle' 

"raca 
?acak icra memuruna m(016471) 
ılan olunur. 
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[ İstanbul Harici Askeri Kıtaab ilanları 
11 

Cinsı· M iktarı Tah. Fi. İlk 
Ton Kilosu teminatı İhale tarihi Saati 

Ku San. Lira 
lJn 209 14 .50 2273 28-11-935 Perşembe 14 
Un 209 14 50 2273 27-11-935 Çarşamba 14 
Un 222 14 50 2415 26-11-935 Salı 14 
Un 222 14 50 2415 25-11-935 Pazartesi 14 

Bayramiç garnizonu için yukarda yazılı dört kalem 
un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 maddesinde istenilen vesika
{~~la belli saatten bir saat evvel tekliflerini Bayramiçte 
uınen Satınalma komisyonuna vermeleri. ( 4 2 8) ( 6 91 7) 

8897 

d Yapı: İstanbulda Hay
k arpaşa hastanesi tamiratı 
apaiı zarf usulile eksiltme

~e konmuştur. Keşif bedeli 
13067 lira 86 kuruştur. 

~eşi.f proje ve şartnameleri 
d 5 lıra 6 8 kuruş karşılığın

a Vekalet İnşaat Şubesirı 
~en alınacaktır. İhalesi 14-

1 .. 935 perşembe günü sa
~t on beştedir. İlk teminatı 
~272 Iira 71 kuruştur. Ek
sıltrneye girecekler 2490 
saYih kanunun 2' 3 cü 
ll'ıaddelerinde istenen bel
gelerle birlikte teminat ve 
te~lif mektuplarını havi 
iUhürlü zarflar ihale saa -

1 
~nden en geç bir saat evve-
ıne kadar Ankarada M. M. 

V. Satınalma komisyonuna 
:\'errneleri. ( 4 o 7 ( 6 7 7 9) 

8775 

* * • 
Giresun garnizonu için 

200.000 kilo una verilen fi
~~ layiki hadde görülmedif nden yeniden kapalı zarf-
a eksiltmeye konmuştur. 
l'ahınin bedeli 3 7 ,000 lira
dır. Muvakkat teminatı 
.2 7 7 5 liradır. Eksiltme 21 / 
11/935 Perşembe günü sa
at 16 dadır. Şartnamesi Sa
tınainıa Komisyonunda
'1.tr. -l~ klilerin h;r Q:ıa ev. 

~el zarflannın Giresunda 
«'1lay Satınalma Komisyo
nuna göndermeleri. "408,, 
~6805) &777 

*~* 
. 1 - 1 Tümenin Çatalca
daki kıtaatın sığır eti ihti -
~~cı (27984) kilo, Hadım
t0Yünün (27984) kilo, Çer 
~sköyünün (27984) kilo 

:• cenıan 8 3 9 5 2 kilo sığır e-
1 ayrı ayrı eksiltmeye ko -

~'lllrnuştur. 
i.i 2 - Şartnameleri bila 
fret ve tatil günleri hariç 

0 
lllak üzere hergün Çatal

cada komisyonda görebilir. 
t 3 - Eksiltmesi İkinci
rı~~rinin 21 nci perşembe gü 

1 ~ telgrafhane ayarı saat 
te Yapılacaktır. 

~ 4 - Eksiltmesi kapalı 
arf usuliledir. 

l\' 5 - 83952 kilo sığır eti
k ın beher kilosunun fiatı 2 5 
t Uruştur. Beherinin mecmu 
~~arı 6996 liradır. Ayn ay
k tik teminatları 524 lira 70 
Uruştur. 

ttı 6 - İstekliler teminatı 
b. U\'akkate mak buzlarile 
~tlikte teklif mektuplarını 
e Uayyen saatten bir saat 
t "veI Çatalcada Tümen Sa-
ınaıına komisyonuna ver

llleleri. (413) (6828) 
8805 

••• 

15 te Erzincanda Tümen 
Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. ( 419) ( 6868) 

8813 • *. 
30,000 metı:e yazlık elbi

selik bez kapalı zarfla eksilt 
meye konulmuştur. Hepsi -
nin biçilen ederi 16300 lira 
ve ilk pey parası 12 2 2 lira 
S O kuruştur. İhalesi 18-11-
935 pazartesi saat 11 dedir. 
Şartnamesini görmek üzere 
her gün saat 15 ten 16 ya 
kadar komisyona gelmeleri. 
Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde istenilen bel -
gelerle birlikte teminat ve 
teklif mektuplarını kanu
nun emrettiği mühürlü bir 
zarf içinde ihale saatinden 
bir saat evvel Ankarada M. 
M. V. Satınalma komisyo
nuna vermeleri. ( 418) 
(6869) 8814 

• * * 
Erzincan Garnizonu ihti-

yacı olan 779400 kilo kuru 
ot ve kuru yonca kapalı zarf 
la eksiltmesine talip çıkma -
dığından 2 4 9 O sayılı artır
ma ve eksiltme kanunun 
40 maddesi mucibince açık 
eksiltmeye çıkanlmıştır. 
Kuru otun muhammen be -
<kll ı 9 ı 7 O Ilı d ilk lenıiııct tı 
1438 lira 20 kuruştur. Ku -
ru yoncanın muhammen be 
deli 2 7 S 7 3 lira ilk teminatı 
1617 lira 97,5 kuruştur. 
Şartnamesi Erzincanda ko
misyndan verilir. İhalesi ku 
ru ot 25 lkinciteşrin 935 sa
at 15 ve kuru yonca saat 16 
da Tümen Satmalma komis 
yonunda yapılacaktır. 

(417) (6870) 8815 
••• 

İlan edilmekte bulunan 
Haydarapaşa hastanesi ta
mirinin ilk teminatı yanlış
lıkla 3 8 5 2 O lira yazılmıştır. 
Bunun doğrusu 24272 lira 
71 kuruştur. Bilinmesi. 

(443) (7067) 
••• 

Pazarlığa geçilen 510320 
kilo yulafa istekli çıkmadı
ğından ikinci bir pazarlığı 
15-11-935 cuma günü saat 
15 te Ankarada Levazım a
mirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Yula
fın tutan 28067 lira 60 ku
ruştur. İlk teminatı 2105 
lira 7 kuruştur. Şartnamesi 
her gün Ankara Levazım 
amirliği satınalma komisyo
nundan 141 kuruş mukabi
linde verilir. Pazarlığa işti
rak edeceklerin belli gün ve 
saatte teminatı muvakkate 
makbuzlarile birlikte komis
yona gelmeleri. ( 4 3 5) 

6993) t Erzincan Garnizonu kı
o~at ve müessesat ihtiyacı 
b an S 4 O O O O kil o una kapa - •ı"iiiii!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!~!!i!!il!i!!!i!!!!!!!!i!!!!!!!!~ • 
ih Olarak ilan edilmiş ise de Den iz yol la rı 
d ~le gününde talip çıkma-
~&ından 2490 sayılı artır - 1 S L E T M E S 1 

a \'e eks'lt e kanununun Acenteleri: KaralrlSy KlSprtsbatJ "'O ı m 
~ rn d l'el. 42362 - Sirlred MWıllrdar· ek . a desi mucibince açık 
h Sıltrneye çevrilmiştir. Mu •n11ıade Han. Tel 22740· aını 
d arnten bedeli 10200 lira- iskenderiye Yolu 
dır. Ik teminat 4760 lira - İZMIR npuru 12 ikinci teı-
lt ır. Sartnamesi Erzincan da rin SAL• srünü ıaat 11 de 1 
si0ll118is1Y~nd~n verilir. İhale- ISKENDERIYE'YE kadar C7055 

kınc1teşrin 935 saat • ===- • 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek-

törlüğünden; 
Yiiksek Enstitüsü için açık eksiltme ile Zeiss Marka 15 

adet Kurs Mikroskopu ile 12 adet Mikroskop lambası a
lınacaktır. 

1 - Tahmin olunan muhammen bedel 2300 liradır. 
2 - Muvakkat teminat 173 liradır. 
3 - Eksiltme 25-11-935 pazartesi günü saat 15 te 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlük binasında 
yapılacaktır. Fazla izahat şartnamede yazılıdır. Bedava 
şartnamesini almak istiyenl er İdare Müdürlüğüne müra 
caatları. (3217) (6896) 8911 

Devlet Demiryollan ve Limanlan itletme 
Umum idaresi ilanları 

Irmak Filyos hattının Çerkeşten sonra Kurtçimeni, 
Ortaköy İsmetpaşa duraklarını havi son kısmı 12-11-
935 gününden itibaren her türlü eşya ve yolcu nakliya
tına açılacaktır. 

Halen Çankırı - Çerkeş ve Filyos - Eskipazar ara
sında çalışan muhtelit katarların 12-11-9 3 5 gününden 
itibaren işlemiyecekleri ve bunların yerine yine 12-11-
935 gününden itibaren Ankaradan - Filyosa pazar, sa
lı, perşembe ve Filyostan Ankaraya keza pazar, salı, per
şembe günleri birer muhtelif katar hareket ettirileceği 
ilan olunur. (3292) (7000) 

Devlet Demiryollarından: 
12-11-935 tarihinden itibaren, Ankara - Çankırı 

tenzilli yolcu tarifesi, Çankırı - Filyos kısmında kate
dilecek mesafelere ait ücretler umumi tarife üzerinden 
% 50 tenzilatla hesap edilmek suretiyle, Ankara - Fil
yos kısmındaki bütün mesafelere teşmil edilmiştir. Faz
la tafsilat için istasyonlara müracaat edilebilir. (3267) 

(6984) 9022 

lahiıarlar Umum Müdürlüğünden: 
Paşabahçe Müskirat Fabrikasının yanan kısmına yap

tırılacak ( 3629,96) lira bedeli keşifli çatı inşası açık ek
siltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi 20 kuruş 
mukabilinde almak üzere her gün ve münakasaya işti
rak etmek için de 12-11-935 tarihine rastlayan sah gü
nü saat 15 te (273) lira muvakkat teminatlarile birlikte 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Kq-
misyonuna müracaatları. ( 6 71 7) "8744 

12-11-935 tarihinde açık eksiltme suretile ihalesi yapı
lacak Paşabahçe Müskirat Fabrikası çatı inşaatı eksilt
mesinden şimdilik sarfınazar olunmuştur. (7077) 

lstanbul Mıntakası Varidat Tahak
kuk Müdürlüğünden: 

Mükellefin Mükelefin Hayvanların Oç miıli vergisi Sene-
ismi adresi cins ve adedi miktarı ıi 

Lira Ku. 
• 

Mehmet Fatih, Brçakçıalia t-
tin 30 No. 2 At 1 50 935 

Rıza Çenberlitaş Tavuk 
pazarı 1 " 

3 75 .. 
Rıza Çenberlitaş Tavuk 

1 .. 3 75 pazarı 

Haaan oilu Akbıyık, Arabacılar " 
Aziz 19 No. 1 ,, 3 7 5 ,, 

Yukarda isim ve adresleri yazılı mükellefler namına 
935 mali senesi için tarhedilen üç misli hayvanlar vergi
sine ait ihbarnameler, kendilerinin gösterilen adreslerde 
bulunmamaları hasebile tebliğ edilememiş olmakla Hu
kuk usulü muhakemeleri kanununun 141 ve 142 ıncı 
maddeleri mucibince keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

(7078) 

Nafıa Bakanlığından: 
Bakanlık müzesine yaptırılacak 734,44 lira keşif be

delli 4 adet camekanlı dolap ile 4 adet teşhir masası açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 26-11-935 salı günü 
saat 15 te Ankarada Bakanlık binasında yapılacaktır. 

İsteklilerin Ticaret odası vesikası ve 55,08 liralık mu
vakkat teminatları ile birlikte ayni gün ve saatte komis
yonda bulunmaları lazımdır. İstekliler bu husustaki şart 
nameyi Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde görebilirler. 

(3253) (6982) 

EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 1 

1 - Uaküdar, Kefçedede, Doğancılar 47 No: h Süleyman paıa camii. 
2 - Galata, Yenicaıni, Yağkapanı, Perıembe pazan 7 No: b dük-

ki.n. 
3 - Galata, Yenicami, Yaikapaıu, Pertembe pazan 11 No: b dük-

kan. 
4 - Galata, Yenicami, avluaunda büyÜk bir oda. 
& - Galata, Y enicami, avluıunda küçük bir oda. 
Kira uzu: 936 - ıeneıi Mayıa bitimine denlu. 
6 - Eyüp, Otakçılar, maktul Muıtafapafa dergahı odalan. 
Kira uzu: 938 - aeneıi Hayıı bitimine denlu. 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık ar
tırmaya konmuştur. İstekliler ihale günü olan 21 T. sani 
935 senesi perşembe günü saat 15 e denlü Evkaf Müdü
riyetinde Varidat kalemine gelmeleri. (7064) 

Gireson Jandarma Okulu 
Satınalma Komisyonundan: • 

Okulun yıllık ihtiyacı olan 210.000 kilo ekmeğin ka
palı zarfla eksiltmesi 23-11-935 cumartesi günü saat (9) 
da yapılacaktır. İsteklilerin muayyen giinde okulda top
lanacak komisyona teminatlarile müracaa.tları. ( 7 O 5 9) 

Emniyet işleri U. Direktörlüğünden: 
1 - Zabıta memurlarının 935 senesi elbiselerinin be

her takımının muhammen fiyatı 600 kuruştan azı 4 77 3 
çoğu 5000 takım elbisenin dikimi 20 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - İhalesi 29-11-935 cuma günü saat 15 te Emn1yet 
İşleri Umum Müdürlüğünde teşekkül eden komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - Şartname komisyondan alınır. 
4 - Eksiltmele girecekler 2250 liralık muvakkat te

minat mektubu veya makbuzile 2490 sayılı kanunun 2, 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermele
rı. (3312) (7047) 

j ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Cerrahpaşa Hastanesine lüzumu olup Levazım Müdür!üğün
de bulunan listede yazılı 155 kalem ecza kapalı zarf usulıle ek
siltmeye konulmuştur. Bu eczanın hepsine 5650 lira bedel tah
min edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğ~nd~n paras~z alı
nır. lsetklilerin 2490 No. lu kanunda yazılı vesıka ıle 423 lır.a 75 
kuruşluk teminat mektup veya makbuzile beraber 25 lkincıteş
rin 935 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalı· 
dırlar. ( 6934) 

Senelik mu- Muvakkat 
hammen kirası teminau 

Yenihalde ardiyesiz yazrhane 44 No. 240 36 
Yenihalde deniz cihetinde üst katta 74N.oda 240 36 

,, deniz cihetinde üst katta 72 N. oda 240 36 
,, deniz cihetinde üst katta 67 N. oda 240 36 
,, deniz cihetinde üst katta 73 N. oda 240 36 

Yukarda N.ları yazılı olan yeni hal dahilinde yazıhane ve odalar 
iki sene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı ayrı pazarlığa ko
nulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülür. Art
tırmaya ginnek isteyenler karşılarında gösterilen muvakkat te
minat makbuz veya mektubile beraber 11/2inciteşrin 935 pazar
tesi günü saat 15 de daimi encümende bulurunahdır. (B) (6733) 

Fatih Birinci Hukuk mahkemesi •~!!ii!!!~~~~~~!!!!iiiii~~-
Satıf memurluğundan: VAPURCULUK 

Necmiye, İbrahim, Ahmet Cemil 
ve sairenin şayian mutasarrıf olduk
ları Şehzadcbaşmda Balaban ağa ma
hallesinde Acem 'Oğlu 'meydanı ıoka
fında eski 12, 12 Mükerrer yeni 30, 
32 No. lu ahtap beıer odalı (2700) 
lira yıymetinde iki ev izalei şuyu zım-

Türk Anonıır. Şirketi 
lıtuıbul Acentalıil 
Uman Han, Telefon: 22925~ 

Galata ıubeıi Tel: 43663 

nında açık artırma suretne ı9-12.935 Trabzon yolu 
tarihine müsadif Perşembe günü saat 
14 ten 16 ya kadar ve muhammen GÜNEYSU npuru 10 ikin-
kı~metin _Yüzde yetmiş beşini bul~~~ cıte rin PAZAR aaat 20 de RI. 
dıgı takdırde son artıranın taahhudu ; ' 
baki kalmak şartile 3-1-936 tarihine 1 , ""'Z!!!E!!Y!!E!l!!!!!l!i!k!!ad!!a!!r~!!!!!!!!!!!!!!~~~!!! l 
müsadif cuma günü saat 14 ten 16 ya •-= • 
kadar şeraiti atiye dairesinde mah -
keme başkatibi odasında satılacaktır. fii!!!!iiiiiiii!!iiii~~~~iiii!!!!i~~~~ 

ı - Artırma peşin para iledir. Ar- Adem 1· I ktı· dar 
tırmaya iştirak edecekler yüzde yedi ı 
buçuk nisbetinde pey akçesi vermeğe , 
mecburdur. ve 

2 - İşbu gayrimenkulde müseccel 
ve gayri müseccel hak sahiplerinin 
tarihi ilandan itibaren 20 gün zarfın
da satış memurluğuna müracaatla 

, Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
haklarını tesbit ettirmeleri aksi tak- Tafıilit 1 Galata poıta kutusu 
dirde gayri müseccel hak sahipleri • 1255 • 
paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 8793 

3 - Üzerine ihalesi icra kılınan 
müşteri bedeli ihaleyi vermediği tak-
dirde ihalenin feshinden mütevellit 
fark ve zarardan mesul olacak ve bu 
fark bila hüküm kendisinden alına
caktır. 

4 - Dellaliye müşteriye ve tarihi 
ihaleye kadar vergiler ve sair borçlar 
hissedarlara aittir. 

-------------------------

5 - Şartname herkesin görebilece- f .:::# 
ği surette açıktır. Fazla malumat al
mak istiyenlerin satış 51 numarasile 
Satış memurluğuna müracaatleri ilan 
olunur. (16473) 

Kandıra Şeyhler nahiyesinin Beş
değirmen çiftliği köyünden senet ve 
kaydi bulunamıyan Köprübatı Dutluk 
tarlası ve kazıntı namdiğer Rumlar 
Düzü mevkilerinde 15 hektar 825 
metre murabbaı iki parça tarlayı Mol
la Ahmet oğlu 1smail minelkadim 
mutasarrıfları Süleyman Sıtkı ve Hü
seyin Selamiden 326 senesinde ve 40 
adet Türk madeni altın mukabilinde 

Kuştüyü yastık yüzile bera
ber 75 kuruş. Kuştüyü bir şilte, 
yorgan, yastık takımı 25 lira, 
kuştüyünün kilosu 75 kuruştur. 
Kuştüyü salon yastıkları bulu-
nur. 

sureti adiyede teferruğ suretile tari- --------------
hi mezkurdanberi nizasız ve faaılaıız 

8860 

tasarrufunda olup hakkı karardan 
adına muamelei tesçiliye yaptıraca
ğından sahibi evvellerinin adreıleri 
layikile tesbit edilmediği ihtiyar he
yetinin ilmuhaberinden anlatılmakla 
tarihi iliudan 15 gün zarfında aağ ~
ıeler kendileri ölmütlene kanuni mı
rasçıları tarafından bu baptaki itiraz
larını Kandıra tapu memurluğuna yol 
lamaları ihbarname yerine kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

SATILIK BAHÇELi EV 
Haliç Fenerinde iskeleye ve otobü

se bir dakika mesafede Camcı Çeşme 
Yokuşunun alt başında 31 numaralı 
ev Eyüp icrası tarafından birincikanu
nun ikinci günü satılacaktır. Görmek 
için hergün içindekilere müracaat. 

Istanbul ikinci Ticaret Mahkeme
sinden: Lüleburgazda Yani ve Yorgi 
Enkonoplo biraderler vekili Avukat 

Hasan Tahsin tarafından Lüle~urgaz
da Tüccardan Davit Baruh, Jak Ba
ruh, Aron tlyakim aleyhine açtığı 
haczi ihtiyatinin tasdiki ve 900 lira
nın tahsili hakkındaki davanın cere
yan eden muhakemeıinde: 

Müddeaaleyhlerden Jak Baruh ika
metgahını terk ile elyevm nerede ol
duğu meçhul bulunmakla yirmi gün 
müddetle ilanen tebligat icrasına ka
ı ar verilmiıtir. Muhakeme 29) Te§ri
nisani/935 aaat 15 e bırakılmıı ol
makla teblii makamına kaitn olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. (164 77 ) 
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lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma 

Komisyonu ilanları Türkiye halkının 

Türk Antrasit i, Kok, An tra s·i t 
Ve Hertürlü Mahrukat Yakan 

AR • 
1 A 

Şakir ZUmreo§lu fabrikası tarafından imal edilen Z O rt Ci U L DA K, HALK, 
ORDU, UCj tipte sobalan arayınız. Ucuz ve temiz olarak apartmanlaranızı, 

evinizi ısıtırsınız. Sobaları görmek ve fiyatlarını ö§renmek icjin: 

Fabrika : HALICIOGLU Telefon : 43214 
'Ankara satış şubesi : BANKALAR CADDESİ No. 29 Telefon : 3766 

İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı kıtaat için 180 
ton yulaf 22-11-935 cuma 
günü saat 15 te kapalı zarf
la alınacaktır. Tahmin be -
deli beher kilosu 5, 5 kuruş
tur. İlk teminatı 7 42 buçuk 
liradır. Şartnamesi ve nü -
munesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanunda 
yazılı vesikalarla ihale saa
tinden bir saat evvel teklif
lerini komisyona vermeleri. 

(237) (6924) 8898 

*** 
İstanbul Levazım amirli-

İstanbul satış şubesi : GALATA TÜNEL CADDESİ No. 36 Telefon: 44043 

~.~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 
9047 

ğine bağlı kıtaat için 13 bin 
kilo beyaz peynir 21-11-
935 perşembe günü saat 14, 
30 da Topanede Satınalma 
komisyonunda açık eksilt -
me ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli beher kilosu 3 5 ku -
ruştur. İlk teminatı 341 li
ra 25 kuruştur. Şartnamesi 
her gün görülebilir. İstekli
lerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (239) ( 6922) 

~--Fransızca - Türkçe resimli~~~~ 

2 Büyük cild 
uzu 

Grand Dictionnaire illustre Francais - Turc 
Yazanlar: ISMAIL HAMI DArtlŞMArtD, REŞAT rtUR1 CilİrtTEKlrt, 

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

kelimeleri ihtiva eC:er. 
1440 SAHİFE TUTArt HER İKi CİLDDE 2700 RESiM, 50 TABLO VARDIR1 

. Birinci ve ikinci cildin ayrı ayrı fiyatları dörder liradır. lki cildi 8, taşra için 9 liradır. 
lstanbul: Kanaat Kitab Evi 

9031 

8903 

*. * 
İstanbul Levazım amirli

ğine bağlı kıtaat için 6000 
kilo kaşar peyniri 2 1-11-
9 3 5 perşembe günü saat 14 
te açık eksiltme ile Topane
de Satmalma komisyonun -
da alınacaktır. Tahmin be
deli beher kilosu 6 O kuruş
tur. Muvakkat teminatı 
270 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikalari
le belli saatte komisyona 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ii'iii!i~ gelmeleri. (238) (6923) 
• 8904 

)stanbul Gayrimübadi\\er Komisyonundan: * * * 
Hastaneler için 1 O adet 

büyük kapaklı kazan, 20 a
det küçük kapaklı kazan, 
6000 çorba tası, 20 büyük 
kevgir, 20 saplı kepçe, 200 
kapaklı bakraç, 2000 ala
minyon su kabı, 1 O bakır 

ı semaver, 2 O çamaşır leğeni, 
20 yağ tavası, 30 büyük süz 
geç, 20 küçük kevgir, 100 
kuşhane tencere 22-11-935 
cuma günü saat 15,30 da 
kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bede}i 
cem'an yekun 9444 lira 60 
kuruştur. İlk teminatı 708 

, lira 3 5 kuruştur. Şartname 
ve nümuneleri komisyonda 
her gün görülebilir. İstekli-
lerin kanuni vesikalarile 
teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. 

(235) (6926) 8905 

*** 

u 

RADYOLiN 
Kullanıyor ve Radyolin 

kullananların 

o; 
o 

ayni hükmü veriyor 

RADYOLiN 
Daima en 

mükemmel diş 

macunudur 

~-----" 

l!lllllllllllllJlllll l 1111111111111111111Jlll111111111111111111111111111111111111l~ 

! · Kızllay Cem.iyeli 1 
~ § Genel Merkezi Ambar Direktörlüğünden : ~ 

5 Eıkişebirin Karacaşebir köyünde Kızılay ambannda bulunan ~ 
§ ve "1700., lira d~ğerinde o1an "3" Fiat, "9,, Berliye, "2,, Perleı, ~ 
~ "2,, Latif kamyonile "1,, Albiyon marka tamirhane otomobili ye 1 
~ bir preı tezgahı ıerek perakende ve gerek toptan a1mak üzere jj:; 
s _.ı, ...... _.....,...ı;.ı_ --~-r- r&---·ı-• .,~ •. -c:__..ı_ ••• "' •--:.. ~ii 

§ gün ve artbrmaya girmek için de 14-11 935 perşembe günü pey a 
:= akçe1erile adı geçen ambara ıe1me1eri ilin olunur. ~ 

~1llJl1111111111lllJlllllllllllllllllllllllllllllllllll1111Jl l llllllllllllllllll~ 

Lastikçi 
Hüseyin 
Güzel 

9032 

Yeni Postane 
karşısında 

Türbe 
sokak N. 7 

Methuru a]em o1an Trapez markalı lastikler, §OSonlar ve çizmeleri
mizi taze mal olarak bu sene getinnit olduğumuzu çok aay,ılı mütl~~i
lerimize arzederiz. Trapez markalı lastiklerin bu sene gelmediğini .oY" 
liyerek muhterem müşterilerimizi iğfal etmek istiyorlar. Mağazaını~ 
her sene olduğu gibi bu sene de Trapez markalı lastikleri yeni ve ta:&• 
mal olarak getirmiş olduğumuzu ve bunu iapat içio arzu edenlere gii~ 
rük vesikalarını ibraz etmeğe hazırız. Mağazamızda sattığımız bütiitl 
mallar taze,güze] ve ucuz olduğunu kemali iftiharla aöyler:iz. 

----------------------------------------------~ 
Hastaneler için beş bin 

kilo yataklık yün 21-11- 1 

935 perşembe günü saat 15 
te Topanede Satmalma ko
misyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin be
deli beher kilosu 6 3 kuruş
tur. İlk teminatı 236 lira 25 

~~H.ER AKŞAM 
EFT AL YA SADive Besteklr8iMEN

1

İ 

ÇAGLAYAN (Eski ~ula~ _Ruj'da) 
dmleyımz. 

Dan•h zeybek türküler, Deniz kızı tarafından ~ 
i~~~~~~~ Telefon: 40335 

9075 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma Eksiltme Komisyonundan: 

lleybeliada Sanatoryomu için azı 1829 çoğu 3395 şi
şe Yakacık veya Çene suyu açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme 27-11-935 çarşamba günü saat 14,30 
da Cağaloğlu Sıhhat Müdürlüğündeki komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat beher şişe 55 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 140 lira 5 kuruştur. 
4 - Şartnameler parasız olarak Heybeli Sanatoryo

mundan alınabilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin muvakkat garanti mak

buz veya Banka teminat mektuplarile belli saatte komis
yona gelmeleri. ( 7 O 5 7) 

• kuruştur. Şartname ve nü
munesi komisyonda görüle

lstanbul Altıncı icra Memurluğun- bilir. İsteklilerin belli saat
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesine te komisyona gelmeleri. 
karar verilen karyola, aynalı dolap, ( 242) ( 6930) 8907 

komodin, açık arttırma suretile 

14/11/3S tarihli perşembe günü saat 

l O da Tophane Salıpazarı, Salıpazar 

Apartmanı altında SOS numaralı dük

kan önünde satılacağından talip olan

ların mahallinde haz!r bulunacak me
muruna müracaatleri ilan olunur 

(16467) 

----------------------Uımımi neşriyat ve yazı işleri mü
dürü : Etem izzet BENiCE. Gazete· 
cilik ve Matbaacılık T. A. Şirkrti. Is· 

tanbul, Ankara caddesi. 100 
Basıldığı yer: TAN Matbaası 

* * * 
Harp Akademisi Hayva-

natı için 241 ton kuru otun 
kapalı zarfla ihalesi yapıla
madığından pazarlığı 11-11-
9 3 5 Pazartesi günü saat 15 
de Tophanede Satınalma 
Komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 7230 li -
radır. Son teminatı 1084 bu 
çuk liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İstek
lilerin belli saatte komisyo-

na gelmeleri. (247) (7029) 
9020 

* * * İstanbul Levazım amirli-
ğine bağlı kıtaat için 12 bin 
kilo ıspanak ve 8000 kilo 
lahana 13-11-935 tarihinde 
alınacağı ilan edilmişse de 
pazarlığı 11-11-935 pazar
tesi günü saat 15,30 da ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 
1040 liradır. Son teminatı 
156 liradır. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmele
ri. (255) ( 7042) 

90S3 

*** 
Hastaneler için 2 O bin 

kilo yataklık pamuk 21-ı ı; 
9 3 5 perşembe gün il saa 

S tıt1" 
15,30 da Topanede a tı 
alma komisyonunda kapa 

zarfla eksiltmesi yapılaca:: 
tır. Tahmin bedeli beher 1~ 

a~" 
losu 49 kuruştur. ~uvdıf· 
kat teminatı 735 }ıra . 
Ş .. uneıerı 

artname ve n um. . İS" 
komisyonda görülebıJır. ıı 
teklilerin kanunda yazı 
vesikalarla teklif mektupla'" 

. saat 
rmı ihale saatinden bır ..; 

ıeı •· evvel komisyona verrn~ 
(232) (6929) 8 


