
UGÜN 12 SAYFA 
16 

ll<INCITEŞRIN 

CUMARTESi 
1935 

:Yalmıdaı 

2000 LiRA 
MOKAFATLI 

• Kraliçesi 
llUDbakımu 

S A Y 1 2<Ja - 3'511 
On B:4rincl YIL 

SAHiP ve 
AŞMUHARRIRI 

lunut SOYDAN 

~s~-----------=-=======--====-====ıı=---------------------'!"----------=================--=;o=-===-----~----_;..----........... =-======--===============-=====-
--~YISI 5 KURUŞ ı s T A N B U L TELEFON { Müdür : 2431&. Yazı ıııeri ı 24311. 

----==.; İdare ve Matbaa : 24310 

Kızıldenizde ingiliz - italyan Gemilerinin 
Çarpışması ihtimalinden Bahsediliyor 1 

1 
• Kızı/denizde Vaziyet Çok Ger.ginleşti 1 o;~i~ .. 
ıtalyan Harp Gemileri Arap Facialarını 
Gemilerini Çevirmeğe Başladl! Kafşılamak İçin 

Hareket İngiliz Ve Frans ız Sularında Yapıl
dığı Takdirde ilgili Hükumetlerin 

Enerjik Bir Tarzda Müdahalesi Muhtemeldir 

Vaziyet 
.,!~ eeplaelerinde clilrlrate ele • 1 
.... 6ir luırelret 6ÖriilmemekteJir. 

t.,._,ı,,,.. wö,.. ilti tartıl cıra • ı 
-.,. lNllnıa ceplte multa,..6eleri ol 
~ ue ltalyanlar Aabi'yi almqlar. 

it Ciinan en mühim maelui, fiıncli, 
,-9an laarp wemilerinin KıDlde - 1 ;::Ai Arap wemilerini puirdik • 1 

8a cleir clolGfan yayıntılarıdır. · 
~ .... lnwilU oeya Franm 
~· oldafa talrclirde,. ilgilı iil 
ı.., ....,.jilt Wr aıreffe malrcıbe -

• 6alanmaa mrilatemeldir. 
·~ ~elerinin. oercliltler'i 
&.r...."'-"'*•Q 6tc WiNler, Ara.. 
.... a ollnafhll'· AJaımn 
~ telpaft• ..,.,._ wlttar. . . -..._ -- ... -- --.. ................ .,. . f:i İlıti~ Sultanın •alanncla oldu 
~eclilmekteclir • 

B11 ... itanın Yemen imamı olmaı 
L Arkası 3 üncüde] 

uw--.•s__......, 

....w-. MAiU11W ... r.....,. ........... 
..._.., ıe A.A. - _,... .... 

venleri, ltalyan . harp ıemilerinin 
Kızıldenizde ae;ap gemilerini çe • 
virdiiine dair olan yaymlıları tef :. 
sir etmekte ve bu hadiselerin. çevir 
menin yapıldliı noktaya söre, u 

Mısırda Yeni· Karışıkhklar 
Çıkması Bekleniyor! 

Mısırda Basın Hürriyeti Tahdit Edildi. İngiltere! 
. Normal Durumdan Sonra 
lskenderiyedeki Harp Gemilerini Geri Çekecek 

Ekonomi Bakanlığı çok 
mühim emirler verdi 

Anhra, 16 ( Hurıai malta6iri • 
mia bil4iriyor) - Elronomi Ba • 
lıanlıfı, eon Jenüı kcıacurnın llUla 
yült yiiltlemekten oe laarnalenin 
fena idil edilifinclen ileri plclifi
ni l'Öaônüncle futaralr, 6iitiin U • 
maıa r.UliAılerine fİdcletli .,. lrat'r 
emirim laaui 6ir tamim •öncler. 
mittir. 

Bu tamimde, limanlardan hl. 
hcai ooparlann lrontrol........,. • 
lan ffll'fllınclan •lrr bir eareffe ma • 
ayene edilerelr idiap laacldinclen 
laala 7fiAı oe yolca w~ldüfii tak
dirde ocrparun ltarslrefine clerltal 
mcini olunmar 6ilclirilmiftir. 

Bundan 6a,lta, laareltet laalin'1e 
bulunan bütün wemilerin telaia oe 
diğer feçhiauıtları her Nler boflan 
••cında akı bir lrontroldaıa .-çiri. 
lecelıtir. Eltoıto.ni ~ h 
~e .. ,.,.,, 6ir u....li ....... 
lerin ,,..;/elerlılw nilao~ oerile -
relı adliyeye teudi edılmelerini 

emretmiftir. 

[Bir lıoıuoloaun, bir .aylavrn .,. da 
ha birçok kim.elerin ef)lerini ao,,an 
yaman bir hıraa tululdu. Bunun 
adı Celôlclir. Yaauını iç .aylalarda 
olruyacakaınıa] 

. ~kirıci Ekmek 

Sah Günü ·kinci 
Ekmek Çıkarıhyor 
Yeni Çeşni De Halis Buğday 

Ve Şimdikinden 
60 Para Uo'uz Olacak 

Belediyenin ikinci ekmek için yap
tığı tetkikat dün aonuçlandmlmııtır. 
Bu incelemeler iyi sonuç vermit ve 
belediye önilmibdeki salı &ününden 
itibaren ikinci bevi bir eı&ıek çıkar
mata karar vermiıtir. tı ve Şarbay 
Muhiddin Osttinclai dün bu hususta 
kendiaile göriiten bir mubarririmize 
ıu iuhatta bulunmuıtur: 

''-Tecrübe mahiyetinde olmak ü
zere yeni bir ekmek daha çıkarmaya 
karar verdik. Bu ekmeğin halitası 
yalım aert buidaydan alacaktır. Bu:. 
na bafka hiçbir un kanıtınlmıyacak
tır. 

İkinci ekmelin birinci ekmeğe ka
npnamau, buı hallan aldanmaması 
için :reni pkaracapus ekmek- bir ki
IOiuk buton francala ıeklinde olacak
tır. Bu eJaneie ildnd ekmek de dene
mu. Çlnldl evsaf itibarile çok iyi bir 

[Arkası 9 uncuda 1 

lzmir Facüısı 

Adli Tahkikatın ilk 
Safhası Dün Bitirildi 
Ehli Vukuf He
yeti Bugün Kaza 
Yerinde Tahk i
kat Yapacak 
İzmir, 15 (Hususi Muhabiri

miz bildiriyor) - İnebolu va
pUtu faciası hazırlık tahkikatı 
genel savmanlrkça ikmal edil
miştir. Facia hakkında dinlen- Tahlıilıah bitir-.. lamir mi.lflelıı-
miyen şahit kalmamıştır. Dün mumi maauini Orhan 
müddeiumumi muavini Orhan yet hadise mahallinde tetkikat 
tahkikat evrakının tasnifi ile yaparak raporunu genel sav
meıgul olmuştur. manlığa verecektir. Ehli vuku-

Bugün ehli vukuf olarak bir fa girecek mütehassıs denizciler 
fen heyeti teşkil edilecek ve he- t~sbit edilmiştir. 

c...- Dün ,..ce lamir h.,..,.ı muhabirimWlen gelen 6iihin telefon 
laaherleri ile Efenin ,..ıinliii tayfa f)e felôltetaedelerin aö7ı.clilıleri 

1 anca •)'lada] 

italyanlar Azbiyi Aldllar, Çete 
Harbi Devam Ediyor 

Makineye verilirken 

Şimall Çin 
istiklll illn e tti 

l~eı;be limanınclalri l ngilia •emilen - Muırda bir hrqı~lıAı em1U111da )'aralanan bir M ... rlı ı 
talrere ile wötiiriilüyor - 1923 temel ycucwna taraftar olan Kral Fuad 

"da~ire, 15 A.A - Dün akpm bu- yeniden karıpklıklar rafında tam bir aüketnet vardır. 
~~k_<ln teeaaüs etmit gibi idi. lanu beki · Ölenlerin cenaze merasimi 
)~. dün akıam basın hürri- Ç1, ı emyor 
.. -;:.~did eden ve gazeteleri tati- Kahire, 15 A.A - Basın hüıTiyeti- Kahire, 15 A.A - Karıtıklıklar ~ 
'-~~ veren bir eminwne im- ni filen kaldıran kralın emirnamesi nasında ölen üniversite talebesinin 

.. ~. üzerine yeniden karlflldıJdar çıkmuı cmue merasimi Kahirede yapılmıya
~ durumu, i.tifa niyetinde bekleniyor •. Polis icap eden tedbirleri caktlr. Çünkü dün gece bunlar doğ-

-..la duit delildir. alauitr. Şwmk memlebtla ıaer tı.- [Arkua t mıcadi 1 

Asmara, 15 A.A. - Reuter ajan
sı aytan bildiriyor: Bir İtalyan hava 
filosu. Makalle kuzeyinde ve Antalo 

( 
Yarın 

Güneş-Dil 
Teorisi ~ 

TAN yarından baılıyarak dil il 
mi dünyaaına yepyeni bir a7dm -
lık setiren GVNEŞ-DIL Teoriainin 
eaaalanna ve tatbiklerine .it çok 
dikkate değer yazılar aepede -
cektir. 

lllı )'C.Sl.l'I yannJti .,,.,,..., .... 

lacoluuaq. 

ile Bouia arasında kamp kurmuş olan 
500 Habet askerinden mürekkep bir 
düfJDan kuvvetini bombardıman et
mittir. Santini koluna yetiımeye ça
lıpn Danakil kolunun Azbi'nin işga
li için düımanla yaptığı bir çar~ıt -
made -yerli neferlerden 20 ki!i ölmüş, 
50 ldfi yaralanmııtır. Bundan baıka 
4 İtalyan sabiti de yaralanllllftır· • 

Pekin, IS A.A. - Alman iatih.. 
barat büroaundan: 

Askeri doğu ar-aziai bölıeainin 

baıkanı Yin ya Kenı dün ıece bir 
tamimle timali Çinin NankİD h• 
kumetine kartı istiklalini ilb eL 
mittir. 

Söylenditine göre, 500 kitilik bir 
k!"vvetİ!l bapnda baJunan Raa Kasaa, =ı====-w-===----11111!111-
bıi' u~urum kenannda yürümekte o-
ı.n bir İtalyan kokinun yolunu kes -
meye çalqmıı. fakat buna muvaffak 
olamaqar. Rat Kasaanın 55 ölü , 
• . . ;!iii n ~ok levanm bırakarak \ 
kaçtıit eöylenmektedir. • l 

Azbiyi iıpl ettiler • 
Aamara, 15 A.A. - Genual Mari

otti'nin kuvvetleri, Azbi'yi işgal ct
miftü. Fskat dai, bu kuvvetler ile 
San&: kunetleri ve levazım kolları ı 
arumda bir mania tqkil ettijinden 

[Arka• 3 Oncide] 
Kuduz Sincaplar da mnyor. 

2 incide Oku)'UllUL 
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Dl1$öNDöK'C[;· 
Bir facianın beklediği adalet 

İnebolu laciasmın iki cephesini ve 
iki türlü mes'uliyetini biribirinden a-
yırmak lazım. . 

,Birincisi, vapurun batmasına aıt 
mes'uliyetle::ıdir : Fazla yük, manevra 

Şehir Medlsi 
Dün son 
Toplantısını yaptı 

lr Ne Dersiniz? 

hatası ilih... dö'k""l 
İkincisi, yolcuların denize u -

mel eri ve 21 tanesinin boğulmasına 
ait mes'uliyetlerdir: Gemi tayfaları
nın yt)lculardan ~el •• sandallanı .at
layıp kasmaları ve mure~ebat . :ara
sında disiplin temin oedılememış ol-

l~lu yolculanndan 114 k.ijiyi 
kurtaran 1stikba1 ilebi süv.ari&i Mus
tafa kaptanın dünkü ''U:an,, da ç.ı1can 
sözleti, facianın bu ildnci kısmına ait 
mes'ulleri çrnl çıplak ortaya koymuş
t_ur ve bunları okurken insanın ,gözle
Ti hayretle, dehşetle, nefretle, alabil
diğine rasılar:ık )>ircr buz ıparçası rıibi 
donup kalıyor: lnebolunun tay.falarıı, 
r,emtleTinin tbatttğmı göruna: heı-ktfs.. 
ten .evvel yolculara ait olan sandıllla
nn, ilk önce ikenôileri binip kaçmıjlar 
ve stikbal ilebine sığınmışlar. O a
rlara kadar ki şilep lneboluya yakla
~ıp ta halat atınca kazaz.ede vapurda 
ipi yaka1~acak tek bir ta.,Y1a kalmaru
ğı icin bu kurtarma ;}ıaTeft:eti boşa git
miştir. 

Herkes bilir ki b..'\tan bir ,gemide 
Hkönce yokulardan hutalar. kafün
Jar ve çocuklar, sonra e·kekler kur
tarılır; mürettebat Ye kaptan 1iOD da
kikaya kadar vazif~ başıntla. ~~a 
mecbı.ırdurlar: yine he:Jces bılır kı su
vari, bo~gµna mini olmak ic;in icap ~ 
dince silahına müracaat hakkını ha -
üıdir. llnebolu purunda ise ~falar, 
~~ulari'lan cvYe1 ~naaıa afuyarak 
lkasmı.§la'!."; :ve en rsddırtıcı hareketkri 
nj:~lmqş, \:iilir miııiniz? 21 ki§inin ca

ma mal olan bu ka91J1an sonr.a ~ile
'l>e ıj:man -t~falnr, kenftil~rine, el
clUU«i ıa n '6 .;a 1 1 @ kaza21etie
'l«i "~rmalaanı tek 11 a~n atik
hal iivaW!inc red ~abı :v.emıi§lQl" -
4'1:. 
~iz aur,gun,, lkı.yı n,ır.a'k t&ğU. lBu 

malar f!eminin ıaanôa1laonı .81U> 1kaç 
~salarftı '.ru:lki lbi:rk~ ikuct"1ru:a1dl. 

~i_y,et nek,adar asık: !En tmubd
~s ıgtmi namusunu ayaklar altına a-
~ "'~ bütün ~olcı.Wnn hayatını 
tcl\1ik9'~ tkoyaııUc :vaJ:.ife1etlriin bagm
&n a,.çan. t{ula li.ilar.a"k ~laonın 
~urıar.ımalar:ına ıiia L11lini nlan inaan
U.ı::11 kanunun ~n tı\tır 0C01Smı ıen Jkı
ea bir .oınan& ıtatbik ııeü~'k ez el-
6en carilarını 8lma1t şarttır. 
~rJ: 1 Y.Aba T.Ur.k dcnizlcr.indı-.. 

Tü .. k gemilerinde, ellerine canımızı 
'\\C Aa]mw:ı ~c&lim d,.tiğimi.z .sııürette
batm ihaneti üzerine bu ..ıfaciatıan do
gan emniyetsizliğin berbat neficele
.rine karsı koyamayız:; en fecii, Tıürk 
sulan }istünôe ı.vUku bUlmuş ıberhan
;gi \bir ıkahbeliği t~crit n lbiitün 1Ur 
,Wllet Yiç.danmın bunu ,nasıl red ve 
td'ıio fttijiui bpa.t edemiyc.r:,ck h1idi
~e~e göı y.uo:unak auretile oııt4lk o1-
mu$ görunme'lt'tir. 

Türk adaleti, lnebolu vapuriyle be
~ lbütiin iÖtr ~~ 11WPll8Ull1ln, 

TıW-1' ~~~ ~c ifedakiı'lığı
ınıo ~ ~-. ~d~u :ı:aanmm bcSlcn
~ ag ıdjua~ ~eme1t iisin 
'kılı<:UlJ ~~er.ektir. 

P,ey.ami SAFA 

Tıtfo ul,&1111 ıfiddetini 
kaJbdti 

~.de ıtifo Nl&mı."' blca~ı te
min ıed~ü. lJcili bir doktor, 
~ğm 'bUtiin ıseyrini ualttığını 

temin etmekte ve salgın deni1en şe

yin mevc.ı.ıt .olmadıcmı ileri sürmek
tedir. Hastaiığm ilk haflangıcı sır•
llTmda tutulanların da ç.oğu nekahat 
devr'ine girmiştir. Maamafih, ha1kt a
'J11amak ve tifodan korumak için bü
tün belediye ba§hekimleri hararetle 
çahı~t.adırlu. 

No. 91 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

- A... Nane 1ekerle1im kaldı, ala
yma 41. gidelim, keli 

Fakat 1-Julki daha evvel davranarak 
§eker küllhını Cemileye getirip ver
mitti. 

Merndula Beyle aelimlal tık tan •aon-
ra UJaklattJ. 

Tah•iıı Bey: 
- Kim bu? diye ıOl"Uyordu. 
- Hulki, dMi Memdu'ıh Bey, Vatfi 

İstanbul Genel Meclisi dün bu dev
renin son toplantısını yaptı. Düşkün
Der Evinin 932 yıh kesin hesabı ince
lenerek hazırlanan cetvel kabul edil
di. Bu cetvele göre Düşkünler Evinin 
haliye ve sabıka vari~tmdan 230,435 
lira 48 kuruş tahsil edilmiş ve 
220.528 H:a 68 kuruş aym yd içinde 
löarfolunmuş ve 7358 lira 23 kuruş 
933 ydına devredilmi§tir. 

Bundan 90nra pr!bay Muhittin Ua
tündağ söz alarak geçen celsede ya -
pılan tekliften bahsetmi' ve bu husUi 
ta izahat ve.-erek şehir planı için is
tikraz yapılamadığından Gazi köprü -
sü tahsisatından 60,000 liranın bu iş 
için ayrılması lüzumunu anlatmış ve 
.rubırylığın ceçen celsede de yaptığı 
iıu te:kli:f b.bııl edilınistir. 

Bundan eonra motosiklet; br.ıiklet 
ve deniz .nakil vasıtalarının plikala
nnın ila.ırJuıı ımi.iıltiirie ımübürlenmesi 
..karar altına ihrunlf evk.afla belediye 
..ırasınaak1 purüz1ü işlerin hakemler 
marneti:yle -halli ıiç.İft şarbaylığa sala
Jıiyet ye·cilıni§tir'-

Tf'.amvay :kaz.aJar.ırıa. tramvay şir -
keti yardım otomobilinin vaktinde 
~'etlfmetri iç.in Jtia1ye otomobillerine 
ohfoğu cıoi bunlara da nakil vasıta
larının yol ~e:meai we bunun için de 
büfün na:kil wamalannın durması hak 
kında daimi enc.ümen kararı müstace
Uerı 'ka'bU1 edilmifrir. 'Bundan sonra 
'f'üznamede inceleneee'k başka brıey 
'ka1madıgııtdan .rneı:Jis yil ·' ikinci dev 
re içtiımµ11 'Şubrtta yapmak üzere ta
til td?briiştir. 

,.., ~ aim yopacolı? 
Şart>ay ıt.oplantıdan f;OIU"a mUharri

rimizin, ŞeiıH- :M«lisinae t.ahsisat ay
rhıası kabu1 <CDüen şehir ylim hak
kındaki ~Ol'llsuna tJU .cevabı .,er:rniım : 
~- Şehir ıp1anmın esatı "itibariyle 

~h?roı1ik mütdıassnu PrO&ta '}'aptml 
-mass lkararlaştmltmştrr. Yakında ken
disiyle mukavele de yapılacaktır. Mü
<t~hasenı ;ı>limn lıazıdanmasıy1e ala
ka!! olan harita vesai~ g.Oi baı:ı ıey
!ler 1stedi. Bunlar da kenc!isme gön
-derilecelcti!'. 

"Güneş klübü konferansları 
Uçüncü kış mevsimine girerken 

.. 'Güne1 .. K1ü'bti sosyaı 'kısmı 'bir seri 
konferanslar hazrlamış bulunuyor ve 
bu konferan!:ların birincisi yarın ak~ 

şam verilecektir. 
Universitede lkıymetai profesö:rler 

tarafından verilen n ~erilecek ıolan 
bu k.onfer.anslar İstanbul likir bayatı 
i~in sevinilecek bir şeydir. 

ıGeç.e.n yJl GiinCf iK1übünde doktor 
profc9ör Nefet Omu~ Köpri.ilü 'Zade 
Fuat, Profesör Hüsnü Hamit, do'ktor 
profesör Tevfik 'Remzi ve Efzayiş Su
-at gibi meIUkket~ mUlıteliI .salıalarlıa 
da tanınmrş şahsiyetler tarafından 

k.oof.eranslar :verilmi§, .konf.er.anslar 
aynı zamanda tsanbu1 nôyoJu ite <le 
.nqrcıdilerCk yalnız klüp balarına in-
IUsaır dtirilmemif. herkes tarafınclam 
ımmnuniyetle karıılanmıştı. 

Eu yd 6a Jtoııferanslar ıudyo ile 
neşredilecek, genç ve kıymetti §Clhsi
yetle.r tuaf ındao muhtelif mevzular 
üze:ıinde söz söyienecelrtir. 

llk olaralı: yarın, Peyami Safa -•:ro
man,, ımev~uu üz:erin4e tahliller 1a
pacü. nnnanm ne olduğunu. nasıl 
yaııldığuu anlatacaktır~ 

Kooicran.slar her ayın birinci ve ü
çüncü pazarları akşam üzeri çay za
.maoı verilecektir. Aynı zamanda bu 
vesile :ile Güne§ ailesini her i 5 gün
de bir danslı çay!arda toplamıf ola
caktır. 

-Am.. ltağlnnaJ'ımz, laanunefen
di! sea ~ bclar kal.Uia 41eğil, 
prenses hazretleriam k bulundukları 
bir grup içinde nefaiıi eş'arınrzı oka-

w _. __ __._. .. balı. . ~ . . . 
maga a.....~e ııru~ıywn. '!f•n-.erann 
ltil'llikte getinnİJ oh.ak ndUııizi incaz 
btıyurduiunuza 4!llPİn ol.a.ilir miyim? 

T ahain Bey son cümleyi tercüme et· 
ti: 

- Şiirleri beralMri.de getinlin de
iil .mi? 

- Getirdim ama okuyamam. 
T &hain Bey de Cemiluio kulaiına 

tiildi: 

Patanın kaymbiraderi, elektrik Di-' 
Madiüir, Pariaıea vem aeldi. 

- Anaan Cemilem, dedi, guyruju
,,. •adan ,.iizdük, seliNik bu iti... 
Hilnmet it, bir ele HDden ricmn, ora
da edebi,.u dair aua her ne ki so
ruJuru ,-alaız "evet", yahut "bayır,, 
derain, çoh dalım sirününüa. Şair 
milleti dalaıa olunnuı. . Cemile ağzwna IMr tut... nue f6' 

bri daha aiMlıık: 
- Sizi ........ IMa. dedi, IM.t oğlan 

-...... çddı, Wkoada oturabm dedi, 
oturftk. 

M.Mdull Bay Cemilenin kulağına 

•iiWi· - Nane fCkerinizi liitfen Wtirin~ 
d. ,,..,..... ıidelim. Zati llinizi bek
liyor, Şiitterinizi okuyacakanuz! 

K"laiını Memduh hf • vermek 
için batını biraz eğmit olan Cemile bir 
ilubire blcbrclı ve bağ1rdı: 

- A- Ben kantocu delilim, bu ka
im- lral-.ı.lrta Pir filin okuyamam. 

Tam bu s.-.4a Hulki tekrar onlara 
,.aldattı ve Cemilenia öoüade eiile
rek: 

- Bu fobtrotu bana litfecler ınİw 
siniz? dedi; 

Tahsin Bey ümileyi te!Vik etti: 
- Haydi, oynayınız da biraz açılır

sın. Biz ıi:z:i bek1iyoruz burada. 
Cemile çantuını T&hıin Beye vere

:rek Hulki ile heraber hiti!ik ..tona 
ıeçti ve dansa b.tladı. Gene onu çOk 
iyi ~ordu. iyi bU bn)yenin kol
ı.n _...,..- lcM111 v&euchınun hafif. 
leyfılni ille defa tecrübe eden Cemile: 

MESUL ARANIYOR? 

Dünyada çok aranan ıeyler )lal. 
nı~ elmtl$ ve altın dejildir. Mes'.ul 
de aranır ve tıpkı bu iki değerli 

maden ıibi pek güç bulunur. 
1 '/nebolu,, lacwmda da mes'rıl 

aranıyor. ilk İf ~aten barodan baş
lar. Bize aorarsanı:z; bu işin mes'ulü 

bir psikoloji, bir moraldir. 
TAN' da dün çıkan ve lnebolu -

rıun çoğu yolculal".ını ve taylaıını 

kurtarmıı olan "/ştikbal,, şilebi 

kaptanının söz.ferini afaf ıya ya -
:zıyorum: 

"Geçen Pazartesi cünü aaat 17 
de lzmirde Punta iskelesinde yÜ· 

kümüzü botaltarak lstanbula ha
reket ettik. İzmir körfezinden ve 
Pelikan feneri ağzından çıktık. 

Bu sırada kartıdan ıelen bir va -
punın birdenbire rotasın' değiştir
diğini gördük. Bu gemi tekrar ge

ri dönmek Üzere idi. Birden imdat 
düdükleri çalmıya baıladı. Hemen 
durduk. lki aandalmuzJ jndirdik. 
Lo.tromoyu yardım .için kaı:azedP. 
gemiye &Önderdik. Bu 6Jrada kar. 
tıdan bir sandal görilndü. İçinde 
batan gemi mürettobo.tı vardı. Va
purlarınm battıeını görünce der -
hal aandala atlıyan bu tayfaları 
eemimize aldık. Kendilerine get;r. 
dikleri sandalla denize c!ökülen 
kazazedeleri kurtarınalarını tek
lif ettik. Fakat anlatılamıyan bir 
aebepten hlçbiriıi buruı ynna~ma
dı. Bunun üzerine bizim atefçiler. 
den Hızın aandallaTdan birisine 
bindirdik. Denize açıldr. Vapura 
adamakıllı ,.aklaımıt bulunu -
yorduk. Halat attık. Kaza-ıede va
purda halatonızı tutacak hiçbir 
tilyfa kalmadığı için bu da bo§a 

gitti. Eğer bu halatı alabilselerdi 
iki l'emi borda bordaya yana§a -
cak ve belki de tam bir aktarma 
yapmak mümkün olabilecekti. Bu 
vaziyet karşısında bizdeki tahliai
ye yelekle'".İnİ, halatluı tahta par 

çalarmı den'ze atarak denizdeki -
lerin kurtarılmalarma çalı§tık va. 
purun zincirine tutunarak yukarı 

çıkanlar hayli çoktu.,, 
Bunu ohuduhtan sonra mes'ul 

aramak bo§ §eydir. lnebolunun nıü 
rettebatı rJQpurun batacağını gÖ • 

rünce ilk if yolcuları ve onlar • 
dan da illıönce çocuk e1e kadınlan 
kurtarmak olduğunu hatırlarına 

bile getirmiyerek can kurtarma 
sandallarına binip vapuru ve ta. 
lihBiı: yolcuları kendi akıbctlerile 
karıı karııya bırokmLflar, süvari 
de mürettebata di.iplin empoze 
edecek kudret gösterememiflir. 
Böyle zamanlarda süvarinin mü -
rettebatı öldüre•İye kadar ıalahi
yeti olduğunu herkes bilir. 

Buna mukabil bir küçük hatıra. 
Bundan kaç şene evveldi? ''Se

vin~"in Marmarada kaynamasın • 
dan belki be; on pn kadar önce 
idi. Atlas Okyanosunda 12 bin 
tonluk bir tranMttlantik battı. Bü
tün yolculon ve mürettebatı kur • 
tuldu. Yalnı~ kaptan gemiden çık
madı .. V c beraber kaynadı. Kay • 
noma.a idi. Burada ondan bahHt. 
miyecektik. 

lnebolu lacicuında bir mu'ul 
aranıyor. Orada mc.'ul adam di
diyc kirrue yoktur. Bir pnlıoloji, 
bir moral mu'uUlür. 

Biz böyle düıünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 
J 

Kuduz 

rt•sti de K duz 
Sincap ısırdı 

Evlerdeki 
leri De 

Köpek Ve Kedi
Aşllattırmahdır 

Dün de birkaç kuduz vak'ası ol- bi kedilere de kuduza karşı aşı yapıl
mUf, ısırılanlar tedavi altına alınmış- mak·tadır. Aşının muafiyeti bir sene 
lardır. Dünkü sayımızda bir dokto- sürmektedir. 
nın evinde beslenen bir sincabın bu 
evin bayanım ısırdığını yazmıştık. 
Duyduğumuza göre bu ıincap, daha 
üç ki§iyi de ıamnqtır ki, bunlar ara
sında tthrimiz aahne artistlerinden 
bir tdcek ve bir kadın da bulunmak
tadır. Görülüyor ki, evlerde kedi gibi 
ıincap beslemek modası da tehlikeli 
bir hal alDll§tır. 
Hatırımızda kaldığına göre bundan 

üç dört yıl önce de bir kadın artisti
mizi, çok sevdiği maymunu ısırmıştı. 

Evlerde, apartmıanlar hususi ola
rak beslenen köpeklerle bekçilik ya
pan köpeklerin vücutlerinden istifade 
edilmek istenildiği takdirde bunla:ra 
karJı qı yapmak n;ıümkün olduğu gi-

- Ne güzel oynuyorsun ayol sen! 
dedi. 

- Oyle mi buluyorsunuz? Sizin vü-
cudunuz da çok hafif. 

- Sade hafif mi? 
- Efendim? 
- Hem hafif, hem de ıüzel dı:.e-

ne! 
- Tabii, tabiü ... Siz cidden bir 1'i

juıunuz, bir·-
- Nasıl dediniz? 

Celal Bayar Bekleniyor 
Ekonomi Bak..nı Celal Bayarın bir

kaç gUne kadar tehdmlze geleceği 
umulmaktadır. İspanyaya gidecek o
lan heyetin de bakanla birlikte Is
tanbula gelmesi muhtemeldir. 

Hava tehlikesinden korun
ma tedbirleri 

Hava tehlikesinden korunma ko
misyonu dün ilbay muavini Hüdai 
Karatabanın başkanlığında toplanmıı 
tn. Bu toplantıda Istanbul ilçebayla
rı da bulunmu§ ve lüzumlu görülen 
kararlar verilmi§tir. 

- Bir elmassıruz. 
Cemile bu benzetiıten hoılandı; fa· 

kat birkaç adım sonra, Hulki onu göğ
sü üttünde biraz fazla aktığı için Ce
mile birdenbire durdu, Hulkiyi göi
ıünden itti ve cazbant gürültüsüne 
rağmen etraftan duyulacak kadar b.
ğırdı: 

- Ne oluyorsun ayol? insanın göğ
sü o kadar 11kı§tınlw mı? Sütüm ol· 
N cbtan fqkıracak ! 

KUÇUK HABERLER 

• Dün Fransadan iki uçak gelmit 
ve Yeşilköye inmiştir. Uçakçılar bir 
müddet o.-..ada dinlendikten sonra Es
kişehire gitmişlerdir. Uçaklardan bi
risi okul, diğeri yolcu uçağıdır. 

• lskan hakkı istememek şartiyle 

ve kendi paralariyle gelerek yerleşe
tek göç'benlere pasaport verilmesi ka 
rarlaştınlrJll§tır. Bu gibi göçmenler 
hemen gelecekle:dir. 

• Dışişleri Bakanlığı Genel Sekre-
teri Numan Rifat iyileşmiş ve dün 
akşam Ankaraya gitmiJtir. 

• Avrupada tetkikatta bulunan Bü 
yükdere ıeb?;ecilik ve meyvecilik ens
titüsü direktörü lbrahim ltalya yoJuy 
la lieh::imize dönmüştür. 

Direktör, Büyükdercde birkaç gün 
kaldıktan onra Ankaraya gidecek ve 
Avrupadaki incelemeleri sonucunu 
bir rapor halinde bakanlığa bildirecek 
tir. Fidanlık civarında satın alman 
yerleriq düzeltilmesi ve faydalı bir 
hale sokulması i;ine yakında b:ı§lana
caktır. 

• Belediyenin yeni ıebzc halinde 
normal bir tekilde çahıması devam e
diyo:. Yeni hal Balkanlara örnek teş
kil edecek derecede modem bulun
muş ve şehrimize gelen birçok gez
ginler tarafından beğenilmi§tir. Bun
dan bir müddet evvel şehrimize ge
len Atina belediye reisi de belediye
nin halini SjOk güzel buJanlaı- arasın
dadır. 

• Sovyet Rus konsolosluğu, lnebo
lu faciası dolayısiyle ilbay:Iığa tees
sürlerini beyan etmiştir. 

Ciritçilerin 
Dünkü gösterileri 

Bayburttan gelen 10 atlıdan kuru
lu cirit kafileai dün Harbiyed~ bini
cilik okulu manejinde bir gösteriş o
yunu yapmıttır. Oyun yarım saat ka
dar sürmüş, çağnklılar bu eski ata o
yununu cidden büyük bir heyecan ve 
zevk içinde ı~yretmi§lerdir. 

Orada bulunanlardan okul ileri ge
len üst sübaylarile bütün binici aübay 
ve halkevleri başkanlan, üyeleri ka
fileyi takdirle alkı!lamı§lardır. 

Bu mevsimde Anadolunun her kö
§esinde görülen ciridin İstanbul hal· 
kına da seyrettirilmesi düşünülmüş, 
bu hususta eaaslı kararlar alınmıştır. 

KafiJe, yarın V eliefendi yarı§ ala
nında saat on dörtte ilk cirit oyununu 
gösterecektir. Genç, ihtiyar herkesin 
ciridi seyredebilmesi için o gün Şark 
..ı --=•••-'1 '=11 T"{ H A -n°'1..-.... 1 .. ~, .. t C"+ ":lı .,.,'ht11 

otobü;leri yüzde 50 tenzilatlı tarife 
tatbik edeceklerdir. 

Ba§bakan İsmet İnönü, bütün ilgi -
lilere bir telgrafla pazar günü nakil 
vasıtalarında yapılacak tenzilat işi w 
nin teminini bildirmiştir. 

Ciritcilerin ikinci bir oyun daha 
göstermeleri umulmaktadır. Maama
fih, bunun için alınmış yeni bir karar 
yoktur. 

Muhacir evi yapılmıyacak 
!atanbula gelen ve ka::adan Trak

yaya gönderilecek göçmenler için Sa
rayburnu eski sevkiyat yerinde bir 
muhacir evi yapılacaktı. Bundan 
§imdilik vazgeçilmiştir. ncak göç
menlerin açıkta kalmamalan için Sir .. 
kecide bazı binalardan istifade edil· 
mesi kararlaştınlmııtır. 

Altın arayanlar 
Belgrat ormanlarında gömülü altın 

dolu güğümler olduğunu ileri aüre -
rek araştırma müsaadesi alan Hidayet 
ve Mehmet adlarındaki iki kişi bazı 
mıntakalarda tetkikler yapnııılardır. 

Bugüne kadar ne altın, ne de gU· 
ğüm bulunmuştur. Arayıcıların son 
umutlan Bahçeköy civarındadır. 

Birçok baf{ar ve balaılar Canileye 
çevrilmitti. Hulki ıaıırdı ve kıpkı~ı
zı kesildi. Katlarmı çatan Cemıle, 
danı yerinin o:taıından. oynryanlara 
çarpa çarpa Tahııin ve Memduh Bey
lerin yanma geldi. Bir daha bağmnıı
tı: 

- Ne tuhaf çocuk o ... Güzel oynu
yor mna göğsümü yastık gibi ezdi. 

Orada da gelip geçenler Cemileye 
baktılar ve Memduh Bey kıpkırmızı 
kesildi. Alçak sesle: 

- Aman hanımefendi... cliyordu. 
T ahıin Bey Cemileyi elinden yaka· 

ladı: 

- Haydi gidelim de ıürlerinizi 
prenae.e okuyun 1 dedi, b.ımuza bir 
gaza gelmeden ıu iti bitirelim. 

Memduh Bey çekinııen adımlarla 
on1erın arkasından eeliyordu. 

PreıMıea mavi ealonda. bet alb ki w 

tilik bir ırrupun araımda otunnuıtu. 
Fakat 11ğr nefti tuval.ti içinde kona
nın dik1ettirdiği yayvan vücudu kol-
tuğu dolduruyordu. Gözl'"°inden ba~
ka hiçbir tarafı kunrldamadan karsı
sında yaşlıca bir adamı dinlediği için 
Tahıin Beyin kapıdan içer.i girme1ine 
hiçbir hareket alakası eö11termedi. 

Cemile ile benıber yakln§an iki er· 
kere bakarak gülümıemİ§tİ. Onlar 
yaılı adamın .özünü bitirmesini bek
liyorlarch. Prenses üçünün de otur
maımı rica etti. 

Yqb adam IÖZÜnÜ bitirdikten ıoa-

·. GünOn i~inden 

Mııır büyük imtihan 
arifeainde 

Mısırdaki halk kalkınmasının be 
tmldığrnı haber veren aon telgra 
da §Öyle bir cümle var: 
"Neıim .Pqa kabinesinin dunJJS' 

istifa niyetinde olduğunu sanın' 
müsait değildir.,, Anlaşılıyor ki ul\J 
sever halkın nümayişlerini kanla . 
ğan, "İngiltereyi istemiyoruz 1,. dıY 
bağıranları İngiliz ıübaylarmın idaf 
ettiği yaylım atcılerle susturan :N 
sim Paşa hükfımeti, Mısırlılara da 
yanmadan ve her ne bahasına olur 
olsun iktidar mevkiinde kalmak ~ 
rannı vermif bulunuyor. Evvelki 
3-0 bin Kahirelinin yaptığı mitinŞ 
iki aydanberi Mısır siya.al partilef1 
nin Mısır ulusuna uJusal bir hedt 
göstermek için yaptıkları propaga~ 
dalardan, Mısırın, nihayet ulusal b• 
progra01 ~ıkardrğma ve Russell Pat' 
nın kumandasiyle öldürülenlerin ka~
lariyle de bu p:"Ogramın parafe edı 
miş bulunduğuna delalet eder. 

Bu ulusal program ıudur: 
1 - Mısır kat'iyyen Ingilizlerl 

be·aber çalışmıyacaktır. • 
2 - Nesim Pap kabinesi istif' 

etmelidir . 
3 - İngilizlerle söz birliği edeet1' 

herhangi bir kabineye ulus boykot 
etmelidir. 

O halde Mısır ulusu ne yapacak? 
Boykot mu? Eğer ulusun bütün tcb• 
didi bu boykottan ibaret kalacaksJ• 
Nesim Paşanın bundan fazla mütee•: 
sir olacağını tahmin etmek bir h•YU 
saflık olur. Zira ulus vergi ve~ır, 
asker vermek ve hükumetJe alı§ verit 
etmek istemezse Nesim Paşanın i~ 
ntiyle bütün lngilU iıgal kuvvetle
rinin harekete geçecekleri, bir zan>aıt' 
lar Irakta, Filistinde hatta 1914 ti 
Mısırda olduğu gibi tayyarelerit'• 
tankların dehıet ve ölüm saçacaklarf 
muhakkaktır. 

Mısırdaki kalkınmada Italyan par
mağı olup olmadığına gelince. bu eli 
ufak bir münakaıaya lüzum göıtet• 
miyecek derecede açrk bir hakikatti'· 
Öyle ki Mussolininin emriyle ltalY'° 
radyolannın yaptıklan arabça proı>"' 
ganda servislerini Italyan tahrikitııd 
ispat edecek bir delil olarak kutJaıt" 
mak dahi fazladrr. 

ltalya gizli tefkilitlan ti Hidiv- ır 
mailin gününden beri Mısırda, ddl
şetli bir faaliyet göstermektedirler. 

Mısırda tam 70 bin Italyan vardsl· 
Bu İtalyanların çeneleri Brendizi ~~ 
yosundan daha az önemli ıayılabw 
ler mi? 

Hele 1skenderiyedeki Don Bosko:: 
Kahiredeki Dante Algiyeri ~ 
""':ı.+ ..... 1 ... ..ı.,~P. vılbrdanberi ve~;.+1& 
mı~ olan Mısır gençıeu uuı;tr :tftll'lll"' 
Jini üfüren Italyan propagandacıı.rt' 
na az taraftar birer muhatap mı olaıt" 
lar? Bunların kirhi mühendis, k{nıi •• 
vukat, devlet memuru, Oğretmen .,e
ya sübaydırlar. Hatta Kral Fuat bili 
İtalyan Kültürü ile yetişmiş deıtl 
midir? 

Binaenaleyh bug(in Mısırdaki 111"' 
giliz silih!a:"'lnı Nesim Paıa nasıl ~~ 
!anıyorsa, yarın, Libya sınırıarııt" 

tı' daki İtalyan fırkalarını da bu Ital:Y' ,ı 
tar, bu Italyan kültürlü Mıs~~\. 
"Mısnr ulusunun istiklal savaşı ıçill i-' 
diyerek öylece kullanmağa kalkıf&b 
lirler. 

Bu takdirde, ajans haberler~ 
kestirme olarak 'bitmiştir,, dedi~e 
Mısır kalkınmasını, önemini kaybo;; 
mit addetmek ıöyle dunun asıl ~ 
veran merhalesine yaklaşmıf ıörıl'' 
doğruyu sezmek olur. .. 

Mısır, istiklale auaamıı ulualatJ ı:, 
rihin empoze ettiği en dehıetli ~e e IS' 

henncmi imtihana yaklatmıı bulUfl 
yor, 

Nizameddin NAııf. -ra prenaes onu tasdik etti: ~ 
- Evet... Londranın ıiai ..,. 

his dokunmadı. Orada bütün ~~ 
fer insana mukanmet verir. :==-1 
kuvvei mmıeviyeclir aamnm. 
Ben mutekidim. ~ 

Yatlı adam bu sözleri h•ared- d-' 
dik ederken, prenaeı, boynu.- ~11dl 
bütün vücudu alçıdan bir korta iÇI b'' 
imit cibi Cemileye dofr'u ~. 
fifçe ve zahmetle çevirerek tol'~i,.ti 

- Literatürle ne ~--
meıgulsünüz yaYnllD? er 

Bu aualin manaamı ~ .A 
mile. Tahain Beyin tenbibiaİ. ~ 
yarak yalnız bir "net!" dedi- ,o· 
nün anlatıhnadıfmı IUeft P~ ; 
alinde ianr etmedi ve ....---
iittirerek batb fe7 sordu: • ,_tr 

- Dlllta ziyade klitilderd• 1111 
tiniz vardır? 

Cemile buna ela .aJ.,,.d•BS 
- EYet! demitti. • ~ 
Fakat bu tef• pı_....n ··ıaoa"' 

olarak baımı ıalladığmı '-·e ıu 
eliğini cm:cıü. 

- Benim gibi! diyordu. 
Sonra tekrar sordu: .. •. ii tll" 
- Hangi mitletin Jiteraturull 

cih edersiniz? ~ti 
Bu suale evet veya hayırla ~ 

vermeıün vaziyeti kurtarın~ .,. 
deminki tecrübe ile ıezen eli 
ru dütünerek ıu ceYabı ,,_ 

1 _,ıJ 
[Arkd 
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Masrafı Kısarak 

Ekmeği Ucuzlatmak için 
Tedbir-ler Aranıyor 

rıe:\n~ra: ıs (Hususi Muhabirimiz bildiriyor) - Buğdayın ekmek hali
ltanıge ;ncıye kadar geçirdiği safhalarda yapılan masrafları azaltmak im
tC(ib' ~ u~ ~lmadığmı a:-aştırmak ve bu suretle ekmek fiyatlarını indirmek 
~ erını almak üzere Tarım Bakanlığında bir komisyon toplanmıştır. 

hırıQ ! celselerinde Bakan Muhlis Erkmenin ve müsteşar Atıfın da bu
'l'iir:~~ bu komisyonda Tarım Bakanlığı adına direktörlerden Aziz, Atıf, 
tckto··0 

•• 
1sten Halil Mithat iştirak etmişlerdir. Istanbul urayı ekonomi di-

ru As s·· ıtn ureyya da toplantılarda bulunmuştur. 

Fazla 
Nasıl 

Yırtık Paralar 
Değiştirilecek ? 

biJ~n~ara, ıs (Hususi muhabiriqıiz Şu kadar var ki, talimat mucibin
).fer~ıyor) - Finans Bakanhğile ce bu parçaların sıhhatleri ve o ban
tirnıe ez ~ankası arasında para değiş- knotun parçaları olduğu bariz bir su
<leğj i ~lımatnamesinde son yapılan rette anlaşılması lazımdır. Bunun için 
Par f klıklerden sonra, fazla yırtık bu durumda ibraz olunacak banknot
l'lok~~rın değiştirilmesi içinde çıkan ların mübadele gişeleri tarafından 
Itıer· 1 nazar ihtilafı neticelenmiş ve banka merkezlerindeki eksper komis
<lör~hett.~ bulunan talimatnamenin yonunun tetkikine gönderilmeleri da
!ağ danc.u maddesinin B fıkrasının a- ha muvafıktır. Maamafih parçaları -
tüJ~ .. k~. §ekilde izahı lüzumlu gö - nın sıhhati ve o banknota aidiyeti pek 
lığı UJtur. Keyfiyet Finans Bakan- bariz ve sarih olan vaziyetlerde de
•ınc vl\, Cumhuriyet Merkez Banka - ğiştirme gişeleri mesuliyeti üzerine 

.. ~.alakadarlara bildirilmiştir. : almak suretile bu banknotları doğru-
bank ırçok parçalara ayrılmış olan bir dan doğruya değiştirebilirler.,, 
ilanı n~tun umumi heyette talimat - Mübadeleye getirilecek banknot 
raıa enın üçüncü maddesi A ve C fık- kısmı tek parça olsun, müteaddit par 
oldu~nda istenilen vasıflar mevcut çalar halinde olsun, heyeti umumiye
lllll gu takdirde bu parçaların hepsi si umum banknotun sathının yüzde 
lcadurn banknot sathının yüzde l O u 1 O veya ondan aşağı olurs~ istenilen 
ltıiibr - daha ufak olanları da dahil- numara ve imza vaziyetl!rini taşısa 
"eru~de!eye kabul olunur ve bedelleri dahi mübadele kabul edilmez v.ı; be-

ır. deli verilmez.,, 

~tatiirkle italya 
"'ah arasında 
ı.ı!rrka~a, 1 S A.A. - ltalya Kra. 
lebet~0&unıunun yıldönümü müna
S. P.t 1 e Cumurbatkanı Atatürkle 
t!-afİ Kral araaında ataiıdaki tel -

sar teati olunmuıtur. 
• M. Kral Victor Emanuel 

J.t · ROMA 
~~Jeıtenizin doğumunun yıldö _ 
t'ild 11

• ~naaebetiyle aamimi teb
~ı:::=ı z~ tahsi saadetleri ile 1 -

lle111.ıeıt'bftT'Jı'•n.dn•J•~• 1..-----..ıı ' · mramn. 
Kamal Atatürk 

Eltael&na Kamal Atatürk 
tk A • ANKARA 

ltiit ';'anımıza aamimiyetle tefek. 
l'\ir~ er. ve ıahıi aaadetleri ile 
dileklYe!u~ bayındırlığı yolundaki 

erunın kabulünü rica ederim. 
Victor Emanuel 

~11kara otobüs mukavelesi 
l.u~~•ra, 15 (Huıuıi muhabirimiz 
topılriYor) - Şar Kurulu, bugünkü 
~·~•ııtıımda Ruslarla imza edilmit 
ta..j~aıı otobüı mukavelenamesini 

1
• etmittir. · 

Merinos koyunu 
Yetittirilecek 

~il~ara, ıs (Hususi muhabirimiz 
.... h~Yor) - Merinos koyunu ya
lc, &tının dokumacılık aleminde 
~lllnıı olduğu mevkii nazarı iti
lteliaı "'- lanrn Bakanlığı memle -
ti.,_ izde de bu cins koyun yeıit -
b._~~ itine önem vermektedir. Ba
d~ Karacabey baraamcla vüaı -
ti~e~irilen Merinos çiftliğinde Me 
' llreticisi yetiıtirmek Üzere Av 
1-... da~ danuzlık Merinos koyun
~ letırtıniıtir. Y etiıtirme qine 

~·=~ edecek müteha11ıslar cel - · 
-lif tur. 

=~"•tehlikesini 
. ilen üyeler 

· .\nkar 
•ılli bil a, .~4 A. A. - Hava tehlik~-
~O, \Pa e~ uyeler: Tevfik 20, Gavrıl 
C\oırııa nı 20, Mihal ve Manyas 20, 
~ıa 

20 
20, Osman 20, Cafer 20, Ali 

2~. ?i • lialil 20, Artidi ve Tana§ 
"ıç 2oe>,Tzat ve lstirati 25, Karayono-

, enburesis 20. 

ı~ge İncir piyasası 
~İldili • ıs (Hususi muhabirimiz 
~ar) - lzmirden Ekonomi 
tıe _ ftaıa selen malUm&ta aöre, 
'" -•lltaka d . . . ''Jet sın a ıncır pıyaaası 

~lcild=-~1&111 ve muamelesi normal 
~ ._,:=:.ektedir. Rekoltenin mü 

~l'I fiat1 İhraç ectilmiı. oıduiun-
~~lec 8..~ tedricen biraz daha 
~111 erı umulmaktadır. Bu yıl 

daha 
111 

~ilin diier memleketlerden 
~teti "7'it fiatlarla incirlerimize 
~ arı tat 0 lbası diğer memleketlere 
~lerj ı~ları .azaltmııtır. 193S yılı 
.._ b._ nan pıyaıaya arzı tarihin -

'-'it ~fiil ilk haftasına kadar iz 
~t. ... ı:i'; Yazdmlnut olan aatıf 
~_.~ 17 •• 96 çuval, yani 21 miL 

... 836 kiloya ulapmjbr, 

Munzur llyihası 
Enciimenlerden 
(iıktı 

Ankara, ı5 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Kamutay Milli MiL 
dafaa encümeni, teıkili mükarrer 
Munzur vilayetinin teıki i.t ve mas 
rafları hakkındaki kanun layihası
nı görüterek, ufak değiıikliklerle 
kabul etmittir. Encümen, mazbata
ama ıu mütıaleayı kaydetmiıtir: 

--..--........ .,... ............. ıuan ve 
adli cihetten yeni hükümler kona _ 
rak, yeni salahiyetli bir valinin ida
resine verilmesi hususu o mahale 
verilmit bir imtiyaz mahiyeti ifa _ 
de etmeyip, ancak diğer vilayetler 
den geri kalmıt olan vatanın bu kıs
mında gerekli hükümlerle çok lü _ 
zumlu olan inzibat ve 11lahah az 
zamanda yapmak ve refah ve üm
ran hasıl etmek gibi faydaları ol _ 
duğu gözönünde tutularak, mu -
vakkat bir zamana haaredilmit O

lan bu idarenin kurulmasında gö .. 
terilen sebepler yeriade görülmüt
tür. 

Ankarada bir cinayet oldu 
Ankara, 15 (Hususi Muhabirimiz 

bildiriyor) - Evvelki akşam Cihan 
kıraathanesine tavla oynamak için gi
den elektrikçi Ahmet oğlu Şevket ile 
arkadaşı elektrikçi Ahmet oğlu Etem 
oyun sırasında biribirlerine kızarak 
kavga etmişler ve bu suretle biribirle
rine dargın ayrılmışlardır. 

Dün sabah bu iki arkadaş yine Ci
han kraathanesinin bulunduğu so
kakta biribirlerine rast gelmişler ve 
akşamki kavganın verdiği asabiyetle 
hiribirlerine hücum etmişlerdir. Bu 
sırada Şevket elinde bulunan torna -
vidayı arkadaşının gözüne ve vücudü 
nün türlü yerlerine saplamr,k suretiy
le Etemi ağır surette yaralamıştır. 
Yaralı hastaneye kaldırılmış, ifadesi 
alınamadan ölmüştür. Suçlu yakalan
mış, Etemin cenazesi bugün kaldırıl
mıştır • 

Yüksek mektep mezunları· 
mn askerliği . 

Ankara, ıs (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Yüksek mektep me -
zunlanrun askere alınması itini in
c~lemek ve temin etmek Üzere tet
kil olunan müsteıarlar komisyonu 
bu sabah bafbdamlık mü.teıan Cana 
lin baıkanlıiında ilk toplantısına 
yapmııtır. 

Komisyon, yüksek mektepten çı
kanlann hiçbir tesire ti.bi tutulnıı
yarak doirudan doiruya ihtiyat ha 
rita mektebine devam etmelerini 
eau itibarile kararlaıtırmııtır. Ko. 
misyon, önümüzdeLi salı &'Ünü ya _ 
pac:ağı ikinci toplantısında hazır -
lanacak kanun projesi esaslarile 
me11ul olacaktır. ----

Dün gece bir ev yandı 
Dün g~r.e Nıtartaıında Kuyuh.• 

Bostan solca~ nda yangın çıkmıt ve 
bir ev yandık':•.t"l sonra, alet derhal 
gelen itfaiyt- tarafından etrafa ya_ 
yılmasma meydan verilmeden snn -
dürülm~iıtür. Yangmın neden Ç!klt
lı arqt.nlmaLtadll'. 

T A N======================================================= 3 

3,5 Milyon 
Fazla 
ihraç Ettik 
Ankara, 15 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - HükUnıetimizin aldı
ğı tedbirlerle bütün milli ürünleri • 
mizin ihracatında geçen yıllara gö
re göze görünür bir geliıme olduğu 
nu bundan evvel bildir:mittim. Oğ. 
rendiğimize göre bütün bu alınan 
tedbirlerin maddi sonuçları olmak 
ÜUft bu yılm ilk dolan ayiık ihra
catı geçen yılın ilk doktorluk ihra
catına göre 3,5 milyon liralık bir 
fazlalık göstermektedir. 

Bu miktarın mevsim sonuna ka -
dar daha artacağı ilgililerce mu -
hakkak aayılmaktadır • 

Kamutayda 
Oiinkii Toplantı 

Ankara, 15 A.A - Bugün Refet 
Canıtez'in başkanlığında yapılan Ka
mutay toplantısında evkaf genel di
rektörlüğünce cami ve mescitlerin 
tasnifine ve tasnif harici kalacak ca -
mi ve mescit hademelerine verilen 
muhassasat hakkındaki kanun ile Dev 
let Demiryolları ve limanları işletme 
genel direktörlüğü memur ve müstah 
demlerine ait barem kanununun ikin
ci müzakereleri yapılarak kabul edil -
miştir. 

Kamutay Pazartesi günü toplana
caktır. 

Dövizlerin ~ek fiatı 
Ankara, 15 (Hususi Muhabirimiz 

bildiriyor) - Orijinal fatura veya 
menşe şehadetnamelerinde yazılı ec
nebi paralarının Türk pa-asma çevri
lişinde 1 Birincikanun 935 ayı içinde 
itibara alınacak borsamızda kuvvetli 
olan dövizlerin vasati çek fiatları tes
bit edilmiş ve gümrüklere gönderil -
miştir. Yeni fiatları bildiriyorum: 

Fransız frangı 12.057 5, lngiliz lira
sı 617.25, Dolar 0.79.3922, Liret 
9.7588, İsviçre Frangı 2.4414, Ferig 
1.1726. Mark 1.9743, Pengu 4.7136, 
Drahmi 83.7016, Leva 63.9211, Ku
ron "Çekoslovakya,, 19.1777, Şilin 
A -u.Ae, 'D-s-- ..... 4Cy .Qftnl ~ı~, 

Peniyi 4.1863, Ley 101.6453, Dinar 
34. 7640, Yen 34. 7640, Çernorveç 
1090.50, Kuron ''lsveç,, 3.1383. 

Maden aramağa hazırlıklar 
Ankara, ıs (Hususi Muhabirimiz 

bildi~iyor) - Eti Bank ile elektrik 
işleri, maden tetkik ve arama tetkik 
enstitüsünün genel heyetleri toplan -
mağa davet edilmiştir. 

Bu toplantıda Eti Bank idare mec
lisinin bir heyeti seçilecek ve müra -
kıplarının ücretleri tayin olunacakttt. 
Eti Bank genel heyete Başbakanlık 
tarafından tayin edilen murahhaslar 
ş~n~ardır: Baş muamelat genel direk
toru Hayda~. Evkaf genel direktörü 
Fahri ve Celal. 

Hükiimet doktoru tayinleri 
. A!'~ara, 15 ( Huıusi muhabirimiz 

bıldınyor) - Kemal Pata hüku _ 
met dcıılct~ Nebil, Una hükUnıet 
doktorluguna, Beytebir hükumet 
doktoru Asım Kemal Pata hüku _ 
~~t A doktorluğuna, Bursa merkez 
hukumet. doktoru Süreyya Maraı 
Sıhhat dıre~törlüğüne, Bursa uray 
doktoru Haıım Bursa hükumet dok 
torluğuna, Orhana iedü hrkUınet 
doktonı Süleyman Orhanpzi hüku
met doktorluğuna tayin edilmitler
dir. ~o~üyük hükumet doktoru Or
han ıstifa etmiıtir. 

Yeni içtimaiyat kitabı 
. A!'~ara, ıs (Husuıi muhabirimiz 

bıldırıyor) - Yeni içtimaiyat kita_ 
bı~ı .~azırlıyacak komisyon bugün 
Kultur Bakanlığında ilk toplantı _ 
sını yapnuttır. 

Gümrük ve İnhisarlar mer
kezinde ilk tayinler 

. A!'~ara, 15 (Hususi muhabirimiz 
bıldınyor) - Gümrük ve inhisar
lar ~~kanlığı yeni tetkilat kanunu
na gore merkez t~fkili.tının kadr~ 
sunu hazırlamaktadır. Şimdiye ka.. 
dar yapılan incelemeler sonunda 
yalnı~ tetkik direktörlüğünün kad
rosu ık.mal edilmiıtir. Yeni teıkilit 
k~nun~~~ göre, 1rüm.rükler genel 
clirektorunden ve teftıt hey'eti baı
kanından sonra yapılan ilk tayinler 
tunlardır: 

Zat itleri direktör muavinliğine 
mezkur direktörlük mümeyyizi Nu 
reddin, muhasebe direktörlüğü di
rektör muavinliğine mezkur direk 
törlük birinci mümeyyizi H ülmıi, 
muamelat direktörlüğü kısım amir_ 
liğine mezkur direktörlük birinci 
mümeyyizi Emin, harici mes'ul mU
hasipliiine muhasebe direktörlüğü 
birinc:i miimeJYim Fahri. 

Cephelerde Çete Harbi 

İtalyanlar Azbiyi Aldılar. iki 
Taraftan Da Yaralılar Var! 

General Mariotti, erzak ihtiyacını te· 
min için uçaklara müracaat etmiştir. 

Resmi bildirik 

[Battarafı Birincide] 
ğine göre kaçan kadınlar gece gün
düz Habeş hatlarında kendilerine bir 
melce bulmak için çölde yürümekte
dirler. Habeş hatlarında bunların va-

Roma, 15 A.A. - Resmi bildirik: ziyetlerine çare bulmak için tedbir
General de Bono telgrafla bildiri- Ier alınmıştır. Reuterin Adisababa ay-

yor: tarı bunları bildirmekle beraber şunu 
Danakil kolu, Azbi yakinindeki yük da ilave ediyor: Bu ithamlara hiç

s~k bölgelerde Dedjaz Kassa'mn mu- bir delil gösterilmemekte ve bitaraf 
hariplerini püskürtmüştür. Vuku bulan bir tetkik yapabilmek için hiçbir ko
çarpışma sonucunda Habeşlerden 55 )aylık mevcut bulunmamaktadır . 
kişi ölmüş, birkaç yüz kişi yaralan - Bununla ilgili olmak üzere şunu 
mıştır. Dört İtalyan sübayı yaralan- da kaydetmek lazım gelir ki şimal 1-
mış ve yerli askerlerden 20 kişi öl- talyan orduları nezdindeki Reuter ay
müş, 50 kişi yaralanmıştır. tarı müteaddit defalar İtalyan kuman 

İtalyanlar, Azbi'yi işgal etmiştir danlığının, İtalyan askerlerine, dürüst 
Cephenin öteki kısımlarında sükunet hareketlerile ahalinin dostluğunu ka
vardır. zanmaları hakkında kat'i emirler ver

U çaklar Amba - Alagui'deki Ha- miş olduğunu bildirmiştir. 
bes toplantılarını bombardıman et - Ras Kassaya tam bir 
mişlerdir. 

. özgenlik verildi 
Bir 1 talyan kumandanı öldiı Adisababa, ı 5 A.A. - Reuter ajan-

. Asmara, 15 A.A. - Tigre cephe - sı bildiriyor: Ras Kassaya bazı emir-
sindeki Havas aytarından: ler veren imparator •. kuzey cephesin-

General de Bono Makalleye res - de yapılacak bütün aüel hareketler i
men temellük etmiştir. Tigre bölge- çin kendisine tam özgürlük vermiştir. 
sinde bulunan bazı İtalyan kıtaları - Ras Seyyum, böyle bir emir alma
nın hava y~lu ile iaşe edildikleri bil- mıştır. Bundan dolayı imparatorun 
dirilmektedir. ancak Ras Kassaya kartı tam bir em-

Makallede bulunan kıtalar mektup niyet beslediği tahmin edilmektedir. 
ve gazetelerini bu yolla almaktadır
lar. 

Komutan Delmonte, Chelikot civa
rındaki bir muharebede ölmüştür • 

Ras Seyyumu çe
virmek istiyorlar 

Kızı iden izde 
[Başı ı inci9e] 

bir tedbirdir. Çevirme, lngiliz veya 
Fransız sularında yapıldığı t.ekdir-

Asmara, 15 A.A. - Tembien böl- de, ilgili ülkenin enerjik bir surette 
gesinden gelen son haberlere göre, mukabelede bulunması muhtemel -
Ras Scyyum on beş bin askerinin sak dir. 
!andıkları söylenmektedir. Maravig - Bununla beraber, ıanıldı-
na kollarının Adua güneyindeki ileri l 
hareketin hedefi Ras Seyyumun bu ğma göre, bu hadiseler, su · 
kuvvetlerini çevirmektedir. tanın (Yemen sultanı ola-

Habeşler toplanıyor cak) İngiliz himayesini iste 
Asmara, 15 A.A. - Son hava ke- diği Arabistan sularında ce

şifleri Dessie civarında Habeş kuv - reyan etmiştir. Bu, İngiliz 
vetlerinin İtalyan ilerleyişine muka- ve İtalyan harp gemileri a
vemet için toplanma hareketi yaptık-
larını teyit etmektedir. raamda çarpıtmalar vukuu 

Adisababa muhayyel ihtimalini doğurabilir. 
zaferleri yalanlıyor Romadaki görüşmeler 

'Adisababa, 15 A.A. - Muhtelif gittikçe güçleşiyor 
memleketlere gönderilen son İtalya~ Paris, 15 A.A. -Ouvre gazeteai-
notasına cevap olarak yayılan resm nin Londradan öirendiöine göre, 
titr"'Dııtttt1k, -haı,-a.un.Ai.rft halka, bil- • Muaaolini ile lqilis elçiai araaın _ 
hassa kadınlara ve çocuklara karşı dalü müzekaeler eünden güne güç 
katil gibi hareket ettiğini kaydetmek- ieımelctedir. ltalyanlar, Libyadmı 
tedir. 

Bildirik, İtalyanların Tigre bölge- daha fazla kuvvet geri çekmek is-
sinde 16 bin esir azat ettiklerine dair temiyorlar. Musaolini müzakerelere 
olan iddiasını da yalanlamakta ve bü- ıimdilik devam arzusunda değil -
tün Tigrede bu kadar esir bulunma- dir. Bundan maksadı lngiltereden 
dığını, halbuki bu bölgenin ancak bir azami taviz koparmaktır. Dünkü 
kısmının İtalyanlar elinde bulundu - konutmalar esnasında Muaaolini ilk 
ğunu kaydetmektedir. önce lngilizlerin Akdenizdeki kuv. 

Bildirik, bütün acunu bilhassa mu- vetlerini geri çekmeleri lazım gel 
hayyel muzafferiyetlere dair olan ya- diğini kat'i olarak aöylemittir. lngi 
lan İtalyan haberlerine karşı itimat- lizler ise vaziyetin müstakbel in _ 
sızlık göstermeye davet etmektedir. kitafını açıkça bilmeden hiçbir ha. 

Her iki taraf ta za rekette bulunmak fikrinde değildir 

b 
)er. 

ferden ahaediyor ~~~~- ~~ ............................ ~~""'"'!'.~~= 
Londra, 15 A.A. - Reuter bildiri

yor: İtalyan ve Habeşistan dan her
biri birer muzafferiyet kazandıklarını 
söylemektedirler. 

Cenupta İtalyan membaından bil -
dirilen Habeş mağlfıbiyeti ki - Fafan 
nehri vadisinde olmuş ve bir kaç bin 
Habeşli bu harbe girmiştir. - göste
riyor ki, Habeş kumandanları İtalyan 
kuvvetlerinin önüne mühim Habeş 
kıtaları koymak lüzumunu hissetmiş
lerdir. Çünkü başka takdirde Cicika, 
Harrar ve binnetice Habeşistanın er
zak membaları kaybolacaktır. 

Adisababadan Habeşlerin Makalle 
mıntakasında bir İtalyan kervanına 
karşı kazandıkları muvaffakiyet ise 
tekzip edilir gibidir, çünkü İtalyanlar 
ayni mıntakada bir levazım kervanına 
karşı yapılan Habeş hücumunu püs -
kürttüklerini bildirmektedirler 

Diğer taraftan Reuterin şimal t~ 
talyan orduları yanındaki aytarı 800 
metre irtifada kain olup ufak Habeş 
kuvvetlerile birkaç gün mütemadiyen 
yapılan çete harplerinden sonra geçen 
gece İtalyan yerli asker taburları ta
rafından işgal edilen Azbi muharebe
lerinde yalnız bir İtalyan kumand:;
nile iki yerli askerin öldüğü ve bır 
yerli askerin de yaralandığını bildir
mektedir. 

Keza bu aytarın bildirdiğine göre, 
Danakilli askerlerden mürekkep kol 
Makallenin sukutundan birkaç gün 
sonra vardıkları ilk hedefleri General 
Santininin yerli askerlerinin yardımı 
olmaksız~n girememişlerdir. 
Reuter aJansının Adisaba.ba aylarının 
bildirdiğine göre, Habe§ hükumeti ta
rafından Habeş kadınlarına neşredi -
len bir tebliğde İtalyan askerleri ta
rafından Habeş kadınlarına hatta ma
nastır rahibelerine karşı ağır gayri 
ahlaki hareketler yaptıklarına dair it
hamlar vardır. Bu hareketler şimal 
cephesindeki kadın ahaliye de yapıl
mıştır. Bunlar çöle doğru kaçmakta
dırlar. Erkekler kadınlarım müdafaa 
edememektedirler. Bu hal bilhassa 
Aksumda, Aduada, Adieratta, Abba
karinada cereyal\ etmittir. Söylendi -

Vaziyet 
[Baş tarafı 1 incide] 

çok muhtemeldir. Çünkü zaten 
imam Yahya ile' NeflÜ• arıuında sü. 
el bir anlaıma yapılmıı ve bu aa -
hillerden Habeıiatana ailah aevke _ 
dildiği bildirilmiıti. 

lngiliz 11auteleri, bu arQftırma -
lann ln11iliz ltalyan harp 11emileri 
arasında bir çarpııma doğurabile
ceğini yaamaktaJırlar. 

Kamyona hücum eden 
ayılar 

Geçen Pazartesi gecesi. Balıkesir -
Bigadiç yolunda şoför Besimin idare 
ettiği bir kamyon altı ayının hücu -
muna uğramıştır. 

Balıkesirin 20 kilometre ilerisinde 
birdenbire neye uğradığını af!laya -
mıyan şoför, makineyi sürmek iste -
miş, bu sırada ayılardan ikisi teker
lekler arasında ezilmiştir. 

Diğer dört ayı iki ayının bağırma
larından korkarak kaçmışlar, yolcu
lar da inerek ezilen ayılardan birinin, 
ölü, diğerinin ağır yaralı olduğunu 
görmüşlerdir. Ağır yaralı olan hay -
van bağlanmış, Bigadiçe getirilmiş -
tir. 

(" 

MevlQda Davet 
Erzincanda Liva Kumanda

nı iken vefat eden Hacı Şükrü
nün ruhuna ithaf edilmek üze
re, 16/11/ 935 Cumartesi günü 
öğle namazından sonra, Ni- 1 

ı , 

şantaşmda Teşvikiye Camiin- ı 

de Hafız Cemal tarafından 

mevlut okunacağı merhumun 
dostlarına ilin olunur. 

Yanımdaki adam!. 
Dikkat ediniz; eğer etmedinizae! 

Kadınlar kadar biribirine dik dik· 
bakan kimse yoktur. Bizde erkek
ler böyle ve bu kadar ısrar ile biri
birlerine baksalar_ • 

- Ne bakıyorsun? Beğenemedin 
mi?. biye sorarız .. Lakin kadınlar 
öyle değil .. Tepeden tırnağa kadar 
karfmndakini _ hele kadın olursa • 
süzer. 

Dün tramvayda, bu kadar ısrar 
ile bana bakan birisinin yanına düt 
tüm. Amma bu gözlüklü bir erkek 
idi. 

.EJinde bir defter, bir de kalem. 
Yüzüme bakıyor ve sonra deftere 
bir ıeyler yazıyor. Onceleri kari • 
katür yahut resim yapıyor sandım. 
Sonra anladım ki; yazı yazıyormu§. 
Ayıptır derlera ! Ben ne yazıyor di. 
ye baktım .. Aklımda kalanları aıa
ğı geçiriyorum. 
Kunrı 

40 Nalın (Huriyeye} 
7S Bakır ibrik 
Tekrar bana bakıyor, iyice bakı. 

yor ve yazıyor: 
ı30 Hayvana yem 
250 Badana 
Tekrar yüzüme bakıyor, gözlü .. 

ğunün üstünden dik dik bakıyor ve 
yazıyor: 

60 Muıluk 
ıoo Nakliye (gübre) 
Tekrar yüzüme baktı. Ben de o_ 

na baıkıyorum. Lakin aldırdığı yok. 
Bütün bu ilhamları suratımın nere. 
sinden almıı diye kendi kendime ao 
ruyorum ve o yine yazıyor: 

70 Aytenin çorabı 
120 Kundurama pençe 
S Sakı::ı: 
Ve bereket versin Eminönüne re. 

liyoruz, o iniyor; ben de arkasm .. 
dan. Doğru aynalı dükkanlardan 
birine .. Dik dik suratıma bakıyo. 
rum. 

B. FELEK 

Yaman bir 
Hırsız yakalandı 

Şimdiye kadar Beyoğlu. Nişantaşı, 
Maçka, Pendik ve Yakacık tarafla
rında mahiyeti anlaşılamıyan birçok 
hırsızlıklar olmuştur. Evlere, apar
tımanlara çok esrarengiz bir şekilde 
giren bir sebekenin mevcudiyetinden 
şüphe edildiği için zabıta, izlemeleri
ni sıklaştırmış ve benzerlerine çok az 
rastlanan bu hırsızı nihayet dün ya -
kalamıştır. Bu, Gebzeli Celfil adında 
birisidir. Düne kada.:- çaldığı birçok 
kıymetli eşyaları evinde saklamış, va
sıtalarına dağıtmış ve hatta bir kısmı
nı da evin bahçesine gömdürmüştür. 

Celal, bir buçuk ay önce faaliyete 
geçmişti:-. Yaman hırsız, işe evvela 
Pendikte Bağdat caddesinde oturan 
Fransız tebaasından mühendis Ma
kenzenin evinden başlamış ve oradan 
kıymetli gümüt yemek t&kımını ve 
bugün 100 - 120 lira değerinde olan 
bir dürbünü çalmıştır. 

Celal. bu hl':"tlızlıktan sonra biraz 
etrafı dinlemiş ve sinmiştir. Aradan 
on gün kadar geçmiş bu sefer Nişan
taşında Meşrutiyet caddesinde Hayat 
apartımanına girmişti-. Hırsız. Sala -
monun oturduğu daireden de bir hay
li değerli eşya çaldıktan sonra Şişli
de Halaskar Gazi caddesinde otu-an 
Naile adında bir kadının da evinden 
cildukça fazla eşya aşırmıştır. 

Celal, ke~disinin takip olunmadığı
nı zannederek daha büyük işler yap
mak istemiş. general konsolosu ve 
saylavların da evini yoklamıştrr. Teş
vikiyede Amerikan General konsolo
su Marks'ın evine girmeyi düşünen 
Celal, nihayet bir gece -pek ustalıkla 
içeriye atlamıştır. Celal. evin önünde
ki elekt ıik direğine çıkmış, oradan a
yaklarını mutfak penceresine daya
mak ~uretile ap~rttmana geçmiştir. 
Hırsız, eline geçirdiği bonjur takım
la,,, elbiseleri. paltoları, saat gibi ne 
kadar kıymetli eşyalar bulduysa hep
sini bir çuvala doldurmuş ve aşağı a
kıp kaçmıştır. 

Bu müddet içinde ikinci şube me
murlarının sıkı takipleri SÜ""mÜŞ, fa
kat kurnaz herif tekrar Yakacıkta To 
kat saylavı Nazımla elektrik mühen
disi Haşimin ve Pendikte Italyan te
baasından Madam Nanzi'nin evle:-ini 
soymuştur. Vak'aların arka arkaya o
luşu. zabıta!1ın izlemelerini artırmış 
ve hırsız nıhayet dün tutulmuştur. 
Hıı:\<lrz Celal, işlediği bütün suçları a
çıklamış, eşya:lan nerelerde, kimlerde 
~~~}attığını söylemiş, ayrıca gömdü
gu yerleri de bildirmiştir. 

Tahkikat devam etmektedir. Çalr
n~n bütün eşyalar bulunmuş. satılan 
hır kısmı da alan yerlerden isti·dat 
edilmiştir. Amerika Genemi konsolo· 
s~, polise bir tezkere gönde-uek teb
nk etmiştir. Emniyet ikinci şubesi 
Celalin ortakları olup olmadığını a
raştırmaktadır. Hırsızlığa vasıta olan
lar üzerinde de incelemeler devam et
mektedir. 

Celil, buıün adliyeye g8nderile· 
r.P.1rtir. 



No.34 Yazan: Ziya ŞAKIR 

Sarayda Kadın işlerinde Ve 
ŞimdiDe Hükumet işlerinde 

Büuük Rakip Uzaklaştırılmıştı 

.Dokuz katlı mehter ile (serdarlık) 
elameti olan yedi tuğ, köşkün kapısı
na. gelmişti. Yusuf Paşa kapıda gö:ii
nür gö:ünmez, davulcubaşının boy
nundaki davul üç defa gümlemiş ve 
6onra, mehterin gür ve tannan ahengi 
yükselmişti. 

Sadrazam, şeyhislam, Cinci Hoca ve 
bütün devlet erkanı; bu coşkun mızı
ka ahengi arasında, Yusuf Paşayı köş
kün önündeki iskeleye kadar te§yi ey
lemişlerdi. 

Sadrazam Mehmet Paşa, Yusuf Pa
§anın boynuna sanlarak veda eder
ken: 

- Paşa kardeş! .. Cenabı hak man
tıur ve muzaffer eylesin. İnşallar, sa
limen ve ganimen avdet buyurulduğu 
zaman da burada böylece öpüşüp kok
laşmak nasip olur. 
Demiş; başını yan tarafa çevirerek 

koynundan çıkardığı pembe zar çev
:-esini, gözlerine kapayıvermişti. 

Cinci hoca, okuduğu duayı Uç ke
re ~usuf paşanın tepeden tırnağına 
kadar üflemiş, ve sonra sağ eliyle sır
tına vurarak: 

- Uğurun açık, kılıcın keskin ol-
ıun. 

Demişti. 
Şeyhülislam Ebusait efndi ise, a

rapça bir dua okumakla iktifa etti . . 
• 

Gemilerin bordalarından koyu sin-
cabi dumanlar yükseliyor; top ses
leri, dokuz katlı hünkar mehterinin 
seslerine karışarak boğazın lacivert 
11fuklannda derin akisler yapıyordu. 

Sahillerde, surların üstünde, dam 
tepelerinde; İstanbul un hassas halkı 
heyecandan boğuluyordu. Ellerinde
ki yağlıkları, yazma ( 1) ları, kolla
rının bütün kuvvetleriyle sallıyorlar, 
avazları çıktığ tkadar: 

- Maşallah.. Tebarekallah.. Fet
han karibaa .. 

Diye haykırıyordu. 
Yusuf paşa (Baştarda) (2) sının 

kıçında, al çuha sayebanın altında sa
raya karşı divan duruyor. Arasıra 
yerlere kadar iğilerek temenna edi -
yordu. 

Yalı köşkünün kafeslerinden biri 
kalkmı§: zeval güneşinin bol ışıkları 
altında bir elmas yığını parlamıştı ... 
O anda Yusuf paşanın demir gibi vü
cudu, hafifçe sallanmış; gözleri o pen 
cerede ... Vücudu, öylece dimdik kal-

mıştı. . .... d d 
Açık pencerenın onun e uran, 

(Valide Kösem sultan) dı. Kösem 
sultanın şimdi olgun bir elma gibi, 
kıpkırmızı yanakları üzerinden kayan 
parlak gözyaşları; ağzının iki tarafın
daki küçük çukurlarda toplanıyor; 
titriyen dudakları arasından: 

- Ey bari huda! .. Sen Yusuf ku
luna selamet ver. Tezce gidip, tezce 
gelmek nasip eyle. Habibi ekremin 
hürmetine, yarabbi! .. 

Mırıltısı işitiliyordu. 

• 
İskelede Yusuf paşa ile veda eder• 

ken, yüzünü pembe zar çevresi ile ka
pıyan sadrazam Mehmet paşa, o anda 
yüzünde !ıisıl olan memnuniyeti, an
.cak bu suretle kapıyabilmişti. 

kadar hiçbir harpte bulunmamış olan 
Yusuf Paşanın, en küçük bir zafer bi
le kazanamıyacağına kanaat getiri
yordu. 

Artık İstanbul; sadaret, sadaretin 
bütün debdebe ve haşmeti, tamamen 
ve hiç korkusuzca kendine kalıyordu. 
Valide sultanı; arasıra hediyelerle, 
mahremce sevgilerle okşıyarak avu
tacağma; Cinci hoca ile de el ele ve
rerek padişahı tamamiyle avucunun 
içine fllacağına büyük bir emniyet 
besliyordu. 

Yalnız keyfine keder veren iki 
müz'iç mahlUk vardı. Bunun biri Şe
kerpare, diğeri de Hubyardı. Biri 
valide sultan, diğeri de (Telli hase
ki) ye dayanarak biribirlerinin kanı
na ekmek doğrıyan bu iki kadın, sad
razam karısı olmayı kurmuşlar; değ
me lahavle ile gitmiyen ııeytanlara 
benziyorlardı. 

Maamafih Mehmet pap, kurnazca 
hareket ctmi§, ikiıinc de ayrı ayrı bi
rer mavi boncuk vermişti. Faka asri 
mavi boncuğun büyüğünü, valide sul 
tana takdim etmişti. İstanbula gel
dikten snra ona gizlice haber gön
dermiş: 

- Sadrazam değil, cihanın ııehin· 
şahı olsam: gene kendülerinin kulu, 
azat kabul etmez kölesiyim. Böylece 
bilsinler ve mahfice mübarek ayakla
rını bus etmek için, hele bir müddet, 
münasip bir fırsata intizar eylesin
ler. 

Demişti. 

Halbuki (Civan kapıcı) lık zama
nında, saray kadınlarının sedef tır
naklı ve pembe topuklu ayacıklarını 
ateşli buselerle gıcıklayan Mehmet, 
paşa olup da Mısır ve Şama gittik
ten sonra z:evkini değiştirmişti. Beşe· 
ri tahassüsat ve telezzüzatını, başka 
ve adi mecralarda aramaktaydı. 

Padişah ile sarayın bu kadın cere
yanlarını idare etmek kolay değildi. 
Fakat Mehmet paşa, zeka ve diraye
tine güveniyor; Cinci hocayı elinde 
tuttukça, hem (umuru devlet) ve 
hem de (makamı saltanat) ı parmağı
nın ucunda çevirebileceğine kanaat 
getiriyordu. 

Mehmet paşa, programını güzelce 
tayin etmişti. Evvela; her hafta pa
dişaha padişah İbrahime muayyen 
miktarda bir para ile bazı kıymettar 
eşya takdim ediyor; ayni zamanda 
valide sultan ile nüfuzlu saray ka
dınlarına da birer hediye gönderme
yi unutmuyordu. 

Sonra padişahın hiçbir emir ve ira
desine itiraz etmiyor; bu yarı mec
nun hükümdarın her sözünü, Kur'an
dan bir ayet gibi kabul eyliyordu. 
Sa~razamın bu ?Uyük itaat ve _inkı>:a: 
dı, padişahın bıle nazarı dıkkatını 
celbetmiş: 

- Lala! .. Ne aceptir ki sen benim 
hiçbir sözüme itiraz etmezsin?. Her 
ne 'dersem, hemen icra eylersin. La
lam Mustafa pa§I bana kihi itiraz e
derdi. Bu İ§ namakuldür. Derdi. Sen
den böyle bir söz işitmedim. 

Demişti. Mehmet paşa bu ıuale 
derhal cevap vermiş: 

r ı\rkası varl 
Eskidenberi sarayda, kadın işlerin

ae ve şimdi de hükumetin en yük
:sek makam ve memuriyetinde raki- ·~~!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 
l>i olan Yusuf paşayı, nihayet lstan
huldan uzaklaştırabilmişti. 
;Yusuf pa§a gidiyordu. Bu atak hır
vat; ya, bizzat düşman safları ve ka· 
leleri üzerine atılacak; bir kurşun, 
bir ok, bir kılıç. bir mızrak darbesile 
orada düşüp kalacak.. Veyahut da, 
harpte muvaffak olamıyacak; kafası, 

VAPURCULUK 
Türk Anonım Şirketi 
lstanbul Acentalığı 
Liman Han, Telt'fon: 22925. 

Galata şubesi Tel: 43663 

Edirnekapının önündeki siyaset çeş- Karabı·ga yolu 
mesinin dibinde kesilerek çeşmenin 
mermer yalağı içine yuvarlanacaktı. KEMAL vapuru 16 ikınci Teşrin 

Mehmet paşa, uzun m~dd_e~ Ak?~- C U M A R T ES 1 •aat 20 de ı 
ııiz sahillerinde bulundugu ıçın Gırıt 
blelerini ve Malta şövalyelerinin KARABIGA y A kadar. ı 
~r.P kuvvetlerini biliyor i ~imdiye • • 
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Bir Filmden 
Teşvikiyeden Ferda imzasile bir 

genç kız yazıyor: 
"Yirmi altı yaşındayım. Bugüne 

kadar annemin olduğu gibi bana 
Öz babam kadar ıefkat ve muhab
bet gösteren üvey babamın da sö. 
zünclen dııan çıkmadım. Onları 
hak.,z bulduğum meselelerde bile 
kırmaktan çekinelim. Halbuki karı. 
aından ayrılmış, on yaşında bir kızi
le yaııyan orta yaılı birisi ile üç 
yıldanberi aeııifiyorum. Onunla ta. 
nıfmamrz. ciddi ve bir meslek mü
nasebeti dolayısile olduğu için bu 
üç yıl içinde beraber görünmemiz. 
den hiç çekinmedim ve aileme de 
onu tanıtmış bulunuyorum. Son de
rece sana'tkcir ruhlu, kendi halinde, 
fakat calııkan ve kültür sahibi olan 
bu adamı bir defa evlenmiı, bir ço
cuğu ile kalmış olmasına rağmen 
seıımeğe bafladım ve az zaman 
içinde anlaftık. Halbuki ancak dört 
ay evvel evlenmeğe karar verdik 
ve karanmızı anneme açtım. O da 
babamla görüştüler ve bana annem 
bu evlenmeğe aıla razı olamıyacak. 

Ferdaya ders veren filmden bir 
sahne 

lannı, onunla artık görüşmemi de 
istemediklerini bildirdi. Bunun se
bebi onun boıanmıf ue bir soculı 
sahibi olmasıdır. Anneme bofQnma· 
aının sebeplerini anlattığım halde 
kabul ettiremedim.Mektubumun ba 
şında da dediğim gibi onların sö
ziinden dışarı çıkmadığım gibi be
nim için hayati bir meselede bile 
onları kırmaktan da çekindiğim 
için istediklerini yaptım. Sevdiği~ 
adamla artık görüımedim. Halbukı 
geçenlerde aeyrettiğim bir film 
üz.erimde ıidcletli bir tesir yaptı. 
Hele bu filmde babası tarafından 
sebepsiz. olarall ve ancak söz.ünü 
dinlettirmek için sevgilisinden ay
rılmak istiyen bir hı:z:ın: "Gönlü
nün İfaret ettiği tarafa git" sözü 
beni uz.un uz.un düıündürdü. Gön
lümün, onların haksız kararlarına 
rağmen, hala bu adamı sevdiğini 
görüyorum. Ailemi dinlemiyerek 
onunla evlendiiim takdirde aldan
mq olmaktan aala korkmuyorum; 
çünkü kendiıini pek iyi tanıdım. 
Fakat arada bir çocuk var; onun 
eski karısı ıağdır. Bunlara ailemin 
raz.ı olmaması ela in.zimam edince 
beklenmiyen va:ıiyetlerle karııla1· 
maktan korkuyorum.'1 

Evvelden "Kızı kendi haline bıra
kırsan ya bekçiye varır, ya zurnacı· 
ya .. .'' derlerdi ve bundan dolayı ko
calannı aileleri seçerlerdi. Bu söz ka
fes arkasında yetiien, insanlar arasm
da bir seçim yapmak iktidanndan 
mahrum, görgüsüz, tecrübesiz, hele 
yaşları pek küçük kızlar için belki 
doğru idi. Fakat şimdi 26 yaşında bir 
kızın üç sene tanıyıp beğendiği ve 
kendini beğendirdiği bir adamla ev
lenmesine ailesinin müdahalesi bir 
mütalea serdinden ileri gitmemek la· 
zımgelir. Ferda bu adamla evlendiği 
zaman aldanmıyacağından çok emin; 
yalnız çocuk ve sevdiği adamın ilk 
karısı, bir de ailesinin razı olmama· 
sı onu dUşündürıiyor. Uç senedir onu 
tanıdığına göre ilk karısı artık bil' en
gel değildir. Çocuğu da kabul ediyor, 
demektir. Aiiesine gelince böyle ma
nasız muhalefetlerin bir iki yıl sonra 
bahtiyar bir yuva içinde nekadar ça
buk eriyip söndüğü çok görülmtiştür 

• 
Başkasile nişanlanan 

sevgili 

A. S. A. yazıyor: 
"Uç Hne evvel Türk olmıyan 

genç bir kız. ile tanı§tım. Uzun za
man •etJİ.ftik, kızın aile•İnİn bile 
itimoclını kıuanclım. Baııan altıom 

Alınan Ders 
;)'emeklerini onun evinde birlikte 
yiyorduk. Sonra baz.ı sebepler dola
yısilc ayrılmağa mecbur olduk. Ni
§anlandığını duydum. Birkaç gün 
evvel Kadıköy tramvayında onu 
görclüm. O da. beni görünce camla
rı kıracakmıı gibi çılgınca ellerini 
salladı. Onu hala ıevdiğimi anla
dım. Bundan 3 gÜn 8onra, aclreıi
me gelen bir mektupla beni evine 
çağınyordu. Gidip gitmemem hu
susunda likrini:z:i beklerim.,. 

Gitmenizde ne mahzur var? Madem 
ki ailesini tanıyor ve aranızda sevgi
den evvel dostluk. arkadaşlık vardı: 
gidiniz. Eğer onu hala sevdi~i~iz için 
nisanlı ola--ak görmekten çekınıyorsa-

~ b. 
nız, sizi davet ederek böyle tatsız ır 
mevkie sokmuş olmakla o çok kaba 
hareket etmiş olacaktır. Fakat büsbü
tün başka bir kabul görmeniz ihtima
li de yok değildir. 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Yalancı kuduz 

IFAVDALD 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

ISTANBUL ·-----
18: Film musikisi (plak?, 19: Çocuk sa

ati. Hikayeler, Mesut Cemil, 19,SO: Türlü 
plll.klar (veya çocuk musikisi), 20: Şehir 
Tiyatrosu sanatkirlarmdan İ. Galip Arcan 
konuşuyor, 20,30: Bayan Bedriye Tüzün 
ve radyo caz ve tangi grupları, 21,35: Son 
Haberler - Bora::.lar, 21,50: Bayan Jale 
(şan) piyano refakatile, 22,10: Orkestra 
eserleri .(plak) 

BILGll.IER 

• YILDIZ: Bir aık gecesi. 
• TÜRK: Vonder Bar. 
* SÜMER: Şubertin aşkL * ALKAZAR: 17 No.h Polis oto 
* ŞIK: Son a:ilnahnn - Kokaraca
* MELEK: Kleopatra 
* KADIKÖY SUREYYA : [K 

Anna) 

• 
MÜZEL~ 

* Ayaıofya müzeıi: Saat 10 - 1 
riı: 11 kuruı. 

• Roma, Bizans, Yunan eserleri 211 

- Çinili Köşk - Eski ıark eserleri 
* NASlT • ERTUCiRUL SADİ TİYAT- zesi: Saat 10-15. Giriı: 11 kuruı. 

ROSU: Saat 15 tc matine, 20,30 da; 
(Sömnmiycn Ate§) ve (Tufan ağa) 

SİNEMALAR 
TİYATROLAR 

* HALK OPERETi: Fransız Tiyatro· 
aunda: Saat 16 da matine, saat 20,30 
da auvare (Bay - Bayan) opereti. 

"' TEPEBA$1, BELEDİYE GARDEN-
BARINDA: Müzik • Varyete. 

* $EH1R TiYATROSU: Saat 15 te ço. 
cuklara, aaat 20 de (Caz - Su) opereti 

* SARAY: Kartalların ölümü. 
* İPEK: Kleopatra 

* Türk ve Islim eserleri müzesi: 
10 - 16. Glriı: 11 Kuruş. 

* Yedikulc: Saat 10-16. Girit 11 

* Ticaret ve Sanayi müzesi: Saat ıo-1 

Parasız:. 

* Askeri müze ve sarnıçlar: Saat 10 
16,45. 

• Topkapı Sarayı müzesi: 
16. Girili: 52 kuruli 

Saat ıs , ~~-~~~-~~~~.- ~-

FABRiKALAR VE KAYNAK ATÖLYELERi· 
NiN NAZARI DiKKATiNE 

1 

1 

YENi OKSiJEN 
1 jzmitte yeni kurulan en ıon ıiıtem tesisatla yükıek tazyik .
yiikl~k analizli OKSiJEN piyaaaya çıkmı,tır. Mü,terilerimizi m_.. 
nun edec~k ıurette fiatımıı. tesbıt edilmittir. Baıka kolaylıklar • 
yapılacaktır. Her yor için ıipariş kabul edilir. 

Fabrikası: / Sarıyerde kuduz hastalığın~ t~t~l-
muş olan delikanlının hikayesı, b~tu.n 
İstanbuldaki sinirliler için yenı. b!r 

1 
korku zemini oldu. Gazeteler o hıka
yeyi yazdığındanberi, vapurlarda, 
kahvelerde birkaç kişi boş kalınca he 

1 
men o hikayeden söz açılıyor. 

Fuad Receb ve kardeşleri .. 
Veysel Bekir - Sait Omer 

iZMiT OKSiJErt FABRiKASI 
• lıtanbul ıatıı depoıu: Galata, Kalafat yeri No 129 

Nasıl olur da, kuduz: hastalığına 
karşı aşılanmış bir adam gene hasta \. -- . 
lığa tutulur? 

Olur işte! İnsan oğlunun bulduğu • 1111111111111111111111:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111-
i!açlar her halde kendi olduğundan : 

iTTiHADI Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

daha ziyade mükemmeldir ama, büs- : 
bütün mükemmel, matematik kadar :: 
kesin olamıyor. Arada sırada böyle : 
müstesnalar da çıkıyor. Zaten onlar : 
da pek, pek az. Onun için bir tek : 
vak'adan dolayı bu kadar kalabalık :: 
halkın merak etmesi, doğrusu, hiç S Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eylerİ" 
te yerinde değildir. E ·Sigortalan halk için müsait ıeraiti havidir. 

Halkın bu yolsuz korkusundan ba-
na başka bir korku geldi: Kuduzdan 
korkan sinirliler arasında yalancı ku· 
duzlar çıkacak diye korkuyorum. 
Çünlcii birsok. ~;ıhlri Joı~stalıklarda ol
duğu gibi, kuduz hastalığn~n da ya
lancısı vardır. Hem de, bır bakım· 
dan &a,hicisinden daha kötüdür: Öl
dür~ezse de, geçmesi uzun, pek uzun 
sürer. 

Sahici kuduzun ilacı, yalancı ku
duz hastalığının yanında pek hafif 
kalır . 

Size İstanbulda bizim büyük dok
torlarımızdan birisinin yaptığını anla-

----- Merkezi idareai: Galatada Vnyon Hanın.la -: Acentası bulunmayan ~ehirlerde acenta aranmaktadır. 
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~ BUQUH 
__ , 

MİLLİ Sinemada 

2 bi:yük film birden: Hıçbir film 

KARYOKA 

Ölüm 
Bahriye kaymakamhğ:ndan ~ 

kait Kayserili Kara Mercan .zad~ 
mer Lfüfi ölmüştür. Cenazesi blll-
kü cumartesi günü Bebekte ':~~ 
Bebek caddesinde 11 No. lu eviP"~ 

tırsam kuduz hastalığının bu zaman- filmi kadar muvaffak olmamıştır 
da o kadar korkulacak bir şey olm~- Gören ye görmiyenler için 

saat 11 de kaldırılacaktır. ~ 

dığmı siz de tasdik edersiniz. Kendı- ıon fırsat ı :~KOQNYNONFFREANRSAAİSENDIS si darılacağı için, burada adını yaza-
mıyacağım. . GECE ADAMLARI 

Fakat ben bi!i·.orum kı, doktorun Alkapone filmine nazire olarak a.t' 

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

pek sevdiği küçük köpeği he~ n~~ı~s~ yapılmıf hiHi büyük fılm l '' i Fransız tayy~recilerinden M _ 
kuduz başka bir köpege en ısını Antoine de Saint - Exuperf •-

k durmuştu Doktor Ônümüzd~kı Çarfamba : ...... ısırttırmış ve u · Jean • Marie Conty tarafıa--köneg~ ini hastalığında bırakı:nadı, ka- , GÖNÜL ACISI - ~..;ı 
• d g d 15 İkincite•rin Cuma ~ pattığı yere arada sıra a ... ~ er, onu '-ı Müm~uıli: CLARK GABLE '1 ', " k ,,._. 

yoklardı. Bir defasında kuçuk kuduz • - ----- - , Ünyon Franse:ıde verilece ; 
köpek doktorun elini ısırmaya yclte- konferans kendılerinin şehri .a.a 
nir doktor da hiç korkmadan ve hiç ""'FERAH D 1 ı.e g~lmeleri teabhura uğ1'_....-
çekinmeden elini sevdiği köpeğine ~ 1 cihetle buga1n verilecektir. <:: 
ısırtır, onu son zamanda hoşnut e- •ı Sinemada •ı ce uçufu) muharriri Möıy3 d .. ,.... 

der. .. . S · E ~...., Sonra da, tabu kolayca tabının e- tuYan aınt - Xupery -,_,, 
dersiniz, kendisine kuduz aşısım yap- v devam v ' yolculuğunun şiiri ve M 
tırttı ve tabiidir ki hiçbir hastalığa ediyor I '' Jean Marie Conty Hu·a r!~ 
tutulmadı · ' rı hakkında konferans ye 

Bu olmuş vak'ayı size kuduz has- K A s T A il 
tahğından korkmayınız diye anlat- tir. -_.. 

ll!iô!!~!!!!!! Herkes gelebilir. !"'!".""' tım. ·~ 

Vakıa, bugün medeni bir memle- il••••••••••••••• 
kette hata kuduz köpekler bulunma-
sı. onlarrn insanları ısırması kabul 
edilemez:. Hala kuduz, köpek bulun
ması köpek sahiplerinin köpekler 
için yapılmış nizamlara riayet etm: 
diklerini gösterir. Fakat kuduz ko· 
pek ısırması da lüzumundan fazla te
laş ettirecek bir §ey değildir. Şayet 
başınıza öyle bir kaza gelirse, hiç te
laş etmeyiniz. Kendinize aşı yaptın· 
nız ve kuduz aşısını bulmuş olan bil· 
yük Pasteur'e bol bol rahmet okuyu
nuz! 

,_su hafta SARAY 
1 Aşk rolleri ylldızları 

JOHN BOLES ve ANN HARDiNG'i 

SEVEN KADI f4 
Lokman Hekim 

Sungur ile Nazmi Acar evlendikle-

Franıızca ıözlii hissi ye m6essir filminde rörGnGs. 

Uheten: hakiki bir mikey filmi: MIKEY'ın makina acla1D1
· 

rini yarüagyara ilan eder. '•••••• ve Paramount Jurnal __ -
~--------------~----------------~ - ---------------------------------, 

ESKi DEVIRLERln En BUYUK AŞKI 

KLEOPATRA -Iı=>EK Ve 
Sinemalar1nda birden 

Kleopatra, memleketimize bufilne kadar gelen filmlerin en pahab11 oldutundan yalnız bu 

~,..:ıbn:'~ü~n;.:•e~r~b:e:st~d:a;v:e'~i~ve:l~e;r~m::ut;e:b~e;r~d~ett~·ı~d~ir~ ......................................... , 
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/ ~ınd~ lngiltere ve ltalya 
ba ebır ıle Ingiltere araamdaki mü
h 1

• etler tanzim edilmedikçe, Ha ui1•t:,nda başlıyan bir harbin lngi
•ki -1 •1•.ır münaaebetleri üzerinde 
Jlİrd·er:t göatermeai daima bekle -
harbi aııl ki, öyle oldu. Habeı 
ded· bll§lıyalı Mmr heyecan için _ 
ian!r· Mısırlılar, bir taraftan Italya 
.... ;tarndan korkuyorlar. Diğer ta
F°ilhan .da lngiltereyi iıtemiyorlar. 
da b~luka lngiltere ile M111r araıın 
11 ır tercih yapmak zarureti kar
ib:!ld~ kalırlarr.a, Mısırlılar, ağlebi 
ler~~a • .lngiltereyi tercih edecek • 
•İn k Bınaenaleyh ltalyan tehlike. 
be:dir~rıı Mmr lngiltere ile bera • 

t~~kat Mıarrlılar tabiidir ki, müa
ln . olrnayı tercih ediyorlar. Ve 
· ~ıltere de 1922 aeneıindc Mısırın 1•hkJA I' • '° a ını tanrmı§hr. Gerçi lngiltere 
ba~~~-bu iıtiklali birtakım ıartlara 
ta i-mııtır. Ve en müfrit istiklal 
ol raftarları bir tarafa bırakılacak 
,:raa, her Mmrlı, lngiltere ile Mı • 
~· ~raıındaki münasebetlerin tan -
d ~!nde lngilterenin Mıaır üzerin -
.. ef 1 Yakın alakasını tanımağa ta -
l a tardır. Fakat Jnailizlcr M111rlı-
ar ·ı ·~ 

t d 1 e •nlapnaya hiç yanaımamak-
~ rrlar. 1922 t$tiklalinden bir ııe -
b 

1
aonra Mıaır bir Kanunu Eaaai ka.. 

."' etmiıti. Bu 1923 Kanunu Eaaıi
•ı, birkaç aene tatbik edildikten 
~ Kral t:rafınd~n ilga edildi ve 
ı ~ 11ll' 'eçen seneye kadar diktatör
ıt1de ıdare edildi. Mısırlılar, 1923 
~~Unu Eaaıinin ilgasından kral 
d •dar lngiltereyi meı'ul tutmak~a: 
~lar. Çünkü lngilterenin teşvıkı i llladıkça kralın kanunu esasiyi 

1 
la edenıiyeceğine inanıyorlar. 
Fakat geçen aene Jngilizler ansıVlll' kralın ıaray idaresine kartı 

il eft. ~ertiai yani milliyetperverler 
e bırlıkte harekete geçtiler. Ve bu.

:un Üzerine timdi iktidarda bulu -
':Tevfik Nesim Pata hükumeti te :i lciil etti. Bu hükUınetin takip e

~ceği siyaset, aözde Mısırda 1923 
nunu Eaa.aiaini iade etmek ve Mı 

p;da. normal bir idare kurmaktı. 
~ •ıı~lılar bir aenedenberi bunu 

•khyorlar. Bir zamanlar kralm bu 
j'- ~~gel olduğu ııanılmı§h. Sonra 
l "lıhılerden ıüphe etmeye baıladı. .... 
._Ve bu fÜphenin de yerinde olduğu 
t \l aon hadiaeler göatermiıtir. lngil 
:b!'İn 1922 iıtiklalinin icabatını 
.t· t ik etmediği yetmezmiı gibi tim 
~de 1923 Kanunu Eıasisinin tatbi_ 
Ptt ne lllani olur bir •aziyet almaaı, 
t-'•ırda bir heyecan uyandınnıt .. 
••r ıı,ur mi_lliv#'Y"-..-1-r· ..ı~Tı . •r, naıya _ Haoeı naroınde n-
:•lte.,. bizden hem kendi11ile birlik
lae YÜriinıek fedakarlığını iatiyor, 
ta~•- tiındilik münaaebetlerimizi 
i~ etmeye yanaımıyor. Hem de 
il 

1t!erinıize kanımakta bu derece 
il!erı ıidiyor. itte lngiltere aley • 

ildeki nümayiılerin sebebi budur. 
t• ~l:f-*>eıiıtanda bir harp devam eL .:!' •ırada bu vaziyetin tehlikeıi 
te 1.dandadır. Fakat bunun daha 
t hli~eli tarafı, Jngilterenin bu kar 
t 'talıklar arkaıında ltalya parma
cl llıı IÖnneaidir. lngilizler bir müd
~:tenberi ltalyanların Mrarrdaki 
t., 1111lalarnu ve telıiz istasyonlarile .,:•rr halkına hitap eden neıriyat 
tıild'•lannı endiıe ile karışık bir 
ı..., etle görüyorlardı. Kargaıahk
t,,1!'_ çılanaaındaki ltalya teııiri mü 
~ ~~lr olıa da lngilizler, bunun 
~i.. •ıdıyetini ltalyaya yükletmitler
lil: E.aaaen gergin olftn ltalya _ ln
~ 1~ !tlünaaebetleri bu hadiııeler ü
ı::;ne da.ha ziyade gcrginle§miıtir. 
t~'Yt.nın ansızın bir lngiliz ültima
'1 ll lcar1111nda kalmaaından ve 
if"-solininin de bugünkü heyecan 
d~~ bu ültimatomn reddetmeain. 
~ orkulmaktadır. - A. Ş. E. 

ltalyanın 
ı:>rotestosuna 
M üşterekcevap 
t,~a, 15 A.A. - ltalyanm zecri 
ı, .. ., 1rleri tatbik edecek olan devlet 
'"'-

11Yn ay:rı verdiği protesto nota
~lp bu devletlerin mütt.~ bir cıt.• 
ı.ı~krrneleri için teıebbüsler ya -
ita la olduğuna dair yabancı 
ctı1~1ardan çıkan haberler, ıim. 
tit.Jıö•darreunenteeyyütetmemİ§ 
tele l Yle bir usul, eğer kabul edile 
'çıf 0 \lraa ltnlyanın ıimdiye kadar 
"' ): ~~duğu hukuki yolıu:ılukla
~ j' bır yolsuzluk daha ilave edil 
~İ .. le~ hcalctır. Filhakika, zecri tedSoi( uıuıunda karar Yermek gi
"'iı ol liır l"Qeı:Uliyet denıhde et
~)et 8 '? İrtibat komitesi Ulualar 
l:l~ eaınin bir Organ'ı değildir. 
~li,.:~•l.eyb zecri tedbirlerin me -
~e .. ıeri ını devletler münferiden Ü _ 
et, Itaıne alrnıılardır ve dolayııile 
'°'P " Yt.n notasına münferiden ce-

; .. ıneleri liızrmdır. 
l.orıdtrgoılavya ve :zecri tedbirler 
~~ "(ra, 15 A.A. - Söylendiğine 
'tlcaııı \lioslav dış tecim ofiıi Jefi 

lllı;Jt •iında bir heyet yakında 
~.d:'l'eye .ı~lecek ve bu heyet 
l~ 1r~1ln11ı1.z delegelerilc, Jtalya 
.,.ı_, İf" tatbık edilecek zecri ted. 
l'i t-L~•Dde kal'§ılıkb yardım İ§İ • 
--~ •decoktk 

J 

. . . 

İngilterede Seçim Hararetlendi 

HükUmet Taraftarlar. 209 Yer, 
Ayrış Partisi 93 Yer Kazandı ı 
Ramsey Makdonald Ayrış Partisi Başkanı 

Sir Herbet Samuel Kaybettiler 
Lond"'a, l 5 A.A - Seçimlerin saat 

12.30 da malum olan sonuçları şun
lardır: 

H ükfımet taraftarları 209 yer ka
?.anmışlardır. Bunların 190 ı muhafa
zaka:', 14 ü ulusal işçi, 5 i ulusal - li
beraldir. 

Ayrış partisi 93 yer kazanmı§tır. 
Bunların 85 i işçi 3 ü Samuelist - li
beraldir. 

Muhafazakarlar, 35 yer kaybctmi§
lerdir. lşçilcr, 48 yer kazanmıılardır. 

Ramsey Mac Donald'ın oğlu 
Malkolm Mac Donald Nothinghams
hire seçim dairesinde maiHlp olmu§ • 
tur. 

Makdonald bedbin! 
Lond:T"a, 15 A.A - Londra'ya dö -

nen Mac Donald, trenden inerken 
şun lan söylemiştir: 

"Seaham seç.im dairesini kaybetmiş 
olmam ihtimali vardır. Çok büyük bir 
mücadeleye giriştim ve elimden gele
ni yaptım.,. 

Makdonald kaybetti 
Londra, 15 A.A - Lloyd Geo:-ge'

un kızı Mis Megan Lloyd George, 
yeniden seçilmiştir. Lloyd George da 
.artmış olan bir çoğunlukla yeniden 
seçilmiştir. 

Anthony Eden, Lord Stanley de 
tekrar seçilmişle;-dir. 

Ramsay Mac Donald, kaybetmiştir. 
Avam Kamarasının yarıdan fazlası 

olan 308 yer şimdi hükumetin elinde 
bulunmaktadır. 

Kimler kazandı ? 
Kimler kaybetti ? 

Londra, 15 A.A - Ayrı§ Jiberai 
partisi başkanı Sir Herbert Samuel, 
Darvin'de seçim bölgesinde muhafa
zakar namzet Russel karşısında mağ-
..... 1. --- !t'u' . • ... ,,,...,.......... ....,.ıııucı ı1uıı 

Liverpol'dan tekrar seçilmi§tir. Chur
chill'in oğlu işçi namzedi ka,.şısında 
mağtUp olmuştur. Sosyal işler Bakanı 
Kingsley Wood -muhafazakar- Fi
nans Bakaıu Neville Chamberlain 
-muhafazakar-, Amiral Taylor -muha
fazakar-. eski ayrış işçi partisi başka
nı Lansbury, Lady astor (muhafaza
kar), Müstemlekat Bakanı Thomas, 
madenciler başkanı Tom Smith ve 
Dışiıleri Bakanı Samuel Hoare tekra:r 
seçilmişlerdir. Işçi partisinin yeni baş 
kanı Attlee bil~ik bir ekseriyetle tek 
rar seçilmiştir. Başbakan Baldvin'in 
sosyaiJist olan oğlu Liver liberaller 
karşısında mağlup olmuştur • 

Almanya da 
Yahudi 
Düşmanlığı 

Alman kanını koruma 
için yeni kararnameler 

Beri in, J 5 A.A. - Reımi gazete, 
bugünkü nüshasında, Alman vatan 
da§hğı hakkındaki kanunun tatbiki 
ne ait ilk kararname ile Alman kan 
ve onurunun muhafazası hakkında
ki kanunla ilgili ilk tatbik kararna
mesini neıretmektedir. 

Muvakkat bir hal ıureti tetkil e
den ilk kararnamede denildiğine 
göre, sonradan netredilecek kayıt
lara kadar Alman kanından ve ya
hut bu kana yakrn bir kandan olup 
bugün Alman tebaaıından bulunan 
herkes Alman vatandatıdrr. 
Yalnız Alman vatandatlan bü -

tün siyaıal haklara malik bulundu
ğundan ancak 'Ye yalnız l::ıunlar se
çime iıtirak edebilirler ve herhangi 
bir memuriyete tayin olunabilirler. 

Hiçbir yahudi, Alman vatandatı 
olamaz. Ve ıiyasal itlerde seçim 
hakkına malik bulunamaz. Bu ae _ 
bepten hiçbir memuriyette de kul -
lanılamaz. Bütün yahudi memurlar 
31 Kanunuevvel 1935 tarihinden iti 
haren tekaüde aevkedileceklerdir. 

Uç batındaki büyük ana ve baba 
lanndan en afağı üç taneai aaf kan 
yahudi olan herkes yahudi aavıhr. 

Saf kan yahudi iki büyük baba 
veya anadan gelen yarı kanlar da 
yhudidir. 

Kararname, yan kan yahudi mef_ 
bumunu dört ihtimalle takyit etmek 
tedir: 

Kanunun neıri tarihinde yahudi 
dininden bulunma, bir yahudi ile ev 
Jenme. bir yahucli izdivacmdan dgi 

Mac Donald, Loid Corc ve Baldrıin 

Şimali lrlandada 
karışıklıklar oldu 

Londra, 15 A.A - Her tarafta se
çim sükunet içinde geçtiği halde §i -
mali lrlanda'da Lurganda kart§ıkhk
lar olmuş ve polis sopalarla halkı da
ğıtmağa mecbur kalmı§tır. Belfast'a 
Unionist seçmenleri götüren bir oto-
... -":.s A>-o• ...._ ...... ..._ ••••• ...---L.:... .QA;,.-J. 
bir er kek yaralanmıştır. 

Seçim neticesi ve Habeş İ§i 
Cenevre, 15 A.A - İngiliz hUku -

metinin seçimlerde kazandığı muvaf
fakıyet, burada müsait bir hadise ola
rak tel!kik edilmektedir. lngilterenin 
İtalyan - Habeş muhasamasına karşı 
olan durumunda esaslı bir değişiklik 
o1mıyacağı kanaati kesin olarak bes -
lenmektedir. 

Her ne bahasına olursa olsun, bir 
uzlaşmaya varılması için İngiliz siya
sasına vc::'ilecek iıtikamet değişikliği 
hakkmdaki haberler, tamamile indi 
telakki edilmektedir. 

• Fransız gazeteleri seçi· 
J mi nasıl tefsir ediyorlar 

Paris, 15 A.A - Gazetelerde Ingi
li% seçimlerinin birinci gününe ait 
tefsirler pek seyrek ve umumidi.r. Ga 
zetclerin ekserisi. Ingiliz hük\tmetinin 
kendisine fazlasile yetecek bir çoğun
luk temin etmekte olduğunu kaydet -
metkedirler .En sol partilere mensup 
gazeteler, i~çi partisinin elac ettiği 
terakkilerden ötürü, memnuniyetleri· 
ni izhar etmektedirler. 

Bu arada Populaire gazetesi diyor 
ki: 

"l!Jçi partisinin bu aava,tan iyice 
kuvvetlenmiı olarak çıkacağı görül -
mektedir. Bu kayde değer muvaffakı
yet hükQmetin pek becerikli bir şekil
de istifade ettiği Cenevre hadiselerin
den evvel umud edildiği derecede ge
nit değildir. Fakat ıon dakikada, işçi
l~n 200 aaylavlık, yani bugünkü aa~ 
yılannm 4 mislini elde edecekleri u -
mud edilebilir . ., 
. Ordre gazetesi şunları yazmakta
dır: 

'Bütün tahminler, Habeş anlaşmaz
iığma ilgilidir. Sol parti kuvvetlendi
~i takdi.Tde, hükumetin, uzla§ma aiya
ıaıma yanaşmıyaeağı şüphesizdir. 
Hattfi. bu halin lngilterenin Italyaya 
karşı durumunu biraz daha ağırlaştır
ması ihtimali vardır .. , 

İngiliz gazeteleri 
ne yazıyorlar ? 

Londra, 15 A.A - Sabah gazetele
ıri parla~ento seçimlerinin sonucunu 
daha şimdiden tefsire baıtlamıJ bulu
nuyorlar. 

Sosyalist DaiJy Herald htikumetin 
nisbi muvaffakıyetsizliğinden dolayı 
memnuniyet gösteriyor ve işci parti
sinin 1931 felaketinden parlak bir 
tarzda kalkındığıııı yazıyor. 

M .. ı. .. c ••• ı.1r -D.ily Telegraph. hU
kümetin ezici bir ekseriyet elde ede
ceğini ve bütün işleri a1tliıt edecek 
bir iıçi ekseriyetinin artık mevzuu 
bahsolamıyacağtnı kaydetmektedir. 

Times hükQmetin şimdiye kadar 
kaybetmit olduğu 30 üyeliğin beklen 
miyen bir netice olmadığını çünkü 
muhafazakarların 1931 de kazandık
ları gayri tabit ekseriyetin azalmaamı 
hesaba katmış olduğunu yazmakta
dır. 

!-iberal Nevs Chronicle derin bir 
yeıs göstermekte ve bugünkU seçimle
rin "ne dışarıda su1hü ne de içeride 
refahı temin edememi§., olan hii~u
meti daha kuvvetle tenkit edici mahi
yette çıkacağını ümit etmektedir. 

/ Yunan Kralı Paris!!!._ 

Kondilisle ÇaldarisArasm
daki Mücadele Şiddetlendi 
~aldaris "Kralhğa rey verirken Kondilise 

rey verdiğimizi hatırlamıyoruz,, diyor 
Atina, 15 (Huıu!i muhabirimiz - I miıtir. Kondiliae cöre Kral Yuna _ 

den) - Gece Pariıten gelen tel - niıtana döndükten sonra Çaldariıi 
g~aflarda Kral Jorjun dün Pariae itbatına çağırnuyacaktır. Çünkü ak 
vaaıl olduğu ve timal iıtaayonunda ai takdirde bugün müaellah kuvvet
Cum~rb8:tkanı ve Batbakanhk mü- )erin baılarında bulunup ta Çaldari 
~es!ıllerı tar~fından ka!'§ılandığını ae emniyet edemiyerek kendisini 
bıldırmektedırler. Kral Pariıte am. Batbakanlıktan indiren bütün ku _ 
~:aı Prena Jorjun miıafiri olacak - mandan.l'!'n ıücendinnit olacaktır. 

· .. • • ~ondı~ı•. bundan batka genel af 
~ucadele tıddetlendı verılmeaının caiz olmryacağını aöy-

Atına, 15 (Huauai muhabirimiz - liyere~ a)'Den ıu cümleyi aarletmiı 
den) - Kralcılar araaındaki zıddı- tir. "Sıyasal ölüler bir daha dirile_ 
yet en ıon safhasını bulmuı~ur. Bun mezler., deıniıtir. 
ların araamd b' 1 - 'd' K d'I' a ır uz aıma umı ı on ı ıse ce•ap veren Çaldaris 
kalmamııtır. te Baıbakanın bütün hareketini tak 

Batbakan Kondilis ıece yaptıiı bih etmiı ve Kondiliıin birtakım aü
beyanatta kendiıinin parlamento - baylan tehditlerine alet etmek ia -
nun feshe t~r~ftar o~d~funu Ye kra- ted!iini aöyliyerek "Krallıia rey 
im ~a aalahıyetlennı kullanarak verırken Kondilise de rey vennit ol 
parlamentoyu feahedecefini aöyle- duğumuzu bilın.1yoruz.,, demiıtir. 

ma ve nihayet 31 temmuz 1938 ta. 
rihinden sonra dolmak ıartiyle bir 
yahudinin izdivaç harici aulbünden 
gelme. 

Netredilen ikinci kararname iae 
Alman kan ve terefinin muhafazası 
hakkındaki kanunun ilk tatbik §e • 

killerini göıtermektedir. Bu karar _ 
nameye göre bir izdivaçtan doia _ 
cak çocuklar eğer Alman kanının 
temizliği hakkındaki ihtiın.amlan 
tehlikeye koyacaktır diye korkulu
yorsa böyle bir isdivaç yapılmıya • 
caktır. Her nitanlı ~vlenmek için 

böyle bir korku bulunmadığı hak -
kında Özel bir veaika göstermek 
mecburiyetindedir. 

Yine bu kararnameye göre, bat -
kanlığınr bir yahudi yapan ve yahut 
içinde bir yahudi bulunan her aile 
yahudi ailesidir. Kanunun neşri ta -
rihinde bir yahudi ailesi nezdinde 
hizmet etmekte olan Alman kanın
dan ve yahut bu kana yakın bir kan 
dan bir kadın Alman vatandatı, bu 
aile nezdindeki hizmetine, ancak 
eier 31 kanunuevvel 1935 tarihin
de 35 yatını bitinniı olacak~ de -
vam edebilir, 
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Orlofu Değil, O Yatağında 
Sapasağlam l 

Geveze Herifi Tepe/emişler 

ikinci Nikoltı ile amcaları dört Granıl-Dülr 

Harp hazırlığı 
Geceyarısına doğru, Zadorojni o

damın kapısını çaldı ve beni çağırdı. 
Telaşlı telaşlı fısıldadı: 

- tıimiz fena! Çabuk karar ver
meliyiz. Yalta haydutları, onu öldür
müşler. 

- Kimi? Orlofu mu? 
- Orlofu değil, o yatağında, Hpa-

sağlam ! Geveze herifi tepe1emişler. 
Boş elle geldiğine kızmışlar, Yalta 
yolu üzerinde ö1dürmlişler. İşte, iıt
ler burada kıırışıyor. Sıvaııtopol, bU
yük bir hücuma karşı hazırlanmamı 
bildiriyor. Bize. imdat olmak üzere, 
beş otokar adam göndermişler. Yal
la Sıvastopoldan daha yakın .. Mit
ralyozlardan çekinmiyorum; fakat 
top da gönderebilir. Artık yatmayt
nız: hazır bulununuz. lıler fena gi
derse, hiç olmazsa mitralyo.ı:Jarımızı 
doldurursunuz. 

lstemiyerek yüzümde bir tebessüm 
gezindi : Zevcemin dediği çıkıyordu. 

Zadorojni, güldüğümü görerek tas 
dik etti: 

- Şüphesiz, bu size gülünç görü
nür. Bana lazım olan, sizi sabaha ka
dar sa~ muhafaza etmektir. Muvaf
fak olursam, uzun zaman tehlikeyi 
atlatmıt olursunuz. 

- Ne demek istiyorsunuz? Hükfı
met, beni serbest bırakmıya mı karar 
verdi? 

- Bana bir gey sormayınız. Metin 
olunuz! 

Acele acele uzakla§tı; ben arka
sından, ıaıkın şaşkın baka kaldım. 
Sonra veranda altında oturdum. Ni
san gecesi sıcaktı ve havayı leylakla
rın tatlı kokusu sarmıştı. Düşünü
yordum: işin içinden çıkmak kolay 
değildi; çünkü Dülberin duvarları, 
top ateıine dayanamazdı. Sıvaııtopol
dan gönderilen imdat saat dörtte ge
lecekti; Yaltadan Dülbere kadar olan 
mesafe, daha yavaş yürüyütlü kam
yonlarla bile, bir saati geçmezdi. 

Zevcem, kapıda göründil ve ne ol
duğunu sordu. 

- Mühim bir ıey yok 1 dedim. Fe
nerler işlemiyormuş; Zadorojni, onla-
rı bakmamı istedi. .. 

Bu sözleri söylerken uzaktan bir 
motör sesinin geldiğini zannettim ve 
yerimden sısradım. 

- Bana doğrusunu ıöyleyiniz 1 En
digeli olduğunuzu görüyorum. Ne 
var? Nikiye dair bir §ey mi var; 
yoksa şimalden fena haberler mi gel
di? 

Zarodojninin söylediklerini, olduğu 
gibi söyledim. Sükunet buldu; rahat 
nefes aldı. Sonra. bu gece, hiçbir teh
like geçinniyeceğimize ve ıstırapları
mızın nihayet bulmak üzere olduğu
na dair, içinde bir emniyet bulundu
ğunu söyledi. İtikadına ve cesareti
ne hayran oldum. 

Saatler, pek ağır geçiyordu. Zador
rojni verandadan ge~ti ve yanımıza 
gelerek Yaltalılann gelmelerinin yak 
!aştığını söyledi. 

Zevcem atıldı: 
- İşte §İmdi annemin incilini al

dıklanna canım sıkıldı 1 dedi. İncil 
olsaydı, çocukluğumuzda yaptığımız 
gibi, gelişigüzel bir ıayfaaını açar, 
parmağımızı bir yerine bastınr, kade
rimizin hükmünü anlardık. 

Kütüphaneye gittim ; geçen yaz ya
pılan yağmada, göze iliıtmediği için 
kalmış o•an bir cep incilini alıp ge
tirdim. Karanlıkta bir sayfasını açtı ; 
ben de bir kibrit çaktım. ''Haberler,, 
kitabının 18 inci faslının ikinci ayeti 
çıkmı§tı: "Ben ona sabah yıldızını 
vereceğim.,, 

Keenya : 
- Gördünii% mü? Her ıey iyi &1-

decek ! dedi. 
Onun iymanı beni de sardı ve kot• 

tuğumda rahat bir uykuya daldım. 
Gözlerimi .açtıfım zaman, önümde 
Zadorojniyi gördüm. Omuzlarımı sar 
sıyordu: yüzünde ıeniı bir tebeaaüm 
vardı. 

Tekrar fehametmeap 
oluyorum 

- Saat kaç, Zadorojni? Galiba, 
birkaç dakika uyudum 1 

Neıeli neıeli gUldü: 
- Birkaç dakika mı? Saat dört ... 

Sıvastopol kamyonları geldi ; top, her 
§ey ..• 

- Yalta ne oldu? 
- Bir mana veremiyorum; çoktan 

burada bulunmaları azımdı. Yoksa ... 
- Yoksa ne? 
Baıını salladı ve parmaklığa dön· 

dil. 
Saat altıda, telefon zili çaldı. Za· 

dorojninin kalın sesi, telaılı telaşlr 
tekrar ediyordu: 

- Evet ... Evet. Talimatınızı harfi 
harfine tatbik edeceğim 1. 

Telefondan sonra Verandaya gel
di. Be§ aydanberi, ilk olarak, onu 
dütkün gördüm. Gözlerini indirerek: 

- Fahametmeap 1 dedi. Alman ce
nerali bir saate kadar buraya gelecek 1 

- Alman cenerali mi? Delirdiniz 
mi Zadorojni? Size ne oldu? 

- &na daha bir ıey olmadı: fakat 
beni himaye etmezseniz, belki de ola
bilir. 

- Benim gibi bir mahpus sizi na· 
ırl himaye edebilir? 

- Artık mahpus değilsiniz 1 Yalt:ı 
iki saattenberi Almanların elindedir. 
Bu bir saatin içinde, aize gelecek e'l 
küçük bir §eyden, beni asacaklarını 
telefonla söylediler. 

Zevcem ona dik dik baktı; aklını 
oynattığından §Üphelenmiıti. 

- Haydi, haydi, Zarodojni.. Saç
malamayınız 1 Almanlar, Kırımdan 
on bet bin kilomctro uzakta bulunu
yorlar. 

- Fahametmeaplarından ıimdiye 
kadar gizledim. Almanlar, gesen ay 
Kiyefi işgal ettiler. O zamandanberi 
günde otuz, kırk kilometro ilerliyor
lar. Fahametmeap, size hiç eziyet et
mediğimi unutmazsınız 1 Emirleri iyfa 
etmeken batka bir ıey yapmadım. 

Bu dev cü11e adamın titriyerck, 
en tazimkir tabirlerle bana hitap et
tiğini görmek çok ibret alacak bır 
ıeydi. 

Omuzuna vurarak: 
- Üzülmeyiniz Zadorojni? dedim. 

Bize, daima iyi davrandınız; sizden 
şikayet edecek bir ıeyimiz yok. 

- Gran-dük Nikola ile Piyer ne 
derler? 

Bu cihetten de temin ettim. 
Tam aaat' yedide gelen Alman ce

neraline. Zadorojni ile maiyyetıni, 
Ay-Todor ile Dülberin muhafızhğ n
da bırakmaıını rica ettim. Onun gos
terdiği hayreti hiç unutamıyacağım. 
Akıl kabul edemiyecği bir teklif kar
fllında kalan bir Alman zabiti kız
ıınlıkla: 

[Arkaıı va.!J.. 

Baş sağma tetekkür 
Sevgili babamız Denizli Deftcruır

lığından mütekait Ali Vassaf'ın bu 
hafta ansızın ölümü bizler kadar 1 
disini sevenleri de candan yakın 
Cenazesine ve baş sağına geler 
hatırımızı soran dostlara te~ekk} 
der ve babamıza sonsuz rahmet l 

riz. 
Eti : Münire Akan. Kızlan : R L>hi

ye ve Faika. Ojulları: Doktor V c ik 
V.aaaaf. Dr. Etem Vauaf. Kadastr0o 
dan; Bedri Vauaf. 
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FiNANSAL KRONiK 

Çin Parasındaki lslahat 
Çin, binlerce senedenberi sürükle

Öiği bir esası terkederek parasını gü
müş esasından ayırdı. 

Bundan sonra gümüş para tama
men millileştirilmiş, ''Nationalise,, 
edilmiştir. Kimin elinde gümüş varsa, 
bunu Çin milli bankasına getirerek 
kağıt paralarla değiştirmeğe mecbur 
olacaktır. Çin para olarak yalnız bu 
bankanın çıkardığı kağıtları tanımak 
tadır. Şimdiden sonra evvelce gümüş 
esası dahilinde aktedilen borçlara mu 
kabil de kağıt para almak zarureti 
vardır. 

Islahatın en mühim bir noktası şu
dur: 

Şimdiye kadar Çinde kağıt paralar 
.. Çin bankası,, ''Banque des Commu
nications .. ve "Ccntral Bank,, tara
fından çıkarılıyordu. Bundan sonra 
bu imtiyaz yalnız, Çin merkez ban
kasına ait olacak ve kağıt paraları 
ancak o neşredebilecektir. 

Çin buna neden lüzum gördü? 
Eskiden, Çin dolarının bütün ba

nketleri gümüşe bağlı olduğundan, 
eğer gümüş biraz fırlarsa, bundan 
Çin ihracatçıları çok zarar ediyorlar
dı; çünkü ayni gümüş mukabilinde 
çok fazla mal teslimine mecbur olu
yorlardı. Bu tam bir "deflasiyon,,du; 
ve bu "deflasiyon,, ekseriya Çin 
devletinin rağmına, onun elinde ol
mıyarak gümüş piyasasına hakim o
lanlar tarafından yapılıyordu. Halbu
ki şimdi Çin, parasını bu esastan ayı
rarak, daha müstakar bir vaziyete 
sokmak için yaptığı gayretlerle bütün 
iç ve dış tecimini tanzim etmiş ola
caktır. 

Çinin bu kararı almasında en bi
rinci sebep Amerikanın gümüş para
yı tekrar kıymetlendirmek için takip 
ettiği politikadır. 

Genel harpten sonra gümüş fiatla
rının düşmesi, Amerikaya iki bakım
dan zarar vermişti: 

1 - Evvela Amerikadaki gumuş 
müstahsilleri zarara başlamışlardı. 

2 - Diğer taraftan, Çine ihracat 
yapan tacirler, fena vaziyete düş
müşlerdi. İşte bunun üzerine Ameri
kadaki "dirige., para nazariyecileri, 
ve gümüş taraftarları, Federal hazine 
vasıtasiyle, bu kıymetli madenin fi
~tlarını yüksetmeği düşündüler.Bu su 
retle, hem Amerikadaki gümüş müs
tahsilleri kar ed cek hem de. Çin bü
tün siparişlerini Amerikaya yapacak
tı. Fakat bu teşebbüs kısa bir za
manda suya düştü. 

Aradan zaman geçti. Nihayet 1934 
senesi ağustosunda Amerika, gümüş 
parayı millileştirmeğe karar verdi. 
Gümüş fiatları fırlamağa başladı. 
Bu suretle Çinde bulunan bütün pa
raların "alım kabiliyetleri,, arttı. 
Fakat Çinde gümüş madeni yoktu. 
Çin Ancak topraklarının ve sayinin 

EKONOMi -~ 
HABERLERİ 

Yugoslavyada 
lTALYAYA SATILAN KERES

TE - Eylul ayı içinde ltalya tara
fından Yugoslavyadan satınahnan ke
ırestenin yüzde doksan altısı ordunun 
gerekli ihtiyacı için alınmı§tır. Bu 
münasebetle, Yugoslavya cem'an 16.570 metre mikabı kereste ihraç 
etmiş, bunun ancak 600 metre mika
bım Ingiltereye ve 100 metre mika
bıru da Arnavutluğa göndermiştir. 
Bu hesaba gö:e, 15.870 metre mikabı 
kereste ltalyaya yollanmı:j demektir. 

Herhangi bir liret düşüşüne karşı 
Yugosla . ya sandığı kerestenin bedeli
ni nakten ve peşin olarak almaktadır. 

İtalyada 

ITALYA iÇiN DEMIR - Mus
solini ile Avusturyanın Roma elçisi 
arasında yapılan konuşmalar sonun
da iki devlet arasında yeni bir anlaş-

No. 2 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

Delikanlı her halde, hırsız kadını 
kaçırmış olacak ki, dışarda bir sağı
na, bir soluna bakındıktan sonra, bir
denbire ileriye, Klişi meydanına doğ
ru ko~ar gibi yürüdü. 

Artık bağırmıyor, hızlı hızlı gidi
yordu. Fakat sinemadan beri de, biri
sinin arkasına takı1mış olduğunu his
setmişti. 

Arkadan gelen adam seslendi: 
- Hırsızı kaçırdın mı? 
- Kaçırdım. Her halde şu sokağa 

saptı. 

Oldukça tenha bir sokağa saptı. 
Bu sokakta acele yürüyen bir kadını 
görmemek ımkanı yoktu. 

Sokağın başına geldikleri zaman, 
arkadan gelen adam: . . . 

- Siz, sağ taraftan gıdınız, ben 
de sol taraftan .. 1ki sokağın öbür u
cunda bulu~ahm. g\yah elbiseli, kısa 
!>oylu bir esmer kadın diye bağırıyor-

mahsullerini dışarı satarak yaşıyor
du. Çin parasının kıymetlenmesi. 
bunların maliyet fia tlarını fazlalaş
tırdı. Ve zaten ekonomik kriz dola
yısiyle çok müşkül vaziyette olan Çin 
ticareti yavaşladı. Çin bu suretle bir 
tehlikeye doğru sürükleniyordu. 

Nihayet Çin hükumeti vaziyetinin 
vahametini bir iki ay içinde kavradı. 
Buna karşı koymak için ecnebi 
dövizinin satınalrumasında bazı müş
külat çıkardı. Diğer taraftan, Ameri
kayı da protesto ederek, eğer bu po
litikasında devam ederse, gümüş esa
sını terkedeceğini bildirdi. 

Amerika dinlemedi, bunun üzerine 
Çin, gümüş ihracatı üzerine mühim 
bir taksi koydu. Fakat bu taksi de 
nazariye itibariyle kendisinden bek
lenen faydayı temin edemedi. Çin do
ları hakiki fiatının üstünde kaldı ve 
diğer taraftan maden sevkiyatı da aldı 
yürüdü. Nihayet Çin hükumeti bu 
madenlerin ihracını menetmek için 
bankalarla anlaştı. Bu suretle Şang
haydaki stokları biraz muhafaza ede
bildi. 

Fakat gümüş yine pahalıydı. Muh
telif deliklerden harice sızıyordu. Ni
hayet Nankin hükumeti en cezrı ka
rarını verdi. V c gümüşü, parasından 
ayırdı. 

Şimdi Çin parası ne olacak? Gö
rünü§e bakılırsa, Çin doları, kıymet
li bir madenin muayyen bir sıkletin
ne değil, belki arsıulusal, ticarette 
mühim bir mevkii olan arsıulusal bir 
paraya, Sterlinge bağlanacaktır. 

Daha şimdiden Çin dolarının kıy
meti Sterlingin kıymetiyle ölçülmeğe 
başlanmıştır. 

• 
Çin parasının bu değişikliği ilkön-

ce Türkiye efkarı umumiyesini fazla 
alakadar etmez gibi görünür. Fakat 
bunun arsıulusal ticarette ve müna
sebetlerde büyük tesirleri olacaktır. 
Japonya derhal, bu değişikliği protes
to etmiştir. Şunu gözönünden uzak 
tutmamak lazımdır ki, İngiliz finans 
adamlarından Frederich Leith Ross 
şimdi, Çinde bulunmakta ve Çinle 
10 milyon ingiliz lirası kıymetinde 
bir istikraz aktini müzakere etmek
tedir. 

Çin parasının sterlinge bağlanma
sı, bu istikrazı daha ziyade kolaylaş
tıracaktır. Tokyo, 1ngiltercnin Çin 
finansına el atmak istemesinden fev
kalade heyecana düşmüştür. 

Bizim Fikrimizce İngiliz diploma
sisi, İtalya-Habeş harbi esnasında 
Akdenizdeki büyük gailelerle uğra
şırken, uzak şarkı da ihmal etmemiş 
ve Japonyanın burada meydanı boş 
bulmasına mühim bir engel hazırla-
mıştır. 

Mümtaz FAiK 

ma olmuştur. Bu anlaşmaya göre, I
talya Avusturyadan bu ayın birin
den, gelecek Martın sonuna kadar 
160,000 kental demir, ve 100,000 
kental plan çelik alacaktır. Avustur
ya, hepsi Avusturya malı olan bu de
mirler ve çelikler için gümrük resmi 
verimyecektir. 

l tal ya ile tecim anlaşması 
Tü k - Italyan tecim anlaşması 

müddeti, bu ayın 19 unda bitmekte
dir. ltalyaya hububat ve bazı ihraç 
malları göndermekte bulunan birçok 
firmalar anlaşma esaslarının uzatılıp 
uzatılmıyacağını bilmedikleri için 
müşkül bir du""tlma düşmektedir. Bu 
gibi firmalar, ilgili makamlara başvu
rarak gönderecekleri mallarla, yolda 
bulunan tecim eşyalarının en son han 
gi güne kadaT-ıtalyada bulunması ge
rektiğini sormaktadır. Anlaşma. ayın 19 unda son bulduğuna göre, yolda 
yahut gönderilecek olan ihraç malla
rının ayın 19 uncu günü akşamına ka
dar ltalyan limanlarında ilgili firma
lara teslim edilmesi gerekmektedir. 

dunuz zannederim .. 
- Evet, evet .. 
Fakat sağdaki sokağa sapıp daha 

yirmi adım atmadan delikanlıya bay
gınlık geldi. O vakit arkadan gelen 
adam da takibi bırakarak, bayılmak 
üzere olan gencin yardımına koştu. 

Delikanlı, o kadar koştuktan sonra 
yaşlı olmasına rağmen hala nefesi 
kesilmiyen adama baktı: 

- Teşekkür ederim, dedi, benim 
için rahatsız oluyorsunuz. 

- Ne rahatsız olacağım, ben poli
sim, vazifemi yapıyorum. 

Delikanlı tekrar ve bu sefer dik 
dik baktı: 

- Ya!!. dedi. demek ki siz polis
siniz. Ben de böyle sivil kıyafette po
lislere hiç raslamamışbm. Zahmetini
ze teşekkür ederim, Allaha ısmarla
dık. 

Uzaklaşıyordu. rakat Nikol kolun
dan tuttu : 

- Eyy. hırsız kadını bırakıp gide
cek mıyiz?. 

- Zararı yok. Ben onu nasıl olsa 
yakalarım. 

- Belki benim de size faydam do-

ispanyada son 
haftadaki 

piyasa durumu 
ispanyada haftalrk piyasa duru

munu, bizim tüccarlarımızı çok ya
kından alakadar edeceği için a§ağı 
alıyoruz: 

Fındık 

Fındık piyasası durgundur. Umu
mi fiatlarda bir gerileme vardır. Fi
atlar 41,600 kiloluk çuval başına 
kabuklu Tarragona Nf'ğreta geçen 
hafta 72 peçeta iken bu hafta 71 pe 
çetaya düşmÜ§tÜr. 

Badem 
Piyua durgundur. Fiatlarda mü

him def,işiklik görülmektedir. 
Geçen Son 
hafta hafta 

Uzun seçme bademler 175 
Küçük bademler 145 
Karışık bademler 145 
Birinci eııpercnza ba. 135 
Kabuklu mallar 69 

167,S 
140 
140 
132,S 
68 

31 Ikinciteşrine kadar Tarragona 
limanından yabancı limanlara ihraç 
olunan iç badem 2198 çuval, 5587 
sandık, kabuklu badem 7235 çuval
dır. 

Geçen haftaki ihracata mukabil 
bu haftakinde yüzde 30 bir düşük -
lük kaydedilmektedir. 

Yaş üz;üm 
Almanyada ithalatçıların döviz li 

sansları tükenerek ithalat durmu~ 
ve mevcut kontenjan bakiyesinin 
derhal tevziini temin etmek icin is
panyanın Almanya sefirine talimat 
verilmiştir. Keyfiyet, diğer piyasa
larda müeuir olmu§ ve lngiltere pi
yasalarında fiatlarda düşüklük gö
rülmüştür. Bu hafta Almeriya lima 
nından geçen haftanın 212349 va
reline mukabil °ancak 156802 varel 
·a~ üzüm ihraç edilmi§tir. Bu su -

'retle mevsim başından biri ayni li-
.andan ynpılmış olan ihracat bu 

· -~·"' 11on11nda 1,094 :ıo1 varel. 
6613 yaı-ım varel ve 62242 sandığı 
bulmu§tur. Hamburg, Liverpol, Lon 
dra ve lsveç limanları fazla miktar 
da üzüm ithal etmişlerdir. 

Kuruüzürr 
Malagada fiatlar biraz iyileşmiıı 

·-- ..ı_ "'--.~r niva•a•ınrfa t;'\Uarrn 
düşüklüğü devam etmektedir. 

Portakal 
Bu ayın ikinci yarısında yeni 

mahsulün açılması bekleniyor. Fran 
ııa il ı vaktinde bir anla§nta aktedi
lemediği takdirde portakalcılar za
rar görecektir. Bu sebeple Vale:ısi
ya piyasasında yeni kampanya hak 
kında endi§e edilmekt~dir. Zuhur 
eden bir fırtınada 150 bin kadar 
sandık mal mahvolmu§tur. 

Zeytinyağ 

ihracat faaliyeti daha canlı ve bu 
sebeple fiatlar ıağlı.mdır. Jean Ko
riyent, Kordoba zeytinyağları ge -
çen haftaki fiatlarr muhafaza etmiş 
tir. Arragon Korriyent yağları altı 
peçeta birden düıımüııtür. 

Borsada iskonto haddi 
yükseldi 

Paris, ı 5 A.A - Fransız Bankası 
tarafından iskonto haddinin yüzde 
üçten dö-de ve esham üzerine avan
sın yüzde dörtten beşe çıkarılması 
tedbirlerini tefsir eden "Temps,, ga
zetesi diyor ki: 

Banka, bu tedbirleri altın miktarı
nın azalması üze :ine almıştır. Filha
kika son ne~redilen haftalık bilfınço, 
çıkan altının altı yüz elli milyon oldu
ğunu göstermektedir. MaJUm oldu~u 
üzere bu altın çıkışları, bi.itçeyi sar
san saylavlar kurulu finans encüme
ninin teklifle-inin ve bundan doğan 
siyas<ıl mahiyetteki endişelerin bir ne 
ticesidir. Bunlar. bankanın nazarıdik· 
kate almamaklık edemiyeceği birta
kım ihtarlar teşkil etmekte idi. Bu
nun üzerinedir ki, hanka, son günıe~
de Hollanda Bankasının da yaptığı 
gibi klasik mitdafaa vasıtalarına mü· 
racaat etmiştir. 

kunur. Biraz daha malümat verseniz 
bari.. 

- Ne malumatı vereceğim canım? 
Siz de başıma amma musallat oldu
nuz hal 

Delikanlı yürümeğe başlamıştı. Fa
kat polis Nikol yine bir türlü pe~ini 
bırakmıyordu. Bu yürüyüşte . gen
cin, hırsız kadını aramağa gittiğini 
gösteren bir mana yoktu. 

Sokağın bir yerinde. Nikol deli
kanlıyı tekrar kolundan tuttu: 

- Şuraya biraz girelim, dedi. 
Bir bina .. Kapısında kırmızı fener .. 

Fenerin üstünde şu yazı: "Polis ko
miserliği.,, 

- Burası karakol ayol 1 Benim bu
rada ne işim var? 

- Canım, sen gir de içerde konu
şuruz. Sokakta gelip gidenler hep bi
ze bakıyor. 

Meçhul delikanlı: 
- Galiba siz aklınızı şaşırdınız, 

dedi. Rica ederim, lutfcn yolunuza 
devam ediniz. 

- Hayır, hiç de aklımı şaşırmadım, 
rica ederim, siz lfıtfen içeriye teşrif 
ediniz. 

• 

.......-.~......-.-..-..n..._.. ___ .,. 
BORSA VE PiYASA 

15 lkinciteşrin CUMA AFYON j ince Kilim namaz.! " 5. 7. • 
---------------- Kaba Seccade " 8. ıı. • 

P A R A L A R [ispanya Yastık 2.50 ıı.so "' 
NOHUT Kalburlnnmış ·-

• Nacurel KAHVE 
Alıt Sa tq, kf 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Frangı 
20 Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 lsvic;re fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ş:ı:n 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç kuronu 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

617,-
124.-
165,-
173,-
81.-
23.-

815.-
82.-

92.-
22.-
32,-

23.-
24.-
14.-

22.-
52.-

33.-
31.-

938.-
52,75 

235,-

620,-
126,-
168,
t77,-
82.-
24.-
18.-
84.-
94.-
23.-
34,-
24.-
25.-
15.
'3.
~4.

JS,-
32.-

939,-
53,25 

237.-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
J.iret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kurr · • 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Penı:o 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernnvets 
İsveç kuronu 

Kıpınrı 

12,06 
619.25 

0,79,47 
9,80,17 
4,70,30 
4,44,35 

64,61,30 
1.17.03 

19,20,13 
4,24 

l,97,47 
4.21.-
4 5 t.40 

63.77.55 
34,91\.33 

2.78.30 
10.98 

3,13,30 

ESHAM 

lş Bankası Mü-
.. 

AnJdolu % 60 

N, 
H. 

% 100 
Şirketihayriye 

Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terl-os 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
1 ttihat Değirmencilik 
Sark Merkez: Eczanesi 

92.-
9,70 
9,80 

25,40 
41,50 
15,-
22,so 

8,50 
14,75 

2.17.-
8,90 

62,15 
22,50 
9.-

10.75 
4,30 

TAHViLAT 

Rıhtım 10,-
Anadolu l ve lI kupon kesik 42,50 

.. m 43,50 
Anadolu mümessil 45,40 

ISTiKRAZLAR 

Türk Borcu 27.20 
,, ,. II 25.20 
.. ,. III 25,45 

İstikrazı dahili Kupon kesik 94.-
Erıı;ani 9!>.-

15 ikinciteşrin Cuma 

ZAHiRE BORSASI 

lstanbul Tecim ve Zahire Borsasın 
da dün muamele gören maddeler şun
lardır: 

ARPA 

Maddeler 

[
Yemlik çuvallı 

" IJok mc 

Sert 

BUÔDA}' 
'umuşalc 
l\lahlOt 

ÇAVDAR 

MISIR 

[\.:sıra 

1 
ncy.17. ÇU\ allı 

_sarı ,, 
K cpck 
Razrııol 

Yıılıf 

I.oşyeml 

Satıs 
Kş. P. miktarı 

5 35 20 T. 

8-
rı 30 

8 20 
10 35 

6 ıs 15 T. 

6 - ıs T. 
J 6 

ı~ı -
4 S 100 T. 

Keten tohuma 8 -

Genç mukavemet ediyordu. Bir a
ralık peşini bırakmıyan adama bir 
yumruk savurdu. Arkasından iki 
yumruk yedi. Nihayet başa çıkama
yınca, zar zor karakola girmeğe mec
bur oldu. 

f çerde üniformalı yirmi kadar po
lis oturmuş bekliyorlardı. Nikol içe
riye girerken kendisini komisere ta
nıttı; 

- Polis müfettişi Nikol ! Su efendi 
ile biraz konuşmak istiyo;um. Sizi 
r-ahatsız: etmem değil mi? 
Zabıta mahafilindeki bu meşhur 

ismi duyan öteki polisler merakla bas 
tarını doğrulttular. Komiser, derhai 
emre amade olduğunu söyledi, Nikol 
de kendisine kısaca vaziyeti hulasa 
etti. Delikanlı sıralardan birinin üze
rine yığılmış. oturuyordu. 

Nikol, genci komiserin odasına al
dı: 

- Peki. dedi, mademki paranız ça
lındı ve paranızı çalan hrısız kadının 
arkasından koşmağa başladınız.neden 
peşini bıraktınız? Siz hırsı zı mı kova
lıyordunuz, yoksa kendinizi mi kur
tarmağa bakıyordunuz? 

l Reyar. 
Sarı 

.l\luhtelif tipler kg. 97. 99, • 
DAR/ 

su~am 

r iç tombul 
FINDJK l tç sh·rı 

Kabuklu 

TIF"f/K 

ıo - 10 T. 

56 - IOTon 

80 - IOOOOk 
68 10 
26 1~ '.ı!408k. 

Bonüs 
ı~şil 

Çabuk 

Fi yor 
Re yaz 1 

ll 

KALAY 
.. 

Ki J'RE 
tc. 
.. 

-. -. 
-. - . 

2!ll.SO 225. 

115. 
-. kf • 

• 
• 

YAPAK 

[
O~lak 
.Ana mal 
Çcngelll 
Deri 
Kabı 
Sarı 

Anadolu kırkım 
,. ., Tabak 

Trakya L:ırkım 

61 - 3500k. 

Piyanto 
Sarı 

Calo 
Çaııııırln 

.. 
,. 

Q.S, 

54, 
45. 

t25. 
ııo. 

jü, 

47.SO 
ıs. 

• 
• .. 

LiMON 

' BEYAZ 

., ,; ·ı aoak 
Yün ltıl)'I (504 adet) s•o. 570. kŞ· . 

PBYNIR 

KAŞAR 
PEYNiRi 

Tam va:Iı 
Yarım vağlı 
Yağsız • 

Yn~lı 
Yağsız 

ZEYTiN ı ccl yemeklik 34 :10 l Ekstra - -

YAvl 2 ncl yemeklik 32 -
Sabnnluk 33 -

I
Ay çfçetı tasfiye - -

NEBATI Haşhaş " - -1 
• Pn.nıuk - -
YAÖ Susam : -

_Bezir Pişmiş - -

UN ! 
E\acra ekstra 721.:.
Eı.:scrn. :'2t.- -
fürıncl yumu.72k.- -
Birinci 5ert - -

BORSA DiŞi 

BAKIR 

Tahta \"e ynvarlak 69 70 

larıdeniz 

An .. dolu 
Beyaz 

Cava 
Çin 
Hindlya 
Seylan 

BALMUMU 

kg. .. 76 .. 
ÇAY 

k~. t6o 360 

.. 285 3SO 
.. 265 360 

DEMiR VE ENVA! 

tş 

tş 

Cıımlıt, köşebent tg. 8.50 kş 

J>ôrtko~e. lama, yuva " 
.Mıhlı~, silme " 
.Porrcı 
ıyın~enıncı 

Yu\•nrlak ( 6 mm, ve 
aşağı ) 

" (oluklu) " 16 

7.75 .. 
8.50 .. 
l'.50 " 

8.50 .. 
16.50 

Siyah saç 
Karfiçe 
Çinko 

.. ıı.~ı 12.50 .. 
10.50 12.25 .. 

Köıele 

Sığır 

Manda 

~ 
Elvan 

!7. 28. 

DERİ "lıleıımemiı., 
(Kurut hNabiledir) 

kg. 120 
lJ 
l 
il • 

1 ıd ... 
il .... 

105 
ııs 

100 

ıso 

125 
125 

110 

Beyaı çekme I " .. 
il .... 

60 
40 
50 
35 

85 
45 
90 
45 .. .. 

Sahtiyan 

Eh· an 

Beyaz 

1 .. .. 
ıı .. .. 
1 .... 

n" ,, 
HALI 

iS 
55 
50 
55 

ııs 

75 
57 
65 

tş 

.. 

.. .. 

... 

(490 
(360 
(330 

Trıblus(S30 

(504 
.. (420 

.. ) 
.. ) .. ) 
.. ) .. ) .. ) 

- . 
-. 
-. 
-. 

560. 
-. 

-. 
-. -. 

570. 

• .. 
• 
... 
• 

HAYVAN BORSASI 
• 

DİRİ SATIŞLARI CETVELl 

CtNSt 

Ea En 
~şağı yukarı 

SA '\1Sl AôlRLICI Kş S. Kş 5. ---
Karamın 
Dagııç 

Kınrcılı: 

Kuza 
"Süt" K:u:ı:usa 

Tıftlt 

Kara keçi 
Oj!lak 
Oktiz 
İnek 

1242 
633 
28 
14 

206 

126 

inek .. Ecnebi" 
Dana s 
Boj!a 
Manda 
Malak 

22 
24 

59343 
24411 

751 
808 

8539 

76748 
266 

743 

9281 
5212 

14 
7 
ıs 

15 

ıs -
19 50 

16 
ıs 

-- -..-- - - ...-

12 - ıs --- _,,,,,. 
a - ıs -
8 - s-
- - - ..-
10 - ı• -- - - -

6 75 s -
a - fl-

Be§inci yedi gün mükafatı 
12/ 12/935 tarihinde başlıya~:. 

18/12/935 akşamı bitecek altıncı • 
tmm ve yerli ızıalı haftası içi? çal": 
mağa geçen Ulusal ekono~ı ve. ~l 
tırma kurumu Istaobul şubesı beşın 
artrrım ve yerli malı yedi günü dolr 
, • .,""'"" b·:s -· • • . - _:1.~","'"t1::t 1Th•""1 di 
konomi ve artırma mevzuu etrafın 
ortaokullarda tertip edilen yazı >'~ 
nşlannda bi:inciliği kazanan ol<U el 
tara hediye olarak büyük kurta~.11 
Cumurbaşkammız Kamiil Atatür~ 
ufak kıt'ada büstünü vermeği ka d° 
laştırmtş ve sözü geçen orta okul ; 
rektörlüklerine işbu hediyelerin 1'1'' 
rumdan aldmlaırak kazanan yavru 
ra verilmesini dilemiştir. •t. 

clfl" 
Kurumun yurt yavrularını tes ,. 

(Metre murabbaı heaahile) 
Bergama 8 50 1 l 
Borlu S. 7 
llemlrcl 6 

hususunda vediği hediyeler c~dde ~ 
değerlidir. Bu hediyelere istih~ 
kazanan yavrular EmirgAn orta 0 ri. 
birinci sınıf C. şubesinden 59 Ba:.ı, 
Heybeliada orta okul üçüncü sı ~ 
tan 141 Yüksel, Çamlıca kız orta 

0 
t

kul son sınıftan 124 Handan, pa\f\liı'< 
paşa orta okul 3 B. den 13 Nı.t!'Ct~ 
İstanbul kız orta okul 3. A. sı?!ı S· 
382 Naime, Cumhuriyet orta os0 eJ, 
B. okurlarından 258 Şükran ı ,.. 
Gelenbevi orta okul ikinci sınıf rt' 
şubesinden 51 Ali Rıza, Eyüp ~ 
okul Suat Bozkurt, Gazi Osman lJe" 

Görde~ 

4. 
2.75 
9. 

tş erkek orta okul üçıüncü sınıf A. §~dJf 
sinden ı 63 Necdet Celal, Usk~ uf 
muhtelit orta okul l C. den 626 a 
dur. 3.f>O .. 

lspaıta (yıkanmış) 

(yıkacmam:ş) 

Kayseri \ha~ ipeı.: ı 
" ımaı çisterl 

" (merserııe ipek) 
(actınti birlncı) 

Niğde (çift) 

Uşak m2 
Kilim (eski ad.) 

12. 
7.50 10. 

~5. 
JO. 

13, 
16. 
8. 

4. 

ıı. 

50. 
36 ... 

ıs. 

24. 
o. 

" 
.. 

1.50 .. 

ıs. 

Öteki doğruldu: 
- Allah, allah ! dedi. sokakta ca

nım isterse yürürüm, canım isterse 
koşarım. Hakkım değil mi? 

- Evet ama, umumi bir yerde re
zalet çıkarmak da hakkınız mıdır?. 
Ciddi bir sebep olmayınca meselfi 
trende bile imdat işaretini çekmek 
hakkınız değildir. 

- Fakat efendim, ben kimseye bir 
fenalık etmedim ki .. 

- Nasıl etmediniz, bana ettiniz. 
Bir suçluyu takip ediyordum. peşini 
bırakmağa mecbur oldum. Neyse bu 
lafları bırakalım da, siz şu hüviyet 
varakanızı gösteriniz. 

- Hüviyet vara kam üstümde yok. 
Nikol artık bu fazla mukavemete 

dayanamadı. Haşin denecek bir çe
viklikle gencin ceplerine sarıldt, ne 
bulduysa çıkardı. Evvela cüzdanını 
açtı, muayene ederken mırıldanıyor
du: 

- Demek ki isminiz Alfons ! Al
fons Odigran .. Komiserim, siz bu is
mi tanıyor musunuz? 

- İsterseniz, bir telefone edelim. 
Nikol telefonu açtı, müdürlüğü 

Pamuk mahsulü .
0

, 

lzmirde pamuk mahsulü ü:ı:er1 r• 
hararetli muameleler olmuşturk• • 
muk alivre satışları 44 kunıta ft•~ 
dar yüksclmi§tİr. Almanya "'~ teJıli 
yadan pamuklarımıza fazla ıs 
vardır. 

buldu, biraz bekledi ve konuşın•ğ' 
başladı: . rıı"1·' 

- Allo .. Adli zabıtayı istıY0 ?Ji• 
Allo, Lüfebor sen misin? • Be~~111d• 
kol 1 Kuzum Lüfebor, climın; }; ;yi 
Odigran isminde birisi var. c bİS 
bir kumaşa benzemiyor. Böyl~li!l'l? .. 
isim hatırlıyormusunuz? .. ı;fe;igra11·' 
Nasıl? .. Evet, evet, Alfons O f ŞıJ 

1gra ·· · Allo, Strazburgdan bir te . pe1'•·· 
telgrafı okusanıza bana .. pek~ yı1'1ı-: 
Kısa boylu, tıknaz, düşük 1 ı;betçJ 
Ta kendisi olacak. Bu gece 11ınufet· 
müdiri kim? Hedoen mi? BaŞ ,,et• 
tiş .• Ala 1 Kendine vaziyet~ bab~8ğıI1' 
Bu adamcağızı gelip U.rsın so ııtsıf\" 
daki komiserlik merkezınden 
Teşekkür ederim. 

50
11r•• 

Ahizeyi yerine taktıktan 
Odigrana döndü, dedi ki: rıcel 

- Bu iş fena? Sen şark 111~eçe11 
bankasında memurmuşsun. b 1J1l11f' 
perşembedenbcri ortadan kaY 

0
11 dO' 

sun. O gün de milli müd.afaa;~ıı ~ 
kuz bonosu çalınmış. Yanı do '11''" 
bin franklık güzel bir oyun ~1rıl•" 
mış. Yoksa sinemada senden 

8 "'t) 
[Arkası 
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FELAKETTEN KURTULANLAR 
lnebolu Faciasından Kurtulan Ve ölenlerin 

Resmi Listesi Çıktı 
ı.ı::;:;m~ Bakanlıfının ikinci 
tl~L.. •kı aon &1• kat'i rakamları 
~ N)'lm!Ma n•tretmiftik. Ba
~ a~ tebliii9J• bildirdiği 
;:::'"" lrartanlanlarla maaleul 

........ .)'CUl,ann uim .,. hüui
~ de bqiin n•tredi.)'Ond.] 

Sağ olanlar: 
il-~= lnebolu Vapuru Süvarisi 

-.-uet Ali Kaptan . 
... ~-- lnebolu Vapuru Uçüncü Kap
-z laınau oğlu Rahmi. 
~ Mülizım Kaptan Tahsin oğlu 

4 - Bqçarkçı Cemal oğlu Salim. ! - ikinci Çarkçı Sait oğlu Halit. 
,.., - Uçüncü Çarkçı Muhittin oğlu 
qe•ıat. 

7 - kıtip Hamdi oğlu Murat. 
.:dri-:- İnebolu vapuru Lostromosu 

oğlu Mahmut Girt. 
~~ Tayfa Mehmet oğlu Veli Is-

~ - Serdümen Hüseyin' oğlu Ha
l TC'llbzon. 

lu ~ Am~ Memuru Zülkifil oğ-
l • RUe. 

....: 2 - Kömürcü Mehmet oğlu Ha
-t. Rize. 
1._U - Kömürcü Mahmut oğlu Mu-
ooerrenı, Rize. · 
..2_4 - Tayfa Mahmut oğlu Muhar
-'"'11, Rize. li!5 -Tayfa Mehmet oğlu Ibrahim, 

e. 
,,_,.1G - Atqçi, Dursun oğlu Mustafa 
~re le. 

-ı!!.-Atetçi, Ibrahim oğlu Durmuş 

.:!8 - Ate!Çi, Mehmet AJi oğlu Tah
--.n, Botu. 
~ - Ateşçi. Mustafa oğlu Ahmet, 

lu. 
ttt;~O - Serdümen, Mehmet oğlu Me
--,, Rize 2 . 
.,._ 2 - Kamarot Mustafa oğlu Ali
~. kadık" 2 oy. ..,._3 - Ambarcı, Mustafa oğlu Ha-

):14 - Yağcı, Hasan oğlu Mustafa, 
•thane. 

~11~ - Lostromo Ali oğlu Mustafa, 
n. 

~~ - Ateşçi, Akif oğlu Omer, Rize. 

28 
- Ateşçi, Mustafa oğlu Tahsin. 

te. - Atetçi, Talip oğlu Davut, Ri-

~marot, Salih oğlu Dervi§, 

ı,~o - Kamarot, Bekir oğlu Necati, 
-cnbuı 
31 . 

\uı. - Yağcı, Ali oğlu Recep, Istan-

ı,;~b;i Kahveci, HaliJ oğlu Nuri, 

ti~ l Telsiz memuru, Mehmet oğlu 
34 ıtanbuJ. 

lıa - Sıhhat Memuru, Mehmet oğ-
3~bciUrrahman, lstanbul. 
~ - Kama·~t Hasan Faik oğlu 

38 
lranbul. 

'-et. ~f Kamarot, Faik oğlu Ah-
37 ıtır. 

llit, ! - Kamarot, İbrahim oğlu Vi-

~~feci, Ali oğlu Mustafa, 

r.::,-Ah~ı. Nuri oğlu Musıafa, Ge-

40 
Yolcular: 

ı.ıt, -8; Yağcı Mehmet oğlu Hayrul-
41 lu. . 
~ - Anamur Sanly mahallesinde 
lıı 73 ticaretle me,gul Abdüllltif oğ-

42 Ylfrnda Memit. 
~ ""'."" Memişin oğlu Izmirde Iki
li)'e ~lrte cami yanında oturur Ma-

43 etnuru Şevket. 
"-ıJ..i; Maniaanın Molla Şaban ma
' 4e Şoför Hasan oğlu Mah-

~~ - I 'd H ' .. :"'il znu- e alkapınarda Yenı 
lc~ede oturan Telefon Şirke+inde 
'-11t. r 328 doğumlu Arif oğlu Mah-

L 
45 

- kilıs' . K k" .. d ...:r Ah ın urum oyun e renç-
~. !bet oğlu 327 doğumlu Meh
• 48 _ & 

~ C ~:vdmm Karacasu ku:asm
'-~ uına mahallesinde sakin Mani
)(~ Mehmet oğln 326 doğumlu 

4'1 l!:nıin. 
\e; -~ lzınirin Y enikövünden °renç
' nıet oğlu 327 doğumlu Os-

K•ndi laayatlan pahtlftna ue Türlt cioanmertliiinin tam bir örneği 
halinJ• 114 yolcuyu kurtaran lnikbal uapuru taylalan 

48 - Ermenakli Kemruz mahalle
sinden ticaret sahiplerinden Mustafa 
oğlu 318 doğumlu Rifat. 

49 - Alanyalı Gazipa§& mahalleli 
olup Mersinde iskelede Kavas Jsma
il Ağa oğlu 328 doğumlu Ibrahim. 

50 - Ali.iyeli Demirtq mahalle
sinden rençber Hüseyin oğlu 326 do
ğumlu Abdürrahman . 

51 - Selanikli olup Antalya Vila
yet Memuru Doktor Bekir Ali oğlu 
323 doğumlu Bedri. 

52 - lnebolunun Zarbana köyün
den olup ayni köyde oturan rençber 
Hüseyin oğlu 327 doiumlu Mustafa 

53 - Antalyanın Camü Atik ma
hallesinden olup ~yni mahallede otu
ran Demirci Mustafa oğlu 330 do
ğumlu Osman. 

54 - Merzifonun Hancı Hasan 
mahallesinden olup Niğde vilayetinin 
Bor kazası inhisarlar Takip Memuru 
Veysel oğlu Mahmut. " 

55 - Merzifonun Bozemir mahal
lesinden olup Iatanbu\d:l Davu~pa~
da Kasap İlyas iıkeleıi caddesinde otu 
ran Niğde Bor kazası inhisarlar ıM
muru Mehmet karısı Huriye. 

56 - Antalya Akseki Ormanağa 
köyünden kunduracı 334 doğumlu 
Kazım. 

57 - Vodinalı olup İzmirde Efref
patada Değirmen aoka,ında mukim 
kahveci Hakkı km 50 yatlarında Ay-

te· 
~S - Radostu oh\D Ant"dy.ı Mem

tetret 1f1iitinest HawtatNr~ *lJdötı< 
lah kızı 33 yatlarında Zekiye. 

59 - Alaiyenin Oba köyünden o
lup lzmirde Eşref paşada Osman Bey 
llOkak 12 numarada oturan Ibra'1im 
kızı 40 ya§ında Ayşe. 

60 - Adananın l·~~kilıamam mabat· 
lesinden olup ayni yerde oturan Ah
met Beti•· km 21 yaşınd.t Sibaha. 

61 - Antalya Ahıl·.:-:ı ruahalleKin· 
de Mehmet Ali kızı ve banın karısı 
50 yaıında Fatma. 

62 - Fatma kızı 1 l yaşında Leınan 
63 - Antalyalı olup Rakile ma

halle5i Karakol soı~ak 20 numLrPlı 
evde oturan Rifat '>ğlu Cenani. 

6 4- Bolunun Sekeli köyünde Da
vut oğullarından Şahmerdan oğlu 327. 
doğumlu terhis asker Kemal. 

65 - lstanbullu olnp Sultans~lim 
Yunuıtabak caddesi 43 sayıda Musta
fa oğlu 326 doğumlu Hasan. 

66 - İnebolulu Şi1manyazıh oğul
larından 327 doğumlu Osman. 

67 - Düzcenin Nasrettin ma
hallesinden Mahmut oğlu 327 doğum
lu Er.ef. 

68 - İstanbul Cavit Ağa mahalle
sinde Amcabey sokağında 40 numa
ralı evde Hüseyin oğlu 327 doğumlu 
Hidayet. 

69 - Istanbullu olup Billbüldere 
sokağında 212 n~maralı evde Hüseyin 
oğlu 327 doğumlu ~eki. 

70 - Istanbul, Beyl~rbeyi Korulu 
Çayır Çıkmaz aokak 2 numarada Ca
fer oğlu 327 doğumlu Cafer. 

71 - Manisanın Pata köyünden 
İsmail oğlu 327 doğumlu Ali. 

72 - lstanbulun Kocamuıtafapa
'8 Hacıhamza Kocadibek sokağında 
3 No. da oturan Salih oğlu 327 do
ğumlu Nuri. 

73 - Iatanbullu olup Çubuklu • 
Kanlıca caddesi 11 numaralı yalıda 
Bekçi Hüsnü oğlu 327 doğumlu Hür
rem. 

7 4 - Erzurumun Hınıs kazası 

Tanyolu köyünden olup ayni köyde 
oturan rençber Mehmet oğlu 326 do
ğumlu Sıtkı. 

7 5 - Adapazarı Tara.dibi mahal
lesinden olup Istanbulda Hacıpaşa 
Orhaniye caddesi 21 numarada ~tu
rur Berber Kemal oğlu 326 doğumlu 
İbrahim. 

76 - Çeşmenin Camiicedit mahal
lesinden ve Musalla sokaktan olup 
lzmirde Alsancak Mes'udiye caddesi 
1 numaralı evde oturan Refet kızı 
27 vaııoda Nezaket. 

77 - Refet kızı ?~ezaketin y~di ya-
tında kızı Leman. 

78 - Istanbul Topkapı Taşmekt~p 
Kemikle:'bumu sokak 12 numarada o
turan ve Mersinden Istanbula beca
yİf eden 323 doğumlu Osman oğlu ve 
1628 numarada mukayyet polis me
murlarından Necmettin. 

79 - Polis memuru Necmettinin 
karısı Mesrure. 

80 - Necmeddinin 3 yaşında ço
cuğu. 

81 - Trabzonun Sirene kazasının 
Alp mahallesinden rencrber Ali Os
man oğlu 327 doğumlu Temel. 

82 - Istanbul, Usküdar BiillıiHde
re caddesi 176 numarada oturım sine
ma kontrohı Mustafa oğlu 326 do
fumlu Nuri. 

83 - Eslrişehirin Seyitıa.!i kazası 
Şecaattin köyünden kundu--acı Ha
san oğlu 327 dı:ığumlu Sadık. 

84 - Silifkeli Tozar kövünden An
brada Oadpata çlftlfğlnde sucu Ali 
oğlu 317 doğumlu Mehmet. 

85 - llgazrn Gazi kövünden rcnç
ber Mehmet oğlu 317 doğumlu Meh
met AJi. 

86 - Antalyanm Demirci Karara 
Efemli mahallesinden bahçıvan Ha
san oğlu 329 doğumlu Ilvas. 

87 - Kuşadasmm dağ mahal!esin
den olup Antalyanın Pazar mahalle
sinde oturur kunduracı Mı:hmct ogJu 
304 doğumlu Cemal. 

88 - Çarşqıbanın Zuvar köyiin
den rencber Mehmet oğlu 327 do
ğumlu Cemal. 

89 - Osmaniyenin Çarl$ı mahalle
sinden olup ayni mı\hallede otuıan 
elbise boyacısı İbrahim oğlu 332 do
ğumlu Ahmet. 

90 - İzmir Adliye Mübaşiri Ata
canm karı11. 

91 - Antalyanm Eğridir Hasan 
mahallesinden olup ayni maha11ede '>
tur-.n kasap Abdülkadir oğlu 330 ~o
ğumlu Osman. 

92 - Antalyanın Tenekeci M usta
fa mahallesinden olup ayni mahalle
de otur~n bakkal Hasan Çavuş o~lu 
32ft doğumlu Yaşar. 

93 - Adananm Eskihamam :na~l
lesinden 111 numarada oturan serk~
miser Bekirin ailf'si, Mustafa kı:r.ı ~O 
yatımda Naciye. 

94 - Ad-:eıi yazılı Naı:iyenin c.ğJu 
Bc-hc;et. 

95 - Naciyenin kızı Sabiha. 
96 - Antalyanın Caınipasa civa

rından Mehmet Ali kızı 50 y~§ında 
Jo'ıtmanm torunu 1 1 yaş~nda Leman. 

97 - İzmir Keçecilerrlcn 112 nu-
maralı evde Aram kızı Cu;ra. 

98 - Vanela köyünden Ahmet 
oğullarından Yakup oğlu .i26 rbaum
lu Musa, Çanakkale Jand:ırma Mek
tebine mUrettep. 
. 99 - !'fardinin Şehidiye mttha1Je
ıınden Dıno olalJa·ından M :ıh mut 
oflu 332 doiumlu Zeki, gönüllü aıı· 
ker. 

.. 1 OO - Kolanın Mnlla Mustafa kV
yunden ~ustafa oi7Ju 3!2 li Ham, 
Antalya landannaaından terhis. 

101 - Samsun Musa k" .. d v 
1• - 1 ovun en o-
u~ ogu lanndan Hasan of,lu 3ı- d 
ğ-.ımlu Ali. Jandarma terh.iRi 

/ 
o-

. lO~ - Akhiaann Kolmetmer na
hıyesınde Kazancı Lö•.:'-d 1 .1 &l ı · " ,, .... en smaı 
05 u ımıaıl, .Jandarma terhisi 

104 - O"dunun Bulaman Hacı k6-
vilnden Abdullah o"lu .... 7 d _ 1 M • ıı; ••« 0"1ltn U 

usa, Jandarmadan terhis. " 

. 1 ~5 - Ordunun Bulaman Hacı 
~~·u~.de.n Osman oP.lu 327 doğur.ılu 
Huınu, ıandarma terhisi. 

106 - Ordunun Alibev köyüııl.l~n 
Ali oğlu 327 doğumlu Osman, ;c.n
d"rma terhisi. 

107 - Ordunun Çekice kciyünden 
Ramazan otlu 328 doğıımtıı Kadir, 
Jandarma terhiai. 

Yarınki 
Lik Maçları 

Lik maçlarının üçüncü haftası ya
rın oynanacaktır. 

Bundan evvelki maçların kimi ec -
nebi takımlarının lstanbulda bulun
ması, kimi de havanın muhalefeti d<>T 
layısile teahhure uğramııtı. Halbuki 
bu seferki maçlar hiç arızasz geçe -
cektir. 

Esasen bu seneki Jik maçtan her 
bakımdan çok enteresandır. Şimdiye 
kadar, oynanan liklerin daha üçüncü 
veya dördüncü haftasında tampiyo -
nanın kimlerde kalabileceği aıağı yu
karı bir tahminle söylenebilir ve ta
bii neticenin belli olması dolayısile 
de, işin heyecanı kaybolurdu. 

Halbuki; bu sene vaziyet büsbütün 
başkadır. Kümenin 12 klübe sıkarıl
ması, üçüncüden sonra gelecek olan
ların vaziyetini de, heyecanlı bir su
rette takip ettirecektir. 

Bundan ba§ka, bu seneki lik maç
larında pek mühim sürprizler olacak
tır. Nitekim bunlardan birincisi, A
nadolunun Beykozu yenmesi teklinde 
tecelli etti. 

İkinci kümeden birinciye geçen ta
kımlar, yaptıkları maçlarda büyük bir 
enerji gösteriyorlar ve kcndilerinde11 
ümit edilmiyecek sonuçlar alıyorlar. 

İşte bunlardan dolayıdir ki; onla
rın da ikinci veya üçüncü plinda ya
pacakları maçlar, Üzerlerine büyük a
laka çekecektir. 

Bu hafta oynanacak maçlara ge -
lince: 

Senenin en mühim maçlarından bi
ri olduğuna hiç şüphe edilmiyen Be
şikta! - Fenerbahçe maçı bu hafta 
Kadıköyünde oynanacaktır. 

Ayni ~~ı.ada, bu sene lik maçlarına 
kötü bir pnsla ba§lamı§. Anadoluya 
yenilmi§ ve Eyübe de çok zorlukla 
galip gelebilmit olan Beykoz ile Hi
lal oynayacaktır. İkinci kümeden ge
çen takımların hemen en iyisi olan 
Hilfl klilbliniin bu maçta alacağı •~ 
nuç büyük merakla beklenmektedir. 
Şeref Stadında; geçen hafta Fener -
bahçe ue çok güzel ve kafalı bir oyun 
oynayan, ve yine ikinci kümeden bi
rinciye geçmiş bulupan Topkapı ile, 
lstanbulspor oynayacaktır. Ayni u.
bada, ikinci maç Vefa ile Anadolu a
rasında olacaktır. Bu maç, her iki 
takımın da gens ve zorlu olması d~ 
layısilc enteresan olması kuvvetli bir 

ihtimal dahilindedir. 
Taksim stadında da Galatasaray 

ile Süleymaniye brtılaııyorlar. Ay -
ni sahadaki ikinci maç, Günet ile E
yüp arasında olacaktır. 
Güneşin Süleymaniye karşısında 

oynadığı güzel oyun, Eyübün de 
Beykoz kartııında gösterdiği enerji
yi gözönünde tutarsak haftanın bi -
rinci planda bir maçı olduğunu kabul 

ederiz. 

[ BiLOiFttK.:~ 
16-11-935 Cumarteıi icra edilecek 

lik maçlan: 
Fenerbahçe stadı: Alan gözcüıü 

Ahmet Adem. Beykoz - Hilil B. ta
kımlan. Saat 13,30 hakem: Ahmet A

dem. Fenerbahçe - Beşiktat B. takım
ları 15. ı 5 hakem Ahmet Adem. 

Şeref stadı: Alan gözcüsü Saim 
Turgut: latanbulspor - Topkapı B. 
takımları 13.30: Saim Turgut. Vefa 
Anadolu B takrmları 15.15: Tallt ö
zışık .. 

Taksim stadı: Alan gözcüsü Şazi 
Tezcan: Gilnet - Eyüp B. takımları 
13,30: hakem ~azi Tezcal\: Galatasa
ray - Süleymanıye B. takımlan 15,15: 
hakem Şazi Tezcan. 

ı 08 - Ordunun ~fahmut Bren kö· 
yünden Osman oğlu 327 doğumlu 
Emı ullah, jandarma t·:rhisi. 

~J~ - Antalya Şeyh Sinan m.ıhal
Ierinden Hacı Şaban oğlu 330 d'~ 
ğumlu Ali. Çanakkale Jandarma mekft 
tel:>ine mürettep. 

ııo - Çivrinin Apğı mahallesin
den Ahmet oğlu 326 doğumlu Yapr, 
Antalya piyade alayından terhis. 

ı 11 - Iatanbul Mahmutpaf8 Sul
tan Odala·-ından 17 numarada Abdü
laziz oğlu 335 doğumlu Zeynelabidin. 

112 - Tarsusun Sakızlı mahalle
sinde Mustafa oğlu 327 doğumlu En
ver. terhis efradı. 

113 -Boyabat Kise köyünden 
Maohmut oğlu 327 doğumlu Mehmet, 
terhis efradı. 

114 - Ordunun Buharlı ldSyünden 
SalDı oğlu 327 doğumlu Ali, terhis 
efradı. 

· 115 - Boyabat Atağıpınar köyün
den Süleyman oğlu 327 doğumlu 
Omer LQtfi, terhis efradı. 

116 - Ordunun Anzar köyünden 
Mehmet oğlu 327 doğumlu Feyzi, 
terhis efradından. 

1 17 - Ordunun Çavtımar köyün
den Mustafa oğlu 327 doğumlu Ah
met Ali, terhis ehldı. 

118 - Ordunun Hendekçc köyün
deı• Mehmet oğlu 327 doğumlu Ham
di, terhis efradı. 

119 - 23 ilncii Alay Tiifekçi Z... 
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Tek Taşlı Yüzük J 

Çocuklufumuz beraber geçti. Be
nim bıyıklanm onun memelerile be
raber büyüdü. Biribirimizden hiç ay
nlmryan iki arkadatken, iki dost 
ve iki sevgili olduk. Biz büyüdükçe 
hislerimiz rengini değittirdi. Bakıtla
nmız batkalattı· Günün birinde göz
lerimiz ve ellerimiz birletti romanlar
daki gibi biribirimize ''Seni seviyo
rum., dedik. 

Gizli bulu,malar, kıskançlıklar, 
göz yat:arı, sitemler ve mehtap.lı ge
celerde bulutlar arasında teıellı ara
malar ve renkli kağıtlara yazılmış 
mektuplar batladı. 

Ben hayata atıldım. Para kazan-
mak için çalıf!Yordum. Aile~i. ~e. oı:ı~ 
ev.endirmeğe kalkıttı. Bırıbırımızı 
artık göremiyorduk. Odalarımıza k~
parup ağlamaktan baıka yapılacak ış 
kalmamııtı. Bir hariciye memuru ile 
evlendi ve Berline gitti. Onu altı se
ne hiç görmedim. Ondan bir haber a
lamadım. 

Nihayet sıcak bir ağustos .. gü!1~ 
idi. Ona iskelede rasladım, gozlerını 
önüne iidi ve yürüdü. Selim bile 
vermedi. Çocukluk ve gençlik arka
datımm bu tanımamazlığına gönlüm 
bir türlü razı olamadı. Ardından kot-
tum. • 

• - Meliha t dedim. 
Döndü: 
- Evliyim Necip, dedi. Ben ise 

bunu işitmemit gibi: 
- Yarın sabah saat tam sekizde 

Çınarda buluıalım. . . 
Dedim ve yiirüdüm. Çınar bızım 

onunla milfterek gençlik batıralan
mızm p.hidi olan yerdir. Bu, iri göğ
deli, bol gövdeli bir çınar ağacıdır. 
Meliha ile hep orada bulutur ve se
vişirdik. Helecanlı bfr gece geçirdim. 
Sabahleyin bir damla ümidim olma
dığı halde saat y~di buçukt~ Çınard.a 
idim. Kendi kendıme: Gelmıyecek dı
yordum. Fakat ne de olsa beklemenin 
ıztırabı kadar zevki de vardır. Kalbin 
çarpmağa batJamıttı. 

Nihayet ıöründü. Bana yaklaııyor
du. Battan apğı beyaz giyinmişti. 
Yavat ve edalı adımlarla geliyordu. 
Koıtum ve ellerinden yakaladun. El
lerini o kadar aıkmıttım ki parmak
larının arasında tek tatlı bir yüzük 
avucumu acıttı. 

Tek kelime konupnadan bir müd
det öylece kaldık. Sonra anlattı. Ai
lesi ile görüımek üzere kocasından 
izin alarak lıtanbula gelmiş. Tetrin
lerde gene Berline dönecekmi1. Elle
rini ellerimin içine aldım. Yüzüğü ile 
oynuyordum. Bu halkanın kocasını 
hatırlatıtı canımı sıkıyordu. Parma
ğındaki halka ile çevire çeviff oynar
ken halka avucumun içinde kaldı. 
Kendisinin haberi yoktu. Yürüdük. 

Yazan: E. N. 

şimdi. 
Aradım. ÇakıJ1ann, otların arasın

da başım iğilmiş olduğu halde uzun 
uzun aradım. 

Beyhude arıyordum. Çünkü yüzü.. 
ğü ben farkında olmadan parmağı
ma geçirmiştim. Ne ben ne o par
mağımdaki yüzüğü görmüyorduk. 

Yüzük bulunamayınca Meliha al
ladı ağladı ve: 

- Ben bu yüzüğün kaybolutuncla 
bir fecaat, bir §eamet seziyorum, 
dedi. Keşki gelmeseydim. Kocalı b~ 
kadının ihtiyatsızlığırun cezasıdır · 
bu, diY.ordu. Nihayet aramaktan vu• 
geçtik. Sonra artık her gün buluıma
ğa baıladık. Kaybettiği şeyi unutmuı 
gibi görünüyordu. Ben de zalim bir 
hisle ona bu yüzüğü vermek istemi
yordum. Nihayet Berline döndü, ps 
yaşları ile biribirimizden ayrıldık. 

Yüzük bende kaldı. Parmaiımdaa 
ayırmıyordum. 

Aradan şöyle böyle iki sene kadar 
geçti. O gün çok fazla kar yaimııtı
Fatih-Harbiye tramvayında idim. Ga 
zete okuyordum. Yanımdaki adam 
birdenbire : 

- Affedersiniz, isminiz "Necip .. 
mi? 

Diye sordu. Gazeteyi kapadım. 
- Evet 1 dedim. Tanıtıyor muyud 
M üteessirdi. 
- Hayır, dedi. Parmağınızdaki yü

zükten tanıdım sizi. 
- Kimsiniz? 
- Melihanın kocası. 
Kızarmışım. . 

- Ölürken hep sizi uyıkhyordu. 
- Meliha mı? Öldü mü? 
- Bir buçuk sene oluyor. 
Cebinden büyük beyaz bir mendO 

çıkardı. Gözlerini sildi. 
Ben dona kalmıttım, o mütevek· 

kil: 
- Hepsini biliyorum, dedi. 
Harbiyede tramvaydan indik, bit 

kahveye girdik. Ütümütüz. Karplık• 
lı birer sıcak çay içtik. Bana anlat
tı. İstanbuldan Berline gider gitmes 
hastalanmıı. Bet ay kadar yattıktJD 
sonra kurtaramamıtlar, ölmüf. 

Konuıtuk, hatta' ağlattık. Bu adam 
benden yüzüğü kendisine 1atmamı, 
batıra olarak onu saklamak iatedili
ni söyledi. Elleriiıi sıktığım AJD&n. 
avucumu acıttığı ıündenberi benim 
için en güzel teselli olan bu yüziiiB 
nasıl feda edebilirdim? 

Fakat karşımdalri adamın kederini 
dü§ündüm. Onunki benimkinden da· 
ha büyüktü. O, aldatılmıı bir ·koca 
ve Melihadan öksüz kalmıı iki yav
runun da babası idi. 

Ölünün ardından döktUğü ıöz yat
larına ve yavrularına hürmet ederek 
parmağımdan yüzüğü çıkardım ve 
kendisine verdim. Bana onu ödemek Neden ıonra: 

- Gördünüz mü? dedi, 
dütmüş. Haydi arayınız 

yüzüğüm için bütün gayretini botuna kullan-
bakalım dı. 

biti Abdullah Zihninin karısı ve Ah · 
dullahın kızı Nezahet. 

120 - Abdullahın kızı lban. 
121 - Anlr.arah 327 do~umlu Ha

san oğlu Mehmet. 
122 - Murat oğlu 321 doğumlu 

Ordulu Kamil. 
123 - Hasan oğlu 328 doğumlu 

M-chmet Yapr, Antalyadan. 
124 - !=mirli Kizım kızı 50 yatın-

da Ayte· • 
125 - lzmin!e Sultaniyede 7 5 nu-

maralı evde AJi oğlu ve 328 doğum
lu Rüstem, Mersin jandarmasından 
terhiı . 

126 - Antalyanın Teş,•ir.iye ma
hallesinden olup Pettemalctlarda 128 
numaralı fırında oturan Şoför Hüse
yin otlu Mehmet. 

127 - Izmir Adliye Mübatiri Ali 
Atacan. 

ölenler: 
1 - Karadenizin Unye truasınm 

Kaynarpınar köyiinden Ali o~lu Ali, 
terhis efradmdan. t . . 

2 - Aslen Giritli olup Tan.uı sıcıl 
nüfusunda kayıtlı 286 doğumlu lsma
il oğlu Ali. 

3 - Rumeli muhacirlerinden Zül· 
fikar kızı 30 ya'1arında Mürüvvet. 

4 - İnebolu Vapuru Ikinı:i Kapteı
nı Besim. 

5 - lzmirde Setvilitep.!de 9 sayılı 
evde oturur Giritli Sait otlu Muzaf
fer, 6 Pflllda çocuk. 

6 - Mersinden Istanbula "lakleden 
Polis Necmettinin oğlu Ali. 

7 - Ezinenin Pınarba!l köyünden 
Çavuş oğlu Ahnıedin karm ve BeJri. 
rin kızı 50 yatında Fatma . 

8 - Fatmanın kızı ve Mehmet ka
rısı 28 yatında Hafize . 

9 - Hafizenin 3 yqndaki çocuğu 
Ekrem. 

1 O - Urla iakeleıind~ oturan AlL 

POLiS 

akıntıya Sandahnı 
Kaptırdı! 

Sanyerde M'übacir mahallesinde 
oturan aandalcı lunail, dün saat 
13,5 ta Sanyere giderken ArnaTUt 
köyünde akıntıya tutulmuıtur. la • 
mailin çabalamaama rağmen aan • 
dal devrilmit ve kendisi de deni• 
dütmüttür. Etraftan yetitenler la • 
maili boğulmaktan kurtarmıtlarchr. 

• Dün gece, aaat yirmi birde Ka
dıköyünde Hamam aokaimda otu • 
ran arabacı Abdullah, çok içmek aa 
retile ıarhot olmut, caddelerde ba· 
inarak ıezmiye batlamıfbr. 

Şehir nizamlanna aykm harek• 
ti görülen ıarhot tutulmuıtur. 

e Dün •~at on dokuzda Topha -
nede ı~el endüıtri okulu önünde bir 
tramvay arabasından düten 50 ya
tında Halil, hastaneye kaldmlmq -
br. Halil, çok kan kaybetmiftir. 
TramYay~tbr. 
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Dünya Ga~etelerine Göre A. 

a ·sel er 
A 

Harbin Akıbeti ~un~n ~ümhuriyet- Amerikada 
~llerı mucadeleye • 

30 Cinayet I şligen 
Haydut öldürüldü Zecri Tedbirlerin Harbi Durdur

ması imkan Dahilinde Değil 

hazırlanıyorlar Kadın Bır 
''Le Petit Porisien" in Atina mu

habiri yazıyor: 

italva Son Bir Hatve 
Sosyetesinden 

Olmak Üzere 
Çe~ilecektir 

Uluslar 

Çaldaris ile saltanat naibi Kondi
lis arasındaki ihtilaf devam ediyor. 
General Kondilis parlamentoyu fes
hetmek istiyor. Çaldaris ise buna mu 
halcfet ederek bu tedbirin kendisini 
ansızın iktidar mevkiinden uzaklaştı
ran 10 teşrinievel darbesi kadar meş
rutiyete muhalif olduğunu söylüyor. 
General Kondilis bugün Çaldarisin 
kuvvet kespetmekte olduğunu görü
yor. Şimdiye kadar 110 meb'us ken-

"Obaen>eT" ga:etesinin 10 tarihli 
nü.ıhcmndaki başmakaleden: 

Başlangıcında dünyada yaşıyan in
sanların onda birinin bile haberdar 
olmadığı ''Büyük İtalya,, fikri ve bu 
fikri taııyanlann Habeşistan hak
kındaki düşünceleri artık apaçık mey
dana çıkmış bulunuyor. Şimdi ulus
lar sosyetesinin de .harbe mani ola
cak kuvvette olmadığı herkesçe an
laşıldı. 

Diğer taraftan İtalyanların Habeş 
topraklarında beş hafta zarfında ka
zandıkları askeri zaferler, birçok ka
hinlerin iddialarını hiçbir bakımdan 1 
haklı, çıkarmıyacak şekilde İtalyan- ı 
lar lehine inkişaf etmiştir. Gerek şi
nıal gerekse cenupta kat'i ilerlemeler 
yapılmaktadır. 

Bir hafta sonra zecri tedbirler tat
bik mevkiine girmiş bulunacak, elli
ye yakın ulus, İtalyan ihracatına kar
şı kağıt fu:erinde boykot ilan etmiş 
olacak. 

Bu uluslardan ancak birkaçı boy
kot isinde müessir olabileceklerdir. 
Bunl.;r da boykot mcselsinde 1ngil
tereye tabidirler. Şimdi İtalya da 
mukabil boykota geçmiştir. Anlaşıl
dığına göre İtalya başvurmadık hiç
bir tedbir bırakmadan ekonomik ba
kından sonuna kadar dayanmağa ka
rar vermiştir. 

Zecri tedbirler karşısnda İtalyan -
ların hatta mahvolmak pahasına bi -
le olsa baş eğeceklerini tahmin et
mek çok boş bir fikirdir. 

Bunun için de evvela daha büyük 
bir kavgayı göze aldırmış olmak la
zımdır. 

Bu mücadeleyi iyi bir neticeye 
bağlıyabilmek için ne uluslar sosye
tesi, ne İngiltere, ne de bu mesele et
rafında toplanan umumi alaka kafi 
değildir. 

İtalya son bir hatve olmak üzere 
İtalya sosyeteden çekilecektir. Bu 
jse uluslar sosyetesi azası arasında 
anla§amamazlıklara kadar dayana
caktır. İngiltere ile Fransa arasında
ki münasebat tatsızlaşacaktrr. Nazi
ler ise Avrupanın yegane hakimi va
ziyetini takınacaklardır. İngiltere 

Adigrat'tan it ibaren ltolyan 

ıimdiki siyasetine devam etmekle 
Alman hakimiyetinin tekrar tesisine 
yardım etmekten başka bir şey yap
mıyor demektir. 

Acaba bu işin sonu nereye varacak
tır? İşin tehditlerle halledilemiyeceği 
kat'i olarak anlaşıldı. Zecri tedbirle
rin ise harbi kısaltmak yerine bilakis 
uzatacağını, hatta Avrupaya da si
rayetine yardım edeceğini tahmin 
liiç de kehanete muhtaç bir şey değil
dir. 

Dünyada hiçbir kuvvet yoktur ki 
Habeşistanı eski haline ifrağ edebil
sin, arazisini ona iade ettirsin 1 Şi
malde, İtalyanlar Makalle ve daha 
ilerilere kadar nüfuz etmiş bulunu
yorlar. Bu btitün Tigre kraliyetinin 
istila edilmiş olduğunu gösterir. Yer
li halk tarafından da iyi karşılanan 

İtalyanlar, vahşi bir memlekette me
deni bir idare kurmaktadırlar Aca
ba uluslar sosyetesi bu idareyi; sui
istimaller, esaret, istibdat ve tüyler 
ürpertici tecziye usulleri gibi şeyler-

Evvelce Rcu1Seyyum'un karurgôhı olan yerde General Villosonta oraya 
giren kıtaatı teftif ederke n 

No. 176 

KIRMIZI VE SiYAH 
kere daha madame de Renal'i görebi
lir, bu bahtiyarlığa ererse ona ne 
söyliyeceğini düşünüyordu. Kadın el
bette onu susturmak istiyecekti; o 
halde Julien'in daha ilk kelimede bü
tün nedametini anlatabilmesi lazımdı. 
.. Böyle bir hareketten sonra benim 
onu, yalnız onu sevdiğime nasıl ina
nır? hem benim onu öldürmek iste
yişim gözümün yükseklerde oldu
ğundan, yahut da Mathildc'i sevdi
fimdendi.,, 

Yatağa girip de çarşafın kaba bir 
bezden olduğunu hissedince aklı ba
şına geldi. "Ha 1 dedi, ölüm mahkumu 
olduğum için zindana atılmışım. 
Doğru ... 

''Comte Altamira anlatmıştı; Dan
ton kafası kesilmeden bir gün önce 
o kalın sesi ile: Tuhaf 1 demiş, giyo
tine edilmek filinin her zamanı tas
rif edilemiyor; giyotine edileceğim, 
giyotine edileceksin deniyor da giyo
tine edildim denmiyor.,, 

Julien devam etti: "Niçin denme
ıin? bir ahret varsa o da pek ala de
nir? ••• Ama bir ahret var da karşıma 
lairistiyanlann Allah'ı çıkarsa yandı
fım gündür: o. müstebidin biri. müs 

STE NDHAL 

tebid olduğu için de hep öc almak pe
ginde; kitabı hep en ağır cezalarla 
dolu. Qnu hiç sevmedim, hatta kimse 
nin onu samimi olarak sevdiğine ina
namadım. Hiç merhamet nedir bil
mez ( Kutaal-kitab'ın birçok parçala
rını hatırladı). Beni fena halde ceza
landırır ... 

"Ya karşıma Fenclon'un Allah'ı 
çıkarsa 1 O bana belki: Sen çok sev
diğin için çok günahın bağışlanacak ... 
der. 

''Ben gerçekten çok sevdim mi? 
Evet, madame de Renal'i sevdim ama 
ona karşı hareketim çok feci oldu. 
Her işimde olduğu gibi o işte de ba
sit ve mütevazı meziyeti bırakıp par
lak olan şeylere koştum ... 

"Afiıa neler umabilirdim !... Bir 
harp çıkarsa süvari a 'ayı; sulh zama
nında elçilik sekreteri; sonra elçi ..• 
çabucak politika işini kavrar.o mevkie 
geçerdim .. Bir budala bile olsam, 
marquis de La Mole'un damadı için 
korkulacak önürdeş mi bulunur? Bü
tün budalahklanm hoş görülür, da
ha doğrusu birer meziyet sayılırdı. 
Değeri büyük, Viyana'da, Londra'da 
saltanat süren bir adam ... 

amelesi yol yapıyor 

le mi tebdil etmek istiyor? Bunu is
temek, İtalyanlann yaptıkları yeni 
yolları tahrip ederek eski ke~i yolla
rı ile iktifa etmekten başka ne de
mektir? 

Makallede, Ras Guksa İtalyan ha
kimiyeti altına geçen Tigre valisi ta
yin edilmiştir. Bu adam, Habeş im
paratorundan daha saf ve temiz bir 
kanla Süleyman hanedanına mensu
biyetini iddia ediyor. Ras Gugsa'nın 
iddiası yalnız şahsına mahsus değil
dir, belki Habeşistanda birçoklarının 
noktai nazarını ifade etmektedir. 

Haile Selassie'ye gelince,. onun 
memleket dahilindeki idaresinden 
memnun olmıyan birçoktan vardır. 
O belki bir bakımdan zekidir, fakat 
bu zekanın kifayet .edip ctmiyeceği 

malum olamaz. Bu itibarla asıl Ha
beşistamn imparatorun idaresi altın
da birleşik bir müdafaaya devam ed:J> 
etmiyeceği de sorulabilir bir sualdir. 

Cenupta İtalyan harekitı yağmur
lardan dolayı birkaç hafta teahhura 
uğramıştır. Maamafih ceneral Gra
zioni harekata başlamış bulunuyor. 
Harrar yolu üzerinde ve Ogaden ha
rekatına anahtar bir mevki sayılan 

Gorahai §imdiden alınmıştır. Bu mev 
ki çok iyi tahkim edilmişti. Halbuki 
birdenbire sukut etti, Bütün bunlar 
gösteriyor ki talii harp hakkında da
ha mufassal bir hesap vermek günü 
de uzak değildir. Bunları da bir tara
fa bırakarak biz burada harbin siya
si morali hakkında fikrimizi söyliye
lim. 

Zecri tedbirler Habeş harbinin hiç
bir bakımdan halli demek değildir. 
Uluslar sosyetesi önünde yükselen 
galvanize, Habeş imparatorluğu ar
tık geri dönmiyec~k şekilde maziye 
karışmış bulunuyor. Bu tarihi vakıa
yı değiştirmek uluslar -sosyetesi için, 
bir nehrin dağın tepesine doğru akı
tılmasını istemek kadar vahidir. 

- Pek öyle değil, beyefendi, üç 
gün sonra giyotin. 

Julien kafasında bir alay gibi beli
ren bu düşünceyi gülerek karşıladı. 
"Hakikati ararsan bir insanın içinde 
iki kişi var, dedi. O alaylı sözü de 
kim düşünüp söyledi?,. 

İçinde, kendisine itiraz eden ikin
ci şahısa: "Evet, dostum, dedi, üç 
gün sonra kafam kesilecek. M. de 
Cholin, abbe Maslon'la ortaklaşa bir 
pencere kiralayıp benim kafamın na
ııl kesildiğini seyredecekler. Bakalım, 
pencerenin kiralanması iginde, bu iki 
sayın zattan hangisi öbürünü yere 
çalacak?,. 

Botrou'nun V enceslas tragediasın
dan §U parça hatırına geliverdi: 

LADİSLAS 
... Mon ame est toute prete • 
Le ROİ, pere de Ladislas. 
L'.Cchafaud l'est aussi; portez-y 

votre tete. ( ı) 

Julien: ''Güzel cevap doğrusu!,. di
yip uyudu. Ertesi sabah iki kolun 
kendisine sık ısıkı sarıldığını duyup 
uyandı. Gözlerini açıp şaşknı şaşkın: 

- Ne? bu kadar tez mi? dedi. 
Gelenin Mathilde olduğunu anla

yınce: "Çok şükür ki ne demek iste-

disine iltihak etmiştir. 
Çaldaris: "Hafta nihayetine kadar 

bunların miktarı 150 ye kadar çıka
caktır,, demişti.r. 

İki parti şefi olan Papanastasiyu 
ve Papaandriu, evvelce sürüldükleri 
halde bilahare serbest bırakılmışlar 
ve Atinaya gelmişlerdir. 

Kondilis bu iki şefe asla ehemmi
yet vermemektedir. Geçen gün ken
dilerine zalim bir tavırla: 

- Artık bir manastıra kapanmak
tan başka yapacak bir işiniz kalma
dı J.. Demiştir. 

Fakat bu şeflerin hiçbirisi Aynaro
za gitmek niyetinde değillerdir. Bun-

1 lar bilakis her zamandan ziyade cüm
huriyet için mücadeleye karar ver
miş gibi görünüyorlar. Herbiri ayni 
itimat ve ayni ümitle hareket etmek
tedirler. 
Plebisit'in ertesi günü cümhuriyet

çilerin sözü dinlenir bir şefi ve eski 
başbakan Kafandarisle görüştüm. 

Kafandaris plebisite hiçbir ehemmi-
yet vermemekte ve onu çılgınca bir 
hareket telakki etmektedir. Kafan-
daris bana dedi ki: 

- Kralcıların, halkın serbest suret 
te reyine müracaat etmeğe cesaret 

K.ofandarl• 

etmediklerinin delili de, genoydan ev
vel bir hükumet darbesi yapmış ol
malarıdır. Bununla beraber Çaldarise 
basit ve dürüst bir teklifte bulundum. 
Hafi surette rey verilen ve ayni za
manda rey vermek işinin intizamını 
temin eden yeni bir genoy yapılma
lıdır. Eğer kralcılar yüzde otuz rey 
elde edecek olurlarsa ben hükümdar
lık için rey vermeğe hazırım!. 

- Demek oluyor ki, yapılan genoy 
da hükümdarlık ezici bir çokluk el
de etmesine rağmen, memlekette 
cümhuriyetçilerden mürekkep bir ek
seriyt vardır. 

- Sizi temin ederim ki Yunanis
tanda. kralcılardan üç misli fazla, 
cütnhuriyetçi vardır. Hatta hakiki 
kralcı yok gibidir. Yalnız kral Kos
tantinin oğlu olduğu için kral Jeor
ge'a bağlanmış olan ve kral ailesine 

diğimi anlamadı 1.. dedi. Bu düşünce 
ona soğuk-kanlılığını iade etti. Mat
hilde sanki altı aylık bir hastalıktan 
kalkmış gibiydi: gerçekten tanmmı
yacak bir hale gelmişti. 

Ellerini acturcasına burarak: 
- O Frilair alçağı bana oyun etti, 

diyor, öfkesinden bir türlü ağlıyamı
yordu. 

Julien: 
- Dün söz .söylerken ne güzeldim, 

değil mi? dedı. Ömrümde ilk defa 
olarak söyliyeceğim sözü, önceden 
hazırlamamıştım 1 Doğrusu bunun 
hem ilk, hem de ıon defa olmasından 
korkulabilir. 

O anda Julien, Mathilde'in ruhu 
ile, usta bir pianistin piano çalması 
gibi oynuyordu. 

- Gerçi ben bir asilzade değilim 
ama Matbilde'in yüksek ruhu, agıkı
nı da kendine kadar yükseltti. Sanır 
mısınrz ki Boniface de La Mole, hU
kümenleri kargısında benden daha 
çok metanet göstermiştir? 

( 1) LADİSLAS: Ruhum hazırdır. -
KRAL, Ladi&las'ın babası: Dar abcı da 
hazır; haydi, bagmı oraya götür. 

O gün Mathilde, herhangi bir evin 
beşinci katında oturan bir fakir kız 
gibi, gösterişsiz, yapmacıksız bir gcf
kat hissi ile hareket ediyordu; fakat 
sevgilisinin ağzından daha sade söz
ler çıkmadı. Julien ona, farkına var
madan, vaktile kendi çektiği işken
cenin acısını çektiriyordu. 

Julien: "Nil'in kaynakları bilin
mez, dedi; nehirler kıralını, küçük 
bir ırmak halinde görmek insan gö-

Vıvian Chcue 

''Porü-Soir,. dan: 1 Hapishanede bulunduğu zarn!tt 
~merik~n~n en tehlikeli. kad_ını ad- mahpus kadınları ahlaken yilkscltft1C:~ 

dedılen Vıvıan Chase rakıp hır hay- için te§ekkül eden cemiyetin baş1'8 
dut çetesi tarafından Nevyorkta öl- h t 1 t k 'Ik - etreti 
d"' ··1 ·· tü v· · Ch , nına aya ını an a ır en ı ~ uru muş r. ıvıan ase ın cesc- .. , • urıdt 
di kurşunlarla delikdeşik bir halde, Munch ten bahsetmış ve son 
Kansas City'de bir hastane önünde Münch'in öldüğünü söylemittir. 
bir araba içine bırakılmış olduğu hal- - Acaba ne oldu? diye sorunca g•• 
~e bulunmuştur. Ceset tamamiyle s.?· yet soğukkanlı1:.kla: , 
gumuştu. Bu kadın haydut, henuz N d 1 ki G t t bii bif 
genç ve oldukça güzeldi. Otuz yaşın- -:- ~- e~ 0 aca . · -~ye a e-
da bulunmasına rağmen şimdiye ka- şekilde oldu. Beynıne uç kurşun Y 
dar otuz kadar kanlı vak'ada parma- di, demiştir. . 
ğı vardı. -. Vivian Chase altı ay sonra haP1~ 

Vivian Chase 18 yaşına kadar aile- hane duvarını delerek kaçmış ve Ş 
si arasında y~ı tır . ..Bnbası ve ana- kagoda büyük bir konserve fabriltB,ı 
sı fakirdi. Fakat genç kizın güzel sahibi olan A u t L.uer'i kaçırınır 
gözleri vardı. Kendisi zarifti. Hayatta 
birçok emelleri vardı. Genç kız, ken
disine bir koca buluncaya kadar bir 
mağazada bir müddet ipek çorap sat
mış, fakat günün birinde işini bıra

karak Hollivuda gitmiştir. 

Vivian Thase güzel olmakla bera
ber fotogenik olmadığından Holli
vuttaki sinema aleminde iş bulama
mıştır. Fakat orada içki kaçakçılığı 
yüzünden çok para kazanan birtakım 
kimselerle karşılaşmıştır. Vivian 
Chace burada bir müddet haydutlara 
metres olmuştur. 1932 senesinde Vi
vian beş sene hapse mahkum olmuş-
tur. 

taraftar olan birtakım kimseler var
dır. 

- O halde istikbal için ne dersi
niz? 

- Ben sihirbaz değilim.. Fakat 
cümhuriyetin bir gün gelip Yunansi
tanda galebe çalacağından eminim. 

Bununla beraber kral Jorjun libe
ral ve bitaraf bir zihniyetle, itidal ve 
soğukkanlılıkla hükümcti idare ede
ceğini ümit edelim . ., 

züne nasip olmamıştır: böylece Juli
en'i zayıf görmek de kimseye nasip 
olmıyacaktır, çünkü bir kere o zayıf 
değildir. Ama gönlüm çabucak yumu
şuyor; en bayağı söz, gönlünden 
gelen bir eda ile söylendi mi, hemen 
sesime bir rikkat veriyor, hatta gö
zümü yaşartıyor. Kaç defa bu yüz
den, kuru kalpli insanların hafifse
mesine uğradım! Benim aman dile
diğimi ısandılar: işte buna tahammül 
edemem. 

''Danton, dar ağacı başında, kan
sını hatırlayıp üzülmüş derler; ama 
Danton cılız, sıska bir millete kuvvet 
vermiş, dügmanın Paris'e girmesini 
önlemi§ bir adamdı .. Benim neler ya
pabilecek bir adam olduğumu bir ben 
bilirim... Baıkalarının gözünde bir 
BELKİ isem, igte o kadar. 

"Buraya, zindana Mathilde değil 
de madame de Renal gelseydi yine 
kendimi tutabilir miydim? Yeisimin 
ve nedametimin son dereceyi bulma
sı, Valenod'ların ve memleket eşra
fının gözünde ölüm korkusu, o alaçk
ça korku oluverirdi; paraları olduğu 
için hiç bir ~ey imrenmek, heves et
mek tehlikesıne düşmiyen o adamlar 
istedikleri kadar böbürlensinler, ha
kikatte ne zayıf insanlardır 1 Beni 
ölüm cezasına çarptıran M. de Noirod 
ile M. de Cholin: Ne olacak? keres
teci oğlu 1 derler. Bilgin, işgüzar bir 
adam olabilir ama cesaret... Cesaret 
öğrenilemez ki 1 Hatta şimdi ağlıyan, 

bL ~ 
Amerika haydutları, ölen metle 

daşları şerefine büyük bir cen'aze al•~ 
yı tertip ctmi~lerdir. Cenazeye 1 

bin dolarlık çiçek gönderilmiş 11 

yüzlerce kişi hazır bulunmuştur.,_.., 

. ri"' - Lutlen §U Habeı vahrl• 
iki ton medeniyet 8Ötiiriinii~· 

( Pravda) Jatt: 

n şıJ 
daha doğrusu artık ağhyaınıYa 
zavallı Mathilde bile... idi• 

Kıza baktı, gözleri kıpkırnııt:J 1>i' 
onu kollarında sıktı: Gerçekte~ııııt· 
sıtırap görmek, kurduğu kıyası şğll' 
turmuştu... "Belki bütün gece batıfll 
mıştır, dedi; ama bir gün bu acıı)f· 
onu kim bilir ne kadar utandır ysıJ· 
tır 1 Daha bir çocukken, bir ~~ 1JıP, 
zun alçakça dilşüncelerine k ~,oı 
yolunu §aşırdığını dütünür ... L~ıftJ'; 
semois onu alacak kadar. zda 0ıııJ 
doğrusu iyi de eder. Mathıl c 
adam eder, 

tıı e1' 
Dıı droit qu'ua eaprit frme et vaı eiJI' 

tef d.eff ıııı· 
A ıur l'eaprit s rouier de• vul~.(I) 

oW 
''lıte bu hoı: ölüme ınahk(l!" !JU; 

lıberi, hayatımda öğrcneo:ıediğ~\I ô' 
tün mısralar hatırıma gehyor. 
bir inhitat alameti olmalı .•. ,, • ··f~e' 

Mathilde ona sönük bir s~s!C. dıJrıJ' 
riki odada sizi bekliyor,, dıY1

1P e cJı1'' .. er 
yordu. N ihayet Julien o soz aıı1'' 
kat edebildi: "Sesi zayıflanı•: tııJY~ 
dedi, yine edasında!1. emr.~tme 1,\-s, 
belli. Kızmamak ıçın boy le 11) 

l A ıkssı " /" 
N. ATAY 

ıar s' J 
(2) Metitıctli ve ıeniı taıavvıar ~ır 

• . .,... B - · sanıarll\ bı bır ruhun - ayası ın ~ 
ltafaaı iu:erinde malik oldufu ha 
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S o ı: ı 

Dakik:a. 

izmir Faciası 

Kurtulan Felaketzedeler
den ilk Kafile Geldi 

inebolunun 23 Tayfası 34 
Yolcusu . Neler Anlatıyorlar? 
lz · ı3 ~ırde batan Inebolu vapurunun 

>'ar nıurettebatı ile 34 yolcu d'tin gece 
llıizısı E~e vapuru ile lzmirden ~ehri-

A.~ getirilmişlerdir. · 
hav Şaın üzeri gelmesi beklenen Ege, 
ltıit~nın muhalefeti yüzünden ve Iz -
lar}a en geç kalktığ ıiçin altı saat rö-

ka gelebilmiştir. 
•Uel Z~zedelerin Istanbulda bulunan 
~ol erı, vaktin geç olmasına rağmen 

Bula!"Inı rıhtımda kar§ılamışlardır. 
tin U

1
tadaki kavuşma salınesi çok ha

o muştur. 
dir~:~.1 ~apurla, deniz yollan i,letme 
ki f toru Zekeriyanm başkanlığrnda

cn heyeti de şehrimize gelmiştir. 
j istikbal vapuru süva. 

l> . risi raporunu verdi 
ltaı cnız T i c a r e t direktrlüğü, 
,t a tahkikatına devam etmektedir. 
ti~fk~ akşam limanımıza gelen İs
lta şılebi süvarisi Mustafa kaptan 
ra~ hakkmda hazırladığı uzun bir 
ııc ru dün deniz tecim direktörlüğü
g11~rtniştir. Süvari, bu raporda bo -
tcd 1a.r da dahil olduğu halde kaza. 
bul elen~ hepsinde tahlisiye yelekleri 
nnd.ug~na bilhassa işaret etmiştir. 

dct cnız. tıcaret direktörü Müfit N ec
te h:z?1trc gönderilen fen heyetlerin
tltıç}a dıs: ye:inde yapılan tahkikat so
tl'ıak .rı. ilzerınde incelemelerde bulun
ıid ıçın bugün veya yarın İzmire 

etektir. 

Her ıakarta edilen 
S gemi çürük değildir 

tar on deniz kazası münasebetiyle ti
rUket 

1
gernilerimizden birçoğunun çü

daki 0 d~ğu ileri süriilmüştür. Bu yol
liilnı ınutalealar, ilgililerce doğru gö
lddi elaınekterir. Salahiyettar bir zat 

_, a ra cevap vererek diyor ki: 
So ~-... lllzi.m_kulhrmhğmuz gem1terin 
tıngu ~vrupadaki vapur kumpanyala
l?a~ ıskartaya çıkarılmış olanlardır. 
ruk1~.t~ .?u. hiçbir zaman geminin çü
ları ugu demek değildir. Kumpanya
esk1·~~ gemileri çürüğe çıkarrna1an 
do]~ ıgınden değil, muayyen yaşını 
lh, Urduktan sonra fazla masrafa ih-

JiÇ .. 
S gostermesindendir. 

~ap on kazaya kurban giden İnebolu 
bit ~ru .. daha birkaç ay evvel büyük 
Oldu ~ır görmüş, kıymeti 46 bin lira 
lıılnı gu halde 45 bin liralık masraf ya
'sılc '6~rr. Bu, geminin sağlamlığına 

ır misauldir.,, 
Vapurların yükleri tartma. 

t dan aldıkları anlafılıyor 
trta VVelki gün, son deniz kazasının 
tCJtı Ya koyduğu mühim bi:r meseleye 
ltanıaa et~ştik. Vapurlara yüklenen 
)\iıaUlenın çok defa tartılmadığını, bu 
)iik e~ bazı kereler birkaç misli fazla 
'lt~klendiğini öne süren bu iddia, 
tılan!arlar arasında ehemmiyetle kar 
~r b" ttır. Görüştüğümüz salahiyet -
i1ar :r zat bu meselenin doğruluğuna 

.. e ederek şunfan söylemiştir: 
dilet· \1apurlann iskelelerden yükle
do~ı nıallan tartmadan aldıkları 
baıy d~r. Un çuvallan ve pamuk 
1tıa1nlerı gibi bazı eşyaların ağırlığı 
cia g:1 ?lınakla beraber, birçoğunun 
diyl Ytt ınaIUmdur. Rekabet maksa
barle ucuza iş alan bazı nakliyat an
tırıığtı, deruhte ettikleri eşyaların a
lcr. ını çok defa az göstermektedir-

tıuı~u tekilde hiyle yapanlar için ko
tı:ı~ t~za azdır. Ve bu kötü adetin 
lir !ırndiye kadar geçilememiş-" .. , 
~letrne direktörü 

ediyor? 
.\Yıl· 

llity 1
1 'Vapurla ıehrimize dönen De-

da ~lan ışletme direktörü Zekeriya 
tlıatı za tahkikatı etrafında şu malil-

verıniştir: 

sık}; liidise İzmirin yedi sekiz mil a
hıı,~~ndaki Pelikan fenerinin iki mil 
hr 

25 
a olmuştur. Geminin battığı 

""Pu kulaç derinliğindedir. Kaza 
clcıı run devrilmesinden ileri geldiğin 
tın ~ ınesuliyetin tayini için tahkika
badi:nunu beklemek Hiı:ımdır. Bu da 
luilla?c bağlı bütün tetkik ve ma -
lliltı dın tamamlanmasından sonra be
"crcc ~.dahil olduğum fen heyetinin 

G e&ı rapora bağlıdır. 
lıa~kını~nin delinmek suretile battığı 
?oğrun a . çı~an şayialar kat'iyyen 
ıııtele değıldır. Vapur yapılan resmi 
bıu.., .. trıclerden de anlaşıldığı üzere 

,.zenesi · k \rap nı aybederck batmıştır. 
~dığ u_:~n battığı yer çok derin ol
Cir. F~kçın çıkarılması düşünülmekte 
hpılaca~t bu husustaki kat'i karar 
teL&ı - "" tetkiklerden ıonra verile -

''lf • ., 

Katip Murat anlatıyor 
Batan İnebolu vapurunun katibi 

Murat şunları anlatıjor: 
- Kaza hakkında lzmirden verilen 

malumat umumiyet itibarile yanlış -
tır. Mürettebat vazifesine sonuna ka
dar devam etmiştir. 

Geminin üçüncü kaptanı mürette
batın vazifeleri başnıdan ayrılmama
sına nezaret etmiştir. Bunlardan de
nize atlıyarak İstikbal vapurundan 
kurtarılanlar da tahlisiye ameliyesi
ne iştirak etmişler ve birçok kimse
leri denizden toplamışlardır. Kaza -
nın neden ileri geldiğini tetkik eder
sek şu sebepleri görebiliriz: 

Antalyadan aldığımız pamuk bal
yelerini ambarın dibine yerleştirdik
ten sonra diğer iskelelerden aldığımız 
muhtelif maddeleri de daha yukarı -
lara koyduk. Halbuki sonradan koy
duğumuz hamule daha ağır olduğu 1 

için geminin muvazenesi tamamen bo 
zuldu. 

Gemi su almaya başladığı zaman 
sahile bir mil vardı. Tornistan ve stop 
ederek gemi on beş dakikada baştan 
kara edebilirdi. 

Süvarinin bu şekilde bir manevra
ya girişmediğini gören ikinci kaptan 
Besim, süvari Mehmet Aliyi kamara
dan dışarı atarak kumandayı eline al
mak istedi: 

Mürettebatın gemi süvarisinin em
rini dinlemediği hakkındaki söylenen 
ler yanlıştır. 

Tehlike anında süvari o kadar şa
şırmıştı ki gemi kanpanasının çalın
masile imdat sandallarnm indirilme
si için bile emir verememiştir. 

Bu sırada lostromo Mahmut ken
diliğinden tahlisiye simitlerini dağı -
tarak birçok kimselerin lcurtarılması
na sebep olmuştur. 

Kaza esnasında ölen kamarot üç 
tane tahlisiye simidi taktığı için mu
vazenesini bulamıyarak boğulmu,~ur. 

İzmirdeki fen heyeti ile Ticaret 
mahkemesinin lüzum göstermesi ü
zerine üçüncü kaptan Rami, çarkçıba
şı Salim, ikinci çarkçı Halit ve mü
lazim Bedri İzmirde kalmışlardır. 

Bunlar pazartesi günü Bandırma 
yolile şehrimize geleceklerdir. 

Mürett~battan biri anlatıyor 
Erzurumlu Mecit oğlu Sıtkı şun -

lan anlatıtor: 
- Mes ve Rodos adaları açıkla -

nndanberi gemi yana yatarak frengi 
deliklerinden su alıyordu. İzmir kör
fezine yaklaştığımız zaman gemi faz
la sancağa yatmaya başladı. Bunun 
tizerine ikinci kaptandan gelen bir e
mirle hepimiz yükleri iskele tarafına 
taşımaya başladık. 

Fakat bu suretle yüklerin yerlerini 
değiştirmemiz muvazeneyi bozduğun 
dan gemimiz birdenbire iskele tara
fına yattı ve aldığı sularla on dakika 
gibi kısa bir zamanda tamamen gar
koldu. Vapurda son dakikalara ka -
dar vazifesine devam eden ancak tel
siz memurudur. 

Süvari o kadar şaşırmıştı ki, imdat 
düdüğünü çaldırmak bile aklına ~et
miyordu. Gemi iUc batışta makineler 
mükemmel surette işliyordu. Eğer sü
vari emir vermiş olsaydı gemi pek a
la karaya oturtulabilirdi.,, 

Bir yolcu anlatıyor 
Yolculardan Mustafa Nuri de şun

lar ısöylemektedir: 
- Vapur hamulenin yanlı~ yükle

tilmesi yüzünden Antalyadanberi ya
na yatmaktaydı. Kaza esnasında tay
faların yolculardan evvel gemiyi ter
ketmeleri facia kurbanlarının fazla -
laşmasrna sebep olmuştur. Vapurda 
boğulanların birçokları da dağıtılan 
tahlisiye yeleklerinin kullanılmasını 
bilmiyerek ters taktıklarından boğul
muşlardır. 

Y unanistanla klering 
anlaşması 

J\nkara, 15 (Huıuıi muhabirimiz 
bildiriyor) - Türk - Yunan kle _ 
ring anlatJllaımın onuncu maddesi 
nin tatbik tekline dair Ekonomi 
Bakanlığı tarafından hazırlanan 
Önemli bir izahname gümrük ida -
relerine bildirilmittir. 

iskan Genel Direktörlüğü 
Ankara, 15 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - lıkan kanununun de 
ğittirilmesine ve iıkan itlerinin ıağ. 
lık ve So.yal Y ard1111 Bakanlığına 
devrine ve bir iskan Genel Direk -
törlüğü ibdaıma dair olan layiha 
Kamutay& verilmittir. 

inebolu süvarisinin cebinde , nekadar 
yük varsa behemehal gemiye 

ahnmasını emreden bir telsiz bulundu 
Kaptanın Ağzından 

Ticaret Mahkemesi De 
Kaptanı Dinledi 

İzmir, 15 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Saat 11,20 de kendisin
den kazayı bahri raporu istenen İne
bolu süvarisi Jandarma muhafazasın
da Ticaret mahkemesine getirildi. 
Salon hıncahınç dolmuştu. 

Mehmet Ali yorgun görünüyordu. 
Üzerinde beyaz bir pardesü ve bir ge
mici fan ilesi vardı. Hüviyeti soruldu: 
"47 yaşında Ahmet Saim oğlu Meh
met Ali,,. 

Evvela müddeiumumilikç~ alınan 
ifadesi okundu. 

İfadesinde, Pelikan feneri rotas t:ıı 
almak üzere iken sağnak halinde is
keleden şiddetli yıldız düzgarı bas -
tırdığını, gemi lombar ve lombozla
rına dalga girdiğini, gemide panik 
çıktığım, süküneti temin için gemiyi 
demirlediğini söylüyordu. 

Yine ayni ifadesinde o sırada ci -
vardan geçen İstikbal vapurundan im 
dat istediğini ve İstikbal vapurunun 
da iskeleye yaklaştığını anlatıyordu. 

Reis - Yolda gelirken yük dolayı
sile bir vaka oldu mu? 

- Esaslı bir vaka olmadı. Hadise 
oldu. Eşya aktarma edildi. Vapurda 
bu gibi vakalar her zaman olur. 

R - Geminin devrilmesine sebep 
nedir? 

- Ani zuhur eden rüzgar ve deni
zin şiddeti. 

R - Rüzgarın kuvveti ne kadardı? 
- Tahminen 4 kuvv~tinde kadar

dı. 
R - Bu bir fırtına sayılır mı? 
- Alelade bir hava değil, şiddet

lice idi. 
R - Batış eşyanın yerlerini değiş

tirmesinden mi oldu? 

- Denizin şiddetinden ve o rota
nın o sırada değiştirilmesinden oldu. 

R - Geminin batacağını ne zaman 
anladınız? 

- Yanm saat evvel anladık. O va
ziyette seyretsek, muhakkak yolda 
devrilecektir. Makine işlemiyordu. 
Karaya gidemezdik. Bana o kanaat 
geldi, eğer baştankara etseydik, va
pur yalpa yapacak, yine devrilecekti. 
Mil derecesi 15 idi. Kazanlara su gel
di diye aşağıdan cevap verildi. Ma -
kine ağırlaşmıştı. Gemi demirl~dik
ten sonra ani istim geldi. 

R - İstikbal vapuru nasıl imdada 
geldi? 

- İnebolunun kıçına çırpıntı, tum
ba ettirdi. Bir halat attı, tutulama ı. 
İstikbal vapuru gemi batmazdan beş 
dakika evvel gelmişti. 

R - İstikbal vapuru yaklaşmasay
dı, ne olurdu? 

- Gemi daha geç batardı. 
O sırada şahitler ve mürettebat dı

şarıya çıkarıldılar. 

R - Bu kadar yükle yola çıktığı
nız oldu mu? 

- Hatta daha fazla yüklü olarak. 
R - Mürettebat sizinle beraber mi 

ayrıldılar? 

- Ben davlumbazdaydnn. mü
rettebatı görmedim. 

R - Mürettebattan meydanda kim 
se yok muydu? 

- Ben düdük çalıyor, istimdat e
diyordum, fakat cevap veren olmu -
yordu. Baş taraftan yolcularla yük a
tıyorlardı. Gemiden ne zaman ayrıl
dıklarını bilmiyorum. Denizi başa a
lıp devrilmcğe mani olmağa çalıştım. 
Çünkü seyir halinde devrilseydik, ö
lenler daha çok olurdu. Gemideki altı 
filikadan ancak ikisini indirmek müm 
kün oldu. 

R - Vapuru karaya düşürmeyi 
düşünmediniz mi? 

- Gemide fazla su vardı. Batmak 
tehlikesindeydik. 

Uçüncü kaptanın iladeai 

Bundan sonra üçüncü kaptanın ifa
desi alınmıştır. 

Üçüncü kaptan ifadesinde hulasa
ten şunları söylemiştir: 

''Ambarlan kapattık. İskele tara -
ftndan gelen şiddetli rüzgar üzerine 
gemi su aldı. Eşyaları attırmaya baş
ladık. Süvariye haber vermeye koş -
tum. Gemi rüzgardan meyletmişti. 
Sular hücum ediyordu.Gemiye !imbat 
rotasını alacağı sırada meyil fazlalaş
tı. Uzaktan İstikbal vapurunu gör
düm . Bir taraftan S. O. S. işaretleri 
verildiğini işittim. 

aemen tahlisiye yelkenlerini çocuk 
lardan ve kadınlardan başlayarak da
ğıttım. İstikbal vapuru geldi. Halatı 
alınamadı. Yolculardan dörtte üçü 
denize atılmışlardı. "Kaptan bizi kur 
tar,, ~iye bağrıyorlardı. Ben vapur
daki, kamaralardaki diğer simitleri de 
denize attırmııtım. Vazifemizi elden 

geldiği kadar yaptık. 
Demir atma meselesi hakkint!ald 

suale cevaben demiştir ki: 
- Pelikan fenerine üç mil mesafe

deydik. Baştan kara edip etmemek 
süvarinin vazifesiydi. 

Reis - Karaya gidemez miydi? 
- Gidip gidememesi hakkında bir 

çok sebepler olabilir. Bunları takdir 
lazımdır. 

Üçüncü kaptan bu~ünkü ifadesin -
de, merhum ikinci kaptan Besim ile 
süvari Mehmet Ali arasında yolda ge
lirken, yük meselesinden bir atısma 
olduğunu da söylemiştir. 

Kurt~rllanlar 
Memleketlerine 
Dönüyorlar 

İzmir, 15 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Memleket hastanesinin 
deki 13 kazazededen 2si taburcu edil
di. Şehir otelindeki kazazedelerin hep 
si memleketlerine gönderildiler. Af
yon trenile Manisaya 1, Çankınya 1, 
Ankaraya 7 kazazede sevkedildi. 

Bugünlerde vapurlar Samsuna, 
Mersine 2 kazazede daha götürecek
tir. 

Memleket hastanesinde daha 11 ki
şi vardır. 

Denizden toplanan eşya 
İzmir, 15 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Urla ile Klizman ara
sında toplanan ve Urlarla toplanan 
eşyanın bugün taşınmasına başlana -
caktır. Bu iş için üç kamyon tahsis 
edilmiştir. 

Ekonomi Bakanlığının 
tahkikatı 

İzmir, 15 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Ekonomi Bakanlığı a
dına tahkikat yapmak üzere buraya 
gelen Abdürrahim ilbaylıkta tahki -
kata devam etmektedir. Bugün mü
rettebattan yedi kişiyi dinlemiştir. 

ikinci Ekmek 
[Baş tarafı 1 incide] 

ekmektir. Mısır, yulaf, çavdar gibi 
şeyler karıştırılmıyacaktır. Yeni ek -
mek lezzetli olacaktır. 

Önümüzdeki pazartesi günü yeni 
ekmeğin fiatini tesbit edecek ve erte
si salı günü çıkarmaya başlayaca -
ğız. 
Şimdiye kadar yaptığımız hesapla

ra göre yeni ekmek mevcut ekmekten 
60 para ucuz olacaktır. Bununla be
raber kat'i fiat pazartesi günü anla
şılacaktır.,. 

Buğday liatlan 
Dün Tecim ve Zahire borsasında 

buğday piyasası mütereddit bir du
rum göstermiştir. Ziraat Bankası, ev
velki gün 1000 ton kadar buğdayı pi
yasaya çıkarmış ve dün de fiatleri 10 
para kırmıştır. Piyasada görülen dur
gun muamele, Ziraat Bankasının daha 
fazla mal çıkararak fiatlcri düşürebi
leceği ihtimalinden doğmaktadır. 

Ziraat Bankasının buğdaylarında
ki 1 O paralık tenezzül umumi teci -
men buğdaylarında beş para kadar 
bir düşüklük meydana getirmiştir. 
Buğday fiyatlarının biraz daha dü -
şeceği kuvvetle umulmakla beraber 
piyasada hararetli istekler görülme -
mektedir. 

Dün şehrimize Anadoludan 90, 
Trakyadan 72 ve limanlardan 504 
ton olmak Üzere 666 ton buğday gel
miştir. 

Uzunköprü ve Lüleburgazrn sert ü
rünleri 7 ,20 den, Anadolu buğdayla
rı 8 den, yumuşak cinsler de 9,20 den 
muamele görmüştür. Yumuşak huğ -
day 235 ton satılmıştır • 

Un piyasasında evvelki günkü du
rum, yine devam etmiştir. Dün birin
ci yumuşak 72 kiloluk unlar 930 -
1035 kuruş arasında muamele gör • 
müş ve 120 çuval satılmıştır. Ekstra 
ekstralara istek fazla olmamış, fiatle
ri 1135 - 1150 kuruş arasında oy
namıştır. Birinci sert cinsler 870 -
850 kuruştan muamele görmüştür. 
Dün İstanbul piyasasına limanlardan 
31298 kilo un gelmiştir. 

Buğday fiatlerinde görülen dünkü 
düşüklük ekmek narhile bir müva -
zene temin etmiştir. Bu fiatlere göre, 
bugünkü narhın eksiltilmesi yahut ço 
ğaltılması icap etmemektedir. Fiatler 
biraz daha düşerse, narha da tesirle
ri olacak ve ekmeğe daha ucuz narh 
konma11 imkanları doğacaktır, 

Cepf en Çıkan Telsiz 

"Nekadar Yük Varsa, 
Behemehal Gemiye Alınız,, 

İzmir, 15 (Hususi Muhabirimiz bildiriyor) - Süvari Mehmet Alinin 
üzerinde Zekeriya imzasiyle bir telsiz çıkmıştır. Bu telsizde işletıne direk
törlüğü nekadar mal varsa behemehal gemiye alınmasını emretmektedir. 

Mehmet Ali fazla yük alınmasından kendisinin mes'ul addedilmemesini. 
mes'uliyetin emri verenlerde aranmasını söylemektedir. 

Sevinçli Haber: Bir Grup 
Tahaffuzhanedeymiş .. 

İzmir, 15 (Hususi Muhabirimiz bildiriyor) - Bu sabah şehirde herke· 
si sevindiren bir haber duyuldu. Kazazedelerden kurtulmuş olan bir gru
pun Uı:ıladaki tahaffuzhaneye iltica ettikleri söyleniyordu. Haberi duyan 
ilbay derhal tahaffuzhaneyi aradı, telefonu bozuk olduğu için görüş'üle
medi, kaymakamdan soruldu, kaymakam derhal tahkikat yaptırdı, tahaf· 
fuzhanede kazazedelerden kimsenin bulunmadığını bildirdi. 

Kaybolanlardan Bir Kadın 
lzmir 15 (Hususi Muhabirimiz bildiriyor) - Kaybolanlar arasında ls

tanbul ikinci şube taharri memuru Hatice Lemamn da bulunduğu zanne
dilmektedir. Diğer kayıplann da tesbitine çalışılmaktadır. 

Mısırda Yeni Karışıklıklar 
Çıkması Bekleniyor! 

dukları şehirlere nakil olunmuşlardır. 
K.ahirenin birçok mahallelerinde yeni
den toplanmalar görülmekte ise de 
henüz hiçbir karışıklık olmamıştır. 

Londra, 15 A.A - Kahiredc şehrin 
mühim noktalarında kamyonlarla Mı 
sır piyadesi durmaktadır. Karışıklık -
iar neticesinde şimdiye kadar 4 kişi 
ölmüş ve 160 kişi yaralanmıştır. 
Bunların yansı polistir. 

İngiltere ve Mısır meaeleai 
Kahire, 15 A.A - Nesim Pa

şa tarafından gönderilen bir tel
grafa göre Kral, 1923 temel ya -
sa sının ihyasına taraf tar oldu
ğunu söylemiş, fakat İngiliz hü 
kı'.imeti, Mısır ulusunun dilekle
rine cevap veren yeni bir temel 
yasasının kurulmasına müsait 
olduğunu bildirmiştir. !tal -
yan - Habeş muhasarnası mev
zuu bahis mesele üzerine yapı -
lan İngiliz - Mısır görüşmele
rinin bitmesinden sonra başla
mıştır. Nesim Paşa, Mısır'ın İn
giltere tarafından himayesini 
ve ülkenin özgürlüğünü temin 
etmek üzere, İngiliz hükumeti 
ile derhal görüşmelere başlamış 
tır. 

Fıiloaunun bir kıamnn Jıkenderiye 
limanına toplamıı olan lngiltere hü
kiimeti ne Mııır •tatüıünü değiftİr
mekt ne de 1 ıkenderiyede daimi bir 
deniz ü11ü kunnak niyetinde olmadı
gmı Mısır hükumetine temin ebniş
tir. lnciltere, bundan batka, lngiliz 
harp gemilerinin normal duruma ka
vuşulduktan ıonra derhal geri çağn· 
lacaldannı da temin etmiıtir. Mısır 
hUkumeti, 18 ilktepWnde lngiltere hü
kumetine bir notıa vererek M11mn sa
mimi bir lngiliz -M11ır it birliği- iıte
diğini ve Mısır eğemenliğinin tanın -
maıını, kapitülaıyonlar meselesinin 
kotanlmaıı ile Mtıınn Uluılar Sosye
tesine ginneaini dilediğini bildirmiı -
tir. 

İngiliz hükOmeti 7 Ikinciteşrinde 
Mısır notasına müsait bir cevap ver • 
miştir • 

M11 .. hükumeti, timdilik arsıulwal 
durumda çıkmaıı muhtemel olan ve 
hayati bir Önem taııyan meseleler 
hakkında Mmr ulusunun da fikrinin 
sorulma11ru İstemektedir. 

Mısınn bu hususta aldığı tek ce
vap, Sir Samuel Hoare'un 1923 temel 
yasasına muhalif olup yeni bir temel 
yasası yapılmasını teklif eden eski 
noktai nazarını muhafaza eden söyle
vidir. 

Mısır hük<lmeti, teme!l yasası tek
rar kuruluncıya kadar meşrutiyet 
prensiplerine arka olmak hakkındaki 
kararını Vefd partisine bildirmistir. 

Kahire hadiselerini F ran
sızlar nasıl görüyorlar 

Paris, 15 A.A - Gazeteler, Kahire 
hadiselerini özel bir dikkatle takip et
mektedirler. 

Matin gazetesi, bu mesele hakkın
da diyor ki: 

'Bu bidiseler, Londracla pek ciddi 

[Ba§tarafı birincide] 

Mısırdaki son 
Hldiselerin 
Hullsası 
1 - Kahirecleki karıııklıklar 

ıimdilik bıutırılmııtır. Hükumet 
basın hürriyetini tahdit eden bir 
karar almlflır. Y eniclen kanfıklık
lar vukuu beklenmektedir. Fakat 
kabine iatila etmek niyetinde de
ğildir. 

2 - Kral Fuat te 1923 temel ya 
sasının ihyaaına taraltarclır. Fakat 
lngiltere hükumeti Mısır için an _ 
cak yeni bir temel yasası verilebi
leceğini bilclirmi1tir. 

3 - Neaim' Pa1a ile lngiltere 
hükumeti araaında müzakereler 
devam ;tmektedir. Filoaunun bir 
kıamını lakentleriyecle toplamlf o. 
lan lngiltere hükumeti burada da
imi bir Ü• teaia etmiyeceiini oe 
normal durum avdet ettikten aon. 
ra lilomnu geri çekeceğini bildir -
miftir. 

Mısır lıükiımeti geçen ayın or • 
talanna doğru lngiltereye r>erdi.ii 
bir notada, Mıaır egemenliğinin 

tanınmasını, kapitülôayonlar me
seleainin kotarılmaaını ve Mısınn 
Uluslar Sosyetesine girmesi dile • 
ğini bildirmifti. /ngiltere buna 1 
/kinciteırinde müsait bir cevap 
vermiffir. 

bir hoşnutsuzluk uyandırmıştır. 
İngiliz çevenleri, bu hadiseleri Ha

beş anlaşmazlığında İngiliz - Mısır 
elbirliği siyasasını güçleştirmek isti -
yen bazı hareketlerin bir sonucu ola
rak telakki etmeğe mütemayil görün 
mektedirler. Mısırdaki hareketler. 
şiddetle bastırılacaktır. Çünkü Ingil
terenin Mısırdaki vaziyetinin ihlal e
dilmesine müsaade etmiyeceğini ka • 
bul etmek lazımdır. 

Figaro gazetesi de şunları yazıyor: 

"V efd partisi taraftar lan, İngiltere 
yi müşkül mevkie koyarak imtiyazlar 
elde etmek için, hadiselerden istifade 
etınektedirler. İtalyanlar bu vaziyet
ten memnun olurlarsa, hata işlemiş o
lurlar. 

Çünkü · Vefd partisi taraftarlan, 
bugünkü gibi hareket etmekle, Ital -
yanların Habeşistandaki emelleriyle 
tearuz eden bir haleti ruhiye uyandır
maktadırlar.,, 

ltalyacla alaka 

. Roma, 15 A.A. - Matbuat, Ka· 
hıre hadiseleri hakkında geni~ ha
berler vermekte ve fakat bu husua. 
ta bir Vllziyet almaktan sakınmak. 
tadır. Bu hadiselerburada büyük 
bir alaka uyandırmaktadır. Siyasal 
mahfeller bu hadiselerden dolayı 
gerek burada gerek dıtarda Italya 
J'I kısmen meı'u1 göstermek teteb • 
büalerine tiddetle İlirn etmekte • 
dirler. 
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BOZRURT 
TIRAŞ BIÇAGINI 
Kullananlar hayrette 

Bıçak hakkmda birçok kimse- , 
lerden bize gelen takdir mek
tuplannın birisinde deni!iyor ki: 
Allah sizden ran olsun,. sene
lerdenberi kullandıj'ım ve iaim
feri bili hatırımda kalmıyan 
ve kimin malı olduğu bellisiz 
tıraş bıçaklardan .beni kurtar
dınız. 

Öz Türk markah, •e öz kar
ı deşimin malı olan BOZKURT 
tıraş bıçağile şimdi rahat rahat 
tıraf oluyorum 1 

Taşradaki zabitan, memurin, 1 

muallimler, lise talebesi ve yük- 1 

sek bıçak kullananlardan rica
mız: Adresinizi liste halinde 
bize gönderiniz aize 1936 aene-
sinin cep takvimile birlikte 
BOZKURT Bıçak nümunes·ni 
posta ile y e r i n i z e derhal 
göndereceğiz. 

B çak her yerde tanesi 5 Kr. 
Fehmi Ardalı ve Mehmet Trii· ' 

1 

rath Marpuççular Yarımtiteci 
ban fatanbul. 

BOZKURT ve HALK 1 
T1raş bıçaklarının 

Adana sat.ş yeri : 

Çatalca İcra Dairesinden: 
Köyü Mevkii Cinıi Miktan Hazır hali M. kıymeti 

Ormanlı Hannan tarla 6 dönüm Çayır 300 lira 
,, ,, ., 74 ,, ,, 200 lira 
,, Kiremit iskelesi 14 ,, " 200 lira 
,, .. : 12 " ,. 200 lira 
,, 15 ,, .. 200 llııa 
,, ~ : 60 ,, 200 lira 
,, Hüseyin koru ,. , 23 ,, ,, 300 lira 
,, Ki~mit iskelesi •• 15 .,. ,, 200 lira 
,, Koca mi~e " 20 ,, ,. 200 lira 
,, ., ,, 112 ,, ,, 200 lira 
,, Yar yıkıklan ~· 15 ,, 200 lira 
,, Kanlı dere .. 20 ,, ,, 200 lira 
,, Ayazma çeşme " 40 ,, 100 lira 
" Karaağaç •• 3 " " 2000 ll~ra 
,, · Tabye ,, • 4 ,, ,, 10_ ıra 

Bir borcun temini için yukarıda cinsi hazır hali köyü mevkii mıkdarı 
gösterilen ve mahallinde ehli vukuflara takdir ettirilen muhammen kıy-
metleııi hizalarına yazılan arazinin paraya çevrilmesine karar verilmiştir. 

Birinci arttrmasının yapılması için 25 T. Sani 1935 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 11 tensip olunmuştur. O gün yapılacak arttırmada 
artırma bedeli muhammen kıymetlerin yüzde yetmiş beşini bulmazsa~ 
ikinci bir arttırma yapılmak üzere satış 10 K. Evvel 1935 tarihine müsa
dif Salı gününün 11 saatine talik olunacaktır. 

Bu arazile:ıde haklan hususile faiz ve masrafa dair alacakları olanlarla 
şartnameyi görmek istiyenlerin 25 T. Evvel 935 den 20 gün evvelinden 
itibaren dairemize müracaat edebilirler. Ancak pey sürmek istiyenlerin 
muhammen kıymetleri yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesi tevdi veya 
milli bir bankanın mektubunu ibraz etmeleri, hak iddia edenlerin de resmi 
vesikalarını getirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillile sabit 
olmadıkça paylaşmadan ha:fiç bırakılırlar. Bu gayri menkuller irtifak 
hakları gayri menkul mükellefiyetleri ipotekli borç senedi ile satılacaktır. 
Bu itibarla borçlunun şahsi bu gayri menkul ile temin edilmiş boırçlanı. 
nın da alıcıya intikal edeceği ilan olunur. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

30,000 metı:e yazlık elbi
selik bez kapalı zarfla eksilt 
meye konulmuştur. Hepsi -
nin biçilen ederi 16 3 00 lira 
ve ilk pey parası 1222 lira 
50 kuruştur. İhalesi 18-11-

Ar.cıo§lu Ömer Sıdkı 

9 3 5 pazartesi saat 1 1 dedir. 
Şartnamesini görmek üzere 
her gün saat 15 ten 16 ya 

• kadar komisyona gelmeleri. 

Kayseri Kor kıtaatmm 
ekmeklik unu 138500 kilo 
münakasaya konmuştur. 18 
İkinci teşrin 9 3 5 cuma gü -
nü saat 16 da kapalı zarfla 
ihalesi yapılacaktır. İlk te
minat 1298 lira 50 kutuş -
tur. Muhammen bedeli 
1 7 312 lira 5 O kuruştur. 
Şartnamesini görmek isti -
yenler her gün komisyonda 
görebilirler. Taliplerin mez 
kur saatten bir saat evvel 
mektuplarını Kayseride 
Kor Satınalma komisyonu
na müracaatları. ( 427) 

Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde istenilen bel -
gelerle birlikte teminat ve 
teklif mektuplarını kanu
nun emrettiği ınühürlü bir 

' zarf içinde ihale saatinden 
bir saat evvel Ankarada M. 
M. V. Satınalma komisyo
nuna vermeleri. ( 418) 
(6869) 8814 

* • * 

(6916) 8896 

* * * Demirköyiin 32,000 kilo 

L<AR GiBi 

nohuduna, alayların 59,550 
kilo nohuduna, alayların 
ı 04,580 kilo fasulyasına is
tekli çıkmadığından eksilt -
meleri 1 O gün uzatılarak i
haleleri 1 8 İkinci teşrin 9 3 S 
pazartesi günü saat 14,15 
te yapılacaktır. İsteklilerin 
Vize satınalma komisyonu
na gelmeleri. ( 4 5 O) ( 7 11 O) 

* * * 
Her metresine biçilen e-

8EVAZLATIR .................... 
·~~~~~~~~~~· 

--~~~~~~~-:-~~, 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satmalma 

Komisyonu ilanları 

Harbiye okulu için 15 O 
ton arpa veya yulaf 19-11-
935 salı günü saat 15 te To
panede Satınalma komisyo
nunda kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli arpa
nın kilosu 6 km:uş,. yulafın 
kilosu 5 buçuk kuruştur. ' 
İlk teminatı 675 liradır. 
Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İstek 
!ilerin kanuni vesikalarile i
hale saatinden bir saat ev -
vel k~misyona gelmeleri. 
(231) {6871) 8817 

*** Harbiye okıJlu için 10500 
kilo bulgur 19-11-935 salı 
günü saat 14,30 da T'?pa -
nede Satınalma kom1syo .. 
nunda açık eksiltme ile alı .. 
nacaktır. Tahmin bedeli be .. 
her kilosu 12 kuruştur. İlk 
teminatı 94 buçuk liradır. 
Şartname ve nümunesi Ko .. 
misyonda görülebilir. !stek 
!ilerin belli saatte Komısyo .. 
na gelmeleri. ( 2 3 O) ( 6 8 7 3) 

8818 
••• 

Hastaneler için 200 cam 
ördek, 300 sırlı ördek, 300 
sırlı tükürük hokkası, 
200 sır 1 ı kap ak 1 ı 
tencere, 3000 çinko 
maşraba, 2000 sırlı kapaklı 
süt kabı, 100 sırlı kepçe, 
300 sırlı oturak, 200 sürme 
oturak, 300 sırlı su kovası, 
100 sırlı gerdel, 200 sırlı 
güğüm 19-11-935 salı günü 
saat 14 te Topanede Satın
alma komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 
3905 liradır. İlk teminatı 
292 lira 88 kuruştur. Şart -
name ve nümuneleri ~omis· 
yanda görülebilir. İstekliler 
belli saatte komisyona gel
meleri. (229) (6875) 

8819 

*** 
Kırıkkale Askeri San'at-

lstanbul Tramvay Şirketi 
( 1935 Yılının 1 İkinciteşrinden sonra) 

1 Pazardan başka günlerde gidiş· gelit kış progra"' 
Sol 

İlk ı<•~ No. YOLLAR 

10 Şişli - Tünel 

Tünel - Şiı;li 

kalkış Aralık Dakika __.,.,. 

6,15 

6,35 

1Ik kalkıı 7 ,30 
7,30 - 9,00 
9,00 - 17,30 

17,30 - 19,00 
19,00 son kalkış 

10 
6 
6 
6 

10 

z3,40 

--ı-1~-Ş-iş-li----B-ey-a-zı-t-----~-7-,15-------ıı-k-k-al-kı-ş---9-,0-0-------ı4----~23~•oo 

12 

9,00 - 17,30 21 23,~s Beyazıt - Siı;li 7,55 17,30 - 19,00 12 

Harbiye - Fatih 

Fatih - Harbiye 

7,00 

6,15 

19,00 son kalkış 26 

İlk kalkış 7,30 
7,30 - 9,00 
9,00 - 17,30 

17,30 - 19,00 
19,00 ıon kalkış 

14 
8 
8 
8 

15 

12 A Harbiye - Aksaray 

Aksaray - Harbiye 

7,20 

6,35 

İlk kalkr& 9,oo 
9,00 - 17,30 

17,SO - 19,00 
19,00 son kalk11 

17 
17 
14 
28 

z3,SS 

z3,lO 

15 Taksim - Sirkeci 7 
7 

~----~--------------------------~-1-5~--~7.~ 
16 A Si&li (depo) Eminönü 6,15 İlk kalkış 7,30 

7,30 - 9.00 7 ..il 

7 "O 16 JO,""' Eminönü - Maçka 9,00 - 1 ,,. 6,45 
ı 17 ,30 son kalk11 1 Afi 

J9.~ Maı;ka - Eminönü 7,20 
~-----......:..-~--~----------:-~~~~-9-0-:--~--:-8-----:-109,~ 

17 Şişli - Sirkeci 7,00 ,ılk kalkış ,O 
11 9,oo - 11,so 

2
o,oS 

Sirkeci - Şi,li 7,30 17,30 ıon kalkış 8 
~---_:_ _____ -=-:.~------_;_-----~-:---------1-so------~21:----:.ıs.~ 

17 A Mecidiyeköy - Eminönü 6,45 , ,ılk kalkış • 
2

t , I' 
7,30 - 9,00 .. '19 00 

kalk 21 , Eminönü - Metidiyek. 7 ,20 17 ,30 son ıs ____. 
____ __:::.=_:._--__::---------------------:::ı-:-5 ----;ıs,o4 19 Kurtuluş - Beyazıt 6,15 ııt kalkış 7,30 

34 

32 

33 

37 

7,30 - 9,00 8 3 .1. 

ft " .~ Beya:ı:ıt - Kurtuluı 7,00 9,00 - 17,30 ~ 

7,40 

Sirkeci - Yedikule 

'17,30 - 19,00 8 
19,00 - 21,00 15 . 
21,00 son kallc13 21 

; __.,. 
---------------:25,ıs 6,15 llk kalkış 7,so ıo7 • 

7,30 - 9,00 :ı3,4ır 
Edirnekapı - Sirkeci 

Sirkeci - Edirnekapı - ti,45 9,00 - 17,30 10 
17,30 - 19,00 6 
19,00 - 21,00 15 

Deniz yolları 1 

der 150 kuruş olan 400 ila 
600 bin metre çamaşırlık 
bez kapalı zarfla eksiltme -
ye konulmuştur. İhalesi 4 
Birincikanun 9 3 5 çarşamba 
günü saat 15 tedir. İlk inanç 
parası 8750 liradır. Şartna
me 750 kuruşa M. M. V. 
Satınalma komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye girecek -
ler ilk inanç parası mektup 
veya makbuzlarile kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel Ankara -
da M. M. V. Satınalma ko
misyonuna vermeleri. 

lar okulu için 3 7 kalem fizik 
ders aletleri 2-12-935 pazar 
tesi günü saat 14,30 da To
panede Satınalma komisyo
nunda açık eksiltme ile alı
nacaktır. Tahmin bedeli 788 
lira 1 O kuruştur. İlk temina· 
tı 59 lira 10 kuruştur. Şart
namesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. ( 2 6 7) 

21,ooson kalkıs 20 ~ 

----------------------------:::::: 
1 IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI :JO' iŞLETMESi 

Aecntclcri: KaraklSy KöprOhafJ 'ı 

Tel. 42362 - Sirkeci Milhilrdar

Hlln ude Han. Tel 22740. 111111 

Trabzon Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 16 İkin· 

ci tefrin CUMAR TESI günü 
saat 20 de HOPA'YA kadar. ı 

u 7154 tt 9221 

Mersin yolu 
ERZURUM vapuru 17 lkin

citeşrin PAZAR günü saat 10 
da MERSİN'E kadar. (7193) 9260 

Ayvahk yolu 
MERSiN vapuru 16 İkinci· 

te,rin CUMAR TESl srünü saat 
19 da lZMIR'E kadar.17194)9261 

ZA Yt - Cumhuriyet Merkez Ban
kasına ibraz edilmek ür:ere Galatada 
Dahilt Ticaret gümrüğünden aldığım 
16-10-935 tarihli ve 523 No. keza 28-
10-935 tarihi ve 604 No. 4 ncü nüsha 
ihracat beyannamelerini zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan evvelkileri -
nin hükmü olmadığını ilan ederim. 

Bevoğlu Balıkpazar No. 11 
Nezir Katiman 

(458) (7239) 
* * • 

I-Iepsine biçilen eder 100 
bin lira olan 300 ila 400 bin 
metre çamaşırlık bez kapalı 
zarfla eksiltmeye konul
muştur. İhalesi 4 Birincika
nun 935 çarşamba günii sa
at 14,30 dadır. İlk inanç pa
rası 6250 liradır. Şartname 
beş liraya M. M. V. Satınal
ma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye girecekler ilk i
nanç parası mektup veya 
makbuzlarile kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte teklif mektup
larını ihale saatinden bir sa
at evvel Ankarada M. M. V. 
Satınalma komisyonuna ver 
meleri. ( 459) (7240) 

ZAYİ - 3181 sicil numaralı araba
cılık ehliyetnamemi zayi ettim. Ye
nisini alacaeımdan hükmü yoktur, 

Mehmet Emin 

(7245) 
* * * 

Kırıkkale Askeri San'at-
lar mektebinin 93 kalem 
kimya ders aletleri2-12-935 
pazartesi günü saat 14 te 
Topanede Satınalma komis
yonunda açık eksiltme ile a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
799 lira 52 kuruştur. İlk 
teminatı 60 liradır. Şartna
mesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

(268) (7246) 

Kırıkkale Askeri San'at
lar okulu için 18 kalem fizik 
1 O kalem tabiiye ders mal
zemesi 6 İkincikanun 9 3 6 
pazartesi günü saat 14 te 
açık eksiltme ile alınacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 964 
liradır. !Ik teminatı 72 lira 
3 O kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İstek
lilerin belli saatte komisyo
na gelmeleri. 

(266) (7244) 

ZA Y1 - 337 senesinde Mercan mek
tebi beşinci sınıfından aldığım tas
diknamemi kaybettim. Yenisini çıka
racağım. Şehzadebaşı tahakkuk baş
memuru Sevda vanında ıfakkı oilu 
Celil. 

Keşif ibedeli 589 lira 83 kuruş olan Kadrköy 8 ci mektebı; .;e 
dun ve kömürlük inşası pazarlığa konulmuştur. Şa:ınaJ!1r.rııe1' 
keşif evrakı levazmı müdürlüğünde görülür. Pazarlıga gı esi1'ıı. 
isteyenler 2490 N. lı artırma ve .eksiltme kanun.da y~z1!.1cr~nd'~ 
ve buna benzer iş yaptığına. daı~ bayın~ırhk dırektorlutt teıııı: 
tasdik ettirilmiş ehliyet ves1ka ıle 45 lıralık muvakkat rteSı 
nat mak:buz veya mektubile beraber 2/1 ci kanun 935 Pa(~z36) 
günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. «İ» :_,,/ 

ı11ıı. .. 
· K dk" k mJuk Senelik muhammen kirası 180 lıra olan a r oy. u ısı 50'" 

hallesinde ıhal binasında 3 N. h dükkan 936 senesı MaY J.ıtlı.Jş· 
nuna kadar kiraya verilmek .. ~~e~e~ -~çık art~.ıı:,n_~ya k~~.':ına~·~ 
tur. Sartnamesi levazım rnudurlugunde gorulur. A_ at ıfllll<~ 
girmek isteyenler 13 lira 50 kuruşluk muvakkat te1?:'11?. saat 1-
buz veya rnektubile beraber 3/ 2 ci kanun 935 Sah gunu 
de daimi encümende bulunmalıdır. «B.» (7232) / 

8tı 
w b. ·1 ı. atuvar 'I ,,. Bir metrosuna 26 kuruş deger 1 ıçı en ve ,~onserv 

1 
k affl" 

kısmı ·talebesi içi~ lazrm olan 500 m:tro yerli çamaşır ~i W 
rikan bezi pazarhga konulmuştur. Numune ve şartn~ yenle! 
vazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek_ 15!~ ıo ıı: 
2490 N. h arttınna ve eksiltme kanunda yazılı vesıka 2;ı el 
ralık muvakkat teminat makibuz veya mektubile beraber bututı' 
kanun 935 Pazartesi günü saat 15 de daimi encümende 
ımalıdır. (7238) ~ 

1'1<'' 
Senelik muham- Muıva.11,v 

men kirası ten1
1 

Beşiktaşta Sinanpaşa M. Sinan
paşa medresesinin 9 N. h odası. 

Fatih Zeyrekte İbadethane S. 3 o-
30 

dalı Saliha sultan mektebi. 110 

2,25 

8,25 

Beyazıtta Cümhuriyet cd. 58 
6 

30 •, 
N 1 d '"kkA 84 , ef111 . ı u an. kkat t 

1 Yukarda semti senelik muhammen kirası ve mu va d kir~} ı1 
natı yazılı olan mahaller 936 senesi Mayısı sonuna ka ararııele f 
verilmek üzere ayrı ayrı pazarlığa konulmuşt~r. Şar_t~eyeJlıe, 
levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa gırmek 15 111eıctıl hizalarında gösterilen muvakkat teminat 1?:1~buz veyade dai# 
bile beraber 4/2 ci kanun 935 Çarşamba gunu saat 15 
encümende bulwunabdır. «İ.» (7225) 
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Kapalı Zarf Usulile 
Eksiltme ilanı 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - izmit kl§lt ve Karton fabrlkaaına alt Re
vir, ı,Cjl yıkanma yeri, genel glrlt, Yollar1, deko
vil pozu ve anroşman işleri vahidi fiat eaası ile 
:k•lltıneye Cjıkarllmu;llr. Bu i•lerin tahmin edilen 

edeli 44,862 Lira 24 kuruftur. 
2 - Bu işe ait evrak şunlard1r: 
a ) Eksiltme tartnamesi 
b ) Mukavele projesi 
c ) Fenni şartname 
d ) Hususi fartname 
e ) Metraj ve ke'if hullsa cetvell 
f ) Projeler 

latlyenler bu evrakı 223 kurut mukablllnde 
SUnaer Bank Ankara şubesinden alabilirler. 

U
3 - Eksiltme 25 ikinci teşrin 1935 pazartesi 

il nU saat 15,30 da Ankara'da Ziraat Bankası 
binasında SUmer Bank Merkezindeki Komisyonda 
»•Pllacaktlr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usullle yapllacakllr. 

3 
IS - Eksiltmeye girebilmek iCjln lateklllerln 
,349 lira 70 kuruş muvakkat teminat vermesi 

<;aresi varken ıstırap 
cıekmek ... ne acınacak hal 1 

1 En şiddetli baş ve diş 
ağrılarını romatizma 
sancı ve sızılarını 

keser 

mGRIPIN 1 

Üşütmekten mütevellit! 
bütün istıraplar1, ada- 1 

le, bel, sinir ağrılarını 

dindirir 
Gripe, nezleye ye emsali hHtahklara kar,ı bilha11a m6e11irdir. 

Ve malt ve fenni bakımdan bu iti muvaffakıyetle 
bafarabllece§lni vesaikle isbat etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektuplar. yukarda yazıh gUn ve 1 

•aatten bir saat evveline kadar münakasa komis- ~ -
Yonuna verilebilir. Posta ile gönderilecek mek· 
tupıar.n nihayet ihale saatinden bir saat evvel 1 

9e1111i9 ve zarfın kanuni tekilde kapatllmıt alma· 
•ı llzımd1r. 

kaşelerini tecrübe ediniz 1 J 
Flab 7 ,5 kuruştur. Her eczanede bulun~. I 

c:_= __________________________________________ 9ı_9_8 

Betonarme Köprü Eksiltmesi 

Nafıa Bakanlığından: 
'1 - Eksiltmeye konulan İş: Bursa Karacabey yolu

nun 5 7 inci KIM. sinde yapılacak Betonarme köprü in
§aatıdır. 

İnşaatın keşif bedeli 40000 liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme sartnamesi, 
.B - Mukavele projesi, 
C - Nafia İşleri şeraiti umumiyesi, 

f b - Tesviyei Türabiye, Şose ve kagir inşaata dair 
enni şartname. 
E - Betonarme Büyük köprüler liakltında fenni 

§art name , 
F - Keşif hülasa cetveli, 
.G - Proje. 

nı lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 200 kuruş bedel 

1. •1ıkabilinde Nafia Vekaleti Şoseler Reisliğinden alabi
ır er. 

'a 3 - Eksiltme 25-11-935 tarihinde Pazartesi günü 
l:) a~ 16 da Ankaraqa Nafia Vekaletinde Şoseler Reisliği 
aıresinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliyle yapılacaktır. 
Ilı 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3000 lira 
~ U~akkat teminat vermesi; Bundan başka aşağıdaki 
CSıkaları haiz olması lazımdır. 

eik~ - Ticaret Odasına kayıth bulunduğuna dair ve-

lh ~ - İsteklilerin yapmış oldukları işlere ait vesikaları 
ti adcden en az üç gün evvel göstererek Nafia Vekale-

n en alacakları ehliyet vesikası. 
tt} 6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede ya
re 1• saatten bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği Dai
b:ıne getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine mak
tn ~ tnukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
~ e tupJarın nihayet üçüncü maddede yazılı saate kalt:r gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
Patdmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3254) 

(6983) 9021 ............. 
l u--.. r_k_H_a-va_k_u-ru_m_u_i_s-ta_n_b_u_I -Ş-u--

besi nden : 
Clö~uru_mumuz malı bulunan Laleli apartmanlarının 
rt'ıet daıresindeki merdivenlerin çürümüş olan 40, 50 
tır leden ibaret küpeşte aksamı pazarlıkla yaptırılacak
lo~ı Steklilerin 25 lkinciteşrin 935 saat on beşte Cağa
~da şube merkezine müracaatları. ( 719 7) 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 
~lı~Ukuku Hususiye· zümresi için bir yardımcı profesör 
tin a~aktır .. İsteklilerin şartlan anlamak için İkinciteş

llihayetıne kadar Fakülteye müracaatları. 
(3359) '(7189)' - 1 

Yüksek Ziraat 

törlüğünden: 

Enstitüsü Rek-

' Yüksek Enstitüsü için açık eksiltme ile Zeiss Marka 15 
adet Kurs Mikroskopu ile 12 adet Mikroskop lambası a
ıınacaktır. 

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 

10 Ton Hamızı Kibrit 
Askeri Fabrikalar lstanbul Satınal
ma komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 5 5 O) lira olan yukarda yazılı 
on ton hamızı kibrit Salıpazarında Askeri Fabrikalar İs
tanbul Yollamasında toplanan Satmalma Komisyonun
ca 19 İkinciteşrin 935 Sah günü saat 14 te açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartnamesi her gün komisyonda gö
rülebilir. 

Taliplerin ( 41) lira ( 2 5) kuruşluk muvakkat temi
natını Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzunu 
ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o gün ve sa
atta Komisyonda bulunmaları. (6862) 8843 

l.ter yatan, iater rOzıh eııia 
umurumda detil, terkibindeki 
"Krema kapütü" ıayeıınde "Toka· 

lon pudran., nın her türlü havaya dayandıtını 
iyi biliyorum Cildim yatlı amma "Tokalon pudraaı" 
dıter adi pudralardan 4 defa zıyade cilde yapıtık 
kalır, tere dayanır ye meeamatın 1renı şlenmeaine 
mani olur. 

Ne yapaanıs, aiJndOı rOnetinde Hya rece aydın· 
lıtında bulunı.aız harikulide aiJzellitfa tabii tenin •İze yerebilecek ye 
parlaklık eıeri b1rakmıyacak yegane pudra "Tokalon pudraa"dır. Kuru 
bir cild lcia MTolr.ıo. PetaHa Fudrua • m J•tb ci1cUer ipa " Tokalon 
Pero padrua • Dl kullempıg. 

Is 
lstanbul Komutanhgı 

Satınalma Komisyonu 
lllnlar1 

İstanbul Komutanlığı 
birlikleri için 27000 kilo sa
bun kapalr zarfla eksiltme
ye konmuştur. Muhammen 
tutan 715 5 liradır. İlk temi 
natı 53 7 liradır. Eksiltmesi 
18 İkinci teşrin 9 3 5 pazarte
si günü saat 15' tedir. Şart
namesi İstanbul Komisyo -
nunda 250 kuruş mukabili 
alrnabilir. Eksiltmeye gire
ceklerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile 2 490 nu
marah kanunun 2, 3 cü mad 
delerindeki vesikalarla bir -
likte teklif mektuplarını bel 
1i gün ve ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar 
Fındıklıda Satınalma ko
misyonuna vermeleri. 
( 6833) • 8809 

••• 
Harp akademisinde ya

pılmakta olan tamirata ila
ve olarak keşif bedeli 760 
lira 16 kuruştan ibaret olan 
ikinci keşfin eksiltmesi 18 -
11-935 pazartesi günü saat 
16 da yapılacaktır. 

Şartnamesi ve keşif name 
si her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. 

İsteklilerin 5 6 liralık ilk 
teminat mektup veya mak -
buzlarile birlikte vakti mu
ayyeninde Fındıkhda Satın 
alma komisyonuna gelme -
leri. ( 6834) 

8810 

ZA Yt - 803 sicil numaralı arabacılık 
chliyetnamemi zayi ettim. Yenisini 
-alacağımı ilan eylerim. 

Kasımpatada arabacı lımail 

saçlarınızr 

~ed!M 
. ~ . 

.•• dalma mükemmel o ır 

saç tuvalet1 temin ed eı . 

-Cibbs brtyantıni 

~uffanınız 
·~Kokusu nens ve ıatlfd l r-. 
Hususi uzvl cevherlerle 

imal ve istihzar edilen 

Glbbs briyantini , kepekleri 

giderir ve saç kök lerini 

kuvvetlendirir. Göster işi 

pratik ve şıkdır. 

BRiYANTiN 

ZA Yl - lstanbul İthalat gUmrü~ün
dcn 2094 numara ve 5-7-934 No. lu 
beyanname ile muamelesi yapılan RS-
164 marka on fıçı nitadır için alınan 
178088 No. ve 5-7-934 tarihli 40 li
ralık depozito makbuzu zayi olmuş
tur. Yeniıi alınacağından diğerinin 
hükmü yoktur. Robcrt Sevilya 

Askeri Fabrikalar lstanbul Satın al
ma komisyonundan: 
Adet Adet 

1 Flüt "Do,, 1 
rı Klarnet Mi. B. 1 
2 ,, Si. B. 1 
2 Kornet Si. B. 1 
2 Büylü Si. B. 1 
2 Alto Mi. B. ·20 
2 Trombon Si. B. 20 
1 Bariton Si. ır. 

Küçük Bas Si. B. 
Kontrobas Mi. B. 

" Davul Zil 
Trampet 
Sehpa 
Metotlar 

Si B. 

Tahmin edilen bedeli 1083 lira olan yukarda cins 
ve miktan yazılı on beş kalem muzika alatı Salıpazani!
da Askeri Fabrikalar Yollamasındaki Satınalma komis
yonu tarafından 19 İkinciteşrin 935 salı günü saat 15 te 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. İstekli
lerin 81 lira 23 kuruşluk muvakkat teminatını Beyoğl u 
Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzunu ve 2490 numa
ralı kanunun istediği vesaikle o gün ve saatte komisyon
da bulunmaları. ( 6863) ,, ss41 

Nafıa Bakanlığından: 
Bakanlık müzesine yaptırılacak 7 34,44 lira keşif r"'

delli 4 adet camekanh dolap ile 4 adet teşhir masası a · 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 26-11-935 sah giir 'i 
saat 15 te Ankarada Bakanlık binasında yapılacaktır. 

İsteklilerin Ticaret odası vesikası ve 55,08 liralık mu
vakkat teminatları ile birlikte ayni gün ve saatte kom:·
yonda bulunmaları lazımdır. İstekliler bu husustaki şr, t 
nameyi Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde görebilirlf·r . 

(3253) ( 6982) 90 ") 

2 Adet Elektrik Motörü 
Askeri Fabrikalar lstanbul Satınal· 
ma komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 800 lira olan 2 adet elektro mo
tör Sahpazarmda Askeri Fabrikalar Y ollamasındaki 
Satınalma Komisyonu tarafından 19 İkinciteşrin 935 
Salı günü saat on altıda açık eksiltme ile ihale edilecek
tp-. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

İsteklilerin (altmış) liralık muvakkat teminatını Be
yoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzunu ve 2490 
numaralı kanunun istediği vesaikle o gün ve saatte ko
mis)'onda b ( C58 4) "45 
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' Beşeriyete bela olan fareleri imha ediniz 

FAR HASANFare Zelıiri 
Fare zehiri macunu Fare zehiri buğdaylan 
Bir parça ekmek nya bastırma veya yağlı Farelerin bulundukları yerlere serpiniz 1 

pdalara sürülerek farelerin bulundukları Bilha<ısa küçük farelerle fındık fareleri der- ı 
yere bırakınız Bilhassa sıçanlar derhal ölür hal ölürler. 

25 kuruştur. 25 kuruştur. 

Macun ve Buğday ikisi bir arada 
Bazı fareler butday zehirinden hoşlanır ve bazıları macun yemek ister Bazı fareler sabah 
yediklerini akşam yemezler. Bunun için farelere her iki çeşidi vermek lazımdır Bunun 
içindir ki her ikisini iıtimal eylemek c;ok muvafıkbr ve bu suretle farelerin ana, baba ve 1 

ıilsiJesi muhakkak ve kat'i ıurette ölürler ve kokmazlar. İkiıi bir arada 40 kuruştur. 
• • 

Hasan deposu: Ankara, istanbul, Beyoğlu 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~·! Yeni OSRAM ''D" ıambalarıdı~ Çitte spiralli o~~ 

------------------------------------------------- bu lambalar diğer OSRAM lambalarına nazaran ° / 
0 

20 

TDAŞ [)IÇA~I 
0,10 % İNCE LİGİNDE DİQ 

HALiS İSVEÇ 
ÇELİGİLE YAPILMISTIR 

~ 

ARAYINI~ 

TtlıfOI: 

Şık Bayanların idtal korsesi olan ve Parisde 
A KLAVERl müeuesinden en son relen 

SKANDAL KORSELERi 
Beyoğ'lu lıtik . cad No. 437 

HUVAGIMYA" BIRADERLER'in 

ALET·UAL 
mağazalannda. hazır ve 11marlama bulursunuz Ayni 
zamanda •Ütehass11 ve tecrübeli b·r koraeci Bayan 
vantuile kumat ve kauçuk korseleri de ıatılır. 

8838 

KREM VENÜS 
Asri kadın güzem. J 

ğinin tılsımı oldu. 1 

Bütün Türk Bayanları 1 

\ , tJC.. şimdi onu kullanıyorlar. 

~ fl .. ı iJ ~ E~m~~~D~po;~DE e l"tUREDDil"t EREl"t 

K ,. ~ m ·ı Ecza alit ve ıtnyat Deposu: 

~ lstanbul Bah~ekaı:H 

Gireson Jandarma Okulu 
Satınalma Komisyonundan: 

ve ucuz 3di lambalara nazaran da 0 / 0 40 daha idarelidir• 
Çifte spiralli "OSRAM "D., ampullerini ahrken a"'• 

balAjların üzerindeki "D,, işaretine dikkat ediniz. 

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

Asipin Kenan 
Haliı ve hakiki tabletleri aıhhatinizi 
ıoj'uktan ve bütün ağrılardan korur. 

ismine dikkat 
9072 

9094 

Türk Antra s iti, Kok, Antrasit 
Ve Hertürlü Mahrukat Yakan 

~~~~~~~ıı 
Ademi iktidar y R OBALAR • 

1 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafıilat : Galata posta kutusu 

• 1255 ·-· 
8793 

Şakir ZUmreoğlu fabrikası tarafından imal edilen Z O rt Q U L DA K, HAL t<, 
ORDU, U4j tipte sobalara arayınız. Ucuz ve temiz olarak apartmanlaranı:zı, 

evinizi ısıt1rsınız. Sobalar1 görmek ve fiyatlar1nı öğrenmek İ4jin: 

Fabrika : HALICIOGLU Telefon : 43214 
Ankara satış şubesi : BANKALAR CADDESİ No. 29 Telefon : 3766 

İstanbul satış şubesi : GALATA TÜNEL CADDESİ No. 36 Telefon: 44043 ------------' ~!~~~~~~~~~~~~~~~~ C İ C İ DUDAKLIK 
Dünyanın en 11bit 

dudak boyall, 

FARUKl'nin CiCi 
allıtıdır. Hiç bir te• 
maala allinmeL Yı
kanaa bile ;ıkmas. 
24 Hat dudakta kalır. 
Tecrübeai kolaydır. 

Deposu ı Sultanhamamında 

FARUKi GÜZEL KOKULAR 
~-19• mağaı.uıdıı. • 

Profesör K. KömUrciyan'ın 
Hesap, muhasebe ve ticaret kitap

ları: 

Yeni harflerle : - Tenzilli bedeli Kr. 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 122,5 
Ticari malumat ve bankacılık 105 · 
tktisad ilmi 87,5 
İhtisas muhasebeleri 17 5 
(Şirket, sanayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve mali hesap 70 
Zihni hesap kaideleri 20 
Yeni Lfıgaritma cetvelleri 56 
Baılıca satı§ yeri: 

İKBAL KÜTÜPHANESİ 
8957 

,- T0RKIYAT SAHASl"DA MOHIM BiR ESER -, 1 
I 

Antropoloji ve Lengüistik vesikalar.na göre : , 1 

TÜRKLERLE HiND, AVRU- 1 

PALILARIN MENŞE BiRLiGi 
ismail Hakkı Danışmend'in senelerce sürmüş bir emek mahsulü 

, olan ve bugün çıkan bu eser, en eski vesikalara istinaden en eski 

Türk tip. nı antropoloji bakımından tesbit etmektedir. Dört yüz ta· 1 

hife tutan bu cildin muhteviyatı şunlardır: 

(Zend • Avutaya göre Türk T pi - Tevrata göre Türk Tipi • 

Kur'ana ıöre Türk Tipi - Hadise göre Türk Tipi - Tarih ve Ede

biyata göre Türk Tipi) 

Bu eser piyasada pek az bulunduğundan, bir an evvel tedari-

, , . 

• ~ .. ' . 
:.SEKSULIN 

., .,. A~emi . .c • 

.. iktida·r, 
ht. Bel .·. . ' 

. . 
.:.::.. ··~ ;. .. gevşekliği, 
!,ıııı! · • •. . , • 

·.,: D~rmansızıik, 
.yücut ve Dima~ıf" 
·. .yorgunlu§unda 

." peı~..irno.essır ve erni,, 
· ·' bir uaçt:ır • 

.Kutusu 200 -. kurL.1!? 

·: · BEŞiR KEMAL • MAHMUT CEYAi . 

1 
Ef:?z~~esı. ,...· Sirl,<ec• 

~ · · teri ıııU-U mumı neşrıyat ve yazı ış eti" 
dürü: Etem izzet BENiCE. Oa~ ır 
cilik ve Matbaacılık T. A. Şirke~ 

tanbul, Ankara caddesi. ıo 
ıı•• 'Rasılrlı l'ı ver · TAN M::ıthıı rf"' 


