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SAvısı KURUŞ 

Zecri Tedbirler 
Faşist meclisi bugünü denaat 
'le insafsızhk diye tavsif ediyor 
Roma Ve Bütün Belediye Dairelerine Bugünün 

Hatırası Olarak Birer Taş Konuyor 

Mussolini Yeni Salahiyetler Aldı 

=~~~:ı~, 
ut~ durum, bugünden itibaren 

3'enı bir merhaleye girmiı bulunu
ror. Bunun iki sebebi var: Biri dev
;tlerin bugünden itibaren ltalyaya 
b?rfı alınacak zecri tedbirleri tat. 
ıha başlamaları, diğeri de ltalya

'lıın Habeş cepheleri bafkumanda
nı General de IJono'yu geriye çağı
rarak, yerine Genel Kurmay Bafka. 
~ı ~ulunan Marefal Badoglio'yu 
aYın etmeaidir. 

Zecri tedbirlerin tatbikine baf· 
~a__nrna.n hakkındaki karar ltalyada 

"Yiik akialer yapmıf ue bu tedbir
lere i§tirak eden devletlere karfı 
bi.iYiik bir infial uyandırmııtır. Mu
•olininin laıiat büyük konaeyİnde 
6u tedbirleri "inaalaızlık ve dena
ot 1., kelimelerile tauail etmen, '
falycının bundan a% r..ok ürkmekte 
0lrnaaının bir delilidir. 

ltalyada :zecri tedbirlere karft yapılan aon gösteriler esnaaında •• 

General Bono'nun geriye çağnla
~olt yerine Marefal Bacloglio'nun 
' 0 Yini de cephelerde ileri hareketi· 

• - • ., -- ...... ~c• ııeceğınin 
bir ifareti telakki edilmektedir. J. 
talYan menabiinden gelen haberle
re llÖre yeni kumandan iıe baılar 
b.aflama% /talyan taarruzu da daha 
fıddetli bir ıekilde başlıyacaktır. 

Gelecek birkaç günün uakayii bu 
laaberin ne dereceye kadar doğru 
~lduiunu gösterecektir. Bununla 
d e~~~er. cephe kumandanlığındaki 
c: e~~fıklık ve taarruzun fidcletlene-
e11ıne dair uerilen haberler, her
~alde %ecri tedbirlerin tatbikine 
aılandığı b:r zama::da, bir neui 

mukabele telakki edilebilir. ... 

Roma , 17 A.A. - Stefani ajansı 
bildiriyor: 

Faşizm büyük konseyi dün gece 
toplanmıştır. 

Senato başkanı, bütün konsey üye
leri adına aşağıdaki takriri vermiştir: 

"ltalyan milletinin, 2 llkteşrin mu· 
- •-.---•-.W u;,....]Jl c:nill YCÇ• 

hile, genel hi11iyatma tercüman olan 
büyük konsey, Dıiçenin ıahsında, ltal 
Y8:n~n ha~atı ve iıtikbali için elzem şe
raıtı, evlatlannın gıı,.retile Altik.ıufa 
temin etmek hususundaki milletin 
haklannm en yüksek vücude getiri
cisini heyecanla alkı§lar ve Düçenin 
eserine kayitsiz ve şartsız emin bu -
lunan bütün 1 talyanlarm elzem hedef 
lere varmak için her türlü fedakar
lıklara hazD" bulunduklarını teyit e-
der.,, 

Bundan sonra parti sekreteri, Af
rika işinde inkılabın esas fikrini ve 
Romanın ölmez ve kurtarıcı medeni
yetini silahla ileri götüren yeni faşist 

[Arkası 9 uncuda] 

Zecri Tedbirler 
Ve Türkiye 

Ankartı, 11 (Telefonla Hususi 
MiıiltcliirineU Wliliriyor) - Ulıular 
Soayeteainin kararla1tırdığı eatular 
içinde bundan aonra ltalyaya aev
kedilecek mallarımı%ın bedelleri
nin naaıl ödeneceğini alakalı yurt
tatlar önümü:zdeki günlerde öğre
necelıle..Ji ... Bu nıallar be~elleri
nin memleketimizdeki ltalyan mal 
liibatı ile ödenmesi eaas itbariyle 
kararlafmlftır. 

Ankara, 17 (Telefonla) - Bir 
ltalyan müeuesesinin hükumeti
mizden alacağı taksitler Türk pa
rası olarak Merkez Bankamıza 
yatırılmağa baılanmıı ve bu para_ 
nın ancak mal almak suretile mem
leketimizden çıkanlabilmesi karar 
altına alınmııtır. 

............ ~ 

Üçüncü büyük taarruz başhyor 
Yeni Başkumandanın 

Beraber Taarruz Da 
I şe Başlamasile 

Başlıyacak 
Asmara, 17 (A.A.) - Yabancı müşahitlerin kanaatine göre 

~areşal Badoglio yeni vazifesine başlar başlamaz taarruzu daha 
t~ddetli ve daha seri bir tarzda ilerletecektir. Böyle bir tabiyenin 
ırtakım tehlikeleri varsa da Habeşlerin elde edecekleri münferit 

~~vaffakıyetler İtalyanlar hedeflerine eriştikleri takdirde hüküm 
suı kalacaktır. Diğer taraftan, İtalyanların ağır ve bir sistem 
~ahilinde ilerlemeleri zecri tedbirlerin artacak olan tesirinden 
d aşk~ Habeşlere daha iyi hazırlanmak zamanını kazandırmakta-
ır kı bu da beklenilen nihai zaferi güçleştirebilir. 

• • • 
Yeni Kumandan 
13 Nap~li, 17 (A;A.) - Mareşal 

tdogho, 2,000 ışçi nakletmekte 
0 an Sannio vapuru ile hareket 
'bniştir. 

Taarruzun ikinci 
safhası başlıyor 

be Roına, 17 A.A. - İtalyan ve Ha. 
Pı f lutaıan araamda ilk bir ciddi ka
~ tırııı.nın vukuu beklendiği ıu sırada 
b ~I B~doglio'nun heyeti seferiye 
.::~~anlığına tayini, mücadele
t~cı ~asnun batlangıcmı göı. 

il edır. 
1 aS: ~!-Dm gayesi, 1 talyanlarm 
~= .tarihınde uğramı! olduklan he
-metin · tikamı h-.,. ın nı almak idi. Bu sal-
d~ • tam~lanması, ilk zamanlar
)\l h rı fatııt olan ve Romaya yürü
C 1 at"eketine ittirak etmiı bulunan 
eneraı q Bono'ya wrilmiıtir. 

lArkası 9 uncudal 

Yola Çıktı 

Maref!JI Badogli~ 

---, 
Yunan limanları 
lngiliz filolarının 
istifadesine mi 
bırakıhyor ? 

MVZAKERELERDEN 
BAHSEDiLiYOR 

Atina, 17 {Apoyu Matini ga

zetesi yazıyor) - Yunanistanın, 
Üaaülhareke ittihaz edilebilecek 
bazı limanlannı ve bunlar arasın
da bilhaaaa Sudar limanını lngiliz 

donanmasının faaliyetine tahsis et 
mesi ve buna karıılık Kıbriı ada
sının Yunanistana terkedilmesi 
hususunda iki hükumet arasında -
ki müzakerelerin ilerlediği yolun· 
daki haberlerini "Radyo Nasyona
le Roma,, Ajansı teyit etmektedir 
Atina Ajansı dün bu haberleri 
kaydi ihtiyati ile neıir ve naklet
mektedir. 

Baıbakan Kondilis bu hususta 
kendisine sorulan suale sadece ı•ı 

cevabı vermittir: 
- Haberim yok. 

Yakında: 

2000 LlRA 
MÜKAFATLI 

Ev Kraliçesi 
Müsabakamız 

SAYI 210 - 3513 
On Birinci YIL 

Miıdiır : 24318. Yazı işleri : 24319. 
İdare ve Matbaa : 24310 

Bugün Başladı 
' Mısırda Grev 

Ve Karışıkhk 
Sürüyor 

Kahire, 11 A.A - Dört bin tale
be greue deuama karar vermiftİr. 
VilaY9tlerdeki tarım mektepleri 
de greu ilanını kararlaftırmıflar. 

dır. Kültür Bakanlığı bütün san' at 
mekteplerinin 21 ilkkanuna ka
dar ltapanmaaını emretmiıtir. 

Yeni Saylavlar 

Hüaeyİn Ralımi, lbrahim Tali 

Ankarka, 17 (Telefonla Hususi Mu 
habirimizden) - Münhal bulunan 
sa:yl .ltl ı çin Parti namzc.tlerini 
hafta içinde ilin edecektir. Bu nam
zetler romancı Hüseyin Rahmi, sabık 
Trakya genel espekteri lbrahim Tali, 
Hatice ve muallim Esattır. 

inebolu Faciası 

Bir vapur Çanakka
leden geri çevrildi 
Hakiki Mes'ulleri Tesbit için 

izmirdeki Kaptan-
ların Da Gelmesi Bekleniyor 

Konaoloslar ue ecnebi vapur kaptanlan l:zmirde gömülen deni• 
lıurbanlarının cenaulerini takip ediyorlar .. 

Denizyollan idaresi, lnebolu facia- idaresi, bu mesele üzerinde Istikbal 
sınm idari tahkikatına devam etmek- vapuru mürettebatının mali'imatına da 
tedir. Ege vapurile ıehrimize gelen müracaat edecektir. 
tayfalar, bugün de sorguya çekilecek- • 
!erdir. Denizyolları Direktörlüğü, va- iki aelerin kaldınL 
zifelerini bırakarak tahlisiye sandal- maaı düfünülüyor 
lanndan birisi ile lstikbal vapuruna lrrebolunun batması üzerine sefer -
geçen tayfaların kimler olduğunu tes- lerde yapılacak değişmeler için he
bite başlamıştır. Bunlardan bir kısmı nüz bir karar verilmemiştir. Vapurla
son dakikaya kadar gemiden ayrılma- nn İstanbuldaki dinlenme müedetleri 
dıklannı ileri sürmlitlerdir.Diğer bazı kısaltılacağı gibi Karadeniz cumartesi 
tayfalar da, geminin suya gömülmesi- postalannın ve Iskenderiye hattının 
ne beş dakika kala sandallarına bin- muvakkaten tatil edilmesi de düşünill 
dikleri iddiasındadırlar. Denizyollan ; [Arkası g uncuda) 

''Ulus,, un Dil Yazıları Celal Sahir 

Devir -Zaman 
" Devir, devre, daire, zaman ,, 
sözlerinin etimoloji, morfoloji 
ve fonetik bakımlarından 

çözümlenmesi 
DEViR - DEVRE 

Kelimenin etimolojik şekli. 
(1) (2) (3) 
(ed + ev+ ir) dır 

(1) ed: Köktür. Burada çokluk, 
genişlik, imtidat ve hareket anlamı
nadır (zaman ve saha hakkında). 

(2) ev: Hareket ve imtidat .. v. s. 
halini ifade eden ektir, (ğ, k gibi); 

(ed + ev = edev), hareket ve im
tidat .. v. s. faaliyeti. ("edik" şekli de 

1 
varıdır) (1) Radlof li'ıgati. 

(3) İT: Düşünülen şeyin, muayyen 
ve müsbet bir nokta ile alakasını gös-
terir, yani düşünülen hareket ve im
tidat faaliyetinin muayyen ve müsbet 
bir noktada, ona bağlı olarak, onun 
etrafında vuku bulmakta veya vuku 
bulmuş olduğunu gösterir. Dönmek, 

[Arkası 9 uncuda] 

(1) Radlof• lQgati, I. cilt, uygur leh
çesi. 

Fener-Beşiktaş Maçı Yapılamadı 

Dünkü yağmur, Fener.Be1iktQf maçının yapılmtuını geriye bıraktı. Gü
nef Eyübü yendi. Reamirrıd Fener - BefiktQf maçı için bilet alıp sa
haya girenlerin tekrar paralannı iatemelı için lfİfe önünde yığılıf ve 
haykırışlarını g&teriyor. Maçlara ait yazılar 7 inci aayfada 

•• 

Dün Oldü 

l>kurıarımıza teeuurJe haber ve
riyoruz: Zonguldak say lavı §air 
Celal Sahir öldü. 

Güzide ve hastııs bir ıair olduğu 
kadar faziletli ''e bütün vasıflarile 
tam bir inıar. olan Celil Sahirin bu 
ölümii ıüphe yok ki bütün memle
kette derin bir kederle karıılanacak. 
tır. Şair bir buçuk yıldanberi has
taydı ve ciğerleri yakalandığı ke· 
mirici iJletin verdiği istırap içinde 
günden güne bitiyor ve o r§ığı biten 
bir mum gibi hergün hayatının so
nuna eriyordu. Nihayet, verem 
muzaffer oldu ve Celal Sahir öldü. 

Evvelki gece gözlerini hayata 
kapıyan şair 1883 te lstanbulda 
doğmuştu. Genç ya"ında edebiyat
la ~eşgul c:>lmağa başladı. llk tiir
lerı Serveh Fünunda intitar etti. 
Meşrutiyetin ilanından sonra mer
hum Şebabettin Süleymanla bera
ber Fecriati mektebi edebisini kur
dular. Son dt;rece ince, hassas, lirik 
t~~rlcrile kendisine pek .. abuk bir 
§ohret yapan Celi\l Sahirin Beyaz 
gölgeler, Buhran, Siyah kitap gibi 
edebi eserlerinden baıka Meb'us 
namzetleri, Sirraon. Yeni kitap gibi 
eserleri ve alfabesiyle küçük imli 
lugati ve birçok mecmua ye kitap
larda §İİrleri ve edebi makaleleri 
vardır. Yüksek tahsilini hukukta 
yapmıı olan Cel8.I Sahirin edebi hü-

r Arkası 9 uncuda 1 
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Düşündük~e 

Emri vaki un 
Emri vaki asrındayız. Japon

ya üç sene evvel Mançuriyi iş
gal etti, Mmetler Cemiyeti bir 
tahkik heyeti göndermekten bat 
ka hiçbir şey yapamadı; Alman
ya V craay muahedesini yırttı, 
Fransa ve muahedelerin tadiline 
aleyhtar olan milletler bu emri 
vakii de olduğu &ibi kabul etti
ler. 

Bütün diplomatik münakaşa
ların emri vikiler karşısında ac
zini anlayan Mussolini de Habe
şistanm üstüne yürüyüverdi ve 
henüz Faşizm için yıldırıcı bir 
mukavemete tesadüf etmeden 
ilerliyor. Buna karşı zecri ted
birlerin de faydaıızhğırun anla· 
şıldığmı bildiren haberler var. 
Gazetelerimizde çıkıyor. 

Hayatın kendi mantığını ve 
iradesini tafıyan emri vikiin za
ferleri karşısında akıl mantığı.
nın ve siyasi bir diyalektiğin, ar
kadan gelen bir kelkihya gibi 
her işe fuzuli yere bumunu ıo
kan birer tufeyli ıayıldıfı bu a
ınrd~ nazariyelere bclbağlayan
lann vay haline 1 

"Kuvvetli ol, çok konuşma ve 
yürü!" diyor, bu merhametıiz 
2ıır. 

Peyami SAFA 

Geçit yerleri teabit ediliyor 
Seyrilıefer mWıendiı ve memurla

nndaıı kurulu bir heyet, kazalann 
önüne ıeçmek için lıtanbulun bilyllk 
buı caddelerinde ıeçit yerleri teabit 
etmektedir. Bu arada yollann birlet
tili yerlerde halkın karpdan kafJıya 
geçeceli noktalar da tayin edilecek
tir. Bunun için evvelce taurlanan ıe
çitler bUyük renkli tatlarla dötene -
cek Ye biltUn nakil araçları bu ceçide 
yaklatmca ıUratlerini azaltacaklardır. 
Halkın kar§ıdan kafJlya emniyetle 
geçmeaini temin edecek olan bu yer· 
lerde ıoförler bir kaza yaparlaraa a
iır cezalara çarptırılacaklardır. 

Evkafla Belediye araamdaki 
anlapmamazhk 

Evkafla belediye arasında ihtillf ı 
ortadan kaldıracak olan uylavlar he
yeti, bu ayın 26, 27 ve 28 inde topla
nacaktır. Heyet, her iki tarafın ve
killerini dinliyecek ve en çok ild ay 
içinde anlapmamazlık üzerindeki lı:e
ıin kararını verecektir. 

Eyüp kaza.mm hudutlan 
hazırlanıyor 

Yeni te§kil edilecek Eyüp kazası
nın sınır haritalan belediye harita ıu
beai tarafından bazırlanmı9tır. Unka
panı köprüsünden itibaren bütün Ha
liç sahilleri yeni kazaya bağlanmak
tadır. Haritalar, lç Bakanlıjma ıön
derilecektir. 

Nipntqı :vanamı 
Dilnkil nillhamısda Nipntaıında 

Kuyuboltan ıokajmda Cevdet Molla
ya ait 9 - 1 1 nwnarah evin bir yan
gın neticelinde yandıjını yumııtık. 
Zabıtaca yapılan tahkikat, yanımın 
bir kua eaeri oldujunu ıöatermiştir. 
Binanın bot olan orta katında tami
rat yapmakta olan amelenin içtikleri 
siıaralatı .andilnneden yere attıkları 
ve bunların dötcme tahtalan arasına 
girerek yanıına aebebiyet verdiji an
la'11mııtır. 

No. 93 

Cumbadan 
Rumbaya 

S•TY•Z BllDl 

O 11rada Faziletin önüpde etilen 
•ir ıenç ODU dama çatmnııtı. 
Cenç laııı:, claJıa ziyade Mandub 
Beye bllkarak. ıruptan mibaade 
iatedi. Cöııı:leriade Memduh Be1• 
lca11ı, takdire, aiteme, z&fa benzi-
7en huauai bir alaka •ardı. Tahsin 
Bey de bunu ıördi " Fazilet ka
•alyeaile beraber uııı:aklattıktan 
aonra Memduh Beyia kulajına 
eiildi: 

- Dikbt eıttıin ... "?diye...-. 
Memduh S.,. ıerclanmm katım 

çoialtan bir has .. sunar içincle ba.. 
flDI ıeri çekerek: 

- Ent, cliye mırıldandı. 
Cemile her ,.)'i an)&llllfb. Ken

diaiae Y.-İlea rolin aeticelerinden 
m.....ua olcluitmu ili.a ec1 ... Mem
duh Be1le Taı..ia araamdaJd ba 
konupnadan hiçbir f91 aalwadıiJ
IU sannettirmek içia IGl'da ı 

- Nedir? Ne Tar? 
Tahaha S.1 Camileaha aatmı ha

fifçe olq.,.arak ı 
- Yola bir ..,., dedi, 1"a luııı:la 

•ilan biribirl.-in• MYdalı. •• 
Tahainia aöylem•i• mecbur ol

cluia ba yalaada11 sinde ,.alan 
1Ö71mıe küiliyetine içerl17en Ce-

ikinci Ekmek 
Yarın Çıkacak 
Yarından itibaren ikinci nevi C'k

mek çıkanlmaıma batlanacakttr. Bo
lediye, ikinci ekıneğiq çetniai hak
kında bufiin fırıncılara tebligat ya
pacaktır. Satı§lar sıkı ve devamlı bir 
kontrolden geçirildiği takdirde bu tec 
rübenin çok iyi aonuç vereceği mu
hakkak aayılmaktadır. Son hafta pi
yausına göre, ikinci ekmeğe konula
cak azami fiyat 12 kuru§tur. Fakat, 
buğday fiyatlarında be§ gündenberi 
45 paraya yakın bir dütüklük ıö:-ül
miiftür. Bu tenezzül, un piyaaaaına 
tesir ettiji takdirde narhın daha ucuz 
tcsbiti mümkUn olabilecektir. Beledi
ye, bu farkı Tecim ve Zahire borusı
nm bugünkü aatıflarma göre tayin 
edeuktir. Birinci ekmeje 13, ikinci ek 
meğe iae 11,5 lı:uruttan narh verilece
ği umulmakütadır. 

Yeni ambarlar yapbnlıyor 
lnhiurlar idaresi, tütünlerinin iyi 

prtlar içinde aalı:lanmaaı ve itletil -
meal için muhtelif yerlerde yeni am
bar ve depolar yaptırmaktadır. Bu 
arada Gönen, Akhiur, Urla, Mllls, 
Kırklareli, Rize ve Samıunda ambar
lar kurulmaktadır. 

Türk Hıriıtiyanlar Birliii 

r Meml•k•~ 1-~ ~~:.:rd~ ~e:~i::? J 
çekten acınaccdı haldedir. Ne tüc. bcqka, aonra •elen partuinin liatı 
car, ne peralıendeci ne de bunlan batka konuyor. Sonun açılı hir mi. 
lıontrol edenler bütün dünyanın -'ini bir •lıodClflmu 6iu 6ÖdV. 

artılı 6ir a)'(Ui alride, bir ticaret di. Geçen ıene Scıilılı Balıonlifın
me.hebi 6ibi laaaupla kabul ve ca peralıende liatı 190 lıat'Uf Jıe.i. 
tatbik ettiklni maktu fiat umlüne lerek fİfelnin a.tüne öyl.ee J'Cl2 • 
bir türlü raihet etmezler. Bundan dırılan bir ilacın bu ıenelci liatı 

dolayı memleketimuin bir "pa- 250 ku"lf olarak lıonnwflur. Bu 
sarlık,, yeri olduğu adeta ellren- ne hiçim iftir1 o ilôa terkip eden 
ıel bir teuatürdür. maddeler acaba ltalya- Htıbet 

Gerçi baaı yerlerde bu maktu fi- laarbi dolayuiyle palaalılaıtı mı1 
atı talrlit edenler oardır. LôlrU. ha- ~u liatlan lıo)'Glllar, bu ilcicın •' 
lil bir taayilr, ulalı bir Clfİnalı" on- kiclen J 90 lrurufCI Mıtıldıfını bilir. 
lan hemen ha yoldan ayırmı)'a iri. lerlten yeni parti,,. neden 60 lıu

layet eder oe 141İu maluıu,, ola- "'f yani yüade 30 birden ~· 
ralı liatta ''teruıilat,, yaptınr. lıabul etmİflerdir1-

Bu, •ayric:üldi bir,.yJir o• ayıp- Franaada liah 11-18 lrank a. 
fır. Ticoretin 6ütin mecleni.mala.
meaini ~ri aalıtulı. Olçülerimiai 
bile deliftiNlilc, lôlıin biT türUi bu 
din,,a adetini kaonyamadılı. Bir. 
,.,, a .. rine hncın ralıcunın ne ila
de .ıtifini hcila anlıyamaclılı. Siae 
bu arada daha garip bir vak'a an. 
lcıtacafıa. Gciya ihtiltar olnuuın cli
Y• hınır ilaçlann Ü.tüne peralrrn
de 1at1f liatlan ,._ı.r. Bu licıtlor 
olıaclar pnİf lıonar iri; ecaacı ha
tırlı rnüfterİlnin• 6andan "ikram,, 
Lır yapabilir. Bu da birp7 delil. 
Aorupacfan .. ,.,. 6ir ilôan bun-

rcıaında dolClfGn bu ilacın bu ffne 
liatı 250 lrurufG çıkmqtır. Gele
cek ıene 500 lıurUfa çılrmı~caiı· 
nı kimae keıtiremea. Denecek iri; 
ticaret aerbeıttir. Herlı•ı ilcicrnı;.. 
tedifi liata ıcıtar. Onu da kabul•· 
de~. O halile ilclflanı ''empo• li 
at,, lro7'ftamalı oe i1cis olıf Hl'İfİnİ 
de ıerhut bıralmtalı lıiı Nhhf 
oüan da lüıtlar lualriM Nl1İ~ 
baı.an. 

B~ höyle ıliiflinii~rva. 

Siz ne dersiniz? 
Türk Hıriıtiyanlar Birlili dün aa

at on dörtte Beyojlu Halkevinde bir 
toplantı yapmıttır. lçtimaa 150 kadar 
üye ıelmiı. toplapbyı birlik batlranı '"----------------------------..J 
Davit Yılmu bir .azle açmııtır. Bun-
dan aonra, birlitin kurulutundan do
layı Ulu ÖnderıfAtatUrk, Baıbakan 
lımet lnönU ve iç Bakanı ŞükrU Ka
ya ile Cumhuriyet Halk Partiıi ıe
nel ıekreterHtinden selen batank 
telgrafian okur,nuıtur. Davit Yılmaz 
aynca bir konferanı vermiftir. 

Kanuni Süleymanm kılıcı 
İstanbul Alman Viskonsoloıu Her 

Zavkin yabancı memleketlerden eline 
geçen Kanuni Süleyman& ait bir kJ. 
lıcı müzeler idareıine hediye etmittir. 
Kılıç, Topkapı sarayı milzeıinde ıa.
terilmektedir. idare konıoloaa tetek
kUrlerini bildirmittir. 

Bahkhanede sece aabılan 
Babkhanede geceler de 1&t1J yapıl

ması mevzuu üzerinde bazı inceleme
ler yapıldığını yazmıttık. Balıkhane 
direktörü, bu huıuata tunları aöyle -
mittir: 
"- Balıklann ço&u ıece tutularak 

ertesi gün balıkhaneye getirilir. Sa
tıştan sonra ıelen m&llar pek azdır. 
Balık bu mevıimde bir gece içinde 
bayatlamıyacağı için ertesi günü pi
yasaya çıkarılmasında mahzur yok -
tur.,, 

Belediye i,Ietme hazırlıkla
rına bqlaclı 

Haliç Şirketinin ayın 22 ıinden ıon 
ra faaliyetini tatil edeceğini bildirme
ıi Uzerine, belediye, bu iti ehemmi -
yetle tetkike batlamıştır. Daimi En
cümenin ıon toplantısında Haliç Şir
keti ile belediyenin bugtınldl duru -
mu gözden geçirilmiı ve münakalit 
belediyeye verildiği takdirde ahna -
cak tedbirler etrafında göril§illmUı -
tür. Şirket ıeferlerini tatil ettiği tak· 
dirde ortaya çıkacak hukuki vaziyet 
te ayrıca incelenmektedir. 

mile fazla sormadı; fakat, içinden: 
"Seni yezit domuııı: HDİ, diyordu, 
benden &izlenin ha •. .'' Yalnız, 
içinde doian bu hafif kini tatmin 
için evYeldea Yerilmit bir karan 
yoktu. Bütüa bu oyuna hep tece .. 
aüıle n ne yapacaiını bilmi1enle
ria herhaqi bir hareketi hareket· 
aizliie tercih etmeleri ıibi karar
aızlık aevkile alet olmuıtu. Bunu 
hiaaeder etmeııı: keadi kendine aor
duı "Niçin ıelclim ben buraya. •• 
Selimle niçin kaYıa ettim? Ona ni
çin hep naa ediyorum da bu herif
lerin clalanl'elİne OJUDCak olu10-
rum 7 Ne Yar burada 7 PNDMıin .... 
IİDİ merak ettim?n Biras eYYel 
renk, panlb, urafet, muild, sb•I 
ric:ut, kibarlık, alır .,,., Maket 
ve kencllliae ıilt..U• tneccUla, iJ
tif at halinde ayn aJTI cuilMlerle 
allkaaım çeken bu salonları, bu İD
aaıalan, ita Ml'Yet " rbellllderi 
timdi t.....-ile maaaus buluyor
du. lçia• birdenbire ubab buaut
tu 

- Ne saman aid .. lis 7 .tiye 
IOl'ciu. 

Saatiae ltalraa Tahala Beyı 
- Ammaa c.milem. diyonla, aa

at Plaa oa Od,; yirmi ı~. • 
lulclnua h-- ......... bir c1 .. 
likaalı itala~ --la dam lL 

Cemile öfke O.ı "hain ita ıece 
itin ıücün meyanecilik mi?" diye 
batıracaktı, fakat PN .... in k~ 
leriae yaklattıitm ıörea TaUia Ye 
Memduh Beyleria oaa doiru kot-

Kuduza Karşı 

Mücadele Şiddetlendirildi, 
Köpekler Toplatılıyor 

Beykoz kaymakamlığının vadettiği mü 
ki.f at tartlarım değiştirmesi muhtemel 

Kuduz zvak'alannm çoğalmaıı kar
~ısında başıboş köpeklerin toplanması 
için yeniden sıkı emirler verilmittir. 
Son bir hafta içerisinde bütün tehirde 
iki yüae 1akm köpek öldilrillmütttir. 
Beykoa kaymekNPlrp, hw Jrapelr kuy 

ı uğu getirene 25 kuru§ vermcği karar 
lqtırmı9tır. Fakat, bu kararı ameli 
bir fayda temin etmiyeceği meydan
dadır. Kuyruk kuilmeainin köpelı:ler
de ölümü intaç etmediği herkesçe bi
linen bir hakikattir. Kaldı ki. bazı 
cins köpeklerde kuyruk Jre.il-i bir 

iran teb'ası olanlar 
Askere Gidiyorlar 
Şehrimizde bulunan İran tebealı 

90 5 - 915 doğumlular askere ça ğırıl
mıttır. Bir haft•danberi lran konsolos 
tuğunda bu doğumlulann .Uel bakım
ı.an yapılmııtır. Muayene, dün de ha
raretle ıürmüıtür. Süel vazifesini gö
remiyecek derecede hasta olanlarla 
batka taraftan ıeliri olmayan ve ka
zandığı gilndelikle ihtiyar annelerini, 
babalarını ve çocuklarını besleyenler 
hizmetten muaf tutulmaktadır. Tah
min edildiğine göre, lrania aske~lik 
yapmaya mecbur olanlar 500 - 600 ka 
dardır. Bakımı yapılanların nüfus ki
ğıtlan konaolo.luk tarafından alınmıf 

malan berine likırd111 •hında 
kaldı. 

Preme1, Cemilenin 1anma kadar 
seleli,-· elbaclen tutarak: 

- Baydıaas kısım, dedi, Iİııı:i bü
feye ıötlN;rim, orada ıiirlerinis 
...,.fine U.inle birer f&IDPanya içe
lim. 

M .. duh n Tabiin Be1lere de 
c1aa .... kı 

- Siz de buyn1n, rica ederim, 
dedj, bqkalarma da yol ıöateriai:a, 
bunu aizin mniııı:, Memduh Be1 ... 

iki adım attıktan aonra ilive et-

teamül haline gelmiıtir. Kuyruk ba
!ına 25 kwut vermeği vadeden Bey
koz: kaymakamlığının, mücadelenin 
tamamen faydalı sonuçlar vermesini 
temin için mükUat tartıannı delitti
receti umulmaktadır. Alikadarlann 

~ verdiği maJOmata göre, kuduz teda-
visi ıö·enlerin ıu noktalara dikkat et
meleri lazımdır: Rakı içmemek, Ani 
korku geçirmemek, ıiddetli aofuta 
karşı kalmamak. Bu p.rtlar ihmal e
dildiği takdirde kuduz tedavisi 2~~ir
mit olanların kudu.,..ıan milmkun-
d .• \U'. 

Otomobillerin plika paraıı 
indirilecek 

Şoförler cemiyeti, plika para11-
nın ağırlıfını ileri ıürerek viliyete 
müracaatta bulunmuıtur. Pllka ile -
retleri ıon zamlarla eskiıinin iki mia
line çıkarılmıttır. Bu bal, birçok o
tomobillere belediyece haciz konul • 
maaına ıebebiyet vermlttir. Pllka pa
ra11nı ödeyemediği için piyaudan ç~ 
kilen otomobillerin aayısı 500 e yakın 
dır. Verilen malumata ıöre, Şehir 
Mectiıinin önümüzdeki toplantııında 
plib paralannın aıgart hadde indi
rilmesi için bir teklif yapılacaktır. 

~ır. S~nuç, ilcililere ıuetelerle bildi
rilecektir. 

ti: 
- Bu akf&ID nekadar mu•affa

kıyetinis oldutundan haberini• yar 
mı, Memduh Bey 7 

Cemile bu aöııı:ün de Memduh Be
J'İD almak iatediti lasa, 1aai F asi
lete ait bir ima olduiunu aalamııb • 

Prenaelİn Cemileyi elincln tuta
rak büfeye götünneıi, bGtiln aalo. 
larcla alaka uyandmDlfb. Davetli
ı.. halclql)'Ol'iardı: 

- Şairmit bu laa. D....ıa pren
aeae tiirlerini okum.,. 

- Güzel mi 1•ııı:IJ'onnuf 1tari 7 

KUÇUK HABERLER 
• 

• Çemberlitaşın kaide kısımların· 
dan bazı küçük taş parçalarının dö -
kUldüğü gCSrillmüttür. Muhtemel ka -
zalann önüne geçmek için Çemberli 
tatın Tavukpazarına bakan akideleri 
etrafına telörgü çekilmiftir. 

• Evvelki giin Süleymaniye kütüp 
hanesi civarında yapılmalcta olan ka
nalizasyon ameliyesi esnasında mer
mer da,emeli büyük bir bina ankazı 
meydana çıkarılmıştır. Müzeler Genel 
Direk~ö-lüğU, yaptığı incelemelerde 
binanın ve direk kaidelerinin yerinde 
olduğunu anlamıı ve kazının genişle
tilmesini bildirmif tir. 

• Son günlerde torik akını devam 
etmektedir. Balık geçen seneden faz
la olmakla beraber, fiyatlar yüzde 25 
kadar pahahdı!". Bunun sebebi, Italya 
ve: Yunaniıtana ihracat yapılmasıdır. 

• Univerıite Dil okulu, okunan ki
tapları her sene değiştirdiği için bir 
çok fakir Universiteli gençler müşkü
lit çekmektedirler. 

• Galataearay liseainde dün bir top 
lantı yapılmıt ve aan'atkirlardan mü
teıekkil bir heyet konserler venni§tir. 
Toplantıda 200 den fazla çağmklı bu
lunmuttur. 

• Y etilköy fenerinde bulunan sis 
dildUfU uzun bir zamandanberi tamir 
edilmektedir. DUdüğUn tamir itle·i ev 
velki gün bitmittir. Çarpmba günü 1a 

babından itibaren çalıtbrılacak olan 
düdük, siıli havalarda fenerin yerini 
&Öltermeye yarayacaktır. 

• Belediyeye geçen Sanuaryan ha 
nınm birikmit kiralarından bir kıımı 
ile ilk mektep bapuaJlimlerinin bet 
aydır verilmeyen makam tahsilatlan
nm CSdenmeai ka.~arlaıllUJb. Bu para, 
anümUzdeld haftalar içinde dağıtıla
caktır. 

• Suçlular kurumu ida~ heyetinin 
müddeti bitmiftir. Buıün uat ondan 
on altıya kadar Bahfekaprda cemiye· 
tin merkezinde bir toplantı yapılacak 
ve aeçime batlanacaktır. 

Giine, KIObünde 
Konferanslar 

Dün akpm Güneı klübünde kış 
mevsimi konferanslar serisinin birin
cisi Peyami Safa tarafından münev
ver ve allkalı bir dinleyici kütlesi kar
ıısında verildi ve ayni zamanda Istan
bul radyosu da bu konferanaı memle
kete nakletti. 
Konferansın rnevzuıı romanilr 
Peyami Safa romanın mevzuunu 

bütün et-:-aflarile tahlil ederek: "Ro
man nedir, tekniii nasıldır, ne türlü 
yazılır v• nftı.ayet naaıl yazılmalıdır?., 
aorularıru ayrı ayrı ve çok canlı bir 
surette anlattı, dinleyiciler ve bilhas· 
sa roman okuyucularının alakalan tat 
min edilmif oldu. 
Konfuanı bittikten aonra, değerli 

tair Celal Sahirin ölümü münaaebeti
le ayakta bir dakika ıusuldu. 

Peyami Safanın çok dikkate değer 
konferamıru yarınki uyımızda neşre
deceğiz. 

Dün akp.m konferansla ayni zaman 
da Güneş klilbilnde danslı çay da var
dı. KlUp uala.n ve davetliler (Sait 
Edip) orkestraaının çaldığı ~zel ha
valarla dansederek güzel vakit geçir -
dil~r. 

Güne9 klübUnün gelecek konferan
aı önUmUzdeld a~n birinci pazar gü
nü olan 1 Birincikanun tarihinde Is
mail Habip tarafından verilecek ve bu 
seferki &ibi yine radyo ile de nqredi
lecektir. 

ı 
- Ben dinlemedim. Saniha din

lemit: "Bayıldım I" diyor. 
- Kendiai de çok güzel kız. 
- Çok ta terbiyeaiz. 
- Terbiyesiz mi? Acayip 1 
- Demin danaediyordu, kavalye. 

Iİni bıraktı, "Göiaümü aıkııtırma
yın !" diye baiırdı, yÜrüdü, ıitti. 

- Memduhu aeYİyormuf bu. 
- Akrabaıı imif. 
- intihar da etmit: Jrmtanmılar. 
- Memduhun da neaine 7 
- Zenıin. 
- Doiru: Her ıey para. Alrvel"-

M bari Memduh. 
- Gözü Fuilettıe. 
Cemile büfenin önüne geldiii 

saman uııı:un aalonu boydan boya 
kaplayan •e çiçekler araaına yer-
18ftirilmit si•li ampüllerle, 9'ÜmÜ' 
talamlarile, billürlarla panl parıl 
parllJ'aD maaa üatündeki yemek ve 
meııı:e çeıitlerine t•fıp kaldı. O bu
na alelade bir aofra zannettiii için 
maaanm etrafmda aandalyeler ol
mamaıma •• bütün yemeklerin or
taya konmaıma taftı. O kadar hay
ret etmİ•tİ ki, ai:a biraz açık kal
dı. "Belki aandalyeler aonra ıele
cek" diye diitinmiittil. 

Prenauin ifaretile ıanonlar e•
Yell Cemileye, eonra kendiaine •• 
ötekilere f&ID&pnya Yerdiler. 

Prenaea kadehi. i kaldnuak: 
- Şerefinize içiyorum, Nahide 

Hanım 1 dedi. 
Cemile &ar&ı:de ilk defa olarak 

alama biradan batka iapirtolu bir 

Günün ic;inden 
Ekmek nümuneai mi 

arıyorsunuz? 
Ekmek buJama.mak. ekmeksiz kal"' 

mak her ulusun literatüründe birçok 
manalar bulur amma bizdeki minaJS
m pek vermez. Zira, dünyanın hiç ~ 
taıafında inaanlar bizim memleketı • 
mizde yaşayan insanlar udar çok ek
mek yemezler. 

Vücutlarının hatlannı korumak il" 
teyenleri, göbek bırakmaktan, yağlall 
maktan, çifte enseli olmaktan çekine.il 
leri veya doktorlarının herhanıi b~ 
tavsiyelerine itaat etmek iateyenlerl 
şöyle bir tarafa bırakalım, yemek de· 
nince en zenginimizin de, en züğUr
dümüzün de ilk hatırladığımız maddi 
~~~~ . 
Böyle bir memleketin bir ıehrinde bit 
ekmek meıel«i çrkma11 o tehir ura• 
yımn §Chircilik bakımından en büyük 
düftWUlı ile kartılqınaıı demek otur. 

Fiyatlar fırlayınca TAN ortaya 
(ucuz ekmek) tezini atmı§tı. Istanbul 
urayı narh komiıyonunun verdiği bi.r 
karardan anlaşılıyor lıci bu tezin dol• 
ruluğuna inanılmıttır; Iatanbul fınn• 
lan bugün yann 60 para daha ucuza 
satılacak bir yeni ekmek çıkaracak
lardır. Yalnız bu ekmeğin sert buğ• 
daydan yapılacağını öğrenmek bene• 
iıin teklini biraz değil, bir hayli de
ğiştiriyor. 

Bu ıonunca bakınca: 
- Acaba narh komiayonu bize ka..., 

rulmu§ buğday yememizi tavsiye ede
cekti de insafa gelip işi böyle hafif 
bir ceza ile mi geçi§tirmek istedi? 

Dememek elden ıelmiyor. lkind 
ekmek gıda, sağlık ve çe§ni bakımla
rından hiç bir eksikliği olmıyacak ve 
ucuza satılacak olan bir ekmektir• 
Böyle bir ekmek yapmaya muvaffalı 
olmanın kıymeti vardır. Yoksa aert 
buğdaydan yapılacak ekmeği fmncı • 
ların ucuza satmalanndan daha tabii 
ne olabilir ? 

• 
ikinci ekmeğe nümune mi iırtiy~ 

sunuz? 
Bugün, yüzde doksan ıekizimuin 

evlerine birinci nevi diye bırakılaO 
ekmek yok mu? lıte o. Rengi, çe§ni
ai, tekilsizliği, iyi pitirilmit olmamdl 
ile tam bir ikinci nevi ekmek olan -v• 
on beı yirmi yıl önce Istanbul fmn· 
lannda ikincidir diye aatıldığı bald• 
timdi bize: 

- Birincidir, hastır, halietlidirl 
Diye sunulan ekmek. 

Nizamettin NAZii' 

Belediye Mısır 
ı:"••ısını vol sanmı• 

Evvelki ıün Mısırçarım e.nafil• 
belediye arasında bir ihtilaf çıkmıt .,. 
108 kitilik esnaf topluluğu bir istida 
ile belediye aleyhine dava açmak i .. 
tcmiştir. lhtilif, belediyenin Mııır çat 
şısını yol aaya=ak esnaftan yol nizadt' 
lanna riayet etmedikleri için beter li
ra para cezası iıtemesile çıkmıştıf· 

Esnaf, burasının yol olmadıtmı .,. 
kendil~rine ait bir pasaj bulundufunll 
iddia etmi9lerdir. Belediye tarafmdaO 
yapılan takibat dunnuı, eanaf ta dr 
va açmaktan vazgeçmittir. 

Oniverıitede yabancı clı1 
imtihanları 

Kültür Bakanlığı, bütün direktat'" 
lüklere bir tamim göndererek Oni-v~ 
ıitede ikinci IÖmestre ba9langıcııı 
yabancı dilden bir imtihan yapııaca
&ını bildirmittir. imtihanda kazan•" 
talebe, ikinci sömestre de devam ıııeC
buriyetinden muaf tutulacaktır. 

içki ko,.acaktı. Biranın acılığını bİf 
sevmediii ve üç dört yud11111d_. 
fazla içemediği için bütün içkil.,. 
kartı bir nefreti Yardı. Fakat ....... 
panyadan birkllç yudum ~ 
hotlandı: 1' 

- A •.. Ne sibel ,., bu 1 cliyere 
bardaiı tamamladı. 

T aluin Be1 Cen4lenin actkJlllf 
oldujunu bewp ederek tabai~ 
biraz aoiuk tavuk koJ'IDUftu. ~ 
le bunu ıörünce Tabiin Beye: 

- Acele etme ayol! dedi, ,....,. 
dalyeler selain de ondan ~j .. 
Ayakta yemek yenir mi? G6J·r 
Prenaeı ita aözleri ititmeme! 1,.. 

\ea gelmek içia batmı çeYirtli, • • • 
ain Bey de fınattan iatifade C.....
lenin kulaima efilerek: 

- Cemilem, dedi, rica ideridl 
çoh lif itme. Y emeiini J'İ. 

Cemile önündeki tabaktan t•~ 
iua budunu elile alarak ağsnıa •O: 
türdü. Şampanyanın ilk buharı ~
tına YUrDIUf, alkol de karnını acır 
tırmıftı. Elinin lyanız bir h.,.~ • 
tile budun kemiiini çekerek ·~ 
afsile ll)'Jl'lllak için Jcunoetli , d.,. 
hareket yaptı. Fakat but elill dr 
fırlamlf, tam o sırada Cemileye 
aen premeain auratma ~ ,, 

Etrafta Lütiin daYetlilerı ...... 
diye baykmtblar. Ganonlar kor,; 
yorlardı. Fakat premea hafif b flfJ 
"Zarar ,.ok. •• n mırıldanarak h
uzaklattı. 
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Bir Müşkül Halledildi 
Klirnig Yunan 

Anlaşmasının 
10uncu Maddesi izah Edildi 

Türk -

[Hususi muhabirimiz bildiriyor] 

T" Ankara: 11 
"- üıic-Yu.,-n kliring anlatmaaı
liıae ~ maddesinin tatbik tek. 
fıııc1 aır Ekonomi Bakanlıiı tara
te1ı j1 ha~ırlanan ve ıümriikler 
~ dırektörlüfü tarafmdan 
)i hİld' l~re ıönderilen izahname-

[ ırıyorum: 
l -T··.-1_! d y . ..._1 " Unuye en unanıatana 

-.. 1ıon~ermek isteyen tecimenler 
-.ıd~ ~rde salahiyettar tecim ve 
tr iç• tri odaaına müracaatla malla
t . •il ~n.latmaya merbut model Ü-
-~ 1ıki nüsha mente tehadetna
de~ ac~klardır. Bu meftfe ıeha
~eaınin B nüahuı Yunan 
~ lerince damıalanarak Yu
tit. •tan Bankasına ıönderilecek-

&t. Pttellfe telıadetnameleri maim, 
-.qoa ı· ıııı. .ç • llnanmdaki satıt F. O. B. kıy 
lltç lİlli ıöaterecek ve Yunanlı itha
l..!'~ lllalın bedelini Y unaniatan 
~sındaki C!earinı heaabma bu 

y et Üzerinden yatınlacaıktır. 
ı_., 'Ulan. takdiri kıymet komiayon
t" ';bente tehadetnamelerinde 
laa~erılen kıymetlerin doğruluğu 
d lftda ciddi sebeplerle ıüpbe ed:-k Abunlara itiraz ettiii takdir. 
li alakadar Türk Takas Tetkik 
~~ ile temasa ıelerek malın 
ecl 1 kıymetini müttereken tayin 

9Ceklerdir. 
~ 2 - . Maden kömüründen mada, 
't~ıatana: bilfiil ithal edilen 
itbaı A lllallamun bedelleri Yunanlı 
1,._ atçı tarafmdan Yunanistan 
ta asına yatmlacaktır. Yunania
dell baııaJraı yatmlan paranın yÜz
a_ SO aini Cümhuriyet Merkez 
" llkasrnın emrine bir serbest Fran J Frangı B heubma mütebaki 
tıa~~e 50 sini de Türk lirası olarak 

.acak bir B heaabma geçire
::!'111'· [Bu itibarla Yunaniatana 
) 'tlarını Türk li~u üzerinden 
~--- ilaracatçılanmuım meaf~ y -': , 

8 •pılan her tediyeyi Yunanistan 
le ~ı pnü gününe T. C. Mer
i~ ilan.kasma bildirecektir. Bu 
•ı T~ Üzerine T. C. Merkez Banka. 
S.. ürk ihracatçıya serbest döviz 
"11~!1!a yatınlan yüzde 50 nin 
'( ~ıli Türk lirumı derhal ve 
~ heaabma geçirilen mütebaki 
tlr dde 50 sinin mukabili Türk lirası 
ba-~ nezdinde Yunanistan bankası 
·-una açılan beaabm disponibili-

telİ dahilinde ve tarih aıraaile tedi
ye edecektir. 

Ancak T. C. Merkez Bankası 
Türk ihracatçı veya onun yerine 
diğer bir tüccar tarafından derhal 
ithal edilecek Yunan mah bedeli 
olarak yatırılacak paradan, tarih 
sırasına bakmaksızın, ihracatçının 
alacağına mahsup yapmak veya 
ihracatçıya tediyede bulunmak sa
lahiyetini haizdir. 

. 3 - '!unanistana bilfiil ihraç e. 
dılen Turk Maden kömürlerinin 
bedeli Yunanlı ithalatçı tarafından 
Yunanistan Bankasında T. C. Mer
kez Bankası namına açılacak bir 
C hesabına yatmlacak ve bu "C 
heaabı her iki memleketin Clearing 
anlatmalarile bağlı olup,, Yuna. 
niatanın aktif ve Türkiyenin pasif 
bir aoldu olduğu memleketlerin 
Clearing hesaplan vaaıtaaile öde
necektir. 

4 - Türkiyeden Yunaniatana 
tranait olarak gönderilen bütün 
malların bedelleri serbest döviz o
larak alınacaktır. 

5 - Yunaniatandan ithal edilen 
mallann bedelleri T. C. Merkez 
Bankasının Yunaniatan Bankaaı 
namma açacağı bir hesaba yatırı
lacaktır. 

6 - Eski anlapna hükümlerine 
söre ihraç edilen ve bu anlatmanın 
meriyete girdiği esnada tedavülde 
bulunan takas bonolan, yeni anlat
manın meriyeti müddetince Türki
yeye ithali caiz Yunan malı müba. 
yaaaında kullanılabilecektir. An· 
cak bu suretle tediye olunacak 
mallann ithal edilebilmesi için it
halatçı... T. C. Merkez Bankasına 
müracaatla mezkıir malın bedeli
nin bonolar tediye edilmit olduğu
na dair Yunan Bankuından alaca
iı mektupla müracaat tarihinden 
•·•• .aA .--.. __ ..,._, ... _ "-~ ct-

meğİ taahhüt edecektir. Gümrük
ler idaresi bu taahhüde istinaden 
malların geçmesine müsaade ede
cektir. 

Keza, eski anlapnanın meriyeti 
esnasında batlanmıt ve yeni anlat
manİn meriyete ıirdiii esnada he
nüz ikmal olunmamıt hususu ta
kas muameleleri bu anlatmanm 
meriyeti müddetince tasfiye oluna. 
bilecektir.] 

t 

Uray Memur
larına Müjde 
Ankara, 17 (Huauai Muhabiri

miz bildiryor) - lçbakanlık bütün 
uray memurlan hakkmda bir yar
dım ve konuna sandıiı kurulması 
için bir kanun projesi hazırlamıt
tır. Bu projeye göre, uray memur
lan yardım ve koruma sandığı için 
her ay maatlanndan yÜzde bet ve
receklerdir. Sandığm sermayesi 
memurlann verecekleri bu yÜzde 
betlerle uray bütçelerinden aynla. 
cak yÜzde bet niabetinde yardım 
ve almacalt para cezalannm bir 
kısmından meydana ıelecektir. 
Yardım ve koruma aandı,mm bü
tün esaslan inhisarlar memurları 
koruma sandığı eaaılannm aynı o
lacaktır. Sandık, uray memurlan
nm tekaüt ~ atlannı; ölen ve ma
lul kalanlann ise yardım maatl-:n 
ile ikramiyelerini temin edecektır. 

Iranla ticaret muahedesi 
yapacağız ... 

Ankara, ı 7 (Hususi mu~b.ırı~ız 
bildiriyor) - Iran hükumetı, bır .tıc:ı 
ret muahedesi akdi için hükumetırnı
ze müracaatta bulunmuştur. Bu hu
susta görüşmelere başlamak üzere Y.a 
kında mütehassıslardan mürekkep bır 
heyetin Tahrana gitmesi muhtemel -
dir. 

Eti Bank Genel heyeti 
toplanıyor 

Ankara, 17 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Eti Bank genel heye
ti, hafta içinde Kamutayda toplana -
caktır. Banka, kendisine tahsis olu -
nan Tüze Bakanlığı karşısındaki Ha
san Fehmi apartımanındaki dairesin
de Birincikanunun başında faaliyete 
geçecektir. 

İzmir piyasaımda kereste 
buhranı 

Ankara, 17 (Hususi muhabirimz 
bildiriyor) - lzmir piyasasında gö
rülen kereste ve kutuluk kereste buh 
raninı önlemek maksadile Ekonomi 
Bakanlığı acil tedbirler almak üzere
clir. Bu ihtiyaç, memleket içinden der
hal temin edilemediği takdirde dışarı
dan kereste ithaline müsaade oluna
caktır. 

Hava tehlikesini bilenler 
Ankara, 15 A. A. - Hava tehlike

sini bilen üyeler 1istesi: Yani ve Mil
tiyadi İstanbul 25, Mustafa ve Os
man 20 Apostolidi 30, Babikyan Tak 
sim babçesı uıüoteoiri 100, Evyen 
Ehyenidi Belvü bahçesi müateciri 
100, lrakli ve Apostol 2(l. Avadis 30, 
Edmon Moriçi 20, Hatice Kadıköy 
20, Aleko 20, Leyli 20, Ali Rıza ve 
Abdullah 20, Şükrü 20. 

Arkadaş katili 
'faka landı FOTOGRAFINIZI GÖNDERiNiZ, 

d l.terzifon, (Hususi muhabirimiz
titri) - Yakın köylerden birinde bir 
'lc.~et itlenmittir. Fazlı isminde bir 
sJdı U, ırkadaıı Be kirin bir kovan an 
ta)t fını aöylemiı, Bekir buna kıza
te Yolunu beklemiıtir. Aralarında 
a-, ç~ kıaa bir agız kavgasından son
'ttQıi ~ir, silahını çekerek 3 el ateı 
lı. ıtır. Fazlı sabaha karşı Amasya 
,1;~nesine kaldırılmak üzereyken 
bt~:~ı yaralardaır ölmüıtür. Suçlu 
~ı~Yi itiraf etmiı ve adliyeye ve
-""1111ttir 

Sergi kolu güzel bir sergi 
açtı 

S1~1~1• (Hususi muhabirimizden) -
)a •ı ~lkevi müze kolu uraY.'n yen~ 
llıa~rdıgı ıar gazinosunda bır yerlı 
tiıı· r aergisi açmıınr. Gazino ve ser 
huı 111 açılma töreninde birçok halk 
Ilı :ı!buıtur. San'atlar evinin bando
blly tılc~1. martını çaldıktan sonra il
h..n "elciJı Fahreddin ''Baıal,, ıara 
lilt ndırlrk yönünden tilin bir güzel
l'llQı 'ler~n gazinoyu kıvançla açıyo
~., diyerek kordeliyı kcsmiJ, bun
t<srırı IOn~. kapının önünde sergiyi 
ti)'e e~ ıçın bekliyenler, sıra ile içe· 
blı~ lırıneye baıtamıılardır. Sergi 
)ap 11 bata Sıvaı aan'atlar evinin 
-ııu-,b.ğı eserlere tahsis edilmiı bulu
te)t Ordu. Sıvas için büyük bir öğüne-
•erıi"ler o~n bu köıenin yaptığı ve 
terıe >-e ~ettrip halka tepir ettiği e
harQr cıdd.en herkesin göğsünü ka
tiyor~k bır kudretle kendini göste-u. 

~ık baatalıklar uzmanı 
de11)hlceır, (Huıuıt muhabirimiz
lrıUcad- .lkbaharda ilimizde ıarbon 
~ırb~sı Yapılmak üzere ıimdiden 
~u 

111
• ra baılanılmıttJr. 

~ gö ücadele ha%ırhklarınr yakın
~trk ~ üzere Tarım Bakanlığı 
Ce•det Ak •talıklar ıubeai uzmanı 

ıennan ilimize relmigtir. 

KARAKTERiNiZi SöYLIYELIM 

Vasfi Raşit 

Eşyayı ve insanları açık bir 

anlayışı vardır. Bir meseleyi hal 

letmek için zorlamaz, fakat mü

vazcneli ve ahenkli bir netice 

almak ister. Soğuk nazariyeleri 

yoktur. Faaliyeti gayet tabiidir, 
olgun neticelerden hoşlanır. 

Sempatisi itibarile dostları çok
tur. içtimai meseleleri konuşma

yı ve münakaşa etmeyi sever. 
Sade kalmasmı bilir. 

Resimlerinizi Gönderiniz, 
Sorbon Univ•aiteai Psikoloji gru

pu sekreteri Jean Carteret'nin kendi
•İne verdiğimiz fotoirafil• üzerinde
ki tahlillerini bir müdcletenbeİi nqre-
diyoruz.Franaız aliminin hiç tanımadı 
iı insanların fotoirafilerine bakarak 
yiirüttüiü hükümlerdeki isabet, hay
ret verici bir derecededir. Bu fikrimi
ze okuyucularmnzm da ittirak etmek
te olduiuna. aldığmm mektuplann 
solduiundan ve bu isabete inanarak 

Foto§rafinizi 
karakterinizi 

kendilerinin de fotoirafilerini yolla
mak auretile tahıalanna ait tahliller 
yapdmaamı istemelerinden anlıyoruz, 
ıimdiye kadar pzetemize gönderilen 
fotoirafiler binleri aflDJt ve Jean Car
teret'nin tahlilleri bu ıuretle büyük 
alüa uyandırmııtır. Bu fotoirafilere 

ait tahlilleri elimizdeki meıhar adam
lar tahlilleri bittikten sonra ve bize 
gönderme aıraıı ile suetemiade nq
re baflayacağız. 

gönderiniz, 
söyliyelim 1 

Eski imparator 

Lic Yasu Cepheye Gitmek 
için izin istedi 1 

Sabık Habeş İmparatorunun 
Eski Hulyaları Ve istanbula 

Gönderilen işlemeli Bir Sancak 

A.Jipatta ltal;yan a.kerlerinin 

Pari. • Soir'ın Adi.ababa aylan 
bildiriyor: 

İkinci imparatorluğun ilk senele
rinde, Tacura Fransız Konsolosu 
Lambert, Danakil bedevileri tarafın· 
dan öldürülmüştü. Mülizim Henriot, 
tarziye istemek için bir harp gemisi 
ile Habeşistana gelmiıti. O \&man 
bir kabile reisi olan Muhammed E
bubekir katillerden ayrılarak ve öl
dürülen konsolosun kanını ödemek 
için Fransaya sahilde 25 kilometre
lik yer verdi. Fransız Somalisi pun. 
dan dl>ğdu. 

Ebubekir Parise gitti, orada Na. 
polyan tarafından kabul edildi ve hiç 
bir zaman sadık bir müttefik olmak
tan hali kalmadı. Harran zaptetmek 
istiyen Mısır kuvvetlerine mağlup o
lan Ebubekir, ailesiyle beraber Fran 
saya hediye ettiği Tacura arazisine 
iltica etti. Ebubekir 1885 te 90 ya· 
tını mütecaviz olduğu halde öldü. 
Sabık imparator Lic Yasu, Ebubeki· 
rin torunlarından biriyle evlendi ve 
bundan apğıda anlatacağımız ıerait 
dahilinde bir oğlu dünyaya geldi. 

Lic Yasu, Ras Mikael'in oğludur. 
Ve ana tarafından büyük babası bu
lunan büyük Meneliğin torunudur. 
Ras MQ_tael de bir müslüman kabile
sinin reısi idi. Ve kendisi de müslü
mandı. Fakat Meneliğin kızı ile ev· 
lendiği zaman hıristiyan olmuştur. 
Fakat Lic Yasu Habeşliler nazarında 
müslüman evladı olmaktar, çıkmamış 
ve hıristiyan dini üzere tt.'?'biye edil
mi§ olmasına rağmen, babasının ter
kettlği müslümanhğa karşı daima bir 
temayül eseri göstermiştir. 

Habeıistanda çok nüfuzlu olan 
papazlar ve asilzadeler, an'anevi fi. 
kirlere hasım addettikleri Lic Yasu· 
yu saltanattan uzaklaştırmak ve ye
rine Meneliğin kızı prenses Zaoditu
yu geçirmek istemitlerdir. 

Fakat Menelik ölmezden evvel to
rununu kendisine halef olarak tayin 
etmi§ olduğundan, hiç kimse Mikae· 
lin oğlu Lic Yasunun tahta geçme
sine muhalefet etmeğe cesaret edc-
memiştir. Lic Yasu genç ve güzel, 
zeki, kendisini halka sevdiren birçok 
hasletlere malik 17 yaşında bir prens 
idi. 

Genç imparator ne yapmak 
istemişti? 

Büyük harbin başlangıcında Lic 
Yasu, Alman ve Türkiye sefirlerinin 
r.üfuzuna kapılarak müttefik devlet· 
lerden yüz çevirmiş ve Afrikada ge
niş bir islam imparatorluğu vücude 
getirmek sevdasına dütmüıtür. 

Lic Yasu Adisababayı bırakarak 
mÜslüman vilayetleri dolaımağa baş
lamış ve her tarafta müslümanhğa o
lan merbutiyetini göstermiştir. İs· 
tanbuldaki padişaha gönderdiği san· 
cağın üzerine de : ''La iliheillallah 
Muhammet resulullah 1,. 

İbaresini yazmııtır. Somali kabile 
reiılerine dağıttığı diğer bayraklar 
da bir iplik bir kılıç kuşanmış 
bir insan resmi ile işlenmişti. İplik 
hıriltiyanı, kılıç da, bir iplik geka· 
dar kolaylıkla koparılabilirse de hı
ristiyanlan da o kadar kolaylıkla öl
dürebilecek olan bir müslümanı tem
ıil ediyordu. 

Lic Yasu, üzerinde Muhammedin 
bütün ıeceresi yazılı bulunan bir sa
rık taşıyordu. Genç imparator Cici
kada bir kilise için ayrılan bir arsa 
üzerinde bir cami yaptırmış ve Dire
Dauada bir müslüman şeyh kıyafeti 
giymiş olduğu halde keliı~ei ıehadet 
getirmiştir. 

Kabilelerin bUyük adtmlannın kız
lariyle evlenmiı ve Tamaraya gelin
ce ıeyh Muhammed Ebubekirin to • 
rununu da nikihı altına almıştı. 

Habeşistanda herkes endişedeydi. 

çadırlı ordugahları .• 

edildi. Oğlundan yana olan Ras Mi
kael mağliip oldu ve Lic Yasu da 
bir müddet Somalide dolaştıktan son
ra kraliçe Zaodituya teslim edildi. 
Habeşistanın şimalinde bir vilayette 
hapsedilen Lic Yasu, Harrara bir şa
toya kapatıldı. Bu şato, imparator 
Haile Selasiyeye çok sadık olan papaz 
Abba Hanna'nın muhafazası altında 
Cara Mulatap adında birinin bir kar
tal yuvasıdır. 

Lic Yasu, burada bileklerine vuru
lan altın zincirler altında yaşıyor, 

bununla beraber etrafındakiler kral 
ailesine mensup bir kimseye gösteri
len hürmeti gösteriyorlar .. 

Aradan seneler geçti, bu mesele
nin bütün esrarı Gara Mulata üze
rinde toplandı.. Sabık imparatorun 
delirdiği bile söylendi.. 

Hakikatte hiçbir ecnebi Lic Yasu
yu göremiyordu. Hatta bundan bir
kaç hafta evvel sabık imparatorun 
öldüğü bile işaa edildi. Fakat Lic Ya
su zannedildiği ve tasavvur edildiği 
gibi bir mütereddi değildir. Adisa
babada birinci derecede mühim bir 
rol oynıyan sıyasal bir şahsiyet ile 
görüşmeğe muvaffak oldum. Bu zat 
bundan on beş gün evvel Gara Mu
lataya hususi bir vazife ile gönderil
miıti. 

Bu zat, Atta Lorenzo Taezazdır 

ki, matbuat bürosu şefliğinden başka 
Harrar vilayeti sıyasal müşaviridir. 

Atta Lorenzo bana Lic Yasu'nun sıh· 
batinin mükemel olduğunu ve zih· 
ninde bir muvazenesizliğin bulunma
dığını söyledi. Oturduğu yer ihtilat
tan menedilmiş değildir. Seferberlik 
haberi kendisine gününde bildiril
miştir. 

Sabık imparator İtalyan tecavüzün 
den son derece münfail ola•~. Atta 
Lorenza vasıtasiyle, Habeşistan uğ
runa bir nefer olarak harbe iştirak 
etmek müsaadesini istemiştir. 

İmparator, Lic Yasunun bu hare
ketinden son derece müteessir olmuş 
fakat devletçe mevcut bazı sebepler
den dolayı sabık imparatorun tekli
fini kabul etmeğe imkan görememiş
tir. Her gün, Harrar valisi Nasibu 
tarafından gönderilen bir adam, sabık 
imparatora cephe haberlerini ver
mektedir. 

Lic Yasunun halefi ve Habeş tah
tının meşru varisi olduğunu iddia e· 
den, oğlu Meneliktir. Menelik 20 ya· 
şında bir gençtir. Ve annesile birlik
te Cibutiye yakın Tacurada oturuyor. 

Bekçiler arasında ..• 
Gazetelerde polis vak'alan sıra• 

aında bir bekçinin iki bekçiyi vur
duğunu okudum ve tekrar merak
landım, neden meraklandım? Çün
kü birkaç gedikli it var ki; biz 
bunlan kökünden kesip atamıyo
ruz. Bunlar birkaç memleketli için 
adeta geçim ve yiyim yeri oluyor. 
Hamallık bunlardan biridir. Buna 
ıimdilik el sürmek istemiyorum. 
Bu hamal iti çok "dirayetli,, adam. 
lanmızı adeta en girift bir politika 
meselesi kadar uğrathrmıthr. 

Bunların ikincisi de bekçi mesele 
sidir. Dikkat edin! Eıkimit ve yıp
ranmıt olduğunu sandığımız neleri 
attık. Medeniyet adımına uymıyan 
nekadar gedikleri yıktık. Okkayı 
kilo, artını metro. fesi ,apka. Ara~ 
harfini Türk harfi yaptık. Gazelı, 
tarkıyı yasak ettik. Çiftetelliri foka 
trota çevirdik. Kafesi, peçeyı, yel
dirmeyi kaldırdık. Dilimizden a
rapça ve f araçaları yok ettik •. Li~in 
gelgelelim tU mahalle bekçılerıne 
el süremiyoruz. Kanunda nizamda 
yeri olmıyan bu adamlann iti gücü 
nedir? Bilmiyorum. Bizim yazlı v~ 
kııh oturduğumuz yerlerde bekçı
ler var. Yüzlerini aybeay para al
mağa geldikçe görürüm. Ve gör
dükçe de kendi kendime: 

- Bu mu beni koruyacak! diye 
gülerim. 

Muntazam ve organize polis olan 
bir yerde bu Ortaçağ adamının Ö
devi nedir? Ve daha garibi ıudur 
ki; polisten tabanca lafıma müsa
adesi istesem bana bu izini vermez. 
Her bekçinin belinde bir tabanca 
vardır. Bunu kime kartı ve nasıl 
kullanır bilmem. Fakat sırası ııelin
ce biribirlerini öldürdükleri olur. 

B.FELEK 

Orhangazi 
Yolundaki 
Soygunculuk 

Gemlik, ı 7 (Hususi muhabirimir 
Lildiriyor) - Gemlikle Orhangazi 
arasındaki otomobil soygunculuğu 

tohkikatı devam etmektedir. Şahin 

yurdu yakınlarında 4 kişi yakalana
rak sorguya çekilmişlerdir. Yolcula
nn anlattıklarına göre, haydutlar u
zun mavzerlerle ve yüzleri kapalı ola
rak otomobili durdurmuşlardır. Once 
otomobildekiler yere indirilmiş, para
ları soyulduktan sonra hepsi sıra ile 
yere yatırılmıştır. Kıpırdandıkları tak 
dirde ölümle tehdit edilen yolcular, 
on dakika kadar o vaziyette kalmış
ı2rdır. Soyguncular bu müddet içeri
sinde hadise yerinden uzaklaşmışlar
dır. Şoför Behçet, otomobil durdurul
duğu zaman para çantasını gizlice ci
var çalılığa fırlatmıştır. Soygundan 
sonra yapılan araştırmada şoförün cüz 
danı ile beraber yolculardan Saidiı: 
ilaç çantası da bulunmuştur. 

Birkaç hafta evvel 'birçok gazeteciler 
kendisini ziyarete gitmişler ise de,şim 
diye kadar hiç kimse bu gencin dün
yaya gelişi etrafındaki macerayı öğ· 
renememiştir. 

Genç Menelik, babası gibi müslü
manlara karşı muhabbet beslemekte
dir. İmparator bir çok kereler bu 
genci de babası Lic Yasu gibi yal
dızlı bir hapishaneye atmak için tes
limini istemiştir. Fakat Fransa, eski 
sadık müttefiki olan şeyh Muhammed 
Ebubekirin torununu, Habeşistana 
teslim etmemiştir. 

Papazlar, asilzadeler, Fransız, İngi • 
liz ıefirleri hep endite içindeydiler. 
Lic Yasunun hal'edildiği Adisaba
bada, baımetrepolit tarafından ilan 

Dün Milli Tiirlı Talebe Birli.ii, Hulıult talebe.i, Buna li.elerini biti
renler lrongreleri yapıldı. Remnlerimia bu toplantılardan görüniiılerdir 
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Gürültüler 

Hanya Kalesi 54 Günlük Bir 
Dayanmadan Sonra Düşmüştü 

E·ski Kafalı Bir Genç 
Eskişehir, Mısır Çarşısında F. To

gan imzasile : 
"Bir müddetenberi lstanbul Kı.: 

Liaesinden me.:un ve İyi bir aileye 
mensup bir gen'] kızla tanıııyoruz. 
Babam, evvelu benim ağ.:ımı ara· 
dıktan sonra kı.:ın babasına müra
caat etmİf ve evlenmemizi müna
aip gördüğünü söylemiı. Onlar da 
kızlarilc görüştükten sonra muvafık 
cevap vermiıler. Fakat ben o ,-ün
den sonra bu genç bayanla evimi
~in haric;nde görüterek ve daha iyi 
tanışarak deh!etli bir tereddüde 
düıtüm. Anladım ki, o son derece 
a•ridir; halbuki ben bira:: eski ka. 
falıyım. Kadınlaı ın erkeklerden 
kaçınması, örtünmcai taraftarı de
gilıem de relikamın bir mecliste ve 
erkekler içinde bulunmasına razı 
değilim. Arkadaılarımla tanıııp gö
rüpnesini asla istemem. Bu genç 
bayan iae pek bu fikirlere yanaı
mak istemiyor; ve böyle bir hayatı 
6ıkı, tahammül edil~z bir hayat 
şayıyor. Evlendikten sonra onu iste
diğim gibi yaşamağa alııtıracağım-

üzere idik. Fakat baJıma bir lelii. 
ket geldi. /§imden çıkarak mÜz;a. 
yakaya düştüm. Son derece acı 
günler geçirJ;m. Bugünlerde onu 
düşünmejje b•le vak;t bulamadım. 
Bu vaz;yieti biraz Jü.:eltir gibi ol
dum. f(.-.nclilfine tekrar müracaat 
ettim. Vaziyetr biraz b;li;vorsa da 
ne derece sıkıntı da bulunduğumun 
larkınd11 dr.i;ldir. Yine evlenme~e 
hazır oldue~u sövledi ve bu ha
zırlrh icin bana öyle masrallar RÖ<r· 
terdi ki, kabil değil, ben bö,·le 
masralların altından kalkamam. O. 
na daha fazla acılmaia Ja sıkrlryo. 
rum. Daha doğ;usu ümidini kese
c-k di·•• k,, .. ,, •.•• ,.rum. Bana ne tav. 
siye eder~in;z? .'' 

18: Bayanlara jimnastik dersi. Bayan 
Azade Tarcan. 18,20: Manon operası (Bi
:rinci ve ikinci perde). 19,30: Sait Ed p 
ve orkelltrası. 20: Son haberler. 20.10: 
Mayistro Estegaço ı:urupu (Romen halk 
musikisi). 20,30: Bayan Bedriye Tüziin 
(Şan) radyo caz ve tanıo grupları. 21.30: 
E~ref Şefik konuşuyor. 21,50: Son haber
ler • Borsalar. 22: Bayan Paterelli idare· 
sinde mandolin orkestrası. 

Ulusal Türk Talebe Birliği, ıene" 
lik kongresini dün &aat 14 te Emıno
nü Halkevinde yapmı§tır. Birlik bat 
kanı Rükneddin kongreyi açmış, lf· 
tiklal marşı söylenmı!'itir. Toplantıd• 
Şahap adında bir genç söz almış, ko~· 
gre divanının degışmesini istemiştır· 
ı'eklif uzun münakaşalara yol a~rnı§ 
ve reye konmuştur. heyeti um11ını)'~ 
nin verdiği karara göre, divanın ~~ 
ğişmesi kabul edilmış ve kongre rı ' 
yasetine Ekrem Şerit, ikinci oaşkatı· 
lığa Rıfkı, katiplıklere Ali, Fahri g~ 
urılmiştir. 

Saat 13-19: 
BELGRAD: 18 Halk şarkıları. 
BUDAPESTE: 17 Operadan nakil. 
BO'KRES: 13-Haber. 13.05: Plak. 13.40 

Spor 13.55 Plak. 14.15 Haber (14.50-15) 
Plak. 18-İtalvan dansları. 
MO~KOV A: 18.30-Konser. 
ROMA: 17.40: Karışık program. 18 Ha· 

ber. 18.30 Asmaradan nakil provası. 
PRAG: 18.25 Plak. 18.30 Konuşma 

18.40 Piyano. 
VARŞOVA: 18 Dans. 18.40: Konuşma. 
Saat 19: 

Y enı kongre başkanı, kürsüye ge
lerek şahsi aedikodular yapılmaması· 
nı ve kongreye nizamname esaslarına 
göre devam edilmesini istemiştir. 

(Hanya) kalesi, o zamanın en kuv
vetli ve en müstahkem mevkilerinden 
biri idi. Tekmil kesme taştan yapıl • 
mış olan burç ve hisarları üzerine pek 
çok top yerı!eştirilmişti. Ayni za ~ 
manda kale muhafı.7.ları da en çetın 
§Övalyelcrden ve en nişancı askerler
den mürekkepti. Böyle olmakla be -
raber Yusuf Paşa bu azametli kc1lenin 
heybet ve kudretini hiçe saymış, der
hal kaleyi muhasara etmişti. 

suf Pa~a ile kumandanlar kaleye gir • 
miş; burçların üzerinde ezan sesleri 
yükselirken. hisarların bayrak direk • 
terine de, allı yeşilli Osmanlı sancak
ları çekilmişti. 

Asrklar para meselelerini pek tali 
savar: sevgile•inin mes'ut olmak için 
cok bile geleceğini sanırlar. Halbuki 
ilk hararet e:ünleri l'!ecip te ev viikle
ri ortava çıkınca sıkıntı baş gösterir. 
Basiretli bir a·!:ım ne rönlüııün. ne 
ııevgilisinin ilhamlarına kulak asrııa
dan kesesini gözr!en geçirmelidir. 
Sev""i para da-lığına krsmf'n çare bu
labilir; ama tamamen dd!il. 

BRLGRAD: 19-Şarkılara devam. 19.25 
Konu11ma. 19.30: Fransızca ders. 
BUDAPEŞTE: 19·0peradan nakle de· 

vam. 
BÜKRES: 19·İtalyan dansları. 
MOSKOVA: 19-Konsere devam. 
ROMA: 19-Ziraat. 19.10 Konuşma. 
PRAG: 19-Ziraat. 19,10: Almanca. 19.55 

Plik. 
VAR ŞOVA: l 9-Program rek!Am, spor. 
Saat 24·02: 
BELGRAD: 24 nakle devam, ~on. 
BUDAPESTE: 24-1,05: Çigan. 
BOKRES: 24-1 Gece konseri. 
LAYPZlG: 24-1 Gece konseri. 
MOSKOVA: 24 haberler. 

Bundan sonra, bırlik ba§kanı RUk· 
neddin bir senelik çalışma raporunll 
okumuş ve idare heyetinin bir sc~c 
içinde yaptığı hızmetlerden bahsetıt11~ 
tır. Hesap ve teftiş rap<Jrları da okun· 
muş ve bunun iızerine dileklere gC: 
çilmıştir. Uyelerden bir kısmı, es~ı 
.dare heyetinin çalışmadığını ileri su· 
rerek senelik mesaiyi begenmemiştcr• 
dir. Bu gürültüliı iddialara başkan 
Rükneddin, bir saat kadar süren ce
vaplar vermiş. idare heyetinin nasıl 
çalıştığını, ne gibi güçlükler için~.e 
vazifesini yaptıgını uzun uzun mu· 
<lafaa etmiştir. . 

· Sonuçta hesap ve teftiş raporlarıl~ 

• 
Yusuf Paşa o gün. kapıcılar kethü

dası Hüseyin ağa ,.ile Yeniçeri çorba· 
cılarından Ömer ağayı, donanma kap 
tanlarından (Cafer reis) in yörük 
çckdiri ( l) sine bindirmiş; Osmanlı 
sancağının kazandığı hu büyük zafe -
rin müjdecisi olmak üzere İstanbula 
göndermişti. 

"Rizce ::rvr Süel ter•~düt etmf'kt~ 
hak1tdır. Tereddüdünün sebeplerini 
sevdi~i kadına anlatmaktJn da çeki.,. 
memeli: şimdi kısmen önüne e:eçtiP.i 
sıkıntıdan ta:namen kurtulacağı gü
ne kadar izin istemelidir. 

PRAG: 24-24,05 Almanca. 
VAR$0VA: 24 Hava. 24,05 Darrs. 
Saat 20: 
BEI.GRAD: 20 Plik. 20,15 Konu~ma. 
BUDAPESTE: 20 Konferans. 20,30 

1 yıllık çalışma raporu alkışlarla kabLI 
edilmiş ve idare heyeti de tebrie o
lunmuştur. Kongre, geç vakte kadar 
ıürdUğü için yeni seçim yapılamatıUt 
ve idare heyeti seçimi tarihinin ga~c· 
telerle ilan edilmesine karar verilrn•t 
tir. , 

Harp, bir salı günü topçuların şid
detli ateşile başlamıştı. Buna muka
bil. kaledekiler de ayni şiddetle bir 
top ateşi açmışlardı. Düşman topları, 
Türk siper ve hendeklerini altüst edi
yor; barınmak imkanını pek müşkül • 
leştiriyordu. Yusuf Paşa, bizzat si • 
perlere kadar gelmi ti. Asker telefatı· 
nın önüne geçmek için tedbirler itti -
}:az etmekte idi. Bu sırada yanına bir 
gülle düşmüş, mayetinde bulunan Ru
meli sipahilerinden beş neferi bir an 
da şehit etmişti. Fakat Yusuf Paşa, 
buna zerre kadar ehemmiyet verme
miş, tertibatını ikmal eylemişti. 

Alınan bürün tedbirlere rağmen 
düşman toplan siperlerde müthiş tah 
ribat yapıyor, ve her defasında bir -
çok telefata sebebiyet veriyordu. Fa
kat bu ateş. Türk piyadelerinin göz
lerini yıldırmıyor; (Kara Murat ağa) 
nın kumandasında bulunan Yeniçeri -
]er, sıksık hücuma kalkıyordu. 

Muhasaranın beşinci günü, düşma
nın bir fedai müfrezesi iddetli bir hu 
ruç hareketi yapmış, Türk metrisleri 
üzerine saldırmtştı. Bu baskın, büyük 
hir kahramanlıkla defedilmişti. Fa -
kat Yeniçeri kumandanlarından (Ka
ra Çavuş) gibi değerli bir şahsiyet, 
kurban verilmişti. 

Düşmanın bu huruç ve hücumları, 
aıksık tekerrür ediyor; fa~nt her de
f asında, Yeniçeri kumandanı Murat a· 
ğanın bir çelik kale gibi müdafaası 
karşısında hezimetle neticeleniyordu. 
Kara Murat ağa, muharip kuman -
danlar arasında bilhassa temayüz et -
miş Türk sancağının, Türk kılıcının 
ve Türk kahramanlığının şerefini yük 
selttikçe yükseltmişti. 

(Hanya muhasar~). tam elli dört 
gün devam etmişti. Bu müddet zarfın
d Yusuf Paşa ordusu, yalnız çelik ve 
ateşle değil, tabiatin birçok azap ve 
ıztıraplarile de mücadele eylemişti. 
Ve nihayet, elli dördüncü gün, Han· 
ya kalesinin üzerinden, beyaz bayrak
lar yükselmişti. Çünkü, kaledekiler 
artık mukavemet edemiyecek bir hale 
gelmişlerdi. Kaledeki (dizdar) ların 
kaptanların, topçulann çoğu telef ol
muştu. Her gün, açlıktan birçok kim
seler ölüp gidiyordu. 

Nihayet, elli dördüncü gün, kale • 
nin burçları üzerinde davullar çalın -
mıya ve beyaz bayraklar dalgalanmı -
ya başlamıştı. Kalenin başkumanda -
nı olan ihtiyar bir Arnavut bizzat ka
pı burcuna gelmiş: 

- Teslim olacatız. Padişah nlimına 
aman var mı?. 

Diye bağırmıştı. 
(Aman dilemek .•. ) Türkler için bu

nu dilemek kafi idi. Çünkü, bu suret
le yüzünü yere koyan düşmanın eğil· 
miş başına basılmazdı. 

Müjde. İEtanbulda pek büyük te • 
sir husule getirmişti. Hüseyin ve Ö
mer ağalarla Cafer reise, kaftanlar giy 
dirilmiş. ihsanlar verilmişti. Bu zafere 
sebep olan Cinci Hocanın şeref ve i
tibarı, birka'i derece birden yükselmiş 
ti. Padişah İbrahim, bu vesile ile de 
eğlenmek istemiş; şenlikler yapılma -
sını emretmişti. üç gün üç gece İs • 
tanbul halkı coşkun bir sevinç içinde 
bu şenliklere i~tirak eylemişti. Şehrin 
bütün evleri, dükklinları, sokakları do 
natılmış; çalgılar çalınmış; meydan -
tarda köçekler oynatılmıştı. Denizde 
de kayıklar, pcrmcler, mavnalar kan
diller ve fenerlerle donatılmı ; Haliç 
ve Galata sahillerinde dolaştırılarak 
fener alayları yapıtını§.. Mavnaların 
içlerine, çıralı çam ağaçlarından kale 
taklitleri, boya ile k-arıştmlmış ince 
barut, rengarenk maytap, ve fişekler 
yerleştirilerek denize salınmış; bunla
ra ateş verildiği zaman İstanbul lima
nı semalara fışkıran calkımlardan, 
dakmalardan, çarhıfeleklcrden bir nur 
deryası halini almıştı. 

İstanbul; ordu ve donanmanın ka
zandığı bu zaferin neşesile üç gün Uç 
gece, büyük bir zevk ve sürur içinde 
yaşadı. Bu müddet zarfında kalbinde 
acı bir eza ve ıztırap duyan, tek bir 
kişi vardı. O da Sadrazamdı • 

Sadrazam Mehmet Paşa, bu zafe -
rin Yusuf Paşaya kazandırdığı büyük 
şereften pek fazla teUiş etmiş; bu gi· 
dişle sadaret mevkiine bir adım daha 
yaklaşt1ğma hükmeylemişti. Artık 
yapılacalc birşey vardı. O da; Giride 
imdat için asker, cephane ve harp le· 
vazımı yollamıyarak Yusuf Paşanın 
muvaffakiyetlerine mani olmak.. Ve 
bu muvaffakıyetsizlik karşısında sen
deliyecek olan bu kahraman rakibe, 
son bir darbe vurmaktı. 
Talih, Mehmet Pa~anın yüzüne güler 
gibi olmuştu. Ciritte, bir müddet ar
ka arkaya gelen zafer müjdelerinden 
sonra, kara haber gelmiyc başlamış -
tı. İklim, fena gıda, mütemadi yor -
gunluk orduyu fena halde sarsmış; 
asker arasında korkunç bir ishal baş
lamıştı. lstanbula, mübalağalı haber 
ler aksediyor, her gün yüzlerce a11 -
kerin telef olduğu söyleniyordu. 

Zaferlerin verdiği neşe ve sürur, 
çarçabuk unutuluvermişti. Sarayda 
ve şehirde: 

- Yeryüzünün dörtte üç bölüğü, 
padişahı alempenah cfendimizindir. 

dan fÜphe ediyorum. Sface bu Fikir
de bulunan bir kadının sıkı altına 
girmesine imkan var mıdır?" 

lmkan yok gibidir; fakat sizin iti
dal bulmanız mümkündür. Siz eski 
kadınla bugünkü kadın arasında pek 
az fark görmek istiyo ·sunuz. Fark 
btiyüktlir. Kadının yalnız kıyafeti de
ğil, kafası da değişmiştir. Kıyafeti 
sıkm~ğa imkan var; ama kafa kolay 
kolay sıkılamaz. Onun için diyoruz 
ki, evlendikten sonra sizin değic;me
niz mümkündür; fakat onun değişme. 
sini beklemeyiniz. 

• 
Kanundan medet uman 

nişanlı 
M. Güldiken imzasile: 
"Ali mektep talebesiym. Mehte

bimi bitirdik.ten sonra evlenmek far 
tile 9 aydanberi bir k:zla nifanlı
yım. Ben mektebi ebediyen terket
tim. Fakat ln~la l>P.il>irirni»i eevH<
ğimi:; için bu haberi ailesine vere
medim. Çünkü ıilahi 1artımıza RÖ· 
re onlar kızlannı vermiyecekler. 
Ne yapa)•ım? 

Sonra niJanlandığımı.:danberi de 
kızı bana gÖdermediler. Kızla ni
§anlı olarak B'e%mek iç;n Medeni 
Kanuna İstinat edebilir miyim? 
Hakim beni haklı bulur mu?" 
Anlaşılyor ki, siz mektebi değil, 

mektep sizi bırakmış. Evvela bunun 
çaresine bakın. Nisanlıların münase
betine Medeni Kari°un ve hakim ka
rısmaz ve ku tarafı da isterse yiizü
ğünüzü geri göndererek nişanı boza
bilir. Ni§anlı olmadan evvel bir bal
taya sap olmalı. 

• İkinci mektuba cevap 
Aysel yazıyor: 
"Ailemin ailesini tanıdığı ve ev

lerine gidip geldiğimiz 20 yaşla· 
rında bir gent; var. Ben 16 ya~ında
yım. Ortam,.ktepten r.ı~ıp hayata 
atıldım. Halbuki o daha atılmnmıf· 
tır. Şimdiye kadar sevginin ,.. oldu
ğunu bilmiyorum. Bu genç lHına bir 
mektup göndererek bir iş sahibi o
lunca kendisile evlenmeğe razı olup 
olmıyacaiımı sordu. Hemen ret ce· 
vabı verdim. Derken yine yazdı. 
Mutlaka kendisine bir cevap bildir
memi istiyor; yalvarıyor. Cevap ya.: 
madım. Siz ne dersini.:?" 

Sanki bu yerler ehli istama yetmemiş 
gibi, gidip te korsanlara yakışır ada -
ları fethe kalkmak ne muciptir? Ya -
zık günah değil mi o koaya diplerinde 
kırılan askeri is lama? .. DevletlU ve
zir, bu işe muhalif idi. Amma, Cinci 
Hoca ile Yusuf Paşa, mübarek padi
şahın zihnine girdiler. Ehli İslamın ha 
şına bu işi ettiler. 

Daha evlenmeği düşünecek yaşta 
olmadığınızı yazınız. 

• 
.Sevgi vepara mes'P.lesi 

Dedikoduları yükselmişti. Bu söz -
ler, hiçbir seciye ve karaktere malik 
olmıyan mecnun İbrahimin de kulağı 
na gitmiş; derhal Cinci Hocayı çağır
tarak: 

- Ya, sen: hani ecinni padişahı 

SAGLIK 
ÖGÜTLERI 

Ruhun merkezi 
Kafatasımızın ic;inde, beyinin al

tında, daha zivade arkaya doğru yer
leşmis. eski dilimizde guddei sanube
riye dediğimiz, ~ enklerin de glande 
pineale dedikleri, küçücük uzvumuzu 
mektep kitaplarınrzm birinde okudu
ğunuzu, bilmem, hatular mısınız? 

Bir bez:elve tanesi kadar kücük o
lan bu guddenin ne i~e yaradığı pek 
eski zamanlardanbcri herkesin mera
kına dokunmu!tu. Bizim Bergamalı 
Calinus hekim hicbir vakit insan vü
cudu teşrih etmediği halde insanın 
dU ünmc merkezi orasıdır, diye orta
ya bir fikir atmıştı. 

Onun uyduı-duğu bu fikir uzun 
uzun asırlarca ortada süründükten 
sonra, Fransızların meşhur filozofu 
Descartcs, danaları teş ih ettit. .... 
ronra. insan ruhu o guddenin içinde
dir. div.e Bf'r..e:ırn:oh hekimin sözünü 
tasdik etmişti. 

İki büyük adamın kabul ettiği bir 
fikir yalan da olsa aksini söylemek 
terbiyeye ııvgun olmamakla berabe .. , 
insanın bedeninden ayrı bir de ruhu 
olduğu fikri suya düstiikten sonra o 
guddenin de önemi kalmamış ve en 
sonunda onun hiçbir ise yaramıyacak 
lüzumsuz bir şey olduğuna kamr ve
rilmişti. 

Ancak vücudumuzun içinde lfö:um
suz bir şey olabileceği fikri de, insa
nın bedeninden ayrı bir ruhu buluna
bileceği fikri gibi. kolay kolay inana
bilecek bir şey olmadığından akılları 
baıla,.mda olan hekimler bu küçük 
uzvun ne işe yaradığını öğrenmek 
için bekliyorlardı. 

En sonunda, yakın zamanfarda, bu 
da anlaşıldı. Bu ~uddenin ruhun mer· 
kezi oldu~unu gösterecek hiçbir ala
met yoksa da, insan cinsinin yeryü· 
zünden eksiln:)cmesi için faydası ol
duğu meydana çıktı. 

Caz. 
BÜKREŞ: 20 Haber, konuııma. 20.45 

Pl!ik. 
MOSKOVA: 20 Konsere devam. 20,30 

Şarkı. 
ROMA: 20 KonuıJma. 20,15 Plik (Roma 

tll) 
PRAG: 20 Haber. 20,10 Plak. 20.15 tn. 
ı\lizce. 20,30: Süel konser. 
VARŞOVA: 20 Piyano. 20,15: Edebiyat. 

20,30: Neoeli yaynn. 
Saat 21: 
BELGRAD: 21 Operadan nakil. 
BUDAPEŞTE: 21 Konferans. 21,30: 

Pli.k. 
BUKREŞ: 21 Konuşma. 21,15: Eski mu· 

ıiki. 
LAYPZtG: 21 Habe.r. 21.10 Konser. 
MOSKOVA: 21 ~arkılar. 
ROMA: 21.04 (Bari rumca yarım) 21,50 

Senfonik konser. 
PRAG: 21 Süel konser. 21,10 Konuşma. 

21,25 Kon5er. 21,45 Piyano. 
VA RŞOV A: 21 Büyük tiyatrodan nakil. 
Saat 22: 
BELGRAD: 22 Operadap nakle devam 
BUDAPEŞTE: 22 Plak. 22.10 Haber. 

32,SO Konser. 
BOKREŞ: 22 Devam. 22,30 Haber. 22,45 

Şarkı. 
LA YPZİG: 22 J{onscre devam. 
MOSKOVA: 22 Almanca. 
"-OMA: 2Z Senfonik konsere devam. 
PRAG: 22 Keman. 22,10 Haber. 22,30 

Riga'dım konser nakli. 
VAR ŞOVA: 22 nakle devam. 
Saat 23: 
BELGRAD: 23 Nakle devam. 
BUDAPEŞTE: 23 Konser. 23,30 Şan. 
BÜKREŞ: 23 Şarkı. 23,20 Lokantadan 

nnkil. 23,45 Fransızca almanca. 23,55 
Haber. 
LAYPZİG: 23 Spor. 23,20 Konser. 
MOSKOVA: 23 lngilizce. 
ROMA: 23 Konsere devam, son. 
PRAG: 23 Nakle devam. 23,45: Alman· 

ca. 
VARŞOVA: Nakle devar, son. 

• 
SiNEMALAR 
TİYATROLAR 

* NAŞİT • ERTUÔRUL SADİ TİYAT
ROSU: Saat 20,30 da (Tecdidi nikih) 
(Zor nikih) ve Rejisör) komedileri 

* HALK OPERETİ: Saat 20 de (Bay -
Bayan) opereti. 

• TEPEBAŞI, BELEDİYE GARDEN· 
BARINDA: Mlizik • Varyete. 

* ŞEHiR TİYATROSU: Bu akoam 
Kadıköy Süreyya sincmasmda. Saat: 
20 de (Hullcci) komediıi 

• SARAY: Kartalların ölümü. 
• İPEK: Kleopatra 
• YILDIZ: Bir aşk ıecesi. 
• TÜRK: Vonder Bar. 
• SUMER: Şu bertin aşkı. 
• ALKAZAR: 17 No.lı Polis otomobili 
• ŞIK: Son ~nahnn - Kokaraça. 
* MELEK: Kleopatra 

Hukuk Talebe Cemiyeti 
kongresi yapılamadı 

İstanbul Hukuk Talebe cemiyeti 
dün saat dokuzda Eminönü Halkc ' 
vinde yıllık kongresini yapmı~tıri 
Toplantıda orada bulunanların nıs.~ 
ekseriyeti teşkil etmediği görülınilj 
ve nizamnameye göre kongre ba§l<a' 
nı içtimaın tehirini teklif etmigtir .. 

Başkanın ileri sürdüğü fikir, bıt"' 
çok münakaşalara, gürültülü cere
yanlara yol açmış, azadan bir kısıı11: 
"ekseriyet vardır, seçim yapıtınalJ 
dır.,, demiştir. . 

800 üyeye mukabil 181 üye ,eıdı• 
ği zabıta memurları tarafından da tc• 
bit edildiği için seçimin yapıJamı)'•' 
cağı ıleri ı;ürülmüşt.ür. 

Neticede kongre, başka güne .bıra• 
ktlmıstır. 

Bursa Kız ve Erkek lisesill" 
den yetişenler 

Bursa kız ve erkek liselerinden y~· 
tişenler kurumu dün saat onda .Ert11

; 

nömü Halkevinde 4 ncü yıllık korıgr 
sini yapmıştır. i~ 

Bu toplantıda kurumun bir senel .. 
çalışma raporu üzerinde münak~§8 , 
!ar yapılmış, ve yeni idare seçirnı ~i
pılmıştır. Seçimde Lütfi, Nu~i, Sad .. 
haddin, Şadi, Cahide, Bahadır, A f· 
nan eksc~iyetin reyini al~ışlar ve t~ 
ti§ heyetıne de Cevat, Şukran ve 
tem seçilmişlerdir. 

zesi: Saat 10-16. Giriıı: 11 kuruş. 

ı l 
. .. ·ı· JW • Türk ve silim eser erı muzes · 

gün kapalıdır. 
• Yedikule: Saat 10-16. Giriı 11 kuru• 

ı1 
• Ticaret ve Sanayi müzesi: Saat 10-

Parasız. .. kS' * Askeri müze ve sarnıçlar: Bugun 
palıdır. 

• Topkapı Sarayı müzesi: 
16. Giriıı: 52 kuruıı 

Saat 13 ,,,.-

• L I M AN 
HAREKETLERl ------....... -- rıarı 

Bugün limanımızdan r!decck vaPU 
Saat 

21,- Bandırmaya Saadet 

• 

Bunu meydana çrka'"all sey de o 
~udde lüzun:ıund~~ daha çok, yahut 
d~ha erken 1slerlığı vakit, cocukların 
sekiz, on yasında iken, kızsa kocava 
varmak. erkt>kse evlenmek icin acele 
etmeleridir. Birkaç hafta ol~vor ls
tanbulda da küçük bir cocueu~ sakal
lı. bıyıklı ~ldu~u ve küçücük yasında 
evlenmrk ı~·.~~iğini gazeteler yazmış· 
Ja-.dı. O kuçuk tocuğun bu hali de 
sürı?esiz kendisinde, söyledi~im gurJ. 
denın erkenden işlemeğe başlc;ma&ın
dan ileri gelmişti. 

• USKUDAR HALE: Boıına ıevdaları. 
Bu~n limannnıza gelecek vapurlar: 

Sut 

Şurası acınacak bir şcvdir ki. böv
le vaktinden önce sakallı ve bıyıklı 
olan. evlenm,.ae kıılkışan cocuklar va
şıvamazlar. Nitekim o cocuk da ~a
zetele:e eğlenceli bir konu olduğun
dan bırkaç gün son!"ll ölüvermişti. 

Lokman H EKi M 

Ölüm 
Gazetemiz muharrirlerinden arka

da!ımız Reşat Feyzi Yüzüncünün ba
bası İstanbul Milli Emlak memurlu
ğundan mütekait İbrahim Feyzi, iki 
yıldır müptel~ olduğu kalp hastalı -

"Turkçe sözlü, şarkılı., 

• NÖBETÇi 
ECZA NELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlardır: 
Eminönünde Hüsnü Haydar - Eyüpte 

Hikmet - Beyoğlunda Kanzuk - Pan
ıaltıda Gıinc$ - Galatadı Hidayet -
Şiılıde Pertev - Aksarayda Ziya Nuri -
Samatyada Erofilos - Karagümrükte A
rif - Büyükadada $innsi Rııa - Hey
belide Yusuf - Bakırköyde t. Terziyan
Beıııktaıta Recep eczaneleri. 

e 
MÜZELER 

14,30 
9.-

17,30 
16.15 
6,30 

Karadenizden Ankara t 
Merıinden Dumlupına 
Nudanyadan Asya 
fzmitten Kocaeli 1 Bandırmadan Gillnlha~ -

D FERAH D 
•ı ıınemada i 

devam \J V ediyor 

• Ayasofya müzesi: Saat 10 - 16, ıi· K A s T A 
riıı: 11 kuruş. fA 

• Roma, Bi.ı:nnıı, Yunan eserleri müıesl l ·~·-•••••••••-11111'"": 
- Çinili Kö,k - Eski ıark eserleri mü • ""' 

Kaleden; biri Venedikli, diğeri de 
yerli Rumlardan iki ihtiyar murahhas 
gönderilmişti. Bunlar, Yusuf Paşanın 
çadırına gelmişler: kaleyi (aulhen) 
teslim edeceklerini söylemişlerdi. A -
man dileyip sulhen teslim olan kale
lerin halkıoo; ve halkın mal ve eşya
sına ilişilmezdi. Onun için Yusuf Pa
şa da o devrin bu usul ve teamülüne 
riayet etmiş; derhal kale halkına a
man vermi§tl· Bu aman üzerine kale
de bulunan bütün frenkler ve zengin· 
ler de, kıymettar eıyalannı almışlar, 
çoluk çocuklarını toplamışlar; b,eş bü
yük gemiye dolarak kaleden çıkıt> git 
mişlerdi. 

şol miktar leşker ile gidip kaleleri a- Kadirgadan M. Süel yarıyor: 
lıverecek derdin. Amma bak, hal ne ''Bir buçuk senedenberi u.:ak ak-
gCina oldu. Ehli islam kınlıp durur - rabamdan bir B'enç kadını seviyo
muş. Var imdi, bu bale bir çare bul. rum. Evvela bana karfı lakayt dav-

ğından kurtulamıyarak evvelki gece s E... v E N 
ölmilştür. Cenazesi dün Maçkadaki 

Bu iş - iki taraf arasında aktedilen 
bir mukavele mucibince - Uç gün zar· 
ftnda olup bitmi~ti. Dördüncü gün, Yu 

Demi§ti. randığı halde sonra o da beni sev-

i 
meie baıladı. Açık fikirli ve zeki 

(1) Yelken ve kürekle hareket eden bir kadın olduğu için onunla her 
hafif ve süratli bir nevi gemi. hususta anlaıtık. Bu ya.z evlenmek 

evinden kaldırılarak Teşvikiye cami- • 

inde namazı kılındıktan sonra Kara- a·. L D u·. R u·. R M u· ? 
caahmet mezarlığına gömülmüştür. • 

Merhuma Tanrıdan rahmet, ailesine i ·~•••••••••••••••••••••lllJ!•••••·--ve arkadaşımıza sabır dileriz. ı 



========~===========================-========T A N=============================:===================~- ~ 

iCMAL 
Zecri tedbirler bugün 

Yt-J başlıyor 
~ark~ taramdan ltalya 
'-r; t a .tatbikıne karar Yerilen 
~ ~ırler bugün bqlıyor. Bu
""ıetl r!ıar kurumunun azası olan 

l - e ea •lli&i: 

SC>:N I-IA.J3E~ 

Venizelos istiyor : 
No. 35 Çeviren: M. Hasım O~lr~.ı~ 

._.., • .!tt.alyaya Giliıh embarson 
2 ece~ ı 

~;;~aya istikraz yapnuya-
3 ı açnuyacak. 

isi..~!_• nıallannı hudutları 
4 ___,.acak. 

Af· 1ıan Edilmeli, Yeni Bir 
Genoy Yapllmalıdır 

Atina, 17 (Ozel) - VeniulOIUn 
Patraa aaylavı Rufoe'a ıönderdiği 
mektup bu-anın bütlin eiyaaal çe~~n
lerinde, bilha... kralcılar mahafılın
de büyük bir tesir bırakmıttır. Veni
zelos bu mektubunda Yunanistanda 
rejim değişmesi üzerine hasıl olan du
rum hakkındaki düşüncelerini söyler
ken Cümhuriyet partilerinin bazı is -
tekleri yerine getiriline yeni durumun 
memleketin siyasal hayatında normal
liği elde edecef!ine emin bulunduğu
nu söylemektedir. Venizelo. kralın 
daima partilerin fevkinde kalarak ser 
bestlik ve müsavat tesisi ile memleke
tin hayati meselelerinin tedvirinde 
yüksek vatanseverlik idealini tekeffül 
etmesini istemektedir. 

Çin De 
Tahşidat 
Yapıyor 
Bir Japon - Cin harbinin 

eli kulağında 

Fransızların Çarı Cuşişle Karşı
lamaları Kayseri Çıldırtıyordu 

~ İri' H~ llleınlekette neıredile
.... ddeİ h~ede göaterilen iptidai 

s en satnuyacak. s:- :u tedbirlerin tatbikinden 
~ .. .:.~~rar ve ziyanm telafisi 

itte . •nne yardım edecek. 

V enizelmun iatediii seyler tU11JM.. 
dtr: Kendisi is'ima ~ fWlile 
Mart İsyanı ımıhkUml...mm alYi " 
.-ilan İİ7Arine kOnllll ta.cizı..in bl
dndu .. ı hu ilk 1.-tlann bıhakkukun
clan sonra da hir it hülNmeti tarJm
dan yeni bir •eınoY ,,apılmasile rejim 
İfİnİn iıtikbalcle hiç ... tanfmdan 
tereddüde dü•ülmiyeeelc mntte t... 
sinidir. Venizelos meldahanun sonun 
ela is~ hu t..Ut altında c~ 
pa!'ti1eri krala kanı bP tıemel si.._. 
.. takip edebıilecıldentir.,, demekte -
dir. 
Hürriyetpe~er parti dün çok dikka 

te deier bir tebliğ n~retmiftir. Bu 
tebliğde her ne kadar Htır-iyetperver 
parti cümhuriyet bir parti ise de mem 
leketteki rejim deği,ikliğini görme -
mezli.kten ıelmeai kabil olamıyacağt
ru ve kralm ittihaz edeceği kararlan 
esas tutaTak memleketin eükunu için 
yapacağı hizmetlere dair tedbirler it
tihaz edeceğini beyan etmittir. 

Veni.zelosun Rufon gönderdiği 
mektup daha kral Londrada iken · ken 
disine gösterilmiftir. Temin edildiği -
ne göre kral bu mektuptan çok m~ 
nun kalmıştır. 

' 1 Ş.,..llf17, 11 A.A -Çin feHn-

1

. lerinde .ö)'lendifine 6Öre Pelrin. 
H.,..1ıo,, ,,. Tientan • Hanltoo de

l mir)'Ola 6o)IUftCCI Çin Jrıtcıcıtuun 

1 
tfllltit edilmelrte olnuuı Nanlıin 

lı luilııimetinin ,imali Çimle laerltan
wi bir Japon aalreri laarelretine 

1 1r.,,, ,.,,.,,..>'G ametmİf oldafu-

1 na bir delildir. 

-----------~------------

\Fransız Kadın
larına da Rey 
Hakkı isteniyor 

Veniaeloa 

( Nisbi seçim usulü 
Atina, 17 (Ozel) - Çaldariain A~a 

li Partisi bürosundan diin ven1en bır 
tebliğde partiden ayrılan saylavlann 
112 kiti olduğu ve bü-kQmetin par
limentodaki reyinin de bundan ibaret 
bulunduiu bildirilmittir· Ahali parti
sinin bu tebliği hakkında beyana~ 
bulunan Kondilis, Hanranda yapı
lan seçimin hükmü kalmamıttır. HU
kOmet ahali parti.ini temsil edenlerle 
i~ birliğinden vazıeçmiftir. Bunun ta 
bil neticeei yeni seçim yapılmuıdır. 
K-al gelince nisbl usul ile ıaeçim ya
pılmuıru tavsiye edeceğim.,. demit -
tir. Flan4in 

~ile f~dilik ltalya bakkmda 
~ ~ıleceJc zecri tedbirler bun
-. ~·~•rettir. ltalya Habetista
'i ıa.,:: ıllrteırin ayının üçüncü gü.. 
~- kete geçtiğine ve zecri ted
~ ele • tonteırinin on aekizinci 
~ ~tbık edilebildiğine röre, U
t.~ Ununu azaları, zecri ted
~ 1 ~tb~kine tam kırk bet gün 
lt..L~1bnitlerdir. Arada ltalya, 
~ on bin kilometrelik 
~ İflal etmit. birçok tehir
~ raU~ •e hayli de kan akıt
Iİ. ı...:..."'."~lar Kurumunun yazife
~.~ bir devletin, kırk bet 
~ ~ ltalyanm de•am ettir
)"'i r._~de harekete &"8ÇID•Sİne, 
'-t. F~ açmuma mani olmak
~ t buna mani ol .... dığı 
~ e açılan harbe mümkün ol
' kadar kısa bir zaman içinde 
>tt ht •ermektir. Bir harbe niha
.._. "'~k için Ulualar Kununu
'liade bulunan vasıtalara mü
!t, ~~ibnesi kırk bet gün sürer
J.t ~ tecavüze &"eçen de.,,_ 
~ d:h:'· tesirlerini söatermesi 
~ 1.. pek çok zaman beklen
~.._ oldufu atikircbr. Bu 
~ Uluslar Kununu makineei, 
..__ ra~q harekete geçmekle it
~•lebilir. Ancak ıunu unut
llll c1e lbnndır ki zecri tedbirler 
~larak tatbik edilmektedir. 
)dldt l nıiinaaebetlerin binlerce 
~ il tarihinde bunun emsali yok
~ ·11ot~ dünya devletlerini böyle 
~ 11.q üzerinde toplamak, "kol
~~an.,, denilen aiatemin hayli 
~ etnıeaine bafhdır. Halbuki 
!lai henüz baılan11ıcmdayız. Bu 
~ette Ulmlar Kurumuna &"eç 
~ ete seçmiı olmaktan dolayı 

Yeni Bir Staviski Rezaleti 
Bordeaux 17 A.A.- Devlet bekam 

Flandin, Demokrat birlili konıreal
nin Jrapuuna celaeainde vermif oduğu 
e8ylffde bakanlar araunda tesanüt 
mevcut olduğunu tasdik etmiıtir. Mu 
maileyh, fırkanın programı hakkmda 
izahat vermi§tir. Flandin seçimlerin 
AakikaM&ı ıenel olahilm41i için kadın
ların rey vermek baJı:kına malik ol • 
malanm, hlikamet ietikrannm temin 
olunmalllll ietemittir. Mumaileyh, 
bükümleri çok sert olan temel yasa
sının tadili suretile serbest mübadele
ye dönmek istemiyen devleti tenkit 
etmi§tir Sözü dıJ sixasaya getiren 
Flandin, tamamile banısever oldu • 
tunu aöyliyerek fÖyle demittir: 

~t etaaek delil, elli dmetin bu 

8 ~;. ... :::.· ıli.!:: Fransada 100 Mily_onluk Yeni ir 
~ .... kollektif bir siateme bai- e k ld 

...... ~b·k ...... --~~at t ana ı arı ı ..!" t~~le;· ı;i,.;Ü~~~riJl: ne de-
~iİeaair olacaktır? Bunlann Paris, 17 (A.A.) - "Ocak yıldızı." adlı sosyete ile "Tekaüt 
~maddi olmak lzere iki maa~lannı biriktimf~s~te4l; müdürlerinden Ducreux yaka
... ~ •ardır. Manevi müeni- lanmıştır. Ducreux, sahte temettüler daa'ıtaıak ve bazı sahtekar-
~· b~ dünya efklnumu- lıklar yapmış olmakla suçludur. Bu sosyeteler liesaplannda yapı
~I kar,ıemda suç iılemit bir lan ;ıraştırmalar sonunda "Matin" gazetesine göre yüz milyon 
~et ~iyetindedir. Maddi tara- frank kadar yükselen, önemli ihtilialar meydana çıkarılmıştır. 
"I ~•lıaee; tüphesiz tesirleri der- Staviıky clavumda dinlenen bir aaylav 
~ ::Wenaea. Bununla beraber, p . 17 (A A ) S . k da 
ta.:: Jetin açbiı ailüaız harp 1- . ans, · • - tavıı Y vaımr görmeye devam eden 
i':aa.,. hayli düfiindürecektir. ltal- cınayet mahkemesi bugün aaylavlardan Bonnaure'un ifadesini al
~ L~it-i zecri tedbirleri tat- mıştır. Mumaileyh, Bayonne kredi meselesinden hiç bir maUuna
~ ........, ••ren dnldlere ayn tı olmadığım, Stavisky için hiçbir teşebbüste bulunmamış ve na
~ J_inderdiii protesto notaam- zırla.rla. onun lehinde hiçbir görüşme vapm2mn1 oldugw unu beyan 
~~ aal&fllmalrtadır. ltalya bu " ---... 
~ ben haklıyım, dünya etmıştır. 
~ , diyor. Tıpkı bir manca Al 
"1-:...' ..... adım abmya baıbyan manyada ecnebi 
~"Hepiniz yanbt adım atı- NI 
~LAdımmızı bana uydurma.. f8ftlar yasak 
~ lt.,Jd-.ai ıdbi. Bun..,;la bera- Berlin, 17 A.A. _ Bir emirname, 
~ ~1& balrkmda Habetida• Pührer'in hueusi müsaadesi olmaksı
~ ka hiçbir memleket düt- zın ecnebi niıan ve madalyelerinin S hiaai duymuyor. Her millet takılmau yaaak edilmittir. 
~ J'ohında yapmaya mecbur 
~ .-_-:._ T&a:feyi yapmakta olduiu-
1.:~or. Bu •azifeyi yaparken, 
~ laeclef olma ... ikinci plln-
~~. Herhalde fUDU iddia 
lllt ~ ld kollektif bant eiatemi 
• ::;--~ muvaffakıyetle se

• La.en bugiin ltalya -
S:.,arbinden aiyade dünyayı 
~ eden meeele, bu bant eia
~ • .ıeçirdifi ve yann seçire-
11:: llatih&Ddır. Çünkü ltalya -
~ laartti bu •eya difer ,.kilde 
~ecek. Fakat Arsruhual 
~ .. L.... tlerin yannki düzeni, 
..... ~.' ban, eiateminin selecek "la.--IÇİade seçirec~li imtihana 
"-,, lunacaktır. -A. Ş. E. 

::.:llterede 30 bin 
't ele grev 
-ıadldl yapıyor 

Almanyada ekonomik 
•ililalanma 

Berlin, 17 A.A.ı - Prusya Devlet 
Şurası üyelerinden ve Alman köycü-
lüiü teflerinden Dr. Veinberı, ıu 
diyevde bulunmuıtur: 

.. İstihsal için yapılmakta olan mü
cadelenin '&ayeai Alman milletinin ıı
dai hürriyetidir.,. 

Mumaileyh, ilive o•rak d"""i•tir ki: ---s 

"'Eski acun harbinden dere almak 
mecburiyetindeyiz. Harp esnasında 
ablukadan bahsediliyordu. Şimdi de 
zecrt tedbirlerden bahıedWyor. İtal
yayı bakalım. Bir milletin ekonomik 
eillhlanmau ıerek oldufunu ıörmüı 
oluruz.,. 

Almanya - Polonya ticaret 
muahedesi 

Berlin, 17 A.A. - Ayın yirmisin
de icra mevldine cirecek olan Alman
Polonya ticaret muahedeei clrAleri 
bakanhfımn bir brarname.Ue tim • 
diden meriyet mev~e ıeçmiftir. 

Fransada 
Televizyon tesisatı 

Parla, 17 A.A. - Po.ta, Telcraf 
ve Telefon bakanı Mındel, büyük 
kuvvetli yeni televiıyon motörü tesi
satının açılıt törenini yapmıttır. 

Bu emetör, yedi metre tulumevç 
kullanacak ve gönderdifi her hayalin 
hatlan 180 erden ibaret olacaktr. 

Franaada vergi haaılab 
Paria, 1 7 A.A. - Bu senenin ilk on 

ayında verıi haulatı 25,829,000,000 
frank olmuttur ki ceçen senenin ayni 
devresine niebetle 2,032.soo,ooo ve 
bütçe tahminlerine nisbetl" de 
4,020,000,000 frank noksandır. 

''Avrupa ıulhünü muhafaza etmek 
istiyenlerle daima beraberiz. Herkea
le müaavat esaum tatbik etmekten 
batb bir ıey istemiyoruz. İstediği -
miz Milletler Cemiyeti çerçeveai için-
de maddi ve manevi ıe!lCl ailibuzlan 
ma yapmaktır.,. 

Bordeauz, 17 A.A. - Flandinin 
bqkanhiı altında olup, hükumete ar
ka olan mutedil partilerin en önemli 
luamıru te§kil eden (Demokratik Bir
lik) senelik konıreaini kapatmııtır. 
Konıre hilkt\mete tam bir itimat gös
teren ve bilbasaa qaiıdaki kayıtları 
tapyan bir karar sureti kabul etmit
tir. 

Fransa, milU mlldafaa için \ elzem 
olan fedaılclrbldara çolwllukla katlan 
malı, hiçbir aamimi ve devam edebile
cek bir antatma fınatrnı kaçrrmamab 
ve an'anevt doetluklarla andlqmalan 
mubafau ederek onlan kuvvetlendir
melidir. 

Franaa, kabul edilen taahhütle
re hürmet politikası ile banım ku -
rulmaaı için elzem olan uzlatım ese
rine Milletler Cemiyetinde devam et
melidir. 

'1a~'· 17 A.A. - Gal eyaleti ce•sa,;Wllll itçilerinin 3843 reye ka .... 
S!eyle liderlerine verdikleri sa
~. ı&oe. bunlar, eğer gür.de
~ ~ tilin illv edilmezse grev İ· 
~rdır .lderine dair ihtarda buluna-

\" 'ili rekor kazanan atlet 
let ~ 17 A.A. - Londralr at
hııf bir durıııadan yüriiyilf alanında 

Alman radyolarmdan caz. 
bant kaldmldı 

itte uykusuzluktan kıvranan alnirti1erin bitmeı tükenmez dilekleri •• • • 
lıtenhen ullb seımeı, her sün artan sinirlilikten eittlkçe kuvvet azalır, 
erteai p lnun 7urpn arcın, biç bir it)' yapamamak balslzlftile kalkar. 

a11 ti clUııya rekoru kurmuttur. 
lt)t ,; t~.~5 saat 9 dakika yürüye-
11r. ~ mili meeafe katetmi~ 
~·- 24 rekor atlet Albert Mon
-...ı. ... t 12 dakikalık rekoru • 

Roma, 17 A.A. - Almayada radyo 
poetalannda cubandm ka1dm1mq ol· 
maaım alkrtlayarak bu boğucu mu • 
aikiden radyo dinleyicilerini kurtar • 
mak için diier memleketlerin de ayni 
tedbiri alacaktan ümidini cöstermek· 
tedir. Bu ıuete, cubandm ıinema -
lardan bldınlmaanu da dilemektedir. 

a 
lromural -1eno11. 

'8 {ellketten brtuhnalc için kallanılac:ak illçıır. Asıı ıaran yoktur, sfnf,.. 
len yatıstım ve nldn ve slliın bir aylna davet eder. 

Knoll A.-0.. kimyevi maddeler fabrikalara. Ludwiııhafen •IRhin. 

• 

"- Biz, hiç de fena niyetli insan
lar değiliz 1 Franuya halanız 1 Onun 
çarlıkla olan samimi miinasebetlerine 
dikkat etiniz 1 O halde. memleketi
mizde, niçin, cümhuriyet kurmıya· 
lım? .... 

Kayser, bu mütaleadan sonra hük
münü veriyor: 
''Hatırmda tut, ki biz birer hıristi

yan imparatoru& ve Franas cümbu
riyetiyle samimi milnascbaıt ıdamcsuı
de haklı defiliz. Zira - eeni temin 
ederim. uiz Niki - Allahın Janeti, 
asırlarca franaız miUeti tberinde te
sirini ıöetermekten hali kabmyacak
tır. 

Bu mülahazalar, Nikolalan, en haa
sas taraflarından kavramakla beraber 
Fransa ile olan münasebetlerini de· 
iiftirtmeye kadar varamadı. 
- lkinci Nikola, Pranu ile itillfa, 
bir baba vaaiyetnameeinin lhlll edi· 
lemiyen bir ıartı, mukaddes bir hatı
rası nazariyle bakıyordu. 

Çar. 1896 da, Parisi resmen ziya
retten de çekinmedi. Bu suretle iki 
memleketi biribirine bağlıyan misakı 
teyit etti. Fransıdarın onu, cuıitler, 
çılıın tezahüratla kartılaması Giyo
mu kudurttu. 

Kayaer, cezri harel~ete giri~ti; her 
ne suretle olursa olsun, Rusyayı, mut 
lakıyet an'anelerine ircaa çah .. cak
tı. Bunun için, ilk evvel, amcazade
si ile doğrudan dofruya •e uzun bir 
teman ihtiyaç vardı. Bu temasta, 
phsi sevimliliğinin, zeki üstünlüğü
nün, talikatının ve nihayet seyahat· 
terinde etrafmı ku .. tan muazzam tan 
tana ve debdebenin, bu cayıf iradeli 
mutlakıyet hilkümdannın sözlerini 
kamattıracağını. fikrini çeleceğini ve 
onu, kendisine ram edecetini JÜphe· 
siz addediyordu. 

Giyomun Rusya seyahati 
7 Aiuetoa 1897 de, Kayser, yanın

da imparatoriçe Viktorya-Ogüsta, 
Baıvekili Prenı Hohenlohe, hariciye 
nazın Billov dö Kont oldulu halde 
Peterhofa citti. Yedi ıün, ıenlikler, 
balolar, resmiıeçitler ve bilbasıa iki 
hükümdar arasında batbaıa müzake
relerle ıeçti • 

Neler konuttular? Bunu. evvell, 
Kayserin Almanyaya avdet eder et·· 
mez, çok aziz dostu Kont Filip Ölen
burga yazdığı bi rmektuptan ötreni
yoru.c: 

.. Seyahatimden ettiğim ietifade, tah 
minimi çok geçti. Uzun konuımalar 
neticesinde, Niki ile aranmda en bü
yük polilıb meıelelerini, tam bir an· 
laf!Da ile, hallettik öyle ki.. Dünya 
siyasetine yalnız ikimis b&kimi.z. Al
aas-Lörenin Pransaya iadeei, Rusya
nın yardımı ile, artık mezara ıömW -
müt bir meeele halini aldı. Bundan 
sonra, Golerle aramızda bir harp zu
huruna imk&n yoktur. lngiltereye 
kartı berri abluka kararlaıtırdık. Çar, 
istesin istemeain, Pransayı bu ite ya
nattmnayı taahhüt etti. Niki ile ben, 
iki samimi dost olarak, candan sevi
ıerek ve biribirimise tam bir itimat 
ile bağlanarak aynldık. Rusya ile o -
lan dostluğumuz, Biemarkın zama • 
nında bile bu kadar kuvvetlenmemit
ti.,, 

Peterhof dyaretlntn neticeleri bay 
le oleaydı, Giyom tebrlke pyan idi. 
yaptıklınndan letedili kadar prur 
duyabilirdi; hatd kendi kendine tn
cih etmesini çok eevdiği: ''Ben, hnpa· 
ratorluiumun Ye bütün Avrupanm da 
en mahir diplo,,..,.ttvım.,. eenaana bi-
le liyakat kanmrdı. • 

Fakat, ikinci Nikolanm, bu ziyaret 
münasebetiyle, ortada tehadetleri 

var. Rus Çarının bana eöyledili tt)'
leri artMerle teveik edebilirim. 

Nikola, Alsa• - Lören meselninin 
ebediyen ıömüldüğilnü Kayeere söy
lediği dotru mudur? Şüphesiz, bayırl 
O, yalnız, Fransız-Rus itilafının sul.h 
pener bir ıayesi olduğunu aöyleınıt 
ti. Onun böyle söylemesi hakla oldu
ğu kadar vazifeei de idi. Çünkü ~ran 
sıc-Rus iti1'fının bütün mevcudiyet 
hikmeti, Jcrman devletlerinin muh -
temel bir tecavüziine kartı koymaktı. 
1892 aekerl mukaveleei bunu kat'i o. 
larak ıösteriyor. 

İki mutlakiyet hükt\mdarının, Pe
terbof mülikatlan eenasında, dünya 
siyasetine hakim olacak eeallarda bir 
teıtikleri de doğru mudur? Bu da. 
Kayserin farfaralığından, yüksekted 
atıp tutmaeındu batka bir fCY de -
tildir. Bu meeelede de o, aöyle...e,: NI 
,koli da neralret icabı, batta can sı
lantıaı ile, dinlemitti. Kayaer, itte bu 
dikkatli dinleyiti bir muvafakat telak
ki etmitti. 

İkinci Peterboftan Giyom ayrılır 
ayrılmaz,Nikola, bu batba'8 ıeçen bit 
mez tükenmes mübahasalann kendi
eini nekadar kızdırdığını ve sıktığım 
amcuı Grand-Dilk Aleksiye i()ylece 
ınlatmııu: 

- Beni evvelden haberdar etme -
den, nummla ıöriiferek cevaplanm 
teebit eylemeden, benimle bu ıibi 
meseleleri münaka'8 etmek istemesi
nin sebebini anhyamıyor,um. Bu va
nyette bulunduğum için, verdipa 
cevaplar, ekseriya havadan oldu. 

Bu ziyarette, Çann ~erinde devam 
lı bir teeir bırakan, hiç tüpbeab, bir 
mesele, prk meaeleai idi; Kayıerin 
yübekten atıp tutmaları, burada, Ni· 
kolayı zaif tarafından yakaladı. 

Kayser, azametli klhinane bir ta
vur ile, ıöclcrinden atet saçarak töY 
le söylemitti: 

- Hiç tüphe etmiyorum, ki, Al • 
lah. Bahrimuhitikebir sahillerinde 
Hazreti laamn baçım parlatmak tc· 
n.fini sana nasip edecektir. Umit ede
rim ki, una teveccüh eden bu '8nb 
vanfenin bütün ehemmiyet ve kud• 
yetini anlıyonun ..• 

Bu iğfalkir 9Özler, Nilcolanın üze
rinde bütün teeirini ıösterdi: o, bun 
lan, bir daha unutamadı. Bu sözler, 
onun vicdanmda, zamanla açıldı ve 
onda, aiyaat Ye dini bir billya halin -
de devam etti. İtte, Mıtnçuri harbi. 
-bu hülyanın itlettiii en aiır hata ol
du. 

İki hükWndann boyları 
ve bir kartpostal hadisesi 

MUteakip senelerini, Giyom, takip 
ettiği ıayeyi, Rueyayı Pranaadan a -
yırmak gayesini elde etmek için, nü
fuz ve hilelrlrbfnu Nilcolanın U.ıerin 
de tatbik pyretiyle ıeçirdi. 

1897 den 1904 sene11ine kadar de
vam eden bu müddet zarfında , Avru 
pada hiçbir ciddi hldiee vukua gelme 
di. Yalnıs, basaas zekalı bazı devlet 
adamlan, Panjermanizm ihtiraslan . 
nın n Giyomun farfaralıklannm kor
~ birtakım meseleler meydana ge 
tirebilecek mahiyette olduklarım t&b· 
min ediyorlardı. 

Bu aakin devrenin nihayetinde. 
1903 senesinde durur Ye iki hUlrQmda 
nn aamimiyetlnl tetkik edenek ne 
göriirilz? 

1903 te Giyom kırk d6rt, 9'1roll 
otuz bq yatmdadır. Ve aralınllılalri, 
htılrümdann hUldlmdara ka111 '1-n· 
mtına1ebetleri ....._ tenedenberf de 
vam ediyor. 

[Arka• .ar) 
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EKONOMiK KRONiK 

Ağır Endüstriye Doğru 
Beş senelik endüstri planımızdaki 

mensucat fabrikalarının ve nisbeten 
orta sayılan endüstri hareketlerinin 
başarılmasından sonra Türk ekono -
misi yeni bir hedefe daha ulaşmakta -
dır: 

Ağır endüstri... 
Ağır endüstri nedir? 
Ağır endüstri, pamuk, şeker, yün

lü gibi hafif sayılan maddelerden son
ra insan kudretinin, işlenmesi için bü 
yük kaloriye büyük izabe fırınlarına 
fütiyaç gösteren ağır maddeleri ken -
disine ram etmesi demektir. 

Bir memleketin endüst:ileşmesi, o
rada orta endüstri ile beraber ağır en 
düstri de kurulduğu zaman tamam o
lur. 

Yurtdaşlarımızın kumaş, şeker şu 
veya bu maddeye olan ihtiyaçlarını 
yurt içinde temin eder.ken, şimendü -
fer rayı, putrel, saç, demir levhalar 
ve saire için yine harice para verir -
sek, yaptığımız hareket çok eksik de 
mektir. Bahusu~ bu ağır endüstriyi 
kurmak imkanları varken .. 

Planla·· tatbik ettiğimiz orta endüs
tride de bundan sonra daha başarıla
cak birçok işlerimiz vardır. 

İlerde bunlar için lazımgelen ilk 
unsurları; makineleri değilse bile, ak 
samını, putrelleri, demir levhaları ve 
saireyi ancak ağır endüstri temin ede 
cektir. Hafif endüstri ile, ağır endüs
tri, rasyonel bir ekonomik kalkınma 
makinesinin biribirine geçmiş çarhla
l'I gibidir. 

İşte bunun için, Ekonomi Bakanlı
ğı memleketimizde rasyonel, planlı 
bir maden politikası, gütmek, yur -
dun elektrikleşmesine yardım etmek 
ve yeni endüstri hamleleri yapmak 
rnaksadiye Sümer Bankla mütenazır 
Eti Bank adlı bir müessese kurmuş
tur. 

Bu banka çok yakında faliyete gi
rişecek ve bu hareketlerin finansal 
kısımlannı elinde tutarken ayrıca, 

teknik kısıml:ı.rile de memleketimize 
yeni refah ve çalışma imkanları ha -
zırlıyacaktır. 

Şimdiye kadar muhtelif mütehassis 
ların yaptıkları tetkikata göre, mem
leketimiz pekala ağır endüstri kurul
masına müsaittir. Son günlerde bil -
hassa Ereğli kömür havzasınr.1 çok 
yakininde bulunan maden cevherle
ri, burada rasyonel çalışma imkanla
rının mevcut olduğunu göstermekte -
dir. 
Ağır endüstri kurulurken ilk dik -

kat edilecek şey demirin kömür hav-

OM 
LER 

A vusturyada 

DERi IHTIY ACI - Avusturya 
p~yasalarında Türk kuzu, oğlak ve 
keçi d~ ilerine karşı bir istek vardır . 

İlgililer, deri ihracatımız üzerinde e· 
saslı tetkikler yapmaktadır.Bu incele
melerden müsbct bir sonuç alınırsa 

de. i ihracatına başlanacaktır. 

AVUSTURYA iPLiK FABRi
KASI - Unte-radlborg Litstan ve 
Budapeştede birer şubele:i olan Viya
nanın Schüller fabrikası Karlsbat ci
varında yeni bir arazi satınalmıştır. 
Fabrika bu-ada yeni bir iplik fabrika
sı kuracaktır. Otedenberi Çekoslo
vakyaya çok ve külliyetli miktarda 
ihracat yapan bu firma en eski bir 
Avusturya ihracat!:ısıdır. Son zaman
la:-da siyasal tecim nizamlannın bo
zuluşu yüzünden fabrikanın satışı 
azalmıştr. Bu müessese, yem ınş;ı 
edeceği fabrika ile Çekoslovakyarın 
ihtiyaçlarını içerdcn temin etmiş ola
caktır. 

No. 4 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

1LK TEFRIKALARIMIZIN 
HULASASI 

(Emniyet Müfettİfİ Nikol, bir ak
§am ainema loca81nda güzel bir ka
dın görüyor. Yakından daha iyi 
görmek İsterken, aşağıdan bir se
yircinin "Hıraız var!" diye giirültü 
kopartarak, kapıya doğru kalabalı
ğı yardığını görüyor. Hemen arka
sından fırlıyor. Dııarda adamı ka
rakola götürüyor. Tahkikat .netice
ainde bu adamın latrazburgta bir 
bankada memur iken, aan zari için 
de dokuz yüz bin liralık milli mii
Jalaa bonolarının kaybolduğu gün, 
onun da kaybolduğu anlaıılıyor. 
Sıkıştırıyorlar. Zarlm Erneatin ia
minde bir daktilogralta olduğunu 
.ııöylüyor. Eerneatini buluyorlar. O· 
nu da sıkıştırıyorlar. Sarı zari evin
de, çekme.ine koymuı. Fakat çek. 
ınece aranıldığı zaman zari yerin-

/ 

zasına yakın olmasıdır. Bu mühim 
nokta da bu suretle tahakkuk etmiş 
demektir 

Bugün Fransa, eğer, ağır endüstri 
de ileri gitmiş memleketlerden sayı
lıyorsa, bunu, Epinac, Creusot, Long 
vy ve nihayet Saint - Etienne mınta
kalarında kömürün hemen yanı baş
larında lcuvvet1i maden kömürü bu -
lunmasına medyundur. 

Fransa ile, Almanya arasında hay -
li çekişme mevzuu olan nihayet son 
plebist ileAlmanyaya gaçer Sarre mın 
takasında kömür, demir adeta koyun 
koyunadır. Onun için küçücük bir 
toprak parçası olan Sarre dünyanın 
en geniş birçok memleketlerinden da 
ha fazla kıymetlidir. • 

Bir memlekette bulunan demirin 
kıymetlendirilmesi için, dikkat edile
cek ikinci nokta, madenin sahile ya
kın olmasıdır. 

Onun için Kfıba adasında bulunan 
demir, ancak yüzde 40 cevheri ihtiva 
ettiği halde, Brezilyadaki yüzde 70 
cevherli Minas - Geras madeninden 
daha çok ehemmiyetlidir. 

Memleketimizde bulunan demir 
madenlerinde ise, bizim için bu fayda 
da vardır. Hem de bulunan demir ma 
denlerindeki demir cevheri yüzde 40 
la 80 arasındadır. Bu madenlerin kö
mür mıntakalarına yakın olması bü
yük bir istifadedir. 

Kaldı ki, yurdumuzun her tarafı 
demir ağlarla örülmüş. ve kömür fi
yatları büyük endüstri hareketlerine 
uygun bir şekilde ucuzlatılmıştır. E
konomi Bakanlığı bu fiyatların daha 
da ucuzlatılacağını bize müjdelemek 
tedir. 

Şimdi düşünülecek bir nokta var -
dır: Acaba kömürümüz, yüksek fı
rınlarda kullanılmaya elverişli midir? 
Yapılan tetkikat, havzada böyle kö -
mürlerde bulunduğunu göstermiştir. 

Demek oluyor ki, memleke~imizde 
büyük endüstrinin doğması müşkü -
tatla karşılaşmıyacak belki hususi va
ziyetlerimizden istifadeler temin ede 
cektir. 

Son sözü rakkamlara bırakalım: 
1927 - 32 senelerinde memleketimi

ze vasati 7.441.000 lira kıymetinde 
93,029 ton yarı mamul demir, ve 
2,553,000 lira kıymetinde 32.574 ton 
mamul demir geç\rmimtir. 

Bu rakkamlara bakılırsa, büyük en
düstri planımızın ehemmiyeti daha 
çok anlaşılır. 

Mümtaz FAiK 

Filistin de 
FiLiSTiN FiDAN ISTIYOR

Hayfada bulunan tecimenlerden bir 
kısmı, memleketimizden aşılanmış ve 
aşılanmamış birçok meyva fidanları is
temektedir. Bunlardan elma, canerik, 
a:mut, kiraz ve vişne fidanlarının aşı· 
lanmış. Armut fidanlarının da aşı
lanmam:ş olması tazımdır. Tecimenle
rin bu talepleri bahçıvanlar birliğine 
bildirilmiştir. 

Birlik, bu istekten memnun kalmış 
ve tetkiklerine başlamıştı:-. Yakında 
nümunelik fidanlar yola çıkarılacak
tG'. ilgili bahçıvanlar, Hayfa firma
Jarile temasa geçmişlerdir. 

Torik ihracatı başladı 
4 

Son günlerde İstanbula külliyetli 
miktarda torik gelmektedir. Bu balı
ğın çokluğu balık ihracatına da müs -
bet bir ,>esir yapmış. torik çıkatı art -
mıştır. 

Dün İtalya ve Yunanistana ihracat 
filen başlamıştır. Gönderilen balıkla
rın bir kısmı buzlu, diğer bir kısmı 
da tuzlu olarak sevkedilmektedir. 
Toptan ihraç fiyatları 30 kuruş olan 
toriğin İstanbul balık piyasasında pe
rakende fiyatları 25-34 kuruş arasın
dadır . 

de bulunamıyor.) 

ya ve kekelemeye başladı: 
- Yalan söylemiş ... Diyordu, ben 

sarı zarfı yerde gördüm. Aldım. Yal
nız bu sabahki gazetelere bakılırsa. 
beni hı-sızlıkla itham ediyor. Ne mü
nasebet? 

Nikol elini uzattı: 
- Peki zarf nerede? Uzerinizde 

mi 
- Hayır, bu zatı nerede bulacağı

mı bilmediğim için zarfı sakladım. 
Yazihanemin gözünde duruyor. 

- Haydi oraya gidelim. 
Kız önde, Nikol ve müdür arkada 

dışanya çıktılar. Ernestinin yazihane 
si bir tarafına paravana gerilmiş kö
şeye isabet ediyordu. 

Genç kız çekmeceyi açtı, bir alay 
mektup zarfla:-ını kaldırdı ve birden 
durakladı. Bir kere daha çekmeceyi 
altüst etti, sonra elini alnına götüre
rek: 

- Eyvaaah, dedi, almışlar, zarf 
yok! 

O zaman .Nikol sagdan soldan me
rakla toplanan sekiz on kadar memu-

VE PiYASA Piyasalarda 
Bir Haftahk 
Durum 

·-~~-..........., 16 lkinciteşrin Cumartesi Keten tohum~ 8 - Kilim ıestı ad.) 
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Memleketteki bütün piyasalarda 
son hafta içinde oldukça hararetli 
muameleler yapılmıştır. Muhtelif te
cim malları üzerindeki bir haftalık du
rumu hulasa ediyoruz: 

PAMUK- Adanadan gelen haber
lere göre, pamuk fiyatlarında geçen 
haftaya göre biraz düşüklük vardır 
Bu yüzden muamelesi az olmaktadır 
Adanada pamuk (ianeler) 40, (par
laklar) 37 kuruştan muamele gör -
müştür. İzmir malı 43 kuruştur. Piya 
sada ihracat olmamıştır . 

lstanbuldaki iç ihtiyacı ve fabrika
ların işteklerini karşıhyabilmck için 
Mersinden yükletilerek İnebolu vapu
rile gönderilen pamııklarn f stanbula 
gelmemesi, piyasa üzerinde hafif te
sirler yapmıştır. Batan pamuk 400 
balya kadar tahmin edilmektedir. 
ZEYTİNY AC - Zeytinyağ fiyat • 

ları genel surette yüksektir. Geçen 
haftaki durumun sürdüğü söylenmek 
tedir. Edremit ve Ayvalıkta elde mev 
cut stok mallardan ltalyaya ihracat 
yapıldığı haber veriliyor. 

Lu hafta içinde İstanbul piyasasına 
es~i mal zeytinyağ çok az gelmiştir 
mıktan 100 varil kadar tahmin edilen 
yağ cinsleri yemeklik ve sabunluk • 
tur . 

Yemeklik yağlar, 34, 35, 36 kuruş 
üzerinden muamele görmüş, eski mal 
yağlar 40 kuruştan satılmıştır. 

CEVİZ - Sezon geçmek üzeredir. 
BugünlerdeFilistin veSuriyeye olduk 
ça fazla miktarda mal satılacağı söy 
lenmektedir. Ceviz için Almanya ile 
yapılan muameleler, bu ayın sonuna 
kadar sürecektir. Fiatlerde çok az bir 
düşüklük kaydedilmiştir. Geçen hafta 
14,10 - 14,5 kuruşa satılan Bilecik, 
Düzçe malları 13 - 13,5 kurus üzerin
den müşteri bulmaktadır. Karadeniz 
sahil ürünleri 11,5 - 12 kuruştur. Ce
viz rekoltesinin yüzdeyetmiş ve hatta 
sekseninin ihraç edildiği kuvvetle te
yit olunmaktadır. İhraç malı pek az 
kalmıştır. Bunun da ay sonuna kadar 
isteklilerine gönderilmesi için hazır -
!ıklar devam etmektedir • 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Frangı 
20 Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre rr. 
Florin 

20 Çek Kuron 
Avusturya silin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç kuronu 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

618.-
124,
H>!ı,-

173,-
81.-
23.-

815.-
82.-

92.-
22,-
32,-

23.-
24.-
14.-

22.-
52.-

33.-
31.-

938.-
52,75 

235.-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kurr 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dınar 
Yen 
Ccrnnvets 
İsveç kuronu 

' 

ESHAM 

1s Bankası Mii-
,, " N. .. H. 

Anadolu 3 60 
.. % 100 

Şirketihayriye 

Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terlros 
Reji 

Satıt 

621,-
126,-
168,-
177.-
82.-
24.-

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

939.-
53,25 

237,-

K•P•ıut 

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 

1,97,47 
4.21.-
4 ~t 40 

1i3.77.S5 
J.4.0rı.33 
2.71130 

10 08 
3,13,30 

92.-
9,70 
9,80 

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

. YUMURTA - Son günler içinde 
ıhracat az olmuştur. İstihsalin azlığı 
göze çarpmaktadır. Mevsim sonu ol
duğu için sandık fiyatlarında düşük -
lük görülmektedi~. Geçen hafta taze... ~ 
mal çift yarım sandrklar 29-30 lira ü
zerinden moomele görmüştür. Fiyat -
lar kırıldığı için bu isteklerin karşı -
)anmasına imkan görülmiyor . 

Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Değirmencilik 
Şark Merkez Eczanesi 

8,50 
14,75 

2,17.-
8,90 

62,15 
22,50 
9,-

10,75 
4,30 

TAHViLAT 

Rıhtım 

Anadolu 1 ve II kupon kesile 
.. III 

- - -
10.-
42,50 
43,50 
45,40 

Ljmon, portakal da halde 
satılacak 

Belediyenin evvelce verdiği bir ka 
rara göre, limon, portakal ve manda
lina gibi tecim malları da meyve ha
line alınacaktır. İlgili tecimenlere bu 
hu~usta verilen mühlet ayın 15 şinde 
bi' tiği için limonların hale alınması -
na başlanmıştır. 

Bu hususta verilen karar, birçok 
Jimon tecimenlerinin itirazlarını mu
cip olmuştur. İlgililerin söylediğine 
göre, limon, diğer meyvelere nazaran 
hususiyeti olan ve en ziyade muhafa
zaya muhtaç görülen bir üründür.Bir-
kaç gün sonra portakal ve mandalina 
ların da hale alınması işleri büsbütün 
karıştıracaktır . 

İş üzerinde filen tatbikata başlan
mış olduğu için bütün tecimenlerin li 
monları hale alınmıştır. Karara uymı
yanlara son bir ihtar yapııacak, yine 
hale girmemiş tecimenler bulunursa 
haklarında kanuni muameleler yapı
lacaktır. 

Tecimenlerin büyük bir kısmı, mey 
ve kabzımalı olmadıklarını, kendileri
nin ithalatçı olduk~arını iddia etmek
tedirler. 

Durumun ne dereceye kadar iyi so 
nuçlar vereceği belli değildir . 

ra döndü: 
- Kimse yerinden kımıldamasın. 
Sonra müdüre döndü: 
- Ben zatıalinize telefon ettiğim 

zaman, yanınızda kimse var mıydı? 
- Durunuz bakayım .. I:vet .. Zan

nederim. muhasebeci Madam Şassen 
oradaydı 

- O halde Mj;J.dam Şassenin tele -
fon muhaveresinden bazı şeyler 
öğrenmiş olması mümkündür. Madam 
Şassen burada mı? 

Memurlardan biri cevap verdi: 
- Madam Şassen her gün altı tre 

nine yetişmek için, altıya yiımi kala 
buradan çıkar. 

- Nerede oturuyor? 
- Sen Kluda .. 
- On dakika evvel daktilografı 

müdürün yanına çağırdığım zaman, 
buradan gitmiş miydi? 

- Hayır, daha gitmemişti. 
Daktiloğ .. afa döndü: 
- Matmazel, siz, Madam Şassen

in gittiğini gördünüz mü? 
- Evet, şapkasını giyiyOt"du. Git

mek üzere idi. öteberi konuşuyorduk. 
- Sarı zarfı sizi içeriy,. çağırdığı-

• 

Anadolu .mümessil 

Türk Borcu 
" " II ,, ,. III 

İstikrazı dahili Kupon 
Erganı 

kesik 

27,20 
25.20 
25,45 
94,-
9~.-

16 ikinciteşrin Cumartesi 

ZAHiRE BORSASI 

Istanbul Tecim ve Zahire Borsasın 

da dün muamele gören maddeler şun
lardır: 

Maı:fde1er 

ARPA l Yemllk çuvallı 
" Uokmc 

r 
Sert 

BUÖDA y 'um uşak 
l\lah löt 

ÇAVDAR 

MISIR 

Ekstra 

[
Be\ ar. ÇU\ allı 
Sarı ,. 
Kepek 
Razmol 
'uıal 

Kuşyemi 

Satıı 
Jt: $. P. miktarı 

5 3;; 

8 -
fi 15 
8 15 
10 30 

20 T. 

6 ıs 15 T. 

6-
3 6 

ıı;ıı -
.. 5 

15 T. 

100 T. 

mız zaman mı, çekmeceye attınız? 
- Evet .. O vakite kadar korsa -

jımda saklıyordum. 

- M a d a m Şassen bu hare
ketinizi gördü tabii .. 
-- Zannederim .. 
Nikol saatine baktı Madam Şassen 

hakkında bir iki malumat daha edin
di Kırk yaşlarında, şişmanca, kıvır -
cık saçlı. açık yeşil süveterli .. Müdü· 
re teşekkür ettik en sonra hemen la 
boratuvardan fırladı. 

Aşağıya indiği zaman baş müfettiş 
Hedvenle karşılaştı. 

- Vay Nikol, sen beneıen evvel 
burada ha! Odiğran'ın metresini gör
ıtün mü? Ernestini? 

- Evet, gördüm, du~ bakalım. şim 
dilik her şey yolunda gi~iyor. 

Derhal bir taksiye atladı ve altı 
trenine daradar yetişti.İlk bakışta hin 
diği uzun trendeki kadınlardan hiçbi· 
rinde yeşil süveter olmadığını gördü. 

Tren yola çıktı. 
Etrafındaki bütün yolcular akşam 

gazetelerini okuyorlardı. Yanıbaşın -
da iki kişi sarı zarftan ve bono mese 
lesinden bahsediyorlardı. Nikol, daha 

' ' Kaba Kilim namazl " 
Seccade 

NOlfU1 

• DAR/ 

L
- lspaııya 
Kalburlanmış 
Nanırel 

[ 
Reyaı: 

_Sarı 

sa~am 

l 
iç tombul 

FINDIK lf ~h rı 
!\abuklu 

71FllK [
o~ı.~ 
.Ana mal 
<,'enı:ellı 
nerı 
Kaba 
Sarı 

IO - 10 T .. 

56 - tOTon 

80 - 1 OOOOk 
68 10 
20 rı !408t 

-Anadolu kırkım 61 - ISOOk 
YAPAK " • T.ıbıık 

Tral:ya kırkım 
., .; l'aDak 

Yun 
REYAZ r. Tam ''a~lı 
PEYNiR Yarım yağlı 

- \'a~qz. 

KAŞAR 1 Ya~lı 
PE>'NIRJ 'ağsız 

ZEYTiN 
YAul 

-Ekstra 
1 nci yemeklik 34 20 
2 nci vemekllk 3! -

_ Sabunluk 33 -

r.\y çiçegı tasfiye - -
NEBATI Haşhaş " - -

Pamuk - -
YAG Lsu~ıını " -

Bulr Pişmiş " - -

UN [
Eksıra ekstra 7!k.- -
E\:stra 7'lk.- -
Blrınci yumu.7~1ı:.- -
Birinci sert - -

SORSA DiŞi 

BAKIR 

Tahtı ve yuvarlak 70 

ICaradeniz 
An,dolu 
Rey az 

Ca\•a 
Çin 
Hindi ya 
Seylan 

BALMUMU 

tr. 
76 .. 

CAY 

tr. t6o 360 

• 285 uo 
.. 265 360 

DEMiR VE ENVAI 

l:ş 

tş 

kş 

Camlık. köşebent tg. 
Dörtkoşe, lama, yuva. " 
Mıbtık, silme " 
Pm~I • 
Siyah f~rı.1'·• ~ 

8.SO kş 

7.75 .. 
850 .. 

P.50 " 
n ı::n • 

Yunrlık ( 6 mm, ve 
a~ağı ) 

" (oluklu) • 16 
8.50 .. 

16.50 

Siyah uç 
Karfiçe 
Çinko 

.. ıı.~ 12.50 " 
ıo.so ıus • 

Kösele 

Sığır 

Manda 

27. 

DERi "lılenmemiı,. 
(Kuruı heaabiledir) 

1 
IJ 
1 
il 

kg. 120 
ıos 
115 

.. 100 

Beyaz çekme 

l ad ... 
il " .. 
ı .... 

il .. • 

60 
40 
50 
35 

Sahtiyan 

~h·an 

Beyaz 

1 ,, ,,. 

11 .. " 
1 - .. 

n .. ,. 
HALI 

75 
ı;;, 

50 

55 

!8. 

190 
125 
125 
110 

85 
45 
90 

45 

JIS 
75 
51 
65 

(Metre murabb•ı heaabile) 
Bergama 8.50 1 ı 
Borlu 5. l 

6 

kş 

" 
... 

.. 

.. 

.. 

Demirci 
Gorde:; 

4. 

2.75 
9. 
7.50 

3.50 .. 
Isparta (~ ıkanmıs) 

• (yıkaıımam:ş) 

Kayserı (has ıpe .. ı 
" ı ma çısteı) 

(mcrserııe ipek) 
(nctıati bırinci) 

llilğde (çılt) 

! 'şak mı! 

35. 
JO 

13, 
Hı. 

4. 

12. 
10. 
50. 

36. ,, 

ııı. 

'H. 
9. 

•• 

7 Sil " 

şimdiden işin en ince tef er rüatma ka 
kar herkesçe nekadar malum oldu -
ğunu anlamıştı. 

Ttren on beş dakikada Sen Klu'ya 
vardı. Nikol hemen şef dö garla ko
nuşarak, yolcuların çıkışını nezaret 
altına aldılar. 

Tren gayet kalabalıktı. Tam o sı
rada gri mantosunun arasından yeşil 
süveteri görünen bir kadın geçti. 
Nikol hem,.n yanına yaklaşarak, 
yavaşça dedi ki: 

- Emniyet müfettişiyim. Llıtfen 
beni takip etmenizi rica ederim. 
Kadının omuzundan titreme geçti, 

bir şeyler mırıldanmakla beraber, mü
fettişi. ~er dögarın yazıhanesine ka
dar takip etti. 

Nikol sorgularına başladı: 
- Siz kimya ticaret laboratuvarın

da çalışıyorsunuz. Dalgınlıkla dakti • 
loğraf Matmazel E·nestinin çekmece 
sine koyduğu bir zarfı alıp götürmüş 
sün üz . 
Kadın gayet sakin görünüyoı du: 
- Ben mi? Dedi, hayır efendim, 

yanlışlığınız var .. 
- Eğer mecbur olursak ta .. 

Yastık 

KAHVE 
Muhtelif tipler kg 

Ronus 
Yeşil 

Çuhak 

Fi yor 
Bey.az 

KALAY 

ıı 
,. 
.. Piyanto 

Sırı 

Calo 

Çam arla 

... 

ltalya (50-4 adet) 
(491) " ) 

l360 " ) 
(~O ,. ) 

Trablus(330 .. ) 
(50.J .. ) 

.. (420 .. ) 

.. 

LİMON 

HAYVAN 

8. 
250 

97, 

-. -· 

221 50 2'l~ 

115. 

95. 

54, 

45. 

5i0. 
- . 
- . 
-. 
-. 

560 
- . 

125. 

JIO. 

60. 
4~.so 

ss. 
2ı 

-· -· -· 
570 -· 

DİRi SATIŞLARI CETVE4 
E• 

f.ı ıatı 
aşa~ı l11 

CiNSi 

Karaman 
Dağtıç 

Kn ırcık 
Kun 

SA YTSI .AGJRLJbl Kş S. ~ 
--;-4 24011 14- 1~ ~ 

461 16610 17 1• 

"Sut" Kuıusu 
Tlfılk 

Kara keçi 
O~lat 
Okuz 
İnek 
inek .. Ecnebi" 
Dau 
Bo~a 
Manda 
Mal at: 

2ıı 882 ıı ıs 
16 183 4318 13 " 

- - -~ 
219 10568 13 25 13 
~3J 8681 8 - 19 " .,,, ---

10.,,, 
a-
9 _ ıo"" .,,, 

42 13390 
7 2539 __ ,.,"" 

8 - 9.,,, ! 338 ___ .... """ 

7 - 8 
" 

Jt 4564 

--/ 
İstanbul nakit borsaıınd' 

hararet 
.. • ... \.. •• 1 _.....,1,;+ "'f\T'"C!JCT"~ .. ,.ı::-' ... o' 

aliyet ve muameleleri kısaca yeı.ı'f 
ruz : e' 

Cuma günü Paris borsasından gıı • 
len telgrafın oldukça yüksek bıJ~d' 
masına rağmen İstanbul bo~~ .. 0~· 
cuma günü akşamı ve cuma guntı eıı 
leye kadar daimi satıcı çıkmış~r· eıı 
yüzden fiyatlar az çok düşmüştilf• ti-' 
nun sebebi, Kızıldenizde Arap geô•ıı 
terinin İtalyan vapurları tarafı~tere 
çevrilmesi ve bu halin de tng çl~ 
ve İtalya arasında bir harbi sonu ıı•• 
dırması korkusudur. Bundan bllŞ j1I 

"r"11 Mısırda baş gösteren ve hala su .~yııı 
tilal de fiyatların düşmesinde btı 
bir amil olmuştur . ~eıı 

Cumartesi günü borsa kapanır z1 
Oni-Türk (Türk borcu) W;erine J:30t" 
li 17,5 kuruştan satış olmuştur· g6 • 
sada alıcıya rağmen satıcı far.la 

rülmilştür. 

iki aylık çay var . r 
·ıcı • 

Bugünlerde piyasada ancalc 1 dif• 
'l ekte lık çay kaldığı haber verı rn iiı9' 

İthalat az olduğu için hükfırnet. g dlıı 
rüklerde mevcut bulunan çaY~;;&· 
bir kısmının takas yolile çekı ·ııeıı 

k . . p· ya yen• ·ıı ne arar vermıştır. ıyasa ··ıefl 

çıkarılacak olan çayın fiyatlar ~·u 90y • 
de müsbet tesirler yapabilecegı 
lenmektedir . 

U . . mı' - zerımı aramaya · ·• 
nız efendim . . at rl'' 

Kadın, o kadar kendisine ıtırrı edÖııt 
teriyordu ki, Nikol bir an ter aıti' 
etti. Fakat masum da olsa, bet üıt et 
male karşı masumiyetini t~~e~ydi? 
tirmek polisin vazi!esi degıl ~rLl il' 

Kadından bir istasyon rne~di. tJe' 
bitişik odaya geçmesi rıca edı :Ne ,afi 
ri arandı, sarı zarf çıkrnadı. 050,. 
za·f, ne de milli müdafaa bon ,yor • 

Fakat Nikol kafasından şaşm 
du. Sert bir ses] e : d di· . . e 

- Bana adresinizi verınız. . tre11 
k bır ·ıı O sırada Paristtn baş 3 dverı1 

geliyordu. Baş müfettiş ~~a ıcıı111 
tı enden indiği görüldü. Nıko 
!aşınca : el tııl 

· · b den eV'\ t• - Yahu, yıne mı en .18ve e 
ralardasın? Dedi ve şunları ı . ~ 
ti: . b~' 

- Madam Şassen zarfı eını~ er el~ 
re koyacak zaman bulmuş. Eg et cı 
Emniyet direktörlüğünde,. gatdilr1'1e ; 
lerin önünde fazla geve~~lı~ .c 5e "

1
• 

seydi, kimse içinde büyuk 1~dııl' 0
1 bulunan sarı bir zarftan habe 1 "''' r Arkll5 



t~ 

• 
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Beşiktaş - Fener Maçı Karakuşi 
Bir Kararla Tehir Edildi 

ikinci Maçını Da 6 - 1 Gibi Güneş 
Büyük 

İllin lik maçlarının sayılı günlerin
den biri idi. Çünkü geçen ve evvelki 
•enelerin şampiyonları Beşiktaş ve 
Fenerbahçe, bu seneki maçlarda da en 
kuvvetli birer namzet olarak karşı 
karşıya geleceklerdi. Bu itibarla, he
Y~c~nlı bir maça seyirci olmak üzere, 
butun lstanbul futbol meraklıları adc
t.l sabırsızlanıyorlardı. Fakat maale -
sef bu maçı idare etmek üzere saha
:ya çıkan hakemin - yalnız bir tek ha
kernin - kanaati şehrin uzak semtlerin 
den bir sürü masraf ederek ve vakit 
kaybederek bu maçı görmek üzere ge 
len seyirciyi eli boş döndürdü. Ha
ltern sahayı bu maçın nizami şekilde 
0Ynanamayacağı kadar çamurlu bul
tnuştu ! .. Halbuki· bizim kanaatimize 
göre karar yerinde değildi. Filvaki 
ka__dıköy sahası çamurlu idi. Ancak 
}'agışlı mevsimde olduğumuzu ve bun 
dan böyle de her hafta sahaların az 
<:c~k çamurlu olacağını unutmamalırı.z. 
l:.~er bu müsabakayı tehir etmek ıç~n 
hır sebep· addediliyorsa bu sene lık 
llla~lan oynanmayacak demektir. Son
~a. Taksim stadyomu, Kadıköy stadın 
dan daha ziyade su tutan bir sahadır. 
Orada maç oynandığına göre, pekala 
kadıköyünde de maç yapılabilirdi. E
saSen orada bulunan bin beş yüz kişi 
de nıaçın pek güzel oynanabileceği ka 
ltlaatinde idiler. 

liakem maçı oynatmayınca, Fener
hahçe klübü, Beşiktaşlılara hususi bir 
ıınaç yapmağı teklif etmiştir. Evvelfi 
~u teklif kabul edilmiş ve her iki ta-
. rn da soyunmak için kendilerine tah 
~s edilmiş olan yerlere çekilmişlerdir. 

alk nihayet bir Beşiktaş - Fenerbah 
Çe rnaçı seyredeceğinden memnun ol
~uğu bir sırada, bu sefer de Beşiktaş
ılar, bu işten vazgeçmişler ve: 

- Oyun oynandıktan sonra, neden 
1 CSrni olmasın? diye bir soru meyda
tıa atmışl~rdır. Bu durum karşısında 
tnaçın oynanamayacağı anlaşılınca, 
!enerbahçeliler, stada gelmiş olanlar
ı'~. i .. ~•y•nl-i.n pa-.snı g<:'d vetm1Ş· 
er ve Hilal klübü ile bir hususi maç 

raprnışlardır. Bu oyun seyirciler tara-
ından zevkle seyredilmiş ve maç ga· 
~~t güzel cereyan etmiştir. Vaziyet 

1 
°~le olduğuna ve sahada maç yapı

k~bıldiğine göre, hakemin kanaatinde· 
1 ÇÜ üklük kendiliğinden meydana 

<:.:~rnış demek•ir. Bir klüp takım ge
tırır, öteki bir tane daha davet eder 
~e hakemler de arada kalan haftalar-
~ "havalar bozuktur" diye oyun te

~ır ederlerse, çok güzel bir vaziyette 
aşlayan lik maçlarının sonu da bir 

çıkmaza sokulmuş olur. Nihayet ls
tanbulun en uzak semtinden kalkıp ta 
~aç seyredeceğiz diye Kadıköyüne 
d adar, para sarfeden, vaktini feda e-

cn halkı ge~i çevirmek, ne teşkilatın, 
~~ de onun hakemlerinin hakkı değil

ır. 

Güneş: 6 - Eyüp: 1 
~ener stadında maçlar böyle yok 

~ere ka,.akuşi bir hükümle geri bıra
ıhrken öbür tarafta Taksim ve Şeref 

~tadındaki müsabakalar muvaffakıyet
e oynandı. Taksim statlyomundii ha
~a~~ bozuk olmasına rağmen. Güneş
f Yup maçı. büyük bir kalabalık tara-
Ind:ın, ilgi ile, takip edildi. 

t . Lık maçları başlamadan evvel bü
k Un futbol meraklıları Güneşin tam 
d :adrosu ile çıkacağını zannediyorlar
G1;. Fakat, son hadiseler dolayısile, 
uneşliler bir masabaşı suikasdine ma 

?'uz kalınca, durumları kötüleşti zan
~edilrnişti. Fakat, bu hava içinde çı-

an Güneş takımı, Süleymaniye kar
§tsında muvaffakıyetli bir oyun oynal';p senelerce birinci kümede oynamış 
:1~ bu takımı 4 - O yenince, umumi 
~kayı kendine celbetti ve haklı ola

:ra halkın sempatisini kazandı. Dün 
0 Ynanan oyun bunu hiç şiiphe etmi-, 

, .. 

Bir Farkla Kazandı 
ı •t ı 

Güneı - Eyüp maçından bir enstantane .• 

yoruz ki, çok daha fazlalaştırmıştır. 
Güneş takımı sahaya, geçen haftaki 
kadrosu ile çıktı. Eyüplüler de. Bey
koz ile oynadıkları zaman çıkardıkla
rı takımlarını çıkardılar. Geçen hafta, 
her iki takımın da, oynadıkları oyun
lar gözönünde tutulunca, bu ma~ın e
heııuniyeti bir kat daha artıyordu. Q. 
yunu, Kasımpaşa klübünden Nuri Bo
sut idare etti. Şunu derhal ilave ede
lim ki, hakem tamamile bitaraf olup 
en ince hataları bile görüyordu. 

Güneşliler, oyun başlar başlamaz, 
Eyübün bir akınını kestiler ve muka
bil hücuma geçtiler. Maçın ilk dakika 
ları her iki takrmın biribirlerini dene
mesile geçti. Birinci haftaymın orta
larına doğ-u, vaziyeti kavrayan Gü
neş forvedi hücumlarını, açıklar va -

Fener - Hilal maçından bir 
enstantane •. 

sıtasile yapmağa başladılar. Bu taktik 
semeresini vermekte gecikmedi ve sol 
açık Melih, Eyüp müdafiinin bir ha
tasından istifade ederek ilk golü yap
tı. Hemen bundan bir iki dakika son
ra, yine Melih, Eyüp müdafilerinin a
rasından sıyrılarak ikinci golü de kay 
de muvaffak oldu. Devrenin 25 inci 
dakikasında, Güneş sağ hafı Celal sa
katlanarak dışan çıktı. Bundan sonra 
Güneşliler oyunu 10 kişi ile oynamak 
mecburiyetinde kaldılar. Birinci dev
re bittiği zaman netice 4 - 1 Güneşin 
lehine idi. İkinci devrede Eyüplüler, 
neticeyi deği"?tirmek için çok çalıştı
lar. Fakat on kişi kalmalarına rağmen 
iyi bir oyun temposu tutturan Güneş
liler 1 S inci ve otuzuncu dakikalarda 
birer gol atarak, maçı 6 - 1 kazandı· 
lar. Güneşlilerin dün hemen hepsi 
canla başla ve iyi oynadılar. Eyüplüle 
rin ise müdafaaları bozuktu. Esasen 
gol adedinin bu kadar yükselmesinde 
de onların büyük dahli vardı. Güneş
lileri kazandıkları bu ikinci muvaffa
kıyetten dolayı tebrik ede~iz. 

Galatasaray: 10 - Süley
maniye: 1 

Günün son maçı, Galatasaray ile 
Süleymaniye arasında oynandı. Süley 
maniyeliler bir hafta evvelki oyundan 
alınan netice üzerine tamamile genç 
ve yeni bir takım ile sahaya çıktılar. 
Bu taktik, haddi zatında kuvvetli olan 
bir rakip karşısında yanlış bulunmuş 
bir taktikti. Netekim bunun acı neti
cesini Süleymaniyeliler, oyunun he
men daha bidayetinde görcfüler. Ga
latasaray takımında, bek Lfıtfi oyna
mıyordu. Süleymaniyeliler, daha oyu
nun ilk akınında, hasımlarının hakimi 
yeti altına girdiler. Bu, maçın sonuna 
kadar devam etti ve siyah beyazlılar, 
attıkları l gole karşı tam 1 O gol yiye
rek bu alelacaip taktiklerinin zararı
nı çektiler. 

Taksim stadyomunda ilk oyun ikin
ci kümeden Kasımpaşa ile, Feneryıl
maz arasında oldu. 

Kasımpaşa: 1 - F eneryıl
maz: O 

lkinci kümenin, şampiyonluğunu 
kazanarak, ikinciye geçmiş olan Fe
ncryılmaz takımı, senelerce ikinci kü
mede şampiyonluk kazanmış oları Ka
sımpa~a takımının karşısında muvaf
fakyetli bir oyun oynayarak 1 - O mağ 
'lCıp oldu. 

Şeref Stadındaki 
Maçlar 

Dün Şeref stadında da lik maçtan 
oynanmıştır. llk maç Karagümrük ile 
Beylerbeyi arasında oynanmıştır. lkin 
ci kümenin kuvvetli takımlarından bi 
ri olan Karagümrük güzel bir oyun -
dan sonra maçı 4 - ı kazanmıştır. Gü
nün ikinci maçı lstanbulspor ile Top
kapx arasında oynandı. lstanbulspor
lular birinci devreyi 2 - O bitirmeleri
ne rağmen, ikinci devrede bir parça 
gcvşemişler ve rakiplerine iki gol at
mak fırsatı vermişlerdir. Bu suretle 
maç zevkli bir cereyan takip ettikten 
sonra 2 - 2 beraber bitmiştir. 

Uçüncü ve son maç Vefa ile Ana
dolu arasında oynanmış ve her iki ta
kım da çok çalıştıkları halde birer gol 
den fazla atmağa muvaffak olamamış 
lar ve maç ta 1 - 1 beraber bitmiştir. 

Bir hadise 
Dün Kadıköydeki maçta resim çek 

m:k için oraya giden foto röportörlerl 
mız zabıtanın yolsuz bir müdahalesi
ne maruz kalmışlardır. Hadise şudıır: 

Maç oynanacak, oynanmıyacak di
ye halk kapılarda biribi !erile münaka 
şa ederlerken, her hadiseyi tesbit et
mek mecburiyetinde olan foto röpor
t?rleri de stadın duvarına çıkarak re
sım almak istemişlerdir. 

Neden ise haddi zatında vazifeleri
ni yapan bu arkadaşlarımıza orada 
bulunan polisler mümanaat etmişler 
v~ kendilerini karakola götıürmüşler
dır. 

35 dakika süren bir misafirlikten 
~onra, meselenin bir anlaşamamazlık
t:n .tevellüt cttigi meydana çıkmış ve 
liadıse kapanmıştır. Fakat son zaman
larda çesitli vesilelerle gazetecile~e 
karşı gösterilen bu müşkülat ve orta
ya çıkan zihniyet biraz tuhaf olmuvor 
mu?. S.G.S. 

Ciritçilerin 
müsabakaları kaldı 

Fener -Hilal maçından bir srörünüt •• 

Dün Veliefendi at yarışları alanın
da Baybu~t ciritçi kafilesinin oyunla
rı için tertibat alınmıştı. Havanın sü
rekli yağışı ve sahanın suların tesirile 
girilemez bir hale gelmesi cirit oyu
nunun başka bir güne bırakılmasını 
icap ettirmiştir. Kafile. havaların mü 
sait bir gününde oyununu göstere -
cektir. 

Boğulurken 
Kurtarıldı 

POLiS 

Unkapanında oturan sandalcı Bür
hanettin, evvelki gece aaat 21 de 
sandalla Istanbuldan Kuruçfşme
ye gitmek istemiş ve o aırada ora
dan geçen bir romorköre &andalını 
bağlamıştır. 

Arnavutköyünde akıntı burnu 
nlcrine gelince suların tesiriyle 
anda! alabora olmuş, Bürhanettin 

· ·· -:;..t::p ı>-;~,. lm11.k iizere 
?lan sandalcı, güçlükle kurtanlmış
hr. 

e Balatta Köprübaşı caddesinde 
·,.' br' 1• .. r"l c .. 1, .. :ın 20 YR"lll'lrmda 

Eyüp, zincir kolunun kafasına 
çarpması yüzünden ağır surette ya
ralanmıştır. Yaralı, sıhhi imdat o-
omobiliyle Cerrahpaşa hastanesi

ne gönderilmiştir. Tahlcikat devam 
etmektedir. 

O Y cnibahçede arabacı Emin, 
Tünel caddesinden geçerken Asla
nın camcı dükkanı önünde hayvan
lar ürkmüş ve dükkanın camlarına 
·arparak kırmıştır. Suçlu arabacı 

1• lanmıştır. -----
Kabahat hep ölen 
Zülfikarda imiş 

Zülfikar ve Ahmet isminde iki ar
kadaşım öldürmekle suçlu bekçi Ce
mal hakkında, altıncı sorgu hakimli
ğince tevkif kararı verilmiştir. 

Mevkuf bekçi işlediği cinayetin se
beplerini şöyle anlatmaktadır: 

"- Ahmedin ölümiine çok acıyo
rum. Zavallı çocuk, buhranlı bir sıra
da kurşunlanma hedef oldu. Güna
hımızı Zülfikar çekecektir. Beni her 
yerde ve her vesile ile çekiştirmeğe 
ayağımı kaydıracak uydurma şeyler 
yaratmaya çalışan bu kôtü huylu ar
kadaş kendine ve çocuklarına acıma
dığı gihi hana ve Ahmede de acımadı. 
Ben yaptıklarımın cezasını çekeceğim. 
Fakat o, yaptığı dedikoduların do -
ğurduğu neticeden ilelebet mes'uldür. 

Eğer, bir yolunu bulabilseydim, bu 
muzır arkadasın elinden kurtulmak 
için memleketim olan Malatyaya gi -
decektim. Birkaç defa yerimi satma
ya karar verdim. Fakat beni caydırdı. 
Son defa, Unkapanı bekçisi Mustafa 
ile ;-,..1.,rt• .... , yerimi o satın alacaktı. 
Bunu haber alan Zülfikar, 25 lira ko
misyon istiyerek buna yine mani ol
du ... 

Halkevinde yeni inşaat 
Eminönü Halkevi binası yanında 

yapılacak olan konferans ve jimnas
tik salonunun projesi evin mimari şµ
besi tarafından hazırlanmıtşır. 

C. H. P. Vilayet heyeti başkanlı
ğına verilmiş olan proje tetkik edil -
mektedir. İnşaata ilkbaharda başlana
caktır. 

Bulmacamız 

SOLDAN SAt.A VE YUKARDAN AŞAt.I 
1 - Bir meyva 6. Bir renk 4. 
2 - Bir vekilimizin soyadı 4. Uzak ni-

dası 2. 
3 - Tahrir 4. Et satıcısı S. 
4 - Suhunet 7. Bir kiımes hayvanı 3. 
S - Camu:ı: S. 
6 - Dem 3. Hane 2. Lazık 2. 
7 - Bir denizimiz 7. 
8 - Abajur 5. 
9 - Cüretkli.r 4. Altın 3. 
10 - İnce değil 4. Erkek 2. 
ı ı - Ağır 5. Nota 2. 
DONKO BULMACAMIZIN HAl.Ll 
ı - Kurt 4. Kart 4. 

2 - Ulu 3. 
3 - Rumba 5. Macar 5. 
4 - Bir 3. Ekin 4. 
5 - Artist 6. At 2. 
6 - Ay 2. İri 3. Ne 2. 
7 - Mesina 6. An 2. 
8 - Akt 3. Aras 4. 
9 - Ci 2. At 2. 
10 - Ananas 6. 
11 - Ter 3. Ten 3. İlk 3. 

XENı NEŞRiYAT 

Büyük Gazete 
Haftalık Büyük Gazetenin 42 nci 

sayısı dolgun yazılarla çıktı. Bu sa
yıda İzmir faciasının bütün tafsilatı 
ve resimlerile birlikte Masonların iç 
yü~ü, Nezihe Muhittinin (Bir gönül 
facıası) isimli romanı, Reşat Feyzi, 
Necdet Rüştünün hikayeleri, Türk 
stüdyosunda çekilen (Sakarya), ve 
(Türkiye yürüyor isimli filmlerin 
tafsilatı spor, ve Kırşehirde yapılan 
Aşıkpaşa gününe ait havadisler var
dır. 

• 
Yeni Adam 

98 inci sayısı çok 'güzel bir şekilde 
çıktı. Yeni Adam tam bir kültür ve 
fikir gazetesi olmustur. Ehemmiyetli 
yazıları arasında İsmail Hakkı'nın 
Tarihi nasıl öğrettim? ve Hukuk ne
dir başlıklı yazılarını okuyunuz. B·· 
nüshayı mutlaka S:!Öriinüz. 

1 
HIKAYEI Ciddi Bir Adam 

Rauf Bey, uykudan ufalmış gözler 
gibi küçülen sigarasını yere attı ve 
saatine baktı :Gecenin ikisi oluyordu . 
Sonra, sağ ayağının bileğile sol baca 
ğını kaşıyarak - zira Rauf Beyin ço
rap bağı nedense daima aşağı doi;ru 
kayardı - kaldırım kenarında durdu: 
Göbekli olduğu için başka türlü yap· 
masına imkan yoktu. 

Gece güzel ve sakindi: Ne tramvay 
çançanı ,·e de otomobil kornası; ba -
zıdan bazı bir taksi sessizce ve uçar 
gibi caddeden geçiyordu. Nimet Bey 
!erdeki ziyafet her cihetçe mükem -
mel olmuştu: Muhteşem bir sofra, en 
güzel rakılar, en nefis mezeler, ye
mekler, yemişler ve bilhassa bütün ge 
ce devam eden o tatlı sohbet, münev
ver kimseler arasındaki o canım sof~ 
bet ... Rauf Bey memnundu, ömrüniın 
sayılı günlerinden birini geçirmişti.. 
Adımlan ıslak kaldırımları ölçrken, 
aklı, fikri o sofrada, o dost sohbetinde 
kalmıştı.. Bir an, hazmi kolaylaştı -
rır diye Taksimde, abide etrafında bir 
gezinti yapmayı düşündü, bir sigara 
daha yakıp yakmamak için tereddüt 
etti. Bir elektrik lambasının altında 
adımlarını yavaşlattı, kibrit kutusun
dan son kibrit çöpünü çıkararak çak
tı. Eyvah, kibritin yanmasile sönmesi 
bir oldu. Rauf Bey sigara içmekten 
vaz geçerek yoluna devam etti. Şüp
hesiz artık evine gidiyordu. 

Birden, arkasından: 
- Hey 1 Bana baksana.. Diye bir 

ses duydu. 
Rauf Bey merakla başını çevirdi, 

karanlıkta koşan bir ayak sesi kulakla 
rına çarptı, 'çok geçmeden yanında 
siyah bir gölge belirdi. Bu, ge~ nö
betini yapan pelerinli bir polisti: 

- Ah! Demek zilleri çalan sizsi -
niz? 

- Efendim? 
Ağır bir el Rauf Be}''l yakasına 

yapıştı; pardesüsü, caketi, hatta göm 
leği. Hep beraber yukarı doğru kalk
tı. Polis dişlerini gıcırdatarak devam 
ediyordu: 

- Ne öyle yüzüme aptal aptal ba
kıyorsunuz? Sizi gözlerimle gördüm. 
Zilleri çalan sizsiniz • 

Rauf Bey afallamıştı: 
- Hangi zilleri? 
- Kapı zillerini! Mahallenin bütün 

kapıcıları dört gündür şikayet ediyor
lar .. Demek siz .. 

Rauf Bey hiddetlenmişti: 
- Rica ederim, kapı zillerini çalıp 

ta ne yapacağım? 
- Bak, bak. Bir de ağız yapıyor .. 

Ne dersin Şükrü? 
Şükrü, birinci polisin arkasından 

koşarak, nefes nefese gelen ikinci po 
listi. 

O da Rauf Beyi sorguya çekmekte 
gecikmedi: 

- Demek kapı zillerini çalan sen
sin ha? 

Rauf Bey, soğukkanlılığını muba -
faza ettiğini gösteren yumuşak bir 
sesle: 

- Rica ederim dostum, biraz da 
beni dinlemek lütfunda bulunun. 

- Evvela sizin dostunuz değiliz 
ve sizden nasihat almağa da ihtiyacı
mız yok. İşte şefin otomobili. 

Küçük, kapalı, siyah bir otomobil 
yavaşça yaklaşıyordu •. Otomobil du -
runca, pencereden bir baş uzanarak 
sordu: 

- Ne var yine? 
Birinci polis, şefinin karşısında se

lam vaziyetini alarak: 
- Efendim, bu adam, mahallede, 

kapıların zillerini çalmakla vakit ge
çiriyor. Bir kapının zilini çalarken 
kendini gördüm. Hemen peşind6n koş 
tum. Şükrü ile beraber sorguya çe
kiyorduk. 

Şef denen zat, otomobilden yere at 
ladı ve Rauf Beyi tepeden tırnağa sü
zen sert ve müstehzi bir bakışla: 

- Zilleri mi çalıyorsunuz? Dedi.. 
Ve sizi görmüşler de ... 

Rauf Bey tetiğini bozmadan : 
- Kimi gördüklerini bilmiyorum, 

dedi .. Fakat bir şey biliyorum ki, ben 
yaşta, ben içtimai mevkide bir ada -
mm daha başka eğlenceleri ve kap -
risleri vardır. Ben böyle bir şeye te
nezzül etmem.. Rica ederim siz de, 
adamlarınız da birer gözlük edinin .• 

İntizamı ammeyi temine memur o
lanlar Rauf Beyin sözleri karşısında 
durakladılar. Elektrik lambasının ı· 

Nakladen : 
0

MI- FA. 

şığı altında Rauf Bey azametli bir 
Burjiıva gibi duruyordu. 

Sef: 
.:_ Burada ne yapıyorsunuz? Diye: 

sordu. 
- Sizi alakadar etmez. Evime git

meden evvel biraz dolaşıyordum. Kim 
olduğunu biliyor musunuz?Maarif mü 
fettişlerindcn Rauf ... Kafi mi? 

Şef birdenbire şaşırıverdi ; kekeler 
~hl: • 

- Hüviyetiniz yanınızda mı? Dı· 
ye sordu. 

- Üzerimde taşımam. 
- Mektup ve saire de yok mu ya• 

nınızda? 
Rauf Bey ceplerini karıştırmaya 

başladı ve rasgele iki zarf çıkardı. 
Şef, zarflar üzerindeki adresi görü11 

ce, eğilerek: 
- Affedersiniz, dedi.. Sizi rahat • 

sız ettik .. 
Ve şef otomobiline atladı, polisler 

de uzaklaştılar. 
Rauf Bey yalnız kalmıştı; vaziyet -

ten pek memnundu .. Maalesef çorap 
bağı yine kayıyordu. Tekrar sağ aya 
ğının bilegile sol bacağını kaşıdı. Kal 
dırrmda uzalıp kısalan şişman göl
gesine baktı. Sonra, kendi kendino 
ve yüksek sesle: 

- Bu polisler de am.ma tuhaf ha 1 
Dedi. Kimin karşısında olduklarını 

takdir edemiyorlar. Demek, kapıcıla
rı kızdırmak için zillere basıp kaçan 
küçük çapkınlar da var? Ve zavallı 

kapıcılar, belki de uykularından fır

lıyarak, kim geldi diye kapıya koşu -
yorlar ... Yarabbi bu ne biçim oyun? 
Dünyada başka eğlence kalmadı? Bu 
insanlarda garip mahlfıklardır vesse
lam. 

Böyle söylene söylene karanlık so
kaklardan birine sapmıştı .. Yavaş ya
vaş yürüyor ve elli sekiz yaşlarına 
ragmen kendini genç ve sıhhatli zan
nediyordu, mütemndiycn: 

- Tuhaf şey 1 Tuhaf şey 1 diye mı• 

rıldanıyordu. 
Birden, aklına bir şey gelmiş gibi 

durdu; bir apartmanın önünde. bulu 
nuyordu. Elleri, insiyaki olarak, cep
lerinden çıktı, kapının düğmesine git 
ti .. Küçük bir tereddütten sonra, var 
kuvvetile düğmeye bastı .. Birisi ken
disini anmış gibi kulakları çınlıyordu, 
fakat apartmanda ne bir ışık yandı, 
ne de kapıya koşan bir ayak sesi du
yuldu. Biraz daha ilerledi, bu sefer 
büyücek bir evin kapısında durarak, 
kendi kendine gülümsedi ve bütün ira 
desinin aydınlığile düğmeye bastı, 
uzaklardan bir kervanın gelişini 
müjdeliyen çıngırak sesine benziyen 
hoş, tatlı bir ses kulaklarında çınla -
dı, fakat bu sesin çınlayışı bitmeden, 
Rauf Bey içerden bir ayak sesi duy
du, göbeğine rağmen adımlarını sık
laştırarak sokağın köşesine kıvrıldı, 
ömründe bu kadar çılgın bir zevk duy 
duğunu hatırlamıyordu. 

Sıvas - Erzurum demiryolu 
istikrazı 

Sıvas • Erzurum demiryolu istik -
razının ikinci tertip tahvilleri ıçın 
çarcamba gününden itibaren banka -
larda kay'It muamelesine başlanacak
tır. 20 lira itibari kıymeti olan ikin
ci tertip tahvillerin ihraç fiati 19 lira 
olarak tesbit edilmiştir. Bu istikrazın 
yıllık faizi yüzd,e 7 dir. Her tahvile 
20 adet senelik kupon merbuttur. Bu 
tertibin ilk kuponu 5 birincikanun 
1936 da ödenecekti~ 

Annelere öğüt 
Çocuk Esirgeriıe Kurumu Genel 

merkezi; yeni doğan çocukların bir 
yaşına gelinceye kadar nasıl bakıla
cağını öğreten "Annelere Öğüt.,ün 
l inci sayısını tekrar bastırmıştır. Bu 
öğütler birer aylık 12 tane yazıdır. 
Ayrıca çocukların nasıl besleneceği
ni ve mamalarının nasıl hazırlanaca
ğını öğreten "Annelere Öğüt,.ün 2 in
ci sayısını da bastırmıştır. 1 ve 2 sa
yılı öğütleri istiyenlere kurum para
sı.z olarak gönderir, Ankarada Çocuk 
Esirgeme kurumu genel merkezi baş
kanlığına bir .yazı ile adres bildirmek 
yeter. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
Bir Taşla iki Kuş Habeşlerin Tabiye~ 

Staviski borcunu vadesinden evvel öde-Geri Çekilerek Düşmanı 
mek için sahte bonoları nasd sürmüş? Müşkül Araziye Almakt.rl 

Boyonne Belediye Reisi Ve Saylav Garat Kaçamaklı 
Cevaplarla Mesuliyetten Sıyrılmak istiyor 

Le Petit Parisien'den: 
Staviski muhakemesinde Bayonne 

belediyesi ikraz sandığı dircktö:ü Tis-
6İer, sahte bonoları belediye re.;,, i ve 
ı.aylav Garat'run emrile imza ettiğini 
söylemişti. Garat ise hiç bir şeyden 
haberi olmadığını iddia etmişti. Bt! se 
heple Tissie= ile Garat müvacehe edil· 
mişlerdir. Reis Barnand, Tissier'ye: 

- Garat'nın emriyle yaptığınızı 
söylediniz değil mi? 

rakan bu not ile neden mes'ul adde
diliyor .. 

Bundan sonra da Philippe. Lamau.r, 
Garat'ya şu suali sordu: 

- Bayonne belediye ikraz sandığı 
ışlerinin iyi bir şekilde yürümek' e ol
duğunu söylediği halde Consin ve Gri 
pois rapo·larının Adliyeyi hare~~te 
getirmemesini nasıl izah edebilirsınız. 

Bundan sonra Confiance şirketi di
rektörü Guebin isticvabına sıra gel -
misti. Fakat evvela Ribet. suclulardan 

~ ~ 

lan menkul kıymetleri almağa a..·\lahi
yettarız. Belediye ikraz sandıklan bo 
noları bize mutlak bir emniyet ve n:U
him bir menfaat vadediyordu. Filhal..-1 
ka belediye ikraz sandık.lan her türlü 
vergiden muaf idi. 

La Confiance şirketi, bu sebeple, 
Orleans ikraz sandığı bonolarından 
12 milyon kadarını iskonto etmiş ve 
bedelini de tamamile ödemiştir. 

Guebin: 
- Evet, ben Garat'nın elinde alet 

olmuştum. Bu işin daha başlangıcın· 
da Garat ile Stavisky esasen biribirle· 
Tile anlaşmışlardı. Bayonne ikraz san· 
dığmı kuran onlardır. Ben Garat'nın 
sarih emri olmaksızın hiçbir şey yap· 
mazdım. O bize izahat vermezdi. Em· 
rede:di. Bana dedi ki: "Pariste büyük 
işler yapmak istiyorum. Fakat beledi
ye ikraz sandığı ile müşkillat .çıkar~a 
mak için, bunları hesaba geçırmeyı • 

Hayotte'a evvela şu suali sormuştur: 
- Stavisky, 23 Kanunuevvel 1933 

de kaçmak üzere olduğu anda size ne 
söylemi§ti. Size Guebin'den bahset -
mişti. 

- Hatta bir gün Alexandre, elinde 
milyonluk banka kaymesi bulunduğu 
halde yürüye geldi. Orlean bonolan 
bedellerini evvelden tediye etmek is
tiyordu. Beş milyon frangı üzerine bı 
raktı. Ne yapabilirdik? Faizden kay. 
hetmemek için bütün mevcudiyetimizi 
vermeğe mecbur idik. Alex.andre ba
na Bayonne ikraz sandığı bonolarını 
teklif etti, ben de kabul e~im. 

Habeı Sü Bakanı Rcıs Mulugeta son geçit resimlerinden birinde .. 

niz. 
Garat - Ben yirmi sene müddetle 

Bayonne şeh-ini m~kemmel .b~r sur~t 
te idare ettim. Tissıer, kendısıne mu
tlafi olarak seçtiği ve benim siyasal 
rakiplerimden aldığı nasihatlar üzeri
ne, yaptığı suçlan benim üzerime at· 
mak suretile mes'ulivetten kurtulmak 
istiyor. Bu menfur iftiraları reddede· 
rim. 

Tissier bundan sonra 13 Kanunuev 
,,el 1933 de Garat'ya yazdığı bir mek· 
tup:-a bonolıra tayin edilen. ~~a?d~n 
25 milyon fazla zuhur etmedıgını bıl-
dirmiş ve demi~tir ki: 

- Garat. bana telefonla, kendisine 
bu mealde bir mektup yazmamı söyle 
mi~tir. 

Ve sonra içini çeke.,. ek: 
- Ben işte bir karıncayım ... Ezil-

lllP.k istemem. Demiştir. 
Garat: 
- Öyle ise aslan kimdir? 
Diye aormus, fakat au:ıli cevapsız 

kalmıştır ve Tissier §Öyle devam et • 
miştir. 

- Kendisini yapılan tahkikattan 
ha.berdar etmiştim. Garat da bana Ur
baine sirketi bonolarının sahteliği ilan 
edildiğini söylemişti. SükO.netle konu· 
suyordu. Bana ertesi ~ü isticvap e· 
dileceğimi söyledi. Sanki kaçmak için 
vakit va-dır. Demek istiyordu. Garat 
bana su nasihati verdi: "Bir avukat 
tutunuz .•. Fakat bizden kalan kemik· 
!eri yalayacak bir köpek değil. 

Avukatlardan Legrand da Garat'ya 
~u suali sormuştur: 

- Ga-at cevap veriniz. Bayonne'da 
40 milvonluk ilk bütçeyi kim teklif et 
miştir?. 

- Bana Garat dive hitap ediyorsu· 
nuz. Ben de size sadece Legrand diye 
bilir miyim?,. 

- Cevap veriniz saylav ve Mösyö 
Caratl 

- Şimdi bu tafsilatı hatırlamıyo • 
rum. 

- Gapatl • Saylav ve Mösyö Ga
:rat 1 - Confiance sosyetesini ve onun 
direktörü Guebin'i tanımadığınızı söy 
lemiştiniz?. Bunda el' an ısrar ediyot 
musunuz?. 

- Ben ne Guebin'i ve ne de Con· 
fıance sosyetesini şahsen tanımadığı
mı aöylemek istemiştim. Ben bu sos-
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Yukarda Bayon saylavı Garat aşa. 
ğıda Tissier müvacehc edilirlerken 

yeteye ve onun direktörüne ancak 
meclisi idare reisi sıfatile müracaat et 
miştim. Bu sözler mahkemede şiddetli 
bir münakaşa kapısı açtı. Garat'nın 
avukatı Nogueres bağırdı: 

- Müekkilimin tevkifini isteyen siz 
miydiniz? 

Şarl Legrand cevap verdi: 
- Evet, hatta onu tevkif ettirdiği· 

mi de söyliyebilirim. 
Ve ilave etti: 
- Garat, Alexandre'ın Stavisky ol· 

'duğunu bi1mediğini iddia etmek.le ya· 
lan söylemiş oluyor! 

Garat'run avukatı Nogueres: 
- Seine mahkemesi Con~in'nin 

raporunu biliyor. Maliye şubesi bu ra
pordan asla istifade etmemiştir. Bu 
sebeple Garat Adliyenin bundan ha
berdar olduğunu söylemekte hakkı 

vardır. 
Garat'nın ikinci avukatı Lantzen • 

berg: 
- Maliye şubesinde Prens ismin

de bir şef vardı. Bu adam Foneiere şir 
ketinden bahsederken, Consin'in rapo 
runun ehemmiyetten ari olduğunu 
söylemiştir. Garat, Prensi lakayıt bı-

KIRMIZI VE SiYAH 
- Ya o madame Michelet? daha 

ooğrusu mademoiselle de La Mole, 
çünkü anlattıkları o garip hikayeye 
ben de inanmağa başladım doğrusu. 

Julien : 
- O hikaye anuk görünüşte doğ

ru, dedi. O, benim karım ama metre
sim değil. .. 

Belki yüz defadan fazla biribideri
••in sözünü keaerek, bin mü§külatla 
biri birlerine bilmediklerini anlattılar. 
M. de La Mole'a gönderilen mektubu, 
madame de Rcnal'in günahlarını din· 
leyip ona öğüt veren genç papas ha
zırlamı§, kadın da kendi eli ile kopye 
etmişti. 

- Din bana ne çirkin bir İf işletti, 
diyordu; o mektubun en ağır tarafla· 
rını biraz yumutatmıttım da ... 

Julien'in heyecanla kucaklaması, 
bahtiyarlığı, kadını affettiğini ispat 
ediyo:-du. O, hiç bir zaman böyle çıl· 
gınca aşık olmamı§tI· Madame de RC.. 
nal eonra ona: 

- Ama ben kendimi dini bUtUn 
tanıyorum, dedi. Allah'a gerçekten 
!nanmm; bu istediğim suçun çok kö
tü bir §ey old~ğuna da inanırım, za· 

STENOHAL 

ten bu ispat da edildi; fakat seni gör
düm mü, bana iki kurşun atmı§ olma
na da bakmıyarak. .. 

Julien, kadının itirazlarına bakmı· 
yarak, onu hareretll hararetli öptü. 

Madame de Renal devam : 
- Bırak. sonra sözUmü unuttura

caksın, aeninle bir ciddi konu§mak 
istiyorum... Seni gördüm mü, artık 
hiç bir vazife gözüme gözükmüyor, 
senin için safi aşk oluyo:-ıum: daha 
doğrusu bunu anlatmağa aşk kelime
si de yetmez. Ben sana karşı, yalnız 
Tanrı•ya karşı beslemem lazım gelen 
hissi besliyorum: içinde hem saygı, 
hem a§k, hem itaat bulunan bir hit ... 
Doğrusu, bana nasıl bir büyü yaptın, 
bilmiyorum. Zindancıya bk bıçak ba
tırmamı emretaen ben daha dUşünme· 
den elim o İ§İ yapıverecek. Bu ne hal
dir? ayrılmadan önce bunu bana iyice 
bir anlat; iki aya kadar biribirimizden 
ay:dacağız ..• 

Sonra gülümsiyerek: 
- Kim bilir? dedi, bakalım ayrıla

cak mıyız? 
Julien yerinden fırlayıp: 
- Sörumil geri alıyorum, dedi; 

Guebin: 
- Bana Guebin, bu meselenin baş

lıca davacısı, baslıca kurbanıdır, de • 
mi~ti. Çünkü Guebin sahte bonolan 
muntazam zanniyle iskonto e•mişti. 

Şerefli bir maziye malik olan Gue
bin evveıa Bonny raporunda kendisi
nin müsrif bi· adam gibi gösterilmiş 
olmasından şikayet etmiş ve demiştir 
ki : 

- Ben basit ve sigorta sosyetele • 
rim ve ailem için yaşayan bir adamrm. 

Guebin titriyordu ve heyecanına 
hakim olamıyordu. Kendisinin para 
ile satın alınır mürtekip bir adam ol
madığım sövlemiş ve idare ettiği Cem 
fiance sirketinden uzun uzadıya bah
setmi§tir: 

- Şirkete Confiance şirketi deni • 
yor. Bu doğru değildir. Confiance ha
yat sigortası ve Confiance kaza sigor· 
tası ve sonra gayri menlçul mallar Ü· 
zerine muamele yapan Cl'lnfiance Fon 
dere şirketi vardır. 

- Biz, tayinimize dair işlerde hü· 
kOmetin vesayeti altmdayı~. Meclis 
azasından üç kişi mübayaatı tetkik ve 
kraya memurdur. Ve biz de umumi 
sandıklar tarafından tedavüle çıkarı· 

Mükemmel bir is 1 Stavisky bir ta
raftan Orlean sandığını bo-çtan kur
tarıyor, Bayonne sandığı bonolarını 
verivor ve dif'er taraftan da 5 mHvon 
nakit parayt ·da alıkoymuş oluyo~du 

Reis Bamaud: 
- Niçin Bayonne sandığr bonoları

nı satın aldınız? 
- Çünkü Nis ve Marsilva bonola

rı gibi Bayonne 'un birr.ok bonoları sa 
tın almağa mecbur idik. 

Reis: 
- Siz daima hüsnü niyet sahibi 

olduğunuzu söylüyorsunuz. Fakat bu 
nun aksini isbat etmek iddia makamı
na aittir. 

Ribet: 
- Makaml iddianın birçok farazi

yelere müracaat etmesi lazımdır. 
Reis! 
- Sizinki gibi karışık olan hir me

selede, isticvaplanmın uzun bir za
man i~in fasılaya uğramasını iste
mem. Yarın size atfedilen cürümleri 
tetkik edeceğim. 

"Le Tempa" dan: 
Makalle'nin işgali, lta yanın Ha· 

h~şistanda girişmiş olduğu harbin 
mühim bir merhalesini teşkil etmek
tedir. Bu hadise, işter kat'i muhare· 
be zamanını yaklaştırmak itibarile 
harekatı sıklaştırmağı icap ettirsin, 
ister arazi üzerindeki müktesep hak
lara güvenerek müsait şerait uyan
dırsın, her iki eşkilde de harbin bir 
dönüm noktasını teşkil etmektedir. 

İtalyanlar Tigıede takriben 180 ki· 
:ometro genişliğinde ve yüz kilomet
ro uzunluğunda arazi işgal etmişler
dir. Fakat ne Adua ;ıe Aksum, ne de 
Makalle önünde hakıki bir harp olma
mıştır. RasSeyumun kumandası al
tında bulunan Habeş ordusunun ku
vayi külliyesi, müstevliler önünde 
daima geri çekilmiş olduğundan yal
nız piştarlar düşmanla temasa geç· 
mişlerdir. Cenubu şarkide Ogaden ha 
valisinde vaziyet de aynidir. Bugün
kü durumun heyeti umumiyesi üzerin 
de tesir icra edecek mühim bir harp 
olmamıştır. 

Bu tabiye, İtalyanlar için bir ta
raftan mahzurlu, diğer taıaitan fay. 
dalıdır. Bu suretle baıekat daha ya
vaş ilerliyecek ve ancak dikkat.i 
surette hazırlanmış darbeler sayesin-
de ilerlemek kabi1 olacaktır. Bu da 
asker için uzun süı en ve zahmetli 
bir harp olacaktır. Buna mukabil bu 
tabiye askeri iyi idare etmek, az fe
dakarlı~a katla.ıarak elde edi en mev 
zileri t:ıkviye etmek suretiyle harbe 
devam imkanını hazırlamaktadır. 

Vaziyetin meçhul kalan noktası, 
Habeş imparatorunun memleketi isti· 
la eden düşmana ne dereceye kadar 
karşı koyabıleceği ve topı aklarını ne 
suretle müdafaa edeceğidir. İmpara
torun elinde bu unan fenni vesait ne· 
dir? Kendilerinden çok bahsedilen 
yilz binlerce muharip, acaba ne şerait 
dahilinde seferber edilmiştir? liabeş 
askerleri ne dereceye kadar modern 
silahlarla mücehhezdirler? Sonra Ha. 
beşistanın iç durumu ne haldedir ve 
uzak vilayetlerde, nüfuzunun pek az 
o duğu söyl '.!nen krallar kralı, bu te
dafüı harbi hakiki bir birlik şeklinde 
göstermek için, yardımlarına muhtaç 
olduğu habeş şeflerine, ne dereceye 
kadar itimat telkin edebilcekti? Adis 
Ababada olan bitn işler hakknıda pek 

Sabık polu komiseri Diguan mahkemede bildiklerini anlatıyor 
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az ınahlmat alınabiliyor. Habeşli erin 
tabiyesi, İtalyanların önünde bir boş 
luk vücuda getirmek ve temastan ~e

l! kinerek düşmanı, gittikçe müşkül bir 
araziye çekmek suretiyle merhale 
merhale çekilmektir. Burada İtalyan· 
ların fenni vasıta'arı ameli kıymet· 

sen zehir, bıçak, tabanca, kömür ve
ya başka he·•hangi bir şeye başvurup 
hayatına nihayet vermek, önüne en
gel ~rkarmak iatiyorsan ben davamı 
istinaf ettirmem. 

Madame de Renal'in çehresi bir
denbire değişti; deminki derin derin 
düşünce hali yerine şimdi büyük bk 
şefkat belirdi; nihayet: 

- İkimiz de hemen timdi kendi· 
mi?:i öldürsek? diye sordu. 

Julien: · 
- Öbür dünyada kim bilir ne var? 

dedi; belki birtakım azablarla karsı
laşacağız, belki de hiç bir şey yok. 
lki ay beraberce zevkli, tatlı bir ha
yat sürsek daha iyi değil mi? iki ay 
az şey midir. Benim ömrümde tada
cağım en büyük bahtiyarlık bu olur 1 

- Ömründe tadacağın en büyük 
bahtiyarlık. .. 

Julien memnun memnun tek'.lar et
ti; 

- Bütün ömrümün en büyük bah
tiy:- :ığı. lçimden ne diyor8am emin 
ol ki sana da onu söylüyorum. Allah 
bilir mübalağam yok. 

Madame de Renal çe-kingc:n ve hü· 
z;Unlil bir gülümseme ile: 

- Böyle söylemen bana emretmek, 
dedi. • 

- Oyle ise hayatına her ne şekil, 
ber ne ıurette olu:6a ol~un kasdet· 
miyeceğine, bana olan aıkın üzerine 
yemin ediyor musun? .. llem sen be-

nim oğlum için yaş:ımalısın; Ma· 
thilde, marquis de Croisenois'y.ı va
rır varmaz, çocuğu uşakların eline bı
rakır. 

Madame de Renal soğuk bir tavur· 
la: 

- Yemin ediyorum, dedi, ama se
nin istinaf talebini, kendi elinle yazıp 
imzalryacağm istidayı huı?iln isterim. 
Bav genel savamana onu ben götüre
ceğim. 

- Dikkat et. admı lekelenıin. 
Kadın gayetle hüzfüılü bir dille: 
- Seni e;elin hani~haııerle gördtik

tem sonra, dedi, biitii11 Bes<\nçon'da, 
bütün Franche - Comte'de dille""'C des
tan oldum dı-mek ir. Ben ar. hava ııı
nırlannı cok al$tım ... Artık serefi, na
musu kalml\ınrs bir kadınım: senin 
uğrunda olriııktan sonrıı ne çıka~ 1 
~ Di1indl' Övle hir l:ıü:'.Ürı vardı ki Ju

lien. kendisi irin venveni bir bahtiyar
lıkla onu kuc~1ı::1=1dı. Bu veni duvduğu 
his. a~k·n vndiV.i -.erhn!'.hık dePil. son 
derecevi bıılan minnettarlıktı . Kendi· 
ııi kin k:\drmn yaptığı fet!aka -ltğın 
büyliklU~nü. genişliğini ilk defa o
larak tamamile kavramışt:ı. 

İvilik .. t.,,l"'~tıon hocıla"tr kimselet• 
den hiri M. de R~nal'e. karamın her 
gün Julien'i baoishanede ziyaret edip 
uzun uzun kaldı~ını haber vermİ$ o
lacak: çünkü üç gün ıonnt. M. de Rc
nal karısına arabasını gönderdi; he -
men Verrieres'e dönmesini de kesin 

olarak emrediyordu. 
Böyle kederli bir ayrılıkla başlıyan 

gün hiç de iyi bit' gün olacağa. ben· 
zemiyordu. lki üç saat sonra ge~p J u
li~n'e kendisini bir papasm gormek . . J 
istediğini söylediler: Be~ançon a e· 
suit'leri arasına girememış olan o al· 
lak papas sabahtan be:~ ~okakta, ha
pishanenin dış kap~sı onunde yerleş
mi§, bir türlü gitı:nıyord:ı. Şakır şa· 
kır yağmur yağıyor, herıf: "Hak yo· 
lunda bu cefaya da katlanırım" diyip 
mazlum tav-u takınıyordu. Julien'in 
aksiliği UstUnde idi; edepsizliğin bu 
çeşidi onu büsbütün sinirlendirdi. 

Sabahleyin o papasın geldiğini bir 
kere daha söylemişler, reddetmişti: 
fakat herif Julien'in günahını çıkar
mağı ve onun ağzından duyduğunu 
iddia edeceği birtakım gönül sırla•rı 
uydurup anlatarak Bcsançon bayanla
rı arasında ün salmağı kafasına koy
muştu. 

GUnü do, geceyi de hapishanenin 
kapısı önünde geçireceğini bağıra ba· 
ğıra ilan ediyor: 

- Beni Allah bu .. aya, o zındığı ima· 
.na getirmek için gönderdi, diyordu. 

GUrUltil patırdı seyrine can atan ba
yağı halk tabakası da toplanmağa 
başlamıştı. Papaa onlara: 

- Evet, kardeşlerim, diyordu, ben 
gündüzü de, geceyi de, bundan son
raki gündüzleri, geceleri de buracık-
ta e irece-im. Ccbril ba a 

terinden çok kaybedecektir. 
İtalyanlar, bulundukları ınemle~:. 

tin menabii ile geçinemiyeceklefl at 
den, askerin idaresi bir gün ve sa t1 
meselesi haline gelecektir. pus t· 
harpleri ve mütemadi taciz hare~e 11 
leri, manevi kuvveti pek sağ ~o:ı ~:ıı 
bir ordunun bile müşkül bir unt 
geçirmesine sebep olaca.ktır. 

Anlaşıldığına göre İtalyanlar~ 
maksadı Habeşistanın kalbine kada i· 
ilerlem,.ek ve sulbü imparatora pa'/ 
tahtta kabul ettirmek değildir. . 

Sadece Eritreyi, Tigre ve Ogade~'. 
işgal etmek suretiyle Somali~e 1:ıa;ı, 
lamak ve iptidai bir taktik takıp ed 1, 
Habeşlilerin adet itibariyle üstün ~e 
dukları bir zamanda ani tecavü~~e~ .. 1< 

bulunarak, İtalyanlara bir üstun ~e 
temin edebilecekleri tehlikeli yerler 
büyük bir harbe giri~mekten ıııil~: 
kün olduğu kadar sakınarak bu ar 

11
, 

ziyi işgal etmektir. Muharebe bul 9 
1, 

retle aylarca devam edebilir. Ne tıı f 
ya ne de Habeşistanda, her iki ıar~, 
için yıkıcı olan böyle bir harp bi~~;, 
zaman temenni edilmemelidir. Eg 
• k 1 . . akSI" ımparator, as er ennın çarpışm . e 
zın terkettik.eri araziyi silahla gerıY1• 
almak niyetinde değilse ve eğer 1~.j 
ya da fütuhatını Eritre ile Soına 1\ 
birle~tirecek bir noktaya kadar ~ıc:ı!:~ 
mek tasavvurunda değilse, her l~1• 11e raf için en akılane hareket adıl.ıı. 
bir anlaşmaya muvafakat etme~ 

Yunanrstanda 
Yeni muhafazakit 
Bir fnka 

": "Le Bulgarie" Je 
•. !11' 

Mihalokopulol!I, muhafazakar cıı.~c 
huriyetçi partisini lağvetmeğe kaı rı 
vermiq_tir. Mihalokopulos, bu karıı1, 

'$ ·1ec'"' vermekle siyasal hayattan çekı ııl• 
değildir. Bilakis, sabık dış baka

0 
ıı 

. e e 
partisini bugünkü durumu tasvıp re· 
unsurlarla yeniden .teşkil. et?1ck sı.ıdıl' 
tile Yunanıstandak.i yenı sıyasal }<tt" 

ruma uymak gayesini takip etın~ et• 
dir. Mihalokopulos diğ~r c~.m~uriı'/bi' 
çi liderlerin, krala, yenı reJ~ı .~ Jer• 
zaman tanımıyacaklarına daır go.rı 
dikleri mektubu imza etmemiştiJ· la 

. f' kra Konservatuvar partı §e ı, ııiS' 
gönderdiği hususi mektupta y~a 1111• 
tanda, normal ve parlemanter bıt ıerı 
yat tesis etmek için takibi lazı~gerilli 
hususlar hakkındaki şahsi fikırle 
izah etmiştir. 

. o 
Tanrı bana yüce bir iş buyurroıl§ ~e· 
Sorel denen delikanlının ruhunu ·ıııı· 
hennem ateşinden ben kurtaraca~\lil' 
Siz de benimle benaber Hakka Y 
nn, v. s., v. s. İtle 

Julien rezaletten, ken~.isi .. uıerdef'l 
dikkati çekebilecek her turlu §CY se6' 
son derece nefret ederdi. O a!1daedel'I 
ır.iz sedasız, kimseye farke:~ırıı;1. iW 
bu dünyadan çekilip gittneg~. d~k at 
dü; ama madame de Rcnal ı t radil 
görebileceğini umuyordu ve o sı 
son derece aşıktı. İ"' 

h. ·neti 'J 
Hapishanenin kapısı, şe ırı dı O 

lek sokaklarından birine açılır 11~ııcı 
üstü başı çamur içinde papa~~ı:1ni cliİ' 
etrafrna toplayıp şamata. ettıgı çel<İ' 
şündükçe ruhu bin bir ışkence beııiı11 
yordu: "Hiç şüphesiz her laht~ j~iJl• 
adımı anar durur!" Bu an, Juben 
ölümden de ağır geldi. b·ııııet 

Kendisine candan, gönülden. 
1 

sa' 
eden gardiyanlardan birini, bırf" ııa· 
at ara ile çağırıp, papa~ın nak~~t'.11e.• 
pishane kapısında bekleyıp be 
diğini anla.mağa gönderdi. 

Gardiyan her gidip gelişinde: ıııı> 
- Monsieur, diyordu, papas ç~9ıe 

run içinde diz çökmüş, yUkıckti içi11 
dua ediyor; ruhunuzun selame 
"li tanie" ( 1) ler oku yor. t) 

[Arkası ~a 

(1) Bir nevi uzun dua 



======::::::::::ıı::::::::::::::::::=:==========:=:~==:::=::::===T A N================================================== O 

So:rı 
Dakika 

Tabuna'ya yaptlan bir 
Püskürtülmüştür. Daggabur 

italyan hücumu 

cephesinde bir bücum bekleniyor .. 
" Ulus,, un Dil Yazıları Celil Sahir Öldü Son Telgraflar 
Devir - Zaman cBattarafıBirincide] Cephelerde SükUnet Var 

(~birincide] 

bat- ı.... tekellttm cihumda fo
netf.iia ,...wweli Jllahata mini ol
mmwlr m dolra yoldur. 

........ enel izah ettiğimiz" gibi 
burada da 1dSlder ve ekler tamamen 

·~ llllbfyettıedir. - (.,.._) llSztlnUn tiirlU teldlleri 
..ldır: o...irik, DeYirim. Bu ke~ 
llda hlnyelerine dikkat olunursa ay
aen (Dnir) kelime.i g6rilnUr. 

T .. (Uygur metinleri. .. Peul Pel
Uot, 'roang Pao, 1914''), 

Teink (Radloff lOcati, m "Çağa
•y lehçeli"). 

Tiit' (Blly'6k Tlldr Uptl "Ka-
lall''), 

Tnnk (Tubfet-Us-seldyye), 
Tiifenk (Tuhfet-tıs-sekiyye; Rad-

loff lOpti m. ), 
lnwek (Tuhfet-ll>ae1dyye), T.._ (Büm). 
(l>ftir) ve (o.in) nln bu tiirlü 

leldUeıt. etimolojik .-Were irca olu
nunca, heplinin bllnyelerinin bir oldu
lu derhal ıase çarpar. 

ZAMAN 
Kelimeyi etimolojik ,ekllne Jro,a-

bm: 
(1) (2) (3) (4) 
(uf + us + am + an). 
(1) alı BUiada aman ve llha 

mefhmnunadır. KeHmenin kC>klldtır, 
kendinden eoma gelen (a) eki ile 
1raJUIUÜ dllflDfltdlr. 

(2) •: Umumiyetle UAklık, lmti
dat, cenif1ik gösterir ektir. o halde: 
-t + as = alaz; wmunn usunluğu; 
yani dfltUnOlaı zaman "u" deliJdir, 
usundur. 

(3) .. : ektir, kendinden enelld 
lhUn teeblt " ifadeline ,arar (k ci
bi). 

(U-) = unnca bir mman ifade 
eder. 

(4) •ı (.+a) konlona bir nrb
lm. bir barebtin. lilje veya obje ile ..._n ya1aadui .uı.mır ,a.te-

nu dütllnen .Oje ile alablı oı.a bir 
mOdded g&lterir. Morfolojik " fo
netik icaba g6re bqaıki vokal dfltü
yor, kelime IOD teklini alıyor: uman. 

Nota l.ı Kelimenin IOllundald "aa", 
.._.,. oluaık dahi dlfGnlllebilir. Bu 
tücHnte (1) Din dUtttlltl kabul olu-
nur.....-

Notı 11.ı Kellmemn dltmllt olan 
kiHdl, uha !ftlMafle dUff!nllldtılil ft• 

kit tu tazler türer: Uaılr, • ......, ..,. ......... 
lngiliz Seçimi 

on Neticeler Allndı 
ak Donald isterse Bir Daha 
Rakibile Karşılaşabilecek 

viyetinden hqka Hohyar muhtar
himdaa bqlıyan Wr de IİJUİ ba
yatı Yal'dır. Uçüncü .. clördincü 
deYNl.-de ayla• olmat n Dil He
yeti balıima aeçilmittir. TetkilL 
b eallit• encümeninde de çabfllllt
IB'. F...acQI 'H FM'SC&JI pyet 
iyi bilirdi. Geride dört _..ıat bırak
mqbr. 

Celll Sahir, d.main ea i7İ tair
leriıulen birisi icli. 

Cenanei, ....... h .aat clolaa.. 
da Kadıköyde Siren• ._ ... 
brpundaki röntsen a~ 
elan merasimle blclınl-"k, iakele
•e ...... ;,.;J"'!('~. A~ ...... lo;. v1tuuru 
,.. Sirtıeci uw.-.. ~ Ye 

~ırkeci iıtu,....adan .aat 10 bu
':Ukta kalkan trenle Balarlrıö,.Gne 
naklolunacakbr. Orada anne ..._ 
1DU1 kıhndıJdaD IODI'& 8aJarkö. 
Jiindeki aile .......... defnohı
nacakbr. 

Gerek keder aörmiit ailetiyle 
~ ...... .w.i,at Wll• 

.......... ... ......... Meeat Cemile ........ .. ,...imiai ........ 

Halhoinin daoeti 
Eminönü Halknincleaı 
Ta yawmnr .. piri Zonpl

dak »-Jl&YI Celll Sahir enellri se
~.. dt\nvava .rözlerini ymDIDUftur. 
Oliaii hqiin 18 - 1 l - 935 (Pa
zarteai sünü) aaat (9) ela Kaclakö
yünde Süreyya ainemuı karpamcla 
Röntsen aparbmamnclan törenle 
kaldmlarak KadıköJ i.keleainclea 
Akaym Erenköy vapurile Sirkeci 
...... VllpUl'1I -....... ptirile -
- ... 5Utreci .--- (10,S) ela 
kalkacak trenle BalarköJine sö
tiiriilerek aile mezarma söariile
cektir. 

Bütün Evimis haflılamun, taraf 
larma sön Kadıköy •eya Sirkeci
de bulunarak, bu lriiltür adammu • 
aa '°" öcl"leriai yapmalanm dile
riz. 

Bum Kurumu Bafkanlıpıdan: 
Bauı ailesi değerli çocuğu CeW 

Sahiri kaybetmekle büynk bir acı 
duymaktadır. Bütlln arkad&flanmm 
bup yapılacak cenue törenine ça
lınr, uis CSlllntın unutulmu hltırur
na olan aaypmnn gösterilmesini di
leris. 

Zecri Tedbirler Bugün Başladı 

İtalyan muharipleri ile Maretal C!e 
Bonoya arkadljbk .e:IAmlın JO~ 

maum teklif etmiftir. 
Gerek Senato batkınmm takriri, 

gerek parti sekreterinin teklifi allat
larla kabul edilmİftir. 

MUtealaben söz alan Duçe secrt 
tedbirlerin tatbiki arifesinde f taıya -
mn vaziyeti hakkında uzun izah ver
IDİftİr, 

Bflyllk hfiat komqince kabul • 
dilen kararname ıuctur: 
"/~--..---.... .. 

... .-eri tedWrleriıt tot•ilri orile-
aind• toplanan /GfWn büyük kon
•)'İ, ı" ilıincit•frin ı 935 tarihini ... 
_,.,.,.. .... .,.,..,, ı.uüı ..... 

Ve tlmdiye kadar hiçbir sumn tat 
bik edilmernit bulunan bu secd ted
birlerin İtalyan milletini ekopomi a
lanında boğmak niyetile ve İtalyan 
milletini ideallerini yerine ıetirmek
ten ve hayatım müdafaa etmekten 
men auretile bacil bir mevkie dUtilr
mek gayeaile a1numt bulunduğunu i
lln eyler. ıraıizm btı)'Uk konseyi. bu
ıllnktı hldlaelerin tarihsel mahiyetin
den tı!Dlmen ıuurlu bulundupnu ia
bat eden İtalyan milletinin miaa1 tq
kil edecek atıkatu ile 16aterdifi dtı
vamh disiplini över ve milleti, blltUn 
manevi enerjileri ve maddi ıelirleri 
rejim tetkilitı kanaliyle 11ferber bir 
hale ıetirerek bu ncıt tedbirlere kar
ii koymaya davet eyler. Fapnn bil -
)'ilk konseyi, ayni samanda, btıdln İ
talyanları, evlerine 18 bdncitqrin 
ıllnllnde 24 saat bayrak amaya ~ 
vet eder ve mildafaa harekederini tak 
viye etmek emelile btıyiik harp 6lü
lri ana •e duUannm H viltyet komi
telerini kinanuenel tarihinde Roma
da toplantıya davete karar verir. Çtın
kil secrl tıeclbirlere kal)I m6dabalede 
en bllyllk n en birinci rol ttaıyan ka· 
dmlarma verilmit bulunmaktadır. Fı 

inebolu 

[Bqtarafı birincide] 
ıimı bllyiik konaeyi, bildin la~lar 
medeniyetinin o kadar borçlu bulun
duğu ltalyaya karp yapılan büyllk 
hakaısbiı yilsyıllarca sonraya bildir
meye vesika olacak bir hatıra tapııın. 
İtalyanm btıttın belediye dairelerine 
konma11m emreder. Fatimı btıyilk 
konaeyi, zecri tedbirlere ittirak etıoe
mek ıuretile ~ eserine yardım • 
den •e milletlerimn ıu.iyatma tercil
man olan dnletlere de lelDpa~ 
bildirir. FaP.m ba,tlk ....,., ttaı
)'Ul ld8letlDfn Jloma1w fasilet •e kuv
•etinin pek yalanda biittın dünyada 
tezahür edeceğine emindir. 

Fatizm büyük konseyi, toplantısı -
.. ~ l"'Wit;lfria puaıteei 8ÜAÜ 
clpam edecektir. 

A........,_.lluwre-
4U.. ,..,.,, ,..,..,,. 

Vqlncton. 17 A.A. - Hllkametin, 
mllkerrer beyanabna raimen İtalya -
ya harp levumu veren ihracatçılara 
karp hükametin aldığı tedbirler tat
bik edilmek Uzeredir. Bitaraflık kanu 
nu yalım harp levanmmdan bahaet
mekte iae de cumurbapam bunlara 
"91. demir, +\e~ balar, trakt6r vesa
ireyi de i etmek fikrindedir. 
Htıkametin finanaal tedbirlere de mtı 
racut edeceli anlaplmaktadır. Hlika 
met, kalkınma ofiainden C>d~ para 
a1mıt olan 9&pur uhiplerinin Italyaya 
harp lnanmı yUkledikleri takdirde 
bonolarmm ftdeai ıeldlii vakit bu 
bonolan yenllcmiyecektir. 

Eafo1170 ela secri ted-
6irfere İftiralı edqor 

Reval, 17 A.A. - Eatonya hüka
meti Cene.rede ttalyaya karp tatbi
ki lrararlaftmlan secrl tedbirlere ilti
hak etmiftlr• 

"""""• .,. lleCrl tedllirla 
Ottaya, 17 A.A. - Kanada 18 İ· 

ldncitqria tarihinden itibaren İtal • 
yaya kufi ekonomik ve finınuJ s~ 
r! tedbirleri tatbik edecektir. 

Faciası 
[Bqtarafı birincide] 

ICoyWa 701cm.r 
bmlr, 17 (Huauat mubabirimis

den) - lneboludald yolcu liateleri ile 
lnlttaflJanJarm liateü brplaftmlmıt
ar. Xaybolanlann 15 kiti olduğu an
ıapJmaktadır. Bunlann laimlerini bil· 
diriyorum: Mustafa km Hayriye, 
Mustafa oflu Yuauf, Antalyalı Le
muı. Sökeli llelımet otlu Cemalin 
Bç çocuğu, Antaı,.ıı Ibra1ıim oğlu 
Mustafa. Antalyalı Mehmet Ali oğlu 
Nuri. Ealdtehirlilerden Nuri otlu 
Mehmet, Celep otlu Şllkrtl, Huaaı oğ 
lu lluatafa, Huu otlu lluluırftm. 
Ordulu Dam oflu Jılrtmet, Sam -
aunlu 8-- oflu •...ıa. Bafralı 
Mehmet ofla Haam. 

Tala.WMt l•ıııic.ı. ..,,..,_. 
hmir, 17 (Huual muı.blrimis

den) - Kasa ur....-~~Jatikbal _. 
pura tarafından kurt&lllDt faka.t 6e 
oldufu bilinmeyen Siirtli llaluaaclun 
kara,,. çıkar çılm•s dolw lsmhd• 
ki nine ıtttlli •nı.pnqt1r. llaJa.. 
mut, elin ....,.... plrarü VDlyete 
bq wrmuttur. Jnebolu faduı tahJd. 
katı evrakı Urlaya ı&ıclerilmiyec:ek -
tir. Denis Ticareti bnununa tOYfilam 
taıakihan isminle bltirilmeai aauva
fık &6rWmOltUr. 

Yakında BUyUk Bir Harbe 
intizar Edilmektedir 

Acliababa, 17 A.A - Reuter A)'tannm bildirdifine söre, hükmet 
busüa cepheden ~ haW ahn•mqbr. Bumla.,_..... Dassabur 
bölsaincle pek yakmcla bü:piik bir hücuma intisar olumnMd&dır. 

Şlmal cephesinde 
Acli•halta, 17 A.A - D. N. 8. aytarmm bilclirdifine söre, fimal cep. 

heainde Haltetler, &DRZID ,.......n hic:umlarla ltalyan ilerle:rifini siiç-
lettiımektedir. • 

Cenup cephesinde 
Cenup ceplaeaüule ltal1aalar F af an nehri bo,.aaca ilerlemekte iaeler 

de ba Uerleyİf lalli sa,..t ya•&fbr. Basan iki taraf arumda mühim mu. 
laarebeler olmaktadır. Cl.atideD öireaildiiiae söre, Tabuna'ya yapdaa 
bir bbaa lale .... pialdirtihniittür. ltalJanlarm sayiatmm çok oldu
iu da aö1leımaekteclir. 

Harekat nerelerden başhyacak 
Tigre cephesi, 17 (A.A.) - General Badoglio'nun gelişiyle vü

cut bulacak strateji değişiklikleri hakkında burada birçok şayia
lar dönmektedir. Genel olarak sanıldığına göre, bundan sonraki 
hareketin karakteristiği sür'at olacaktır. Çünkü İtalyanlar için, 
yağmur meV9iminden evvel Eritre ile Somali arasında irtibat te
min etmek lizmıdır. General Graziani'nin emrindeki sür'atli harp 
vasıtalan, yüksek dağlarla çevrili bulunan Harrar'm doğrudan 
doğruya zaptını mümkün kılacak mahiyet olmadığından Eritre
den kendisine yardnn yollamnası lizmı gelmektedir. Bunun için 
almacak en esuh tedbir, harekat merkezinin Dessie'ye doğru nak 
lidir. Çünkü buradan bir irtibat temini mümkün bulunmaktadır. 
Şimal cephesinde Gondar'a doğru sür'atli bir yürüyüş ihtimali de 
mevcuttur. 

Harp Bundan Sonra Başlıyor 
T"asre cepheei, 17 >..>.---..... Batloslio'm bqlmmanclaahta ta. 

,.... ...... ~ ._ ftl'ilmekteclir. 
......... M 8oDo, mflet..Jebcilifin liyual luammı temail etmekte 

icli. Halb1*i Maretal Bacloalio itin bilhaua aüel knmmı temsil etmelıa
tedir. Aaıl bundan aonradır ki hareki.ta hakikaten harp İlmi •erilebil .. 
cektir. • 

Kral Aleksandrı Öldürenler 
Aix-en-provence, 17 (A.A.) - Yugoslav Kralı Alekaandr ile 

Fransa Dış işleri Bakanı Barthou'nun ölümünde medhaldar Us
taşilerin muhakemesine yarın burada başlanacaktır. Muhakeme 
edilecekler altı kişidir. Bunlardan üçü gıyaben muhakeme edile
cektir. Çete başkanı Paveliç ile Kvaternik - ki bunlar Torino'da 
tutulduktan halde iade edilmemişlerdir ve üçüncü olarak halen 
~vuıturyada bulunan Perçeviç, Vicahen muhakeme edilecekler 
ıse Prospişil, Raiç ve Kralj ismindeki üç Hırvattır ki, suçlan fe
nalık için tirket tetkil etmek ve çifte cinayette methaldar bulun
makttr. Muhakeme on gün kadar sürecektir. Muhakeme celsele
rinin intizamı ve süldllıu için 11zmı gelen bütün üsnomal tedbirler 
almmıştır. 

Yunan Kralı Floransada 

uç Harp Gemisi Pazartesi 
GUnU Brendiziye Gidiyor 
Floransa, 17 A.A. - Yunan krah auata demittir ki: 

~ara gelmit ve Sparta villaamı in- "Bu tefler daha enel ıelecek 1e • 

T~. 17 A.AJ- DUndenberi bazı çimde mille~ ~nllne çık_mahdırlar. 
ıuetelerin mevsuubahia ettikleri, Ne zaman milletin emniyetini haiz ol
kral ile Ven.izeloa arıamdaki bilnu- duklannı ı~ıan:a. o uman onun na 
ta konupnalar baklanda buradaki aa- mına söz söyliyebilırler. 
Wıiyettar makamlar ademi malOmat Pamteai akpmı Elli, Paara vı 
beyan etmektedirler. Hidra torpidolan Brindiai'ye gide -

Muhalefet teflerinin vuiyederine ceklerdir. Kral, cuma cllnll Brindiai'
ıelince, Batbakan Kondilia, gueteci- den Yunaniatana dojnı hafeket ede
lerin bir sualine cevap olarak bu Jaa- cektir. 

italyan Taarruzu Başlıyor 
G..111 &le B•a'aw ._,_..,. 

........... mi - ..m-i 

~···--- .. ..._. ......... a..iwN,le ............. 
ılrl7it ............ ,.. ... Ha-
. .... ha telmll ..... 11•ıillllliııııe .,. .., .......................... .... 
tlallaba ............... _ 
sal abr. 

ileri hareket ne ...-? 
A-., 17 A.A.-C111 .... .. 

-··- ,..m. Ma 1 ..... ... 
aetilihawi,Jta1,_ ........ ... 
• hit te _,.... ·ıs 'ıaa Zi-.., ....... 1 ~ .... -t-=..,.._...,., 1 1 ...... ... 

... ~ ..... it Wi. . 

Kıta1ann yerli bJDÜlardan teda
rik edecekleri te)'lerle )'alayamıyaca
iı mUtaleasmda bulunanlann noktai
nuan, left.lllD yollan inpaı JtlsOn • 
dtn ileri hareketin tehir edilmeli ma. 

IBattarafi birincide] 
nasip olmıyacaiı fikrinde bulunanla
rın noktainuarma galebe çalmıftır. 
Bu sonuncular, ileri kollan yerli aha· 
linin tefkil etmekte olmallDJ ve bun
lann pyet kmaatkir olup yalım Ç9y. 
teker ve yol llserinde bulunacak u 
miktarda baidayla iktifa etmekte ol
mlarmı lcldi9luınm bir delili olarak 
Deri llBnnlltlerdi. Taccuo böylgeal -
nia temislenmeai iti hemen hemen ta
mamen bitirilmittir. ilan.ifna ile 
~ıtico•nun kıtalan ileri kollan tq
kil etmekte ve ileri mevzileri itcal et• 
mektedir. 

ltalnn orc1uaa 310 bin kiti 
Roma, 1 'I A.A. - Britre •• Soma

llde bulunan mıafttan ulrerleri De 
yerli askerlerin miktarı 31 O bin kiti 
tahmin edilmektedir. Bum. İtalyan 
aflbaylan tarafmdan kadroya sokul - • 
mut bapbosulr yerli kıtalan da illve 
etmek Cerektlr• Ba latalar fÜDdl Se
tit cepblllni tiatmaktacbrlar. 
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YüZBA~] S O V Y E T L E R i 'L • 
1 • 

Sovyetler büyük bir teşebbüse girişiyorlar 
iranın ve Rusyanın iklimi değişiyor ! 

Volga Nehrinin Hazer Denizile Karadenize Nasıl Birleştirileceğini 
Bundan Ne istifadeler Umulduğunu Öğrenmek istemez Misiniz? 

Bu /ş için Milyarlar Sarfedilecek, 21 Büyük Hidrosantral 
Kurulacak, Milyarlarca Kilovat Elektrik Elde Edilecek 

[Sovyetler çok büyük bir teşeb
büsü başarmak üze:e bulunuyor -
lar. Bal1 ık denizini Karadeniz ve 
Hazer denizi ile birleştirmek ar -
tık bir proje, bir imkan işi değil, 
bir gün meselesi olmuştur. Eko -
nomiğ, siyasal ve süel birqok ö

nemleri olan bu büyük işin ne oldu 
ğunu arasıra gelen iki satırlık a
jans haberleri ile anlamak müm -
k".in değildir. Bunun için geniş 
mikyasta bir inceleme yapmak 
istedik. Once Moskovada çıkan 
fransızca bir ~azetede gördüğü
müz M. Argof imzalı şu yazıyı / 
okuyunuz.] 

Valday yaylasından çıkan Volga 
3 , 694 kilometre uzunluğunda oldu
ğu İçin Avruparun en büyük nehri
dir. Volganm 3.400 kil-metrelik 
kısmı aeyriiaefere müsaittir. Bu ne
hirin ve bu nehire akan ırmaklarm 
suladıklan aaha tam 1.500.000 ki
lometre murabbaı genişliğindedir 
ki bu mıntakada yafıyan insanlar 
Sovyetler Birliğindeki nüfusun yüz
de 37 sini teıkil ederler. 

Sovyetlerde nehirler en büyük na 
kil vasıtalarından biri haline gir
mişlerdir. Nehirlerde yapılan sev
kiyat bütün ülkede yapılan nakli
yatm yüzde yedisi büyüklüğünde
dir. 

Vol'fa yazın cayet sakindir. Fa
kat ilkbaharda azar, deh~tli bir 
hal alır. Yatağmm genitliii bazı 
yerlerde 25 kilometreye yaklafır. 
Bununla beraber Volga. azdığı za
manlarda etraftan k•ladığı top
J"aklan sürüp götürdüğü icin yata
ğı bazı yerlerde de epey ıııklaıır, ge 
milerin aeyriiseferi zorlaırr. Onun 
icin :saman zaman buralara tarak 
dnbaJan gönderilir, yahı.k derinlea
tirfür . .Şimdi Sovyet alimleri, mii
hendiııleri bu Vollfavı adamakıllı 
i~t;Fade edilecek bir hale sokmağa 
ça hııyorlıır. 

1 - Vol~a sulanndan elektrik 
lst=haal edilecektir. 
2- Volganın kısmen cenubunda 

•e kısmen de gubmda kalan top
J"aklar dünyanm en berf!ketli yel'
leridir. AçıJacak kanallarla bu 
topl'ı\1dar mükenmıe) surette sula
nar.ak. 

Y aprlacak olan kanalın harİta&l 
birlettirilecek olan bu nehirin ge- Bu aantırellardan bazılan daha 
niı faydalar verebilmesi için en kuvvetli olacaklard1r. Faraza Kuy
aıaiı 20.000 tonluk gemilerin ma- bişef'inki 1.680.000 kilovat elde 
nevra .yapabilmelerine müsait ol- edebilecek, az daha cenupta kuru
maaı llzrmdl1'. Böyle gemilerin 30 lacak olan V a 1 d a y santralı 
metre genişlikleri ve 200 metre 1,200,000 Y..nna nehrinde c;alı$tın
uzunlukları vardır. lacak olan Perm santralı 350 000 

VoJga sularınm akıtmdan elek- ve Kamitin aantralı 1.200.000 ki
trik elde etmek için barajlar yapı- lovat verebileceklerdir. 
lacaktır. Eğer sulama iti iyi idare Şimdi ite üç koldan batlarunıt-
eclilirae nehrin Şfectiii ovalıwdan tır: 
her yıl en az 48.000.000 kental hu- 1 - Moskova ti-malinde Ugliç 
bubat almak mümkün olacaktır. santralı (77.000 kilovat verecek). 

Sovyetler ilindeki turb (1) un 2 - Perm santralı. 
yüzde 52 si, katranlı tiatin yÜzde 3 - Yaroalav santralı (144.000 
75 i, demir mader.lerinin. vüzde 3 ü, kilovat). .. 
nikelin yüzde 35 i, fosf atm yüzde Volgadaki bu elektrik santralla-
95 i bu mıntakada bulunmaktadır. rı için hazan kilometrelerce genit
Bu civarda sufr w hatta zenyin pet- tikte bar•jlar yapmak lazımgele
rol kaynaklan bulunduğu da mu- cektir. Birçok yerlerde sağlam ol
bakkaktrr. mıyan toprağı beton temellerle 

yon hektarlık bir sahayı sulayınca 
20 milyar metre mikabı azalacak
tır. Hazer Denizini her yıl bu ka
dar sudan mahrum etmek, Hazer
deki su sathının alçalmasma sebep 
olacaktır. Yçıfan inceieneler ıröı
termittir ki, sulama planı tatbik 
edildikten sonra Hazerin suyu her 
on bet yılda bir, bir metre alçala
caktır. Bu takdirde Sovyetler Bir
liğinin Hazer kıvılarındaki toprak
larile frı:t.nın iklimi değitmif ola
caktır. Yine bu vüzden ge:-ek Ha
zer ve gerekse Volgada balıkçılık 
büyük zararlar ırörecek ( 3) ve Ka
ra - Boğaz körfezindeki sülf at dö 
sud miktan azalacaktır. 

1 
Sovyet mühendisleri bu fenalık

ların önünü almak için Volgaya her 
yıl 20 milyar metre mikabı fazla 
su bulmak zorluğu ile kartılattılar. 
Ve uzun arathnnalardan sonra fU
na karar verildi: 

Bahri Ebyaza ve $imal Okvanu
suna akan Onega, Suhona, Viçeg
da, Peçora nehirleri o civardaki ba
taklık mmtakaya akıtılarak sun'i 
büvük göller ya1>ılacak ve aonra bu 
göller kanallarla Kama ve Şeksna 
nehirlerine bil'lestirilec~1< ve bu ne
hirler vasıtaaile Volgaya ulattırıla
cak. 

Bu mesele halledilince mil:;ronlar
ca hektarlık arazi sulanacak ve bu 
mıntakanm iklimi tamamile deği
fecektir. Sulamadan sonra tarım ve
rim.inin bir misli artacağı ve güb
relendikten sonra bu topraktan dört 
kere fazla verim almac,ağı fen yolu 
ile anlatdmıttrr. Steplerin sulan
masından hayvan yetistirenler de 
çcık iatif'ede edecxoMerclıir. Mer'alar 
çofalacalr ve • rlrtan welen sıcak 
rüzgarların yakıcı, kavı.-ı-ucu tesir-
1.ri lmlnuvacaktır. 

Bu İt için devlet 15 - 20 milyar 
rublelik bir kredi açacaktır. Ve tam 
on bet yıl sonra Baltıktan kalkan 
20.000 tonluk .ıremilerin rahat ra
hat Hazer ve Kuadenize ulattık
lanm göreceğiz. - M. Argol 

(1) Çürümüş patatesten bir toprak nevi. 
Ruslar bunu madenkömürü ribi kullanabi· 
liyorlar. 

(2) Moskovada bir Türk lirası 30 rub
leye gec:tiıiine göre bir kapik yirmi para 
kad:ır ediyor demektir. 

(3) Bütün diinyada meMur olan Rus 
havyarı Ruı ve fr,..n balıkçilarr tarafından 
bu denizle bu nehirden elde edilir. 

BiR KADIN 
• 

r Sovyet ilinde kadınların askere alın- ı ralannda iyi kıymetli birer asker olr 
dıklarr ötedenberi biliniyordu. Ya~ruz bildiklerini göst~~işlerdi~. ..tir 
bugüne kad~· kadın taburlanndakı za Yukarda resmını koydugumuz 'dl 
bitlerin ekserisi ancak ihtilal yılların başı Nina lsayeva bilhassa, kuınat' ni
da yararlık göstermiş olan alaylı za- ettiği mitralyöz bölüğü ile ataşedlj0 
bitlerdi. Son yıllarda harp akademi - terlerin takdirlerini kazanmıttır._ da0 
lerinden çıkan kadın zabitler orduda resmi Almanca Angirif gazetesın 
yer almış ve bwılar son Kiyef manev aldık. 

3 - Bunırlan başka Saltıktan 
kalklln .-emiler Karadenize ve Ha
zer Denİ7.İ lima11lanna en kestirme 
yoldan ulatacaklar. 

1932 yrlmda Hlllk Komiserleri 
Meclisi ve Parti Komitesi 4.5 lrnil
~on hektarlık bir sahavı sulıyacak 
b;r prnieyi kabul etmiıılerdi. y;ne 
Halk Komiserleri Meclisi VolPa 
İtinin Sovyetler Birlifi ekonomik 
programmda bir bf!lkemi~i olduğu. 
D\l ve bu itin bitiriJ,,,eıini en önem
li bir ödev aavmak l~2rnageleceğini 
Jnfl!mlekete bildinni"ti. 

Volgada kurulacak hidroaantral- beslemek lazımgelecektir. Şimdi 
}ardan alınacak elektrik kudreti- mühendislerimiz Kamitin'de suyun 
nin miktan o derece çok olacaktır otuz metre derinliğine tazyik edil
ki, nehrin yatağı boyunc::a fazJa mit hava ile dolu kutular salıp ia.
elektrik kuvveti kullanarak itliyen kandil yapmaktadırlar. Birçok nok
birçolc büyük endüıtri müesseseleri talarda sığlıkların taranmasına da 
kunılabilecektir. avni zapıanda batlanınıttır. Volga -

s;;:;;get n;;,anma;;;~n x~ın 

Vol!fa zaten timdi<f"'ln k"n"'llarla 
B11ltık Denizine ve Bahri Ebv,...,a 
birle•tirlmit b u 1 u n u y o '" Ya
l'm Moakovaya ve Don nehrine de 

Yapılan incelemeler sonunda MoakoVa kanalındaki işler epey 
6.326.500 kilovat kudretinde 21 ilerlemiıtir. Bu parça 1937 de bi
hidrosantral kurmak miimkün ..>- tecektir. Tarama dubalan Marinsk 
lacağı anlatrlmıttrr. Bunlardan ia- "iııtemindedir. Volgayı Don nehri
tihsal edilecek elektrik kudreti yıl- le birleştirecek kanalın ketifleri de 
da 32 milyar kilovatı geçecek ve bitmittir. Yalnız sulama projeıi bir 
bir kilovat ancak bir kapiğe mal noktadan ortaya büyijk bir güçlilk 
olacaktır (2). çıkannııtır. Volganm suyu, 4,5 mil-

Sooyet clonanmcuının dört denİ2Gltı aniai iki m 

Volga'nın Üç Denizi Biribirine Bağlamasında 
Nasıl Bir Süel Mana Aranabilir ? 

Sovyetlerin küçükten başladıkıları 
V olga planının süel bakımdan da bü
yük bir önemi olabilir. 

Bu kanal yapıldığı gün Sovyet do
nanması Moskova için gerek iç siya -
sada gerek herhangi bir kara harbi 
esnasında Kızılo: du kadar büyük bir 
kıymet olacaktır. Bu takdirde Sov -
yetler donanmalarını Baltıktan Ka -

ı radenize ve Volgaya uzayan geniş bir 
1 saha içinde tıpkı birer seyyar kale gi-
1 bi kullanabileceklerdiır. Kanallar va-
1 sıtasile baltığa birletecek bir Volga 
Kırımla Ukraynayı çeviren bir müs
tahkem müdafaa hattı halini alacak -
tır. 

Fuaza petrol mmtakasmı tehdit e
l decek biır taaarruz kartııuıda derhal 

1 
. . • . " 

~ ) ~ . 

Hazere veya Karadenize inecek olan 
donanmayı bulacak6r. 

Yine, ezkaza, garpten gelecek bir 
hücum Ukraynayı istilaya muvaffak 
olursa Volgada geçilmez bir müdafaa 
hattiıle karıılapcaktır. Bundan batka 
dahilde bir mücadele olursa Moeko -
va Volgada büyük bir strateji kıyme
ti bulacaktır. Bu vesileden iıtifade e
derek Sovyetlerin bug''nkü Karade
niz ve Baltık filolarından bahıedelim. 

1Caradeni2"e 

Bir dretnot, (Parijkaya komu-
na) 24,000 ton 23 mil yapabilir. 

S Kruvaıör. Pirefintern, Kuaana
ya Besarabya, Kırasni Kafkaı, Çervo 
naya Ukraina (7500 tonluk ve her bi
ri 30 mil ıiiratinde dört remi). Ko-

mintem (6675 ton - 23 mil)" 
3
s 

Beş muhrip (dördü 1330 ton~uk 
mil Miratli dört gemi) ve (1100 tolV 
luk 34 mil ıüratte bir gemi) 

7 Denizaltı gemisi 
5 küçük torpito ve bazı yerc:tnııO 

gemilerle mayn gemileri. _ _.,_, 
BQfka nılardalıi Jraos- oO 

3 dretnot (23 mil ıüratinde 24,0 
tonluk) p 

6 Kruvazör (7 ,000 tonluk 30 as ti 
ıürat) Bunların ilcisi tezgihta. iJd. 
proje halinde ve ikisi donanma cısa 
rinde "" 

26 muhrip (32 - 35 mil sürat) 1.,.., 
- 1350 tonluk) (dördü tezgibtadıt) 

16 denizaltı gemiai • 
Küçük torpito ve diğer bası yat 

dmıcı S?emiler. 



~==SUMER BANK~, 
Beykoz Deri ve KundurB: Fabrikasından: 

Fabrikamızda me.cut takriben 5,000 adet bo, çuval 20 / 11 /935 

tarihinde eaat 16 da açık müzayede ile aablacakbr. 

Teminat akçesi 100 Liradır. 
Çuvalları rörmek ve bu hu•uata daha fazla malumat almak için tatil 

IL!:~ri baric1nde fabrika~ret •~fl·t n• müracaat edil~bi~ ~ 

Harp Akademisi Satınalma 
komisyonundan: 

Harp Akademisi matbaası için muhtelif matbaa mal
zemesi 25 lkinciteşrin 935 Pazartesi günü açık eksilt-

1 
me ile satın alınacaktır. ( 648) lira ( 6) kuruş muham
men fiatıdır. Sartnameyi görmek istiyenlerin her gün 

ve saat 9 dan 16 ya kadar ve eksiltmeye gireceklerin 25 
•~·!i!!B!!!E!i!L!!!G!!!E~V~Ş~E~K~L;.i~O~l~n~E~ İkinciteşrin 935 Pazartesi günü saat 14 de 48 liralık ilk 
,~ • teminat makbuzları ile Yıldızda Satınalma Komisyonu-
----------- na gelmeleri. (6945) 9008 

~SATILIK 
Yıldız Hamamıı 
8•h4jekapısında methur 

Yıldız Hamamı 
aatıhktır. 

Baaıret Hanında 28-28 
• "r5 

1111"1araya müracaat. 
~~~~~~!!!!!!!!~• 

lstanbul 
hakkuk 

Mıntakası Varidat Ta
Müdürlüğünden: 

İstanbul mıntakası tahakkuk ve tahsil müdürlüklerile 
maliye şubeleri ihtiyacı için 162500 kilo odWl pazarlıkla 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 1690 liradır. Pazar
lık 20-11-935 çarşamba günü saat on beşte dairemizde 
kurulu komisyonca yapılacaktır. İsteklilerin şartnamesi
ni görmek üzere dairemize ve pazarlığa girmek için de 
126 lira 7 5 kuruşluk muvakkat teminatı malsandığına 
yatırıp makbuzile birlikte muayyen gün ve saatte komis
yona gelmeleri. (7258) 9340 

EVKAF MUDIRIYETI ILANLARI 1 
1 - Oıküdar, Kefçedede, Doğancılar 47 No: 1ı Süleyman paf& camii. 
2 - Galata, Yenicam.i, Yaikapanı, Pe11embe pazan 7 No: h dük-

kan. 
3 - Galata, Yenicami1 Yağkapanı, Pertembe pazan 11 No: h dük

kan. 
4 - Galata, Y enicami, a•luıunda büyük bil' oda. 

1'111raıa ••bunu 24 veya 12 adetlık 5 - Galata, Yenicami, avlusunda küçük bir oda. 
kutularda ıahbr Kira uzu: 938 - aeneai Mayıı bitimine denlu. 

GAYET MÜHiM 6 - Eyilp. Otakçılar, maktul Muıtafapqa dersabı oc:lalan. 
ffurına aabununun kokulu bir Kira uzu: 938 - aene•i Mayı• bitimine denlu. 
.. bun olmayıp tabıi kokulu ve Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık ar-
t':.::.~. cıb~t:. 1:.'bu:;10ı~~~ tırmaya konmuştur. İstekliler ihale günü olan 21 T. sani 
.__ ... .a.nrnrrır-IH-~tileıieit-tJlctı:ııen-rf:M~·•· .-.·· --t 1 ,. • ..:ı -nıu·· Evkaf Mu·· du" -;;~ ......... --.ı.~ - ... Utl 

&""•t nazarlarına arz:ederız: riyetinde Varidat kalemine gelmeleri. (7064) 9095 
ff r tecrübe aizi ıknaa kilidir. 
ıı~rına ıabunu TURAN mamu-

l! _!adandır 
- - T • .......___ ______________ --_______ __ 

latanbul Har•ci Aıkeri 
Kıtaatı ilanlan 

t Vize Alpullu için 60 şar 
ton ve Pınarhisar için 100 
0n ki ceman 220 ton ek
!lıeklik un kapalı zarfla alı
~ac~ktır. İhalesi 26 İkinci-
1tşrın 9 3 5 Salı günü saat 
6 dadır. Vizeye ait unun 

!lıuharnmen fiatı 14 Kr. 7 5 
'antiın Alpulluya ait unun 
illharnmen fiatı 14 kuruş 
~ santim ve Pınarhisara 

~ıt unun muhammen fiatı 
5 kuruştur. Hepsinin tuta

rı 32sso lira olup ilk pey 
!)arası 2442 liradır. Sartna
:e ye evsafı her gün Çorlu • 

1.akı Komisyonda görülebi-
ır. Eksiltmeye gireceklerin 
~lrfları açma saatinden bir 
~at önce kanunda yazılı ve
''kaıarıa birlikte teminat ve 
t!klif mektuplarını vermele-
rı. ( 4 3 8) ( 7 O 2 2 ) 

9013 

• * • 
l>ınarhisar Topçu Alayı

nın 21,000 liralık yulafı ilk 
~l'i 161 7, Demir köyün 
~00 liralık sade yağı ilk pe

rie 54.0 ikisi de kapalı zarfla, 
nıırköyün 4620 liralık 15 

ton gaz yağı ilk pey 276 li
ra, açık eksiltmeye konul-

~·~tur. Üçünün ihalesi 3 
•rıncikanun 935 sah günü 

~at 1 S tedir. İsteklilerin 
ıze Satınalma komisyonu

lla &elmeleri. 

(460) (7241) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik Muvakkat 
Kira B. teminatı 

Topkapıda Fatmasultan M. Cami aylusunda- 30 2,25 
ki Ahrnetpaşa medresesinin 12 N o. lu odası. 
Büyükderede Büyükdere Caddesi 205 No. 15 1,13 
Kahve önündeki 85 metre yer. 

Yukarda semti, senelik kirası ve muvakkat teminatları yazılı 
yerler Mayıs 936 sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayn 
pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğündedir. 
İstekli olanlar hizalarında yazılı teminat mektup veya makbuziy· 
le beraber 25 İkinciteşrin 935 Pazartesi günü saat 15 de Daimi 
encümende bulunmalıdır. (6938) 

Devlet Demiryollar1 ve Limanları i4letme 
Umum idaresi ilinlan 

Mevsim dolayısile yolcu trenlerinin tarifelerinde bazı 
değişiklikler yapılmıştır. Her gün Haydarpaşadan saat 
19,00 da kalkan Anadolu Süı:'at katan 

1 
22-11-935 gü

nünden itibaren Ankaraya saat 9,55 te varacaktır. Bu 
trenle Ankara ya gelerek Kayseri tarafına devam edecek 
yolcuların Kayseri trenine yetişebilmeleri için de Kayse
ri treni 22-11-935 gününden itibaren Ankaradan saat 
1O,O5 te kalkacaktır. 

Pazar, Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi günleri Sı
vastan 00,26 da kalkan yolcu treni Kayseriye 6, 13 te 
varacaktır. Muhterem halka ilan olunur. ( 33 71) ( 721 O) 

r 

_.......--~ 

L.T.PİVER 
• 

fARIS 

SfMAYİ YAQATAN DAYIHADİrl 

Reve d'or 
f SAN S-LOSYOM 

VE PUO~A 

• 
ParfOmöri L. T. Pi VER A. $ .. lstanbul Şubesi 

Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon =43044 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satmalma 

Komisyonu ilAnları 

İdareleri İstanbul Leva
zım amirliğine bağlı kıtaat 
için 4200 ton buğdayın kır
dırılması 26-11-935 Salı gü
nü saat 15 de Tophanede 
Satınalma Komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi ya -
pılacaktır. Muamele ve ko
ruma vergileri ciheti aske
riyeye ait olmak kalın ve in
ce kepek müteaahhide ter
kedilmek şartile Buğdayın 
beher kilo kırma ücreti 5 5 
santimdir. Muvakkat temi -
natı 173 2 buçuk liradır. 
Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin kanunda istenilen vesi
kalarla aşartnamede yazılı 
şeraitini haiz olanların teklif 
mektuplrını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona 
vermeleri. ( 2 4 3 ) ( 6 9 1 9 ) 

9006 

• • • 
İdareleri İstanbul Leva

zım amirliğine bağlı kıtaat 
için 65 ton sadeyağ 26-11-
935 Salı günü saat 15,30 
da Tophanede Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli beher kilosu 
80 kuruştur. İlk temi-
natı 3850 liradır. Şart

namesi her gün Komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalariyle be
raber tekliflerini ihale saa
tinden bir saat evvel Komis
yona vermeleri. ( 2 41 ) 

(6920) 9007 

* • • 
Askeri Tıbbiye talebeleri 

için yüz takım maa şapka 
harici elbisenin kumaşı cihe
tiaskeriyeden verilerek diğer 
malzemesi müteahhide ait 
olmak üzere 25-11-935 Pa
zartesi günü saat 14 de Top
hanede Satınalma Komis
yonunda açık eksiltme ile a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
1000 liradır. İlk teminatı 
7 5 liradır. Şartname ve nü
munesi Komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. 

(250) (7026) 9019 

Kleinwanzleben 
Tohum 

Türk Anonim şirketinden 
1935 yılı Birincikinununun 5 

inci Perşembe günü saat onda 
Şirketin Bahçekapı, Taş Handa· 
ki merkezinde f evkaladc surette 
toplanacak olan heyeti umumiye 
içtimama şirketin hissed'arları 
davet olunurlar. İşbu i~tima;, is
tirak etmek için gerek asaleten 
ve gerek vekaleten şırket,ıı (;.,az 
10 hisse senedine sahip hisseda
ranın mezk\ır senedatı veya bu
nu müsbit vesaiki yevmi içtima
dan bir hafta evvel şirket mer
kezi idaresine tevdi ile mukabi
linde duhuliye varakası almaları 
rica olunur. 

Rumamei müzakerat: 
1 - Şirketin fesih ve tasfiye

si hakkındaki İdare Meclisi ra· 
poru. 

2 - Tasfiye memurlarının ta
yini ve salahiyetlerinin tesbiti. 

•-HALI ALlrtlR -• 
' Her Devı eıkı hal· alınır. 1 il M•lıtubl• ••tanbul P K 261 
• ES =ot:m • 

gısz 

OSMANLI BANKASI 
Yüzde 3 faizli, 1911 ihraçlı Mııır 

Credi Foncier tahvillerinin 1-12-935 
tarihinde yapılacak itfa çekimi üzeri
ne batabat ödenmesi tehlikesine karıı 
Oımanlr Bankaar Galata merkezi ile 
Yenicami ve Beyoğlu tubeleri tara
fından pek iyi ,artlarla sigorta edile
cefi mezkUr tahviller hlmillerinin ha
beri olmak üzere ilin olunur. (9181) 

, ' Zonguldakda Maden kömürü işleri 
Genel Direktörlüğünden: 

1 -- Ocaklaramız civaranda lnta edilmekte olan 
memurin evlerlle amele blnalaranın takriben 2100 
metre murabbaı do4rama ve 5000 metre murab· 
baı mozaik iti kapah zarf usulile münakasaya 
konmuştur. 

2 - Bu ı,ıere alt mukavele projesi lennl tart· 
name resimler ve madeni aksam numuneleri la· 
tan bul it hanındaki tubemlzde mevcut olup al ika· 
darlar müracaat ile malOmat alablllrler. 

3 - Fiat tekliflerini havi kapata zarfla 30 iki 
Tetrln 935 cumartesi gUnü eaat bire kadar Zon· 
guldakta Genel DlrektörlUk muhaberat ,efli§lne 
makbuz mukabili tevdi edilecek ve yahut posta 
ile taahhütlU gönderilecektir. 

4 - Vaktinde verilmeyen teklif mektuplara iade 
olunur. Posta teehhUrü kabul olunmaz. 

9348 

lstanbul Tramvay Şirketi 
( 1935 Yılının 1 İkinciteşrinden sonra) 

Pazardan başka günlerde gldif • gellt kıt programı 
İlk 

No. YOLLAR kalkış 

10 Sisli - Tunel 6,lS 

Tıinel - Silli 6,3S 

11 $işli - Beyazıt 7,15 

Beyazıt - Siıli 7.55 

12 Harbiye - Fatih 7.00 

Fatih - Harbıye 6,lS 

12 A Harbiye - Aksaray 7,20 

• Aksaray - Harbiye 6,35 

ıs Taksim - Sirkeci 7,30 

Sirkeci - Taksim 7,50 

Aralık 

!lk kalkış 7.30 
7,30 - 9,00 
9.00 - 17,30 

17.30 - 19,00 
19.00 son kalkıı 

İlk kalkıı 9,00 
9,00 - 17,30 

17,30 - 19,00 
19,00 ıon kalkq 

İlk kalkış 7,30 
7,30 - 9,00 
9,00 - 17.30 

17,30 - 19,00 
19,00 son kallı:11 

İlk kalkıt 9,00 
9,00 - 17.30 

ı 7.30 - 19,00 
19,00 son kalkq 

ilk kalkıı 9,00 
17 ,30 aon kılk11 

Dakika 

10 
6 
6 
6 

10 

14 • 
21 
12 
26 

14 
8 
1 
1 
ıs 

17 
17 
14 
28 

7 
7 

Son 
Kallı:ış 

23,40 

24.00 

23.00 

23.45 

24.lS 

23,30 

23.SS 

23.10 

19,0S 

19,2S 
------

16 Maçka - Beyazıt 6,30 

8eyazrt - Maçka 7,15 

16A Siıli (depo) Eminönü 6.15 

Emınonll - Maçka 6,45 

Maçka - Eminonü 7,20 

17 Şişli - Sirkeci 7,00 

Sirkecı - Şişli 7,30 

17 A Mecidiyeköy - BmlnSnü 6,45 

Eminönü - Mecidiyek. 7.20 

19 Kurtulu, - Beyazıt 6.1s 

Beyazıt - Kurtuluı 7,00 

19 A Siıli (depo) Eminönü 6,05 

Eminönü - Kurtuluı 6,40 

Kurtuluı - Eminönll 7,10 

22 Bebek - Eminönü 6,30 

Eminönü - Bebek 

Bebek - Beıilrtaı 

23 Ortakoy - Aksaray 

Akuray - Ortaköy 

34 Beşiktaı - Fatih 

Fatih - Bqiktaı 

32 Topkapı - Sirkeci 

Sirkeci - Topkapı 

33 Y edilrule - Sirkeci 

Sirkeci - V "dllrule 

37 Edimekapı - Sirkeci 

Sirkeci - Edlrn~aıtt 

6.40 

-.--
6.30 

7,15 

7,00 

7,40 

6,20 

6.SO 

6,15 

6,4S 

6,15 

6 4S 

Dk kalk11 7.30 
7,30 - 9,00 
9,00 - 17,30 

17,30 - 151,00 
19,00 - 21,00 
21,00 ıon kalkı' 

İllı: kalkll 7,30 
7.30 - 9.00 
9.00 - 17,30 

1 7,30 ıon kalkq 

İlk kalkış 9.00 
9,00 - 17,30 

17 ,30 son kalkış 

ilk kalk11 7,30 
7,30 - 9,00 

17 ,30 son kıl kıt 

tik kalk11 7,30 
7.30 - 9,00 
9,00 - 17,30 

17,30 - 19.00 
19,00 - 21,00 
21,00 IOD kalJut 

tık kalktı 7,30 
7.30 - 9.00 
9,00 - 17,30 

17 ,30 IOD kalk11 

İlk kalkq 7,30 
7,30 - 9.00 
9,00 - 17,30 

17,30 - 19,00 
J 9,00 IOD lralkq 

İlk kalk11 7.30 
7,30 - 9,00 
9,00 - 17,30 

17,30 - 19,00 
19,00 IOD kalkıt 

llk kalkış 9.00 
9,00 - 17,30 

17,30 - 19,00 
19,00 IOD kallut 

"Ur kalkıı 7,30 
7,30 - 9,00 
9,00 - 17.30 

17,30 - 19,00 
19,00 - 21,00 
21,00 son kaUı:q 

ilk kalk11 7,30 
7,30 - 9,00 
9,00 - 17,30 

17,30 - 19,00 
19,00 - 21 ,00 
21.00 son kalkıt 

1ık lcalk1$ 7,30 
7,30 - 9.00 
9.00 - 17,30 

17,30 - 19.00 
19,00 - 21,00 
21,00 ıon kallat 

ti 
8 
9 
7 

15 
20 

ıs 
7 

16 
7 

8 
11 
8 

21 
21 
21 

ıs 
8 
9 
8 
ıs 
21 

15 
8 

16 
'I 

10 
8 

14 
8 

20 

15 
10 
ıs 
9 

15 

10 
14 
9 

15 

8 
7 

11 
7 

16 
20 

8 
7 

11 
7 

16 
20 

10 
7 

10 
6 

15 
20 

23.15 

24,00 

'1,05 

20.00 

19,30 

19.30 

20.os 
"'I 

11.30 

19,00 

23.00 

23,45 

7.10 

20.00 

19,30 

JS,20 

24,00 

24,40 

20.00 

20,45 

20.00 

20.45 

23,lS 

23,4S 

23.10 

23,40 

23,lS 

23.45 

9327 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma Eksiltme Komısyonundan: 

Heybeliada Sanatoryomu için azı 1829 çoğu 3395 şi
şe Yakacık veya Çene suyu açık eksiltmeye konmuştur. 
ı•- Eksiltme 27-11-935 çarşamba günü saat 14,30 

da Cağaloğlu Sıhhat Müdürlüğündeki komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat beher şişe 55 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 140 lira 5 kuruştur. 
4 - Şartnam~ler parasız olarak Heybeli Sanatoryo

mundan alınabilir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin muvakkat garanti mak

buz veya Banka teminat mektuplarile belli saatte komis-
yona gelmeleri. (7057) 9093 



=== 12 =-======================= T A N ==:;================== 18-11- 935 ~ 

HASAN LEKE SUYU ÇAMAŞIR, Bulaşık, CiLA TOZV 
Deri, yun, ipek ve her tUrlU mensucat ile bütUn elbiselerde ve çamaşırlardaki 
mürekkep, yağ, pas ve demir ve her nevi lekeleri kat'iyen ve gayet kolayhkla 
şayanı hayret bir surette temizler ve yeni gibi yapar. Şişesi 25 kuruştur. 

Çamaş1rları sıcak suda yıkarken bu tozdan koymah ve uğuşturmah, çarnat''",, 
lardaki lekeler ve bütün kirler kolayhkla ~ıkar. Gayet temiz olur. Kutusu 10 k11rştLI 

HASArt Deposu; istanbul - Ankara - Beyoğlu 

~·1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 [~1 ~ 

~ Şişe, kavanoz ve ~ 
~ benzeri cam işleri ~ 

a·ıırken artık ~ -----------·-----------= -------------ıo-----..... -----

• 

• 

--
ŞU MARKAYI: i -----
ş i 

-----------= 1 -

Türk Antrasit i, Kok, Antrasit 
Ve Hertürlü Mahrukat Yakan 
YERLi SOABALAR ----= • ---

c =: Şakir Züm.reoğlu fabrikası tarafından imal edilen Z O rt G U L DA K, HAL. tc, 
:= ORDU, U~ tipte sobalare arayınız. Ucuz ve temiz olarak apartmanlar1nıı:h --

~ ARAYINIZ!~ I - -- -
~ BU MARKA: ~ 1 

evinizi ısıt.rsınız. Sobalara görmek ve fiyatlarını öğrenmek i~in: 

Fabrika : HALICIOGLU Telefon : 43214 

-
Ankara satış şubesi : BANKALAR CADDESİ No. 29 Telefon : 3766 . / 

İstanbul satış şubesı : GALATA TÜNEL CADDESi No. 36 Telefon: 44043 

§ ~ '9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.,,,;;;;~~0,1 
~ Sağlamlık, Güzellik .. ve - § ___________ _ 
§ ~ ~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ = " ölçü - ayar yasası ,, na - · ~ ! ilElbiselerinizi, Pardesülerinizı,I 
j uygunluk gar~~tisidir. !!Paltolarınızı ve Muşambalarınızıı 
~ TAM TURK MALI ~~ısmarlamak veya hazır almak ic;in daha nebek ıiyorsunuı1~ 
~ • ~ ~ Kumaşlarının mükemmeliyeti, kusursuz biçimi ve fiyatlarının ~ 
~ ~ ~ ucuzluğu ile en güç beğenenleri bile memnun eden: 1 
EE Tı l .ç İstanbul bUrosu ·it Han 22219 • 22630 . ~ § · · 

1
• Büyük 1 

§ e el Oll : Merkez Paşa bahçe: 30: 69 • 70 :: :: Cialata'da . f: ~ 
§ Türkiye Şişe ve cam Fabrikaları Anonim Sosyetesi = ~ Karaköy'de . ELBıS~~ 
'JlllUI l l llll il l il lll l llll l llll lll l lll l 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' # ~ M agazalarını ~ 

sos3 §ziyaret ediniz. Her keseye elverişli fiyatlarla bulacaksın•'j 

~~~--------------------------------------------~----------------~~ ,,!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

. 
Bandırma Malmüdürlüğünden: 

Emva)i Umumiyeye olan 124 54 lira 40 kuruş borçla
nndan dolayı tahsili emval kanunu ahkamına tevfikan 
tahtı hacze alınıp kaza idare heyetinin 4-11-935 tarih ve j 
443 sayısile satılmasına karar verilen Behçet paşa vere
selerinden Manyasın Tepecik köyündeki çayır tarla pi
rinçlik mevkiinde Refikanın 2716 lira kıymetli 1O1 dö
nüm Hacerin 4074 lira kıymetli 152. dönüm, Haticenin 
8148 lira kıymetli 305 dönüm Fatmanın 8148 lira kıy
metli 305 dönüm, İsmail Hakkının 8148 lira kıymetli 
3 O 5, Celalin 2 716 lira kıymetli 1O1, Zebranın 1O18 lira 
kJymetli 33, ha fidesi Fatmanın 407 4 lira kıymetli 152 
dönüm tarlaları 25-11 -935 pazartesi günü saat 15 te iha
lesi yapılmak üzere 4-11-935 tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle aleni müzayedeye çıkarıldığından taliplerin 
Bandırma maliyesine müracaatları ilan olunur. (7086) 

9147 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:: - -
I TAN Klişe Atölyesi ~ 
= -------- Renkli, tire, ototipi, her türlü klişe yapılır --

---- -- -- -
~ Ucuzluk, Çabukluk, Temizlik, Güzellik ~ · - -;;;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı '11111111111111111111111111111111111111~ 

6915 

ŞiŞMAN YANKO ' ,En sOn Model 
MAGAZASI: İstanbul Yenipostane caddesi rto. 39 .,., , .. ) IE'ı ı~ ,·,· ,,, 

1 Mantoluk ve Robluk Yünlülerimiz , ... ~ ~ 
ı Kumaşlarını en evvel 

Sultanhamammda 
GELMiŞTiR 

Her nevi 

• 
ipekli, Pamuklu, Patiskalar, Ketenler 

Beyaz ve renkli 

Tuhafiye Dairemizde En Zengin Çeşid 
Hazır ve ölçü ilzerine 

, Gömlek, Pijama, Kuan dö fö, Robdöşambr 
Kışlık ihtiyaçlarım temin için muhterem müşterilerimizin 

teşriflerini hassaten rica ederİL 

CiHAZ TAKIMLARI 
ftEFASET·METArtET-UCUZLUK ~~~• 

8128 

iPEKiŞ 
Kumaşları 

Satış 
Mağazasnıd8 

·---iiiiiıiııoıOiô;;;;;;;;;;;;;;;-......ı .......... ~"!!"'=' 

Den-iz yolları 
5 1 1 Ş L E T M E ob•tı 

Acenteleri : Karalı:~y Köpr d r 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhilr 

1 

1
, 

tlllll ude Han. Tel. ıı1 40 11 11 

Trabzon Yolll".
11

• 

AYVALIK vapuru 19 ~o
1

cft 
eiteşr n SALI günü saat

721
9) 

R iZE YE kadar. j_-/ 

lskenderiye Y01~., 
k it d ' EGE vapuru 19 1 ınc ~· 

SALI günü saat 11 de ıSI< 3-;4 
DERlYE'ye kadar 17218) ~-• - / ...... '--·----·---· .. ·-······· • • ıjl 

• ıerı 
Umumi neşriyat ve yazı ış ıı:te' 
dürü· Etem izzet dENlCE. (iıı 15' 

. Şirkrtı 
cilik ve Matbaacılık f. A. • tOO 

tanbul Ankara eaddesı. 
• ... tbaası 

Basıldığı yer: TAN ına 


