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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. 
;; '1'~1 .. ç,..... • 4 4RR7 871 -ii111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ 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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iCMAL . SC>N" :H:'.A13ER. Mısırdaki kargaşalık karşı

/ ~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-
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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"' 
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IKINCITEŞRIN 

PAZAR 

SA.Yısı 5 KURUŞ 

IVlısır Ulussever 
Hareketini Cene 

GÜN 12 S 

ISTANBUL 

• 

GENERAL DÖ BONO GERi ÇAGRILDl1 

• 
1 

YF 
y .. ınd : 

2 O O O LI A 
MOKAFATLl 

E Kraliçesi 
Miısabakamız 

TELEFON 

1 

lSA Y 1 209 - 3512 
On Birıncı YIL 

SAHIP ve 
BAŞMUHARRiRi 

Mahmut SOYDAN 
L 

Mudur : 24318. Yazı ışlcri : 24319. 
1 r v ~· tb a : 24310 

kil 
r 

iden 
r Oldu Somalilerden Binlerce Y 

Habeş Tarafına geçiyo Talebe Meclisi Mısırın Durumunu İzah Etmek 

Habeş Seferberliği Henüz Bitmiş. Değildir. 
Diadua Yolları Habeş Askerlerini 

( lre Habeş Siliihlarınz Taşımaya Kiifi Gelmiyor 

General de 
Bono Geri 
Çağrıldı 
Onun yerine Mareşal Ba-

dogliyo tayin edildi 
'tı R~rtıa, 16 A.A - ltalyan hükü
• etı, General de Bono'yu geri ça. 
Cırrn1 'tı f ve kendisini Mareşal yap-

1ftır. 

d ~iikiurıet, Mareşal Badiglio'yu 
ocu Al 'k .. k k k . 1·~· rı rr ası yu sc omıscr ıgı-
e v R C e oma fırkası kumandanı 

;; erıeraf Grissoni'yi Eritre ilbaylı
"'"a t a amıştır. 
~':arefal Badeglio .ki Marki dö 
~O~İrıi'dir. söm:tr<\• ;.,1,,. ..... ;1"" ••• eli . • ..... • ..... : 7nuıanassıstır. Acn-

u .tı 1928 de Libya ilbayı olmuştur. 
/ 

19
25 tenberi Mareşal ve 1929 

orı berı· d S .. 'd' e ena~ uyesı ır. 

~irnaıde ileri 
R.ar ket durdu 

ti 
0

tna, 16 A.A.) - ltalyan aske
lar1~~"~n.le i.' Eritrc ılc Somali ordu
lilıaz bırıbırıne yaklaştırmak fc;:in ha
taar/rrla Tuçfafan vadisi boyunca bir 
~ Ula gırişmislerdir. Kızıldenizden 

/talyanların Doğu Alrikasında kullandıklarl sa/ıra toplarındanbiri 

Habeşistanııı içerisine doğru giden bü 1 
tün yolhr kesilecek ve Habeşliler si
!ahlarını ve zabfrclerim Hartum yoli-
1 •.-:-'-'r'- ~-ı..~ı_...;.....~ .. ı. .. ı .. 
caltıaroır. ~ıoutıoen olldirildıgınc gö-
re, bu carpışmalar, Habeş müfrezele
rile Aussa kabilesi arasında vukua gel 
miştir. Sebebi, Habeşlilerin gereç ve 
silah tedarik etmeleri için lazım olan 
yolları temin etmek maksadile açmış 
oldukları seferlerdir. Habeşliler, bil • 
hassa halihazırda Harrar yakininde 
toplanmış olan Ras Nasibu orduları
nın hatlarını emniyet altına almak is
tiyorlardı. Aussa kabilele~i. Habeşlile
ri Gabredarre yakininde bozguna uğ
ratmışlardır. Hab<'şliler, 80 ölü ver -

r Arkası 9 uncuda l 

l 
~ -----

~olu F aciasz: Gemiyi Bırakan 
Tayfalar Cezalandırllacak 

-

'tc,i l 
l '>'! er el • • o,.1 i . enı.z facıasının 'kurban-

fırı : . 
terı1·... :ı:mırde yapılan cenaz;e tö-.. , .. 

habgosteriyor. Faciaya ait diğer 
erler 9 uncu tıayfadadır .• 

Mareşal rü•.=.·esi tevcih edilerek ge
ri çağrılan Baskomutan do Bono 

Büyük if niformasiylc 

Başbakan 
Cam Fabrika
sını Açacak 

Ankara, 16 (Hususı muhabirimiz 
bildiriyor) - Başbakan Isın t Inönü
nün pazartesı günü lstanbul.ı hareket
leri ihtimali kuvvetlidir. Inonum.in ls
tanbulda kalacagı muddet zarfınd:t 
cam fabrikasının açılma töreninin ya
pılması kar<ulaşmıştır. Tör nde bı.:.'un 
mak üzere Ekonomi Bıkanı Celal Ba
yarla lş Bankası Genel Di cktörü Mu
ammer Eriş te lstanbula gidecekler
ciir. 

İsmet İnönü Ekonomi 
Bakanlığında 

Ankara, 16 (Hususi Muhabirı
miz bildiriyor) - ismet lnönü bu. 
gün öğleden sonra Ekonomi Bakıın ! lığına gelerek Celal Bavarla uzun 
müddet gÖrü§mÜ§lÜr. 

İçin Cenev eye B"r Heye Gönderiyor 

Zecri Tedbider 

unü ıub 1 rinc v 
rınn bir izahnam • 
t"mnJi v rdır. 

Hükümetin de> K 
dı ısal.h"y t 

lunmaktndır. Bu karar 

• 
mr 

1i 1 rdir. 
Puzartcsi 

ret odnJ -
rmcsi ih-

hassa. ltalyadan m ketimizc 
gelecek emth. rakk.ndn izahlı 

ımufdeler bulunacaktır. 

l{5 ffl •tndnr ltn lv11d n y 

in çıkmış ve.va f?Üm; ul !erimize 
cehni~ Itıılyan cmtinsı hakkında 
na ıl muamele yapılm<uı lazım 

geleceği kararnamede gôstcrile
cektir. 

ltalyava ol n ihraca•tr.1ız~ rre 
lince, bugün iç'n bu ihracahn dur
ması için hiçbir sebep e;,rülme 
mektedir Ancak bazı tacirler r.-ön. 
derccelderi malın parasını ne .u
retlc nlabılecckkri noktasınd n 

tereddüt göstermekte iseler de 
bunun için ameli bir formül bu
lunmak üzcr<-dir. 

Türkiye - ltalya ticaret ani ş 
ması 20 ikincitcşrin tarihine ka
dar bir ay daha uzatılmıştı. Bu tA 

rihtcn sonra vaziyetin ne olaca 'Yı 
henüz mahim de<7ildir. halyanlıır. 
la yeni bir müzakereye girişilmesi 
evvelce mevzuu bahsolmuı; idi. Bu 
yeni vaz·yet karııısında takip olu
nacak hattı harC'ket bugünlerde 
nnlaşılacnktır. 

Venize os 
Tavsiye er 
B nunmuş 

Kral Yorgi 

Atina 16 (Husu ı mJhab'rımiz
den) - Bugun çıkan hJftalık Im ra 
mecmuası Yunanıstanın e kı Pari cl

[Ark ı 3 uncud ] 

1 

Vefd partisinin Başkanı Nahas Paşa - /ttihanı edilen hı.ikümetin haf· 
kanı Nesımi Pa a - Vcld partısi ıleri gelenlennden Mükerrem Ubeyd 

Vefd Partisi Uluslar 1 Bu heyet, Uluılar K~~u.muna MJ 
• sırtn durumunu ve halını ızah ve• 

Sosyetesıne başvurdu te rih edecektir. 
Mcşrutiydçi liberaller başkanı 

Mahmut Paşa, dün bir beyanname 
yaymı tır. Bu b yannamede, parti· 
leı in h psinin birleşmesi lehinde 
rnütalea yürütülmekte ve hükumet 
in il z memurları karşısında zaf 

rm olmakla muahaze ve son 
" a · d n mes'ul oldugu ilave o
lu m tacı r 

Yeni den karışıklıklar oldu 
K.ıhire, 16 A.A - Bu sabah Ka

( Arkası S ıncıdeJ 

Vctd partısı uaerı ıvanas ra a uıusaı oır go::ıc11 csnası11da 
halk ara.,ında .. 

''Ulus,, un Dil Y azzlarz 

er i Söz, 
ra 

K 
MiLLET 

Ktlım i ctımoloJık klınt koy -
:ım: 

(1) (2) ( ) (4) 
ım ti ıl tt 

( 1) "im": K ktur bur d kuvv t 
h v t, h r · t. ı r t he f. ı .. v 
anl ml rın • dır 

(2) «İl : Kclımenm orııınınd 
dir: «h (3) tekı «l» dı . u atm va 
zifc i ,ormek iı ere «İ gİ» de (gi) 
yerını tutmustur 

Tiırk so J rınd a ni cınst n ıkı 
konson yanyana g im . hı incısi d:ı
ima U"at'Ila için ıkinci mm t ,rarıdır 
O halde· 

( 1) kok olan «İm» ıle 
(2) ek olan (iiT) b'rle İnce ımı 

olur, bu, cı:em k s ı:udur: kuvvet 
sarfetmek, y m k, h re ;: t etmek 
bır ey ı et tm k. ı ed e 

1 ' 

us 
aynaklar~ 

nca 
Çıkıyor 

( 4) et»: C ok kuvvetli yapıcılık, 
ptır cılık, h kimıyet, sahıplik anlam 

ıa·ını ı-;o terir. 
gbruluyor kı, son ek ( 4) gelincc:

yt k d"'lr. k<'limc, "imir:il" umumiğ 
"e gayri mt yycn bir manada iken, 
"e " on muayyen varlık verdi. müş
t ek va a} n. ~lışan bir hedefe gi
clrn sahıp b lli oldu MiLLET. (*) 

[ A'rkası 9 uncudıı f 

( ) Bu ı rk kel mcsi arapcada (d•n) 
ve ( crı t) nl mma lın rak kullanıl-

mı r 
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Asıl mes'uller ortada 
Hala kaptanın mes'uliyetin.

den bahsediliyor. Geminin bat
masında v~ disiplinin temin edi
lememesinde süvarilerin rolü 
besbellidir. Fakat yolculardan 
evvel flikalara athyarak vazife
leri başından kaçtıkları için hem 
o kadar adamın ölümüne sebep 
olan, hem de Türk denizciliğinin 
yüzüne bütün tarihinde misli 
geçmemiş bir şerefsizlik çamuru 
atan mürettebat, suçsuz insanlar 
gibi ellerini kollarını sallayarak 
dolaşıyorlar. Evvelki gün İstik
bal şilebinin süvarisi gibi, dün 
inebolu yolcularından Mustafa 
Nuri, Tan muharririne şunları 
söylüyordu: "Kaza esnasında 
tayfaların yolculardan evvel ge
miyi terketmeleri facia kurban
iarmın fazlalaşmasına sebep ol
muştur.,, Bu tayfalar tesbit ve 
derhal tevkif edilmelidir. Türk 
denizinin nrunusu bu adamların 
serbest gezmelerine değil, uzun 
müddet nefes almalarına bile 
katlanamaz. 

Kaptanın mes'uliyetine gelin
ce, onun ela cebinde, nekadar 
yük varsa hepsinin mutlaka va
pura alınmasını emreden bir tel
~iz bulunmuştur. Bu emir, yer
yüzünün bütün kasırga ve tay
funlarından daha şiddetli ve 
muhakkak surette bir vapuru ba
tırmaya kafi gelemez mi? 
Ölmüş bir adamın cenazesi üs

tüne bütün mes'uliyetleri yığa • 
rak asıl m!s'ulleri görmemek, 
1nebolu faciasını bir adalet facia
S' halinde devam ettirmek olur. 
Türk adliyesi, bir vapurdan son
ra hakikatin de batmasına mey
dan vermiyecektir. Bütün Türki
ye, adaletin, asıl mes'ullerin ya
kas,na yapışacak ellerini öpme
ğ e hazırlanıyor. 

Peyami SAFA 

Dükkanların tente ve 
siperleri 

Dukkan. magaza tente ve siperleri, 
belediye zabıtası talimatnamesine gö
re asılacaktır. Ancak talimatnamenin 
7 incı maddesi tl'nte ve siperlerın 9,5 

metre genişliğindeki sokaklarda bulu
nan mağazaların asabileceğini gerek
tırmektedir. Halbuki şehrimizde tica
rethanelerin çoklukla bulunduğu cad
deler vardır. Bu cihet önemle gözö
nunde tutularak talımatnamenin 7 in
cı maddesi kaldırılmıştır. Bununla be
raber tente ve siperler, talimatname
nin diger maddelerine göre ve nakil 
vasıtalarının geçmelerıne engel olmı
yacak hır şekilde asılacaktır. 

Belediye ile Evkaf arasında 
anlaşamamazlık 

Köpekler 
•• 
Oldürülüyor 

Dün de iki kişiyi ısırdılar 

Son kuduz vak'aları üzerine köpek
lerin öldürulme işine büyük bir sıkı ve 
rilmistir. Başı boş köpekler öldürül
mektedir. Ancdk bazı kimseler öldü
rülen köpekl::re karşı yerinde olma
} an bir merhamet göstermektedirler. 
Dün de bunun acıklı ve ib:etli bir mi
sali çereyan etmiştir. Tarabyada pir 
mücadele memuru bir köpeği zehirli 
etle zehirlemiştir. Bunu bir kadın gör 
müş ve memur o~adan aynlınca he -
riıen köpeğin başına gitmis, onu kur
tarmak için ağzına panzehir yerine 
yogu·t akıtmnk istemiştir. Bu sırada 
hayvan da kadının parmağını ısırmış
tır. I:u baya:t, parmağının ısıırldığın: 
gorünce y1ptığı işin doğru olmadığini 
anlamış, aklı başına gelmiştir. Kadın 
tedavi altına alınmıştır. Ahırkapıda da 
dün bi-isi ısırılmıştır. 

Başıboş köpeklerle mücadele edil
mekle beraber sahipli köpekler için de 
bazı mühim tedbirler alınması icap et
mektedir. Cunkü bu sahipli köpekler 
arasında da kuduz fazladır. Bunlar 
arasında kuduz nisbeti yuzde on do
kuza çıkmıştır. Doktor Zekai Muam
mer son eserinde kuduz'! karsı alın
ması lazımlı tedbirler arasında bunlar 
için diyor ki: 
"- Sahipli köpekler bir kimseyi 

ısırdığı zaın.:ın sahibine ceza verilme
lidir. Eğer bu cc :a para eczası şeklin
de olur ve derhal infaz edilecek olur
sa umit ederim ki, ağızlıksız ve tasma 
bız bir köpeği sokaklarda görmeğe im 
kan kalmıyacaktır ... 

Nişantaşmdaki yangın şüp
he uyandırıyor 

Ne Der 
u c u ·z EKMEK 1. 

Bu satırları §İmdi b'üyük bir haz. 
ile yazıyoruz.. İstanbul belediyesi 
narh komisyonu §imdiki ekmekten 
altmı§ para daha ucuza mal olan 
bir ekmek halitası bulmu§ ve bu
nu piya!aya çıkartmağa karar ver. 
miftir. 

Verilen malumata göre bu el:
mek ikinci ekmek değil sert buc
daydan yapıldığı icin ucusa mal o
lan bir ekmektir. Şu halde bur:a 
bir belediye hareketi demekten 
z.iyade bir ekonomik ameliye diye. 
biliriz. Eğer denildiği gibi bu tec
rübe muvaffak olursa lstanbul 
halkına büyük kolaylık, hele lıka_ 
ra tabakasına Ramazan arifesin
de cok yardım edilmiş olacaktır. 

Yalnız şurayı şimdiden hatıra 

getirmek istiyoruz ki; ne olursa 
olsun bu ucuz ekmeğin çıkmasın

da karına kesat düfmÜş olanlar 
belki bu ekmeğin muvaffak olm2-

Halkevinde jimnastik 
salonu 

Eminönü Halkevinin bahçesine ya
pılaca"- olan yeni Halkevi binasının 
Güzel ~anatlar Akademir.i mimari şu
besi tarafından yapılan pro3esi Parti
ye verilmiştir. Proje Partide incelen
dikten sonra belediyenin ve~eceği pa
ra ile inşaata başlanacaktır. Yeni bina 
936 yılı içinde hazırlanmıs olacaktır. 
Bu binanın alt kısmında jimnastik sa
Jo:ıu ve banyo daireleri bulunacak, 
üst lpsmında da büyük bir sinema ve 
konferans salonu olacaktır. 

Bütçede tahsisat yok! 
Yeni ders yılı başında Istanbul Kül 

tür direktörlüğü emrine verilen yeni 
100 ilk okul öğretmeninin maaşları 
bu ay da verilememiştir. Bu yeni mu
allimlere ait muamele henüz bitirile
memiştir. Diger taraftan, sonradan 
kcıdroya ilave edilen bu muallimler 
için. bütçede tahsisat olmadığı söylen
mektedir. 

Doktorların kazan ver ısı 
Etibba odası Finans Bakanlığın 

müracaat ede~ek, Maliye şubelerinin 
doktorların kazanç vergilerini değis
tirmek istediğinden dolayı sikayette 
bulunmustu. Finans Bakanlı-?, dok· 
torların kazanç vergisi ı_şınl tetK'ık et· 
lnıshr. l !Nve ce t?!sfüt eoilen sınıflara 
göre vergi alınması. doktorların sınıf
larının ylikseltilmemesini bildirmiştir. 

masına çalışacak, güçlükler çıka
racak, belediyeyi uğraştıracak ve 
nihayet bizar edip ekmeği piyasa
dan çektirmece çabalıyacaktrr. 

Fakat biz bu gibi işlerde böyle 
menli arr. 'lerin çalıştıklarını baf. 
ka hôdisei deki emsaliyle bildi
ğimiz. için rimdiden uyanık duru
yor ve belediyeye de kararında se
bat etmesini tavsiye ediyoruz;. ilk 
anlarda görülen güclüklere karşı 
koymalı ve halka ucuz ekmeği ye
dirmeliyiz.. Hele bu mevsimde hal. 
ha bundan büyük hizmet olamaz. 
Ekmek fiatının yükselmesi yüz.ün
den diğer havayiçte görülen yük • 
seklikler de bu ucuz. ekmekle ya
vaş yavaş eski haddine inecek ve 
bu sebepsiz yükselişlerin önüne ge 
çilmiş olacaktır. 

Biz böyle dÜfÜnÜyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

Haliç Şirketinin tatili me
murlara bildirildi 

Haliç vapurları sosyetesi meclisi i
daresi sosyetenin faaliyetini tatil için 
verdiği karan memur ve i~çilerine 
bildi~miştir. Karara göe, ayın 30 uncu 
günü akşamına kadar memur ve müs
tahdemlere ücret ve maaşları verile
cektir. Sosyetenin aynca işçilerine 
bir tazminat vereceği de söylenmek
t<:dir. 

Telefon Şirketindeki me
murlara ikramiye 

Eski Telefon Şirketinin tasfiye mu
amelesi Şubata kadar sürecektir. O 
'lfakte kadar eski memurların durumu 
da incelenecektir. Şirkette evvelce ça
lışan ecnebi memurlara ikramiye ve
rilmiş, ve bu memurlar memleketleri
ne gitmişlerdir. Fakat Türk memurla
ra ikramıye veilmemişti. Turk me
murları, şirket namına teslim muame
lesini yapan Henderson'a müracaat 
etmişler, fakat miısbet bir cevap ala
mamışlardır. Türk memurlara verile
cek ikramiye 150 bin lira tutmaktadır. 
Türk memurJ r ikrami clerinin vcr
dirilm i i · Bayındırlı : tsa).{ nııgına 
müracaat edeceklerdir. 

Do z kilo esrar çıktı 
-<Uumruıc muhafaza teşkilatı üzerin

de kaçak esrar bulunan 3 kişiyi yaka
lamıştır. Fransız bandıralı Teofil Got
ya vapurunda çalışan 3 tayfadan şüp
he edilmiş ve görnen lüzum üzerine 
Üzerleri aranmıştır. Aramada tayfala-

Nişan•aşında Kuyulubosta"l soka
gında l 1-9 numaralı evden dun gece 
yarısı bir yangın çıkmıştır. İtfaiyenin 
gayretlerine rağmen ev tamamen yan 
mış, yangın büyümeden söndu:iil
muştür. Cevdet Mollaya ait ve Emni
yet sandığına 4 bin liraya rehin edi
len bu ev, bahçe ortasında, ahşap ve 
16 odalıdır. Evin orta katı boştur ve 
yangın buradan çıkmıştır. Ateş hemen 
büyümüş, imdada koşan halkın attık
ları tabancaıa~a polişler de koşmuş
tur. Ev yanarken kiracılardan birisi 
içeride çocuğu kaldığı sôylemiş, ya
pılan araştırmada yanmak tizcre bulu
nan kıymetli bir kedi bulunmuş ve 
kurtarılmıştır. iddia edildiğine göre, 
~nd.t:ıın i~eride çocuğunun kaldığını 
ıddıa edışı, tl~ri l1iks~ kediEini kur 
tarmak içindir. Fakat polıs, talıhiın. .. 
nı derinleştirmektedir. Evin ipotekli 
oluşu ve rehin altında bulunması t~t
kiklerin önemle sürdürülmesini gerek
tirmektcdlr. 

Konı;erva tuvar mütehassısı rın ceplerinden 9 kilo esrar çıkmıştır. 
İlk . ,.. ı Bu kadar çok esrarın nereden alındı-

önoe asri mezarlık ve yenı plan ğı hakkındaki tahkikat devam etmek-
yaptırılacak Konservatuvarda çalışan mütehas- tedir. 

Eelediyenin, Belediyeler Bankasın- sıs Marks'ın mukavele müddeti bit
dan alacağı 7 50 hın liralık borç para- miştir. Mukavele müddetinin uzatıl
ya ait muamelenin bugünlerde bitiril-
mesi beklenmektedir. Belediye bu pa- ması kararlaştırılmıştır. Bu sebeple 

Hayırsızadada sis düdüğü 

Belediye ile Evkaf arasında purüz
lü isleri hal için sef.len komisyon ça
lısmalarını yakında bitirecektir. Ko
misyonun ihtilaflı meselelere ait evrak 
üzerinde yaptıgı incelemekr de bit
mek üzeredir. Bu itibarla komisyon 
bu ayın 26, 27, ve 28 inde olmak uze
re uç gün her iki tarafı da dinleyecftk
tır. Bundan sonra hnkem komisyonu 
kara rlannı bildirecektir. 

ıa ile yapacağı işlere ait hazırlıkla a Marks tekrar şehrimize gelecek ve ça
başlamıştır. Bu paranın mühim bir lışmalarına devam edecektir. Diğer 
kısmı tenzilata avrılmakla beraber, taraftan yeni konservatuvar binasının 
şımdilik en evvel Zincirlikuyudaki as- planını yapacak olan mütehassıs ta 
ri mezarlığın inşaatı ikmal edilecek ve 1 ıı: h 1 d lA 1 
Y 'bahre t d 't . . l~k ı P cının azır anmasın a azım o an şey 
enı :r s a yomuna aı ıstım a · . . . . . . 

Marmara adası civarındaki Hayır
sızadada vticude getirilen yeni sis dü
düğü bir haftaya kadar faaliyete geçe
cektir. Bu suretle Marmaradaki sis dü 
düklerinin mikdarı dördü bulmuştur. 
Beş yıllık tahlisiye projesine göre, 
Gelibolu civarında Doğan Arslan 
mevkiine sis düdüğü, Bozbutunda bir 
fener yapılacaktır. Bundc:ın başka Zon
guldak, Giresun, ve Samsunda birer 
tahlisiye istasyonu kurulacaktır. 
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Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDJ 

- Ji~psini! 
Prenses daha az memnun, fakat yi

ne basını sallıynr k ve gülünısiyerek: 
- Evet, dedi, güzelin vatanı yol<

tur. 
Bu tehlikeli konu11mamn hm:ı neti

celerinden korkan T~h .. in Bey ''Nahi
de" Heınıma siirlt:'.'inden bir ilti<ıini o
kuma~ına izin vPrmcsini prensesten 
ı ica etti. Cemile ayağn kalkmı5"tı. Ev
vela, Tahsin Beyin Babıtıli §airlerin
den birine para ile yazdırdığı Li.- şii
ri kendi eseri gibi okudu. 

Hemen alkıı kopmuştu. Cemile et
rafına baktığı zaman dö,.t yanında 
ı.iire başlarken farketmediği bir kala
balık toplandığını gördü. Prense: 

- Bravo Nahide Hanım! Diyor
du, şiirleriniz.de öyle ince bir sufl var 
ki, bana hnfif neşesile Vıtman'ı hatır
latıyor. Bi'I' şiırinizi daha okur mu • 
f;unuz.? 

Cemile öpülmiyen dudaklarının ü • 
şüdi.iğünü söyliycn kendi :ıiirini oku • 
yunca daha şiddetli bir alkış kop • 
mu§tu. Prenses ihtiyatlı bi,. gülüşle: 

- Oo! .. Ocdt, bu şiiriniz.de fazla 
serbestsiniz ı 

Sonra yanındn oturan Memduh Be-
7e dönerek: 

- Bizim zamannmzda genç kızla-

tamamlanacaktır. Belediye stadyomu lerı alarak memleketıne gıtmıştır. Mil 
öı.ümüzdcki yaz yaptırmak niyetin- tehassıs planı tamamladıktan sonra 
dedir. ı şehrimize gelecektir. 

nn hususi hatıra olarak kaydetmek • 
ten çekindiklerj şeyleri hu zamanın 
kızları roman olarak yazıyorlar. O -
nun için Nahide Hanıma cesaretini 
mazur rrörürüz. Fakat ne de olsn po· 
czi biraz diskrcsyon ister, değil mi? 

Cemilenin fazla tenkit edilmesi işi 
ne gelmiyen Memduh Bey kısaca 
bir: 

- Çok! Dedi. 
Prenses Cemileye bakarak ıualini 

tekrarlamıştı: 

- Değil mi? 
Cemile burada Tahsin Beyin tav -

siye etdki iki kelimeden herhangi 
birini kullanmakta tereddüt etmiyc -
rek: 

- Evet! dedi. 
Prenses mağrur bir gülii§le ba

§lnı geriye çekerek: 
- Ooo! .. Dedi, benim fikrimde ol

duğunuz halde zamanınızın cnspiras 
~nlarına tabi olarak yine serbest ya 
zabiliyorsu nuz ! 

Cemile deha kolaylıkla: 
- Eveti Cevabını verdi. 
Prenses Cemilenin gözlerinin içine 

bakarak ıordu: 
- En r.ok kimi beğenirsiniz? 
Cemile hu sualin sırf edebiyattaki 

tercihlere ait olduğunu bilmediği ve 
anlamadığı için, bu salonda kendisine 
verilen rolü yapmıya mecbur olduğu 
nu zannederek: 

- Memduh Beyi beğenirim! De
di. 

Prenses şaşırarak etrafına baktı. 
Memduh Bey kıpkırmızı olmuştu. Et
raftakilerden bazıları hayret, bazıla
n da zaptedilmiş bir kahkahanın znh 

meti içinde idiler. 1 
Sualinin yanlı§ anla§ıldığmı farke

den Prenses: 
- Memduh Beyi hepimiz bcr,c. 

niriz, dedi, onun için dostumuzdul'. 
Ben edebiyatta kimi tercih ettiğinizi 
soruyorum. 

Cemile hunu da ''edebiyat fakülte
sinde kimi beğenirsiniz!,, gibi anlıya -
rnk: 

- Selimi! Dedi. 
- Selim mi? Hangi Selim? Böyle 

bir şair mi var? 
Cemile de kızararak: 
- Eveti Dedi. 

- Eserleri var mı? Gençlerden mi
dir? 

Cemilenin vaziyetini kurtarmak için 
Tahsin Bey araya girdi: 

- Prenses Hazretleri, dedi. bi7.İm 
Nahide Hanım teveccüh ve iltifat 
larınızdan adeta mabcupturlar, birnz 
şa~ırdılar, zaten kendüleri hiçbir gala 
balıh mecliste böyle şıır tilavet iL 
mezlerdi. 

Prenses daha fazla kızaran Cemile
yi teselli için: 

- Maşallah, fakat çok açık, kusur
suz okuyorlar. Çok iıtidatlan da var, 
tebrik ederim. 

KUÇUK HABERLER 
• Erkek ogretmen okuluna girmek 

isteyen 20 kadar talebe okul doktoru
nun muayenesine itiraz ederek şika-

1 

}'.~ t~~ .bulunm~ş}ard~r .. Kültür Direk
torlugu bu şıkayetı ıncelemektcdir. 
Sonuc yakında belli olacaktır. 

• Bu yıl kurulan orta okullardan 
Kadıköy okulu bazı noksanların ta-
mamlanmaması yüzünden şimdiye ka 
dar açılamamıştı. 

O k u l u n bı.itun eksikle -
ri tamamlanmış oldu ,undan yarın sa
bahtan itibaren derslere başl.:ınacak
tır~ 

• Belediye Ekonomi direktörü ı 5 
gun sonra tekrar Ankaraya gidecek
tır. Direktör. memleketin genel buğ
day durumunu incelemek üzere An
karada toplanan komisyonun ikinci 
toplantısına da iştirak edecektir. Bu 
sebeple şehrimizin ekmek durumu 
hakkında bir rapor hazırlamağa baş
lamıştır. Bu rapor Ankaradaki komis
yonda incelenecektir. 

• Belediyeye geçen Sanasaryan ha 
nının birikmi'i kira parası olan 37 bin 
Ji!anın 17 bin lirasile başöğretmenle
r~n bf:J aylık mJkam paralarının ve
rılmesı hal.kındaki umumi meclis ka
rarı bugünlerde tatbik edilecektir. 

• Berberler mektebınde yeni ders 
yılı çalışmalarına başlanmıstır. Ders
ler üç kurs iizerine gö~erilmektedir. 
~u yıl, ~eniden bir birlik öğrenmek 
~zere murac~at edenler epeyce fazla
mr. Usta kursları çok kalabalık değil
Jir. 

• İnhisarlar i~are.~i, yalnız sjgara 
satacak. şık bayı. klubeleri yaptırma
ga karıır vennıştır. Bu kulübelerde 
her nevi tütün ve sigaralar, zarif am
balajla içinde satılığa çıkarılacaktır. 
Bu kulübelerin projeleri yapılmakta
dır. Bu dükkanlar yakında Ankara 
lstanbul ve Izmirde kurulmağa başla~ 
nacaktır. 

• Halkalı Tarım okulu bugünlerde 
açılacaktır. Ankaradan da okula 25 ta 
lebe gelmiştir. 

• Beyoğlu Finans tahakkuk direk
tör muavinliginden Trabzon defterdar 
lığına atanan Y ckta Aytan dün GUl
c<;mal vapurile Trabzona gitmiştir. 

• Saglık Direktörü Ali Rıza dün 
Haydarpaaşda yapılmakta olan Nümu 
ne hastanesini gezmiştir. Hastanenin 
yeni yılbaşında açılmasına çalışılmak
tadır. ~Avrupaya sipa-:iş edilen ront
gen ve sair aletler o zamana kadar 
gelmiş olacaktır. 

• Tapu ve Kadastro genel direktö-
r!' ...... ~-

bitirerek dün Ankııraya dönmüştür. 
• Süleymaniye kütüphanesi önün -

d l.! iki lahit bulunduğu ve bunların tet 
ki~ ~dil~cı-te. ,olduğunu yazmıştık. 
Lahıtlerın tarıhı kıymeti haiz olmadı
gı anlaşılmış ve yerinde brrakılmıstır. 

• Diş tababeti şubesi Talebe c~mi
} eti yıllık kongresini dün yapacaktı. 
Ekseriyet olmadığından kongre baskn 
bir güne bırakılmı tır. Milli Türk Ta
ltbe Birligi, Hukuk Talebe Cemiyeti, 
Bursa kız ve erkek liseleri mezunları 
cemiyetleri bugi.ın yıllık kongrelerini 
yapacaklardır. 

• .. Laik Tiirk Hıristiyanlar Birliği 
b~gun saat 14 de Beyoğlu Halkevinde 
hır konferans verdirecektir. 

• Edirnekapı kale haricinde Nesil
nah Sultan mahallesinde otu an sabı
kalı Munir ile Salahaddin kestikleri 
c"ana etini satmağa götürürlerken ya
kalanmışlardır. Kaç1k et 24 kilodur. 

• Ziraat Bakanlığı, köylünün kal
kınması için önemli bir proje hazırla
mıştır. Bu projeye göre köylüye fen-
11i şekilde ziraat yapmak imkanları ve-

Cemilenin fazla sıkıldığını dizlerini 
biribirine vurmıva baslamasından an
lıyan Memduh Bey de lakırdıya ka -
rııtı: · 

- Efendim, dedi, perii ilham ken
di tab'ı münzeviyanesini şairin ruhu
na da sirayet ettirmif olduğu cihetle 
kalabalıkta artistin natıkası bC- nevi 
tereddüdü elime duçar olmaktadır. 
Sanatkara mahsus olan hasleti hica 
hın bir genç kız. siyretinde esasen 
mündemiç haHaİ şermede refakat 
ederek büsbütün mütezayit olması 
keyfiyetini znh behiyelerinin evle
viyetle kabul ve tasdik buyuracak
larına şüphe yoktur. 

Memdu~1 Bec;in hakiki maksadını 
anlıyan Prenses bruıını sallıyarak: 

- Pek doğru, pek doğru... Dedi, 
esasen kendilerini dinledik, mütelez -
z.iz olduk, bu gece mehtap olduğunu -
da zannediyorum, siz evimizin yaban 
cm değilsiniz, Nahide Hannnı balko
na götürürseniz gece manzarası bel 
ki de kendilerine daha güz.el ilham -
lar verir. 

Memduh ve Tahsin Beyler ayağa 
kalkarak Prensesin önünde eğildiler, 
Cemile de tesadüfen güzel bir reve -
rnns yaptı, üeü de gruptnn ayrılarak 
o salonun balkonuna girdiler. 
Tahıin Bey mırıldandı: 
- iyi oldu ivi ... Afferim Cemi • 

lem ... Yüzümüzü ak ittin 
Sonra Memduh Beye döndü: 

· - Seninki orada idi, değil mi? 
- Tabii, tabii ... Senin aıitanda du 

ruyordu. 
- Bunları tanıfhrıak .. 
- Evet. Ben de sırasını kol!nyo -

Facianın başka manza~~. 
İstanbul Deniz Tecim Dirclct0 1~ 

ğünün yaydığı bir broşür elime g~a. 
Bey.az kabının üstünde çaprazla ... ~ 
kalın bir kırll)ızı çizgi var ve adı 'f~d, 
Ticaret Gemileri. 1929 da IstanbUJd' 
basılmı~. 36 ıncı sayfasındaki c~tve §1' 
lnebolu vapuru hakkında verıJen 
izahatı okudum: 

l - İstanbul limanına yazılıdır· ıf 
. 2 - Uzunluğu 246,5 kadem. ge~a· 
lıği 33,5 kadem, derinliği 16,20 
dem. r 

3 - Teknesi demirden yapıJrnıŞtl: 
4 - Makinesi 1500 beygir kUV' 

tindedir. )• 
5 - 1892 yılında lngiltercde yapı 

m~~ ·~ 
6 - Gemi bosken 450 ton, yu 

iken 1080 ton çeker. ·de
. llk dört maddede hiç bir fevkala dt

hk bulmadım. Fakat son iki madde r 
ki rakamlar gözlerimde büyii~~ıd; 
büyüdüler, sonra nalbant köriigU\i 
alabildiğine kızdırılmış birer nal gı Jj 
narıbeyza haline geldiler ve efı!r. 
gözlerimi, sonra beynimi dağla 1p.rr 
Daha sonra da buoo Mersinden, ~· 
talyadan mallarım ve canların• rfiY 
leyenleri ve ... ölenleri hatırladım· 
reğim yine "cızz !" etti. r 

Geminin safi tonilatosu 450. g~ 
risafi tonilatosu 1080 olması bu ge;;,t• 
nin en çok 450 - 1080 - 630 ton .ar.·e
lığında bir yükü kaldırıp taşıyabıtec 
ğini gösterir. . bıl 

Deniz Tecim Dircktörlüğün~~kı eıı 
kayıt fennin bunu icap ettirdigın~ .11• 
cıçık bir delildir. Ve bu 630 tonun '~et 
de gemiye dışarıdan bindHlecek ol• 
yük dahildir. Kamara ve güverte ~ r~ 
cuları, bunların eşyaları, arnb8! 11ar 
konacak Tecim eşyası ve hatta ]coıtl 
lüklerdeki fazla siklet. ıar' 

Halbuki bizim ağalar ne yaprnıŞb3f' 
Yalnız 7 50 ton yük almışlar. Artı 11ıc 
lar kafi gelmemiş, güverteye patıı ve 
denklerinden ehramlar yapmışlar. P' 
bedbaht kaptan kimin emriyle }-3 

mıs? Bizzat işletme müdürünün· ., 
Bu ne çaprasık iştir? Ve kaP~~as 

fenne uygun olmayan bir emre ~t 11• 

edemem~si, Me:-sin ve Antalr!: ıiJ111~ıc 
larındakı memurların alabildıgıne 'Y -a· 
yükleyen bu gemiciye "Heecy 1 N; >

0
1-

pıyorsun? Kendine gel!" demeııııŞ 
maları ne büyük fcliikettir? . ııı 

Ve hangi gemiye? 1892 de yan~.~~· 
44 yıl evvel yapılmış ola::ı bir pıı 
lü deryaya. 
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ARNAVUTLUKTA 

= 17 - 11 - 935 g 

Yeni Bir Kanun 

Demiryollar Ve Limanlar 
Memurlarının Ücretleri 

Ankara 16 (il ususi muhabirimiz b ld . • 1 ırıyor) - Devlet Demiryolları 
re ~irnanları işletme genel direktör
Ugu ınernur ve müstahdemlerinin üc

retleri hakkındaki kanunun mühim 
tnaddelerini bildiriyorum: 

"Madde 6 - Bidayeten tayin olu
nacak memur ve müstahdemlere alı· 
nacakları derecenin ve birkaç kısma 
ayrılan derecelerde her kısmın en az 
ayJıgı tahsis olunur. 

lier dereceye tekabul eden aylık 
0 derecedekı vazife içindir. 

İn_zibati kararlar veya idari kabili· 
}'etsızlik yahut kendi arzuları ile bu· 
Jundukları dereceden aşağı bir vazi
feye kaldırılanlar içın evvelki dere • 
teleri ınuktesep bir hak teşkil etmez. 

l\fadde 7 - Bir derecede iki sen~ 
kalan rnemur ve müstahdemlere aşa· 
gıdaki esaslara gore kademe zammı 
Verilir: 

a - Sicilli müsait olan ve bulun
<lugu derecede iki seneyi dolduran 
her rnernur ve müstahdeme aylığı; 
derecesinin en yiıksek miktarına va
rıncaya kadar Cümhuriyct bayramın
da ( l) numaralı cetvele göre her iki 
tenede bir kademe zammı verilir. Ka
deıne zammında sene küsuratı hesa
ba katılrnaz. 

b - Bu suretle verilecek kademe 
zarnları Cumhuriyet bayramını takip 
eden ikincıteşrin ayının başından mu
teberdir. 

c - İkı sene içinde altı aydan zi
}'ade ışten ayrılan memur ve müstah
dernlerin kademe zammı ertesi sene
}'e bırakılır. Vazife icabı olan kaz~ 
\le hast::ılık halleri bu hükümden müs-
tesnadır. • 

Kademe zamları cezai tedbir ola
r~k tehır edilebilir veya verilmiyebi
lır. 

Madde 8 - Terfi eden her memur 
~~ nıustahdemin yeni aylığı aşağıda 

1 esasa göre tayin edilir. 
a --= Müseccel hizmeti on seneyi 

&eçınıycnlerc terfi ettigi derecenin en 
azı verilir. 

b - Hizmeti on sene;?i geçenlere 
\r~ <CU\f'~uetiTizla· olan her ta~· hiz
ınet senesi için o derecenin bir sene

llt:::: 

liava tehlikesini 
Bilen üyeler 

le ~h~ara, 16 A.A - Hava tehli _ 
r!-'1nı bilen Üyeler listesi: Hikmet 
..!tanbul 20, Aram 20, Artin Keçe
~!Yan 20 Krilos Abacıoğlu 20, Hay 

lik kademe zammının mecmuu verilir. 
Yirmiden fazla hizmet seneleri he· 

saba katılmaz. 
c _ Yukarı dereceye terfi için 

bulunduğu derecede en az üç sene 
hizmet şarttır. Yüksek mektep mc -
zunları için bu müddet iki senedir. 
Memur namzetleri bu hükümden müs 
tcsnadır. 

Müddetini doldurmadan yuk-arı de
receye terfi edenler eski ve sırasile a
radaki derece aylıklarını birer terfi 
müddetince almadan geçtikleri dere
ce aylıklarını alamazlar . 

Muvakkat madde 1 - Bu kanunun 
mcriyete girdiği tarihte mevcut olan 
memur ve müstahdemlerin unvanları 
ve dereceleri ilişik 3 numaralı cetvel· 
le gore tcsbit ve aylıkları aşağıdaki 
esaslar dairesinde tayin olunur: 

Her memur ve müstahdeme bulun· 
dugu derecenin en az miktarı ile o 
dereceye geçtigi tarihten kanunun 
meriyeti tarıhine kadar geçen her tam 
hizmet senesi için o derecenin birer 
senelik kademe zammı yekunu veri
lir. 

Ancak bu kanunun meriyeti tari • 
hine kadar Devlet demiryolları ida · 
resindeki müseccel hizmet müddeti 
on seneyi geçen her me~ur ve müs
tahdemin 8 inci maddenın B fıkrası 
mucibince tayin edilecek aylığı fazla 
ise kendisine bu aylık tahsis edilir. 

Muwıkkat madde 2 - Eğer eski 
aldığı miktar kanunun h~kümlerine 
göre memur ve müstahdemın buluna
cağı derecenin azami miktarını teca· 
vüz ederse, memur ve müstahdem 
fazlasını bir sene daha alır ve senesi 
içinde yapılabilecek terfi za.ı_nmına 
mahsup edilir. Bu fazlalık tekaut san· 
dığı aidatına dahil değildir. 

Muvakkat madde 3 - Memur ve 
müstahdemin almakta olduğu eski üc
retin bu kanuna göre tesbit olunacak 
yeni ücrete nazaran gö~terdigi _faz~a
lık, bulunduğu derecenın -aza~ı. mı~
tarını tecavüz etmiyorsa bu gıbılerın 
müteakıp senelerdeki kademe zamları 
bu fazlalık bertaraf oluncaya kadar 

Bu fazlalık bir terfi zammına da 
mahsup edilir.,. 

- --

Binbaşı Feyzinin taltifi 
Ankara, 16 (Hususi Muhabiri

miz bildiriyor) - Binbaşı Feyzi -
nin takdirname ile taltifine dair 
Milli Müdafaa encümeni ma:ı:hata
sı Kamutay ruznameaine alınmıştır. 

İtalyan Sefiri hareket etti 
Ankara, 16 (Hususi Muhabiri

miz bildiriyor) - ltalya sefiri bu 
akşamki trenle lstanbula hareket 
etti. 

'l 
1 
kÇavdar 20, Rafael Puller 20, A

~~ 0 Papadopıılo 24, hak Alkadez 
l'h'._Agop Ekmekçiyan 20, Artin Sa 1 

"ar 20, Boğos Devletyan 20. 
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FOTOGRAFINIZI GÖNDERiNiZ, 

KARAKTERiNiZi SÖYLIYEL1M 

-

' 

Faruk nafiz 

Gayet samimi ve şefkatli düşü

nür. D,üşünceleri terennüm eder 

gibidir. Ekseriya olgun ıbir a

damdır, fakat hazan da çocuklu

ğu tutar. Kendikendine uzun u -

zadıya konuşur. Sakin tabiatin

de arasıra şiddet peyda olur. 
Sevse de. iğrense de hayatla te

ması bırakmaz ve yorulmaz. Bir 
tehlike: Bir parça nerkesiliği 

vardır. Fakat değiştirecektir. 

Resimlerinizi Gönderiniz, 
rıu80ri>on Univerıitesi Psikoloji gru
'İllelekreteri Jean Carteret'nin kendi
lcı tah;:1"di~i~iz. fot?.ğrafiler ü~erinde
diy0 ıllerını hır muddetenben neşre
~ rı.ı~ Fra ·ı· · · h' .ı tı in · nsız a ınunın ıç tanımam 
l'liliit~~~l~n fotoğrafilerine bakarak 
tet " ~gu hükümlerdeki isabet, hay
~, 0~ci bir derecededir. Bu fikrimi
te old:.ucularımızın da iştirak etmek
toltlu. tunu, aldığımız mektupların 

&undan ve bu isabete inanarak 

kendilerinin de fotoğrafilerini yolla
mak suretile şahıslanna ait tahliller 
yapılmasını istemelerinden anlıyoruz, 
şimdiye kadar gazetemize gönderilen 
fotoğrafiler binleri aşmış ve Jean Car
teret'nin tahliıJeri bu suretle büyük 
alaka uyandırmıştır. Bu fotoğrafi!ere 
ait tahlilleri elimizdeki meşhur adam
lar tahlilleri bittikten sonra ve bize 
gönderme sırası ile gazetemizde neş
re başlayacağız. 

ihtiyat 
Zabitlerıne 
Harcırah 
Ankara, 16 (Hususi Muha"?iri

miz öildiriyor) - ihtiyat zabıtle
rinin silah altına ahnmalarında ve 
terhis olunduklarında kendilerine 
muvazzaf zabitler gibi harcırah 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Yakalanan kaçakçılar 
Ankra 16 A.A - Geçen bir haf. 

ta içinde.gümrük muha~~za .. örgütü 
68 kaçakçı, 3796 kilo gumruk k~ • 
çağı, 11 kilo afyon, 5 graı:n eroın, 
14<70 kilo inhisar kaçağı, bır taban 
ca ile 49 kaçakçı hayvanı ele ge -
çirmi§tir. 

Denizaltı mensuplarının 
zammı 

Ankara, 16 (Hususi Muhabiri
miz bildiriyor) - Denizaltı men
suplarına verilecek zamlar _ve_ taz. 
minat hakkındaki kanun layıhası
nın geri verilmesini hükumet Ka -
mutaydan. istemiştir. 

Ekonomi Müsteşarı Mad
rite gidiyor 

Ankara. 16 (Hususi ~uhabiri
miz bildiriyor) - E}\onomı Bakan
lığı müsteşarı Faik Kurtoğl~ ~a~,
ride gitmek üzere Pazartesı. gunu 
§ehrimizden hareket edecektir. 

Muhafazadaki küçük zabit
lerin tekaüdiyeleri 

Ankara, 16 (Hususi Muhabiri
miz bildiriyor) - Gümrük. m.uh~
faza te~kilatına alınan gedıklı ku
çükzabitlerin tekaüt lr~nunu . hü
kümlerinden istifade edıp elmıyc -
ceklerinin tefsir yolu ile hal\ini hü
kumet Kamutaydan istiyecektir. 

Trabzonda kar 
Trabzon, 16 (A.A.) - Havalar 

birden bıre soğumuş. etraf dağlar ka.r 
la örtülmüştür. Erzu'"um'a otomobıl 
nakliyatı devam etmektedır. 

Venizelos krala 
Tnv~iyolorde 

Bulunmuş 
{Baş tarafı 1 incide l 

cisi Romanos'un tavassutiyle V cnize
losun Kral Yorgiyc Yun::ınistanın sii
klına kavuşması için ne düşündüğünü 
bildirdiğini yazıyor. Venizelos kal -
dan kendisi istisna edilmek üzere ge
nel glo verilmesini ve yeniden bir ge
noy yapılarak Yunan ulusunun fikri -
nin serbestçe alınmasını istemiştir. 
Siyasal çevenlerden teyit edildigine 
gö e V enizelos, Cümhuriyet Partileri 
liderlerine kralı karsı takip edecekle
ri siyasada ihtiyatlı ve basiretli hare
ket etmelerini bildirmiştir. Yine ga
zetele 'n yazdıklarına göre Venizelos 
buradaki dostu Rufos'a gônderdiği 
bir mektupta da durum hakkındaki dil 
şiincelerini anlatarak genel ünvanile 
yeni genoy yapılması lazım olduğunu 
söylemiştir. 

Cümhuriyetçi liderler 
Atina, 16 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Atina gazetele inin aldık
ları haberlere göre, Kral gelince kral
cı partılerin lidele inden başka Cüm
hiıriyet partilerinni liderlerini çagıra
cak ve kendılerine görüşecektir. 

Kralın bu çağmsını Papanastasiou 
dan maada bütün liderler kabul ede
cektir. Papanastasiou Kral ile hiç bir 
temasa girmek istememektedir. 

Çaldaristen ayrılanlar 
Atina, 16 (A.A.) - Aşağıdaki bil

diriğ cıkarılmıştrr: Şimdiki hükumeti 
tutan halkçı partisinin saylavları dün 
toplanmışlardır. Saylavlar halkçı par
tisini asıl kendilerinin teşkil ettiğini 
ve bilhassa en vahim anlarda pa:tinin 
tarih ve ananesine daima sadık kal -
mış bulunduklarını beyan ederek siya 
sal savaşlarına sarsılmaz bir beraber
'lik ile devama ve bu eserin ida"'Csini 
başbakan muavini Teotoki'ye tevdie 
karar vermişlerdir. 

Kondilisin yeni beyanatı 
Atina. l 6 - D:in gece gazetecilere 

tekrar beyanatta bulunan Başbakan 
Kondilis demiştir ki: 

Yunan Ulusu Çaida!'isin güttügü si 
yasayı takbih etmistir. Jddia ettiği gi
bi tekrar hükumetin başına gec;:mesi, 
ancak ahalinin reyine başvurmakla ka 
bil olabilecektir. 

Tahliye edilenler 
Atina, 16 (Hususi muhabirimiz -

Fotoğrafinizi gönderiniz den~ - Mart is~anı mah.kun:Iarında~ 
• • • •• • • J Amıral Rusen Bınbaşı Pınotıs ve Kı-kar a kterı n iZi soyhyehm 1 l vodos haklannda çıkan hususi af üze-

- _ _ rine altışar bin drahmi depozito alı-
k k Ztitnlt%iilJJtaiJQ~- narak tahliye edilmişlerdir. 

en·· Başvek'I Son Sözle
riyle Umutları Tazeliyor 

Arnavutluk ltalya ile Yaptığı 
ittifaka Sadık Kalacaktır 

Arnavutluk Kralının Tirana'daki sarayı .• 

Tiran, (Özel) - Yeni basvekil 1 
Mehdi Fıra"eri, Fiycri isyanından 
sonra neşesi kaçan Arnavutluga yeni 
ümitler dagıtır gibi oldu. Zoti Meh-
di, Kamusulalam'ı yapmış olan ta
nınmış Osmanlı muharrırı Şemseddin 
Sami'nin yakın akrab.ısındandır. Ce
kilen başbakan P:ındeli Evang li 
Arnavutlugun bugünkiı rejimini 
kurmak için çok çalı mış eski bır ulu
sal ihtilalci idi. Tecrubeli bir komi
teci idi, fakat bir diplomat, bir ida
reci, bir devlet adamı degildi Arna
vutluktaki Yunan azlıgına karsı tat
bik etmek ıstedigi dar ulusal kultür 
politikası Uluslar Kurumunda Yuna -
nistanla Arnavutlugu yan yana ge
tirdigi zaman Arnavutluk baı;bakanı 
azlık mektepleri hakkında verdigi 
bütün emirlerin. bütün kö\rarların 
mahkum cdildigıni görmüştü. 

Arnavut llaJınlanndan bir tip: Gü
zellikleriyle mcıhur lshodra 

Kızlarından biri .. 

Pandcli Evangclı kralın itimadını 
kazanmış ve onun direktiflerinden dı
şarı çıkmamıştı. Yalnız bugünkü re
jim muhaliflerinin y<1ptıkları propa
gandalarda eski ·başbakanın adı kral
lık aleyhinde bir cereyan uyandırm::ı
~a k. fi geliyordu. Pandeli Arnavut
lukta saylav ve sonra bakan olmaz
dan evvel Romanyad.ı gazinoculuk 
etmişti. Bir polıtika adamının geçmis 
zamanda yaşamak ıçin basvurdugu 
ışı r belki ba ka memlekette incelen- mig sıkıntı içind u unan Arnavut
mez. -rnra~a 3 0 ,, tJ r Birliginin Dı~ Juga bekledı i refah ve emniyeti ve-

. rebilecek midir? işleri komiseri Lıtvinof'un bır zaman-

Doğmamış oğluma 
-5-

Oğlum Doğan 
Dedimdi ya! insanın doğması c.. 

]inde değildir. Onun iciu dünyaya 
gelmeyi bir hüner sanma I Asıl hü
ner doÇduktan sonra insan cibi ya
şamak, insan gibi ölmektir. 

insan, ne derlerse desinler insan 
doğar. Ve ne olursa olsun ondan 
sonra olur. insan doğmak marifet 
değildir gibi, kahraman olmak ~ü: 
nerdir. Bu hüneri göster! insan gıbı 
yaşa ve İnsan gibi öl! . . 

insan gibi ölmek nedır?. dıyecek
sin !. 

Daha doğmadan, ölmeyi düşün
meni biraz aykırı bulacaksın ama 
alı§ böyle aykırılıklara. Hayatın 
hep bunlarla dolu olacak .. 

Sana birsey anlatacağım 
Bundan yıllarca önce dünyanın 

büyük denizlerindenbiri olan Atlas 
Okyanusunda (Titanik) adında bir 
vapur, gecenin karanlığında yolu -
na gidip dururken bir buz dağına 
çarptı ve cemi battı. Yolculardan 
birçoğu boğuldu. Vapurda ilkönce 
kadın ve çocukları kurtadılar. Kur-

1 tulmıyacaklarını bilen erkek yolcu
lar vapurun güvertesine toplandı-

! lar. Vapurun orkestrası bir ilahi 
çaldı. Hep bir ağızdan ~n~ söyli~.e
rek vapur kaptaniyle bırlıkte ol
düler. 
Oğlum Doğan! 
Eğer ı-ünün birinde bir vapura 

kaptan olurf.an, bu vak'ayı unut. 
ma! Ve yine unutmn ki: 1935 yı.lı 
ikincite~rinin ilk yarısında lzmır 
yakınlarında karaya J-:r mil uzak
lıkta bir vapur battı. Tayfalar san
dalları alıp lıurtuldular ve yolcula
ı·ı kendi hallerine bıraktılar. Eğer 
bir başka vapur kaza yerinden .te
sadüfen geçmese idi onlardan ş~m
di 24 tanesine acırken 124 tanesıne 
yüregımız yanacaktı. O tayfalar 
yaşıyorlar. . . .. 

Daha doğmamış oldufru ıçın dun.. 
yanın yaslarına büsbüt~n yabancı 
kalmış kiiçiicük beynınle şunları 
mukayese et! Titanikte boğulacak
larını bile bile il "\hi Çiil rak yolcu
ların so ndakikal nnı heyecanlan
dıran vapur çal ıcıJarı ve lzmir ö
nünde vapurlarını bırakıp kaçan 
tayfalar, 
Sakın Titanikte boğulan çalgıcı

lara acıma! lzmir önünde vapurla. 
rını bırakıp cani rını kurtaran tay
falara yüreğin yansın ve tann seni 
böyl ebir akıbetten kı rusun. Gözle
rini Öperim Doğanım. 

Müstakbel baban 
B. FELEK 

Bel cHye re.sinin 
Bir mek u u lar Londrada kunduracılık ettigi Basbakanın parlamcntod.ı söyledi-

Makdonaldın basit bir amele propa· gi nutuk daha fazla sıyasal taraf ara Dun v li ve belediye rcısi Muhid
gandacısı oldugu gunlerde yaşamak dokanmıstır. Zoti Mehdı yeni hiıkfı • din Ustiındagdan su mek ubu aldık: 
için sayısız iş bölümlerine başvur • metin ''adalet, miı:.avat ve bıtaraflık - "Diınkiı gazetelerin bazıs~nda çıkan 
dugu ne Sovyetl rde, ne Britanya la çalısacagnı,. tebarüz ettird kt n sözlerim arasında bu&dly fıyatlarının 
krallıgında hic kimsenın arastırmaga sonra demistir ki; d.ı mesının muvakkat olduı;una daır 
lüzum gormediği, tamamiyle hususi "- Biz Arnavut ulusunun kültiır, bır soz ve fikıı de bana izafe edilerek 
bir takım sergüzeştlerdir. Halbuki güzel san'at ve ahi k bakımından 

1 

yazılın ştır. 
vatandaşlarının içinde okur yazarla- yükselmesini istiyoruz Ulu al hükfı- ı c Bu dav fiyatlarının son yiıkse
rın nispeti ancak yüzde iki olan kü- metlerin bizce en büyük odevi budur. li ı;ıi bu u urda en salahiyettar bulu
çücük Arnavutlukta bir ga inocunun Adliye te kilatında pratik kıymetleri nan Zıra ... t 'B .. kanı sebepsiz ve lüzum· 
basbakanlıga yükselmesi bu makamı olan ycn~likler y~p~ca ·ı~. Dış politi- suz gormu ve bu fahiş fiyatları indi
haıa unutamadıgı Osmanlı imparator kaya gelınce, huku'lletın 1927 yılı reccgini soylemistir. 
Iugunun sadrazamlıgı ile bir ayarda 22 nci İkıncıt srinindc İtalya ile yaptı 2 _ Flinde ı.:.ıyiık bi:,. zahire ıstoku 
gören Arnavutlukta bir dedikodu tiı- gı ittifak muaht'de ine sadık kalmak- bulunan ve pıyasaya d ıma müessir 
retebi ir ve turetmiştir. taki kararı kat'idir. H<-r ne olursa bır m.ıdahalc kuvvetim haiz olan Zi-

Muhaliflcr bunu bildikleri ıcın olsun, herhangi şartlurın karşısıJda raat Bank<ısı o günden beri fiyatları 
yaptıkları gizli propaganda rısalde- olursak olalım bu ittifaka sadık kala- tanzim etmege ve düşürmege başla
rinde eski başbakanı hep gazinocu cağız. Zira bu ittifakın hedefi bir har n ıştır. 
Pa.1deli diye anarlardı. bi alevlcmek dcgi dir, sulhü kurmak- 3 - Bu va iyete dayanarak umumi 

Fiyeri isyanında hiikümet tahmin tır. Komşu devletlerle sulh istiyen mecliste cfkürıumumıyeye ve şehir mü 
ve iddia edildigi kadar büyük bir 1 bir dostluk munasebt-ti kuracagız. me sıllc ine bu esaslar üzerinden iza
şiddet görtermemiştir. Fakat Tirana- ı Uluslar Sosyetesıne karsı yüksek bir hat vermiştim. 
nın bu isyandan, bu isyanın genişle- saygımız vardır. Zira Arnavutlugun 4 - Bugd y ve un fiy.ıtlarının diışe 
mesinden i k günlerde çok ürktü ii istikliilini bu sosyeteye borçlu oldu- cc ine inanar.ık geçen çar amba günü 
muhakkaktır. Zira muhakemeler Fi- ğumuzu unutamayız... sır sı geldıgı halde yeni bir ekmek 
yeride yapılmış gıbi gosterılmişlerse Hükumetin bu nutku üz rinden ye narhı vermekten istink f c.tmiştim. 
de hakikatte kararlar Tiranada veril- di gün geçmiş bulunuyor. Meh - L.ı izahattan anlasılıyor ki bugday 
mişlerdir · di Fıraşeri kabin('si henüz Arnavut- \ e un fiyatı rının duşmesı muvakkat 

İsyanın bastırılmasından sonra ku- lugun bekledigi Mehdi olup olmadı- o!duguna, d i. ne r dilen fikır ve mü 
rulan divanıh.ı.rp 1 iyeride S:ımi Bey gını gösterememiştir. Hakikat şudur lcıhaza m nasız '\iC y rsi dir. Bu fikir 
Viryoninin konngında muhakemdere ki bir harbı göze almak pahasın:ı da hana aıt dcgildtr ve ben kendimi böy
başla'llıstı. Lükin her gün celse'cr olsa, Arnavutluk bugünkü sıkıntıdan le bir mevkie indirmekten çekındim. 
~i1t.tiRkten sot nra b~livanıharbinT b~şkanı biraz kurtulmak, halka biraz rahat Efkarı umumiyeyi vt al kadarları yan 
tt ı ıza o omo ı ıne atlayıp ırana- . . .. . . . Iış diısuncelere si.ı uklememek için 
yı boylamış ve iç ışlerı bakanı Musa yuzu gostermek ıçın İtalyaya tatbık keyfiyetın bu suretle duzeltilmesini 
Yuka ile konuşup gôrüşcrek divanı- edilen zecri tedbirlerden azamı isti- d'l · 
harbin kimin hakkında bir karar ver- fadc etmek umidindedir. Zaten bu, bir 
m~si. Hizımgeleccgini ondan ögrcn- az kendisinı göstermiştir. İtalyan siı
mıstı. 

Mehdi Fıraşerinin iktic!'lr mevkii- el müteahhitlerin Arnavut sehirlerini 
ne getirilmesi Fi> cd isyanından son- ve köylerini dolasmakta oldukları ve 
ra ilan edilen örfi idarenin bittigini paraya hasret ceken kôylunün davar 
işaret ediyorı;a da Tirana her ihtimal ve sıgırlarını yuksek fiat'arla sata
karşısında tam ve sıkı süel tedbirler bildikleri duyuluyor. - N. N. 
almakta dl'vam ediyor. Fiveri isya-

Aydın talebesi Hava Kuru
muna üye cldu 

ı erım ... 

Yunan sefiri memleketimiz
den ayrılıyor 

Yunan Dış i !eri B kanlığı genel 
eekreterli ine atanan Yunan sefiri 
S k ' rapulo dün Ank radan seh·i -
mıze gelmi ve Tokatlivan oteline in
mıştır. Sefir yeni vazifesine basl~mak 
üzere yarın Atinaya hareket edecek
tir. 

Fransız tayyareci sinin 

nınd:ı en ziyade göze çarpan jest 
jandarmaların serpuşlc.ırındaki kral
lık alam tlcrini koparıp atmaları ol
muştu .. Muhakemeler esnasında ce
neral Giyardi'nin bızzat Jtiycri jan
darma kumandanı Musa Kuraya ta
rafından vuruldugu da anlaşılınca 
Tirananın Jandarma 1ara karsı olan 
emniyeti biraz sarsılmı tır. 

Aydın, 16 (Hususi Muhabirimiz 
bildiriyor) - Bugün bütiın okullu-
lar önlerinde Halkcvi bandosu ol- Evvelki gün şehrimize gelen Fran
duı;u halde şehri dolaşarak, Cüm- sız tayya·ecilerindeı> Sen Eksuberi ile 
huriyct okulay alanında toplana-

konferansı 

Gece top1anm Iorına, kahvt>lerde 
gizli konuşmalara polis daima dik
kat etmekte, daima kulak kabartmak
tadır. 

İşkodrada hiçbir f .. vkaladelik ol
madıgı halde örfi idJre ilan edilmiş, 
şehir atlı karakollarla çevrilmiş ve 
bir sürü sivil memur g-önderilmiştir. 

Mehdi Fıra eri buyuk bir ekono-

rak, . halk kürs~sünde1n s?,y.l.evler j 
verdılcr, gösterı yaptı ar. Butun ta
lebe hava kurumuna Üye yazılmayı 
karar'laştırdılar. Bu kararlarını A _ 
tatürke ve büyüklerimize telyazı
lariyle bildirdiler. 

Yarının büyülderinin bu yurtse
verlikleri Aydında büyük sevinç ve 
takdir uyandırdı. 

B. Jan Marı Konti dün saat. 15 de 
Unyon Fransezde bir konferans ver
mişlerdir. Konferansm mevzuu "Ha
va seyahatinin iri" dir. Taze ve di
namik bir mev u uzerinde verilen bu 
konferans. dinleyi.t:ılcr üzerinde bü
yük bir al ka uy ndırmıstır. Tayyare
ciler diın ak am Yesilköyden Fransa
ya hareket etmitle dir. 
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No. 35 Yazan: Ziya ŞAKIR 

Benden Hata Sudur Etmez, 
Herne Ki Düşünür Ve Söylersem 
Anda Hikmeti Hafiye Vardır 

.,il 

- Sultanım t •• Ne miınasebet ki, j Ahmet Bey, ve (Serdengeçti) ağala
haşa ben size itıraz edeyim. Siz, yer rının gay eti ile bir miktar Yeniceri 
yuzUnun halifesı, ve yer yuzunde Al- ve Tu:ıus, Trablusgarp askerlerinin 
lahın gölgesisiniz. Mübarek hatırını- bırkaç bölükleri muntazaman karaya 
za her ne gclıtse, mutlaka Allahın ihraç edildi. 
ilhamıdır .. Sizden gerek kavlen ve Şafak sokerken, ka· aya <jıkan aske
gerck fiılen hicbir hata zuhur etmez. re hücum emri verildi. Fakat yerli -
Sureti z3hirede namakul göruncn ba- ler. kale kapılarını açık bırakarak kaç 
zı haller vaki olsa dahi, mutlaka o- tıkları için bı.iyük bir m·Jcadeleye mey 
nun altında gizli bir hikmet vardır. d ın kalmadan ıçeri ririlmiş; dış ka -
Anın icin, itiraza curet ve mecal gos- le kolayca ele geçirilivermişti. 
termem. Şimdi iç kalede şidetli bir müdafaa 

Diyerek, alil ve mariz ruhlu hüküm ba'ilamı tı. Buraya toplanmış olan yer 
darı blisbütün ölçusüz hareketlere liler. ask ri ic kalenin his ·}arına yak 
sevketrnişti. la tırmıyorlardı. Gemilerden derhal 

Artık kendinden hicbir hata sadır toplar çıkarılmış: bu hisarlar sıkı bir 
olmıyacagma kanaat getiren padisah top ate i altı,.. lınmıştı. Hisarlar üze 
İbrahim, isi büsbütün azıtmıştı. Ak- rinde de, ufak tefek bazı ~edikler a
lına ne gelirse yapmak istiyor: fu:e- cılmı tı. Artık her t raftan hücum e
rinde nufuzu olanlardan, yaptıklarına dilecek· o çetin kayala-a tırmanıla -
itiraz cür"eti gösterenler olursa, der- rak iç kaleye 'rilecekti. Lakin buna 
hal: hacet k imam ştı. K lenin bi.ıyi.ık ka-

- Bana lalam böyle talim eyledi. pısı k~nanndaki burçların birinden be 
Benden hata sudur etmez. Her ne ı y z b'r bavrak kakmış, burcun ustiı-
d iınur ve oylersem, anda hır hık- ne çık b'r a m: 
meti hafiye vardır. Sıı, bılmezsiniı. - Teslim .. Kale sizindi... Yalnız, 

Cevabını veriyordu. bizi bldiirmiyece inize söz verin. 
Fakat Mehmet pa~a: bu riyak.'.iran'! Diye b<lgırmıstı 

mesleki takıp e~m:kle bız~at kendi- Vaziyet, ga et t:.bii idi. Tecrübe -
sıne .fenalık etmıstı. N etckım arad. n sizlik dol:ıyısile, f;C"l'el.:--.l'.:µ uf P:ı Jya 
c z bır zan:ıan gecer gecmez, ~ek. bu- ve erek diger kumandanlar lüÇbl 
yuk. ~u kullerle kar ı.1 ıvermış.tı.. şiıphe vcrm mişti. A he·ler. ilk defa 

Gırıtten, zafer haberlerı gelımıyc kaleye girmek şerefinr nail olmak i-
ba 1 "mı tı. . çin k le kapı ı Ö:lüne birikmişlerdi. 

f rdar ;' us~f Paşa: şımdıyc ka - Kaledekilerle müzakere. çok uzun 
da cen~ ıslerı~de. bulunma?.1'lkla be: surmemiş: kapılar birdenbi c açılıver 
raber buyuk ~ır dırayet gosterıyor' mi ti. A :erler, üstü te yıgılarak ka
Y?radılışın~akı cesaretle, aldıgı te~ • pıdan içer! girmişlerdi. Karşıl:ı-ında, 
bırl~rd~kı ısabet; ?rduya _her gun kendilerine kapıyı açın ihtiyar bir yer 
yenı bır muvaffakıyet temın edıyor- liden ba ka kimse goremcdiklcri i
du. çin. hiçb'· ihtiyat kaydına riayet et -

Fakat, bu muvaffakiyetler, pek ko- meden toplu bir halde ilerlemişler -
day kazanılmıyordu Girit sahilleri, di .. Frkat o zaman, askerin geçtigi 
kayalıktı. Sık sık fırtınalar çıkıyor, saha bir and:ı korkunç bir volk n gi
}ÜZderce gemıden mürekkep olan do- bi patlamış, semJya fı kıran duman 
nanmanın vaziyetini mu külleştiriyor ve alev sütunları ara ında yüzle·ce 
cu. Bu f ı. t:nalar bazen günlerce de- asker ce"edi, havada uçmıya ba.,t mış
v m ediyor; o zaman (anavatan) la tı. Çünk'i.ı yerliler, her ihtimale karşı 
Girit arasındakı irtib t kesilerek or - evvelce hazırladıkları muthış bir la • 
du ekmek ve yiyecek buhranı içinde gımı patlatmışla dı. 
i·alıyordu. Bu darbe, nr. Yusuf Paşayı ve ne 

Şehirler ve hatta köyler bile ta'itan de etrafına toplanan k hramanları yıl 
kaleler içinde idi. Ayni zamanda Gı- dırmamıştı. Bütün o kan ve ateş ke
ı itlilerin müdafaa vasıt l:ır ıda pek silen yerlerden, lime lime olmuş ce • 
mi.ıkcmmeldi. Lu k lelerin bulunduk- setler üzerinden aşmış; gırtlak gı~t -
hm yerler.ulu o. ta hücumlara mu- laga yapılan kanlı bir mücadeleden 
sait degildi. Onun için bu kalelerin et sonra, kale alınmı,,tı. 
r<>fları:ıda siperler ve hendekler ka • Bu hadise, tek bir vakadan ibaret 
zar k muhasa·aya almak, derin ve u - degildi. Yerliler, heme.ı her gün bu • 
zun Iagımlar ve tüneller kazarak ka- na benziyen birtakım nilelcre mlira
le duvarfannı b rutla parçalamak, caat ed rek Osmanlı ordusunun en 
j}ıucum içın gedikler açmak 15zım ge- güzide hücum saflarını parça parça 
liyordu. eritmektelerdi. Mücadele, her gün 
Dü~man, bazen ha ·p hilclerı yapı - cet in safhalara girıyor; Giridin her 

yor; ordunun maneviyatını kırmıya karış t3Ş ve topragı, alkanlara boya-
çalışıyordu. nıyordu. 

Daha harbin başlangıcında vukua Havalar, gitikce soğuyordu. As -
gelen (Aya Todori) zaferi, Serd:u kerleri yagmurdan ve soguktan ko • 
Yusuf Paşaya bir hayli pahalıya mal ruyacak, ne bir kışla ve ne de bir 
olmuştu. Gi it adasının anahtarların - bina yoktur. O çetın ve sivri kayalık 
dan biri:ıi teşkil eden Aya Todori ka- )ar üzerine çadırlarda kurulamıyor • 
ksi, küçük bir ada üzerinde bulunu- du. Bütun Girit kahramanları, müte
yordu. Kale, biri (iç) ve digeri (dış madi yagmurlar altınd'l ıslanan top. 
kale) olmak üzere iki kısımdan mü - raklarda yatıp taş arı yastık yapıyor
rekkepti. Bilhassa iç kale, hem yük- lardı. 

sek bir kayalık üsti.ınde, hem de ga- Harp bila fasıla devam ediyor· 
yet kuvvetli bu·çlarla muhat idi. kuvvetli kaleler. mahirane tertip edil 

Serdar Yusuf Paşanın donanması miş pusular karşısında hücum kuv -
(Aya Todori limanı) na girer girmez, utleri her gün yüzlerce telefat ve
yerliler derhal dış kaleyi boşalttılar. riyor: fakat bütıin mahrumiyete ve 
1ç kaleye girerek kuvvetli bir müda - kanlı manialara ragmen bir muvaffa
faa tertibatı aldılar... Yusuf Pasa, kiyet kazanılıyordu. 
düşmanın sukutunu bir fırsat addetti. (Hanya) kalesinin zaptı, çok mü -
Ve bu fırsatı kaçırmamak istedi. bir him bir zaferdi. Fakat bu zafer Yu
taraftan (Hanya kalesi) uzerinc as - suf Paşaya mükcifat kazandırmak şöy 
ker sevkede·ken. diger taraftan da le dursun: bilakis bu kahraman ku • 
( Ayt Todori) kalesinin ele geçirilme- mandanın id m edilmesine sebebiyet 
si için emir verdi. vermişti. Bu kanlı cınayct, yine Sad 

Zifiri karanlık bir gece idi. Donan- razam Mehmet Paşanın sükun bulmı 
mada bulunan kara askerlc:i, böyle yan ihtıras ve rekabetindı.:n ileri gel -
gece deniz manevralanna henüz alış- mişti. (Biz, bu cinayetin tasvirini za
kın değildi. Faka\ Yusuf Paşanın hım maruna terkedelim; ve, evvela bunun 
meti ve beraber bulunan Amasya mir sebebinden bahseyliyelim.) 
livası Ahmet Paşa ve Turhala Beyi r Arkaıır varl 
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BÜKREŞ 

13 • 15: Plak ve duyumlar; 18: Sucl 

Ablasınln Kocas 
ırnnrcr; 19. Sozler: 19.20. Konser n sı.re. 

OLÜr..1 
Petrol arama idaresi direktörü B 1 

Cevat .Eyub'un b bası Ank ra rn k• 
tupçuluğundan mutekait Müftu oğl• 
Eyub Sa m, evvelki un olmuş ve er 
nazesi dun evinden kaldırılarak nacU· 
mazı kılındıktan son a Sünbul Ef ıı 
mezarlıgına gömulmu tiır. 

1 
ı; 20: Duyum! r; 20 I~: Pi k; 20.40: 1 

Sorgulara cevap; 21: Dan, muzıgi; 2Z.30: 

1 
Duyumlar; 22.45: Tran mı yon (hafıf ~il~~ 

Sarıyerden Fer . .M. yazıyor. 1 felaket getiren nefsin /wrletilmc- muzık);. 23.45: Yab ncılara duyum! r 
"0 .. l .. l d' 'k' d d' S' d ' t olmak ı' 'n 24: Hafıf nıuzılr n uç yı once c::v en ım; ı ı ço- s~n, e ır. ı.z; en mes" . çı. 

cuğum var. Eulendığim :aman on ı fıkır soranlara bunu tavsıye edı
beş ya§lnda idim. Zevcim son dere. niz.'' 
~e iyi, fazilcr..li. bir adamcl!. Bi~w~l B. JI~. in hali birisine kıı:ıp ta oruç 
oncc vefat cth. Yazmak ıstedıgım 1 yiyenlerin haline berziyor ve o aşka 
şud~r: Evlendiği.m . .z~man ~bla'? lanet okuyanların ilki de degil. so
henuz cvlenmemışlı. Bır gencı sevı- nuncusu da degildir. Bir zamanlar ba
yordu. Bu gene u:un .zaman harde- zı Alman aileleri evlendikten ve bir 
ıime karşı :.oğukluk gösterdi. Aile- müddet ba başıı yaşayıp coluk çocuk 
ce tanıdığımı:, babamdan amcama sahibi olduktan sonra cinsı miınast.
kadar herlrnsin ciddiyetini takdir beti keser ve artık ruhlarını temiz 
ctttiği bu gen<" benim eulcneceğimi ı tutmaga bakarlarmış. Buyük mlite
duycluğu zaman bana hayretle bak- 'fekkırler arasında da bu bozuk yol<\ 
tr ve yaln_ız. bir. kelime ı;öylcdi: sapanlar az degıldir. Mesela Tolstoi .. 
"Demek kı evlenıyorsunuz; o hal- Bu Rus miıtcfckkiri evli oldugu hal
de veda ede':m." Bununla ne de- de nefsini men'e kalkmış, tek 'yaşa
mek istedi~ini anlamadım ve yine mıştır. Ama ilim, nefsini körlet nle
ben evlendıhtcn sonra ablama kar- ıın isr ıf edenlerden daha az hasta ve 
şı tavrının neden deği ti~ ini hiç aksak olmadıgını tcsbit etmıştir. Çok 
anlıyamadım. B~zdcn dört ay sonra yemek vemek te hayatı zehırler. Fa
da onlar .~~-lc!1d!lcı:· Bu adamı,n ab- kat bund n dolayı yapılacak şey. a~
lam~ .. Tevtıış-ı?ı bılmıyoru_m.1:akat bu .za bir lokm yemek koymamdk degıl
on uç yıl ıçınde o da aılcsınc karşı uir. Oyle yaparsanız öli.ırsün:.iz. Nefsi 
son .derece şefkatli bir ~ab_a olm'!ş, menetmek zekayı. hassJsiycti ôldiı=iir, 
benı her Z?n~an cok cı~dı ue ~g!r nrzu ve iştaha kayboldugu halde bu 
kabul etmıştrr, Halbukı zevctmın yüzden. burada sayamıyacagunız ka
velatındanberi o büsbütün dcğışti. dar çok hastalıklar gösterir. 
Bir cün bana, an üc yıldanberi be
ni sevdiğini itiraf etti On üc yıl-~~ ...... ~ 
dır tek evimizin ahengini bozma
mak icin sakladığı bu s•rrı kendisi. 
le beraber mezara gotürcmiyeceği
ni söyledi. Cevap CJermcdim, kac

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

tım. Fakat o gündenberi şiddetli bir ~~_....,...., 
heyecan icindcyim. Birrok lıatıra
lar. hele onun ben evle~irken söy
lediği söz.Ü düşündüllce lecssur ve 

heyecanla sarsılıyorum. Günler 
yetmiyor gibi geceleri de uykum ka
çıyor ve ablamın kocasını düşünü
.)•or; sonra onların yuvaıını bozu
;yorrnafUm gibi eza duyuyorum. Oy. 
le ol uı;,u ha eyin hey cani rn e 
yim. Onunla karşılaşmaktan korh
mağa başladım. Çünkü karşı karşı· 
ya gelcUaim zaman kızardığımı, 
titrediğimi, bir şey söyliyemi cck 
kadar şaşırdı-ımı anl rurn o
.... .-.nuak ;u~;aı .Jı .uı ..... -4 ....._ ....

nelercc bilmiycrek onun beri sev
diği gibi sevmiş miyim? Sevdimsc 
ve halci :ıeviyorsam ablama karşı 
yine elimde olmıyarak en kü~ük bir 
yanlış adım atmaktan çekinmek 
için ne YC!pmalıyım?" 

Çok genç evlenmişsiniz. Kar ınıza 
faziletli bir adam çıkmıs ve sizi dog
rulugu, temiz kalbi ile ba lamıs. Bu 
a$k degildir. Aşk ihtiyacınız tatmin 
edilememiş ve senelerce şuurunuzda 
bu ihtiyaç birikmiş, bir gtin karşınıza 
çıkan enişteniz, sizi hır sözle s .. r mış. 
Bu sö ü ~öyliycn bir başkası olsaydı 
o da sizde ayni tesiri husule getire
cekti. Karşınıza bir başkası çıkıncıya 
kadar eniştenizle yalnız kalmamaga, 
hattii onu gbrmemegc çalışınız. 

• 
Dünya evini hakir f'Örmek ! 

Güzel bir endam 
Ne pek uzun, ne de pek kısa bir boy 

ne pek şişman, ne de pek zayıf bir 
vücut, sözün kısası, vücudun bütün 
uzuvlarının bir..ibirlcriyle mütenasip 
olması. yahut güzel endam dedigımiz 
şey, kadında olsun, erkekte olsun, 
sahibinin de, o güzel endama bakan
ların da en ziyade hoşuna gidecek 
güzelliktir. Yüz güzelligi türlü turlu 
sebeplerle pek çabuk kaybolabildiği 
halde endam guzellıgi ihtıyarlıga bılc 
meydan okur. 

Bu endam giızelligi acaba neden 
ileri gelır? E ki hekimlere soruldu
gu vakit, saglık kaidelerine riayet 
etmekten! derlerdi . 
Vakıa öyle, endam güzelliği bede

nrn a dr m. c
çen gt.in ankttıgım ve çıkardıkları 
maddeleri kanm içer ine salvere1! 
guddelerin tc_sitlc.ri. iis,,.nil~cnberı 
yenı lıekımler cndıu-n cUz lll.;ı p.ıı 
uaa yı de buldular. 
İnsanın kafasının içinde, beyinin 

altında, ecki dilımizde kuddei nuhaiye 
dedigimiz minımini guddeyi belki 
mektep kıtaplarınızın birinde okudu
gunuz icin hatırlarsınız. İşte, kadın 
olsun, erkek olsun, insanın endamını 
güzel veya çirkin yapan o mini mini 
uzuvdur. Kendinin agırlıgı ancak 
kırk santigram oldur;u halde çıkardı
ğı maddelerle bütün vı.icuda hfıkim o
lur. 

Bu gudde tam yolunda islediği va
kit insanın endamı mütenasip olur. 
Bakmakla doyamadığınız. 'liaktiniz o
lursa peşlerine de düşerek gitmek 
istedigıniz o ''gülendam,, ların hep
sınde o kuçücuk uzvun, tam kıva
mında işlediğine emin olabılirsıniz. 

Arada sırada rasladıgnıız dev gibi 
kadınlar veya erkeklerde o gudde kı
vamından ziyade isler. Bu guddenin 
scb~p olduı;u bir de hastalık vardır. 
ki, gcldigı vakit insan yirmi beş otuz 
yaşındayken başlar. Eller, ayaklar 
gittikçe irileşir. baş ta büyür, koca
man olur. 

Gene arada sırada rastladığınız 
yamrı yuıhru sişmanlar, yusyuvarlak 
çehreli, kocaman goğüslu bayanlarda 
o ki.ıçücük uzuvları bozuk, fazla işle
yenlerdir. 

Minimini ciıc )er de gene o gudde
leri lüzumu kadar işlcmiyenlerdir. 

Bu küçücük uzuvdan çıkarılan hu
ıasalar şimdilik birçok ~eylerde ilaç 
olarak kullanılmaktadır. Fakat az 
çok yakın bir zamanda elbette este
tik meraklılarının eline diışecek ve 
endamı diızgün olmıyanları "gulen
dam,, yapmak için de bir hulasa çı
karılacaktır. 

17 .30: Sorgu cevap; 17 .45: $arkıhr 
5ozlcr; 18.15: P' k; ıs 45 So ter; 19. 
Çocuk pro r mı, özler; 19 45: Pl k, 20· 
Zıraat, sozler; 21: Şarkılar, duyumlar 
sozler, p yes; 23: 'Le c.lıarme d .. la 
va! e" adlı Strauss opere,ı; 24.20 Ro c 
konseri. 

BELGRAT 

19.30: Şarkılar: 20 So lcr, pl k· 
Z0.15: Duyumlar: 20.30: Ulusal program; 
Zl. Ulu al karı ık muzık, 23: Duyumlar 
23.20: Role konseri. 

VİYANA 

1830: Halk şırkılaıı: 1855: Yen 
ltalyan plastigi; 19.15: Reportaj; 19.45 
Duyumlar: 20.05: Bariton şarkılar; 20.45: 
}. Str ussun sahne eııerlerind~n: 22.40: 
Film bahsi; 23: Duyumlar; 23 10: Avus
turya mu:r;ıgı; 24.15: Hafıf muz k; 24.45: 
Dans plakları. 

BERLİN 

17: Hafıf muzık; 19: Spor bahsi; 19.15: 
Skcc;; 20: Hafif mu:r;ik; 20.40: Aktualıte; 
21: Duyum'ar; 21.10: Ulusal progT~m; 
23: Duyumlar; 23.30: Hafta sonu c[;len
celcri (şarkılı). 

BUDA PESTE 

18: Radyo selamları, 18.30: Macar şar
kıları (Çıgan orkestrasıle): 19.30: Soy
lcv: 19 55: Piyano knn~erı· 20.35: Skeç; 
22.20: Duyumlar; 22.40: Opera orkestra
sı; 24: Caz. 

• • 
ÇABUK SIHHI 

YARDIM TESKILA.TI 

Bu numaradu.. imdat otomobili 
lıtenır. 

• 
HASTANE 

44Q98 

TELEFONLAR! 

Cerrahpasa hastnncıl. Cerrahpa~n 21693 
Gu cba Hastarıesı. Sehreminı Yeni-
bahçc. 23017 
Haseki kadınlar hastanesi Ak· 
saray H seki cad. 32 2'4553 
Emrazı aklıye ve a11biye has-
tanesı, Bakırköy Reşadiye lı:ışlası 16 .. 150 
Zeynep KAmıl bastanesı Osku-
dar Nuh kuyusu. Giln Doğumu 
caddesi 
Kuduz hastanesi Çapa 
f.tfal hntancsi. Si ti 
Beyoglu ZıikQr huta esi 'Riruza.ia 

"' ... '· u~ 

ROTBART-LUXUOSA 
TJraş bıçağı üstün er erin bıçağ't

dır 10 tenesı 150 lrnruştur. Her 
yerde sahlır. 

IKUÇUK iLANLA R 1 

Arayıp bul,1madıgınız şey hem ko11 

forlu, hem havadar hem ucuz 

ira ~k partmanıar 
Şi 1i Bomonti Bulgar çarşı Efe so

kak 46-48 telefon 49309. 

.Ka~arye sevenlere - San, be· 
yaz. tu •l'lÇ rcııkkrc!e giızcl otef1 
Cerm"!.1 cinsi lkanaryeler ve cıanıı:ı:· 
Irk d:ı:ill'ri vaı·dır. Türl<İyenın hct 
t.ıraf• .. e gondcrilir. 

Adres: 
B. K. Cebeci Demirlibnhçe Bl!. • 

yolu, No. 10 - A. Ankam 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

"Temel screnlerinden ma.ınul dlll 

galı duvar., hakkındaki ihtıra içirı 
alınmı§ olan 27 Ilkkanun 1927 ta· 

rih ve 790 num rafı ihtirn berııtJ• 
nın ihtiva ettiği hukuk bu kere bP~· 

kasına devir veyahut icnrn vcriln1e~ 

ı>i teklif edilmekte olmakla bu bu· 

susta fazla malümat edinmek iste• 

yelerin Calatada, Aslan han 5 in'1 

kat 1 - 4 numaralara müracallt 

eylemeleri ilim olunur. 

UTiEL 

Kayıp - 219 sicil numaralı eh. , ~ W~ 
~iyetimi lc~rbet.~im. Yenisini alaca· En büyük Fransız fllffll 
gımdan hukmu yoktur. Arabacı A D E T 
Mehmet oğlu idris 

Göz Doktoru 
ŞUK U RT 
Bırinci Sınıf Mütehassıs 

(Babıali) Ankara caddesi No 60 
Telefon : 22566 7600 

8714 

Bugün 

( Le Bonheur ) 
CHARLES BOYER .. 

CiABY MORLAY 
TÜRK SlrtEMASlrtDI' 
lıaveten dımya haberleri 

"Q'i\n 111nat 11 de tPT'Zİ latlı nıst " 

Sinemasında ...... 

Aşk rolleri ylldızlar1 

JOHN BOLES ve ANN HARDiNG'i 

Kendilerine rahat vüzü göstermedi
ği İ<jİn aşka lanet etmek, daha dogru
su nefsi menetmek hıristiyanlıktan ev
vel de vardı. Hıristıyanlık bunu, es
ki Romadaki azgınlıkların bir reaksi
yonu olarak k bul etmıştir. Bugün 
halii dünya evine girmek istemiyen 
papazlar gibi birçok kadın ve erkek
ler de vardır. Fakat hukuk mensubu 
olduğunu yazan B. M. gibi bir ilım 
adamından bunu beklemeyiz. B M.: 

O vakit her istiyen bayan yahut 
bay endamına güzelik verebilecek . 
Fakat her şeyın degeri azlığına veya 
çokluguna göre olduğundan güzel ı 
endamın değeri kalmıyacaktır. 

Lokman HEKIM 

Fransızca sözlü hissi ve müessir filminde görünüz. 

ilaveten: hakiki bir mikey filmi: MIKEY' n makina adarnı J 
- ıe Paramount jurnal. Bugün saat 11 de tcnzılatlı matin'~ 

"Uc sene bir kadını el sürülemi
yecek kadar yüksek, ilahi bir aşk· 
la sevdim. Onu adeta bir mabude 
lar:cdiyor, kendimi ona vakfedi
yordum. Bence en büyük :r.euk ona 
lıi:met idi. Fakat bir gün bu benim 
el sürmekten cehindiğim ve bütün 
ömrümü CJerdiğim kadını birisinin 
kucağında gördüm. O gündenberi 
aşkın her türlüsüne lağnet ettim. 
Senelerdenberi bir tariki dünya gi
bi, hissimi ve bilhassa nefsinıi kör
leterek yafıyorum. Bugiin anladım 
ki insanlar için :ıaadet. kendilerine 

--------~--------------------------------------:-~----
Sinemalarında 

KLEC>F> 
ŞAHESERLER ŞAHESERİ 

FıJmı rahatça görmek isteyenler saat 

Kleopatra, memleketimize bugüne kadar gelen 
bütün serbest davetiye]er muteber değildir 

kazanmıştır Fransızca sözlü Paramount filmıdir. 
111 ve 2130 seanslarını tercih etmelıdır. , • ·rı 

filmlerin en pahalısı olduğundan yalnız bu fi)~ tÇ 

,,,ı 
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1 l 
İngiliz seçiminin sonu 

1 . belli oldu 
ngılterede geçen Perşembe günü 

t:t~an seçim nihayetlendi. Netice 
l ında Londradan gelen haber -
~r, bugünkü hükümeti teşkil eden 
i ~afazııkar, milli liberal ve milli 
dŞçı Partileri koalisyonunun yüz ka
l abrıneb'us kayhettiğini göstermek. 
~ erabcr, hükumetin hala pıırla
b er"todaki ka'11r ekseriyetini mu-

al ;za ettiğin\ bildirmektedir. 
,. h31 seçimi üzerine iktidara ,,.e-:ren ··k~ ... 
ı· u uınet blokunun geçen par-
aınentodaki mevcudu şunlardı: 

.. 
1
k:- Dört yüz elli kadar muhafa... a ar 

J ~ - .Otoız se~İz m:lli liberal (Sir 
0 ln Sır Jon'un liderliğinde) 

n rd - On üç milli işçi (Mac Do. 
\, 'ı ~ liderliğinde) 

ek J~'U h~kümetin pnrlamen~odaki 
..erıyetı beş yüz meb'usu geçi

Yordu. Geri kalan yüz kadar rncb'
~s la §U muhalif partilerine men
Uptu: 

~ - Elli yedi işçi partisi 
li - Otuz kadar liberal parti (Sir 

erbert Samuel'in liderliğinde) 
1 

3 - Dağınrk birtakım müstakiler. 

. G~çen Perşembe günü yapılan se-
Çırnın •. . .. h f k. · ne~ıcesıne gore mu a aza. 
arların meb 'us adedi üç yüz sek

•ene inıniştir. Yani yetmiş kadar 
:~bus kaybetmişlerdir. Hükumete 
. ~zahir olan Mac Donald'ın milli 
•şçı.zürnresi bq meb'us kaybederek 
•e~ıze İnmiş, Sir John Simon'un 
~ılt iliberal partisi de yedi meb'us 
aybctmiştir. 
liükfımct pnrtilerinin kaybettiği 

Qeb'uslukları i§çi partisi almıştır. 
Su Parti bundan başka Sir Herbert 
h arnuel'in liberal partisinden de on 
eı kadar meb'us kazanarak parla. 

t'tıentodaki mevcudunu yüz elliye 
Yakın bir rakama çıkarmıştır. 
h"Bk~ netice hülasn edilecek olursa, 

u Umet partisi olsun, hükümete 
tn~halif olsun, her parti kaybetmiş, 
~anı~. işçi partisi kazanmıştır. Fa
l a~ huk\ımet partilerinin kaybetme 
erı, hükumetin parlamentodaki 
~.a~İretini sarsmadı§• gibi, işçi pa"-
ısı~ı nkazancı da bu partiye hükü
~etı ele almak imkanını vermiş de
Eıldir. Hükümct azacık zayıflamış, 
~uhalefet azacık kuv'tietleşmiş. O. 

jdar. Ortada csaıılı bir değişiklik 
~ lllamıştır. Netice '\Udur ki hükı'.i. 
1:tıet bu seçim ıile bet sene daha 
tneykiini aağlamlaştırmış oluyor. 

Seçimin bir neticesi de Mac Do-
1\ald ve Herbert Samuel'in meb'us 
~çilememcsidir. 1931 yılından gc· 

~~l;ı:e k!.dar_J!.~ • ı>myJı,ktÇç~le;. 
.'''!1Jn lideri iken, bu sıfatla 1931 
h~ç1tninde partisini ikiye ayırarak n: rlusınını milli liberal zümre na. 
trı' altında kendiyle beraber hükfı· 
d.~t blokuna ilhak etmişti. Şimdi bu 
~ 0nekliği dolayısiyle eski Başbaka
J 1 ~seçim dairesi olan ve rey sahip. 
Jeli. maden runelcsindcn ibaret bu
tlkl.tı S ham, Mac Donald'dan in. 

~rn alını ır. 
ı, lıberallerin lideri olan Sir Her· 
trıert. Samuel de milli birlik hüku
)! ctı 1931 yılında teşkil edildiği 
it a~an partisini teşkil eden otuz 
e~ ~r mebusla hükumete iştirak 
t tnış ve bakan olmuştu. Ancak Ot
,.a\'a, konferansından aonra bu züm 
l~ hükumetten ayrılmıştı. Şimdi 
~ erleri kaybettiği gibi, bu parti de 

0 
n beşe İnmiş, yani hemen hemen 
r~ad~n kaybolmuı1tur. 

)' ngıltere geçen Pcr§embe günü 
'1 ap,~an seçim ile tekrar iki partili 
li arlamento sistemine a•ıdet ediyor. 
. l\rpten evvelki iki parti muhafa-

l.~a.karlar ve liberaller idi. Şimdi li
•er il 

l'' 1\. er ortadan kaybolmuş, yerle-
~§Çiler geçmi§tİr. -A. Ş. E. 

Makdonya 
Komitesi 
f ine Faaliyette 

tt ~ofya, 16 (A.A.) - Perşembe ge-
11 

81 M~kedonyada Gornacumayo şeh
ı-~Uc sılahlı bir grup silah ve mühim
tıı· t deposunu basmaya teşebbüs et
l'ıı tş, faakt asker devriyesi ile yaptıgı 
li~B<ıdeme neticesinde çekilmiştir. 
ha~a.r takip olunmaktadır. Bu hadise 
/\.. 

1
1' da hic tafsilat bildfrilmiyor. 

·•tak m'" · d ~rtıı utecavızlerin geçen sene a-
llıen a:ı Makedonya ihtil~l komitesine S su P oldukları söyleniyor. 

s:> o'''Yet Rusyada 
,., aı·a reformu 

ta.rz 0~kcva, 16 (A.A)- Havas Ay-
S n aı:ı: 

doı:YY~t Rusyada para reformu 
lf~~t'~ıle şu noktayı kaydetmek 
lı~b tır ki, Sovyet zimamdarları, 
b~l a~ı 11 frangın esas olarak ka-

Çı.i:~ı~ nesine karar vermişlerdir. 
ba.ilıd U frank, altın mikyasına 
bcat ır •re onlann nazarında ser-
Şu Phral.ılrın en istikrarlısıdır. 

l'lıtı al a.le nazaran, Sovyet Rusya'
dtliu l~ blokuna iltihak elmİ§ ol -
()l'ltlrıl •dd la. edilemezse de yalnız 
ilet a altı:n blokuna dahil memle
l:tıck~rasınd a bir tesanüt husule gel-

e oldu,iu iddia edilebilir. 

Zecri Tedbirlere Karşı 

i a a tier Türlü Siyasal 
Toplan\\ılara Girmiyecek 

Yüksek Faşist Konseyi Toplandı 
Grandi De Konseye ·iştirak Etti 

Cenevre, 16 (A.A.) - Uluslar sos
)' etesi çevenlerine göre, Fa~.ist konse
yi. Mussolininin teklifi Üzerine zecTİ 
tedbirler meriyet mevkiinde kaldıkça 
ltalyanın her türlü siyasal to1olantıla
rc. iştirakten imtina etmesine karar 
vermiştir. 

Grandi Roma)ıa geldi 
Roma. 16 (A.A.) - Italyanın Lon

cira büyük elçisi Grandi bugdn top
lanacak olan büyük Faşist kurulunun 
toplantısında bulunmak üzere noma
y a gelmiştir. Grandi bu vesile ile her 
halde Mussolini ile önemli siyasal ko
nuşmalar yaapcaktır. Libya gen el va
lisi Mareşal Balbo da ayni maksatla 
buraya gelmiştir. 

Hala anlaşma ümidi var ı·uı? 
Paris, 16 (A.A.) - Fransız siy.asal 

cevenleri ~ngiliz seçiminin bitmesi. ü
zerine Londra hükumetiyle Italyan -
Habeş ihtilafında tavassut müzakere
lerine devam edebilecegi kana:ıtindc
dirler. Maamafih bu müzakerele:-e bir 1 Jtalyanın Londra !!üyük Elçisi 
kaç gün içinde başlanması beklene- Granctı 

mez. Böyle bir tavassutun, muvaHa- manyaya bir nota göndererek bu ayın 
kıyetle neticelenmesi i~timaJi I.ngilte- 18 inden itibaren Italyaya karşı eko-
re ile İtalya arasındakı Akdenız ger· . . .

1 
.
1 

• 
1 ginliğinin a.zalmasiyle artmış olacak - nomı~ tedbırler alın~ası 1 e 1 gın ° -

tır. Fakat, zecri tedbirlerin 18 Sonteş- mak uze:e bundan boyle Almanyadan 
rinde başlaması uzlaşmaya müsait bir lngiltereye girecek olan bütün eşya
havanın yaratılmasını giiçkştirecek - nın mense sah?.detnamesine tabi tutu
tir. Buna rağmen bir hal suretinin el- Jaceğını ·bildirmistir. Alman hükume
de edilebilecegi ümit olunmaktadır. ti derhal lngiliz ·makamatı ile temasa 

Alman eşyasından gelerek Alman eşyasından menşe şa
menşe §Chadetnamesi ahdetnamesi istemenin İngiliz - Al

Berlin, 16 (A.A.) - Resmen bildi- man Tecim Antlaşması hükümleriyle 
r;ıdiğine göre İngiliz hükumeti, Al - bağdanamıyacağını bildırmiştir. 

Romanyanın 
Dış Siyasası 

Romen kralı arsıulusal du
rumun ciddi olduğunu 

söylüyor 
Bükreş, 16 A.A - Kralın parla

mentoda okunan beyannaomesi, hü_ 
kumetin tetkik için parlamentoya 
vereceği programı izah etmektedir. 
Beyannamede, ba§arılan bütçe mü
vazenesi ve buhrana karşı koymak 
için alınan ekonomik tedbirler mem 
nuniyetle tesbit ve ordunun takvi
yeııi ve müdafaanın feçhizatlandı
nlması için düşünülen işler kayde
dilmektedir. 

Beyannam.::de dı§ siyasa hakkın
da deniliyor ki: 
Anıuluıal durum ciddidir. Geçen 

sene, her ikisi de Romanyanın doa
tu olan Fransa ile ltalyayı yaklaş
hl'!!1ış bulunan Roma anlaşmaları 
gibi sevindirici bir işaret ile başla -
masına ve kollektif emniyet alanıh 
daki başarılar itibarile mösmir bu
lunmasına rağmen, Avrupa dışında 
olmakla beraber siyasal durum Ü
zerine derin bir tesir yapmış olan 
bir harp ilan edilmiştir. Romanya, 
Uluıla rSosyetesine sadık olduğu
nu göstermiş ve pakt hükümle:tini 
tatbik etmiştir. Romanya bu müel -
lim vazifeye haklı bir bft.rışın sürat
le tesiı edilebileceği ümidiyle kat -
lanmıştrr. Buna intizaren, Avrupa 
barışının muhafaza edilmesine ve 
ulusal menfaatleri:nizin hiçbir su
~etle zarara uğramamasına daimi 
surette ihtimam lazımdır. Bu amaç, 
barı, andlaşmalarına riayeti, bila -
tefrik bütün devletlerle olan ittifak 
ve dostluklarımıza sadakati ve kom 
şuluk münasebetlerimizle sosyete 
paktı çerçevesi icinde ve bu pakta 
riayet ederek kollektif e"lniyet e
serine h:şriki mesaimizin takviye -
sini her zamankinden daha ziyade 
istilr.am etmektedir. 

Beyanname, bütün ulusal kuv
vetlerin ittihadını ve bütün ihtiras
ların ve dahili mücadelelerin terki
ni isteyerek bitmekter'ir. 

lngiltere Seçiminin Sonunçları 

Hü Ometin-2aferi, 'ngiltere Dış ol'tika
smm C nev~e Çerçevesi 

içinde Devam ECleceğine e il Sayıhyor 
Londra, l 6 A.A. - Seçimlerin mu

vakat sonuçları, geçen parlamentoda
ki 413 saylava karşı 242 saylavlık 
bir çoğunluk temin etmiştir. 

Partilerin kazanç ve Rayıpları şun
lardır: 

Muhafazakarlar: 6 kazanç, 78 ka
yıp. Liberalcr • John Simon Hizbi • 
1 kazanç, 9 kayıp. ulusal işçi partisi, 
1 kazanç, 7 kayıp. 

Muhalefet tarafında: İşçi partisi, 
98 kazanç ve yalnız 3 kayıp, bağın
sız işçi partisi 1 kazanç kayıbı yoktur. 
liberaller, 3 kaçanç, l 1 kayıp. 

31 milyon seçmenden 2 ı ,6 milyon 
kişi yani yüzde 71,4 nisbetinde seç -
men oy vermiştir. 1931 senesindeki 
seçimlerde bu nisbet 79,8 idi. 

İngiliz payitahdinde hükumet par
tileri, 14 üyelik kaybetmişlerdir. Fa
kat 62 üyeligfo 37 sine malik olduk
larından henüz çoğunlugu muhafaza 
etmektedirler. 

H ükümetin elde 
ettiği kazanç 

Londra, 16 A.A. - Sabahın saat 
birinde intihabata ait 15 sonuç he -
niız bilinmiyordu. Fırkaların durum
ları şudur: 

Muhafazakarlar : Eski parlamento· 
daki 460 Eaylavhğa karşı 380. 

Liberaller: 38 e karşı 31. Ulusal 
işçi; 13 e karşı 8, N asyonalistlcr: 3 e I 
karşı 2 ve hükumet frkalarnnı hepsi 
birden 514 e karşı 421. 
Ayrış tarafında: İşçi fırkası 57 say 

lavlığa karşı 133 saylavlık elde et -
miştir. Muhalif liberaller: 30 a karşı 
16, bagınsız liberaller: 4 c karşı 4, 
bağınsız işçi 3 e karşı 4, bağı:,·ızlar: 
3 e karşı 1, komünistler: 5 e karşı ı. 

Ayrış partilerinin hepsinin birden 
durumu: 

99 a karşı 179. Şu halde hükumet 
çogunluğunun elinde 242 üyelik var
dır. 

Htikumet partilerine oy veren seç
menlerin miktarı: 11,561,163, ayrış 
partisine oy veren seçmenlerin mik
tarı 9.878,404. 

İngiliz gazete
lerinin yazdıkları 

Londra, 16 A.A. - Muhalif ga
zeteler müstesna olmak üzere bütün 
İngiliz gazeteleri seçim sonucunu bü· 
yük bir memnuniyetle kaydetmekte 
ve şimdiye kadar dört yıl işbaşında 
kaldıktan sonra seçim yapan hiçbir 
İngiliz hüklımetinin böyle bir mu -
vaffakiyet elde ettiğinin görGlmemi:ı 

Seçimden muvalfak:yetle çıkan 
Baldvin 

olduğunu yazmaktadırlar. 
Keza Büyük harptenberi ulusal hü

kfımetin iki seçim devresinde iktidarı 
muhafaza eden ilk hükumet olduğu 
da tebarüz ettirilmektedir. Hükumet 
gazeteleri Makdonald'ın kaybetmiş 
olmasına çok müteessif bulunuyorlar. 

Times gazetesi İngiliz milletinin: 
''Siyasada devnmlılık,, an'anesinin 
bugün de sadık bulunduğunu bütün 
dünyaya bir kere daha isbat etmi_ş 
olduğunu yazmaktadır. 

"Oaily Telegraph,, diyor ki: ''İn
giliz milleti 1931 deki kararını teyit 
ctmi§ ve işçi partisini bir kere daha 
kapı dışarı etmiştir. Maamafih par
lamentonun bugiınkü kurulus şekli 
evvelkinden daha iyidir, çünkü daha 
ziyade muvazenelidir.,, 

Morning Post gazetesi, işçilerin 
çok kuvvetlenmiş olmalarının muha
fazakarlar için ciddi bir ihtar mahi -
yetinde olduğunu ve zafer üzerinde 
uyumamak tazım geldiğini yazmakta
dır. 

Daily aMil gazetesi de. ''İngiliz 
milleti İtalyanlara Süveyş kanalını 
kapamak istiyen işçi fırkasının harp
cuyane temayüllerini benimsemediği
ni göstermiştir.,, Dedemktedir. 

Fransız. gazeteleri seçimi 
nasıl tefsir ediyorlar 

Paris, 16 A.A. - Bu sabahki Pa· 

ris gazeteleri, İngiliz intihabatmm 
manasını koymaya teşebbüs etmekte
dirler. 

Petit Parisien diyor ki: 
"Memleket, Uluslar Sosyetesi pak

tı prensiplerini şiddetle müdafaa et· 
mek ve müşterc kbir hareket icrası
nı iltizam eylemekle hükumetin ni -
hayet ulusun dileklerine tercüman ol 
muş olduğunu hatırlamıştır.,, 

Matin diyor ki: 
"Makdonaldın muvaffakiyetsizliği, 

o kadar şahsidir ki, Baldvin kabine
sine dokunacak hiçbir tarafı yoktur. 
HükOmeti idare için &aldvin'in yolu 
açıktır. Karmakarışık ve kararsız Av
rupiıda büyük Britanya adalan ha
kikaten bahtiyar adalardır.,, 

Exelsior'dan: 
''Yeni kamarada Uluslar Sosyete

sinin siyasası, ittifaka yakın bir ço -
ğunluk bulacaktır. 

Oeuvre gazetesi. şunları yazmak
tadır: 

"Baldvin Uluslar Sosyetesinden 
yana çalışacaktır. Bundan ötürüdür 
ki, kendisinin bugünlerde, petrol üze
rine amborgo konulmasını Cenevreye 
teklif etmesi beklenebilir. Bu teklif, 
şüphesiz, Amerikalılar tarafından da 
kabul edilecektir.,, 

Mısırda 
Karışıklıklar 

[Baş tarafı 1 incid,.1 
hirenin muhtelif mahallelerinde 
yeniden kargaşalıklar olmuıtur. 

Bulak mahallesinde talebe, poli
se taarruz etmiştir. Zabıta silah 
kullanmak zorunda kalmıştır. Nü
mayi§çİler kaçmışlardır. 

lki talebe daha öldü 
Kahil."e, 16 A.A - Son kargaıa

lıklarda yaralanan iki talebe öl
müıtür. 

Mısır hadiseleri 
ve İtalyanlar 

Roma, 16 A.A - Baınn Bakanlı
ğı, Mısırdaki kargaıalıklara ltal
yan basınının yapmıı oldukları pro
pagandanın ıebep olmu§ olduğuna 
dair olan yabancı haberlerini kat'i 
surette yalanlamakta ve b.ı karga
§alıklann sebepleri: Sir Samuel 
Hoare'un &an nutkuna karşı hasıl 
olan aksülamel ve Mısır ulusal par 
tisinin hattı hareketi gibi haller ol. 
duğunu ilave eylemektedir. 
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No. 34 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

Alman Kayseri Nekadar Ateşli 
I se Nikola O Kadar Sönüktü! 
- Bu olanuyacak bir şey 1 diye 

bağırdı! 
Düşüncesini anlıyordum: Kayserle 

veliahtı, bu kanlı katil adamları hu
susiyle bizim gibi akrabalarının ya· 
kınlarında serbest bıraktıgından do
layı. ona, çok kızacaklardı. 

Mes'uliyeti üzerime alarak bu de
lice fikri benim teklif ettigimi efen
dilerine yazacagımı, yeminle temin 
ettim. 

Muvafakat etti; fakat kendi kendi
ne de: "Bu Ruslar, ne tuhaf şeyler 1,, 
diye mırıldandı. 

İkinci Nikola ile İkinci 
Giyom 

2 Teşrinicvel 1894 te .. dinç cüssesi 
uzun bir saltanat devri vaadeden kırk 
dokuz yaşındaki üçiıncü Aleksandr, 
kısa bir hastalığı n,üteakip vefat et
ti. 

Oglu, ikinci Nikola, yirmi altı ya
şında imparator oldu. Genç çar, ha
lim, namuskar, vicdanlı fakat çekin
gen ve mütereddit idi. Ev, aile haya
tında, o zamana kadar. dünya ile o 
kadar alakasız yaşatılmıştı ki, zihni 
melekeleri lfıyıkiyle inkişaf edeme
mişti. 

O tarihte, yani 1894 te, Almanya 
imparatoru ikinci Giyom otuz beş 
yaşında idi ve yedi senelik hüküm
dardı. 

Alman kayseri. yeni çarın aksine 
ateşli, hissine mağlüp ve münafık ta
biatlı olduğunu, epeyce zamandanbe
ri, meydana vermişti. 

İkinci Giyom, bütün idare işlerini 
eline almak hırsını, ilk defa pek bü
yük nüfuzuna güç tahammül ettiği 
ve şöhretinin gölgesinde kaldığını 
hisseylediği Bismarkı işten uzaklaş
tırmak karariyle gösterdi. 

Sonra, Rayhin bütün politikası Ü· 
zerine şahsiyetini damgalamak ihtira
siyle birtakım şüpheli telkinlere uy• 
du ve Bismarkın daima bir felaket 
kabusu gibi gozü önünde bulundur
duğu bir Fransız - Rus itilafını ön
lemek için Avusturya - Alman ittiha
dının tahmil ettiği mecburiyetlerden 
dolayı - gizlice meydana getirdiği 
Alman - Rus antantını, bu ''emniyet 
karşılıgı,, ismini verdigi Rusyayı Al
manyaya bağhyan muahedeyi feshet
ti. 

İkinci Giyomun Rusyaya karşı gös
t rdigi bu ağır ve beceriksizce ha
fıfmeşreplik, üçüncü Aleksandrı der
hal harekete getirdi ve diğer tarafta 
istinatgah bulmaya sevketti. 

Bu suretle, birkaç ay sonra, Fran
sız-Rus itilafı karıırlaştırıldı. 

İkinci Giyom, hiç beklemediği bu 
parlak mukabelenin önünde şaşaladı 
ve yaralandı; çünkü, şimdi Sadovna 
ve Sedanın fatihi, Almanya impara
torluğunun şanlı müessisi olan büyük 
babası birinri Giyomun, ona her ne 
pahasına olursa olsun, Romanoflar 
devleti ile, bu Prusyanın ve Hohen
zolern hanedanının tabii müttefiki 
olan Rus imparatorluğu ile dostane 
münasebat idame etmesini tavsiye 
ettiğini, acı acı hatırlıyordu. 

Sonra, büyük Frederik'in vasiyet
namesinde, şu sözleri yazdığını da ha· 
tırlamıştı: "'Prusyanın bütün komşu
ları içinde, kudreti ve coğrafi vazi· 
yeti dolayısiyle, Rusya en tehlikeli
dir. Varislerim, bu barbarlann dost· 
tuğunu kuvvetlendirmekle oçk iyi ha
reket etmiş olurlar.,, 

'üçüncü Aleksandrm ansızın ölü
mü, Rusya sarayı ile barışmak için, 
Giyoma büyük ümitler verdi. Hele 
ikinci Nikolanın uysallığı hüsnüniyet 
sahibi görünmesi, kayserin ümitlerini 
arttırıyordu. 

Bunlardan maada, Giyoma güler 
yüz gösteren bir vesiyle daha çıktı: 
lkinci Nikola, bir Alman prensesiyle, 
Gran-dük dö Hesin kızı Alisle evlen
mişti. 

İkinci Giyom, ikinci Nikolanın, bu 
inkişaf etmemiş acemi zekanın tecrü· 
bcsizliğinden ve uysallığından istifa
de etmeyi kurdu; üçüncü Aleksandr; 
daha gözlerini kapar kapamaz, amca
zadesine şu mektubu yazdı: '' Sen. 
bende, daima bitmez, bitmek tüken
mez bir dostluk, derin bir muhabbet 
bulacaksın. Sana karşı tam bir itimat 
besliyorum ve ben daima, büyük ba
bamın tavsiyesine ittiba ederek hane
danımızı birleştiren muhaleset an'a
nelerini kuvvetlendirmiye gayret ede
ceğim. Şimdilik aziz Niki, seni Alla
ha emanet ederim; o şanı büyiık kud
ret seni muhafaza etsin! Bu, seni pek 
çok seven amcazadenin en halis te
mennisidir.,, 

Bu andan itibaren, iki hükümdar 
arasında samimi bir muhabere başla
dı. 

İkinci Giyom, Nikolayı Fransa it
tihadından nyırmıya çalışıyordu. O
na, daima Fransanın edri meziyetle
rini kaybettiğini, bugünkü Fransanın 
mütereddi, çürümüş, büsbütün kıy
metten düşmUıt bir Fransa olduğunu 

ikinci Nikola 

tekrar edip duruyordu. 
Fransanın dahili siyasetinde b: ~

gösteren her hata, ikinci Giyom n 
tezvirini köriıklemiye yarıyor, Frc · 
sa aleyhinde, çara, yazmadıgı kaln ı· 
yordu. Filhakıka Fransa, Kaysc , 
bu vesiyleleri sık sık hazırlıyordu. 

İkinci Nikolaya gelince, Fransı -
Rus iytilafının baba mirası buldu 1 

ve üçüncü Aleksandr'ın kaysere ı.. r
şı bes!edigi sevgisizligi ve iytimat 
lığı bildiği için amcazadesinin F r 1 • 

sa aleyhindeki atıp tutmalarına k -
dini kaptırmıyordu. Fransız Cül"'. ' e
ri yeti ile olan itılafının icap c.tti 
umumi siyaseti açıkça ve dogr 
tatbik ediyordu. Bunaan dolayı, ı 
ci Giyom 25 teşrinievel 1895 te, c " 
bütün düşüncelerini açıyor: 

"Fransayla Rusya dostane mı a· 
scbetlerini varsın idame etsinler ı, 
benim tasvip etmediğım bir şe} c
ğıldir; benim endişe ettigim n• ı, 
bu dostluğun, mutlakıyet pren• i ı c 
kar§ı büyük bir tehlike teşkil t n, 
tezahür şeklidif. Senın Frans 'c 
idame ettiğin münasepetler, F r 
cümhuriyetinin mcvkiini kuvvt 
diriyor. Elizc sarayında, her z ' · 
Gran-düklerin. Rus cenerallerini e 
devlet ricalinin bulunması Fr 
cümhuriyetçilcrine, prensip] 
hürmetle kar~ılandığı vehmini 
ve taclı başlarla miıs ... vi oldı 
kanaatini telkin eder. Rusyada l. 

ğu gibi Almanya.da da rlemok 
seslerini gittikçe yükseltiyorlar 

f Ar kas 



a 

C1 

========::-::::==================== T A N 17 - 11 - 935 

l§IK{@rM@~ö 
Fi NAN SAL KRONiK 

-============================================================================·==========================::;-

1933-934 Türk Borcu Ta villeri 
Hamillerine T ediya Başlıyor 

yagı ıle k ndı kavrulan, ve en bü

Tür< Tü ünleri 
Standar ·ze 

il ece 

1 ----s--ORSAV'"E-PiYA-s ~· .. -2"Wft:u ...... -,~~-~ .......... --
16 lkinciteşrin Cumartesi 

PARALAR 
AFYON 

K~t en tohıınıu 
lıır c 
Kı,ba 

r. niln\a 

Kılım (e l,;ı ad' 
Klıfoı n.:ım.ızl 
Seccade 
Y. ıık 

19. 
:-. 

ıs 

1. 
IJ 
:ı.~ l 

" 
Eski Osmanlı imparatorlugunun 

taksime ugramış düyunu umumiye 
meclisi, h r uç Franşa ait O:, 7 ,5 faız
li 1933 Türk borcu tahvillerinin 5 
numaralı kuponları, gen °o 7,5 faizli 
2 inci sıra ve l '.>J4 Türk borcu tah- j 
vilerinın 3 numdrcdı kuponunun vade 
tarihı olan 25 ihncıte rin tarihinden 
itibaren tediye edilecegini alakadar

yük i~lcri_. en kısa bir zcırr.7r.da ~ ı-;a· ı En rnühi•n ihracat maddclerimiz- ı 
rcın 1urkıye Cumhurıyetının, butun den b"ri o'an h.itünün yn'ZI?la ve 
?u ileri hamleler esndsında O. manlı tartma us~ll r"ndc hem çiftçinin 
ımparat.orlugunun bu kotu ır.ırasını ve h 'll de inh"sarl~r idare "nin 
da -~mızlemege ugra:ş~ası, bıl~dsıt m nfal\tin · lcoruyacnk surette ycnı 
uzerıne çokmu~ olan yuklere bıle ne dc:iş"'d"kler yap Imı •ır. 

Stc lın 
Dol r 
zo ı l'SP' Fr ncı 
20 Lır t 
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124,
ltı!ı.-

173.-
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621,-
126.-
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k, bıırl.ııımı~ 
~ ıu el 
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• :ırı 

KAHVE 
l\luhtc ır up er kı.: 
Hoous 
y ~ 
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lara İldn etmiştir. 
Bu kuponlara gayrısafi olarak 

18, 7 5 fransız frangı tedıye edılecek 
ve muhtelif memleketlerde ytirür ka
nunlara göre "ergils bu tutar üze
rinden alıkonacaktır. 

1-Iiimillcr bu tutarı Pariste fransız 
frangı olarak alacaklar ve diger pıya
salarda da kendikrine kuponların te
diye edildıgi tarihteki rayiç üzerinden 
kar ılıgı verilecektir.,. 

Türk borçlarına ait kuponların ev
velce tesbit edilen tarihte deılh<\I tc
dıyeye başlanması, Tiırkiye cümhuri
yetinin degil kendi borçlarına, beıld 
Osmanlı imparatorlugundan kcndi,,,i
ne yegane mıras kalan borçlara bile 
nekadar sadık olduğunu göstermek 
itıbariyle şayanı dikkattir. ' 

Vakıa borç ödenmek için alınır: ve 
vadesi gelince borcunu tedıye etmek 
her dı.iriıst adamın vazifesidir. Fakat 
sunu unutmamak lazımdır ki, borcu 
alan kimse veyahut müessese, egt:r 
dürüst hareket etmek istiyorsa, ev
vela bu paranın, miısmir ahalarda 
işlenmesıne ve sonra kendi tediye ka
bilıyetını gozöniınde bulundurur. 
1855 tenberı yapılan Osmanlı borCji
larını tetkık edcc.k olursak, bunların 
hiçbir zaman, bu maksatla yapılma
dıgını, gayet açık bir surette gôrü
rtiz. Onun içindır ki, bu borçlar, hiç 
öyle gozukmedigı halde Ka 1unı Siı
leymanın, Birincı Fran"Ua} a verdigi 
k rnitül "syonlardan drha ziyade bızi 
finansal, ekonomik, daha dogrusu sı
yasal bir yük altında bırakmıştır. 
Bazan yüzde ancak 45 i alındıgı hal
de y~zde yiız. ~lınm~ş. gib_i gö.jt:teril~.n 
v~ yiıksek faızı bu ıtıbarı kı>'iJıet u
zerindcn yürütülen h•rçlardan hiçbi
ri mcrnleketin imarına ve refahına 

ııarfedilmemiş, bununla yalnız biıtçe 
açıklarını karam .. k, veyahut saraya 
yeni bır israf membaı t min etmek 
cndiş sı güdülmiıştur. 

Bu yüzden memkketiıı birçok sl'r
vet kaynakları, gelirleri, re. "mleri, 
gumrukleri, tuzlaları, ba:ıkları, ipek 
mıntakaları, ve bunlarla beraber yur
dun finansal murakabesi ecnebilerin ,· 
eline dıişmu tür. 

Hariçten hiç borç almadan kendi 

=-

kadar S'adık oldtıe,unu gost rır: Burlnrın en ön m! .:;:, mahsulün 
Şura~ına dikkat etmt>k J;ızımdır toplanr~ı sına başlnnmnzdan evvel 

kı, ~skı O manlı ımı: ara torlu un~n ynni tm lad bulunrJugu sırada ya. 
taksıme ugramıo:;, bor~. rı ıçın. ılk zılmn ını temin icin alınmış olan 
anla mayı y pan ve bun.u sagl~m bir tedb"rlerdir. • 
esns? r .... pteJ.en gene , Turk~yeJ.r Bu Y nı ta!ırir · şl ri. tü.ün mıntnh:a
taksımden hısse~ar o.an, bırçok dev- ]arını muhtel:f bölgelere ayır r k 
lctlcr hen~ı dc.,ıl bu borcları v.cr- tnhrir kolları ~ yısını ihtij'nç ni be
m k, k<·ndı yaotılc arı borcıarı tedıye tinde çoğaltmak suretiyle y..,pıl
etmek ıçın bile ı.,tırap çekmektedir- , mnktc.dı•. 

ler. . . 1 Mah ulün mı..ayycn rm.iddct ic;.in-
Arsıulusal du~um, butun devletle- de ve en kı .ı bir zamanda hnk"ka-

rin k ı dlı im konomi sıstemi t kıp te ya ın clar , tanrir edilıneıs ni 
etm lerı, gumruk duvarları, kon ten- kolayla~tıran bu u ule ] 935 yılında 
Janlar, ve b ııun net c si olarak, ar- başl n nı ve çok verimli sonuçlar 
sıulusal mı: bad lenın dara maı:.ı, bır alın"llı~t r. 
çok devlctlerı sıkıntı içinde bıı ak-nı 1 urk tütünlerinin cihan piynsa
ve o~~arı borçlarını .tediye edemiyc- .unda malum olan şohrctini muha
cek oır h le duşurmu51tur. faza etmek ve artırmak gnyes"ni 

Butun bu dünya karışıklıgı esna- ı csa:ılı prensip) rinden sayan inhi
sında Türki) enin okonomık ve en- sari ar idare5 i tütünleri memleket 
dustrieJ kulk nmasıle berab r borç- dı ına çıkarm'adn.n standardize e
lıırını tnm vadesinde od emesi eıdden dilmiş b · r hale getirmeği memleke
ş:ıyanı dikkattir. tin ekonomik menfaatlerine çok 

Türk 'tahyilleri çok sar,lamdır. U} gun bularak bu hususta laznn 
· Borçtar me::li fnın _son _raporu, bu 1 gelen tedb:rleri almıştır. 
t hvıll!"rin Vd.<:ıJ.e~ını tcsbıt etmekte- Bu tedbirler sayesinde Türk tü-
dır. tünlerinin iyileri fenalarmdan a~ 

Rapor. TurlHyenin tc:.ahhiıtlerinc rılmış olacak ve işe yaramıyacak 
sadık oldugunu. ve muk.ı.velelcrde kısımların da tali endüstride kulla- 1 

gostcril.n teciyclrri muntazaman ve nılmak imk"nları dde edilinciye 
normal bır şekııue Y ptıbını kaydc.t- kadıır yok edilmesine devam edile-
mektedir. cc1<tir. 

Bu r.ıpora n zaran, hçr iki katego- Tekm ·ı tütün mıntakalarma tcş_ 
ri tahvillere karşılık ol rak gosterılen 1 mil edilerek fen memurları tnrafın
giımrtik Vdridatları 193't-35 eg ersiz d.ın ch"'mmiyet ve dikkatle konta ol 
s nderinde 23, l 27,946 Tiırk lirası te- edilmekte olan bu usul ekinciye te
mın etmıstir. Bu mil:trır, her iki se- min ettiği maddi menfaatlerden 
nelik t k it yekununu iıç defadan faz- b ş1ta memleket tütüncülügünün 
la kapamaktaJ•r. ı yüksclmcs:ndc de başlıca amil ol-

Borçlar meclisi ayrıça da, 1935 -36 maktadır. 
sen si icin yapıl. n tediyelerin de ay- Tütün tahrir işlerinin daha fenni 1 
ni intin•m dahilinde cereyan ettıbını ve ilmi bir surette ynpılmasr için 
ilave etmistir. tütün ynprakları üzerrnde üç se"'le-

Rapord n, Turkiyenin finan"al va- d"r tecrübeler yapı Taktadır. Bu in 
zı} etme dair olan ŞL cı.imleh.ri aynen c IC'm 1 r"n on•ınoia dnha esaslı ve 
alıyoru : Tiı•kıyenin finans,11 daha favd lı neticeler alımı.cağı u. 
va ıyctımn muntazam bit sı rette sa- \ mulmalttııdır. 
l..ıh buldu u g yet , r•kt ... Turk pa c 
rasına gelince, I 919 dan 1930 a kati r ~ r 
kıvmetı diıc;iık olan Turk Jırası bu-ı konyaklarımız 
g ün stabl'd r llukumetin ekonomik l h" 1 "d · · T l • d ~ . . . n s r ar ı resının e cır P"ın-
politikası da durumun gıttıkce du- d 1 . f b "k b i" m .. . • a u tar p a rı ası u SE'ne "a -
zclm kte oldugun.u gos~ı:.rır... . 1 pz.nyaısını ikmal etmrk Üzer ·r. 
, Bu ct:mlelere lıızdcn ılave edılecek F. br"lrn bu yıl y · · n n a 

SÖZ ) Oktur. ça IS ırılmıslır. IJı r tn !Sür 1TI 0-
M ümtaz FAIK del~ri gibi \.onyak imalatı da tama-

- -- m "fe idareye ait olduğundnn husu. 

Almanyaya elma ihracatı 
başladı 

1 
ispanyaya yumurta 

Bazı ilgililer Ispanya ile yapılao~ k 
tccım anlasmasını, hazı !anmakta o -

si iırn "llere ycnidC'n fabrika açm k 
için müsaade veril"nemektedir. ida
re p;ya aya kaf miktarda honyak 
çılm ılabilmesi için TeFrdağınc1aki 
fabr:' a.da husu i konyak imaline 
başhmıstır. 

Almanyaya diın elma ihucatı baş -
1amıştır. Türk elmalarını dogrudan 
doğ uya Alman hükiımetinin ithal5t 
daireleri almaktadır. Muhtelıf partiler 

halinde gonderilcn mallar, Alman pi
yasalarına t('vzi edılccek i-. 

Alman ithalat dai .. elerı geniş bu mik 
yasta ceviz, portakal, limon ve manda 

• lin de alacaklardır. Bunun i icap 
eden temaslar yapılmaktadır. iman
yanın Türkiyeden fazla limon isteme
sinin sebebi, Italvanın Habrs harbi 
dolayısile Almanyaya mal gönderme
mekte olmasıdır. 

Yaş meyve İstiyorlar 
Birçok ecnebi pivasa ve firmJlar, 

memleketimizden yas meyve, bilhas 
ııa üzüm istemektedir. 1!..konomi Ba -
kanlıgında hazı lanm:ıkta olan ih~c 
talimatnamesi etrafındaki te kikler 
ilerlemiştir. Uzun muddet dayana ı, 
mayhoş ve Karadeniz sahil ma!ı el
malar hararetle a anmaktadır. 

No. 3 

Polis 
MORJS LOBLAN 

JLK TEFR~<ALARIN HULASASI 
[Emniyet müfettişlerinden Nikol 

peşini hovaladığı bir a~amı kaybe
dince can sıkıntısından b "r sinema
ya girdi. Orada da canı sıkılıyordu. 
Kalkıp aidecclzti. B"rden localar
dan birinde şık giy"nmiş,· güzel bir 
kadın gözrine il'şti. Tanımadığı ha. 
dınların hareketlerine bakıp, sakla
dığı muammayı ~eşletmd!e cal·ş
mah bir nevi mesleki adet: oldu
ğundan, kadına yaklaşmak için lo
calara çıktı. 

Birden aşağıda bir gürültü oldu. 
Kısa boylu bir adam, ''hırsız var,, 
diye bağırıyor, halabalıl'ı yararak, 
hırsızın arkarından :.•elİ§mek isti
yordu Nihol kadını bıraktı Ada. 
mın arkasından hoştu. Dışarıda kı
sa boylu adam hızlı hızlı gidiyordu. 
Hırsızı unutmuş gibiydi. Nikol şüp
ltelenerek arkasından koştu,adamın 

lan yumurta nizamname~ile alakadar 
görmektedirler. 

İspanyaya külliyetli miktarda ih -
raç olunan yumurta u.ıe indeki c s-
1.ı.r tarı:'amen te bıt d"!di ~ten sonra 
Jspanya - 'Iurkive tecim anla ma mü 
zakerd ri daha kol y !'.Ckilde c ... reydn 
ed-::cek i~. 1 

Ycnid n h zırl;ına·ak olan yumur -
ta nızamname&i e , si rı üzerinde ken 
dılcrinden b,zı mutalea,ar sor lıın te 
cimenlcr de cevapla mı Ekonomi ba
k"1nh~ma gönd rmi tir. 

Tcc"mcn. oda v ofis rapor ve miı -
talea'"rı çok sıkı bir surette inct>lc -
necek. nizamn me cınd:ın so.ı a hazır 
)anarak vekiller heyetine v.:rilccek -
tir. 

Köylüye tohum 
Malatya. Merzifon ve Afyon Kara 

hisarda te is olunan afyon tohum ıs 
1 h ta ]alarmdan alınarak mahsul, af 
yon dfcisine ~ohum ol rak verilecek 
tir. Bu sur ti afyon rımının daha 
~ ukc; k kilit li üriınleri elde edilebi
le·ektı~. 

hüv"yct;,.,; ôğrenmch rem karakola 
sohtu. 

Ora.fa tahkihat ycıpılırkcn, bı• a
damın sı .. azburgtn bir banha me
muru ol • ıiju ve sarı zarf iç 'ndc 
dokuz yüz bin franl lık , 1;lli müda
faa bonolarının ka.vboldujju gün, o. 
nun da bankadan kaybolduğu öğ
renildi.] 

hazine bu muydu' Hırsız kadını söy
le bıraz tarif et ene bana? 
OJıgran tam maıı ıylt> mtidafaası 

bir hale r,elmi a lı:yordu. Aptal .tp
tal itırafl ra ba 1 dı: 

- Ru k dın evvelki , n m troda 
tesadı..f ttim. Tanıştık. Dun o ıc ye
me ını de, ak am ycmebıni de bera 
brr yenik. İkı ele.fa cebim s.ırı hır 
zarf sakladı .ı"'la dikkat cttı ını his
sclmistim. Bugün ın mad., y .. n y, -
na otururken, hep ban,ı do ru igıl · 
yordu. Hatt.i filmin lcaranlık yerle
rinde bir iki defa d.ı be'li öptu. 

- Sarı zarfta bonolar • rrı.' 
- Evet. 
- Kadıpın ismi? 
- Ernestin. 
- Famılyasının adı? 

Bu v11 n b ka l\ "ıtcl tatlı ş.ır~bı 
ıçın · dar<'ce y nılnn lctkil r ta
mam) l"m• •ır. Du so.rııplar pek ya
kında piynsi'ya çıkarılacakhr. 

T ra -ıon fın<LHarı 
Trabznoda fındık fiatları bir haf 

tndan beri iyi tcrakk;ler göster
miştir. Bı ün borsada Fob Trabzon 
hazır İç fındık 54 l·uruşa alıcı çık. 
mış ise de &atıcı! r bu fiatlara ya
naıımamı tır. 80 bin kilo tombul fın 
dılt 26,5 kuruştan 27.5 kuruşa ka
dar ve 18 bin kilo fo~a fındık 27,5 
kurusa ve 6 bin k"lo sivri fındık 26 
kuru~a ı:atılmı tır. Talep fazla arz 
nazlıdır. Fiatlar sağlamdır, 

Yeni zeylİnyaP. nr 
915 yılı yeni il' h ulü z ytinyağ

ları Foc;. 'l:C D"kilidcn lzm"re gel -
mi ve 31 ,5-32 'kuruştan m •amele 
gönniı tür. 5 n · li c •~i mallar dn 
34 kur şa ntılmışhr 

- Bilmıyorum. 

- Canım, bunun f. mil} .. &I yok 
mu? 

- Bılmiyonım .. 
- Nere.de calı ıror? 
- D ktilograf.,.ı · 
- N rede calı yo ' 
- B•r k"mva i :t dtpo und1 .. 
- Bu d po han 'İ &lmlt ? 
- Bılmiyorum. Bil' h p M dkn 

civ rında ra~ 'evu ve rıyorduk. 
O kadar hıçkırar. k a.,.l yordu ki, 

sö ' ri ü("l" le anla ılıyo du. 
Dah f l.1 bir y ö enmc r ihti

Y ç gormiy n Nikol v kalktı. 
Hiçbır tcdbırin ihmal edı mc.me i ıc;.ia 
komis rl ayrıc.ı goriı tiı ve yemt:; e 
çıktı. 

Artık Odi ranı unut""U ,•u bıle .. 
1 Lıtt sınemarl. ki gı.zel kadını hıra- 1 
kıp d:ı, bu h rıfin pe ınc takıldı ın.ı 
pı man dahı olmu tu. O kad.ır gıi.ıel. 
o kad r muammalı k1dın. Bu Odi ,r n 
hayvanı n red n çıktı da, zevkini 
bo du. Hakikaten Nıkol. rasgeldic i 
ve tanımadı ı güzel kadın! ra b 1 a
rak, k f siyle. bunların hayat d. ki 
esr rı çozm ~e çalı maktan büyük b;r 
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'fikol Tem ınah llesınde rahat kü· 
ç k bır ap rtmanda oturuyordu. İh
tı.yar bir hizmctci i de ışlerine b3kı
yor u. 

Babaddn kalma parası vardı, ıs -
tiki ıi ,; kimsc}e feda etmezdi. Seya 
h ttcn son derece hoşlandıgı için, ve
sılelcr ic t edtrek, yolculuklar ya -
r ,rdı. Bu yı.izden emniyet di ektör -
lu u:-ıd kendi ine oriıinal bır a<iam 
"ozilc bakarl rdı. Fakat rok da se -
h " 
vcrlerdi. 

E er bir is canını sıkarsa, ne emir
le, ne tehditle o isi takip etmezdi. La 
k n hır işe de sarıldı mı, sonunu getır
meden 'ıır kmaz. ı>ldıgı ne i~elcri hı
n r bi er adliye polis müdiırünc geti
rırdi. 

ı;rtc;si giın Pazartesi, gazetesini o
kurken. tevkıf hikayesi gözüne ilisti. 
Ba mü'c.ttiş Hedven, amma da gc -
,.eze adam, atizını sıkı tutacak yerde 
gaz tccilere hem de ne bol. ne et afJı 
t fsıl"t vermı ti Adet canı sıkıldı. 
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lcrincleki şehiı !erden birinde görül
dügunü yazan ayni gazete de bu se -
ter şehrin ismini okuyunca sıkıntısı 
dagıldı: s•razburg .. 

Demek Arsen Lüpen Strazburgda 
dolaşıyordu. 

Bırden zıhnı tı:ıkıldı. Milli M udafaa 
bonofarı da Strazbu·gdaki bankadan 
cçalınmamı mıydı? Belki de bu bir 
tesadüf olabılir, Arsen Lüpcnle 0-
digran budalaı::ı arasında bir münase
bet bulunmayabilirdi. Lakin ne de 
olsa. polis k ·fası bi kc.re takıldı mı, 
artık o cepheden de islemedeıı rahat 
edemiyordu. 

Adres salnamelcrini getirtti. ogle -
den sonra ecza imal eden müessese
ler etrafında tahkikat yaptı, Madlen 
cıva mı ı>ltüı;t etti. Ancak akşam beşe 
dogru, Mon+abur sOk<lr~ında kimya 
merkez laboratuvarı dc.ıilen yerde er 
nestin isminclt> bir daktilografın ça
lıştıgını ög endı. 

Artık yerind:: durur mu? Hemen 
kimya merkez laboratuvarı müdürü -
n~ telefon etti. Az sonra da orad;ı bu
lunuyordu. 

Müdiir, anlatılanları dinleyince, hay 
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Balıklar bekletilmeden wu· 
amele görecekler 

lİ· İstanbul Balıkhanesinde gece 
' tta• man civarından gelen balıkların ,, 

yatladığı ve fiatlerinin yarı yarı)'ıı. 
tl" ·~• · hoh~ ....... ilmektedir. B_µrıı.J 
onune geçmeK ıçın ~u-u.. s· 
ğu gibi balıkhanede de gece se~~e· 
!eri yapılacak, yeni gelen malla~ ~iW 
rinde bekletmeden muamele gor ı· 
cek ve bu iı;ıte çalışan memurlara fıı e
la çalışma ~cretleri. verilecektir. İ~~e 
lemeler, musbet bır sonuç ver 
derhal tatbikine geçilecektir, 

Mısır Kredi F onsiye 
tahvilleri çekildi . 
. .. 5 f j:slı Kahırc 16 A.A- Yuzde a , • e' 

ve ikramiyeli Mısır Kredi f onsı~5 · h "il · · 15 "k' "t "ın 19 
ısı ta vı erının ı ıncı eşr 

de yapılan çekilişinde: 1ıı ı 886 senesi tahvillerinden 78 

numara, 50,000 frank. ti 

h "}} ·rıdC 1903 senesi ta vı erı 

564.628 numara, 50,000 fran~· .ı ti 
·ıı noe 1911 senesi tahvı erı kil" 

ı 74.115 numara, 50,000 frank 
zanmışlardır. 

retten kendisini alamamıştı: c:stıtl 
;ı D . d };;l"ı1 • - Nasıl olur. ıyor u, . gaı:e 

para çalsın. Ben de bu sabahkt 0 ıı;~· 
tcle•de meseleyi okudum arrıın"" ııı~ 

. . . E t" olın;ısı l• nestının bızım rnes ın ıaıt1 s 
aklıma gelmedı. Hala da havsa ·n J<ı • 
mıyor. Kız, namuslu bir aiJ( 111de yı.· 
zıdır. Anasının, babasının eı. 1~ 
tar, kalkar. . . sual s0 ' 

- Acaba kendisine bir ıkl 
ramaz mıyım? · 0 rs' • 

- Eger o kadar şiıphe c<Jı'j ., 
nız, çagırtahm. . e c:rıı1 

Zile bastı. Gelen hizmc tçıY 
d tıtl ver ı · f:rnes 

- Soylcyiniz. Matmazel 
1
, 

biraz buraya gelsın uz:el ıc, 
Az sonra içeriye oldukr,a g e .;J. ' 

ab:ı 11 • • sa boylu. tavu tarından cır. ı.ıı gır 
dive cekindigi cın1aşılan l;ıır . . ~ 

di. vvel 
1 

Nikol gene kıza. bir -.ece e 31dı • • · den o-nemadaki ark d.ışının cı·~ın bı·re s 
' · den sarı zarfı n yaptıgını Dır ldİ 011 • 

runca. gene kız sap~rı kesı tı v 
da Odigran kadar pek ·;netanea~ıııfl'I J 
muş. Bir S<1ndalyeye ) ı.ktidı. ~' 

[Ark 5 
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Veli Ef. çayır1nda bugün 
müsabakalar1 yapıhyor 

Türk Biniciliğinin Bütün Hususiyetlerini Veren 
Bu Müsabakaları Seyre 

Gidecekler İçin Hususi Trenler Kalkacak 
Eski z 

fından 
0 

arnanlarda atalarımız tara-
Yı.ınlar ~.ta Asyada yapılan cirit o
tohret \ utun dunyacla büyük bir 
l•tndiy azanmıştı. Bu tarihi oyunun 
tanbuı~ ~adar yalnız ismini işiten İs
tında b~ ar, bugun Velicfendi çayı
tun d ır zamanlar Orta Asyayı bü
'furk unyaya saygı ile andıran eski 
Ya seygucuniı ve çcvikligini doya do-
Bır redeceklerdir. 

lunan ~Uddettcnberi şehrimizde bu
kcp 12 ~~~~rt ci rıtçılerinden mürek
tc \1 er ışılık kafıle, biıgün saat ı 4 
taklar~efendıdc cirit gösterileri yapa-

ır. 

Kaf:le başkanı ga. 
B zetemize anlatıyor 

lrıil ~burt ciritçilerinin kaptanı Ce
hakk tanguç bu eski Türk oyunu 

Cirit takımlarının Beyoğlu Halkevinde yaptıl,1arı tof)lantıda .. 

Bugünkü Maçlar 

.. 13
111

da dün bıze şu izahatı verdi: 
l'rab ayburttan kalkarak Sürmene ve 
~unazon Yolu ile Istanbula geld 1•• 

fakiy=~· on.ce Trabzonda çok muvaf- I 
'ın1ta 1 hır oyun verdik. Buradan 
hurdara ve İzmıre gideceğiz. Bay- 1 
deyiz Sıvas yolile dönmek niyeon - , 

Ci: 
d~ 0r;t, be ~r ki ilik ikı takım halin- s • E M •• h . M / d 

11t
1 
nanrnaktadır. enenzn ll U lm QÇ llTln an 

C\'veıat~ırn h<llınde dizilen oyuncufar 

"uarırn arşı ~arşıya at oynatırlar. Beşıktaş- Fener bahçe Oı1nan'4.gor 
Yetişti .1z .husuı olarak bu oyun içm ;:;J 
rıc ot tılrnıştir. Oyuncular biribirleri
tinde ~z kırk metre yaklaşınca ellc
daki .ulunan 111 santimetre boyun
~ir at~ırıtı~ri biribirlerine fırlatırlar. 
lere d'ı elınde bulunan iki ciridi de 
llıaya ~sürürse rakibin önünden kaç
~asınd aşlar. Bu esnada her atlı ar
tutuı an kovalayan diger rakibine 
•ima llladan du urdüğü ciridi yerden 

S g~ rnccbur ur. 
Yıtcile . f k • . 'uren bu rı. ev alade heyecana c.-:.'" 

ha 0 1 
°Yunda kardeş kardeşi, ba

leke~ unu bıle diışiınmez. Bizim mem 

•ı.,.r·ıte c kıdln ci•;tlcrin ucunu cok 
• ırı • rtıa51 . Ctdı. Fak<1t bırçok kazalar ol-

bııru ~2 rine bu şekil menedildi. Bay
tıni :ttın hemen hepsi askerliklc
tı i 

1 ~ suvari olarak)'..aparlar. B..h
katııı~ıııdckı ark daşımız Ağrı hare
rıı at . a nı:ıı bir Kiırt eyhinin kafası-

Uzc · tınde uçurmuştur ... 

Bugün karşılaşa
cak t a k ı m l a r ~lı . 

lardır~un kar ıla'"acak takımlar şun-
eİtln · 

~ llda cı takım: Bahrinin kaptanlı-
tııa11. Mahmut, Rustem, Salih, Os-

lkınci 
d;ı. ~!' takım; Aganın kaptanlıgın-
lıttcn 1

' Suleyman, İbrahim ve l!a
taktıtıı llıurekkcptir. Hakemler, cirit 
il~ ee gen 1 kaptanı Cemil Atangüç 
kanı J'~Slu Halkevi spor işleri baş-

aıldir. 

Veliefendiye tren ve 
otobüs seferleri () 

layı1~~nların halkımız tarafından ko
Şa,tk ! seyredılmesini temin ıçın o ve · 
4 te ınıryolan Sosyetesi saat 12, 

d taca~e l 3,20 de hususi iki tren kal-
~ tır. 

t lınct 
' 1ila111 an ha ka Sirkeciden oyun sa-
llıın c~ huc;usi otobüs servisleri de te-

() 11 nııştir. 
t Yunı 
~C\'j b·· arı tertip eden Beyoğlu Hal-

ut· ı tarı is . un stanbulularm bu fırsat-
kcneı tıfade edebilmesi için fiatleri 
"altın :larak 25 kuruş yapmıştır. Ha

da lıak ozrnası ihtimaline karşı, saha
~ill>a)ı ırkoy belediyesi tarafından 

Yerı..r hazırlanmıştır 

Senenin en mühim maçlarından bi- ı 
ri olan Fenerbahce - Beşiktaş maçı 
bugün Kadıköy stadında oynanacak- ! 
tır. 

tler sene: bu maç. etrafıncia pek 
büyük alaka uyanciıran sportif hadi
selerden biridir. Her iki klübün kuv· 
vetl rindeki miısavat, bu oyunun ce
reyan şeklini büsbütiın kızıştırır ve 
ilgili olanlar da çok heyecanlı ~ev -
reler geçirirler. 

İşte bugun oynanacak olan bu maç 
ta, her iki takımın tam formunda bu
lunması dolayısilc çok alaka uyandı
racak bir durumdadır. 

Beşiktaş takımı, Ankaradaki ele-
manlarını İstanbula cc.'lb.derck Ta -
mışvar takımına karşı oynadıgı o
yunla, formda oldugunu bııtlin İstan-
bul halkına gösterdi. • ı 

Esasen ıki haftaclanbcri :>ehrimizc 
gelen ecn'<'bi takımları Beşık',:ışın mu 1 
sabaka kabiliyetini artırmıştır. 

Oynanmış olan son oyunlara naza
ran, Beşiktaş takımının hatlarını şoy
le tetkik edebiliriz. 

Kaleci: M hmet Ali, bu gene ve a
tılgan kaleci, seri bir forvedin karş1-
sında oldukça muvaffakiyctli bir o
yun oynayabiliyor. 

Bilhassa kale önune kadar gclebil
mış olan hasım hücumlarının ayağın
dan top kapması. fena degildir. An
cak bir tek kusuru bazı zamanlarda 
şahsına itimat edememesi ve çıkıp 

çıkmamakta tereddüt etmesidir. E
ger bugün bu hatasından kurtulabi
lirse, Fenerbahçe muhacimleri gol 
atmakta çok sıkıntı çekeceklerdir. 

Bekler: İki Nuriler. Bu hat Be -
şiktaşm oldukça zayıf olan bir !:attı
dır. Ankaradan gelmiş olan Nuri her 
nekadar eski ve tecrübeli bir oyuncu 
ise de, yanında oynayan Nuri daha 
yeni bir eleman olduğu için, hücum
ları Iayik oldukları veçhil.e keseme
mektedir. Bu durum karşısında An
karadan gelen Nuri her iki tarafa da 
koşmak mecburiyetinde kalıyor ki bu, 
ekseriya takımı aleyhine oluyor ve 
Nuri zamanından evvel sişiyor. Eğer 
Bt1;ktaş takımı, bu hattı da islfıh e
debilirse şimdikinden ç .. k üstün neti
celer alabilir. 

Haflar: Faruk, l.lıtfi. Feyzi. Bu 
hat iyi anlaşabildiği takdirde. iyi ~-ir 
hafbek hattı olarak çalışabilir. Bil -
hassa Feyzinin son zamanlardaki for
mu şayanı kayittir. Lutfi, sert oyu-

nu ve mukavemctı ile, ckipin belkc
migi olan s:mtrahaf hattını aşagı yu
karı idare edebiliyor. l aruk Blt o
yuncu zaman zaman pcırlayan f kat 
bu parlayışı uzun zaman surcmiyen 
bir futbolcudür. Fakat her ne va .... i- j 
yette oluı •3 olsun as gı yukarı ken- ı 
dine diışen va..-:ifcyı y.ıpabıhyor ve 
takıma müfit oluyor. 

Forlar: Eşref, Şeref. Mu ffer, 
.Hakkı. ayatı. Bu h, t. u oı , ı ti
barilc, lstanbulun ln kuv c.tlı lor ha, 
!arından bırıdir. Ş rcf ve Hakkı, h : 
ne vaı:ıyette olur olsun şut .ıta ı 
kn, a)'c:ıkl.ırma bakım, gırgın ve at.ık 
oyunculardır. Muz,ıffcr, ortada, bu 
hattı iclaı-e cdebilm k noktar.ınd..ın ku 
sursuz degılse bile, ıyıdir. Bılhas a 
bu oyuncunun en biıyuk ha cısı. ka
le önundc kargaşalık oldugu z,.mcın ı 
sogukkanlıhgını muhafaza edebılmesı 
ve yerinde sut atabilmesidir. Solacık 
Eşref, çok çalım ve Jest yapm.ıaı ,ı 
zaman ıyı vazife~ini yapan bir sola
çıktır. Makul ve akıllı bıı oyun oy
narsa takımı lehine muvaffakiyc.tli 
bir oyun çıkarabılır. Sagcıç:k Ha:> ... tı 
maalesef ıy i degildir. 

Hulasa olarak dıvcbılırız ki B ık
taş takımının bir ili.i noktası mustes
na, takım heyeti umumıyc::;ı itıbarıle. 
iyı bır oyun çı .artmaya mıısaıttir ı:
gcr bugün asabiyete knpılmcJ l.ırscı ı
yi netıcc alabikcekt rıni ümit edi -
yoruz. 

Buna mukabil, Fenerbahçc. takımı 
geçen haha oynadıgı oyun miıstes
na, son zamanlarda en guzd oyunı::.
rmı çıkartmaktadır. 

Bu takımın da clcın.ınlarının hırer 
birer alıp cöylc bır düşunebılıriz '. 

Kalecı: Necdet. Bu futvolcu son 
zamanlarda yetı" n kalec.lerın en ı
yisi oldugunda şuphe yokt..ır. 

Sogukkanlılıgı. top tutuşlarındaki 
nefsi1lf itimadı, hav d.ın gden top -
!arı bfoke ve yahut defctmLsı kelıme
nın tam manasıle ku ursı...zdur. Onun 
ıçin her bakımdan Fcnerı. hçe kaıe
cı&ıne ıtimat cdebılirız. 

Bekler: Yaşar, .Fazıl. Bu iki miı -
da fi ataklıklaı ıle, subret k .. ı:anmıs 
kimselerdir. Bilhassa sıkışık vaziyet: 
!erde oyunu açmaları çok ıyıdir. Fa
zıl bir derece daha sınirli ve sallapa
ti bır oyuncu ise de. inç beklenmçoık 
yerlerde topa mudahale ederek kde
sini muhakkak tehlikel .. rcle kurt.ıra
bilir. Yaşar; uzun vuruşlarile daım,ı 
takımın kuvveı m.mevıyesı üzerınde 
müsbet bir rol oynar. Bu müdafiler 
iyi günlerinde Fenerbahçc kalesini 
muvaffakiyetle miıdafaa edebılirler. 

Haf hattı: Cevat, Esat, M Reşat. 
Bu hat İstanbulun en kuvvetli 

muavin hattıdır. 
Cevat tecrübesi, iyı görmesı ve yc.r 

tutmasile karşı ındcıki muhacımi, o
yalayabilir. 

Esat. ortada, her bakıınd.ın iyidir 
M. Reşat ta kendi tarafınd.ı öyle .. 

For hattı: Niyazi, Naci. Ali Ri ... a, 
Şaban. Fikret, Niyazi. Son s nel r
de formunu en iyi hır şekilde muha
faza edebilen bir oyuncudur. Her.:. t
ltol meraklısı bu çocugun kabilıyet ni 
bildiği için fikir serdetmeği lüzum
suz buluyoruz. Naci: İyi bir iç olmak
la beraber, aceleciligi yuzunden, 18 
pas dahilinde ekseri} a çok ı.-: · sait fır
satları kaçırır. Maamafih, sıkı bir 
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Parçası Hizmetçi HiKAYE 
Dun Şeref stadın-ta, 1 t nbul por. 

fopk"pı, Vefa VL An..ıdolu k U(.ikrı -

:ıi.ı B tnkfinları k r 1 tı. llk maçta, 
Cihat, Ah, Mıı lıh, ickı, Mahmut, 
Ve.ı, Furuh, Seyıı, Az.ıı, Nihcıt, A -
1 n tı..:rtibınde çıkan İst nb.ı porlular 
k, cırd klan mutcaddıt gol fıı utları -
na r bmen, u"tun bır oyundun son 
ra, Hıdvan, Fethı, S det, Halım, 
Seyfı, He di, Arıf, T h ın. Şeref. 
~•hhmct ve Taciden murekkc.p Top
kapıya 5 - 1 al p geldıler. 

Bu mü al akdyı mut akıp }apılan 
Vefa - Anddolu Bt kım rı m.ıçı 
ılk nden ha hey canlı Lcti. Eıl -
h.ı c:1 V fanın genç muh cımlerı, a
ral rında ço, ı ı U} u rak. eyırcıl -
re gu ti bır oyun .., terdıl r Net -
ceyi 7 - 1 gıbı buy k bır f rkl ka-
'anan V ef.ılılar, haya u k dro ıle 1 
çıkmı : rdı: 

Muhsin, ile n. Arıf, 
Mu~taf . MLJdmmtr, Adn 
Ş.ıct.ın, Salc h. H, ı. 

ey oz -

Mu .t-fa, 
n, Av-:ıı,' 

j 

1 
' 

U1 a 
l r
pı 

17-11-935 P• zar ıcr.1 edilecek hk 
maçla ı: 

'1• n ·ı bahçe t.ıdı: Al.ıngo .. cu u Ca 
ft:r (,,. at }· Altmordu - Hahç A. 
takın ..... rı 1t 11 11 < m A .... ıı .. n A
kın. Bey .o • f ıl l A ı c\ m arı s t 
l.l,45 ha tın 1. • L Apa1<. Yan hakem
krı Mcn.n t Ah. f 1 t lJtlıdaı:;. 
Fenerbahçe - Bt. ıkt A. takımları 
14,30: ha ·t:m Snaı K ı an. Yan ha
kemleri: ~ mım 1 al .... I .. .ı t 

ş ref st dı. Alan go,,cu u: Saım 
Turgut: ı-.. r bumruk - .Beylerbeyi 
A. tcıkıml rı s .. t 11 h em S ım 
Turgut. l tcınbu por - 'I opı-: pı A. ta
kım arı. l l. 5 huk"m S.ıp 11 Batur. 
"tan h.ıkem.erı: l dh ttı ı u uo;;;, Rıf 
kı V ta-Anadolu: A t.ıkımları 14,30 
~uvhi ~atur. Yan h..ıkcmlerı: Ekrem 
Eı: oy. Zarif. 

T aKSihl st dı: Alan .,ö cusu: Nuri 
Bobut. Feneryılm.., - h.asımp a A. 
t<lkımları. saat l 1 : H.ıkem y ı Tc.z
cun lıunt - Eyup A t k>ımları. saat 
ı ı 45: haı-em N urı Bo ut. \' .m h.:ı
ke:nl ri. 'I h 111, H id. G la ta aray 
Sulcymanıye A takımlcırı s cıt 14 . ..)0. 
hakem Halıt G lıp Ez u. Yan h -
kemi rİ: J. erıdun K1lı • 1 .ıl. t Ô.zısık. 

rd n lir IY<'lme • 

rım on ı! 

Ne • ,,u 1 urk
'.:e kon ıc;· yor Tur;: r .ı ' · 
-Tiı 

vcr·ım:ı;tir. 
Mehmet İsminde birin'n yolda 

P.id rkcn, ccb'nden mencıTni ç i
me.klan sudu AhmC"t, dun birınci 
sulh ceza ıral.k<"m ind iıc lY n 
gün hapse mahküm olmuştur. 

İkiz çocuk doP,uranlar 
artıyor 

oyunda kcndı,,ınden istıtade edılcbi - / a' bihr e. muh kkak Be ikt k le ı-
lir. ne t hlı c lı zam nlar g çırt h.lir 

Merkez muhucim Alı Rıza .. İda - Ilütlin lıunl. r ı o onunde bu un -
resi fena olmamakla beraber zam n dilrdukt n onr , son so olar k unu 
zamJn asabıyete k p ım ı, daıma ~oy!iy biıırız. 

kendısir.ı ıkınci pl.ında bırakm kta - Bugün her ıki t kırn ·a tccrub vı 
dı.r .. Bu. ~yuncu sinirlen~ezcc, takımı k ndı lehine çevir<'bilmek ıçin but~ 
ıçın ıyı uı eleman olabıhr. . 

Soliç Sühan: Oyununda bir veçhe varl.klarıle çaıışac kları muh kk 
olmamakla beraber. e ı rJı ı, kuvve- tır · 
ti ve gırginli i dolcıvı ile d ima mu- K:.ıvvetlercle tev un 
vaffakıyetli oyun cı r n bu rol c<.: ... 1 kım 
bugun F nt>rbahçelılcr çok eyler iı- ol c 
mıt edel:ıilırkr. l 

Solacık Fık t T kım n n ıy 
rinden bıri , • Fikr1:t, bugun pas 

Yazan MI - FA 

- O degıl. Ne diye bağırdı, yani 
w:ı ırıp ta ne deJi? 

- Biraz a ,ırc soyledı ama ben al· 
dırmad m, cıktım. 

- Ne d dı' 
- Terbıvcnızı kınınızı dedi. 
- lyı d mis. 
-Ne' 
- Fena ovl m< mı . diyorum. 
- Aman ikkat et. bir lıizmctC':.,;n 
ınd kı munascbet iz. so?.lerc ehem· 

miy t ve mem ama sana kızarım. 
ız! 

- Cid iı mi soyluyorsun yahu? 
- Ciddı. 
- Demek sen o hizmctci parçası-

nı seviyor un. 
- Irc önce pırlanta idı de sana yüz 

erme "ı i iç;n mi hvmete<i parçası 
o'du? 

- C n m i .tc.:... Pırlanta bir hiz· 
metçi rc;a ! 

- •·ı· n e 1irı "f'rınd olsam onu 
alı ım" diyordun 

- O b ·a nı ele Bugtin biı hiz
rr e•ç; parc:ı ı Ark d c;ını ı do-tlarına 

d hi•met e•me •e m cbur. 
- v •as el! 
- A '"t'l ofkdı ın 

Ver elini. barı"a lım. 

istersen san:ı o 

POLiS 

sinemasında 

gı ~· ~·· 
Halfıskar Gazi caddesinde Tan 

sineması kalöı·:fer dairesinde yan
gın çıkmış ateş. sinemaya sirayet 
etemden söndürülmüştür. Sinema 
b 'nası 15 bin lirnya sigortalı oldu
gundan tahkiknt yapılmaktadır. 

Lüleci Hendek caddesinde Ah
mede a ·t üzür:ıözü fabrikası baca
ının kurumu tutuşm•ış, kıvılcımlar, 

etrafa yayılmad n $Öndürülmüştür. 
• Mercand< Semaverci sokağın -

da A obun ökçe imalathanesinde 
tahtaların yandığı gorülmüş, sön· 
dürülm i tür. 

Rumel'hisarında Bayır soka
ğında 10 num"ralı evde oturan Ge
redeli Ma.ımuduı dağ arkasında
ki içi sa:nan dolu deposundan yan
gın çıkmış, etrafa yayılmadan sön
dürülmüştür. 

8 Burgnz Adasında Gönüllü cado. 
d .ınde oturan auukat Enverin evi
nin el ktriği kontak yapmış, alev. 
ler çıktığı görülmesi üzerine der
hal ye 'şilcre k~öndürülmüştür. 

e Usl.üdar Mahkeme arka soka
~ ında 37 numaralı evde \lluran Sü
leyman kızı Muzaffer yediği man
tardan z hirlenmiş ve tedavi için 
eZynep Kamil hastanesine kaldı
rılmı tır 

YENi NEŞRIYAl 

Altıncı Ulusal Türk Tıp 
kurultayı 

Prof. Dr. Fahreddin Kerim Gök
av bu kongrede okunmak Üzere 
Tiir'<İy de alholizm hp,kkında çok 
kıymetli bir rapor yazmıştı. Bu ra
por şimdi kitap halinde basılmıştır. 
Yalnız doktorların df"ğil herkesin 
de alaka ile okuyacağı, bu kitabı 
tavsiye ederiz 

Çocuklarda verem - Doktor 
Ş m ttin tarafından yazılan bu 
kitap a çocuklarda veremin nasıl 

tan rıaca ı ve ne ibi tedbirler alr 
nacagı anlatılmaktadır. 



8 T A N==:::::========================================~ 17-11-935 

Gar at Hala inkarda Berdevam ! 

Boyonne Beled'ye Reisi Staviskiyi Değil, o 
22 

•• 

e er 
, ...... 

-ı Sovyet Rusyada 
üslümanhk 

Propagandası 

•• Aleksa 
I 

•• osyo 
"Pelit Parisien" den: 

Staviski muhakemesinin yedinci 
tclscsinde dolandırıcılık rezaletinin 
meydana çıktığı Bayonne Belediye 
Reisi ve Saylav Joseph Garat yeni
den isticvap edilmiştır. 

drı anıyormuş ! Sual l şaretine Benziyen Balon 
30KatlzBir Ev 7<.adar Yüksektir 

"J ournal Des Decbats1ı 
· Abd ··ıırıııtl Birkaç aydanberı u 

adında biri Ozbekistan ve 1~ 
tanda müslümanlıh proP.0 ,G h 
yapmakta idi. Münz.evi oır ti 
yaşıyan ve düşkün bir kıyafe J 
daima çıplak ayak gezen bu j 
müritlerinden birkaçının yar iz 
halk arasında kendisine birf0 ~ 
raftar elde etmiş ve genç korrıtJI 
leri elde etmeğe muvaffak 0 

''Paris Sair'' dan: 

Garat, Bayonne Ikraz Sandığında 
yapılan yolsuz ve usulsüz işlerden ha
beri olmadıgını iddia etmişti. Garat. 
dolandıncda m elebaşısı olan Stavis
ky isminde bir kimseyi tanımadığını, 
ya:.nz Bayonne'da Mösyö Alexandre 
(Stavisky) adında bir kımse ile ta
nıstıgını söylemiştir. 

Şimdiye kadar 11 tane stratosfer 
balonu en yüksek irtifaa c:ıkmayı tec
rübe etmek ü z e r e havalanmıştır. 
il. Explorer balonu 22 bin metreye 
çıkmış olduğu için son rekoru kırmış 
sayılmaktadır. 

30 Kanunusanı 1934 te havalanmış 
olan Sovyetlerin Ossoviakim balonu
nun ipleri kopmuş ve içinde bulunan 
üç Sovyet alimi yere düşmüş· oldu
ğundan bunların eriştikleri ) i ksekli
ği tesbit etmek kabil olamamıştır. 
Bundan evvel de Profesör J can Pi
card ve Max Cosyns'in 18 Agustos 
1934 te eriştikleri 16.134 mette ve 
ayni senenin 12 Ağustosunda eriştik
leri 1 .800 metre irtifa, yine Rus alim
leri tarafından 18.933 metre ile kırıl
mıştı. 

yare, balonu uzaktan takip etmekte 
idi. 

Balon karaya iner inmez halk oto
mobillerle yollara dokülerek balonun 
bulut"duğu yere gitmişlerdir. 

Alimler, hareketlerinden dört saat 
sonra en yüksek irtifaa erişmişlerdir. 
Havada iken mütemadiyen kara ile 
telsiztelefonla konuşmuşlardır. Hatta 
Anderson karısile, sonra hava rasat 
merkezi ve hatta Londrada çıkan bir 
gazete ile konuşmuştur. Anderson 
radyo ile demiştir ki: 

tur, 
lhtilôl aleyhinde laaliyettA 

lunmak suçile tevkil edielrı iz 
muttalip Koland'da muh" 
edilmiş ve muhakeme es~ tfl 
suçluların, şefleri komşu bır tir: 
lekette bulunan Sovyet al:tJ Mahkeme başkanı: 

- Bayonne ikraz Sandığında bu
lunan evrak arasında daktilo ile ya
zılmıs bir fiş buldum. Burada Stavis
ky'ni.1 babasından ve oğlundan bah
sediliyordu. 

- Ben böyle bir kagıt bilmiyorum. 
- Peki Polis Komiseri Gilbert si-

ze hiç Stavisky'dcn de bahsetmt:di 
mi? 

Garat, bundan sonra· "Meseleyı 
etrafile anlatayım'' diyerek uzun bir 
nutuk soyledi. Ve sonunda dedı ki: 

- Bu kaf;ıdı aldım ve bunun neye 
dair oldugunu sordum. Ecne.bt hiı
kumdarlardan biri hudu~ üzerindeki 
sehirlerimizden geçtigi zaman birta
kım polisler peyda olur. Ben de bu 
kagıdı reddederek ban.ı taallCıku ol
madıgını söyledim. Bilahare Orlean 
J..~erkez Kcmiseri Fressarcl'ın Stavis
ky hakkında bir raporu olduğunu an
ladım. Hicbir sıfat ve saliihiyeti olmı
yan bir polisin soğan zarı kadar ince 
bir kagıda yazdığı bir rapor ... Bir ra
por ki, hiç okumadım bile 1 

Avukat Le Grand 

çıkarılıp çkarılmadığının tahkikine 
başlandı. Fakat altı gün sonra siz şi
kayetinizi geri aldınız, bu da tahkika
ta nihayet verilmesine sebep oldu. 

bır makale size her şefoen ziyade te
sir etmişti! .. 

- Her şeyden haberim vardı, fa
kat neticeden emin idim. Bazı bono
lann ödenmediğini ve sene nihayeti
ne kadar mühlet istenildiğini biliyor
dum. Her tarafta müessesemiz hak
kında iyi mallımat veriliyordu. 

Bec et Ongles adında bir gazetede 
Bayonne lkraz Sandıgı hakkında ba
zı yazılar yazılmış ve Garat o zaman 
Pariste bulunuyormuş . .E:ayonne'a dö
nünce idare meclısini toplamış. Garat 
mahkemede bu yazıların ikraz sandı
gının ve dolayısile hiıkümetin itibarı
na halel verdigini ileriye sürerek da
va açtıgını ve sonra da davasını geri
ye aldıgını söylemiştir. 

G~rat: 
- Gazetede bir diızeltme yazılmak 

şartilc davamı geri aldım. Fakat ya-
ılan duzcltme kafi olmadıgından 

:kinci bir şikayetname verdim dedi. 
Ve hatta adliyenin bHe kendiliğinden 
Bayonne lkraz Sandıgı hakkında tah
kikata lüzum görmediğini söyledi. 

Başkan: 
- Filhakika ı 9 Kanunusanide Bec 

et Ongles gazetesı Miıdiırü Darius 
is icvap edi.ldi ve ertesi giınu 20 Ka
nunusanide sahte bonoların tedavüle 

Bunun üzerine avukatlar "Hayır!.. 
Hayır! Oyle degil." diye bağırdılar. 
Başkan Barnand avukatları sükuta 
davet etti. Fakat avukatlardan Ribet 
bu meseleyi tenvire muktedir olduğu 
halde adliyenin el'an hareketsiz bir 
halde kalmasına hayret ettiğini llöy
ledi. Bunun üzerine salonda gürültü
ler arttı. Ve reis te asabileşerek avu-
katlara hitaben· • 

- Oturunuz. Nihayet beni de si
zin yaptığınız, fakat benim yapmak 
istemediğim bir şeyı yapmağa mec
bur edeceksiniz. Ben de taraftarlık 
edeceğim. 

Buna rağmen salonda siıkut iade 
edilmedi. Başkan: 

- Yeter, yeter ... Sırası gelince söy
lersiniz. Şimdilik biribirile telaki eden 
bu üç tarih üzerine henüz hiçbir ka
rak verılmemiştır. 

Garat bağırdı: 
- Mesele örtbas cdıldi. 
- Hayır, siz şikayetinizi geriye al-

dınız. 

Mesele yatıştı. Başkan Garat'mn 
ıstıcvabına tekr;ır başlıyarak: 

- 20 Teşrınievvel 1933 te, beledi
ye ikraz sandığının bonoları ödemek
te uğradığı güçlüğün farkında olmadı
nız mı? Bir haftalık gazetede çıkan 

- Fakat Urbaine Şirketinin para 
istediğini ve ona sekiz milyon frank 
borçlu olduğunuzu unutuyordunuz. 

- Hatırhyamıyorum. 
- Paix şirketine de 23 milyon 

borçlu idiniz. 
- Hayır efendim. bu rakamlar 

mübalağalıdır. Bu paraların tediye 
edilmediğinden haberdar oisaydım, 
vazifemi yapardım. 

- Beni dinleyiniz. Siz şu kadar 
paranın, şu tarihte sizden isteneceği
ni biliyordunuz. Oyle ise neye güve
niyordunuz? 

- Sandıkta mevcut rehinleri unu
tuyorsunuz. 

- Sizden istenecek olan para hak
kında hiçbir endi~eniz yok muydu? 

- Belediye reisinin, ayni zamanda 
meclisi umumi azası ve saylav olan 
bir ad.,mın meşguliyetini düşününüz. 

- Sonra yüksek kıymetler takdir 
edilmiş olan rehinlerle vadeleri kar
şılayamıyacağınızı düşundünüz mü? 

- Bundan emin idim. Çünkü bütün 
memurların vazifelerini yaptıklarına 
emniyetim vardı. 

- Zavallı suçlulara acıyın. Biz hepimiz Staviskinin kurbanlarıyız. 

No. 177 

Ki MIZI VE SiYAH 
STENDHAL 

soyluyor . ., Sesine .bi: ~atlı ık vererek· ı saat onun huyu hakkında. onu sev
- İçende dedıgınız kım? dıyc miş olmaktan duydugu pişmanlık 

sordu. hakkında kükredi durdu: Julien on-
- Avukat, sıze ıstinaf talebname- ları dinlerken, vaktile La Mole kona-

ı:tini imzalatma&a geldi. gının kitap-odasında başına en agır 
- Öyle sey istemem. hakaretleri yagclıran kibirli kızla 
Mathilde ayağa kalktı; gözlerinden karşılaştıgını görtiyordu. 

kıvılcımlar fışkırıyordu: - Allah senin soyunun şerefini 
- Nasıl istemezsiniz? dedi; bu da bir kat daha yükseltmek için seni er-

ne demek oluyor? kek yaratmalı idi 1 dedi. 
- Cünkü ben şimdi kendimde, kim İçinden: "Ama bana gelince, dedi, 

seye giilünç olmadan ö.mck için la- bu iğrenç yerde iki"ay daha kalmak 
zımgelen cesareti buluyorum. Bu ru- budalalığını göstermiyeceğim: asilza
tubetli zindanda iki ay oturduktan deler pJ.rtisi zorbalarının uyduracağı 
sonra yine o kuvvet bakalım kalır her türlü alcakca, ınsanı küçülten (1) 
mı? Birtakım papaslarla, babamla u- iftiralara uğra, buna karşı biricik tc
zun uzadıya konuşmak lazımgclecek . sellin de bu deli kızın lanetleri olsun: 
Dunyada hiç bir sey bunun kadar ca- benim işime gelmez... Ne yapalım? 
nımı sıkamaz. Şimdıden oleyim, bıt- obür gün sabahl~yin, soğuk kanlı, ga
sın. yet usta diye tanınmış bir adamla dü-

Bu hiç beklenilmedık engel. Mat- ello edeceğim ... '' Icindeki ikinci crdam, 
hılde'in yaradılı mdaki biıtun azame- o lblis'çe sözler söyliyen: "Hem de 
tı tekrar uyandırdı. Besançon zinda- ne usta 1 dedi: şimdiye kaöar bir ke
mnın kaoılan açılmadan once, erken- re bile hasmını saglam bıraktığı ol
den gidip abbe de Frilair'i görmek İS· mamış." 
temış. ama olmamıştı: bütiın öfkesini 
Julien'den almak istedi. Julien'i ta- (l) Bunu bir jacobin ısöyluyor (Stcnd· 
parca ına seviyordu, ama bir çeyrek hal). 

-Petit Parisienden-

"Anladık, öyle olsun 1 daha iyi ya I" 
Mathilde'in sözleri git gide daha be
lig oluyordu: Julien içinden: "Hayır, 
hayır, dedi, istinaf etmiyeceğim.'' 

Bu kararı verdikten sonra hulyaya 
daldı ... "Postacı geçerken, her zaman
ki gibi gazeteyi saat altıda bırakır; 
saat sekizde, M de Renal okuyup bi
tirdikten sonra Elisa, ayaklarının ucu
na basa.ak gelip gazeteyi yatagın 
ucuna kor. O. biraz sonra uyanır; o
kurken birdenbire fenalaşır; o güzel 
eli titrer ... Saat onu beş geçe, adalet 
yerini bulmuştu ... Bu kelimeleri bile 
okur. 

"Gözünden sıcak sıcak yaşlar dö
külerek agbyacaktır, ben onu bilirim, 
kendisini öldürmek istemiş olmamdan 
bir şey çıkmaz, hepsini unutur. Benim 
ölümüme yürekten ağbyacak insan. 
benim oldürmeğe kalktıgım kadın ola
cak. 

"İşte bu bir tezad !" dedı ve Ma
thilde'in, kendisini kandırmak için ça
lıştığı bütün bir çeyrek saat, hep ma
damc de Renal'i diışündiı. Gerçi bu 
halden silkinmek istiyor, hatta Ma
thilde'in sözlerine cevap veriyordu; 
fakat aklı hep Verricres'deki yatak 
odasında idi. Turuncu canfesten işle
meli karyola örtüsü üzerinde Gazetta 
de Besançon'u görüyordu. O bembe
yaz elin gazeteyi sinirli sinirli sıktı
ğını görüyordu; madame de Renal'in 
ağladıgını görüyoıdu ... O şirin çehre-

- Gözleri kamastıracak derecede 
parlak bir güneş, tamamen simsiyah 
olan gökte parlıyor.· Hararet derece
si sıfırın altında 60 santigrat derecesi 
ne düşmüştür. Fakat alimler balonda
ki tesisat dolayısile soğuktan mütees
sir olmamıslardır. Balonda hararet de
recesi daima sıfırın üstünde idi. 

bir teşkilatla alakaları bu_l "' 
anlO§ılmıflır. Abclülmuttalı~ 
müridi idama, ve müritlerirı e~ 
dü on sene hapse mahkum 0 

lardır. 

Exolorer il. balonu, Nev - Yorka 

Amerikan il Ek$plorer balonu havalanmadan evvel._ 

yakın White Lake de muvaffakıyetli Alimler, yirmi kilometre yüksekte 
bir surette havalanmıştır. Sekiz saat bulundukları zam:ın da telefonla so
süren yükselme esnasında Kapiten rulan suale şu cevabı vermişlerdir: 
Stevens ve Anderson 22.000 metre ir- - Göge cepheden bakamıyoruz. 
tifaı aşmak suretilc bir rekor tesis ı Her tarafımız ~i~siyahtı~. ~~kat aşa
etmişlerdir. Alimler balondan çıkar- gısı koyu mavıdır. Kendımızı çok ra-
ken: ' hat hissediyoru ... 

- Tamamen memnunuz, kiıçük bir Balon kabiliyetinin yüzde 85 i nis-
beremiz bile yoktur, demislerdir. betinde şişmiştir. Kapı ve pencereler 

Yükselme hadisesiz olmuş ise, iniş sıkı surette kaoahdır. Yalnız cidarlar. 
biraz heyecanlı olmuştur. Iniş esna- da hafif bir r~tubet varsa da bizi ra· 
sında alimler radyo ile sür'atin daki- hatsız edecek derecede değildir .. Bu
kada iki yüz metreyi geçmekte oldu- lunduğumuz irtifaı tahmin edemiyo
ğunu söylemişlerdir. Fakat bereket ruz. Fakat 22.000 metreyi geçtiğimi
versin, safraları atmak suretilc iniş- ze eminiz.'' 
teki sür'ati azaltmağa muvaffak ol- Biraz sonra Santa-Krüz acıklarında 
muşlardır. Hatta balondaki bazı alet- ucmakta olan China Clipper tayyare
leri bne aşagıya atmışlardır. sile balon arasında. mükaleme tesis 

Balon bir çiftlik yakininde bir tar- edilmistir. Tayyareci Burke Millez 
laya inmiştir. Uçuş esnasında bir tay- ile Kapiten Stevens, radyo spikeri ta-

de göz yaşının her damlasını göriıyor
du. 

Mademoiselle de La Mole, Julien'i 
yola getirdigini görünce avukatı içeri 
cağırdı. Çok şiikür ki bu avukat, 1 /96 
ltalya savaşmda yüzbaşı olarak bu
lunup orada Manuel ile arkadaşlık et
miş bir adamdı. 

Adet ye;ini bulsun diye o da mah
kumu fikrınden vaz geçirmcge cabş
tı. Ona saygı göstermek istiyen Juli
cn. öyle bir karar vermesinin sebep
lerini birer birer anlattı. 

M. Felix Vaneau, y ni avukat, ni
hayet: 

- Evet, dedi, bu diışunce de yanlıs 
öeğil. Ama üç g'1n içinde davanızın 
istinafım istemeğe hakkınız var: her
giın gelip size sormak da benim vazi
fem. lki aya kadar hu hapishanenin 
altından bir volkan çıkarsa, kurtulmuş 
olursunuz. 

Sonra Julien'e hakar"'k: 

dalmış uyurken, elınin üzerinde sıcak 
sıcak göz yaşları duyup uyandı. Yarı 
uykuda, yan uyanık bir halde içinden 
söylendi: "Yine Mathilde olacak. İşin 
teorisini bilir, şimdi de beni his tara
fımdan yakalayıp fikrimden vazgcçir
mege çalışacak.'' Böyle acıkh bir sah
ne ile karşılasmak düşüncesi hayh ca 
nını sıktı: gözlerini açmadı. Belphe
gor'un. karısından kaçmasını anlatan 
mısralar aklına gelmedi. 

Bir iççekme duydu; gözlerini actı, 
gelen madame de Renal idi. Julien he
men onun ayaklarına atılıp: 

- Demek, dedi, ölmeden seni bir 
kere daha gördüm ... Bu yoksa bir rü
ya mı? 

Fakat hemen kendine gelip: 
- Affedersiniz, madame, dedi, ben 

sizin nazarınızda bir katilim. 
- Monsieur ... ben size, davanızı is

tinaf ettirin diye yalvarmaga geldim, 
bunu yapmak istemediginizi biliyo
rum ... 

manyada resrt1 
Evlenme acentel 

sırıJ 
Alm:ı n Tıp mecmua 

Birçok genç erkek ve genÇ ·e 
biribirlerine izdivaç teklif etı1l~ 
saret edemiyorlar. Bu da Al le 
kından birçoklarının evlenmetl'l~9 
mucip oluyor. Hükumet bu ge 
biribirlerile tanışmak fırsatını c:'l 
lamahdır. Nüfus dairelerinde ,ıı 
mek istiyenlerin yazılmasına ~ed 
bir liste bulundurulmalıdır. ~u. ) 
bu hususi evlenme acenteleı;nill, 
tıkları suiistimallerin de önune 
cektir. 

Yugoslavyada , 
En kuvve i part1 

,, J 
"Bal katı 

};il~ 
Bugün Yugoslavyada en . '{t 

parti radikal birliği partisidtr· 
bir f;eçimde bu fırka ekseriye!uıı 
nacaktır. Demokrat partisi bu!'-iıı 
lu teşkil etmektedir. Bu parti.ti ge 
fi navidoviç partinin en başt~ ib~fl 
unudur. Ciftçi partisi fikir ıtı ~ 
drmok .. at fırkasına pek ya1'111 ,,ır• 
r,undan bu iki fırkanın yakındô 
mesi mümkiındür. 

·ıf.I 
rafından biribirlerine takdirn. ~d~e 
}erdir. Fakat netirede her ıkiS1 , 

k.d b b' ·b· l · · d '·larıfl· ı en eri ırı ır erını tanı ıı- ~ 

lamışlardır. Tayyareci ile aliın b
11
, 

}erini tebrik etmişlerdir. Uçuş eS 1,11 

da cereyan eden telefon ko:ı~Ş~ ~ 
Amerika Birleşik Hükumetlerı~ ff' 
tarafından işitilmiştir. Bu 1'J'lll" 81~ ı 
yet şimdiye kadar ilk defa oıar 
de edilmiştir. 11t-

Eu uçuştan elde edilen fen~~r tıl 
cc çok mühimdir. Şimdiye ıca el t 
bir balonda bu kadar mükertl~aıct'1 

hizat bulunmamıştı. Alimle~,. ol~ı 
lerin ve isporların kesafetını ·1.ı1r f 
için stratosferde birçok sond3! 1,,ıı 1 
mışlardır. Iniş esnasında ~şaferiıtd1 
mağa mecbur oldukları a~tbılrıl• 
hiçbi .. i kırılmamıştır. Çünku Ut b 
herbirinin üzerinde birer para§ J>ııV 
lunuyordu. Bu U)UŞ, şimdiye rılıı'-1 
yapılan bu kabil uçuşların en bılıı 
fokıyetlisidir. Fakat ali"!~er ı;ııild 
daha iyisinin yapılabilecegınedar }ı\J 
ler. Balon otuz katlı bir ev _ka uıı1 '~ı 
sektir. Büvük muazzam bır 6 ıııs~ 
retine ben.ziyen bu balon. ta 
sağlamdır. 

~eıs" 
gün. Kocam gelmemi menettl'I ıc 

J ulien: . urıl· 1" 
- Peki, dedi; imza edıy~r ldill <1 

sen beni affettin mi? buna iJ1l 
mı? arasıll 

Madame de Renal'i kolları bir 1 

sıkıyordu; deli gibi idi. 'f{acı;:;tr'el': 
duyup hafifçe inledi; fak~\·rat ıı 

- Bir şey değil, dedı, 1 
• 

da! ıır•~· 
julien hiıngür hüngür 8~~il .ııı 
- Omzun omzun acıdı, • 1 

dedi. 11 t 
Biraz çekildi; şimdi kadını 

yana.yana öpüyordu: od rıd' 
S · v · · 'd ki a ...a' - em errıercs e u 'f1'Y-

gördüğüm gün, bir gün ~un ~ 
ğım kimin aklına gelirdı? 'a 0 ,ıç' , 

- Benim M. de La Mol~ · il~ 
ça mektubu yazacağım kiıJli11 ,ı 
gelirdi? e\'cJill1 

- Hem hastalıktan olmek d~ var, 
dedi. 

Julien onun elini sıktı: 
- Çok teşekkür ederım, siz iyi bir 

adamsınız. Bu ciheti düşünürüm. 

Boğulur gibı hıçkıra hıçkıra aglı· 
yor, söz söyliyemiyordu. 

- Bil ki ben seni daİill3 6 e<Ji.tıl ., 
senden başka kimseyi ~v~ ıte S 

Şimdi madame de Ren. 
lünde bir sevinç duymuştu· e 

- Dogru mu? dedi. Jtı11 

Mathilde avukatla berabeı çıkıp 
gittikten sonra Julien di.ışündü · avu
kata karşı duvduğu dostluk, kıza kar
şı duyduğundan fazla idi. 

Bölüm XLlll 
Bir saat sonra. derın bir uykuya 

- Lutfedin de beni affedin. 
Madame de Renal kalkıp Julien'in 

kollarına atılarak: 

- Seni affetmemi istiyorsan, dedi, 
istinaf talebim hemen imza edersin. 

Julien ona sarılmış, öpüyordu. 
- Bu iki ay içinde her gün beni 

görmege gelir misin? 
- Yemin ederim ki gelirim. Her 

Dizlerinin önüne oturan 011, ,es 
dayandı ve böylece uzun uz 
sessiz ağlaştılar. . . ıe1'!~r 

Böyle epey zaman ge~tı :.0ScJıııl' 
ze başhyabildikleri vakıt 
Renal sordu: rcası 1C 

(AT•Ji fr N. 
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-~.ÔiiY;;J;J.ı italya - Habeş harbi Son Telgraf~ar 
Mi LLET - u L u s mişle.dir. Sandd•gma gör<. Di<odaou 1 Antalo ~~:;:ia::~.~!:0:::~Ş· Ti g re' de ita 1 y n r 

_kelimenin: "im 1- iğ 1- il et" 

[Bas_tarafı Birincide] ya dognı gönderilmek iizere yola çı- 1 tir. Bu bölgede önemli mıkdard~ Ha- H a r e k t •. u r d u 
karılmış olan önemli miktard~ silah beş kuvvetleri toplanmıştı. lkı _saat 
lar, Maadala ovalarına gönderılecek - bombaıdımandnn sonra Bucada~n Ha 
tir. Habeşliler, bu ovalarda Dessis ve beş depoları tahrip edilmiş bulunuyor 
Ha~rar ordularının yerleşmesini te- ciu. Bildirildiginc göre İtalyan uçman 
min etmegı tasarlamaktadırlar. lc.n, otuz kilo agıdıgında olan bom

:t:~?lo1ik sekilden, son "millet,, mor
ç o ~Jık ve fonetik şekle geçişi burada 
? basit oldu: "im" köküne birden 
~ıykad~ ekler gelince, kökün baştaki 
c 0 alı duştu: kök ve ekler kaynaşm
a, fonetik icap hakim oldu, "miğilet" 
~0Y.1enişindeki ahengi begenmedi, 
"'~1 ği iet" şeklinin ortasındaki 
gın uzatımı yerine öndeki "l" yi tek-

ıa~ , 
1 arnayı daha ahenkli buldu. Anlaşı-
dan rnanasiyle, "Millet" sözü, tam mo
t;'ij ve i_lmig izahlara uygun " Socie-

umaınc" demek olur. 

ULUS 

1 l<elimenin etimoloji şekline baka
nı. 

yaptığı şekli alalım: " ul" (il, el şekil
leri malfımdur.) (*) 

(3) "uğ" : Ek olarak (. l- ğ) nin 
rolü kelimenin mcınasını sahiplendi
rerek tesbit ve ifade etmektir. (k, gi
bi). O halde: uluğ (burada da "ğ" 
vazifesinin vokali olan «u» nun uza
tılmasına bırakıyor). Ulu büyük, 
yüksek, çok, veya böyle olan demek
tir. 

(4) " us": (. t s) eki, 'herhangi bir 
süje veya objenin oldukça geniş bir 
sahada bulunduğunu veya o sahayı 
kapladığını gösterir; ( ş, ç, c, z) de 
böyledir. 

Demek oluyor, " ulu + us - ulus" : 
bir çokluğun kendi muhitini taştığı 

Somoliden Habeşistana ge- balar kullanmışlardır. Italyan uçman 
ren adamlar ve silôhlar ları, ayni zamanda, yangın bombaları 

Cibuti, ı 6 ( A.A.) - Reuter mu ha- da kullanmıslardır. . . 
birinden: Italyaya karşı beslenılmckte Takazze nehrı cıva_ 
olan herhangi bir kin hissinden mül- rındahi ilerlemeler 
hem olarak değil. belki harbetmek aş- Roma, 16 (A.A.) - General de Ba-
kından ilham alara\Q binlerce Somalili, no, ltalyanların Taccazc nehri geci
Habcs ordusuna iltihak etmek üzere, lerini elde etmek suretile Tzembela 
Frans"ız ve Italyan somalileri sınırlan mıntakasının isgalini tamamlamış al
nı geçmektedirler. Bu haberler, mez- duklarını telgrafla bildirmiştir. Bu 
kur hudutlardan gelmektedir. Şimdiki bölgenin şefle-i, itaat ctmislerdir. I
eski yollar, deve kervanlarile dolu bir talyan uçakları, Antalonun cenubun
ıhaldedir. Habeş seferberlifıinin bitmiş da kain Buia'd kı ltal~an gruplarını 
olmaktan çok uzak olduğu ve her gün bombardıman etmektedirler. 
kabile başkanları ile askerlerinin il Azbide yapılan muharebe 

(2) (3) merkezlerine ve bilhassa Diredaou'~a Asmara, 16 (AA.) - Havas Ajan 
ul !- uğ t us,, Onun içindir ki, "ulus" sözü. umu- gelmekte bulunduğu soylenmektedır. sının Tu~re cephesindeki muhabirin _ 

(1) (4) 
"ug 

zaman aldığı anlamdır. 

( miğ olarak, meseıa bir ailenin rog·a- C"b t" Diredaoua demiryolunu;ı Ha ı b 
1 1) "ug~": Köktiır ·, burada büyük- .. ı .u ı - .. . : dc.n: Azbi'de vukua gı- en muhare e 
Uk h::rak vücude getirdig~i bir kabile'ye, be ·ıstana gonderılmekte olan ınsan ·ı ı ı ı 

h • Yiıkseklik, çokluk, genişlik mef- ~ 1895 muharebesi dolayısı e ta yan a-
Urnlarını göste 'İr. onun daha büyiiğü olan bir aşiı-et'e, kuv~etleril~ silahların ve ~erecl~ri~ rın kendisini serbest bırakmı~ olduk-
(2) "ul": şu''mul ve gayri şahsilik hir kavme, herhangi bir cemaata, bir naklıne y:tışem~mekte oldugu ve acı: lan Ras Sebat'ın oglu Ras Kassa Se-

anıatır. taifeye, birkaç kabileyi toplıyan bir len mezkur. demıryolu boyunc~. yenı bat'ın kıtaatının tecavüzü üzerine vu-
"u ~ daireye dendiği gibi bir ümmete ele bir otomo?ıl yolu yapılmas~na sur~~le kua gelmiştir. R"" Ka ,s:ı'nın askerle-

b .. g ul uğul" umumiğ olarak elenebilir. Vasi kabile ittihadı, millet devam edılmekte bulundugu da soy- ri sol cenahta Mariotti koluna karşı 
tiUYuklüğ:u, çokluğu. genişliği göste- ve devlet anlamları d:ı "ulus" sözü- !eniyor. taarruza girismekle ise ba lamıslar _ 
0{ ve yayılmış, şiımul almış demek nün çerçevesi içindedir. • dır. Lorenzini k<'lu isf' bu sırada daha 

'i;· Roma, 16 (A.A.) - Cibuti'den Po ziyade solda bulunuyordu. Habe 'e-
l• u_rada, kök ile ekin kaynaşması ne 1 d" R b"ld" ·ıd· • · g·· 
ıc (*) Aşiret, belde, halk, kabile. kavım, po o ı omaya ı ırı ıgıne ore, rin ic:o,al etmekte oldukl.:ırı mevzi da-esı olarak, morfolo1"i ve fonetig" in · · d 'da H · k t 1 • "h ~ memleket anlamlarmın ıfadesı olmuş. Dıre aoua n abeşıstan ı 3 arı ı - ha kuvvetli idi. 

---=--=---=---=---=---===:.:::--==== = çin önemli miktarda harp gercçi sev- Muharebeye rağmen G ner~l Ma -

Ekmek Meseles •I kine devam edilmektedir. Bu kıtalar riotti'ııin kıtaları, ileri hürp harekf't
şimdi Dessie'de tahaş~üt etmiş olan lcrine devam e~i~ler ve Şeliko bölr:c 

i kinci Ekmeğin Çıkarılması 
Kararı Bile 

kıtalar ile Harra civarında bulunan kı sinde bulunan General Lorenzini kıta
talar arasında irtibat teminine ugraş- ları ile birlesmek tesebouslinde bulun 
maktadır. muşlardır. 

Danakil kolunun iaşesi C h " " 
Asmana, 16 (A .A.) - Italyan uçak- ep e ger!SI 

Fiatlar Üzerinde Tesir Yaptı 
ları, dün erzak ve ilaç atmak sureti- Yeni bir Habeş or-
Je, Danakil kolunun iaşesini temin et- dusu Adisababada 

lt l::dcdiyenin ikinci nevi ekmek çı
g arnıagcl karar vermiş olması şehirde 
ij eneı bir sevinç uyandırmıştır. Şim
n~Ye kadar yapılan hesaplara göre ye
./ tknıek 12 kuruşa satılacaktır. Bi
şı~i nevi ekmek yüzde doksan yumu
·/ ve yüzde on da sert buğdaydan 
11 apılrnaktadır. ikinci nevi ekmek yal
r·ız ~~rt bugdaydan yapılacaktır. Bi
t ın~ ıle ikinci ekmek arasında yalnız 
., en farkı olacaktır. lkinci ekmeğin 
"eru·~. 

milcrdir. Adisababa, 16 ( A.A.) - Ouellage 
Cenupta ilinden hareket etmiş olan yeni bir or terilmektedir. Birinci ve ikinci nevi 

ekmek fiyatları arasında ancak 50 - 60 
para kadar bir fark umuluyor. Nete
kim civar köylerden getiıilerek ikin
ci undan yapılan ve lstanbulda satı
lan ikinci kalite ekmekler de 12,S ku
ruşa satılmaktadır. lkinci nevi ekmek 
için yapılmakta olan tetkikler yarın 
sonuçlandırılacak ve ekmeğin fiyatı 
kesin olarak tesbit olunacaktır. lkinci 
ekmeklik un ve buğday piyasalarında 
yeniden müsbet bazı akisler göstere

ceği umuluyor. 

DJ'idic"a _ Harrar YO· du buraya gelmistir. Bu ordu, sokak
larda bir gecit resmi y;ıpmıştır, pazar 

luna vardılar mı? tcsi giıniı cephey han:kct edecektir. 
'.Roma, 16 ( A .A .) - Tribuna gaze- Ras Seyyum ile di er birçok şefler 

t esi Harra'ın düşmesi pek önemli ola- kıtalarınm Tigrc cenubunda toplanı -
cağını yazmaktadır. Bu gazete,. Soma şını tamamla•111k iızeredirler. Habeş 
lideki ltalyan ordusu sağ cenahının kamkolları, bilha~sa sol <"e..,.,h i; .,. .. ,. • .,_ 
bir istikşaf hareketi sırasında daha de Dank he ve Gheroltc bölgelerine 
şimdiden Diidiça - Harrar hattına eriş hakim olan daglarda ltalyanları saıs
miş ve belki de bu hattı geçmiş oldu- maktadırlar. 

8 tgınden istifade ederek evsafına 

1 ert bugdaydan başka şeyler de karış
dıtrnağa teşebbüs eden fırıncılar şid
h etıc cezalandırılacaklardır. Belediye 
g erhangi bır yolsuz hareketin önüne 
a~rnek için fırınları sıkı bir kontrol 

1/
1nda bulunduracaktır. Yeni ekmek 

1;r ay kadar tecrübe edilecektir. Halk 
:rtı rafından rağbet görürse muntaza
:ıt·t~ ç~karılacaktır. lkinci ekmeğin ha
b 

1 1 fıyatı yarın tesbit edileceği için 
:rtıunun biraz daha düşkün olması da 
l'tı Uhtemeldir. Fırıncılar elcmeği çıkar
tuaga başlayacaklardır. Yaptığımız so 
ek §turınalara göre fırıncıların her iki 
ha rnekteki kar nisbeti aynidir. Bu iti
rn ·~:a ~elediyenin kararı fırıncılara da 
e)tu dYıın görünmüştür. Memleketteki 
ta rnck meselesinin yakında umumi bir 
g~zd~ . baglanacağmı söylediklerine 
ag[~.ı~ınci ekmek bir müddet sonra 
~e~· ı ihtimal pek ucuza mal edile-

ır, 

})· Buğday d urumu 
... un Tecim ve Zahire borsasında 
"Utekr 

Kızllayın yardımı 
İzmir, 16 (A .A.) - İnebolu vapu

ru faciasında kurtarılanlara aşağıda 
yazılı olan yardımları yapmak sureti
le şehrimiz Kızılay kurulu bu yurd
daşlar hakkında da ödevini yapmıştır. 
Kurtarılanlar geceleyin lzmire gelir 
gelmez bütün masraflar Kızılaya ait ol 
mak üzere hanlara, otellere yerleştiril 
mişlerdir. Saabhleyin kahvaltıları ve
rilmiş ve ihtiyacı olanlara çamaşır, fa 
ni le, elbise ve ayakkabı , diğerl erinin 
de eksi kola n pantalon, ceket, manto, 
şarpa, kasket, yün hırka, çorap, ayak
kabı ve iskarpinleri hemen temin edil 
miştir. Hastaneye yatanlar müstesna 
olmak üzere tam 96 feliiketzedeye iki 
gün sabah ve akşam yemekleri göste
rilen lokantalarda yedirilmi§tir. 

ğunu ilfive eylemektedir. Bununla be
raber henüz bu havadisi teyit eden hiç 
bir haber alınmamıştır. 

1 talyanlar Gorrahi
ye yerleşiyorlar 

Asmaroa, 16 (A.A.) - Rcater mu
habir inden: General Grazianinin hat
ları, kat'i surette Gor hai'da yerleş
miş ve takviye olunmuştur. ltalyan 
ordusunun yerli aske-leri ile bir Ha
beş çetesi arasında Sassebaneth'e 30 
mil mesafede bulunan Grabuhor'da bir 
muharebe olmuştur. Habeşliler, Sab
beneh ile Daggabur'u te,.ketmislerdir. 
İtalyanlar. buraları siddetle bombar -
dıman etmi~lerdir. İtalyanlar, henüz 
bu mevkileri, kat'i surette işgal etmiş 
değille""rlir. 

Bir Habes Generali bir 
çarpısmada öldü 

. ı muameleler olmamıştır. Zira-
~ Bankası, piyasaya 60 ton buğday 
~ ha çıkarmıştır. Ve bu, buğday fi
lı ö\tl~rı iızerinde yeniden 15 para da-

Cibuti, 16 (A.A.) - Habeş gene
rali Afwork, dün Ogaden'de cereyan 
eden bir carpışmada ölmüştür. Oga -
dendeki İtalyan ileri hareketi, kıtala
rı güneşten muhafaza, iaşe teşkilatını 

... A K B A ... _ __._ tanzim ve sol cenahtan yapılabilecek 
--..... -.... ..... baskınları bertaraf etmek maksadile 

müesseseleri l: hır diışüklük meydana getirmişt ir. Bütün kitaplarınızı, Levazım 
ktanbuJa dün, 368 ton buğday, 43840 dosyanızı, Ecnebi ve Türkçe 

110 
un ı · · p· d ı· 1 d t rn·· ge mıştır. ıyasa urgun ve ıııan ar a g a ze e ve mecmua-

~ Utereddittir. Alıcılar, bankanın fi- larınızı en iyi şeraitte 
ltı~tıarı daha ne kadar kıracağını tah- Akba müesseselerinden 
f ın edemedikleri için alım satım cok 

tedarik edebilirsin•z 

yavaş cereyan etmektedir. Italyan kıt 
alan Sasabeneh ve Dagabbom merkez 
!erine daha varmamışlardır. İtalyan 
ileri ha~eketi, Cicika'dan Haı:rara uza 
nan dağlara k::ıdar ciddi bir mukavete 
maruz kalmadan devcım gösterecektir. 
Habeşistanı Habeş Sudanile Habeşis
tanın şarkından ihata etmeğe calışan 
İtalyanların, bu husustaki planları ta 
vazzuh etmektedir. haal olmamıştır. Buğday fiyatları~da 

lt Usuıe gelen düşüklüklerin sık sık te- •1~~~~~~~--~~~• Şimalde 
1:rı-ur etmesi, fiyatlann biraz daha 8716 İtalyan uçakJarı de-
ıc~e:i ~~timallerini kuvvetlendirdiği ·----~"""""'~--.--...-................. . lik desik edildi 
b· n ıyatlarında 15 - 20 kuruşluk D • 11 Asmara, 16 ( A.A.) - Antalo böl-
f~ tenc_~ziil kaydedilmiştir. Maama- en iZ yo arı gesinde keşfedilen kırmızı cadır, Ras 
1 ' un uzerinde biraz daha düşüş bek Seyyumun diğer birçok Habeş ~efle-
~nıtıektedir. Fiyatların ağır ağır in- 1 Ş L E T M E S 1 rile birlikte oturduğu cadırdır. Impa-
c·ı~sinin sebebi, satıcı olan değirmen- Acenteleri : KaraklSy Köprtıbaşı rator bu bölgeye 6000 tüfek gönder -

1 erın · Tel. 42362 - Sirkeci Mühilrdar· miştir. Dün Antalo ile Boudja arasın-
\J zıyanda olmalarıdır. Ellerinde T da keşif uçusları yapan Italyan ucak-
.,1.n bulunan bu gıbi un müstahsilleri 1111 n zade Han. el. 227 4o. 111111 b" k 
" larına, ırço kurşun isabet etmiştir. :rtıYanuı üzerine ziyan katmamak için Trabzon Yolu Uçmanlar, salimen geri dönmüşlerse 
:rtı <1l satmak istememektedirler. Borsa CU.MHUH IYET vapuru 17 ikin- de, uçaklan kurşunla delik desik bir 

ilhanı· d lıaldedir. , ına ın e 2 inci nevi ekmek çıkarıl- , eiteşr n PAZAR günü saat 20 de 
uy sı h..,kkındaki karar memnuniyet RİZE YE kadar. (7 217) 9294 Yangın bombala • 
ttıe~ndırmıştır. Esasen, 2 inci nevi ek- k il 1 
:rtıu ~ıkarmaya buğday vaziyetleri de lskenderiye yolu rı u anıyor ar 
d sakıt gb~ülmektedir. Son zamanlar- . Asmara, 16 (A.A.) - Havas Ajan 
ıcın ~~kl~k un kalitesi bozulduğu EGE vapuru 19 lkinciteşrin sının Tigre cephesindeki muhabirin -
ara bırıncı ve ikinci ekmek fiyatları SALI günü saat 11 de lSKEN- den: Şimdi kuvvetli bir hava hazır-
taktında pek büyük biT fark olmaya- DERİYE'ye kadar c7218) lığı yapılmaktadır. Bu da muharebele 
)tik ırk Buna, sert buğday fiyatlarının ı •'iİ"!!'~~~~~~~~~~~~~• r in vuku unun gecikmiyeceğini gös-

e oluşu da bir sebep olarak gös- termektedir . On İtalyan uçagı, dün. 

Toprak altında 
zahire depoları 

Adisababa, 16 (A.A.) - Necaşinin 
en nüfuzlu nedımlerinden olan rahip 
Hanna Ogadcn ve Harrar bölgesinin 
iaşe ve teçhizat servisleri sefligine a
tanmıştır. Aba Hanna, ilin mühim mik 1 
darda olan hubabat ve zahire ihtiyat 
mevcuclunu idareye memur edilmiş ol 
dugu gibi Şerer ili:ıin de bu gibi ser
vislerinin idaresi baıjına geçirilmiştir. 
Bu ıstoklar, otuz ene içinde biriktiril 
miştir. Bunlar, kumlu toprak altında 
vücude gctirilllNS ol:ın mahzenlerde 
muhafaaz edilmistir Bu mahzenler -
den bazıları otuz tondan fazla bug -
day alabilir. 

Eritrc - ltalyan so
malisi hava hattı 

Roma., 16 (A.A.) - Eritreyi İtal
yan somalisine baglayan hava hattı -
nın ilk uçagı, dün ltalyan som:ılisin
deki Mop,adisicio'ya varmıstır. Yapı
lacak servis haftalık olacaktır. 

Adi babJ, 16 (A.A.) - Veliahd 
Asfasussen. dün elçiler heyetini kabul 
etmiştir. Kendisi bu münasebetle ver
diğı bir söylevde Habe~istanın umu
dunu, halihaztrd tamamile Uluslar 
Sosyetesine baglamış bulundugll'ıu 
ve aynı zamanda cenabı h2kkın yardı
mına nail oldugunu söyledigi Habeş 
ordularının muvaffakıyetlerine güven 
mekte olduğunu söylemiştir. 

Meneliğin oğlu 
faaliyete geçmiş 

Ronıa, 16 (A .. ) - Menelik'in oğ
iu oldugunu sôyliyen Birau Menelik, 
tekrar siyasal faaliyete geçmiştir. Bu 
haberi, Habeşistanın iç kısımlarından 
Aksum'a gel<.'n kervan şefleri getirmiş 
ve bunu impaa~orun otoritesinin za
yıflamakta olduğuna delil teiakki et -
tiklerini söylemiştir. Ayni şefler, se -
ferberliğe muhalefet eden Godjam 
bölgesi ahalisinin bu husustaki muan
ııidane mukavemetini bildirmektedir
ler. 

Cibuti hattının aksiyonları 
Cibuti, 16 (A.A.) - Havas Ajansı 

muhabirinden· Habeş imparato unun 
harp gercçi mübayaatı bedellerini ö -
aemek itin ecnebi dövizleri tedarık et 
mege çalışmakta oldu~u ve kendisinin 
Cibuti - Adisababa hattı aksiyonların 
dan sahip oldugu mikdarın, bu hattın 
mecmu aksiyonlarının yansına baliğ 
bulundugu teeyyut etmektedir. Fran
sanın daha' şimdiden bircok büyük 
menfa<>tları ve Habesistanda önemli 
hir nüfuzu vardır. Burada mevzuu hah 

Adisababa, 16 (A.A.) - Tigre cephesinde Italyanlarm ılerı 
hareketi Makalle ile Takazze arasındaki bölgede durmuştur. Ha
beş müfrezeleri İtalyan hatlarının gerisinde çete harbi y_apmak
tadır. Bu hareketler İtalyanlarda oldukca zayiat vermekte ve 
i talyanlarm serbestçe ileriye dogru yürümelerine mani olmakta
dır. Habeş müfrezeleri İtalyan erzak kollarına ekseriya gece ka
ranlıgından istifade ederek hücum etmekte ve ele geçirdiklerini 
Habeş hatlarına getirmektedirler. Takazze nehri henüz hic_ bir 
noktadan İtalyanlar tarafından geçilmemistir. Alagerodaki lta!
yan tayyare karargahının yapılması bitmiştir. Buraya mensup 
tayyareler her gün Habeş topraklarında ucuşlar yapmaktadırlar. 
Somli cephesinde Fafan nehrinin her iki sahili boyunca Italyan· 
ların ileri hareketi terakki etmektedir. Tayyareler İtalyan kolla
riyle beraber ilerilemekte ve her gün Sassabaneh ve Dasaburu 
bombardıman etmektedir. Cuma günü Dasabur,a 60 bomba atıl· 
mıştır. 

12 Tank Çamura Saplandı 
Harrar, 16 (A.A.) - Çok şiddetli yağmurlar dolayısiyle 12 

İtalyan tankı çamurlara saplanmıştır. Sıtma İtalyan kıtaatı ara
sında tahribat yapmktadır. 

Bulgar kabinesinde b-r istifa 
~ofya, 16 (A.A.) - Finans Bakanı Riaskof. sıhhi sebepten 

dolayı istifa etmiştir. Ekonomi Bakam Muşanof muvakkaten Fi
nans Bakanhgmı deruhte edecektir. Bununla beraber Riaskof hü
kfi J1etle devamlı surette teşriki mesaide bulunacaktır. 

Uzak Doğuda durum değişiyoı. 
Nankin, 16 (A.A.) - Tin kaynaklarmdan bildirildigine göre 

Şanhaiku'cla Çin seddi boyunca yaprlmakta olan Japon tahşidatı 
artmıştır. Japonlar Pekin ve Tientsin bölgelerinin tahliyesi icin 
Cinlilere son mühlet olarak bu ayın yirmisini tesbit etmiştir. -

Gemiyi Ter k dip Çıkan 
y a Ceza andır lacak 

istanbula Gelen Tayfa arın 
ifade eri Ahnıyor 

İnebolu vapurunun batması hadi
sesinde. gemiyi yolculardan evvel 
terkettık eri söylenen tayfalar hak -
kındakı tahkıkatın genı letilmcsine 
luzum görulmuştur. 124 kişiyi kuıta
ran 1stıkbal vapuru kaptanı ile ka -
zazedelerdcn çogu bu iddianın dogru· 
lugunu ileri surmuşlerdir. 

Mürettebat ise, iımit kesilinceye 
kadar gemiden ayrılmadıklarını, ba· 
tıncaya kadar v::ızifelcri ba.,ında kal· 
dıklaı mı söylemi~lerdir. 

Deniz yolları idaresi, İnebolu va
puru mürettebatı dun sorguya çekil
miştir. Kaza sırasında vapuru terket
tikleri anlaşılan mürettebat cezalan -
dırıbcaklardır. 

Deniz yolları direktörü Sadettin, 
bu hususta bir muharririmize şunları 
söylemiştir: 

"- Kazadaki mesuliyetleri tayin 
etmek üzere İnebolu vapuru tayfala· 
rını sorguya çekmekteyiz. Alınacak 
son.ua gore, kabahati görülenlere ida
ri cezalar verilecektir. Ben, şahsen 
bütlin mürettebatın gemiyi yolcular
dan evvel terkettiklerinc inanmak is
temiyorum. Bunlardan bir kaçının 
sandalla istikbal vapuruna iltica et • 
tikleri söyleniyorsa da, bunu bütün 
tayfalara te mil etmek dogru olamaz 
Tahkikatın sonunda yolculardan ev -
vel vapuru tcrkettikleri anlaşılanlar 
işlerinden çıkarılacaktır.,, 

Verilen malCımata göre, İnebolu • 
nun sandalı ile İstikbal vapuruna çı
kan tayfaların adedi 6 - 8 arasında -
dır. Digerlerinin son dakikaya kadar 
gemiden ayrılmadıkları temin edil • 
mektedir 

lnebolu süvarisine çekilen telgraf 

Evvelki gün İzmirden gelen haber
ler, İnebolu siivarisinin üzerinde bir 
telgraf bulundugunu bildiriyordu. Bti 
tün limanlarda ne kadar mal varsa 
hepsinin gemiye alınması icin işletme 
direktörlügünden çekildigi haber ve-
rilen bu telgrafın mahiyeti anlasılmış. 

solan şekilde yapılacak bir muamele, 
onun nüfuzunu arttıracak ve ona Ci -
buti limanının inkişafını temın etmesi 
i«<in yeni sehepler verecektir. Bu se
bepten dolayı Cibutideki Fransız te -
cim odası, dünkli genel toplantısında 
bu şekildekı arzusunu izhar etmiştir. 

tır. Deniz yolları işletme dırektörli 
Zekeriya, bu husustd şunları söyle -
mııjtir : 

"-Gemi Mersinden k.ılkmadan ön 
ce, Antalya acentelerimızden bir tel
graf geldı. Bunda Antaly da 250 to.;ı 
e ya be:kledigi yazılı idi. İnebolu su
varisine bir telgr f çekc.rek Mersin· 
de ona göre tertibat almasını bildır -
dim. M .~uubahis telgraf budur.,, 

Batan vapur rıllarılamıyacak 
Yap lan incelemei~r. İnebolu vapu

runun yüıdurulemıyecegi sonucunu 
vermi.tir. Gtmi 25 kı.u ta yani 50 
metreye y. kın bır derınlıkte batmış· 
tır. Çıkarılması için h .. rcanac..ık pa
rann, h kikı degerıini birkaç misli a-
şacagı anlaşılmıştır. , 

Denız yolları direktörlügü, İnebo· 
luyu çıkarmaktan şimdilik vazgeç -
miştir. İlerde, bu iş için ucuz teklif 
yap.ldıgı t.-ıkdirde ~ziyet tetkik e • 
dilerek bir karar verılecektir. 

Deniz Tıc ret Direkto u Müfit Nec 
det, fen heyetleri t~rafındun hadise 
yerinde yapılan tetkiklerin sonucunu 
gözden geçirmek uzerc dün akşam 
Bandırma yolile İzmire gitmıstir. Bir 
ikı gün sonra sehrimıze dönecektir. 

Gemıde fazla yük var mıydı? 
Vapurlara konulan yüklerin çok 

defa tartılmadıc.ı, bu yüzden zanne -
dildigindcn fazla han·.ulc alındıgı id
dıaları uzerine alfıkadarlar bu cephe
den de tahkikata b.ı lamışlardır. İd
dia tah kkuk ettigi takdirde, resmi 
kayıtlara göre i~tıap hdddinden faz
la yiık almadıgı anlaşılan İnebolu va
purunun, c,:ok yakın bir ihtımalle böy
le bir ihmalın kurbanı oldugu anla
şılacaktır. 

Deniz yolları idaresi, İnebolu va
purunun batm. sı ile boş kalan Mer
sin post sını başka vapurlarla takvi· 
ye etmek için genel seferlerde bazı 
dgişikliklcr yapmayı diısünmektedir. 
Bugünkü Mersin postasını Erzurum 
vapuru yapacaktır. 

Rusların taziyesi 
Moskova, 16 A.A. - İnebolu va

p•ırunun İzmirde batması münasebe
tile Litvınof Türkiye buyuk elçısi 
Zekai Apaydına taziyede bulunmuş
tur. 

Moskova Sovyeti başkanı Bulganin 
de İzmir şarbayı Behçet Uza ta iye
lerini bildırmı tir. 
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KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 
L 

Üzerinde ça çıhk Y p 1 
add 1 in Fia lerini -

makEn BirTe 
Bugün 

Kaçakçılık; Antep, Urfa ve Mar
din gibi güney sınır şehirlerimizde 
beş altı yıl evvelıne kadar adeta bir 
sanat halini almış bulunuyordu. Es
ki idarenın ilgisızligini fırsat bilen ve 
bu müsamaha yüzünden kolayca tü
~eyip yayılmak imkanını bulan kaçak-

Güney Sınırlarında Rakı Ve 
Şeker Yerine Kaput Bezi ile Yünlü 
Ve Pamuklu Kaçakçılığı Yapllzyor 

çılar, saydıgımız mıntakalarda ser
bestçe çalışabiliyorlardı. 

1932 yılında kamutayca onaylanan 
kanundan sonradır ki, kaçakçıların 
duruşmalarını görmek üzere süel ve 
özel ihtisas mahkemeleri kurulmuş 
ve kaçakçılar için çok ağır hüküm
ler konulmuştur. Bu kanunun tatbi
kından alınan sonuçlar, kaçakçı1ıgın 
yarıyarıya azaldığını göstermekte
dir. Fakat, kaçakçıların eskisi gibi, 
Gerbestçe iş gciremediklerini düşüne
rek kaçakçılığa kalmamış nazariyle 
bakmaga imkan yoktur. Kaçakçılı
gın kazançlı meslekler sırasına girdi
gi bir sınır bölgesinde bunu tamamen 
önlemek, şüphe yok ki, çok zor bir 
ıstir. Kafile halinde yapılan kaçakçı
lık, devamlı mücadele sayesinde bu
gün tamamiyle ortadan kalkmış vazi
yettedir. Fakat, mukabil tedbirlere 
başvurmaktan geri kalmıyan kaçakçı
lar, şimdi de yeni gizlenme yolları 
aramağa başlamışlardır. 

Antep manzclralarından: Pazar yeri 

Saltanat yıllarının ihmal ve mü
samahası ile beslenen bu çıban başı, 
Gon siılelerden bir hayli sinmiş ve 
azalmıştır. Açılan mücadelenin ilkse
mereli sonucu budur. 

Kaçakçılığı önlemek için 
alınacak tedbirler 
Sayısı milyonları aşan bir vatan

das kutlesinin servetıni eriterek bu
yuk zararlar veren kaçakçılıgı tama
men önlemek için birçok tedbirler I 
hatıra gelmektedir: 

Üzerinde kaçakçılık yapılan mad
delerin fiatlarını ucuzlatmak ve bun
ları halka çok ucuza vermek en mü
essir çarelerden birisidir. Bu tedbir, 
tecrübe edilmiş ve faydası görülmüş 
oldugu için ehemmiyetlidir. Mısal o
larak rakı ve şekeri alabiliriz: 

Bundan dört yıl önceye kadar içki 
üzerinde fazla kaçakçılık yapılıyordu. 
İnhisarlar idaresinin Antepte büyük 
bir rakı fabrikası kurması ve fabrika 
mamulatının yalnız sınır mıntakasına 

mahsus olmak üzere, kilosu 140 ku
ruştan satılması, bugün rakı kaçakçı
lığını ortadan kaldırmıştır. Alınan ne
tice o kadar kat'i ve tesirli olmuştur 
ki, Antep fabrikası mamulatının Su
riyeye kaçırılmak istendigi çok defa 
vakidır. 

Bugün en çok kaçırılan 
maddeler, 

Bugun, en ziyade kaput ve Ameri
kan bezleri ile sun'i ipekli kumaş, 
pamuklu mensucat ve elbise1ikler ü
zerinde kaçakçılık yapılmaktadır. Bu 
eşyaya ait resimlerin fazlalığı, kaçak
çıların büyük istifadclerini mucip ol-

Antep ihtisas mahkemesinin 
bulunduğu bina 

ettikleri kaçak eşya gene bu havali
dc satışa çıkarılmamalıdır. Cünkü ba
zılarının bu vaziyetten çok istifadeye 
kalkıştıkları göriilmÜ!itÜr. Bu mınta
kada yaknlanan kaçak cşaynm, hudu
da yakın mıntakalardan ziyade ic vi
layetlerde satışa konulması çok daha 
faydalı olacaktır. 

Yeni bir ihtisas mahke
mesi daha kurmak lazım. 

Antepteki ihtısas mahkemelerinin 
çok geniş bır belgeye ait kaçakçılık 
hadisekri ifo me g ul o masr, ço t-

fa işlerin fazlalıgını gözoniınde tut.ı
rak mesela Kiliste ikinci bir ihtisas 
mahkemesi kurulması lazımdır. 

Bütün bunlara işaret ettikten son
ra, kaçakçılıgın dogurdugu fenalık 

ve zararı halkımızın tamamen kavra
mış bulundugunu da memnuniyetle 
kaydetmek Uizımdır. Bu kavrayış, a
lınan tedbirlerin her gün biraz daha 

semereli sonu~ vermesinde büyiık rol 
oynamaktadır. 

Anteban su pro]esi 
Hazırlanıyor 

Memnuniyetle haber alıyoruz 
ki, Antebin su projesı nihayet 
bir şirkete devredilmiE- bulunu
yor. Sosyete çok yakında Antep
te işe baslıyaca~·arr. Su projesi
aın tamamlanması ve te5isatm 
kurulması mühim bir ihtiyaca ce 

Ante • 

' 

Kahramanlık Tarihi Gazi Antep Antebin 
Bayındır/aşır- Yeni Baştan Yazdacak 
k'!.~p~~~Çif.~.~~;; HalkeviBaşka ı irYıl ık alış· 
bir bayındırlaşma. ha~cketi gÖ~Ü· ma ar n Sonucunu latı or 
yoruz. Uray, şehrın bırcok eksık. 
lerini tamamlamak için durmadan 
çalışıyor. 

Son defa buz fabrikasının kat'i 
kabul muamelesi yapılmıştır. Ge. 
ncl direktörün önünde yapılan de
nemeler, fabrikanın günde üc bu
çuk ton buz cıkarabilir kabiliyette 
olduğunu göstermiştir. Uray, üç 
yıl önce yaptrıdığı mezbahadan 
senede yirmi beş bin lira kadar ge
lir temin ediyor. Her türlü Fenni 
vasıtaları haiz bulunan mezbaha
ya son defa bir de barsakhane ila
ve edilmiştir. Yirmi sekizi sebzeci 
olmak üzere 73 dükkandan ibaret 
bulunan yeni hal binası da eski be
destenin yerine kurulmuştur. Bu
nun icin harcanan para 19 bin lira. 
yı bulmuştur. Bütün bunları, An
tep Urayının birer muvaf fahıyeti 

Anntep Halkevi bahçesi 

olarak sayabiliriz. 

Atatürk bulvarının şehri süsle
diği inluir ediclmez. Fakat, Parti 
binasının bugünkü durumu, bulva
rın güzelliğini tamamen kaçırmak
tadır. işe başlanırken unutulan bu 
nokta, şimdi de düzeltilebilir, ka· 
naatindeyiz. Binayı yıkmak müm
kün olmadığı takdirde, yarıya ka
dar kesmek ve bulvarın intizamı
nı temin etmek pek ala mümkün
dür. 

Atatürk bulvarı için bir sözü
müz daha var: Bulvarın bir kısım 
asfaltı cok ince döşendiği icin şim
diden bozulmağa yüz tutmuştur. 
Bozulan kısımları,, ilk fırsatta ta
mir edilmesi çok yerinde bir hare. 
ket olacaktır. 

Antep Halkevi ve Parti Başkanı 
Saylav Ome: Asım Aksoy, Halkevi
nin çalışmalar: hakkında gazetemize 
şu diyevi vermiştir: 

•·- Halkevi, l 932 yılında kurul
muştur. Muhtelif şubelerinde devamlı 
çalışmalar vardır. Bunları şöyle sıra
ya koynbili:iz: 

Dil, edebiyat ve tarih 
"Hars, dil ve tarih incelemeleri ya

pan bu şube. folklora ait olarak top
ladıgı bilgileri, sonradan bastırmak 
üzere bir defter halinde tesbit etmis 
oldugu gibi bu havalideki destan. tü::
kü ve şiirleri de derlemiş, vilayetçe 
toplanan fişleri elemiş ve tarama der
gisi üze~inde arastırm::ılar yapmıc:tır. 

Bu şube, ta·afımdan yazılan Gazi 
Antep dilinin tetkikleri. Antepte ede
bi es~rler, Hasip Dü~rü ve öz türkcc 
dersler namındaki kitaplarla Şakir 
Sabri tarafından yazılan Antep bü
y iıkle~i, Tecim Oçiası Başkatibi Yıl
maz Dokuzoğuzun eski ve yeni yazı 
dili kitaplarını nesretmis olduğu gibi 

• son giınler içerisinde Halkevi bro-
• şürü namıle çok faydalı ve Antebe ait 

c::::============== tarihsel. ekonomsal. soysal ve sair ge

un en 

Antep, dogu ve gı.iney Anadolunun 
ucuz şehirlerinden biri haline gel
mektedir. Gıda maddeleri ucuzlaş

mıştır. O kadar ki, birçokları Antebi 
tekaütler memleketi saymaga başla
mırılardır. Bu da hayat ucuzluğunun 
açık bir delilidır. 

Bu münasebetle Antebin. memleke-
tin hemen her köşesıne birçok yerli 
ürün gönderdigini de söylemek lfi
zımgelir. Son senelerde pekmez, sız
dırılmış tereyagı, kırmızı mercimek, 
kuru iızüm ve sabun sevkıyatı mühim 
bir y<'kun tutmaga başlamıştır. 

vap verecektir. Bu hayırlı teşeb
büsün bir an evvel netıcelenme-
sini dileriz. 

nel malUmatı muhtevi bir brosür bas
tirmıştrr. 

Şube. ay::-ıca Antep tarihi adlı eseri 
hazırlamaktadır. 

Güzel san'atler robesi 
Birer ay müddetle devam eden iki 

resim sergisi açılmış ve her iki sergi 
de on binle .. ce vatandaş tarafından 
gezilerek büyük ::-ağbet kazanmıştır. 

Müzik kısmında arzu eden vatan
daşlara haftada iki gün piyano ve ke
man dersleri verilmektedir. Musiki 
kısmı her ay umuma mahsus konser
ler tertip etmekte ve müsame::-,.lerin 
musiki ihtiyacını sağlamaktadır. Cev
redeki halk türküleri arasında de eri 
yüksek bulunanlar notaya alınmak
tadır. 

T ems:l şubesi 
Bu sube gecen seneler suhnesizlik 

yuzünden tam bir verimle çalı"ama
mış. koridorda muvakkat olar2k ku
mlan uydurma srıhnelerde nncak altı 
temsil verebilmistir. Bu sene ise bü
yük para ve emtk sa:file bir temsil 
sahnesi y,aptırılmı .tır. Sahnt..miz, Tür
kiyede eşi az olan bellibaşlı sahneler
dendir. Salon yedi yüz seyirci alabil-

On Yllın Eseridir! 

mektedir. Musamere için mekteplile
rin de istıfade ettiklcn sah'lemııde• 
şube üyele:i tarafından simdiya kadar 
birçok ulusal eserler oynanmı'? "e .her 
•defasında büyuk bir halk kütlesınııt 
alkısına ugramıştır. . 

Soysal yardım şubesı 
Şubenin doktorları haftJda bir gun 

. ıere parasız muavene yapmakta, fakı:-

Halkevi Başkanı ve Parti Başkatı' 
Saylav Ômcr Asım Akso}' t<· 

belediyeden ilaç icin para sağlanma.;• 
ta ve çocuk esirgeme kurumu ile rııll~· 
tereken iki yüz elli çocugun sıcak ~ıı 
megı ve beş yüztinun elbisesı te 
olunmaktadır. . 40 

Lisemize okumak üzere gelını., .11• 
kadar talebe için bir tabldot us.ılu 1

). 

das edılmiş ve burada yiycnlerı'1 1 ar· 
lık bo::-sları 1 - 8 lira arasında bu Ll rı 
muştur Çok fakir talebeden ~ıl• 
alınmamakta ve açık şubece kap3 

maktadır. ter· 
Köylere on bes kadar seyab:ıt ,ıt' 

tip edilmiş, kciyliıye parası~. ~la~e'l 
baktlmış ve bir yıl önce Fılıstın" c:ı.ı 
gelen 72 Türk muhaci:-ine y<1rdırl'I 
bul'un ulmuştur. ·yal 

Kütüphane ve ncşrı b•ıı 
Kütuphanenin kitap mev.:udu dası 

beş yüzü bulmuştur. Okuma ~:ıl 1' 
icin bütün günlıik gazeteler'e ha bU o
~ecmualara rıbone oluomus ,.e 

15
t • 

dadan hergün iki yuz vatanda 
fade etmekte bulunmu tur. .. faatı· 

Şeker, bu iddiayı büsbutün teyit 
eder. Memleketimizde şeker fabrika
ları acılmadan ve hele seker fiatları 
ucuzlatılmadan önce ehemmiyetli de
necek hır derecyi bulan şeker kacak
c::ılığı şimdi tamamiyle durmuş~tur. 
Şehirdeki şeker sarfiyatı ise, eskisi
ne nispetle on binlerce kilo fazlalaır
mıştır. Kibrit ve tütün gibi daha bazı 
maddeler, bugün, ayni tedbir sayesin
de üzerinde kaçakçılık yapılmıyan 
zaruri ihtiyaç maddeleri sırasına gir
miş bulunuyor. 

maktadır. Bu maddeleri, kaçakçılık 

mıntakası sınırları içinde kacak ola
rak satıldığı fiata verebilmek sevinı
lecek bir teşebbus olacaktır. Bu su
retle, bu eşyayı kaçırmakla fazla bir 
fayda temin edemiyeceğini anlıyan 
kaçakçının, hayatını kôrüköriıne teh
likeye atmıyacagı meydandadır. Teh
likeyi gcize alsa bile. maddi fayda gö
rememek endişesi, kaçakçılığı bırak
masına ve meşru bir iş edinmesine 
pek ala imkan verecektir. Kaldı ki, 
Suriyede sırf bu yüzden geçinen te
cimenler de meta arının stirümsüzliı
ğü karşısında magazalarını kapatmak 
vaziyetinde kalacaklardır. 

ileri Antepte Modern Şehirlere 
Bir inkişaf istidadı 

Örnek 
Var 

Olacak 
Halkevinin gençlik ve kiıltur a-

yetleri, Antep mtidaıaa.:;ında sub3Ja.; · 
la ak çalısnuş, vatanpervo: :ırL< 'd re 
mız Ah Nadi Unber tarafından 1 "'o-

·ı n ... :ıı olunan Gazi Antep gazetesı e 
lunmaktadır. l.ı 111!1 

Bu misaller, üzerinde kaçakçılık 
yapılan maddelere ait gümrük resim
lerini aza tmanın ve halka kaçak ola
rak tedarik edilebilen fiata vermenin 
faydalarını açıkça gösteriyor. Müca
delenin esasını bu yolda toplamak, 
zararı çabuk önlemek bakımından ve
rimli olacaktır. ı 

Kaçakçılığı önlemek ve kökünden 
kaldırmak çareleri düsünülürken ha
tıra şu tedbir gelebilir: 

İhtisas mahkemelerinin müsadere 

Gazi Antebin 11ene/ görünüşü 

Gazi Antep, yeni baştan kurulu
yor. 

Erginlik savasında pek harap dü
şen bu yurt parcası, günden güne 
bayındırlaşmiktadır. Nitekim, bu
günki.ı Anteplc saltanat Antebi ve 
harp sonu Antebi arasında büyük 
farklar gôriıyoruz: 

Saltanat Antebi, tam manasiyle ıp
tidai bir şehirdir. Karanlık sokak
lar, biçimsiz yollar, çarsı ve pazarlar 
da Eavri sıhhı atı lar B ledıv ~lık 

Eski ve yeni Antcptcn birer görünüş 

bakımından olduğu kadar imar yci
nundcn de geri bir sehir .. 

Harp sonunun kahraman Antebini 
imar cihetinden daha gerilemis ola
rak tanıyoruz. Her ta afı yıkılmış. 
harap ve savaş kokulu .. 

Cümhuriyetin yarattığı Antepte 
modern Avrupa şehirlerine örnek o
lacak bir inkişaf istidadı var. Şehir 

bol elektrige kavuşmu tur. Kaldırım 
ve cadd 1 r tanzim edilmis. bulvarlar 

açılmış, mezbaha, hal, meyve satış 
yerleri, buz ve mensucat fabrikalaı ı 
kurulmuştur. Şehir halkının bütün 
medeni ihtiyaçları birer birer karşıla
nıyor: Park, gazino. bahçe, sınema, 
tiyatro, saglık yurtları. modern pa
zar yerleri, kütüphane, gazete ve ni
hayet matbaa. 

Saltanat Antebi, asırların ve de
virlerin malıdır. Cumhuriyet Antebi 
on vılın esendir. 

Radyosu da q,uluna!l bu şu ıarıll 
simdiye kadar verdigi konferans 
sayısı ytizu gcçmektedi:. .. "[iİ1t 

Koycıl 1.11· 
Bu subemiz maliyedeki de~ıi;u~e..e 

luklann mm. afık fiyatlarla k0f k i· 
satılmasını tt:mın c.tmis ve o~l•~irı:ır1 
raatıni ta ı calı mışur. Koy t ' 
şchirdekı ı 1 rı bu şube üyelerırıC'-
kip olunm dır url.111• 

Dokto:-, ir t ı ve fen :nı.;ıtl ·t ' 
dan miırekkep uçer ki ilik be'.ı'di rı 
teşkil olun t k rnek ittıhat: :.,.1 ı: 
on kôyde koy ularının ıslahı; f1 S' 

ışık, hel, temini, agıl ve ahı~ ;
1
1 ~ 

lah, hamam temini ve gene• f11ll" • 
açılması, vekaletçe verilen plSn vı ıı· 
bins:e bi::-er okul ve muallırn t' 0 9 

1 ı ,.e , 
rulması, pansiyon açı mas • lıfl 
hirçok imar ışleri üzerınde ~alı 
tadır. ,., /tıf 

Halk dershaneleri ve .kt.ır e 
ı 933 yılında açılan ingi•l d' ş rı 

Fransızca kursundan 7 3 vataı1 
1 

zun olmu tur. Daire memur! . '11 
kayıt usulle•inin b i•ks ~ 
dosya usulü, müzayede ve m 

1 
kanunu ve ayniyat muh e \• 
hakkında bir kurs açılını t.r 1' 
'kursu iyi netic ler ve mı tı 
dan açılan öz turkce kur u k 
dev m tmi v ivı netic · 
tır" 
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lstanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanlan 

Kor ihtiyacı için 500 ton 
sert ve 100 ton yumuşak ki 
cem'an 600 ton buğday ka

. palı zarfla alınacaktır. İhale
si 26 İkinciteşrin 935 Salı 
günü saat 16,30 dadır. İlk 
pey parası 3983 liradır. Be
her kilosunun muhammen 
fiatı sert buğdayın 8 kuruş 
80 santim yumuşak buğda
yın 9kuruş ı Osantimdir.Hep 
sinin tutarı S3100 liradır. 
Şartname ve evsafı her gün 
Çorludaki Komisyonda gö
rülebilir. Eksiltmeye gire-

.,.... uşti;yi1 yastı1t y:.izile bera
ber 75 kuruş. Kuştüyü bir şilte, 
Yorgan, yastık takımı 25 lira, 
kuştüyünün kilosu 75 kuruştur. 
kuştüyü salon yastıkları bulu
nur. 

-- 8860 

lı- fStanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 

1 
Balıkesir hastanesinde bu 

1lnan rontken makinesi te
forrüatrna ait 23 kalem mal
Zeıne açık eksiltme suretile 
alı:nacaktır. Muhammin tu
tar:t 2500 liradır. İlk temi
nat c 188 liradır. Eksiltmesi 
27-11-935 çarşamba günü 
s~at 15,30 dadır. Şartname
sı komisyonda görülebilir. 
Eksi .1tmeye gireceklerin ilk 
terni.rıatlarile birlikte eksilt
me g-ünü vakti muayyenin
de Fı n·dıklıda Satınalma ko
tnisyo nuna gelmeleri. 

.(707~1) 9131 

* * * . Ordu Sıhhiye ihtiyacı i-
Ç1n 1 7 8 kalem kimyevi ve 
bakteriyoloji ilaçları kapalı 
Zarfla ahnacaktır. lVIuham -
rtıin tutan 12900 liradır. İlk 
teminat• 968 liradır. Eksilt
mesi 30-ı ı-93S cumartesi 
günü saat 1 ı dedir. Şartna
ı:ıesi komhyonda görülebi -
lır. Eksiltn1eye gireceklerin 
1Ik teminat makbuz veya 
~ektuplarile· birlikte 2490 
"~O. lı kanun un 2, 3 cü mad
delerindeki vesaikle birlikte 
teklif mektuplarını ihale sa
atinden en az bir saat evve
line kadar Fındıklıda Satın
~l~a komisyo:r.mna verme -
erı. ( 707 4) 

9132 

* * * İstanbul I{"omutanlığı 
~irlikleri için açık eksiltme 
ıle 14000 kilo ku.~u üzüm alı 
nacaktır. Muharrunin tutarı 
24so liradır. İlk teminat 
184 liradır. Eksiltınesi 29 -
11-935 cuma gün a. saat 15 
tedir. Şartnamesi komisyon 
da görülebilir. Ek:~iltmeye 
gireceklerin ilk terr.tinatlari
le birlikte ilk teminat mak -
buziarile birlikte be.t:ı' i gün 
Ve saatte Fındıklıda Satın -
a!rna komisyonuna g elmele
rı. ( 707 5) 

9133 

*"" ~ 
Gülhane hastanesi 1 a bora 

tuvarları alatları kapalr zarf 
'llsulile alınacaktır. Mu bam
rin tutarı ( ı ı 9SS) liradır. 
Ik teminat (897) liradır. 
~ksiltmesi 27-1 l-93S çar -
§arnba günü saat ıs te dir. 
Şartnamesi komisyonda gö
tiilebilir. Eksiltmeye gir.e -
Ceklerin ilk teminat makb·uz 
'le~a mektuplarile birlikte 
2490 No. Iı kanunun 2, 3 cü 
iaddelerindeki vesaikle biı-
l 1kte teklif mektupları iha -
keden en az bir saat evvelimı: 
k ada_r Fındıklıda Satmalma 
ornısvonuna vermeleri. 

-.._!!076) 9134 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 

ceklerin kanunda yazılı vesi
kalarla beraber teminatları
nı ve teklif mektuplarını 
zarfları açma saatinden bir 
saat evvel komisyona ver
meleri. ( 432) ( 6990) 

8970 

*. * 
Bursa, Mudanya ve Ban-

dırma garnizonları için 4 7 8 
ton arpa satın .alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli beher 
kilosu beş kuruştan 23900 
liradır. Şartnamesi Satı
nalma Komisyonundadır. 
Eksiltme 27/11/935 Çar
şamba gunu saat 16 
da Bursada Tophanede Sa
tınalma Komisyonu binasın-
da olac2ktır. Eksiltme ka
palı zarf usuliledir. Muvak
kat teminat 1 793 liradır. 
Bursanın 388, Mudanyanın 
4S ve Bandırmanın 4 5 ton
dan ibaret arpası ayrı ayrı 
taliplere de ihale edilebilir. 
Teklif mektupları 2 7 /11 / 
935 Çarşamba günü saat 15 
şe kadar Satınalma Komis
yonu Başkanlığına verilmiş 
olacaktır. (436) (6994) 

8971 

Bursa Garnizonu ıçın 
135000 kilo has ekmek satın 
alınacaktır. Tahmin edilen 
bedel 15 5 2 5 liradır. Şartna
mesi Sa tın alma Komisyo
nundadır. Eksiltme 26/11/ 
935 Salı günü saat 16 da 
Bursada Tophanede Satın
alma Komisyonu binrsında 
olacaktır. Eksiltme kapalı 
zarf usuliledir. Muvakkat 
teminat 1165 liradır. Teklif 
mektupları 26/1 ı/93S saat 
ıs şe kadar Satınalma Ko
misyonu Başkanlığına ve
rilmiş olacaktır. ( 43 7) 

(6995) 8972 

* ~ * 
Yapı: İstanbulda Hay-

darpaşa hastanesi tamiratı 
kapalı zarf usulile eksiltme
ye konmuştur. Keşif bedeli 
Sı3067 lira 86 kuruştur. 
Keşif proje ve şartnameleri 
25 lira 68 kuruş karşılığın
da vekalet inşaat şubesin
den alınacaktır. İhalesi 2 S
ı ı-935 pazartesi günü saat 
1 S tedir. İlk teminatı 24272 
lira 71 kuruştur. Eksiltme
ye girecekler 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 cü maddele -
rinde istenen belgelerle bir
likte teminat ve teklif mek
tuplarını havi mühürlü zarf
lar ihale saatinden en geç 
bir saat evveline kadar An
karada M. M. Vekaleti Sa
tınalma komisyonuna ver -
sinler. (444) (7117) 

9140 

* • * 
Adanadaki kıtaatın ihti

yacı için 420 ton yulaf 28-
11-935 perşembe günü sa
at ı S te kapalı zarfla ahna
c.aktır. Tahmin b.edeli be
her kilosd 3 kuruş 7 5 san
ti rndir. İlk teminatı ı ı 81 li
ra 25 kuruştur. İhale gü
nünde istekliler muayyen o
lan saatten bir saat evvel 
mü hürlü zarf içinde temi-

lstanbul Levazım Amirliği 
Satmalma 

Komisyonu ilanları 

·-~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

Gayrimübadiller Komisyonundan : İstanbul 
liD. No. 

Harbiye okulu için 6000 
li--

kilo ıspanak, 4000 kilo pı- l 472 

rasa, 2000 kilo lahana 18- 11 1575 
11-935 pazartesi günü saat 1 

1 

14 te Topanede Satınalma , 
1 

1798 

komisyonunda pazarlıkla a- 1891 

hnacaktır. Tahmin bedeli j 
640 liradır. Son teminatı 96 

1 

2367 

liradır. İsteklilerin belli sa - 3654 
il 

atte Komisyona gelmeleri. 11 
(261) (7200) 9247 1 lı 3827 

• • • 1 1 

B. N l d"k" . . . 1 4433 
ır o. u ı ımevı 1çın ı 

4000 kilo elleme meşe kö - ı; 4773 

mürü l 9-l ı-935 salı günü h 
6066 

saat 15,30 da Topanede Sa- 1 

tınalma Komisyonunda pa- 1 ı; 

zarhkla alınacaktır. Tah -
min bedeli beher kilosu 6 

1

: 

kuruştur. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmele - il 6350 

ri. (262) (7201) 
11 

6450 
9248 

Semti ve mahallesi 

Tarabya Aya Kiryaki 

Beşiktaş Köyiçi 

Yenimahalle 

Fener Tevkii Cafer 

Eğrikapı Molla Aşkı 

Fener Tevkii Cafer 

Y eniköy Güzelce Ali paşa 

Beyoğlu Kurtuluş 

Şişli Feriköy ikinci kısım 

Fener Tahta minare 

İstanbul Mahmutpaşa Da· 
yahatun 
Kurtuluş Beyoğlu 

Sokağı Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye go 

'Ayazma 

Köyiçi cad. 

Sulubahçe 

E.77 Y. 35 

E. 28-30 
Y. 43-41 

Eski 15 Y. 17 

6889 metre bağ ye
rinin 1-2 his 
İki oda ve diıkkan
lannın 12-120 his 
Ahşap hanenin 1 - 2 
his. 

E. Zambo Y. Usturumca E. 22 Y. 30 Bahçeli ahsap ha
nenin 2-3 his 

Yanbolulu 

Mektep 

Bağlar mevkii 

Rus 

E. 10 Y. 14 45 metre arsa 

E, 8 Mü. Y. 4 Bahçeli kagir hane
nin 7-2880 his. 

107 2750 metre bağ yeri 

E. 77 88,18 metre arsa 

Kır 2 229 metre arsanın 
nısıf his. 

E. Tahta minare Y. Bostancıbaşı Küçük 
Yıldırım E. 104 Y. 110 Ali ve Kulei zemin 

vakrll"rından olan 
kagir hanenin 69 -
240 hissesile ve ara
sında vaki muayyen 
mahallin 15-240 his 

Küçilk Ycnihan alt kat E. Y. 45 Kagir dükkdmn 80 
120 his. 

E. Hiristo Y. Yenfasır 12 107 metre arsa 

muhammen! 

T. L. 
175 açık 

350 

450 

170 
45 

350 
150 

441 

artı. 

,, 

.. 
,, 

.. 
" 

1040 k 
za. 

1000 
1000 kap 

zar 
107 aç:. 

art r * • :v; 7452 Beyoglu Kamerbatun Fesliyan , E. 21 Y. 23 89 metre arsanın 

Harbiye okulu için 3000 1-4 his. ıoo 
k·ı 7502 Şişli Feriköy ikinci kısım E. İzzetpaşa Y. Halas- 574 metre arsanın 5100 k, 

kilo sade yağı, 2000 ı o kar Gazi ıı nısıf his. z ı 
zeytin yağı 1 S00 kilo sabun 1 7636 Beyoğlu Kamer hatun Fesliyan E. 23 Y. 25 Ahşap hane ve diık-
ı 8 1 ı 935 rt · kan ve ahşap od.ı ve 70 a~' 1 - - paza esı gunu 1 li b h . 1 4 h' art 

S a çenın - ıs. 

saat ı 4,30 da Topanede a- ı Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 29-11-935 t<ırihine te • 
tınalma komisyonunda pa - 1 

eden cuma günü saat on dörttedir. Satış miınhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

zarlıkla alınacaktır. Hepsi- • • - !31tAP -- c 

nin tahmin bedeli 3490 lira ----------------------------------

0 S M A N L 1 B A N K A S 1 Asliye Altıncı Hukuk Mah'; dır. Sade yağının son temi- sinden: 

natı 3 6 O lira zeytin yağı ve Fikriye tarafından kocası f ı,. e-

ı:c-

sabunun son teminatı 163 31 Temmuz 1935 tarihindeki mali vaziyet mini Baruthane yokuıu 11 l" 

buçuk liradır. İsteklilerin A K T 1 F Hasaıı aleyhine açrla.n boşanm. 
belli Saatte komisyona gel - l&terlin Ş. P. vasında: müddeaaleyhin mc:ı:ı..·r 

1 · ( ) ) Hisse senetlerinin tesviyesi talep edilmer.illf olıın evden çıkmıı olduğu ve ikaw. ..... · 
me en. 263 (7202 hının meçhuliyetine mebni da .. ·• 71r 

9249 kısmı 5,000,000 - -

lstanbul Dördüncü icra Memur
luğundan: Bütününe (6930) altı 

bin lira kıymet kesilen Beyoğlunda 
Hüseyin Ağa mahallesinin Valde 
çeımesi sokağında kayden eski 9-
95 mükerrer mah"Jlen yeni 103 No. 
da beden divarlL-ı kigir iç bölme
leri ahfap elektrik ve terkos tesL 

satı havi, altında dük.kanı bulunan 
aparlıIIUlD dairemizce açık arttır

maya çıkarılmı4 olup ıartnameai 

6 - 12 - 935 günlemeçinden iti. 
haren divanhaneye asılarak 19 -
12 - 935 günlemeçine raslayan 

Pertembe günü aaat on dörtten on 
altıya kadar dairemizde satılacak
tır. Arttırmaya girmek için yüzde 

7,5 teminat akçe.i alınır birikmiş 

vergi belediye resimleri ve vakıf 

icaresi müşteriye aittir. Arttırmada 
birinci derece mükellefiyetini te

min ve gayri menkule biçilen değe
rin yüzde 75 ni bulmak p.rt olup 

aksi halde en son arttıranın taah_ 

hüdü yerinde kalmak üzere arttır

ma on bet gün daha uzatılarak 3 -
l - 36 günlemeçine raslayan Cu_ 

ma günü aynı yer ve aynı saatte aa
tılarak birinci derece mükellefiyeti 
temin etmek kaydile en çok arttı
ranın Üzerinde bırakılacaktır. 

2004 No. lr kanunun 126 ıncı 
maddesi mucibince ipotek sahibi a
lacaklılarla diger alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul Üzerindeki hal::larını husu

siyle faiz ve masrafa dair bulunan 
iddialannı müsbet evrakile birlikte 
ve 20 gün içinde daire:nize bildir
m~leri lazım olup aksi halde hak -

ları tapu ıicillerile sabit olmadıkça 
satı~ bedelinin paylatmasından ha
riç kalırlar. Daha geniş bilgi e~in
mek istiyenlerin 35 - 1593 doaya 
No. aile dairemize müracaatları 

ilan olunur. 

nat makbuzlarile teklif mek 
tuplarını komisyona vermiş 
olacaklardır. İhale Adana da 
Tüm Satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Şartna
meyi her gün komisyondan 
alabilirler. ( 462) ( 7249) 

• * • 
Demirköy için 13 700 li-

ralık muhtelif erzak, Pınar
hisar için 7 400 liralık muh
telif erzak pazarlık suretile 
bir defada teslim şartile 19 
İkinciteşrin 93S salı gunu 
saat ı 5 te alınacaktır. İs
teklilerin Vize Satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(463) (7251) 

Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 3,595,077 13 7 zuhalinin 10 gün müddetle Wın n 
tebliğine karar verilmiş ve ar- • · "l· 

Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunAcak senetler 
Cüzdanda mevcut kıymetler 
Borçlu hesabı cariler 

1,036,692 14 2 lin bir sureti de mahkeme div:- ı..A. 
5,224, 764 5 l O ne,,ine asılmış buiunduğundan T n 

2,468,088 7 10 tarihinden itibaren on gün i ··r -
6,586,125 7 3 cevap verilmesi lüzumu tcblı- Vl-

Rehin mukabilinde &vanalar 
Kabul tarikile broçlular 

2,058,249 8 8 rinde ilan olunur. ( 1 " • ) 

Gayri menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

PAS 1 F 

Sermaye 

450,822 14 8 
624,919 2 8 

53,162 16 6 

27,097,902 11 2 

Statü mucibince ifraz edilen ihtiyat akçesi 

laterlin Ş. P. 
10,000,000 - -

1,250,000 - -
360,999 11 1 
335,584 6 8 

12,612,423 3 9 
1 ,839,335 7 6 

450,822 14 8 
248,737 7 6 

Me,·kii tedavülde bulunan banknotlar 

Görüldüğünde ödenecek aenetler ve ve.deli senetler 
Alacaklı heaabı cariler 
Vadeli bonolar ve h .. ~,.hı cariler 

Kabuller 

Müteferrik 

Kuyuda muvafık olduğu taac:lik 
olunur 

Mea'ul Murahhas 
ve 

Umumi Muhasebe Şefi 
G. DELLA SUDDA 

27,097,902 11 2 

Türkiye Umum Müdürü 
PH. GARELU 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 
ratalca, Bakırköy, p:ıe, Sanyer, Beykoz, Beyoğlu, Kartal, 

ü::ı::udar. Yalova ve o~~ı.vri kazaları dahilindeki mektepler için 
beş yüz beş bin kilo odun kapalı zarf ile e~siltmeye konulmu.ştur. 
Bir odunun muhammen fiyatı yerine teslım 1 kuruştur. Eksıltme 
27 ikinciteşrin 935 Çarşamba günü saat 16 da daimi encümende 
yapılacak~ır. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No_. h kanunda 
yazılı vesıka ve 3 7 8 lira 7 5 kuruşluk muvakkat temınat makbuz 
veya mektubunu havi zarflarını saat 15 şe kadar Daimi encüme-
ne verilmelidir. (1) (7146) . . 

Kandilli 
lüğünden: 

Kız Lisesi Direktör-

Mezuniyet ve olgunlukta yalnız bir gruptan ikmale ka 
lan talebenin sınavlarına İkinci teşrinin 2 5 inci pazarte
si günü başlanacaktır. !Igililerin yoklama gün ve başla
ma saatlerini öğrenmek üzere okul~ başvurmaları. 

(7214) 

Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma 
kom.isyonu Başkanlığından : 

Okulumuz talebesi için 200 - 225 çift aya.kkabı açık 
eksiltme ile alınacaktır. Bir çiftin muhammen fiati 550 
muvakkat teminatı 93 liradır. Şartnamesini görmek için 
Yıldızda okul kalemine eksiltme için 4-ı 2-935 perşem
be günü saat 15 te Fındıklıda Yüksek Mektepler muha
sebeciliğinde komisyona müracaat edilmesi ve eksiltme
nin saat 17 de biteceği ilan olunur. (7222) 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERATI 

"Sandık ve kutu imalinde ıslahat,. 
hakkındaki icat için alınmış olan 20 
Sontc§:'in 1933 tarih ve 17 58 numara
lı ihtira beratmrn ihtiva ettiği hukuk 

bu kere başkasına devir ve yahut 
icara verilmc: .. i teklif edilmekte ol
makla bu hususta fazla malumat edin
mek istiyenlerin Galatada, Aslan Han 
beşinci kat 1-4 numaralara müracaat 
cylcmele:i ilan olunur. 

~241 

Istanbul Kadnstro Hakiı ı 
den: Büyükadada Yılmaz Tür 
kağında 40 No. h hanede Gi.J ra 
Takohi ile aranızda mütekev• ·n n 
vanın muhakeme günü mu, • n 
saatte mahkemeye gelmediğır 
vekil dahi göndermediğiniz c"' •J 
davacının lai::hi \izer'ne hak n -
da gıyap kararının ilanen icr 
karar verilmis ve muhakeme 3 :" "'
nunuevvel 935 gününe müse.dif lı 
günü saat ikiye bırakılmıf oldu - ., 
dan gelmediğiniz ve vcki! ~nni 
göndermediğiniz halde m~ha~:· e
nin gıyabınızda yapılacagı ıkncn 
tebliğ olunur. 

TURKIYE iŞ BANKASINDAN· . 
Donanma Cemiyeti İkram . ' 

Tahvilat Piyangosunun 15 1k r -
citeşrin 1935 günü yapılan 9 
uncu kcşidesinde ikramiye e 
amorti isabet eden tahvil num -
ralarım gösterir cetveldir. 
BU KEŞiDEDE İTFA OLU

NAN TERTİP 
NUMARALARI 

140, 1023, 1734, 2617, 3075 34' s 
4409, 5194, 7283, 8557, 961 ) 

!KRAMiYE iSABET EDE.. J 
NUMARALAR 

İkramiye Tertip 
T.L. No. 

1000 3075 
300 7283 
100 9612 
100 1734 
50 4409 
50 3075 
10 5194 
10 3075 
10 140 
10 9612 
10 1023 

Sı ...,, 

N J. 

...ı 

5 
1 
f) 

7 

1 .. 

5 5194 0 
5 2617 .7 
5 8557 ili 
5 5194 )j 

5 2617 J' 

5 1023 JO 
5 3075 12 
5 2617 ,8 
5 4409· 51 
5 5194 34 

Baladaki tertiplerin lıızaların 
da gösterilen sıra numaraların · 
dan mütebaki ayni tertiplerin di
ğer sıra numaralarına ve 343..; 
numaralı tertibe kamilen amort · 
isabet etmiştir. 

ikramiye ve--amorti bedelleri 
22 lkincitcşrin 1935 tarihindeı 
itibaren tediye edilecektir. 

Amorti bedeli beher tzJ;.vil için 
bir Türk lirası ve on kunı,tur. 
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Diş macunu piyango bileti değildir To agraf Mühen isi aranıyo;l ',-SU ER B 

ade~e talihe güvenilerek· 

rasgele seçilmez 
RADYOLİN giızel kokulu ve hoş leuetlidir Çocuklar bile kullanabilirler 

RADYOLIN mine tabakasını tnhrib etmeden çok k.sa bır zaman 
içinde dışlerı beyazlatır ve parlatır. 

RADYOLİN ağızdaki her çeşid mikroblnrı yüdeyüz öldürür. Ağız 
kokusunu ızale eder, nefesi tatlılaştırır 

RADYOLİN diş etlerini kuvvetlendirerek bır çok tehlikeli hastalık
ların önünü alır 

Balya madenlerinde çalı~mnk üzere genç bir topograf mühendi· 

sine ihtiyacımız vardır. İs\eklılerin bu zamana kadar çalıştıkları 

yerlerin sertifika suretlerile fotograf arını iliştırerek yazı ile Galata 

mrrkez R"htım hanındaki şirket merkezine miiracaatlan ve bizzat 
- get rmeleri lazı mdır. 

927!) 

Ankara Nümune Hastanesi Baş 
Tab~pliğinden: 
Kapalı zarf usuliyle münakasaya konulan 309 kalem 

alfıtı cerrahiye ve tıbbi malzemenin ihale gününde ta
lip zuhur etmediğinden pazarlıkla mübayaa edilmek 
üzere on beş gün müddetle tekrar münakasaya konmuş
tur. Talip olanların 25 Tesrinisani 935 pazartesi günü 
saat 1 O da hastanede teşekkül eden komisyona teminat
ları ile birlikte müracaatları ilan olunur. (3343) (7119) 

Devlet DemiryoUarı ve Limanla~ı işletme 
Umum idaresi ilanları 

9184 

Ankara - İstanbul arasında işliyen gündüz trenlerine 
halkımızın gösterdiği rağbeti nazarı dikkate alan idare
miz Haydarpasadan Ankaraya pazar, perşembe günleri 
ve Ankaradan Haydarpaşaya pazartesi, perşembe günle
ri hareket eden trenlerden başka Haydarpaşadan salı ve 
Ankaradan çarşamba günü hareket etmek üzere birer 
tren daha sefere koymuştur. Haydarpaşadan salı ve An
karadan çarşamba günleri kalkan seferlerde her sınıf 
yolcuların her cins biletle hiç bir munzam ücret vermek-
siJr.in rahatça seyahat edebilecekleri ve bu trenlerde bir 

ı yemekli vagon da bulunduğu muhterem yolculara ilan 

Bütün bu evsafı bır 

seç lecek en mükemmel 

araya topladığı 

diş macunudur. 

için hiç tereddud 

olunur. (3362) (7188) 9259 

etmeden 

Aşağıda isim, miktar, muhammen bedel ve muvakkat 
teminatı yazılı gaz ve yağlar üç parti ve hizalarında gös
terilen tarihlerde Ankarada idare binasında Merkez do
kuzuncu eksiltme komisyonunca saat 15,30 da kapalı 

ss~=*~~~•~1~~~~~~*~~~a~~~ı~ı~2~~0~m~~• zarfusulüilesatınalınacaktir. 

1 1 L · ·~\ S h · ı S h h M Bu eksiltmelerden herhangi birisine girmek istiyenle-
S tan bu ımar]I a 1 1 iye er- rin buna ait teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 

keza kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmiye ka
kezİ Satınalma komisyonundan: nuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve teklif-

ıerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. Kırk kalem evrakı matbua kağıt ve malzemesi merke

·~imi~den verilmek üzere tabettirilecektir. 
A - Tahmin bedeli 3 7 5 lira dır. 
B - Şartnameleri İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 

1\i~rkezi Levazımından parasız alınır. 
C- Eksiltme 19 İkinciteşrin 935 salı günü saat 14 te 

GaJatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Lima
n. Sahil Sıhhiye Merkezi c- .. .... ~ ... ı ... .,., l·rnn;l;\vonunda ya-
pılacaktır. 

D - Eksiltme açık ola.:"""' L•!. 

E - Muvakkat teminat 29 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin matbaa sahibi oldukla

rına dair Ticaret ve Sanayi odasının 9 3 5 senesi vesikası
nı göstermeleri ve muvakkat teminatlarını saat on dörde 
kadar vezneye yatırmaları lazımdır. ( 6909) 

8912 

Jandarma Genel komutanlığı An
kara Satınalma komisyonundan: 

1 - Aşağıda çeşit ve sayısı yazılı iki ayakkabı kapalı 
zarf usulü ile eksitlmwe konulmuştur. 

2 - Sa tın alınacaW ( 3 8 7 5) çizmenin çiftine bin ve 
( 4062) yemeninin çiftine de ( 214) kuruş fiat tahmin e
dılmiştir. 

Bu ise ait şartnameler 208 kuruş mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinden alma bilir. ( 7 2 2 3) 

t S t M 
1 - Rezidü 
2 - Sürşof yağı 

Silindir yağı 
3-Gaz 

Pis gaz 

Miktar 
(Ton) 

800 
200 

20 
175 

70 

) 
) 
) 
) 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 
(Lira) (Lira) 

72000 4850 

45200 3390 

Eksiltme 
Tarihi 

9-12-35 

10-12-35 

41650 3123,75 11-12-35 

EVKAF MUDIRIYETI iLANLARI 1 

Değeri 
Lira K. 
610 00 

898 67 

Pey parası 
Lira K. 
45 75 

67 35 

Çenkelköy ve caddesinde 
eski 157, 159 yeni 51, 53, 
5 5 sayılı ev arsasile ankaz 
halinde bulunan hamamın 
yan payı. (608) 
Çenberlitaşta eski Alipaşa; 
mahallesinde _Tavukl?azarı ı 
caddesinde eskı 3 yem 3, 5 
sayılı iistünde sofa ve bir o- i 

Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasından: 
Fabrikamızda mevcut takıriben 50 adet oluklu 

fıçı 60 adet yağ façısı ve SOO kadar muhtelif san· 
dık 20- 1·935 tarihinde saat 14 de a~ık müzayede 
ile satllacakhr. 

Teminat akçesi 50 liradır. 
6u e$yayı görmek ve bu hususdn daha fazla malümat 

ısteyenler tatil günleri haricinde fabrika Ticaret Şeflığine müra 
cııat edebil rler 

IZongufdakda Maden kömürü işleri 
Genel Direktörlüğünden: 

1 -- Ocaklarımız civar1nda inşa edilmekte olan 
memurin evlerile amele binalar1nın takriben 2100 

1 
metre murabbaı doqrama ve 5000 metre murab· 
baı mozaik işi kapah zarf usulile münakasaya 
konmuştur. 

2 - Bu işeere aat mukavele projesi fenni şart· 
name resimler ve madeni aksam nümuneleri ls
tanbul iş hanındaki şubemizde mevcut olup alaka· 
darlar müracaat ile malOmat alabilirler. 

3 - Fiat tekliflerini havi kapah zarfla 30 İkH,. 
Teşrin 9~5 cumartesi günü saat bire kadar Zor1 .. 
guldakta Cienel Direktörlük muhaberat şefliğin ıe 
makbuz mukabili tevdi edilecek ve yahut pos·ta 
ile taahhütlü gönderilecektir. 

4 - Vaktinde verilmeyen teklif mektupları iade 
olunur. Posta teehhürü kabul olunmaz. 

----------------------------------~----
lstanbul Mıntakası Varidat ·ra

hakkuk Müdürlüğünden: 
İstanbul mıntakası tahakkuk ve tahsil müdür7Lüklerile 

maliye şubeleri ihtiyacı için 162500 kilo odun pazarlıkla 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 1690 liradrr. Pazar
lık 20-11-935 çarşamba günü saat on beşte dctiremizde 
kurulu komisyonca yapılacaktır. İsteklilerin şartnamesi
ni görmek üzere dairemize ve pazarlığa girmr;;k için de 
126 lira 7 5 kuruşluk muvakkat teminatı ma]sandığına 

yatırıp makbuzile birlikte muayyen gün ve sa:atte komis
yona gelmeleri. ( 7 2 5 8) 

11700 Kilo Ekme.k 
Askeri Fabrikalar lstanbu.1 Satın
alma Komisyonundan: 

.. 
Belediye narhı mucibince 11700 kilo e'kmek Salıpaza .. 

rında Askeri Fabrikalar yollamasında satınalma komis
yonunca 3 Birincikanun 935 sah günü saat 15 te açık elt
siltme ile ihale edilecektir. Şartname ht?.r gün komisyoıı .. 
da görülebilir. İsteklilerin o günkü be] ediye narhı üze
rınden o/o 7 ,5 muvakkat teminatlarınıı Beyoğlu Malrrıii .. 
dürlüğüne yatırarak makbuzu ve 249'J numaralı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesai'kle o gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. (7249) ___________________________________ .....,,.,_ 

~-------- Her akşam 

EFTAL YA Sadi bes~.:kar Bimeni . 
( Eshi Mulen Rujda ) ÇAGLAYAN dinleyiniz 

Dansh zeybek türküler, Denıiz kızı tarafından 

Telefon: 403ra5 
3 - Çizme eksiltmesi 28-11-935 perşembe günü sa

at 1 O da ve yemeninin de saat ı 5 te Jandarma Genel Ko
:nutanlığı kurağında yapılacaktır. 

dası olan dükkanın 192 - 69 '•------.......................................... ~ 
payı (4994) --~~~~~---____....,,,,. 

4 - Çizmenin ilk teminatı ( 2 9 O 6) lira ( 2 5) kuruş ve 
şartname bedeli 194 kuruş, yemeninin 651 lira 96 kuruş 
ve şartnamesi parasız olarak komisyonumuzdan alınabi
lir. 

5 - Eksitlmeye girmek istiyenlerin kanun ve şartna-

Yukarda yazılı paylı mallara istekli çıkmadığından bir 
ay ara ile satılmalarına karar verilmiş olduğundan üster
meı:;i 9-12-9 3 5 pzartesi günü saat 1 5 te yapılacaktır: İs
teklilerin yüzde yedi buçuk pey paralarile Mahllllat ka-
lemine gelmeleri. ( 7 2 5 6) • 

mede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarım eksilt- ı _ Camiler için alınacak ampullerin şartnamesi de-
1ne vaktinden bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. ğistirildiğinden evvelce ilan olunan 18-11-935 tarihinde-

(7085) (3330) 91'16 ki eksiltmenin geri kaldığı. 
~llllllllllll llllllllllfll;lllillllllllllllllf lllllllllllll~illllllllli.111111111!: 2 - Muhtelif vatta 5800 anı pul alınacaktır. Ampuller 

K 
- Osram, Tungsram, Philipse, Mazda ve l\/Ietallun marka ----------

Türk Hava urumu ~ markalardan olacaktır. Bu markalara muadil olduğu Ba-8 = yındırlık Bakanlığının vesikasilc sabit olan markalar da 

üy Ü k Piyangosu ~I ka~u_ı 0*;:;.;in bedeli 1707 liradır. - . -§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir § 4 - Eksiltmesi açık olarak yapılacaktır. 
§ 2 ci Keşide 11 • 1 ci Kanun • 935 dedir. = 5 - Sattnamesi parasız Evkaf Fen Heyetinden veri-

8 Ü Y Ü k İkram İ Ye = lir.6 - Muvakkat teminat akcesi 129 lira.dır. ---------- 30.000 
~ 7 - Eksiltmesi Evkaf Müdüriyetinde İdare Encüme-- Li rad 1 r = nmde 28-11-935 perşembe günü saat 15 te yap_ılacaktır. = ~ (7120) 

§ Ayrıca·15,000,12,000, 10,000 Lirahk ikramiyelerle § 
:= (20,000) Lirahk bir mükafat vardır. :: 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllll~llllllllllllllll itil : 
9211 

Umumi neşrıyat ve yazı işleri Müdtirti : Etem izzet BEN lCE 
Gazetec.ılik ve mathaacıhk T. A. Şirketi, İstanhul, Ankara cad

desi, 100.- Basıldıgı yer : TAN matbaası. 

Siyasal Bilgiler C.>kulu Satınaınıa 
~"omisyonu Başkar1lığından: 

Okulumuz talebesi için 2 1 O - 2 2 5 takım elbise açık e~
siJtme usuliylc diktirilecektir. Bir takımın muhamrrıe.t'l 
fiati 11 lira muvakkat temina .tı 18 7 liradır. İsteklilefl:cl 
şeraitini öğrenmek icin Yıldız da okul kalemine ve eksilt' 
meye girmek için 3:12-935 ıçarşamba günü saat 14 .t~ 
Fındıklıda Yüksek Mekteplf!r Muhasebeciliğinde ko1?.1~ .. 
yona müracaatları ve eksilt-menin saat 16 da bitecegı 1 

lan olunur. ( 7220) 

-------------------~----------------------~ 
Siyasal Bilgiler Ökulu · Satınalrrı8 

komisyonu Ba~~kanlığından: 
Okulumuz talebesi ici n alınacak ola~ 600 - 7 50 rrıetfO 

yerli malı elbiselik ku~ıış açık eksiltmeye konulm~~:~ 
Bir metrosunun muhan·mıen fiati 550 kuruş, muva ~ 
teminatı 31 O Uradır. İl:',teklilerin şartnamesini gö~~rı 
için Yıldızda okul kal<:ımine ve eksiltmeye girmek 1~~f 
2-12-935 salı günü sa at 15 te Fındıklıda Güzel San'atlt rı 
Akademisinde toplanacak olan komisyona müracaa ~ 
eksiltmenin saat 16 C'ıa nihayet bulacağı ilan olunur. 

(7221) 


