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italya Ekonomik 
52 Devlet Dünden itibaren 

italyaya Karşı Zecri 
Tedbirleri Tatbike Başladı 

Cenevrede Bir Komite, ita/yayı Derhal Muha
samatı Terke Mecbur Etmek için 

Daha Kat'i Tedbirler Alınmasını Tetkik Ediyor 

lecri tedbirlerin tatbikini en evvelô mevzuu bahaeden lngilterenin Dıf lıler Bakanı Hoare Cenevrede .. 

ltaıya ise 
bayram yapıyor 

ta Cenevre, 18 A.A. - Cenevre mü
bi~csesi tarafından alınan zecri ted
]tj· er bugünden itibaren tatbik mev
d;~~ &irıniştir. Milletler cemiyetine 
lar 1 58 devletten 50 veya 52 :ai bun-
lcv~l=\\~Vrc(.~fJitt-n\\rrummaı ve narp 

5; 1nu üzerine amborgo. 

50 devlet, finansal zecri tedbirler. 
lini devlet, İtalyan mallarının itha
daz n nıen'i, 50 devlet, İtalyaya ipti
•çık ltladde ihracının men'i, 4 devlet, 
bıı \a, zecri tedbirler sistemine da
llu ~ anuyacaklarmı bildirmişlerdir. 

A. ev Jetler şunlardır: 
lı.ı1ı: v~sturya, Macaristan, Arnavut-
~· araguay. 

bıc .il~etler cemiyeti konseyi ve asam 
bir;ı .ıle irtibat komitesi, zecri ted
tak·crın tatbikinden sonraki durumu 
re ıp ~etmektedir. Ümit edildiğine gö
tı 'b eger Cenevre müessesesi teşkıla
birı~~dan sonra toplanır ise zecri ted 
Itat r e meşgul olmak için değil, fa. 
tini anıa~mazbğa bulunacak hal surc
laıı.a tetkık ve tasvip etmek için top-

caktır. 

r .... -----···- --------------·----=""''""""'"" 
Kararname Çıktl 

[Hususi muhabirimiz bildiriyor] 

Ankara, 18 - ltalyaya karıı 1 - Esliha, mühimmat ve harp 
tadlilı edilecek ıHCri tedbirlere mal.zemai addedile maddelerin 
~ ~. -~ ...,.. _ ........:...... ···-·--~nc..cnu 

rihli reami gazetede neırolunmuı- dair olan mreti bağlı 11 - 1 O -
tur. Bu maksatla aabah intiıar et. 935 tarihli birinci teklif, 
meai lazımgelen resmi gazetenin 2 - ltalyaya kredi açılmamaaı 
neıri taahhura uğramıı ve akıam ve ihracatta bulunulmaması hak-
11eç vakit çıkmııtır. kındaki 14 - 10 - 935 tarihli 

Kararnameye Uluslar Sosyetesi ikinci teklif, 
irtibat komiteainin beı teklili de 3 - ltalyadan altın ve gümüı 
merbuttur. Kararnameyi aynen külçelerinden maada hertürlü 
bildiriyorum: maddelerin ithalinin menolunması 

''ltalyan - Habe§ harbi do!a3•ı- hakkındaki 19 -10 - 935 tarih
aiyle Akvam Cemiyetince kabul li üçüncü teklif, 
ve a.za devletlere teklil edilen 4 - Bazı mahsullerin ltalyaya 
tedbirlerin tatbikı hakkında. ihracının men'i hakkındaki 19 -
ki 13 - 11 - 935 ve 2845 savılı 10 - 935 tarihli dördüncü teklif, 
kanunun verdiği aalahiyete i.tina. 5 - Akvam Cemiyeti azası dev. 
tlen irtibat komiteai tarafından letlerin, paktın 16 ıncı maddesi 
Cenevrede kabul edilen: (Arkası 9 uncu sayfada) 

[Arkası S incide] 
......_____ ________________________ ,~_·---~---_-_-__ - _- _•_•_•_• _•u_.._ __ ~~-------------------------------

Çete Harbi Devam Ediyor! 

~üyük Hareket için Veni 
~talyan Başkomutamnm 
~etmesi Beklenmektedir 

}' Qfra 
'l'· ıı; General Santiniılin deiil, Habeılerin de telemetreai var! 

.ı~ ıgre c h . 
~na1 a ep esı, 18 A.A. - Havas l mektedir. Badoglio'yu, Massauah'da 

lttere Y~rı bildiriyor: bekliyecek olan Mare§al dö Bono ay-
,_ 27 ,~ad Bad?glio'nun ayın 26 ve- ni gemi ile İtalyaya hareket edecek-

n e Erıtreye ~elmeıi beklen- [Arkası 3 üncüde] 

Mısır Ba§bakanı Nesimi Pafa 

Kahirede Yeni 
Gösteriler 

Londra, 18 A.A. - Kahireden bil
dirildiğine göre, son kanşıkhklar es
nasında aldı ğ ı yaralardan ölen Ali 
Afifinin cenaze töreni dün akşam ya
pılmıştır. Tören esnasında hiçbir ha
dise çıkmamıştır. 

[Arkası 3 üncüdel 

Ablokaya Alındı! 
1 Hayreti 
Ekmeğin ucuzlamasını bek

lerken yükseldiğini 
görüyoruz 

Göçmen işleri Kamutayda 

Bulgarlar ·lrkdaşlarımızı 
Pek Sefil Gönderiyorlar 

iKiNCi EKMEK 11,30 PARA Bi
RiNCi 14, FRANCALA 18 KURUŞ 

Dün toplanan Belediye Narh ko
misyonu, un piyasasında yaptığı ince
lemeler sonucunda ekmek ve francala 
fiyatlarını arttırmağa lüzum görmüş
tür. Ekmeğe 20 para, francalaya ise 
bir kuruş zam yapılmıştır. Komisyon, 
buğdaydaki düşüklüğün henüz un pi
yasasına tesir etmediğini ve fırınlar
da fazla mikdarda stok bulunduğunu 
ileri sürmektedir. Halbuki, Tecim ve 
Zahi·e borsasında son iki haftalık sa
t.cşları tesbit eden rakamlar, bunun 
tamamile aksini göstermektedir. On 
bir günden beri buğday fiyatlarında 7 5 
pa•aya yakın bir düşüklük kaydedil-

l~bakan gö~men işlerinin ilerden bugüne 
kadar ge~irdiği sa haları anlattı 

! miştir. Bu düşüklük, normal olarak 
'ı un fiy.atlarma da tesir etmiş ve 20-40 
, kuruş arasında ucuzlamasına imkan 
1 vermiştir. Gerek un, ge·ek buğday fi-

l yatlarında hiç bir ucuzlama olmadığı 
kabul edilse bile yeni bir yükseliş kay 
dedilmediği muhakkaktır. Bunun için-
dir ki un piyasasının henüz değişme

[Arkası 5 incide) 

Ankara, 18 (Hususi muhabirimL.. 
bildiriyor) - Kamutay bugün Refet 
Canıtez (Bursa) nın başkanlığında 
toplandı. Bazı saylavlaıra mazeretle -
rinden dolayı izin verilmesi hakkında 
Başbakanlık tezkeresi okunarak ka -
bul edildi. Fevzipaşa - Diyarıbekir hat 
tının açılma töreninde bulunacak olan 
saylavlar kur'a ile seçildiler. Denizal
tı mensuplarına verilecek zamlar ve 
tazminat hakkındaki kanun projeleri 
hükUmetin isteği üzerine geri verildik 
ten sonra, sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı, birincisi 2510 sayılı iskan ka 
nıinun bazı maddelerinin değiştirilme 
si, ikincisi iskan işlerinin Sağlık ve 
Soysal Yardım Bakanlığına devrine 
ve ayrı bir bütçe ile idare olunmasına 
dair kanun projelerinin ayn ayrı müs 
taceılen görüşülmesini istedi. Hüsnü 
Kitapçı (Muğla), son senelerde Is
tanbul gazetelerinin neşriyatını ileri 

Maz.har (Aydın) !fümü Kitapçı 

sürerek, binlerce göçmenin oturacak 
yer bulmadığından, işlerinin bitmedi
ğinden. Köstencede beklediklerinin 
yazıldığını, göçmenliğin yalnız ana ba 

[Yazısı 9 uncu sayfamızda] 

İnebolu Fazla Yükten Battı Venizelos ta 

İnebolu vapuru ambarcısı geminin sırf istiap haddinden 200 ton 
fazla yük aldığını, yolcu salonlarına kadar her tarafın eşya ile 
doldurulduğunu ve geminin bunun için battığını söylüyor. Res
mimiz M. Ali Kaptanı izmirde muhakeme edilirken gösteriyor. 

[Yazısı iç sayfalarda] 

' ' Ulus,, un Dil Yazı/arı 

Hadis -Hadise 
Bu sözlerle "hudus, hadis,, ve 
" hayat ,, sözlerinin etimoloji , 
morfoloji ve fonetik bakımın-

dan çözümlenmesi 
HADiS • HADiSE 

Kelimenin etimolojik tekli: 
(1) (2) (3) (4) 
(ah + ağ + ad + is) 

( 1) ah: Köktür; "ay" ın bir baş· 
ka şeklidir (ay, ag, ak, ah bir kategcr 
ridendirler). 

Celal· Sahirin 

Bir şeyi yaratmak, yapmak, tesis 
etmek; hayat vermek, ruh vermek, 
vücuda getirmek anlamındadır. (1) 

(2) ağ: Objeyi gösterir. 
Ah + ağ = ahağ - olmuş, vücut 

[Arkası 5 incide] 

(1) Yakut lilgati 

Hazin Ölümü 

[Şair Celal Sahirin cenazesi dün büyük törenle kaldırıldı. Resmi
m1z şairin cenazesine gönderilen sayısız çelenkler arasında tabu

tunun Sirkeci istasyonundaki hazin duruşunu gösteriyor. 
Yazısı iç. sayfalarda] 

Kralcı Oldu 
Kral cümhuriyetçilerin de 
gireceği bir birlik kabinesi 

i;eşkil edecek 

Atina, 18 (Hususi muhabirimiz
den) - Esti ya gazetesi V cnizelos ile 
Kralın uyuştuklarını yazarak Veni
zelosun Batray saylavı Rufos vasıta
sile krala gönder.;i.ği mektubun tam ·-

Kralcılığa mı•halef ette yalnı~ lıalan 
Papanaataaiu 

bi1 suretini neşretrnektedir. Mektup 
31-10-935 tarihlidir. 

V enizelos Ruflosa kral genel af i
lan etmek istediği halde bu mektu
bun kendisine verilmesini şart koy
muştu . Mektubun hir o;:ur eti de Veni-

[ Arkası 5 incide] 

( Makineye verilirken ) 

Yeni bir 
Harp başhyor 
Pekin, 18 A.A-Tientain'den 

gelen haberlere göre, Mançukoda 
seferberlik ilan edilmittir. 18 Ja
pon tayyaresiyle bir tren dolusu 
harp malzemesi bugün Çanhaiku
an'a gelmittir. 

Pekin, 18 A.A- Kuantung Ja
pon ordusu Chainaikuan'ın Şima
linde tahauüt etmektedir. Burada 
yirmi bin Japon askeri toplanmıf
tır. Japonlar askerlerinin nakli 
için 29 trenin hazırlamna11nı Çin 
demiryolları memurlarından ceb. 
ren iatemitlerdir. 

·"=--------==-_) 



Düşündük~e 

Celil Sahir 
Tlrk yenilqme edebiyatmm hala 

1'iribirini apn merhalelerinde ~ bir 
ıenif atlama hareketi yoktur ld içln9 
CeW 811ık adı kanpwnq olsun: E
debiyatı cedide, fecri an. milli edebi
yat, harp sonu neaillerl edebiyatı. dil 
lnkdlbr, ayn ayn r.aferlerlnin yine 
ayn ayn kahramanlan arasında milf
teıek olarak ilmi tekrarlanan CeW 
Sahirden batka hiç bir çehre kaydet
mez; hiç bir edebiyat adamı bulama
yu ki, onun cmi. hem Tmlk Pikret 
nesline, hem Şahabec1clin SUleyman 
rimreaine, hem Mehmet Emin hare
ketine. hem Paruk Nafizlere, Orhan 
Seyf"ılere ve Yusuf Ziyalara, hem de 
ıenç Behçet Kemal çalmdakilere mO 
ıavl heyecanla aan'at arkadqbfı yap. 
1DJ1 bulunıun. 

idrak ettilimis eaki ve y&
ni her eclebl çehre yamnda. mutlaka 
CeW Sahirin de ıayet derin bir rik
bd "' maskeleyen yüziinOn mina 
çukarlarile dolu haıau kumqmı ba
tı-layacaiJz. Bu portre bizde Adeta 
milcerret edebi tekimWün sembolü • 
c1Ur. 

Her bilyllk Mıimatör gibi CeW Sa
hir de yaptıcı enerjiaint eserle~en 
siyacle harekete ve:"lllİf ti: kendi çı
lrardılı birçok mecmualardan batka 
Tlrk yurdunu, mlltarekede nnrettiti 
.... yılı kitaplar., ıeklindeld edebiyat 
rialelerinl ve TUrk Dili Tetkik Ce
mlyetinl idare eden en clotunacu faa
liyetler onun daima taptue ruhunun 
ıençllk qkmdan 1m aldı. 

Saiblznda kendilİDden büaedlldlk 
te tatile olarak tekrarlanan bir tek 
aafı onun en b6,.ek blitetdydi: Ce
Jll 8aldr clalma cenç laılnuık lltemit
tlr. Hep t:uelile hasret ~ken hmutl 
•e edebi bayatuun mllvui &idifi onun 
bu 1tlmu lıbat eder. Celil Sahir bu
nun için ..aı.t ba...UYCtinde ve •lirle 
rinde kadm ve ıençlit, sosyal bar&
ketlerinde de hep ileri merhaleler ara
c1ı. 

Balkan felaketine Jradar CeW Sa-
1dr bir tek qk 'ft ıenç1ik piri olnuık 
hilviyetile bir Türk Alfred de Muuet 
si teWdd edilebilir; füat o devirde 
Osmanlı !mparatorlupun tık yıkdlf 
sa:' .. içinde IOlfal ve milU ideallerin 
en bo,uk mGdafaa hamlesini yapma
ya mecbur olmuı. Sahirin edebi at
kmdan. kadım çıkararak yerine WUIU 
ve yurdu koydu. Kurd, Eros'u yen
lnfltl. Şiirlerindeki E--otik hümmanm 
ve hliml\n yerini milU idealin büyük 
flmidi ye iradeli doldurdu. CeW Sa
lalr, yatafı kabul et+iti ~e kadar bu 
yeni enerjiyle TUrk Dili Tetkik Ce
miyetinde en çalqbn adamın 1JPta11-
na layık blr keodiai parala)'lfla didi-

Wi!~ ~~~rilt 
ta. Tevfik Jl'ikretten 90ftra g3iteriJe
celr pek sayılı ahlAk ibidelerinden bi
ri>-dl Onun pek erken kayboluşundan 
eonra fullet te herhalde, edebiyat b
dar matem içindedir. 

Peyami SAFA 

Evkaf binaları 
Yıktırllmıyacak 
Jllteaddlt tedbirlere rafmen Evkaf 

tlrar " haJRtma Jrarp kanunsu ba
nkette balmweta cle'fllll eıdlldiil an
~- laylendillne ıBre. yı -
lnlmak tlsere bulundup iddluile Ev
lraf hayratı 1*tm1makta 'ft ba yils
den hem BYkaf '" hem de aJuaa1 ktll
tlr ....... slrmelrtec1lr. Bqbelamhk 
llu huautta bir yaJDD yaparak bu ıibi 
Mdlmelenle vali ve belediye nlllerinin 
•in' Wr mes'uliyet altında blacalda
~ laemle blldlrmlıttir.Buadan sonra 
,.,,.,... preken bimJar kanan! bir 
.. ldlde •• tehlikeli bir 4mum tefkil 
etdll ehll vukuf rapo-De remıon tea
Wt 4D&ta tonra yılr+ırdabQecektir. 
Banan Urlclnde harekete devam e • 
4lta D ve prlıaylar lllel'ul tutalacak
lırim 

No.94 

Ne Dersiniz? , Haliç Sosyetesi 
Faaliyetini 
Kesiyor 

YAZ MEVSiMINi Mi BEKLiYORLAR ? 

Haliç Sosyeteli bu aym 22 ılncle 
çahfmalanna son vermeli- durumuna 
girdilini belediyeye de bildlrmittlr. 
Belediye bu huauata incelemeler yap
maktadır. Bu inc~lemeler, Sosyete be 
lecliyeye seçtiği takdirde belediyenin 
durumu ne tekilde idare edeceii et
rafmda yapılmaktadır. Akay ve Şir-
keti baJrivenin de belcdi"Je 
ıeçmeai fikri dotru ~ 
mektedir. Ancak belediye tfmdiye ~
dar bu cibi itlerle meıgul olmadıp
dan Haliç Soayeteainin Akay yönttıe 
ıi tarafından idareti daha makul gö
rillmektedir. Bu yolda çıkan pyialar 
kuwet 1'almllrtadıl'. Ayın yinid ikisi
ne kadar clwam kesin qJdini almana 
k8mUrU b;ten 1Wyete tatil yaoacaktır 
Bunu 18s8ftiiftde tutan belediye bcr 
Dıtimale kup balla müşkül du~d.t 
brralanamak için fimdiden tedbirler 
almap bapauı•ır. Durum kelin tek 
tini almana ayın yirmi ildliaclen iti
baren vaparlan belediye ifletecektir. 

Olnı;,acrılanmudanlııiri 6iH :1fl
aoor ı 

''Oflam yeni flFllan orta olıal
'-"• WriıtılMlr. OWun ,,,,,,.. 
,....,..,.. .. ,,. ...,,_,. hllıi ..,..... 
711 ~ diye. )'eftl 6ir Wn•a 
olıırn 6a olmlıın w NIHrlan lta
rrılmantq. RU..ôra hrp ,,. ~ört 

torolı ası' oldaftı isin..,..,,_. -
falı olıı70r .,. pcalam. 6ütiin p 
culılor p6i lifliılifi ~ paltoaı 
U. olma.,.,. Gepnde laocfmı Pal. 
tona 'phrl Sonra d.,,,,,.,Ia lifiir
ninl •• demif H SoCflian paltonr
na çılıartmq. iyi ted6ir ama •a)'UI 
ÖfretH .... 6ir hre .aullaJri .ıcai-
lıJt d.,....,.. ..... idi 6cllri •1-
lamwıı ,,,.,, ....... ~ı. 

Çocailar anılta titrefiyorlar. 
11.ııtept• telt 6ir ... yolt/ oıı.. 
,..... ...... 6a1ıdına .... 1ı1.,, ... 
rai ICilliir Balıanlılrnıl- _,,. 

t.-..,, Ut•mİf· ••v.,..ce,UI,, de
mifler. Bqün iJıincit.,,.U.in on ... 
lriainci ,;inüdür. IC11 pldi, tala& 
ıat ••lmMi. Haoalar'eOfulı. Ço
calrlcırura B,ci.)'9ffA ,,. IMutaı. 

.....,_._ Ba """'a •h ,.,,._,. 
da ••leclanan cuna ne saman1 
Ycraa mı1. Sa~larlmı ,..,..,., .. 
melrtu6aman ~endin 6ir lri
fftİn• ..ın,tmlmuau dilerim.,. 

Bia .minQ lei; çocalılann ifii
meme.U.i Kültür Balıonlılı 6ia. 
den ııiyade ider oe diifiiniir. Nq. 
liyelim lıi; ltrrtuiye oe formalite 
adrnda ilıi dal otınlır lıiı 6iitiin it
ler P,i 6a _.. ,,.,...,,,. "- onla.. 
rı ClfnllJ'G JJMC6ardar. Unaalıın lriı 
lacrocılcrr: laJa.İMıt ••linciye ....... 
rlılı pder de pcaltlcrr ,._,...._ ......... 

Bia 6öyı. difiniyona. 

Siz ne dersiniz? 

Tarihael evrak tunif 
ediliyor 

Ayuofya mOseti mahfellerillde ~ 
lunan 1000 sandık kadar kı1met11 ev
rak, 8ult1nıbmettekl tamir ec!ilen 
medreseye tapnınıttu. Evrakm diler 
bir kısmı da viliyet evrak mahzenine 
nakledilmektedir. 

Saibk Müateaan tehrimize 
geliyor 

Safbk ve Soysal Yardım Bakanblı 
mUıtepn Hüsameddin Şerifin bucl\n 
lerde feluimise ıelmeai muhtemeldir. 
Miiltepr ıöçmn ifleri Uzerind buı 
incelemeler yapacaktır. 

Kuduz 

Yeniden ısırılanlar 
Bir Kadını . Kuduz Köpek 
62 Yerinden ısırdı 

Ramazan hazırhk'an 
Ramazan milnuebetile, MUftUIUk, 

camilerde vau verecek vluJan taJin 
etmffdr. Evkaf Dlrek~örlfllfl c.mnile
re lilzumlu olu qya ve lft'Ulllll ver
mektedir. 

Maden kömürlerindeki 
ten:ıdlit 

~- klmtlranln toııuada 130 

Ekonomi B2ıkanhğı tarafından baı:ır
ıanaır talimatname gelinceye kadar 
beklemek zaruretinde kalmlfla~ı. MU 
esseaelerle eoqeteler aramda yapıl -
~ olan eski mukavele esasbmun ne 
tekilde deliftiıilecepıi v~ satıpn ne 
auretle yapılacafuu ıöeteren talimat
name dün llbayhta celmiftir. Beledi
yeye de bildirilen bu tebligat bucl\n 
bU•b lr&nUr tecimen ve aoeyeteJeri
ne yayılacaktır. 

Df1n Afyonbrahisardan tehrimlle 
blr köpek tarafmdla 62 yerinden ıu
nlmıt Uitiyar bir kadın ıetirilmit ve 
hemen tedavi altına almmıttır. Bun
d.tn hapa da FNrif"hirden de bir ku· 
duz köpek tarafından llD'1lan bir ıdam 
f"elmiıtir. Bu phı11 ve köpeğini bun
dan 22 ,un önce bir kuduz köpek llII' 

mJftıf. Adim, bu ısmlmaya aldırma
mq, fakat k8peti kudul"Uftca aldı batı 
aa ıelerek Iıtanbula kOflDUftur. 
Şehrimbde de Ud vak'a olınuttur. 

Sebze halinde çalıtanlardan birini 
"'bundan otm dokuz cUn önce serseri 
bir 1dSpelr mrmıftlr. Bu pim, psete
le-cle Ull hılırlgqdılrt ~ ti ıö

~ ,. 
mıı. tedavi altına almmııtır. 

K.u!lt hynıJr 
Milcadele m4!murlan. köpeklerin öl 

dflrWııneefae devmn ediyorlar. Blr U
çebaybpn keıik köpek kuyruğu geti
rene 25 kurut vereceli yanlmlftı
Diln blr yuıcmm bir doktorla konut
mUftur. Bu doktOr diF ki: 

••- Kuyruk milmekle k8pek öl
mez. Kuyruk yerine keıilı: köpek bltı 
bydı konulursa mücadele faydah o
lur.,, 

Biberlere hi1e kanttınyorlar B~olıforon meila6a 
Bel~lyeye &ıemu blT ihbar yapd- lon Tak'alar U,ı~e yapılan neı-

mıttır. Bıı ihbara ıare son umınlar- riyat hakkında kudas baıtaneai bat 
da !ıtanbul piyaaaamda utılm knmı- doktorlujunctan dün bir mektup aldık 
zı biberlere ,U.de doban niabetlnde Mektuptıa deniliyor ki: 
boyanmıt kepek laınttınlmaktacbr. "1-17-11-135 tarib1i bir aqam nzete 
Bu mahaulllmtb Menin n Güiantep sinde bana atfen çıkan yan hakikate 
üse·inden Suriye,.. Pililtine lh~ e- uyıun delttdlr. 
dilmekte ve itibar gBrmekteclir. Bu Sanyerde tedaviden eonra alen Be
idbann dU'Orillmai DıtimaU ıWafln dm haldaada gerek biyolojik ve Jerek 
de tutularak bu ild tehir Tecim ~- hiatopatolojlJE tetldkatımız bitmeditin 
rile Menin TU·koftstn uyanık daTran • den 8lba8n hakiki sebebi baklana 
malan ıerekecetf kendilerine blldiril- kat1 rapor bene. tanzim editntemit
mi•tir. Aynca belediye de bltiln ıu- ttr. Binaenaleyh alkol. 6'ilmek, kor
belerine bir yayım yaparak 1anmsr ku ~ sebepler ihtimal dahilinde blr 
biber satan dükkanlardan ıık 11k nU- Amil olabiJdilf ldlıik kitaplarda bile 
mune abnmamu ve tahlil ediJmelini vardır. Püat kat'lyetle )undan iled 
biMirmittfr. Hileli biber •tanlar ıelmlt denllemes. En dôlru ne\{ce o
pddetle cezalandnlacaldardır. topal ve t&"flD tecrUbelerindedir. EM 

sen on binlerce iyl olan imanlar arao
mnda b8y1e nk'alar pek nadiren " 
dOnyanm her yerinde olabilir. Pula 
btlytldlmell lflsumluzdur. 

2 - Bayan Samiye haklandald .. 
tihblntta da 11n•ıfhk n~. Bu ba
yan kendisini mran köpetin muayene 
neticesini aalonda beklerken bilinme
yen bir sebeple baygınlık ceçirdlli ha 
ber verilmit ve yapılan mtıdavat ne 
birkaç dakika içerillnde açılımttır. 

turan k8pek h11ta olmadıfmdan 
etr?een Bayan Samiyeye &fi tatbik e
dilmemitti-. Keyfiyetin düı:eltiılmeaini 
aayııllrnnla dilerim.,, 

••• ,.. can lmitaran 
otomoblU alıyur 

Eelediyenin iki tane U.ta nakliye 
otomobili vardır. Yapmn incelemeler 
aonunda bu otomobillerin ihtiyacı kar 
tılamala yetmediii ınJıplmıttır. Da
imi encOmenin verditi prrJa beledi
yeye 2600 lira aarfile bir otomobil da
ha almacaktır. 

Sıvu • Erzurum iıtikraz 
tahvilleri 

Sivu - Erzurum iatlr.amun ikinci 
tertip tahvilleri için yamdan itibaren 
kayıt muamelel'ne bqlanacaktır. Ka
yıt ip, 5 !Jkkinun aJrpmma kadar ıfl 
recek ve Cumhuriyet Jlerkes Banb
larlle it .,. Ziraat bmlaıJannda yapı-
lacaktır. 

Bir , a ze lllllk 61dl 
YU.ellililderden Miralay Alımet Re 

fik Romanyac1a 81mflft6r. Bu hUIUl
ta MüddelUmumtlik dfln ıu teblltl 
nqretmifdr: 

.. YUzeUWlderden Miralay Ahmet 
Refik Remanyada Clılfinau Jlattane
llinde 81mUfttlr· Varlllerlnln 935-6771 
ayı De t•tanbul C. lllddelumumlllti 
bi-lncl tetkik dalreline mltracaat etme 
lerL,. 

KUÇUK HABERLER 

• Odeaadan Hayfaya ilk seferini 
yapmak üzere limanıı:nudan geçen 
Sovyet blndırab Krozya wpuru ma
ldneıine lnz olan bir bozukluktan 
dolayı Çanakkaleden geri dönerek 0-
deuya gitmittir. Vapur tamir edil -
dikten ıonra mutat ıeferlerine bafla
yacaktır. 

• Emniyet dlrektarlfliü ahlik •
bıtaıı merkez memuru Tahir ordu 
Emniyet memurluiuna tayin edilmit
tir. 

• Veremle mücadele kurumunan 
Erenk8y una'oryomu bq hekimi !b
aıın vazifesinden aynlnuf, yerine clok
to!' Yakup atammftır. 

• Kısılaym Uçe bqbnlan bucUn 
latanbul mümeaaillifinde toplanarak 
mekteplerde yardıma mübtaç görOJen 
3 bin çocuk baklanda karar verecek
tir. Toplantıda Kmll)ta yeniden bu
lunacalc varidat kaynakla!"! etrafında 
ıörüflneler de yapılacaktır. 

• YUbek okul mezunlarından o
lup ta ukerlikten tecil edilenlerin ve 
mıtalıldan dolayıaile rapor alım! bu
luDllllarm dwlet hizmetine maaıla 
memu .. namzedi ve ilcretli memur o
larak almabilecep iç Bakanhğmdan 
ill•ybca bildlrilmiıdr. 

• Dıt itleri Bakaııhp genel tekre
terliiine atanan Yunaııiatanm Anka
ra eefirl Sakelaropulol yeni ftıdfeaine 
bafbınuık O.ere clb Atinaya hareket 
etmlftir. 

• lncDterenln Ankara teflrl Sir 
Percy Lauraine bucf1a BudaPCfteden 
tehıimbe ıelecektlr. 

• Yeni ılt talimatMmnfnln ahır 
" •Ut lraplanna dür olan latlkUmlerl
nin tamarnlımM• için Dıtmere ild 
aybk mGddet nrildlti belediye pbe
ltrine yaydmlftır. !ki ay IOlll'a tali -
matnamenin ıerektirdlli tekilde •re 
ket etmiyenJer pdcletli cealara çarp
tınlacaklarchr. 

• Kmlay kurumu BminhO ıube • 
il, kuruma 25 u~ teberrilde bulunan 
tecimen Kemal Deblo'ya tefelddltle
rhıl bOdlrm~edlr. 

• Meyve hali komiıyonculanndan 
Bahri Doğan ile Saymu ftde Meh
met. KUçilkpuar kamunbaymm ~'l'
dmu ile on Uç çocuğu tepeden tımap 
kıdı,.. glydirmitlerdir. Çocuk Eıirge
me Kurumu Emin8nü ilçe batkanlığı, 
açık tetekkflrlerini bildirmittlr. 

• Belediye Kocamuıtafapqa med
teaelini 4089 lira ile tamir ettinneie 
lıllrar ..r 't&lr. 

• Belediyei Ollllclar" ~" Jt>""1V61- ._..,. ......... •••""U'W ..... j,UQ& J~ • 

bile verecektir. 
• Ey161 ayı içinde ıehrimizde 30 

apartunan ı ı dflkktn, 69 ev ve 4 ı 9 da 
tamirat yapdmq ..,.. Uanal edlbnİf"' 
tir. 

• Yeni kurulan Kadıköy orta oku
lunda dün sabahtan itibaren derslere 
baflanmıttır. 

• !lktqrinde mezbahada 32507 b 
raman, 2653 dalbç, 2966 kıvırcık, 
1908 keci, 4678 kuzu, 1716 öktlz, 851 
inek, 353 manda, 188 dana ketilmit
tir. Geçen aya numan kelim fazla
dır. 

• Çarpmba ,unu saat 18,30 da 
Union Pranealle'de Gilsel San'atler 
genel mtlfettifi ve Pranlls milli saray 
lada aivil blna1u' mbDan Lap:ade ta
rafmdaa .. Projebyoa" Jarla beraber 
Fransız San'atinin yeni meyilleri bak
landa bir konferans verilecektir. 

General Seyfinin tetklderi 
G6ım11k mubafua tqkilitı komuta 

m General Seyfi, dOn fChrlmise gel
mittir. Koaıutan, muhafua tqkillt 
dairelerinde buı tetldkler yap11111tır. 
General Seyfi. birkaç sine kadar An
lraraya dönecektir. 

~emberllta,ın 
Etrafı açıllyor 

Çemberlitqm tllt lalmmd#I 
tAflann dilfDlekte oldufunu 
tık. 30 sene evvel tamir edi1ell W 
dm vasiyeti hakkında Müse1" 
net Dire1cta~a AaU bir -11ı...ftll!r. 

tunları 16ylemitdr: 
.. _ Gueteler, b4lylk lblOllllll~ 

tl.rafmdu buı taflamı dilf.~1111"". 
ber veriyor. icap eden tetldld 
c.ajlm. Etrafındaki dOkWnlın19 
llk edilerek amdın meydana 
1DU1 yalanda im1ıtn dahiline 
tir. Bunun için ıereken bUt111 
ilk fırlatta yapdac:aktır.,, 

ım.r 
Peyami Safama Gfinet 

venlili ao.an .....,..ıa '~dl#e;l'll 
mladmbmı... y ' W\ 
ıtn~amachk.Yumkl_,.,. 

•etnd•11i:i•. 
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Istanbul Finansı 

Maliye Teşkilatı idari 
Yeni Hattın 
Açılış Töreni 

Teşkilata Uyacak 
1ıı..ır._ ~ 18 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Finans Bakan
~ lıtanbul Finans teşkilitmda bugün görillen güçlükleri göz
~ alarak yaptığı incelemeler 1anunda bu tefkUitm idari teş
~ .. ta uygun bir tekilde değiftirilmeai lüzumwıa laini olmuştur. 
~ bugünlerde lstanbuldan idari J:etkillta uygun bir teşki
._ "' ~ projesi isteyecektir. Bu tefldl4t: 1936 yılı haziranın
.. tatbik edilecektir. 

Ankara, 18 Huaud muhabirimiz bil 
diriyor) - Fevzipap. Diyarbekir 
hattı ayın 22 sinde Diyanbekirde tö
renle açılacaktır. Törende bulunacak 
olan Bayındırlık Bakanı Ali Çetinka
ya ile aayqvlan ve davetlileri götüre
cek oJıım hususi tren çarpmba günü 
hareket edecektir • 

ayımın Sonunçları Üç, 
Diirt Bin Sayfa Tutacak 

Maliyede 
Yeni Tayinler 

Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Tokat defterdan Ihsan 
terfian Sivas defterdarlığına, Divanı 
Muhasebat milrakıplerinden Zihni 
Tokat defterdarlığına, Finans Bakan 
lığı varidat miimeyyizlerinden Mus
tafa Tevfik lnnir tahakkuk müfettit
liğine, latanbul, Hocapap taha1ıckuk 
memuru Maksut Bakırköy malmüdilr 
lilğüne, Finans Bakanlığı tetkik me
muru Memduh Kandna malmüdilrlil
ğüne, jandanna genel komutanlığı mu 
hasebe direktörlüğü memurlanndan 
Eyüp Sabri Niksar malmildtl,.1Uğilne, 
Ekonomi Bakanblr muhasebe tetkik 
memuru Seyfullah Denizli merkez 
malmüdilrlUğUne, çaı malmOdürll Ali 
Riza Karaburun malmildiirlüiünt', 
Orhanili malmüdilril Ali Riza Sivaı 
me,.kez malmUdürtüğUne, Osmancık 
eski malmfldüril Avni Ortıaneti mal • 
müdilrHlğüne, Gönen malmüdüril Nu
ri Erdek ma.tmüdürlüğüne, Erdek 
malmildüril Mustafa Smdırı-r malmil
dilrlüğilne, Smdr"lı malmildilrü Edip 
Gönen malmildürtüğilne, Nazilli mal
mlidUril HU.nü. Uluborlu malmildilr
lilğiine, Şark! Koçhisar eski matmü
düril Cemi Şark! Karaağaç malmil • 
dürlüğUne tayin edilmiıler ve Seyhan 
varidat direktörü Zühtü ile Konva va
ridat direktlSrll Hikmet birer derece 
terfi edilmitlerdi. 

lıt...~ 18 (Huauat mubabirimis 
~)- - Genel ntim •JlllUDID 
--~ tunif etmekle mqpl o
ftlE bir Genel DirektCSrlUiil bil-

çok u yerinde bu bdar huaaaiyet 
se.terildiiinl illve etmittir. 

Bir kaza lr.aymaekmı da yolda ara
buı bozularak iki kaza 11nın araam
da kalıp saymıa cirmemiı olan ild 
yurddqın kendisine batvurduldarmı 
ve nUfuaa illvolerini istediklerini bil
dirmiftir, 

Türk Hukuk Tarihi 
Anbra, 18 (Huauat muhabirimiz 

bildiriyor) - lki aydanberi devam 
eden konafmalar 10nunda Tüze Ba
bnhJı iki bilyWıc cllt tutabilecek ka
dar mufaual TUrk hukuk tarihine ait 
metinleri ve •aıtırmalan neıre bat
lamqtır. 

.. -bir faaliyet iç.indedir. Direk~. 
>et brottir ~. Vlla-' 
"*"-~ 1raaa itibarile köy ve tehir nl
~ bcbn, erkek niabetlerfnf. 
~~~ .... nlf1lllumm utma 
lit .i.~~ tilrll bölgelerdeki keu -
'-i elitikıiıderiııi ihtiva edecek olan 
~ Ofllr mufaual tMnff neticeleri 
'- oluncaya kadar nUfua belamm -
.._ bbinllieli en mrurl malOmatı te
&. .. ı~ olacaktır. Unun! taanif ne 
~ 150 Jdtilik bir kadro ile ça
~dır. Şimdi Anbra villyeti
IL ~ ile utıapJmaktadır. Tauıi
-. Sok ll\r'atle yUrflmai için. tunif 

~erinden Od misli istifade mak K Uç U K · A N K A R A 
a.-~-,... pce meaiaine batla-
~· Umum! tamif neticelerinin H A B E R L E R 1 
'!411 ~ bin 1ayfahk 5-6 dlt tefkil ede 
~ ~ edilmektedir. Uzun ve de 
~ bir- çalqma netlcetinde bitecek 
la.; ~~!6k itin sonu beklenmeden, 
itila .:ı-TCtlll tunifi bittikçe dipleri 
Sl uatznea{ beklenmeksizin parça par 
~ecektir. Genel direkt6dü.k 
~ ve 927 Nynmnm bize verme
ı...~· lbfllıbn bir q Urerinde ~J'fl1'&kr;:r· Bu huırlanan eser bize her kÖs 
~ ~= nilfuıunu verecektir. 
.._ ı.a...: nUfua milrdarrm gölte-
;Jl,~: eserin mevcudiyeti ida
~~her bu ve vi-

~ temin ~mArmt 
l""7an1ta- ,,.,,,.,,.,,, --~ latatiatik daireleri nüfus aa-

4' 1ılr 1mTP huaud ve ceniı ölç6-
h.i.t~ ll'p rlSltermiflerdir. ltalya • 
~~ daireai neticeleri, ıilr'ftle el
' Hini tebrik etmit ve takip e
~ Uauller baldmıda maJOmat iste -
~· A)'nea arualmal istatistik em 
&..;~_&enet 1ekreterliii de sayım ne
~ tebrik etmittir. 
"'--...,.._,. p.t...U.,. ...... Q.t 

~..._ne bir ebik. ne bir futa • 
~ için devlet tqldlitmm u
~ lflnf1 cBaterdiji ...... iyetin .. 
~. ~rl arumda cenel direktar 
'- ._ abedenlerl vardır. Bir ka 
~kezinden mak bir ,erin '" bir 
'-' lnı,u-da eondajla mewpl o
~1-Cr bir imden mllhendili ku
~ ~~umara konuldupnu görün
~ :-11111 saman toma terkedilecek 
~ Jruyuauna neden numara 
~ lunu IOl'IDUf1m· Keneliline 
' .._IUntl onda belki bir ftçi bulun 
hl 111tbn.u oldufundan. bu itin ... 
.r;ll IDllnmlarmm dikkatini çekmek 
S,.~mbı verlHnce, bu hl
~ ~ ıenel direktarliiPne 
~ 'Ve Myıma brp dOnyanm 

hirede 
? ni Gösteriler 
~ [B.t tarafı ı incide] 
~ 1L.~enaiz bir cömülme emret

...... t •büleyia bir talebe 
~e ckterek cenazeyi 

~ • Polisle talebe araam- · 
..._~•relerden 10nra polis, 300 =-- talebenin ittirü etmemesi 
~müsaade vermiftir. Ka 

buıün için büyük bir 
il... Japdacatım bildlrmiflerdir. 
ıııııı-. .__ IDezarhia kadar cidilecek ve 
~ Nllau pqa ile diler Nu-

t liderler de lttirak edecektir. 
ba taahtıre mtlaaade etmedi-

---it::!'.ır ..!:.' bnfıklıklar 
....._ • _ G&terLr 7fllllfdı 
~~. 11 A.A. - Çoiu ta· 
k:: -.. 200 ıa.terici ''Kahrolsun 
~8"!!-m isteriz, llqrutiyet ,.. 
~ ~~-_!qum NUbu pap." 
tleil ~ ana caddeain-

~ Alıı ~ polia 
~ 11 A.A. -Talebe IOD kar
~ ..__. aıen arkadafla-
~- •llldap muarbp dopu 
' ft......~ bir alay tqldU maba-

• ~ -.Ydamnda topll"m'flar
-..: ..,, tlrltl yerlerine altı y6.s 

MlltflW'-. 

• Anbm, 18 (Tan) - D11 Bakan 
bk mubMebe direkt8rll Cemal Finana 
Bakanhjı bütçe ve mukaveleler eli • 
rektörlillilne tayin edilmiftir. 

• Ankara, 18 (Tan) - Ekonomi 
Bakanlığı Tecim Genel Dlrektörlüğil
ne BUanlrpn uld hukuk müpriri 
Kemal · Galip ve EndU.trl genol direk 
törlUPne ft1d Hereke fabrikau eli -
rekt8ril Rept tayin edilmiflerdir. 

KadiU, 18 A.A - Be7"1ttan biL 
dirilclifiae sön, Framaz emniyet 
polili, Sariye n Lühnam yabancı
lar elinden lmrtannak iatiyen sizli 
bir ceaaiyeti meydana çıkarmqtır. 
Aralanncla a.ukatlar, profeeörler 
bulunan 37 kiti tevkif edihniıtir. 
Teftif edilenler arumcla Lübnaa 
polil JiikHk memurlanndan biri ele 
buhmmaktaclr. 

Ankara )ıapiuneainden 
·kaçanlar 

Ankara, 18 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) ~Bundan birkai.~ ev-

aıwww uap IGen kas 
mak suretile kaçmala muvaffak olan 
ce.zıalrlann duruımalanna devam edil
mektedir. Bunlardan timdiye kadar 
yakalanmamıı olan Emin tutularak 
ıehrimize gdnderiimfttir. Mahkeme 
hldiaenin ehemmiyeti dolayııile Emi
nin de tahkikata karqmur için yeni 
bir tahkilmt •fha11 açmağa karar ver
miıttr. 

FOTOGRAFINIZI GONDERINJZ, 

SOYLIYELIM 

Mesut Cemil 

Elinde musiki ileti olduğuna 
göre, bir müzisyenin karşmmda
yun. Diyebilirim ki, kendisinde 
muiiki mimarisinin derin bir kav 
rayışı vardır. Zamanla sürükle
nen hataları vuzuhla tashih eder, 
en nizik feylere temel koyma11-
m bilir. Olgun ve isabetli bir ten 
kit kabiliyeti vardır. Bot zaman
larmda san'atini daha yükselt

mek endifeıindedir. Musiki&inde 
tercüman olmu, ölçü ile ibda 
eder. 

Resimlerinizi Gönderiniz, 
' Scırt.aa U..m.11tee1 Paiblojl 1"11- ............. lotoiraftlerW ,on.. 

pa Mluet•i Jeu Ciarl.nt'nie lrmdi- .... santile .........._ ait tahlil* 
... ninQimis fol ..... iberinde- ,..,....... -~ ~ 
ki t.ı.lill.-iai - micl~ ..... fimdİJ'• kadar ........ - derilen 
diyoraz.Fnnm &•ııinln Mç tammach fotojnfiler WnJ.; afllUf .. Sj ... C.... 
........... ~ t.brak teret'nln tahlilleri ba ıaretle biyük 
Jiriittiii laikiiml.-deki isabet, ha~· .lika .,andumqbr. Ba fotoinfi!_.. 
nt mci Wr dencededir. Ba fikrimi. ait tahlilı.i eti•i•cleki metbar aclam-
a . olsaJacaluamam da iftlrak etmek- ı.r tahlDWi Wttilsa. ..... w biae 
te oWuiana, .......... mektaplum ............. ile .......... .... 
soldaian&lu " ita ı-.. ......... "llatJa,acaiar. 

Fototraflnlzl gönderiniz, 
karakterinizi s6yllyellm 1 

Celal Sah irin Cenazesi DUn 
Hazin Törenle Kaldırıldı 

Şairin Ölümü 

Celil Saltirin tahta Kmılrö~• fHIJlflrtl ıon..,.,. .. 
Olümünü bü;Jik bir teeuürle ha. 

ber verdifimiz .. ir ve Zonplclalr 
aa1Ja91 Celll Sahirin cenazesi dün 
büyük törenle kaldmlllllfbr. 

Celll Sahirin tabutu Türk baJl'L 
ima aanlmııb. Ve uhahleyin aaat 
dokuzda Kaclıkö,ünde Siirena Pa
ta sineımau brtıamclald Röntpn 
apartananmclan kalclınlmıfb. 

Celil Sahirin tuutu birçok senç 
lerle ukerlerin elleri üzerinde " 
birçok çelenkler anamda Kadık«i7 
i8keleaine setirilmiftir. 

Cenazeyi aüel •e polis kıtaab " 
aaylav, Halk Partisi ileri selenleri 
ile Bum Kurumu Batkanı •• Gire
sun Saylavı Tank Ua ile birçok kim 
aeler takip ediyordu. 

Tuut i.keleclen Akaym Erenkö1 
vapunana konmuf n onu on bet ıe 
çe Sirkeci i.keleaine selinmiıtir. 

Sirkeci iakeleeincle cenazeyi Cim 
buriyet Halk Partisi latanbul Bat
kam Hilmi, latanhul -~ı... Salah 
Cimc:oz, Tali, emniyet clinktörii ile 
sazeteciler ve birçok cloetlan kar. 
plamqlardır. 

Celil Sahirin talnatu burada tö
renle n eller üstünde .apurdan çı.. 
kanlarak cenaze al&J'I Sirkeci las 
taayonuna cloiru J'OI aldı. Tabutun 
iki tarafında polialer ve siimriik 
muhafaza memurlan sidiyorlardı. 
Bu hazin alay seçerken orada bü
tün tram•aylar ve nakil vautalan 
clurmuılardı. Böylece istasyona ii . 
dilerek tuut orada 7filueık bir ,. .. 
koaulcla ve BalımW~ pdecels 
tr.lia ..... _. talrılaa .......... 
konialcla. 

Çelenkler de tabutun konduiu 
vagona yerlettirildi. Bunlar arasm
da Kamutay, iç Bakanı ~ükrü Ka -
Ylri~ D.ı..:alas.,. Da C.ıua1 ot6, 
CU..h~ H .. Partili hta-..ı 
merkui, .. ı.-,.., .... it--., 
Ha.eTlai, Cfiaet KIAG. öli ki. 
tapçı Karabet ailesi namlarma ve 
diter dodlan adlarma söncleribait 
çelenkler vardı. 

On buçukta b'en Bakırköyiine 
kallamtbr. Şaı4ı Demiryollan ce
nazeye selenlerden ücret almamıt
br. 

Bakmcöyiinde eenaze trenden 
en .. üetüacl• inclirilmit n törenle 
iıtaayoe yakinincle olan mezara sö
türiil'erek ıömiilmüfliir. 

AIHlülMılı H8mi4in rneita6a 
CİNMID SaylaYJ Tank Ua, mezar 

bafm4a b6,.ük f&İr ve latanbul a&J'· 
la .. Abdülhak Himiclin sönd..difi 
mektuba olnmauttur· Abdülhak Hi
ıhit clemiftir kh 

"S•o.W s.Mriın laalılnnd• aldı. 
lun -- ltahri f0let ... 6eri .,,,._ 
meJı nMC6arİ79fİ •limainde7dim. 
,,...,. yıq(aıtdılıfa w~. Jıeclerlerw 
lacmr olmolı. Bana bir hN clalaa 
1nı.an n.1.imtl• tecrübe eclİ)lonım 
.,. İfl• 6ö7le flflayap clanıyoram. 
AWülluıi Hômit Tarhan.,. 

1'_, Zi7fllllll .Ö7'nİ 

Bundan IODI'& Akbua sahihi Ya
_, Ziya, Boiaziçi Jİieieri clirektö. 
rii tair Hıfzı Tevfik, merh_._ 
dMtlanadan Tekinalp eöz eöyles 
IDİflerclİr· 

Akhalta aahı"bi tair Yu1af Ziya 
laitallelinde cl.m,tir ld ı 

"Tevfik Fikret n Halit Ziya nes
li, Aıua.t Hatim ve Yalnap Kadri 
....&, Orhan S.:rii ve F...- Nafiz 
....H, hattl Necip Fasıl neali en 
pnç ~u ka,.Mttil 

K.._. balrmclaki ateti bile 
ldilleadlren :rdlar, yalnız bir aleti 
IÖndin~'.mittir: Celll Sahirdeki 
aan'at atetinil 

O narin Wcıadii. aoiak Wr lrper. 
ti,le aann öl&m, ö71e ~-- ki, 
~yalan bir,. ........ 
.uı 5alüria blltm.ı 

Ona IOD Sönlüifim .._., erİ• 
mit Wr kal•m bal:mama kaleli 
içinde, yalnız eltecli s~ ile P
D&D bir nah blmqtı •• diyebiliria ld 
aramızdan bir vlcat clefll,. ..... 
.... --... - hayal açtal 

Celil Sahir, aaihimda kamisi· 
tine birçok Ülmmlar ya ......... Mu 
allimliıktea malatarhia, •Ylavlık.. 
tan tficcarlıia kadar. Fakat Ot ta
cirkea bile tairdi 1 

SaJdrin öliimü,.le, edeltiyat ..... 
clık çocaiunu kaJbebDİflİr· 

c.w Salüri 7İnDİ ,..ıc1 ... tanJnm. 
Ona, hayat tartlannua h• aaflauı 
içiacle sördiim: Hiclcletli ıördiim, 
-..li sönliim. Sdmatdı sürdüm, 
keyifli .Wiia.. Fakat, lüçltir sa. 
.... ~~ f.d11kir ol-

CelM Salairin talıata Balıırltöye 
nalıleclili70r .. 

madıfı siinü sörmeclim 1 
Onan ölümü ile, arkadaılan, eti 

pç bulunur bir 8oet ka,betmitler
clir! 

C.W Sahir, inandıtı, ben;.,eecli.. 
fi itlerde, tabü cl--=eyi &f&D bir 
hararetle çalıprdıı Tiirkçfiliik ce • 
reyaam ilk .... --... dil inin-
..... - ....... kadar elaiL 
miyen bu atef, onan fa ancla aoiu
yan vüc:uclüncle bile eömnemiftir ! 

Sahirin ölümü ile, Türk inkılabı, 
yorulmaz l>ir çocuğunu kaybetmİfo 
ful 
C.W~..ac.t. elli PfllU 

......... Fabtnalt,laftWr ••-n 
,.a-idea J"Dkan çrJmi.e•qtır. 

Eier öliim, ona yüz ,..ı 80DI'& bile 
layaa idi, arkasından yine bö1le ai 
ll)'acaktık: Yazık, pek senç öldü 1 

Şair Hıfzı T eTfik te verdiii IÖJ· 
levcle clemiıtir ki: 
"- Hepimizin sözlerimizde o

nun hayali, ıönlümüacle onun hah. 
ralan ve dilimizde onun eözleri ol
cluiu halele buraya bel~ selclik ve 
timcli ona, frünjmizin hoc:au, kimi
mizin meslek arkaclqı ve bütün 
maaleketin aevsili •• cleferli evla
dı Celil Sahiri buraya, fU ıslak top
raklara bırakarak clöneceiiz.., ele. 
clikt .......... aözı..ini tö~le bitir
miftir: Olümünin Mllİz aylnuun
cla m1iat.-ih müsterih a~ 1 inan ki, 
aeni aenn senç nesil, süzellilde İJ'İ· 
liie sitmek için açbim yolda yo
rulmaclıan :J6riiyecek, ve uiz hah. 
ralarmı ebecli7- anacaktır.,. 

Sö1levlerden IODl'a söz yqlan •· 
raamcla Celal Sahirin mezan baım· 
d&f &Jftlmmııtır. Kederli aileaine 
tekrar taziyetlerimizi beyan ede-
riz. 

Tiri ~ Kaıwww .. 
na termil eclenler 

Ankara, 18 A.A - Türk Dili Ka 
"'11DU. lstan~al Kaltiir Direktörl 
ile Halkevi Batkenmı, Karam aaı
na, Kurum Gyelerind- Zaqalclak 
aaylaYJ Celll Sahir F :ozan'm eeaa
ze töreniacle bahmmak &z.. ..., 
mar etmiı ve aynca telırrafla ail• 
sine ele bafaailanm bilclifaaittir. 

Çete Harbi 
Devam Ediyor 

[Bat -.ra& 1 incide) 
tir. 

Marqal Badoclio celinceye kadar 
sUel hareketlerin bir ıütıcan devresi 
ıeçireccii t.ıımin edilmektedir. 

Habq kunetleriniıı toplanma ha· 
11111unda cöiterelikl~ ıilr'ate balalıı
... diplomatik bir ç6zce bulunmadılf 
takdirde, birinciklnunun aonunda bir 
muharebenin vukuu muhtemel pul
mektedir. 

Roma, 18 A.A. - Karepl Badoc· 
lio'nun yann Napollden dolu Afrika· 
ama hareket etmeal muhtemeldir. 

Yine P",,.,..,_. oWrı 
Entiacio, 18 A.A. - Bu balcenin 

birçok yerlerinde çarpıpıalar olmuı 
ve İtalyanlar Babqleri pilaJdlrtm~ 
lerdir. ffabetler birçok yarab ve ölü 
bırakmqlardır. 

it~ TU.. 6öl. 
.....,,. İlerfİ7orLır 

Kabllc. 18 A.A. - İki kolorduva 

• 
Bir -·- ........ Alalı.-.. si· w ....... 6ııkat ı..,.ttıa haTli falso-

... J'Rllllllftll'. Oalanlm Wri de • .,. 
~ Wahp .......... . 
Ba ...... - Wiyük ... •pnİzuyo-
DU ~ Kİmiai alft decJi. Kimisi..., .. ..._Veba..- ona..,. _, ., 

- m W. lira ne oWaT 
Dia ... seJmifti. .. .. .. .. ,.,._ ..... _ .... ..,..,...,. 
c.it lair afıls ?RM ileı 
_.,..,.,.... clecli.Ve~et .. 

tiı 

B. FELEK. 

mensup bir bölük, Takuze nehri ya
nında bir H•bet pupunu firara mec
bur etmiftir. Diler bir kol da. ayni 
bölcede bir bafka Habq müfrezesini 
pilaJdlrtmüt ve teflerinden birini elir 
etmittir. Bu ıuretle, İtalyanlar, Geral 
ta bölceaini temislemete devam ede
r"- • Habqleri, Tacaze nehrinin O. 
bor tarafına cesmeye mecbur etmek
tedirler. 

Silel hareketlerin böyle kolaylılda 
cereyan etmesi, Abum ve llakalle 
bölcelerinde Habqlerden pek u kuv
vet bulundufunu iabat etmektedir. 

Diler taraftan, Abum ve Aduada 
tahfit edilmit olan ikinci kolordu ile 
bava kuvvetleri, Habqlerin, İtalyan 
ut cenahı karpamda cirittilderi te
dL.ül hareketleri felce uptmakta• 
dırlar. 

Ru Seyum ile Habef imparatoru 
arasında cereyan edip, Akaumda el
de edilen muhabere evrakına cöre, 
Habqler bu baylceyi mildafuya ni
yet etmif buhmmakta idiler. Fabt 
tanldann ceseceji yola kapamayı ih
mal etmif bulunduldanndan buna 
muvaffak olamamıflardır. 

Adua bölce•inde yerlilerin mutava
atı devam etmektedir. 

Bu arada. 1400 yılında kurulan 
I;rubrat manaıtın papazlan da mu
tavaat etmftlerdir. '° ~ 6ir ilet~ clilefi 

Roma. 18 A.A. - Seben yapııda 
bir lncUb olan Louia Neabitt Mu .. 
aoliniye bir mektup yuarak, Docu 
Afrikumda, ve icap edene Kmlhaç 
a ... Yialerinde çahpmk iıtediğini bil
dirmiftir. 

Neabitt. J>aakalie bölıeainde bir 
k .. if U§UfU yaptığı arada kuaya uğ
nyarak ölen Ludoric Neabitt'in ba· 
baudır. 

Adicrat, 18 A.A. - Stefanl ajana 
bilctirivor: 

r lnkll pazar ıunu alman mevkile
r: •• tahki:ui, telefon hatlarmm uatıl• 
IDUI, llhbat tqldlttmm kunılmau, 
ileri hareket eanaunda askerler tara· 
tından çiailen bmvon hattıma yçıl
maaı ile geçmiıtir. Askerlerle benber 
, ... i cruplan da çıa1.-ktadırlar. 

Tayyare kuvvetleri, ketlf ~uıdu .. 
yapmıflar ._ ayıd ...... c1a ltaıyan 
_akerlerinin in •e ,an tısımlanm 
mubafua etmiUerdir • 
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Cinci Hocanın ftdyeti, pek mDı • 
lrUllqnüıti. Günden güne asabiyeti 
artan halktan bir müddet uzak yap • 
mak mecburiyetlnl bi11etıni1; ve aa .. 
rayına çeldlmitti. Hoca, tenha köıe -
Jerden ~ılmuyor; ıeccadenin il.ıerin -
den kallanıyor; timdi hakiki ve umi
ml bir lbit cibi sabahlara kadar elle .. 
rini ıemaya kaldırarak: 

- llihi, Yarabbi! .. nlbi, Yarab • 
bi !. Kudret ve azametine aıiındım. 
Sen ıu belllyeyi il.ıerimiaden def'ü ref 
eyle. 

Diye barbar balırıyordu. 
Bu eınada Sadruam Mehmet Pa • 

ıanın nete •e ıilruruna piyan yoktu. 
Xendiıine daima bir nal ve bAmi cl
bi mUtehakkimane davranan Cinci Ho 
ca, burada bir hezimete uğramııtı. 
Orada da fel&ket tiddetini artırdıkça 
:Yuıuf Pata da ayni Wbete utnyacak 
ve nihayet; ve nihayet bir kıhç darbe
ai Ye yahut bir kement oynamaaile bu 
rakibinden kurtulacaktı. 

Mehmet P~ Cinci Hocama ar ,. 
tı1s Wiaf ~ llelaMt 
'mit, daha üç gtln enel, hiliınet ve ta
.dm ile koluna ıirdiii hocadan der • 
hal yilz çevirmitti. Hocanın büyük 
rUıvetler aldıktan aonra kendiıine tav 
alye ve Utimaı ederek ıuraya buraya 
tayin ettirditl manaıp ve memuriyet 
eabiplerini birer birer uletmiye bat
lam1ftı. Bu ıuretle Cinci Hoca aley
hindeld caıeyan, bir kat daha artmıt
tı. 

Hoca, araya &itmiyor, kimaecik
lere c6rünmüyor, hamam llemlerine, 
mey ve mahbup aevklerine zerre ka· 
dar iltifat ca.termiyor; aeccadelerin 
iberinde .ıari sari inliyordu. Birkaç 
defa aaraydaa m\llabipler celmifler, 
padifab nammı nyaret etmek iate
m1flerdi. Hoca. bunlann bile kup· 
11na ~kmtmlf; 

- iyi oluraa. haktan bilurler. 
Xödl oluna bladen bilurler. Gayri 
ne r.üzle nrayun. koeunJar benL 
Bundan artık. bakka yal•arıyım. 

Di:te uı. yollamıftı. 
Aradan birkat Ciin ceser cesızaez, 

birdenbire aaray ve lıtanbul balkının 
71bU cWtlvermiftL Çtlnktı (Girit aer 
dan Kaptanıderya, alllhtar Yuauf 
pap) dan ceJen bir mektupta, (Aı· 
kerl lalim) ara1mda butahktan aer
n kadar eter kalmayıp (Orduyu hü
mayunun fütuhata devam ettili) ve 
,(nice nice kaleler aaptedildili) bil· 
dirilmlf ti. 

Cinci hocanın vaziyeti. bir ud• 
Alelifi•ermJtti. GUnlerdenberi boca
ıun cenabı hakka tuarru •e niyu 
ile aıqcuJ oldup urayda •• bütün 
latanbulda pyi olduğu lçin bu IOll 
•elen bqaret haberleri de bocanh. 
kerametine atfedilmitti. 

Cinci hoca, Giridin yalçm kayahı.. 
lannda açlık, ıefalet. kan. teı •• 
mahrumiyet içinde çarpıpn bir or
du ile onun kahraman kumandanınm 
bin mqekkatle kuudıklan zaferle
ri oturduju yerde payta111or; kör 
bir ta1lin anlaplmıyan l(~tfu aayeıin
de, aaferleri oturdup yerde paylap
yor i kör bir taliin anlaplmıyaıı lf1t
ıu 1&yeainde ,ukleldikçe yükseliyor· 
du. 

Sadruam Mebmet papya celincı; 
o da. birdenbirt tebeddtll eden bu 
vuiyetin akli darbelerinden kurtul· 
mak isin tedbirler diltUnilyordu. 

• 
Mnaim huebile. harp teftkbf 

etmifti. Serdar Yuauf pap, !ıtanb\a
Ja ıelecekti. Sadruam Mehmet pqa 
bunu haber alır a1mu. clerbal bateke
te ıeçti. Yuıuf pqa ile lıtanbula 
ıelmeden onu Mıur valililine tayin 
ettirmek ve yoldan ıeri çevirtmek 
istedi. 

Halbuki padiph İbrahim, Yutuf 
pata)'I dört rözle beklemekte ldl. 
ÇUnkU. bu .evcili muuhip ve aerda
rı lıtanbula celine, bndlline birçok 

KLEOPATRA 
MELEK ve iPEK 

OYUNLARI 
ADOLF VOHLBROK • RMATE MOLtER • 

GEORGD ALl!XAltDll 

. 

-
Pek yakında ME~EK sinemrsınds 

_,,;, 

A C 1S1 
CLARK GABLE' la •n'at luayatuacla • lauilmll.ı. '-till. (ibllı
itf ne ule .-itilmineek t»;r •nema -.n 
'•.t: -::r~~~:~ .M i L L i sinemada 

Bul'6• n ba akt•m aon olank 

KARIOKA 

illiHADI Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve bayat üzerine aiprta muameleleri icra ....... 
· Sisortalan halk için miilait praiti baftclir• 

.,.,.,._. W .... ı Gal"'°"• Uıqoıa H--'• . 

Acentam bulunmayan fehirlerde acenta aramnakta";;tf. 
Telefon : 4.4887. ~ 



-===::a~ 1 g - 11 • 935 =================================-====== T A "======================================= s 
DIŞ POLiTiKA 

Uzak doluda 
~eni bir""~, Devlet,, 
--~-hakkında zecri tedbirlerin 

el . batlandıiı süıı T ok)ooclan t!9; bir. t~lıraf haberi, Şimalt Çi
t ~kic den ayrılarak Mançuko 
~ıııde yeni bir devletin teıkili. 
l ofra adım atılmak üzere bu
-=~ııu bildirmektedir. Bu ha· 
.ş· f~ iki Çin Generali, yarm, .:-1• Çınin iatiklalln• ilan edecek. 
'\al._ Jellİ kundan devlet te der· 
• Japonya ile bir aakeri ittifak 
~acakttr. nu ittifak imzalan· 
~ IOnn. ar~~ Japonya, müt. 
~o~ yeni dcvlcıtin Nankin 

""'af L_ •ti tarafmdan iatiliarna mu-
• .. t •tmiyer_.k. 

.. ·~~~letio het vilayetini kopa
lal a._.. için tertip edilen kom.. 
Cft ~ tatbikine &eçilmezden ÖD• 
• - k-.plo,.a ait teferriiatm a
~Pafile dünyaya ya71ldıiı 
"-I a olarak ı:k:.lmiiftür. Sa711 
C&lr ~.~rucularınuz 7arm çıka. 

-.a bu isyana ait telırafı ır•· 
~ziıa bqünkii u71aınm bir ıü
~da okttya.:,irlardır Ortada 
r .. L_ bir İayan hıı:eketi )'oktur. 
~t •üatakil Şimali Çin bükü. 
~ takip ede,:oii dı1 ıiyaumn 
~ enüatmı da buıiinden biliyoru"&. 
lal~ Yani aontepiDİn 7irminci ıü· 
L__ 11' İsyan çıkacak. Birinin adı 
~ • Çen _ çek • Yuan - han - fon-
1'::_.t?~~- iki General Şimali Çinin 
~ ilan edecekler. Japonya 
'~ devleti tanıyacak ve derhal 
~ittifak imzalanacak. Japonya 
~~leti barice kartı müdafaa71 
-nuade edecek. 

8uaGa lalli bir parçuı bulandu· 
~ fakat 7&"1ldan aonra yaban~• 
.!L~nlet aayılacak olan Nankin 
~•ti,iki ıün aonra 
~il edipte Japonyanm ittifa. 

ıU..C.k olan müatalııbel dev. 
lete lrarp ,;iriine. Japonya itti• 
,.._ icabatım yapacak. Çin iti, Ja. 
..... iti; ıöriilmemit bir efİ, dedik
leri 197 M olaa ıerektir. 

ltia ~ 76ri .-lur ki Japonya eaa ._ •ır müclclettenberi, Şimali Çini 
~i Çinden a,..rmaya ve müata
~ Mançuo devleti ıibi kendUine 
'-ilaııtıya çabpnakta idi. Şimali 
Çbad. Japon nüfuzu Mançukonun 
Ja..,._,_ eline ıeçtiii tarı1atenberi 

• )erlepmıtir. Japonya ManÇW'J'a)'I 
ltıal eder etmez, aelmitt Şimali 
Çia '-:111tlarma da7IUIJIUfb. Japon· 
h ...... da ıenit bir mmtakanna •• ,.._.eri .. ha yapılmaunı iate
di. Çin aakerlerini ıeri çekti. Sonra çm............ . 
~affa hulundu. -a; U::taka -
.._,!~poa aleyhdarı memurlar azle
.:--utt Japonya ale7hinde propa
.._.. •enedilmiı, Japon nüfuzu. 
:: Yerlepn. için her türlü terti-
1.iil .•lnmuıbr. Yarın ilin edileceii 
.ıı_ diriıea ·ve yarın ilb edilmezae 
._ .... eç ilb edilecek olan "Utilc. 
~ lhr formaliteyi yerine ıt'tir· 
~ibarettir. Japonya Şimali 
l.L - &J'lrarak Mançuko 11"bi kendi 
;--Yeaine alma71 çoktan kurmut 
.: AYrapuun buaiinkü vasİTetini 
~ projeaiai tatbika elverifli ---........ 
'-a. Japon projuinin tahakln.b. ..__. -a. olunamaz mı? Bunu hiçbir 
.:-Ylet ,-abus batına yapaJMs. Bu, 
~ 9~et Ruaya, Amerilla, in
~~ ve Fran•am biranda 7a
~ece1deri bir ittir. Eier Japon.. 
~ '- devletlerin kendiaine kartı 
11.U__ -ehe tetkil edel»ilecelderine 
~ •eneydi, eaa1en böyle bir 
1.;;..---.. sirfpnezdi. Amerika bir· 
~ .._ nnl, Sa.yet Ruaya71 ta• 
~, ....... mlna .... te ıüitmit 
~ ....__, .... So97etler-
~ ~- Amerikanm 
SJ~Raq. ile ittifak ect .. k Ja-

7• kup yürümui lnqiin için 
~ ya alaur it defilclir. Ve Çi. 
'1; ~J .... mami7eti ve Uuk ~ 
lıııı.......L~POD Ukimiyeti altma ıU... 
~ .. ~dan allkadar olan ltu 
'1 """71lk devlet arumcla tefriki 
ld ohaaclıkça. Japonya iatedifi. 
~ hPaeaJdır. -A. Ş. E. 

ICraı Aleksandrı 
61dQrenlerln davası 

•.t 4la..en-provence, 18 (A.A.) -
'i ~ .. OatacJu.1erin mubakeme
ı.~-t&UllJcmda bir .aytev veren mah 
~ batbnz duyduiu heyecanı aöy
._ \'e "PranlaDill yübek miaafiri 
~dan doatu,. Kral Alebandr'ı 
~ile azıımttır. Halla vakarlı bir 
\it taJanmıYa ve hürmetli bk ıti-
..... .......,... etmeie davet eden mah 
.... •t1aını demfttlr ki: 

ti '-.._eme celtelerinde ıaaterua. 
'P edeıı vakar, ölen kralın bltın· 
«~ ~ ve ıenç kralın duy· 
-._ kedere , Bartbo6'nun bltır&-
~ \'e aileıinin kederine yüksek 
1d •111 nitaneıU olmalıdır. Franau 
~~Jnl dottluk, ayni acı içinde 
~ v ulusu ile bir kere daha bir-

~dır. 

'İtalya Ekonomik Ablokaya Alındı 

KUZEY ÇiNiN iSTiKLALi 

Eğer Çin bu. istiklale razı 
olmazsa Japonlar ilerliyecekler 

Şanghay, 18 A.A. - Reuter aytarı 
bildiriyor: . . . . 

Pekin otoritelen apğıdakı ıkı nok-
tadan birini tercih etmek mecburiye
tinde kalacaklardır; 

Ya Ku•ey Çinin N•nkin hiiktlme • 
tinden ıiyaaal ilgiıini keımeıine razı 
olmak, yahut Japon ordusunun Çin 
topraklarının büyilk bir kısmını itgal 
etmeıine müıaade etmek. 

Tientain'den bildirildiğine göre, 
Hopei'nin bir ili olan Chingyan'da 
bazı çiftlik aahipleri ayaklanmıtlar, 
ve tehrin idareıini ellerine almıtlar
dır . . 

Çinliler, Japon kuvvetlerinin var
dıkları Chankaikouan'dan çıkmı~lar
dır. Bu ıehirde örfi id4re iltn edildi
ği ıöylenmektedir. 

Geçen hafta i~inde Ş.nghayın bir 
mahallesi olan Chapei'den yiU bin 
kiti gitmittir. Changay' da timdi ıü
kün vardır. 

Kaa7 Çinin idilılôli 
Tokio, 18 A.A . .- Çok emin bir 

kaynaktan haber verildiğine göre, 
Sun • Cheh - Yuan. Fon - Shon ve 
Chang-Tcben adlı Çin generalleri 20 
lkincitetrinde kuzey Çini milıtakil 
bir hük!tmet olarak ill.n edecekler
dir. Bu müıtaldl hükQmet Japonya 
ile ıüel bir andlatma imza edecektir. 

Japoaı.,. ICaa;r Çinin UtiJı. 
Wini miitltıl"" edecelıla 

Tokio, 18 A.A. - Sil Bakanı, Ku
zey Çin Weri iltikWlerinin ilin et-

tikleri takdirde Japonyanm. Marepl 
Tcbang-Kai-Chek'in Kmey Çine kar-
" ileri harekette bulunmaaına mlni 
olacağını Nicbi-Nichf gazetesine ıöy
lemiıtir. 

Tiencbin'den gazetelere glen ha
berlere cöre, Nankin ordulannın Pe
lrin-Honkeo demiryolu etrafmda 
toplanmalan üzerine, Kouantonı or-

Amerikanın Doğu Sahille-1 
rinde Müthiş Bir Fırtına Var 

Nevyork, 18 (A.A.) - Amerikanın Atlantik sahillerinde, 20 
yıldan heri görülmemiş derecede büyük bir fırtına hüküm sür
mektedir. Uc; bin ton büyüklüğünde bir İngiliz e,ya gemisi im
dat ist-emiştir. Gemi Maryland'da Ocean-City açıklarmdac:br. 
Bu eıya gemisinde bir yolcu, dalgalar tarafuıdan deniae •ilrilk· 
lenmi,tir. iki vapur, kazaya uğrayan gemiye yardıma çılmufJar
dır. lki yelken gemisi, Henry bumu açıklannda batnııştır. Sahil 
muhafaza motörleri imdada gitmiştir. Rasat merkezleri yeniden 
• • • o. •• .. ... . ._. "'1· • ...... • ...... _ ı.--. .t.:.s......a-.....ı tıımn,yvaar' 

s3hi1 parklan ve gezinti yerleri harap olmu,tur. Birçok evler 
bofa}tdmıştır . 
Yalnız Niyu Jeraey sahilindeki zarar bir milyon dolara çık

maktadır. 

'' Ulus,, un Di.l Yazı/arı 

Hadis - Hadise 
bulmuı teY· 

(3) ad: (.+d-t), yapıcılık, y~pb
ncılık, yapdDUf olmaldık anlamını ve. 
rir. 

(All+at+tıd) = olmut olan teY 
demektir. 

( 4) İl: (. + ı) ; ıenitlik, yasıi, bir 
ıüje veya objenin kendi muhitini ta· 
prak teıahürUnil göıterir. O halde: 

"Ah+at+ad+b" = büyük olut 
demektir. 

Morfolojik ve fonetik *irlerle. 
"ah" kökünün vokali dilfUyor. ilk ek 
olan "al", ki untma vulfeaini ıarU
yor, onun da vaifeli kendiıinden ıe>n 
ra ıelen Yolralin munca olmnmaliyle 
yapılıyor. saı "Haclit" teklini abyor. 

Bu töıOn tonuna "et" eki celince, 
kelimenin m..toaunı teablt ve ifade edi 
yor, o mananın adı oluyor: • (Hiclil 
+91). Son ekin okunmu (f) ti de 
dafUyor: kelime udece .,..dile" ola· 
rak kalıyor; m1nuı bOyük olut. bil
yWıı: vakla demektir. 

HUD US 

Mfludaı" aözil, "bidia" aöJÜlliln 
vokalleri deiifik bqJra bir teldidir. 
Bu iki IBzUn etimolojik ıeldllerini alt 
alta koyarak bakalım: 

(ah+ ut+ud+ua) hu .. ı 
(aıb+at+ad+ ıa) hMie 

HAYAT 

"Ha:rat" IBri ilı "hldia'' 16dn0n 
yapılıtla: ı birdir: ildnciainde fula o
lan "il'' ekidir. Türk .aılerinin oku
auıundaki mebnfan.,.ı ıaatermft ol· 
mak için "laapt" llrinll de inceleye
lim: 

Etimolojik ıekli: 
(1) (2) (3) 
''ab+ay+at" tır. 

"Mı•" ... ,., kök olarak almdılda
n uman her ikili aynı anlamı ıöate
rirle.r. Bunlardan birisi ek mevkilne 
dilfi1ncı rolil delitir. 

( 1) ah: Kak olarak, yaratmak, ha
yat vermek, ruh vermek anl•mını ca... 
tıerir. 

(Z) _,Ek olarak objeyi, yani. ha
yat mefhumunu llab fC1İ ıöaterir. 

(Bqtarafı Birincide] 
Ala + .., = ÜllJ' = .. y, umumiğ 

olarak var olma demektir. 
(3) at, (d): (.+t-d), bir ıeyln 

olmUf, yapılnııt oldufunu c&terir. 
Demek ki: 
H•,at, mu.bet olarak yaratılmıf ol

maktır. 

HADiS 

"Hadiı" aözünde kakıün mana11 
bafkadır. Etimolojik tekli: 

(1) (2) (3) 
.. ah+lıd+ia" tir. . 

(1) ala: ıea, uda, .az anlamınadır. 
hık, ok, uk, ah,..,, al, aa kCSklerinin 
bepii aynı anlama ıeUrler). 

(2) ad: aöıUn mOsbet olarak, var
lığını götterir. 
• ( 3) İl ı ctirilldlllil &fbi unlr lahaJJ, 

bar ~erece ıenlflili, çoldup 18stedr, 
yanı aözUn mata. harict intikalini ve 
çokluiunu ıa.terir. (d) de bayledir, 
bur Tü·Jr diyalektlerinde • yoktur, 
Yakutça cibi). 

"Ah+ ad+ia" = .... = nutuk, 
çok .az, keltm demektir. 

Not • Hadia, aöıUnün baf1r.a te«il
le~ de vardır. Meaell: 

Ayiq" (2) ıfbl. iki kelimenin 
b~yeai tamamen aynıdır. Etimolojik 
fOlrillerini alt alta yualım : 

U) Haditı "ab+ad+ia" 
(2) Ay .. , "ay+ad+•" 
Ala = - dır. (1) incide kökUa vo

kali dütmut: (2) incide lriSk bllDlf 
fonetik icabı ortadaki ekin vokali dut= 
mtıfttlr. 

lı = ......... aynıdır. 
"EJ'tlt,, ..... , .... da ... (Bfl. 

ytlk TUrk l<lptl, Kuan ı..-. Rad-
lof JOptL 1) ' 

A,..ımak == ifade etmek (3) 
Etllmllr == ifade etmek (4) 
Not - "il ..... tadntt, his yalım 

pey~berlere atfolunan tarler için 
hllamns. 

(2) Radolf ltptL L "'l'elelt •• Alta)' 
lehçeleri_ 

(2) Dle Lesmde von Oslnas Q.pn 
( 4) Bll:rlk Tlrk ltptL "Kaıan _. ....... 

duıu ·her ihtimale kartı huır bulun
maktadır. 

Öteki taraftan haber verildiğine 
ıöre, Nanldn hUkdmeti, ıeneral Pe •": 
-Yub-Silng'ı, yüz bin kifilik bir or
du t:tkil etmeie müaaade etmittir. 
Bu ordu, Kuzey Çine dotru hareket 
ederek bu balgenin iltlklllini ilh et
meaine m1ni olauya çalıtacaktır. 

Hayreti 
[Bat tarafı ı incide 1 

dili yolundaki mtltıdealar, komiıyo • 
nun dilnldl kaıwmı izah etmekten u
z.aktır. Narhın hiç değilse aynen mu· 
bafazuı lbungeldiği bir urada, fınn
brda faz.la ıtolıc bulunmaımı yilbeli
.ın aebebl olarak kabul etmele de im
lrln ,oktur. Un p1,._11ndald yQbel
me temayODerfne ralmen halkın men
faatini düRilnerek ve buğdaydaki ıu
autu gözönUnde tutarak g~ hafta 
narhı de~İ§tinneyen belediyenin. d \in 
ac-aym~~--- \\'lmelll bekle 
nlrd!. Çilnld\. bir balta iPMle ftJ9tlar
da yeniden b~ bf .. ~ lraftledil
medili cibi. un piyuuı da dU...,.fe 
mütemayil bir duruma fİrmlf bulun
maktadır. Komiayonun dünkü karan, 
nrmdan itibaren tatbik edilecektir. 
Elrınek 14, francala lft kuruttan sa~
tacMtır • 

ikinci •"-' 6apnden iti • 
.....,. ~ plnınlıyor 

Narh komisyonu, dlln ikinci ekme
lin fiyatını 11 kunlf 30 para olarak 
teebit etmiftir. l1dnc! ekmek bugün
den itibaren tatıf& çıkanlac.k ve bu 
fiyattan utılac:aktır. Komisyonun, 
ikinci ekmek flyatmı teabit eden ka
ran her tanfta memnuniyetle ka111-
lanmıttır. 60 para kadar ucuza verile
biJecetl nnnedilen ikinci nevi ekme· 
fin, birinciye nazaran 90 para daha 
ucusa eatdmuı beklenen faydalan 
daha yalanlaftırmJttır. Frmcü.m 
burladıldan Udnci ekmek nUmunele
ri belediyece tetkik edilerek muvafık 
18rlllmfltdlr. ikinci ekmek, baston 
teldlnde plranllıc:aktır. 

B·,~dav fiati d6-e dursun ... 
DO.d Tecim ve Zahire bonaamda 

bufday ve un piyuuı çok durcun 
hareketler ıriSetennif, hararetli ve can
h muameleler olmunqtrr. Ziraat Ban
ka11 plyaNta 260 ton bufdly çıkar -
11Uf, eYYelki süne nuaran fiyatlan 
5 para daha lmımttır. Bankanın daha 
fula mal çılıılrvalr fiyatlan indirece
iinl Omit edenler, istek ca.termemit
Jerdi ... Pi:yuadald durl'V'luta ikinci 
ekmelin çakanlma11 baldnndaki karar 
tatbikatı da lmlJ olmuttur. Dün liman 
tanlan 95, Tl"ÜJ9dan .254 Ye Anado
ludan S50 olmak illere 699 ton bui
day ıelmittir. Din plya1ada un bol ol 
mama ralaıen uaml ve aıp-1 çuval 
flatlan aramdaki durum delifme
miftlr. Bu fiyat farla, ıeçea hafta 70-
80 lnınafken •JDI ftli,.ıi aplı yu
lran dtln de anıNfuı ltmittlr· BU • 
....... boruda fmncdK mal almayı 11-
tmıemelrtedlmler. Bunun lçill an Useri· 
S?• de hararetli muameleler oJmm•t
tır. Pi,.... clOn çolr mtıten&llt '~ 
mittir. Yumupk bufdaylar 'l,12,5 • 
9,5 lrul'Uftan utıhmf, ıbtra ekıtra 
72 ldtolulr unlar 1240 vı birinci sert 
unlar ela 790 kuruıtan muamele glSr
mU.tilr. 

Son bulday durumu ytlrinden 
dcflrmenci, uncu ve fırıncılar pefln 
para De it &8nne,. ~. kre
cllyi kaldınmtJanbr. 

[Bqtarafı birincide) 
lttba7ı dolatı J beraber İngiltere Milletler cemiyetf
adrqıumü jpa nin mUeMir olabileceğini iılMat etme-

Londra, 18 A.A. - Daily Teleg- yi arzu etmiftir. ltalyan taarruzu, 1n
raph ıazeteainin siyasal muharririnin ciltere kamoyunu aon derece heyeca
bildirdiğine cöre, Milletler cemiyeti na dütUrmliftUr. Eğer İngiltere bü-
15 cün kadar evvel teknik bir koml- lrillneti kollelrtif harekete arka olma
teyi, İtalyayı, muhaaematı derhal ter- mit olta idi, İngiliz Milleti ~e!'dilini 
ketmeğe mecbur etmek üzere daha bunu yapmıya mecbur eder ıdi. 
kat'I yeni zecri .tedbirlerin al~a11 Fransızlar, bundan İngiliz milleti-
imkinlanru tetkıke ,n;ıemur etmıttir. nin artık tahrik eseri olmıyan herhan 

E~ililıl.r malaclatı gi bir taarruz karııımda llkayıt ka· 
altına alındı lınmıyacaiı neticeaini çıkannalıdır-

Roma, 18 A.A. - Bugün bil~ 1- 1 ar . zira 1 oka y t k a -
talya donatılmı§tır. Romada, yüzler~ ımdı&ı takdirde fena bir miaal verit. 
ce talebeden mürekkep ka~ileler pr- mit olan büyük Britanya, dünyada 
kı aöyliy~rek ve •ecri ted~ırlere kar- birtakım deiifildilder olma11 lüzu
!' göıtenler yaparak ~hn ~ola!"'8k· tnunu takdir eder. 
tadır. Muhtemel bidııe~enn .onilne Çünkü dünya müıtaldr değildir, 
geçmek ilzere, •ecri tedbırlere iftiralı: . . 
eden devletlere ait elçilik ve masla- fakat bu pbi detiflldilder h~rkeaın 
batgüzarhk binalan silel kuvvetlerin muvafakatile yapılmalı ve cebar mah
muhafuaaı altında bulundurulmakta· ıulil olmamabdır. 

dır. ------------Ftlfİll Koıue7i 
Roma, 18 A.A. - Büyük Fatilt 

konıeyi ıaat 22 de toplanacaktır. Kon 
sey, iç ve dıt durumlan inceleyecek 
ve aamldığına cöu bilhaıta finansal 
meıelekrle me11ul olacaktır. 

UNl ,.,,.,.,. tetehW. ,..,.... 
Pariı, 18 A.A. - Zecri tedbirle

rin meriyet mevlriine girmekte oldu· 
ğu ıu aırada birçok Parla gazetele
rinde bir tee11ür edaaına tesadüf edil 
mektedil'. Onlann bu teeıaürti Lava
lin 1arfetmit olduju meaainin bir uz
lapna yolu bulmayı vı bu mlqma)'I 
getçeklettirmeyi temin etmcmit ol
muından ileri celmektedir. Bu ıuret
le Frantanın doatları o~ İtalyanla
ra kar•• ıecrf tedbirlere batvurmak 
mecburiyeti haııl olmuıtur. 

Exelcior diyor ki: 
"Anıuluaal kanunun tatbikine bu

cün ba!lanılıyor. Franaa, bu ~u
nun tatbikine ~ı koymak ıuretile, 
hma1m1 inkir ve on bet aenedenberi 
hukuki güvenlitüıin dayandıiı kol• 
lektif ıiltemi tahrip edemezdi. Fran-
1anm dilet!. yalanda yapılacak cörlif 
melerin muhaıamata ve zecri tedbir
lere nihayet vermesidir. Roma. ~ü_n 
olduğu cibi, buciln de emin olabibr 
ki, Laval, o kadar aabımzbkla bekle
nilen bu uzlapna saatinin hulfaliinü 
tacil için elinden geleni yapacaktır.,, 

Le Journal eliyor ki: • 
··zecri tedbirleri haklı cöıterecek 

biricik aebep, mütecavize kartı kar
plıkh yardım e1aımm tatbik edilmit 
olmasıdır. 
Açıktan •sal• yapılan bir tecariri 

cuuıs bll'akmak ıflri fena bir miaal 
meydana ıetirmek iıteailmemiıtir . ., 

Maten gazetesinden: 
"Zecri tedbirlerin tatbiki, uılapa 

yolunu kapamamaktadır. Bu umut 
verici ıöıü tekrar edebiliriz.,, 

E• .,,.... ..,,,_ ,,..,. 
iMieri ........... 

Londra, 18 J(.A. - Financial Neva 
fÖyle diyor: . 

''Oldukça uzun bir müddet devam 
etmesi prtile zecri tedbirlerin nihai 
muvaffakıyetinden tilphe edilemez. 
Fakat geçen her ay, zecri tedbirleri 
tatbik eden memleketler araımdaki 
anlatınubklan fadalaıtıracaktır . 

Alman tedbirlerden en ziyade Bal· 
kan devletlerinin zarar gCSrececi sa
nılmaktadır. Bundan dolayı Milletler 
Cemiyetinin derhal ekonomik alanda 
mukabil yardım için tedbirler alma11 
llnmdır,, 

ltal;rtı •• , 6ir ı..r.1ret. 
airme• ,.q.,w. 'efil 

Paria, 18 A.A. - Echo de Pariı 
cueteai, aytarlarından birinin lngil• 
tere Dıtifleri Bakanlıiı yükıek me
murlarından biri ile Habet meaeleai 
etrafında yaptıiı bir konuıma hak
kında izahat vermektedir. 

Gueteci, İngiliz diplomatına töyle 
demiıtir: . 

''Muuolininin memleketini zecri 
tedbirlere kartı korumak üzere, bir 
kuvvet hareketine kalkınau ve bu ha· 
reketinin de her ıeyden evvel Fran
aanın Afrikadaki aruiline dojru ya
pdmau ihtimali vardır. Halbuki Fran 
aız efklrl umumiyeti besyle bil' ihti
mal karııamda kıanıl bir ıeferberllk 
yapılma1111a pek te müsait delildir· 

lngiliı diplomatı buna fU cevabı 
ve~tir: 

.. lngiltere hUkdmeti lluaaolinlnin 
yeniden bir kuvvet hareketine bqvur 
maaını gayri kabil bulmaktadır. ~
aen Muuolini, finansal ve ekonom~k 
zecri tedbirlerde harp i1inını mucıp 
bir hal görmediiini bbzat kencliıi 
aöylemittir. Diler taraftan durumun 
ıittlkçe iyilettiğinl sa.teren baıı e· 
mareler mevcuttur. lncUtere, Millet
ler cemiyetini, bir harp ilin etmek 
için delil, fakat banp müdafaa et
mek için kurutmuı bir mUeune say· 
maktadır. Ban detifiklilder yapıl
ması mUmkUndUr. Fakat bu ancak 
herkea muvafakat edene yapılabilir. 
Bunlar icra edilecek tesirlerle deiiJ, 
fakat bant yollarlle ve mlbakereler· 
le temin olunmalıdır. 

s.....l H.-...,., ·••iiWri '-" etll7or 
Paril, 18 A.A. Ecbo de Parla P

zeteainin Londradald hel aytan b~· 
çok lnıilb pbliyetlerine ve bunlar 
araamda bilhaaa, Samuel Hoare'e İ
talyan - Habet anlapnulığı hakkın
da ban ıualler tonnUftur. 

Kendialne, lnpterenin hiçbir za
man abloka veya ı6el zecri tedbirler 
delil mtıfritane bal ıuretlerini dütün· 
memlt olduiu IBylenmiftir. Bununla 

Venizelos ta 
Kralcı Oldu 

(Bq tarafı 1 incide] 
zeloa ta • .:.fmdan hllrriJ'etperver parti 
lideri Sofulile ıönderllmittir · 

Buradaki genel kanaat V enbelo
sun -.-~ itib&rile Yunaniltaııda ml• 
lıtm kurulmaımı iltediği merkezin• 
dedir. Sofulia te bu buıuıta hemfikir 
bulunducu cih:tle hilniyetperver 
parti rejimi kabul etmiftir. 

Eıki Ekonomi baünı Beımuoihı 
4a bUrrivetperver partinin bu auret• 
le hareket. edeceğini teyit etmiftir. 
Cumuriyetçi gazeteler, Papa.nutuiu. 
1-apunarc:u ve Milonu pbi diler 
cumuriyetçi liderlerin eald noktai na
zarlannda ubit kalmakta olduk-.uıı 
"Y.umaktadarlar. Venbeloaun kral ile 
uyutmaları hakkında dollpn haber• 
ler etrafında F'apanaıtaliu kendidnin 
bunlara cevap v"rmete talibiyeti ol
madıtuu .. _ _, ... miftir. 

Ktıhine ,,....ıeai 

Atina, 18 (1:.ııuıt muhabirimiz
den) - Vradini ı•zeteti krallık me
aeleıi etrafında tunları yazmaktadır: 

··Kraı Yunaniatana hiçbir tarafa 
-iu olmıyarak ıeldlli için meuıle· 
ketin iç tiyauamda nonnalliii eld< 
etmek için çabpcak ve bunlar kabul 
e.;amedlli halde iıtiı. edecektir. He· 
le or" .• 1um~11illerinin liyaaal ifle
. • ·- · · ·r..aaına kat'iyyen razı olanu
yacaktır. 

·:ral cclir gelmez cumuriyet parti· 
leri licl' : eri de dahil olmak iiaere 
bütüa Uderlc..l satuarak bir ittihat 
abınesi k.armalarmı iltincektir. Par 
limentodald ıruplar m6meaaillerinin 
de bulunacaiı bu kabine, yeni temel 
yaaaıını · mecliıten çıkarıncaya ka· 
dar timdiki .,,arliınentonun devamım 
iıtiyecektir. 

Proiya wueteai kralın parllmento 
haricinde bir phıiyetin bqkanlıpn 
da kralcı!... ile cumuriyetçilerin de 
dahil olacağı bir kabine kurauğuu 
teyit etmektedir. 

Bu iıtihbarata ıörı kralın kuracı
~- bu kabine 6 ay iktidar mevkünde 
kalarak bir barıt kabinesi olac:.ıırt~r. 
Uluaun yük1ek tabakaauun banam~~. 
Venizeloaun tetebbiilil ilzerine el 
de eoilmif ıibidir. 

Yine Proiya JUCteai krahn Veni• 
zeloa. Pllatiru, Demeatikoa ve Kam
menoa miiatcına olmak illere diter 
bütün mahlcQmlara af vereceğini ve 
mallannın üzerinde bulunan haci•· 
leri kaldıracağını yumakta ve bu
gUnkil hiildlmetin kral ıeldikten 1'"'1•• 
ra iktidar mevkilnde kalmaamıa ka
bll olmadıpu haber vermektedir.Ga· 
Mtenba bu iıtihbaratı kral ne pil .. 
tUkten IOlll'a diln Atinaya plen pr
bay Jtoçyaam Yerdili mal61111ta bam 
ledilmektedlr. 

Smclırpla tütün •bp 

Babk11ir1 (HUlllll muhabirimt. 
den) - Smchrgı Dçeline &elen muh
telif firma tecimenler tlltUn almak· 
tadırı.. Şimdiye kadar 38 bin kilo 
kadar tütün mubayaa edilmittir. 

Tütün fiatlan 30 kurut ile go ku· 
ruı ara11ndacbr. En çok tütün aları 
Ali ZUhtU firmasıdır. 

Piyaaanın IMSyle yilkaek açıbpndaıa 
kiylUJer aeYinç içenindedirler. 

Keklik aaçmaaı ile domuz 
YW'an bir avcı 

Babkeair, (Huı\181 muhabirimi.
den) - Orta Mandıra tarafında ke• 
llk avı yapmakta olan etçi otlu 
lluıtafa 11k bir oniwlda ağarmm 
•• oldutunu bildiren Yuiyeti üzerine 
çalıların araum iyice gözden cesit
IDİf, iri bir domuun salılar aruın· 
da yatmakta oldufunu 18rmflttUr. 

Keklik avına mahtuı olan saçma İ· 
le çiftelini yavap domU&UD kulağı 
içine dayayarak atq etmiftir. Do
mu. oldufu yerde aldılı yaranın te
ıiriyle kalıvermiftir. Avcılar Keklik 
lluatafanm ba cnaretini bayretlı 
karplamaktadlrlar • 
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EKONOMİ - - BORSA 
• 

PiYASA· 
EKONOMiK KRONiK 

REKLAM 
Reklam, estetikten, san'atten daha 

çok ekonomi ilminin şümul dairesine 
girer. Bir reklam yapılırken takip e
dilen gaye, halkı, o reklamı hazırlı
yan, yazan, çizen, boya}"an artistin 
san'at kabiliyeti önünde vecde getir
mek değildir. Mesele gayet basittir: 
Reklamda ismi geçen firmayı oku
yan veyahut gören adamın kafasına 
haketmek ve onu müşteri yapmaktır. 

Onun için propaganda reklamları
nı bile ticari reklamlardan ayırmak 
doğru değildir. Çünkü bir mal müs
teri bulursa, ötekisi de fikre müste;i 
bul:.ır. ~ 

Filanca sinemanın şu veya bu film 
için reklam yapmaktan maksadı 
çok seyirci toplamaktır. Diğer taraf~ 
tan mesela, herhangi bir fikrin ya
yılması için duvarlara yapıştırılacak 
afişlerin hedefi ise o fikrin mümkün 
o~d~ğu kcıdar fazla okuyucu ve seyir
cının kafasında yer etmesini temin 
etmektir ... \ . . 

Bunun ıçındır kı reklamda en bi
rinci aranacak şey, telkin kabiliyeti
dir. 

Maalesef reklamın bu birinci ga
yesi, memleketimizde malCım değil
dir. Duvar ilanlarında, gazete ilan
larında en evvela, aranan şey bu ila
nın gOya "san'atkarane,, olmasıdır. 
Halbuki reklam, mallara mahreç bu
lan, fazla istihsalatı tevzi eden ve 
hatta birçok ahvalde ekonomik krizin 
ufaktefek parçalarını tedavi eden 
mühim bir kuvvettir. Bundan dolayı
dır ki. reklamı yaparken insanda en 
çok hakim olacak şey, ticari, endüs
triel zihniyettir. Ve bu zihniyetin 
halkın psikolojisi üzerinde oynıyaca
ğı rollerdir. 

Halbuki bizde reklam yapılırken 
bu zihniyet daima artistin, ressamın 
keyfine, zevkine ve san 'at endişesine 

feda edilir. 
San'atle, ticaret arasındaki fark, 

eserle madde arasındaki fark kadar 
büyüktür. 
. Birisindeki muvaffakıyetin neticesi 

hır eser vücude getirerek takdir edil
mek, beğenilmek, ötekinde ise para 
kazanmaktır. Filhakika müessese sa
h!bi reklamı bizzat yapacak değil
dır. Elbette bir ressama ihtiyacı var
dır. Fakat bu ressamı, kendi mura
kabesi altında kullanması. ve hatta 
reklama, imzasını atmağa bile müsa
ade etmemesi lazımdır.. Çünkü işin 
içine imza girdi mi, ressamın yine 
kendi zevklerinin, ticaret düşüncesi
ne hakim olması bir tehlike halinde 
başgösterir. 

Bizdeki büyük şehirlerde ilan ya
pıştırılan başlıca sokaklara bakınız. 
Bunlar ekseriya, kübist veya fütürist 
bir amatörün. açtığı bir galeriye ben
zerler. Renk, resim, çizgi ve hat fik
re hakim olmuştur. Bu renkler ve 
çizgiler fikri gösterecek yerde, fikir 
renk. ~e çizgiyi tebarüz ettirmiş ve 
kendısı ortadan çekilmiştir. Reklam 
yapmak resimde bir mekteptir. Fakat 
kübizm bir reklam mektebi değildir. 

Reklamda kastolunan şey kabil ol
duğu kadar geniş bir halk tabakasına 
hitap etmektir. Halkın hepsinin de 
akademiden mezun' olduğunu telakki 
etmek hataların en büyüğüdür. 

Reklam mümkün olduğu kadar a
çık, okunaklı ve anlaşılması kolay 
olmalıdır. Halkın bildiği harfler kul
lanılmalıdır. Reklamdaki yazı kombi
nezon markası değildir. Bunu herkes 
okuyacaktır. Halkın hecelemeğe vak
ti yoktur. Vakti olsa bile sabrı yok
tur. Sabrı da olsa ihtiyacı yoktur. 

Reklam, yormadan gözü çekmeli
dir. 

Mümtaz FAiK 

Türkiyede Balıkçılık 

Ba lı kç ı l ı k 1s1 ah Edilirse 
Büyük Karlarımız Olacak 

Denizlerimizde her türlü balık 

mevcuttur. Onun için balık en mü -
him servet kaynaklarımızdan biridir. 
Eğer bahkçılığımıza daha ziyade ö
nem verecek ve diğer ekonomik ça -
lışmalarda olduğu gibi bunu da ras 
yona! bir usule bağlıyacak olursak 
balık bize çok büyük faydalar temin 
edecektir. 

Balıkçılığın, münferit halden çıka 
rılıp adeta bir endüstri şubesi telakki 
edilmesi, bizde cümhuriyetle beraber 
başlar. 

Bunun için balığın çok bol olduğu 
Marmara adasında 1927 de bir balık
çılık mektebi açılmıştır. Bu mektep 
bir hayli talebe yetiştirdikten sonra 
yerini 1931 de açılan balıkçılık ensti
tüsüne bırakmıştır. Bu enstitünün ni
çin açrldığını izah etmek için hüku -
metin balıkçılığa verdiği ehemıniye -
ti gözönünde bulundurmak kafidir. 

Enstitünün tahsisatı yıllık 80 - 100 
bin lira arasındadır. 

Enstitü müdürü olan İngilizlerin 
fikrince Türkiye eğer balıkçılığa ö -
nem verirse, dünya balıkçılığında çok 
mühim rol oyniyabilir. Bunun için şim 
di kullanılım usullerin terkedilmesi 
ve modern bir şekilde çalışılması la
zımdır. Bizde balıkçılık yalnız üstte 
yapılmaktadır. Derin sularda balık av 
Jamak usulü hiçbir zaman tatbik e -
dilmiş değildir. Halbuki derin sular, 

No. 5 

Polis Nikol 
M ORIS LOBLAN 

mazdı. Madam Şassen de vakit bula
mıyacak ve ben zarfı Ernestinin kor
sajından kendi elimle koymuş gibi 
bulup çıkaracaktım . 

Nikol dedi ki: 
- Pekala .. Bu zarf şu dakika Odiğ 

randa yok, Ernestinde yok, Madam 
Şassende .. O halde dördüncü birisin
de bulunuyor. Kimdir bu dördüncü 
birisi? .. 

Bir tren de Parise gidiyordu. Ni
kol, amiri sayılan baş müfettiş Hed -
veni olduğu yerde bırakarak, vagon -
lardan birine atladı. 

-3-

Nikolun dört kişilik mütevazi bir 
otomobili vardı. Salı sabahı erkenden 
otomobiline binerek, etrafı incelemek 
için ilk önce Sen .Kluya gitti . 

Zihnen şöyle bır muhakeme yürü
tüyordu: 

Sarı zarfın bir gün evvel pazartesi, 
saat altıyı yirmi kaladan altıyı çey -
rek geçeye kadar Madam Şassendey
di. Kadın bu kadar müh\m bir parayı 
ilk rasgeldiği yere bırakamazdı. De -
mek ki, mantıkan ,zarfı birisine vermiş 
•iması lazımgeliyor. Fakat bu biri -

satıhtan ziyade büyük bir servet kay 
nağıdır. 

Birçok yerlerde ya gizlice tatbik e
dilen bomba ile balık avlamak usulü
nün küçük balıkları öldürdüğüne de 
şüphe yoktur . 
Eğer balıkçılık ıslah edilecek olur

sa, hem memleket büyük bir servet 
hem de devlet büyük bir gelir tmin 
etmiş olur. 

Balıktan alınan resim yüzde 21-24 
tür. Bu resim Boğazlar mmtakasında 
caridir. Hariçteki balıkçılıktan yüzde 
20 alınır. Tatlı su balıkçılığından alı
nan resim ise yüzde 11 dir. 

Geçen sene yani 1934 - 35 senesin 
de Türkiyede istihsal edilen balıklar 
şunlardır: 

Palamut 885.000 çift, torik 
1,230,930 çift, istiridye 80,000 parça. 

İstakoz, böcek. pavurya, ayna, mid
ye, karides 2,315.000 parça, barbun
ye, kefal, tekir. kalkan, levrek, pi
si, uskumru, kolyoz. lonse, merit, 
kılıç, orkinos, sardalye, mersin, 
istronkilo, mercan, dil, istavrit, ham
si, 3,338,900 kilodur. 

Muhtelif senelerde tutulan balık -
!arın mecmu kıymeti şudur: 
Seneler Kıymet-lira 

1931-32 
1932-33 
1933-34 
1934-35 

1.558,345 
1,030,096 

699.458 
1,115,800 

sine nerede rastladı? Herhalde Paris· 
le Sen Klu arasında .. 

Binaenaleyh tahkikatı Madam Şas
senin kompartimanında daha kimlerin 
bulunduğunu, emniyet ettiği insan -
!arın kimler olduğunu öğrenmek ci
hetinden yürütmek lazımgeliyordu. 

Madam Şassen, bir sene evvel Pun
tua7.daki kocası aleyhine talak davası 
açtığı gündenberi, annesi ile beraber 
oturuyordu. 

Namuslarile tanınmış olan ana kı
zın evlerine girip çıkan üç ihtiyar ka 
dm dostları vardı. Bunların hiçbiri de 
bir gün evvel Pariste değildiler . 
Çarşamba gijnü de Nikolun araştır 

malar~ndan bir şey çıkmadı. İş ~·aşır
tıcı hır şekil almıştı. Dört numaralı 
hırsız bütün tedbirlerini almak için 
geniş geniş zaman bulmuştu. 
Perşembe gunü Sen Klu civarında 

bir nahiye merkezi olan Garşta spor
cular kahvesine yerleşti. Oradan bü
tün gün Vildavreye, Marn Lakokete 
Sevre gidip geldi. 
Akşam yemeğini yemek için yine 

sporcular kahvesine döndü. Bu lokan 
ta Sen Klu şösesinin üzerinde ve Garş 
istasyonunun tam karşısında bir yer
deydi. 

Sat dokuzda baş müfettiş Hedve -
nin geldiğini görünce şaşırdı. Hed -
ven: 

- Yahu, diyordu, sabahtanberi se
ni buralarda arıyorum. Direktör sa -
na fena halde kızıyor, sağ mısın, ölü 

-------
IZecriTedbirlerl s o R s A v E P v As A o u R u M LA R ı 
Ve Piyasamız ~=t=:---::;--:7~~ 

Gorde~ 2 75 3 bil ,. 

Dün bir firma 1 talyaya 40 
ton nohut gönderdi 

Dün sabahtan itibaren ltalyaya 
karşı cezri tedbirlerin tatbikine 
başlanmıştır Bu tedbirler arasında 
ltalya için finansal kredinin kaldı
rılması, harbe yarar iptidai madde 
satışının yapılmaması ve ltalyan 
mallarının ithal edilmemesi vardır. 
Petrol, kömür ve benzin gibi endüs 
triyel maddeler de ltalyaya gönde
rilmiyecektir. 

Türkiyenin sattığı mallar arasın
da külliyetli miktarda iptidai mal 
lar vardır. ltalyaya bu nevi madde
lerin ihracı yaaak olduğuna göre, 
iptidai madde tecimenlerinin başka 
yabancı firmalarla temaslara baı
hyacağı umulmaktadır. Durumun 
kömür ihracat işleri Üzerinde de 
bazı tesirler yapması muhtemeldir. 

Diğer taraftan, Türk - ltalyan 
tecim anlaıması müdc!etinin bu ak· 
şam bitmiı olacağma rağmen dün 
de bir firma ltalyaya hususi bir 
anlaşma ile 40 ton nohut gönder
miştir. ilgililer, iki devlet arasında
ki tecimsel alacak ve verecekler Ü· 
zerindeki kesin kararın ancak res
mi müzakerelerin sonucunda belli 
olacağını söylemektedirler. Oğren
diğimize göre, Italyaya ihracat bu
gün de sürecek ve zecri tedbirler 
hakkındaki kararda hangi madde
lerin çıkarılmuına müsaade olun
madığı açıklandıktan sonra durum 
aydınlanacaktır. 

Sermayesiz 
iş yapanlar 
Bazı komisyoncuların müstahsil 

maJlarlnı almak ve bankaya koy
mak suretile ıermayesiz tecim yap
tıklan hakkında yayıntılar dolaş· 

maktadır. Alakadarlar bu hususta 
tetkikler yapmıtlardır. ilgili olan. 
lar, müstahsilin elinden malları top 
layıp bankaya yatırarak avans al
manın doğru bir İş olmadığını ileri 
sürmektedirler. Bunlara göre, ko
misyoncular, gerçekten müstahsile 
aldıkları avanstan bir miktar para 
veriyorla, fakat buna mukabil müs 
tahsilin mah piyasaya arzedilemL 
jor ve bunda n doğrudan doğruya 
ekonomik menfaatler haleldar olu. 
yor. 

iş, bir taraftan oda meclisi tara
fından incelenmekte, diğer taraf
tan alakadarlardan sorul maktadır. 
Alınacak aonuç, yerinde bir karar 
verilmesini temin edecektir. 

Bire otuz veren buğday 
tohumu 

lzmit, 18 A.A - Adapazarı to
hum ıslah İstasyonunda yapılan tec 
rübeler sonunda ilimiz iklimine çok 
güzel uyarak bire 30 veren Cumu
riyet adlı buğday tipinin bölgemiz
de Üremesi için bu yıl ziraat direk
törlüğünce merkez, Gebze, Kandı
ra ve Geyve ilceleri çiftçilerine 16 
bin kilo tohumluk dağılmıştır. 

Pastırma ihracatı 
Son günlerde pastırma ihracatı

mızın mahsus derecede gev,ediği 
görülmektedir. Yunanistan, yeni 
aene pastırmalarına isteklidir. Bu
nun ıçın, Yunan ith alat firmaları, 
pastırma tecimenlerine bildirilmiş.. 
tir. Türk ihracatcısı, temaslara baş· 
lamı,tır. Bunun pastırma ihracatı 
bakımından iyi sonÜçlar vereceği 
umulmaktadır. 

PARALAR 

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

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

. 
Aht Sat19 

618,-
124,-
16~.-

173.-
81.-
23.-

815.-
82.-

92.-
22.-
32,-

23.-
24.-
14.-

22.-
52.-

33,-
31.-

938,-
52,75 

236,-

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

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

939,-
53,25 

• 238,-

ÇE K LER 

Kapaarı 

Pari~ üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 

12,06 
618,75 
0.79,46 
9,79,78 
4,70,75 
4,44.34 ' 

Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Penco 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cernnvet~ 
İsveç kuronu 

ESHAM 

lş Bankası Mü-
.. " N. 
,, ,, H. 

Anadolu 3 60 
" 3 100 

Şirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terl-os 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Değirmencilik 
Şark Merkez Eczanesi 

63,77,96 
1,17,-

19,21,46 
4,24,82 
1.97,63 
4,21.-
4 31.40 

63.77,55 
34.96.31 

2.7830 
t0.98 

3,13,16 

92.-
9,70 

• 9,80 
25.30 
41,50 
15,-
22,50 

8,50 
14,75 

~.17,-
8,90 

61,50 
22,50 
9,-

10,50 
4,20 

~~~~--~~-~~--------~~ 
T AHV iL A T 

Rrht'"' 10,40 
Anadolu I ve II 42,25 

,, III 43,-
Anadolu mümessil 45,10 

lSTiKRAZL A R 

Türk Borcu kupon kesik 25,15 
.. ,, II kupon kesik 23,15 
.. .. III kupon kesik 23,35 

İstikrazı dahili 94,-
Ereanı 9~.-

19 ikınciteşrın Sah 

Z A HiRE B O RSASI 
----~-~~-~-~------

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

Ma ddeler Satıf 
1.ş . P. miktarı 

ARPA 1 
Yemlik çuvallı 

_ ,. Dokme 

BUÖDAY ı 
1 

ÇAVDAR 

Sert 
Yumu~at 
~lahlöt 
[l:sua 

MISIR 1
- Reyaı ÇU\&llı 
_S<HI ,, 

l.epek 
Razmol 

5 35 10 T. 

8 - -
!l - 45 T. 
8 15 -

10 30 -

• 15 -

6 - -
3 6 -

l~l - -

.. 

·-·- ~ 

musun, bir haber göndermiyorsun. 
Vay, telefon çalıyor. E, bir şeyler öğ
renebildin mi? 

- Ya sen? 
- Hiç. 
Nikol iki kişilik yemek ısmarladı, 

bir kadeh gürasaoyu yudum yudum 
içerken, bir aralık dedi ki: 

- Madam Şassenin bir aşıkı v·ar. 
Hedven yerinden sıçradı: 
- Haydi canım, o suratla karının 

yanına kim varır? 
- Ana kız her pazar günü yürü -

yerek gezmeye çıkıyorlar. Nisanın son 
pazar günü Fosrepoz ormanında y-an
leı.rında bir erkekle geziyorlarmı~. Se
kiz gün sonra, yani bundan iki hafta 
evvel, her üçünü de Vokresson taraf 
larında, bir ağaç altında kır yemeği 
yerken görmüşler. Bu adam Lesko 
isminde birisidir. Garş üzerinde, Sen 
Kukufa ormanı civarında bir köşkü 
var. Bahçesinin çiti üzerinden ken -
disini gördüm. Elli beş yaşlarında .. 
Kısa boylu, zaif, beyaz keçi sakallı 
birisi .. 

- İyi amma bütün bunlar maliı -
mat olarak zaif .. 

- Vayyan isminde istasyon me -
murlarından bir komşusu var. Bana 
epeyce malCımat verdi. Bu akşam ka
rısını Versayda, hasta akrabasından 
birinin evine götürecek. Burada bek
liyorum. 

Saatlerce hiç konuşmadan bekledi
ler. Zaten Nikol pek geveze tabiatli 

aeğildi. Hatta uyukladı. Hedven ıi
nirli sinirli sigara içiyordu. 

Nihayet gece yarımda istasyon me 
muru geldi. 

Konuştular: 
- Ben Baba Leskoyu tanırım. Ev

lerimizin arası yüz metro yoktur. 
Bahçesinden başka bir şey düşünmi
yen yabaninin biri. Bazan gece geç 
vakit köşküne bir kadın gelir. Bir, 
nihayet iki saatten fazla kalmaz. Ken 
disi hiç dışarıya çıkmaz. Ancak pa
zar günleri gezmeğe çıkar, haftada 
bir gün de Parise iner. 

- Ne günleri? 
- Hemen hemen hep pazartesi.. 
- O halde son pazartesi .. 
- Gene gitti, iyi hatırlıyorum. Dö-

nüşte biletini ben aldım. 
- Hangi saatte?. 
- Hep ayni tren .. Akşam saat al-

tı, on dokuzda Garşe gelen tren., 
Bir sükut. İki polis bakıştılar. Hed

ven sordu: 
- O zamandanberi kendisini gör

dünüz mü? 
- Ben görmedim ama, karım gör

müş. Çünkü karım evlere ekmek da
ğıtır. Hatta salı ve çarşamba akşam
ları köşkün etrafında şüpheli ~üphe
li dolaşanlar olduğunu söyledi. Les
konun kulübesinde bir köpeği vardır. 
Köpeğin durvadan havladığını görün
ce, sağa, sola bakarak dikkat etmiş, 
gri kas.ketli bir adam görmüş. 

- Zevceniz Versayda değil mi? 

AFYON 

NOHU7 

DAR/ 

l.u$yemi 

!':eten tohuma 

[İnce 
Kaba 

ı-ı~paııya 

L ICalburlanmıt Naturıl . 
[Reya:ı: 

Sarı 

8 - -

Susam 

[
-ıç tombul 

ıs 30 to T 

58 - 2720 k. 
FINDIK 'r sini 

Kabuklu 

l
oııak 70 39 8893 k. 

TIFUK 
Ana mal 
Çengellt 
Deri 
Kaba 
Sarı 

YAPAK .. ., T.ıbak 5! - 1169 t. 
[

Anado!u kırkım - - -

Tnkya kırkım - - -
,, .; Taoak - - -

YÜN Yıkaumış (güz) Sl - !888 k. 
BEYAZ LTam vatlı - - -
PEYNiR Yarım yaflr - - -

Yağsız - - -

KAŞAR ll'aııı - - -
PEYN!Rl !_Yağsız - - -

ZEYTiN 
YAul 

NEBATI 
YAÖ 

UN 

-Ebtra - - -
1 nci ye meklik 34 !O -
2 ne yemeklik 32 - -

_Sabunluk 33 - -

-l\y çiçeti tasfiye - - -
Hashaş .. - - -
Pamuk • - - -
su~am .. - -

_Bezir Pişmiş - - -

[

Ekstra ekstra7tt. l !40 -
Ekstra 721c. -
8irıncl yumu.7tk.- -

_Birinci sert 700 -

B ORSA DiŞi 

BAKIR 

Tahta ve yuvarlat h:. 69 70 

lt:aradenlı 

An .. dola 
Beyaz 

BALMUMU 

76 77 

tş 

• 

' 

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

Cıva 

Çin 
Hindlya 
Seylan 

CAY 

.kf. t6o :160 

• 285 150 
• 265 360 

DEMi~ VE ENVAI 

tş 

• 
• 

Cımltk, köşebent tg. - - 8 10 t, 
Onrt~hc• l2m2 ''""• • 
Mıhlık, silme " 
Potrel 
Siyah çember 
Yuvarlak ( 6 mm, ve 

.. .. 
aşaRı > " 

Siyah saç 
Karfiçe 
Çinko 

" .. (oluklu)• 

.. 

• "TC • 

8 50 .. 
7 50 .. 
9 50 • 

8 50 .. 
16 - 16 so • 
il ~ fj 50 .. 
10 50 12 ıs .. 
t7 - 28 - .. 

DERi "Itlenmemiı,, 

(Kuruı heaabiledir) 
Kösele 

Sığır 

Manda 

~ 
El un 

Beyaz çekme 

Sahtiyan 

Elvan 

Beyaz .. 

1 
n 
r 
il 

kg. l!O 

" ıos 

T ad. " 
n .... 
1 " .. 

il .. .. 

1 " .. 
il .. .. 
1 " .. 

n ... " 
HALI 

115 
100 

60 
40 
50 
35 

75 
55 
50 
55 

1541 
125 
125 
110 

85 
45 
90 
4!5 

115 
75 
75 
65 

• 

.. 

• 
• 

.. 

Isparta (yı k.anm ış) 9 - 12 - • 
"' (yıtanmam:ş) 7 50 ıo - • 

Kayseri (has ıpek) ııs - 50 - .. 
" ı maı çister) 30 - 36 -

11 
,. (merserize ipek) 13 - ıs - ,. 
"' !nebati birinci) 16 - 24 - ., 

Nt~de (çift) 8 - <J - ., 

Uşak mi? 4 - 7 5\1 ., 

Kllim !eül ad.) l'l - ı - ., 
Klllm namazl " s - 7 - ., 
Seccade "' 8 - 13 - ., 
Yastık "' 2 50 ::ı sıı 

~ 

KAHVE 
Muhtelif tipler kg. 97. 

-. Bonüs 
Yeşil -. -. __.. 

KALAY 

Çubuk 215 - :Z25 ~ 

Flyor 

Beyaz 1 

n 

KiTRE 
tc. 

• .. 
• 

115. 

95. 

54, 

•S. 

-. 
125. 

ııo. 

60, 

47.SO 

.. 

.. 

.. 
• 

Plyauto 

Sarı 

Calo 
Çamarhı 

• ,, 
.. 

LiMON 
!tal ya (504 adet) 

" (49u " ) 
.. (36() .. ) 

.. (330 .. ) 

Trablus(330 " ) 
.. (504 .. , 

20 

Sirı. 

-. 
560. 

JS. 

22 

-. 
570 

.. 

.. 
~~·-__ c .. _2_o~~~l~----~-~-~--_.___,... 

PATATES 
Kaba kg. 5 50 7 - t$-

F.kstra - Ekstra " 4 50 6 -
Ekstra 3 so ıs ::,_.,. 

PiRiNÇ 
Mersin kg. 16 50 17 50 ~! 
Antalya " 20 - 21 - ,. 
Tosya (tozlu, tozsuz) " 
Adapazarı 

Bur~• 

lzmlt (vlolona) 
Edirne 
Bombay yerli 

Zeytinyalıudan 

Pirina 

.. .. .. .. 
SABUN 

1 .. 

11 " 

18 50 Yi - ,. 

- - - -
22 - 24 - .. 
24 - 26 - .. 

- - --
23 - 25-::_..-

24 50 25 50 t! 
- - 23 50 .. 
--ıs~ 

Urfa Taze 
SADEYAC 

1 .. 
Mardin, Diyarıbeklr ve ayarı 

Erzurum, Kars erinmiş taze 
90 .. 
o .. 

'' " erinmemlş,. 6.~ .. 

Trabzon taze ı 8 , 

\'ejetalin yerli ~ 

~------~---~--------
Z EY T l N 

1932 Mahsulü 
Dnble kg. 
Birinci 
lkinc:ı ,. 

Cçüncü ,. 

1933 Mahsulü 
Duble " .. Birinci 
Ik inci 
Oçiıncu 

" 

as - 40 - "~ 
~O - Si - ., 
20 - 21 - .. 
18 - 19 -

.. 
26 - 28 - " 
20 - 22 - .. 
16 - ,, - ~ 

13 - 14 -
1934 Mahıulü " 

Duble " !2 - 24 - ,. 
Bırlocl • ııı - 19 - ~ 

ikinci " 14 - J6 - ,. 
Gçuncu " 12 - 13 -

~--------------------~ 
Limon satışları "ıs 

A b . d .. b biitil 
yın on '!'ın en ıtı aren lıır• 

(Metre murabbaı he1abile) 
Bergama 8 50 11 

limon teci:nenleri hale ahn1111tı:el 
dır ilgili olanlar, limonların .. ~eı'"' 
muhafaza tesisatına ihtiyaç ~05 13ıı· 

- k~ diğini ilen sürerek Ekonomı. 
kanlığına müracaat etmi~lerd•:.:..-Borlu 5 - • -

- Evet, yarma kadar .. 
İstasyon memuru Vayyan bunları 

söyledikten sonra çekilip gitti. Bir iki 
dakika sonra başmüfettiş dedi ki: 

- Yarın sabah erken Baba Lesko-
yu ziyarete gitmeli. Yoksa sarı zarfı 
dördüncü hırsızdan da çalacaklar. 

- O vakte kadar .. 
- Köşkün etrafını şöyle bir do-

laşsak mı dersin? 
Sayfiyelerin arasında yokuş yuka

rıya çıkan tenha sokakları sessizce 
tırmandılar. 

Tertemiz bir gökyüzünden olduk
ça kuvvetli bir yıldız ışığı akıyordu. 
Ilık ve sakin bir gece .. 

Nikol: ''İşte burası!,, dedi. 
Evvela bir çit, sonra alçak bir du

varın üzerinde parmaklık, daha ar
kada çimenlik bir bahçenin ortasın
da iki katlı köşk .. 

Yan yana sıralı üç pencerenin bi
rinin kenarından hafif bir ziya sızı· 
yordu. 

Başmüfettiş: 

- Evet, dedi, ortadaki pencereden, 
perdeleri iyi kapıyamamışlar .. 

Fakat o sırada sağdaki pencereden 
daha kuvvetli bir ışık peyda oldu, 
söndü. Tekrar yandı. 

Nikolün bir şey nazarı dikkatini 
celbetmişti: 

- Allah allah. köpek acaba neye 
havlamıyor?Bizim buraya geldiğimizi 
elbet duymuştur. İşte · kulübesi de, 
şurada, yakında görüyorum. 

- ı'ıt• 
.. derllles - Öbür dünyaya gon 

ler. 
- Kim? dO" 
- Dün ve evvelki gün burada 

laşan adam. ıerSc:' 
- Demek ki ne haltede~e~e (JO" 

bu gece edecekler. Şu hahçeyı \'ar: 
!aşalım. Arkada dar bir sokak 

- Dinle! 
Nikol kulak verdi. 
- Evet içerden birisi bağırdı~uıat 
Arkasından diğer boğuk ~ag:abaıt' 

geldi. Daha arkasından da bır 
ca sesi 1 • baııçt 

Nikol bir omuz vuruşu ıl~ er1ti.,1 

kapısını devirdi. İki polis ç~~011ııtı~ 
geçtiler. Bir pencerenin ba gU~Ii.11' 
atlıyarak, camları açmakta 
çekmediler. biri11o 

Nikol, elinde cep lambası 
1 

çı1" 
kata fırladı. Karşısına iki kaP\'e tıif 
tı. Karşıya gelen kapıyı açt~·r ad~' 
lamba ı§ığının altında, yerde 

1g0 rJtl· 
mm kıvranmakta olduğunu ı.açı)o~: 

Bir adam bitişik odadan ı-ıe 
du. Hemen arkasından koşt~~1cıro': 
ven de öteki ikinci kapıya t c. ıır8 

"fet ı,. du. Kaçan erkekle başmu ~ 
1 0tdıl· Y 

sındaki sademe de orada hası rı tı• 
Nikol, ikinci odaya geçe~Ite rı:erd 1' 

şüphesiz evvelden konmu.ş .bır bir t:: 
venden inip savuşmak ıçın .• rı f ! 
dm gölgesinin pencereden dı~ıı J 
ladı~ını gördü. 1• 51 f8' 

[Ar,.a 
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inebolu Faciası 
AnbarMemuru Çok Yükten 
Geminin Batbğmı Söylüyor 

HAK YERLERi 11 ıstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonu ılAnları l 
Kan davası i~in 

Sorgulara dün de devam edildi, ambar 

memurunun ithamkar b e y a n a t ı var 

lnebolu lcaptanı ltlelunet Aliyi malaalceme eden /~mir 
Ticarwt malakemui laeyeti •• 

ı~'ldkatm tammnlanmau için mektedir. 
~e alıkonulan lnebolu Yapunı Fen heyeti, vapurlardaki Sintina 
8-1· . ~planı Rami, b~çı tulumbalarının itleyit durumunu, 
.....,_ aıra, İkinci çarkçı Halit, müli- kazanlann ve geminin dayanma 
'kaptan Bedri, makine loetro- kabiliyetini ve dümen kıumlannı 
41Gıa -~~lafa Ye serdümen Haaan 11kı bir İncelemeden geçirmektedir. 
~-..,.... Dumlupınar vapura ile Altı aylık muayenesini yaptırma
ct.ıi •n tehrimize geimütlerdir. J. dıiı için Çanakkaleden çevrilerek 
tölı..,~kikatla meıgul olan Deniz limanımıza ıetirilen Geyve Yapu
İfacle l~areıi, bug\in banlann da ru, Haliçte kontrol altına alınmış
dıa lerıne müracaat edecektir. iki tır. Gemi yüldü olduiu için 91yala. 
"11-. e..~ı ıelen mürettebatın aor • n botaltıldıktan aonra havuza çe
ltik dun de ıürmüttür. Bu tah· kilerek fenni muayeneıi yapılacak
~tın on ıüne kadar biteceii 11- trr. Muayene müddetini geçiren 

•ktadır. gemi kaptanı ve aahibi deniz tica-
Vapura ferkeclcn tay. ret müdürlüğü tarafından mahke
falar lahit .diliyor meye verilınitlerdir. 

d~12Yollan direktörü Sadettin, An6ar memurunun or. 
~~endiıiyle görüıen bir muhar- taya attıiı iddialar 
iaakL~ze İnc:elemeierin aon durumu Batan vapurun anbar memuru 

,, -ında tunları aöylemittir: Ahmet te lzmirden tehrimize gel-
\laıı ""': Yaptığım tahkikat, yolcular- mittir. Bu zat, kazanm aebepleri 
1.. - 0ııce vapuru terkedenlerin bir· hakkmda dikkate değer feyler an
~ tayfadan ibaret olduğunu göa.. latmaktadır: 
İti . e~tedir. Bunlar da kurtarma "- lnebolu, hamulenin fena istif 
t •~e ~lgiıi olmıyan katip, atçı, a• edilmeainden batmı, değildir. Ka
~ ııbi mürettebattır. Maamafih, zanın en büyük aebebi fazla yük 
lletd •melerimize devam ediyoruz. yüklenmi' olma11dır. 
til b"e lüzum görüraek "lıtikbal,, Vapur, bu seferinde hakikaten 
ii e 1 1"ürettebatım da dinliyece- ıörülecek bir haldeydi. ikinci :mev 
ı. ki kamaralardan tutun da aigara .t.!.11ebolu vapurunun ekıilmeain- aalonuna, kaptan köprüıü altma, 
~~-a posta eferlerinde fazla bütün seçitlere ıyarıncıya kadar her 
bii.. -iit&JWk yapılacak deillclir. taraf alalNWiiiae eua ile dol~ 
la Ptteraine kalkan Erzm"Um Ya. rulmuştu. lnebolu, 1080 tonluk bir 
.ı:r"llQn bu aeferi, lnebolu batma- gemidir. Su ve kömür payı aynldık 
.ıu." • .. el kararlaımıt bulunuyor- tan aonra 600 ton yük konabilir. 

. ., Halbuki aon ıeferde konulan yük 
Ceyve vapuru aahibi ve lıap- iatiap haddinden 200 ton fazladır. 
fanı mahlıemeye uerilcliler Vapur okadar yüklü idi ki, en u.. 

'-ti t~?llomü Bakanhğınm verdiği e- fak bir rota deiittirme, yana yata
te I' ~zerine, bütün ticaret 'Ye yolcu rak firengilerden ıu c lmaıına kafi 
•~illi• lerinin kontrolüne baılanmıt· geliyordu. Yolculuğun Antalyadan 
'«I' lzmir yakmlarma kadar hadiaeıiz 
h.-1.iı.a.nıınızda bulunan poıta ... ._ seçmeıi denizin gayet durgun v-: 
tet-~rı, :'.U gündenberi techizat ve rüzganız obqundandır. Hamuleaı "'° 'Ullc bakımlardan akı bir kon- tam olan Yapurlara teair etmiyecek 
~iden ıeçirilmektedir. Vapurla- olan rüzgarlar, lzmir körfezin~-: 
)ii.ıı:.:. lrontrolü deniz ticaret direktör- rota cleiittirdiğimiz aırada gemıyı 
;;:; kontrol ve fen heyetleri tara· fazlaca yana yatırmıt ve batınaaına 
ı.-..:&n Japılmaktadır. Yangın, kur aebep olmuıtur.,, 
~· telıiz ve tıbbi ecza teaiaatla. Dün aktam ,ehrimize ıelen lne
.... _lozden ıeçirildiği gibi, tahlisiye bolunun üçüncü kaptanı Rami ise, 
~~~llarmm kaç dakikada denize •apurun müvazeneaizlikten battı -
-.rılebildikleri de tetkik edil- imı aöylemiıtir. 

'"•bola ta)'I-. De111et Denisyollan ifletme.U.de uticvap ediliyorlar. 
Ta)'lalar rıhtım üarincle .orp nralannı helıliyorlar •• 

'<ARI MEKTUPLARI Eakitehir ilbaymm yarclmıı 

Kan alan kadın 
Geçen yaz, Galatada Mahmudiye 

caddesinde kanlı bir cinayet işlenmit
ti. Cinayeti yapan Külizar ıadlı bir ka
dındı. Uzun zamandanberi kardeşi 
Hasanı öldüren Kazımdan hıncını al
mak · için fırsat arayan Külizar, Ka
zımın yolunu beklemiş ve bir gün ön
ceden tedarik ettiği tabanca ile Ka
zımı vurup öldürmüştü. 

Kadın katil Külizarın duruşmasına 
dün ağır ceza mahkemesinde başlan
mıştır. Külizar, mahkemedeki ifade -
sinde: 

1 
- Kazım bana bıçak çekmiııti. Ken 

dimi müdafaa için vurdum, demiştir. 
; Halbuki, zabıtaya ve hakkında tev-
1 kif karan veren sulh hakimi Reşit 
1 huzurunda verdiği ifadede, Kazımın 
1 kendisine bıçak çektiği hakkında bir 
1 şey söylememisti. 

'ı Suçlunun bu eski ifadeleri okun -
duktan sonra şahitlerin dinlenmesine 

: başlandı. Bunlardan kahveci hmail: 

! Kahvede oturuyorum. Bir sil~h 
1 sesi duydum. Çarşaflı ~ir kadını, her
. kes biribirine göster erek: "'İşte bu 

vurdu!,, diyorlardı. Kadın bu sırada, 
"B~na ilişmeyin, kendiliğimden ka
rakola gidiyorum 1,. diye bağırmaya 
başladı. 

Derviş te, ifadesinde: 
- Eve gidiyordum. Bu kadın taş

ların üzerinde birini bekler gibi otu
ruyordu, dönüşte yine orada idi. Bi
raz sonra, oradan geçen Kazıma ta
bancasını çekip kendisini yaraladığını 
gördüm.,. dedi. 

Tabanca ve av levazımı satan Hü
seyin İhsan, Külizarın tabancasını 
kendi dükkanından satın almadığını 
söyledi. 

Polis memuru Ziya bildiklerini şöy
le anlattı: 

- Vaka mahalline yetişenler ara
sında idim. Kazım ölmek üzere idi. 
Kendisine: ''Seni kim vurdu?,, diye 
sorduk, ''Külizar vurdu,, diye cevap 
verdi. 

Şahitlerden birkaç kişi gelmemiş
ti. Genel savamanlık bunların çağnl
masını istedi. Duruşmaya, bu şahit
ler geldikten sonra, devam edilecek
tir. 

• Meyhanede, · şarkı söylemek yü
züriden aralarında çıkan bir kavgada 
çakı ile Yaşan yaralamaktan suçlu 
Recep, dün üçüncü cezada yapılan 
duru§ma neticesinde bir ay beş gün 
hapse mahkCim olmuıtur. 

YENi NEŞRiYAT 

Hemıeri 
iu siyual halk gazetesinin üçüncü 

sayısı da dolgun yazılarla çıkmıştır. 
Okuyucularımıza tavsiye ederken bu 
sayıda gördüğümüz güz

0

el bir maniyi 
aynen alıyoruz: 

Çaldı Hemıeri 
Çıkacak altında kaleırun c:aını, 
.K.azamn düdüğü çaldı Hemıeri! 
Ulualar Birliği vet"Cli f ennanı, 
51 Devleti mdı Hemteril 
Habq fıırtmuı azdı kudurdu, 
lngiliz tm'ft&yı gözünden V\M"du, 
Plinı doğntw çok güzel kurdu, 
itleri eline aklı Heaıteri! 

1 ta}yanı korku almıt cliyoriar, 
Oç haftahk gazi kalınut eliyorlar, 
Gemiyi engine aalmıı diyorlar, 
Bir çıkmaz •okağa daldı Hemferİ!. 

Hafta 
(Hafta)nın son çıkan sayısında 

(Harp haberleri nasıl dünyaya geli
yor?), (Staviıki davası), (Neden Ha
beşler İtalyanlara karşı yeniliyor· 
lar ?) gibi günün meraklı hadiseleri 
üzerinde yazılar ve Peyami Safanın 
(T .. nkide tahammül ve tenkide cesa
ret) başlıklı makalesi vardır. Bundan 
başka, mecmuanın zengin münd'eri • 
catındaki yazılardan birkaçı ıunlar
dır: 

(Keyalan insan yüzlü, ahalisi hır
sız bir adanın esrarı), (İtalya ile İn· 
giltere harp edecek mi?) Yazan Ge
neral Kizım Karabekir, Tarihten say 
falar, yazan: Ahmet Refik, 'Haftanın 

lıikiyesi: (Yal-an), (Cepheden cephe
ye) milli menkıbeler tefrikası. 

Eakitehir, (Huıuıi muhabirimiz
den) - İlimiz Gesi kamununun Ni· 
ze köyünde yetitip bugün Eskitehir 
ilbayı olan Tallt Oncel, köyünde ya
pılmakta olan okulun bir an evvel ba· 
pnlmaaı için 400 lira göndermittir. 
Bu yurt severlik köylüyü çok se
vindirdiğinden köylü tarafından Ta
lit Öncele bir tegekkür mazbatası 
gönderilmi9tir. 

Bir kız kaçırma 

İstanbul Levazım amirli· 
ğine bağlı kıtaat için 13 bin 
kilo beyaz peynir 21-11-
935 perşembe günü saat 14, 
30 da Topanede Satınalma 
komisyonunda açık eksilt -
me ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli beher kilosu 3 5 ku .. 
ruştur. İlk teminatı 341 li
ra 2 5 kuruştur. Şartnamesi 
her gün görülebilir. İstekli
lerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (239) (6922) 

8903 

••• 
İstanbul Levazım amirli-

ğine bağlı kıtaat için 6000 
kilo kaşar peyniri 21-11-
935 perşembe günü saat 14 
te açık eksiltme ile Topane
de Satınalma komisyonun -
da -alınacaktır. Tahmin be
deli beher kilosu 60 kuruş
tur. Muvakkat teminatı 
2 7 O liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikalari
le belli saatte komisyona 
gelmeleri. (238) (6923) 

8904 
• •• 

Hastaneler için 1 O adet 
büyük kapaklı kazan, 20 a
det küçük kapaklı kazan, 
6000 çorba tası, 20 büyük 
kevgir, 20 saplı kepçe, 200 
kapaklı bakraç, 2000 ala
minyon su kabı, 1 O bakır 
sen1aver, 20 çamaşır leğeni, 
20 yağ tavası, 30 büyük süz 
geç, 20 küçük kevgir, 100 
ku~hane tencere 22-11-935 
cuma ~~nü saat 15,30 da 
kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 
cem'an yekun 9444 lira 60 
kuruştur. İlk teminatı 708 
lira 35 kuruştur. Sartname 
ve nümuneleri komisyonda 
her gün görülebilir. İstekli
lerin kanuni vesikalarile 
teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. 

(235) (6926) 8905 
••• 

Hastaneler için 20 bin 
kilo yataklık pamuk 21-11-
935 perşembe gunu saat 
15,30 da Topanede Satın
alma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. Tahmin bedeli beher ki
losu 49 kuruştur. Muvak
kat teminatı 735 liradır. 
Şartname ve nümuneleri 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanunda yazılı 
vesikalarla teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat 
evvel komisvona vermeleri. 

(232) (6929) 8906 
••• 

Hastaneler için beş bin 
kilo yataklık yün 21·11-
935 perşembe günü saat 15 
te Topanede Satınalma ko
misyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin be
deli beher kilosu 63 kuruş
tur. İlk teminatı 236 lira 25 
kuruştur. Şartname ve nü-

Maltepedeki evler 
~y~ Maltepeainde oturan 
lldı~tiınızden müteaddit imzalarla 
)t .•"'UZ bir mektupta gerek çarşı 
den~ g~rek hat boyundaki evler
-t k e· ııinin alt katlarında inek, 
~ gibi ehli hayvanlar yatml
tilııd . · Du hayvanların gılibreleri de 
&crck;~ri tokak orta11na serilerek 
llJıa . . Yiln nezafet ve cerek ne • 
tiJtıti~ı ihlil etmekle beraber neıret· 
ttnı en~ kokulaTla da havayı ifsat 
haı~edır~er .• Bu yüzden bir hayli 
lllalcta k ınıkroplan da etrafa yayıl • 
"1ertn d;. Bu vaziyet oranın belediye 
'1e ba e kanlara §İki yet edilmit ise 
ZtıcrcUıı ~~re elde edilememettir. 
~ nazan dikkati celbedil· 

Balıkesir, (Huıusi muhabirimiz
den) - Bakacak köyünden Mehmet 
oğlu Haaan ağanın 18 }'Qşlarındaki 

kızını ayni köy oturganlarından İs· 
mail oğlu İbrahim kaçmnı§tır. 

Jandannalann 11kı takibi sonucun
da fail yakalanmıt ve tüzele evraki
le verilmittir. 

Süleymaniyede bir kanalizasyon işi sırasıncıa aıu oasamaıw 
bir merdivenle bir zemin ve sütunun bulunduğunu yazmıştık. ~u 
bina parçalan Bizans 'devrine aittir ve tetkikler sünnektcdır. 
Şehzadebaşmda yeni yapılmakta olan bir binanın arsasında ~ 
iki sütun başlığı bulunmuştur. Baslıklar müze ve nakledilecektır. 

munesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin belli saat
te komisyona gelmeleri. 
(242) (6930) 8907 

• • * 
Harbiye ve merbutu o

kullar için 91 ton koyun eti 
ve 22 ton sığır eti 27-11-
935 çarşamba günü saat 15 
te Topanede Satınalma ko
misyonunda kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 
Hepsinin tahmin bedeli 
45260 liradır. İlk teminatı 
3394 lira 50 kuruştur. Şart
namesi her gün komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyo
na vermeleri. { 2 44) ( 69 5 9') 

9049 

• • • 
Harbiye ve merbutu okul 

lar için 3 6 bid kilo ıspanak 
2 8 bin kilo pırasa 19 bin 
kilo lahana 4000 kilo havuç 
2300 demet maydanoz, 
7000 kilo karnabahar 11 
bin kilo kereviz 15-11-935 
pazartesi günü saat 15,30 
da Topanede Satınalma ko
misyonunda kapalı zarfla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
5413 liradır. İlk teminat 
406 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İstek
lilerin kanunda yazılı vesi -
kalarla beraber tekliflerini 
ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 
(257) - (7040) 9050 

• • • 
İdareleri İstanbul Leva-

zım amirliğine bağlı kıtaat 
için 5 O bin kilo ıspanak, 1 7 
bin kilo lahana, 5 O bin kilo 
pırasa,SOOOkilo havuç 15bin 
kilo kereviz, 30000 demet 
maydanoz, 11 bin kilo kar
nabahar 25-11-935 pazar
tesi günü saat 15 te Topa
nede Satmalma komişyo
yonunda kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli 7 9 3 O 
liradır. İlk teminatı 594 lira 
7 5 kuruştur. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İstek 
lilerin kanunda yazılı vesi -
kalarla beraber tekliflerini 
ihale saatinden bir saat ev -
vel komisvona vermeleri. 
(256) (7043) 9051 

••• 
İstanbul Levazım amirli-

ğine bağlı Jntaat için 45 ton 
nohut 4-12-935 çarşamba 
günü saat 14 te Topanede 
Satınalma komisyonunda a
çık eksıltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 4950 liradır. 
İlk teminatı 3 71 lira 2 5 ku
ruştur. Şartnamesi komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (276) (7295) 

••• 
İstanbul Levazım amirli-

ğine bağlı kıtaat için 2 2 ton 
yeşil mercimek 4-12-935 
çarşamba günü saat 15 te 
Topanede Satınalma komis
yonunda açık eksiltme ile a
linacaktır. Tahmin bedeli 
4400 liradır. İlk teminatı 
330 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İstek
lilerin belli saatte komisyo
na gelmeleri. (277) (7296) 

••• 
İstanbul Levazım amirli-

ğince kırdırılacak olan 
4200 ton buğday kırdırıl
masının 26-11-935 günün
de yapılacak eksiltmesinden 
sarfınazar edilmiştir. İhak~ 
günü aynca ilin edilecektir. 

(269) (7288) 
••• 

İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı kıtaat için 2 3 ton 
kuru üzüm 4-12-935 çar
samba riinü saat 14.30 da 

Topanede Satınalma ko
misyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin be
deli 3680 liradır. İlk temi
natı 276 liradır. Şartnamesi 
komisyonda g-örülebilir. İs
teklilerin belli saatte komis· 
yona gelmeleri. 

(278) (7297) 
.y. * * 

Topçu ve Nakliye mekte
binin mutfak ocakları ıçın 
20 kalem saç, tuğla ve saire 
20-11-935 çarşamba gunu 
saat 14 te Topanede Satın
alma komisyonunda pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1 7 O lira 21 kuruştur. 
İhale günü teslim şartile ah· 
nacağından işbu malzeme i
çin isteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

(270) (7289) 
••• 

İstanbul Levazım amirli· 
ğine bağlı kıtaat için 35 ton 
zeytinyağı 5-12-35 perşem
be günü saat 15 te Topane
de Satınalma komisyonun
da kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 12600 lira· 
dır. İlk teminatı 945 liradır. 
Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile birlikte teklif 
mektup ve makbuzlarını iha 
le saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

(271) (7290) 
* • • 

İstanbul Levazım amirli-
ğine bağlı kıtaat için 7 ton 
sirke 6-12-935 cuma günü 
saat 14 te Topanede Satın
alma komisyonunda açık ek 
siltme ile alınacaktır. Tah
min bedeli 805 liradır. İlk 
teminatı 60 lira 38 kuruş
tur. Şartnamesi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gel· 
meleri. (272) ( 7291) 

* * • 
İstanbul Levazım amirli

ğine bağlı kıtaat için 
13 ton çıbık, 13 ton 
kesme makarna ile 5500 ki
lo arpa ve 300J kilo tel şeb· 
riye 6-12-935 cuma gunu 
saat 15 te Topanede Satın· 
alma komisyonda · kapalı 
zarfla alınacaktır. Hepsinin 
Tahmin bedeli 8970 liradır. 
İlk teminatı 672 lira 7 5 ku .. 
ruştur. Şaı:tnamesi komis· 
yanda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarile bir· 
likte ihale saatinden bir saat 
evvel teklif mektup ve mak
buzlarını komisyona verme
leri. ( 2 7 3 ) ( 7 2 9 3 ) 

* • * 
İstanbul Levazım amirli

ğine bağlı kıtaat için 35 ton 
zeytin tanesi 5-12-935 per· 
şembe günü saat 14,30 To
panede Satınalma komisyo
nunda kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli 7700 
liradır. İlk teminatı 577 bu
çuk liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İstek
lilerin kanuni vesikalarile 
teklif mektup veya makbuz
larını ihale saatinden bir sa
at evvel komisyona verme
leri. (274) (7293) 

•• * 
İstanbul Levazım amirli

ğine bağlı kıtaat için 35 ton 
sabun 6-12-935 cuma günü 
saat 14,30 da Topanede Sa
tınalma komisyonunda ka
palı zarfla alınacaktır. Tah
min bedeli 9 4 5 O liradır. İlk 
teminatı 708 lira 7 5 kuruş
tur. Şartnamesi komisyon
da görülebilir İsteklilerin 
kanuni vesikalarile teklif 
mektup veya makbuzlarını 
ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

(275) (7294) 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
imparatorun Nüfuzu Zaif ledi Mi ? 

Adisababadan Herkes Hicret Ediyor, 
Fakat İngilizler Yerlerinde Kalıyorlar 

1 

Habeı tebaaları, Habeı Rarlanndan birinin otomobili önünde ''hcikipayı puı ediyorlar!,, 

Venizelos Ciiridde 
Kuvvetini haDa 
Muhafaza ediyor 

Le Petit Pariıien'in Kandiye Mu
habiri yazıyor: 

Bir Giritli fikrini hi!;bİr zaman 
değiftİrmez ve fikrini gizlemez 
derler.. Giritli adını aöylemeden 
evvel aiycual hialerini ifade etmek 
iater T eaadüf ett 'ğiniz avukat veya 
mağazasına girdiğiniz tüccar: 

- Venizeliatim der. 
Lokantada ıamarladrğını.ı; yeme. 

ği ,.etirmeden evvel garaon da aynı 
feyi aöyler. 

Şehrin yan Türk ve yatın Vene. 
dikli olan •okaklarından geçen ÇO· 

cuklar bile ya Venizeli•t veya Ro. 
vayalisttir. Çocuklar bilhaua ana 
ve babaları ,-ibi ekaeriyetle Veni
:zelisttirler. 

Bir Giritli fikrini değiftirmediği. 
ne göre Venizeloa Giritte daima 
kuvvetini w nüfuzunu muhala:za e
diyor demektir. 

Fakat Hanya ile Kandiye ara1ın. 
da yafayan 15 bin muhacir kralcı. 
dırlar. Bununla beraber Venizeliat
lerin mi:'..tarı a.ı;almrı değildir. 

Girit Veni~liatleri ir.in Venizelo. 
aun hatalan asla aarıİmaz. .Onun 
hareketleri aala münakafa edılmez. 

Makalle ·Alındıktan Sonra 
Habeşler Bir Müdafaa Hattı 

Tesisine Çalışıyorlar 
Ras Güksa'nın bir~ok akrabaları 
Habeşler tarafından hapsedildi 

Suda limanına hakim bir yerde 
bulunan ve eaki bir Türk İ•tihkcimı 
bulunan bettin hapiahanesinde ce
zalarını çekmek:e olan, Mart uya
nına karıfmıı zabitlerle gÖrÜ§tÜm. 
Veni:zelos Averol zırhlraına girer 

"Le Petit Pari•ien" den: tefler, asırdlde imtiyazları el'an mu- madı ve birinin de kainpedcri olan girmez bu zabitler tevkil edilmiı-
Adia Ababa ile Cibuti arasındaki hafaza ediyorlar. Bunlar kilisenin an- imparator, asıl hükümdar sülalesin- lerdir. 

oemiryolu hiçbir zaman bu kadar ka- anelerine muhalif düşen hiçbir şeye den gelmediği halde, hükümdar aile- Bunların rütbeleri reledilmif ol. 
!abalık olmamıgtır. Evvelce haftada tahammül edemezler. Hükumet vari- siyle sıhriyet kcspctmi§ ve bu suret- duğundan bupn leci bir vaziyette. 
bir işliyen trenler şimdi her gün işli- datından mühim bir kısmı on'ara le kral ailesinden gelen çocukların dir. içlerinden ikiai, idama mah. 
yor. Habeşistan muhtelif milletlere tahsis edilmiştir. Sıyasa onların elin- babası ve ceddi olmuştur. kum olduklarından hükmün inla%r· 
mensup ecnebileri Fransız sahiline dedir. Habeş işlerine iştirak eden ec- Kopt papasları bütün beyazlardan nı beklemektedirler. Bu,.ün Giritte 
döküyor. Rum, Ermeni, Suriyeli, Bel nebi müşavirler, hükCımct üzerinde nefret ederler. Fakat mevzii ve akis- en ziyade bahaedilen ıey umumi 
çikalı, Alman, Türk .. Fakat en az İn- icrayı nüfuz edebilmek için bunların lcr bırakan mühim bir muvaffakıyet, aldır. Bu kelime bugün halkın lik-
giliz. Habeşistanda oturan İngilizler vasıtasına müracaat ctmeğe mecbur- saltanatı sarsabilir ve Habeş tahtına, rine aükcin verecek. bir teıir yap· 'i'ımaı cepneınnue oır naıyan auuı. 
yerlerinde kalıyorlar. dur. maktadır. Kral, Atinaya gelir gel. ~ 

saltanatın rpeşru varisi olan ve silah- n ftJJJ~M 
Habeşiıtanı tcrkcdcnkr bana di - Habeşistanda taç, büyük derebey· mez genİf bir allr umumi ilanı bek- Daily Telegraph'ın Mahalleye Ki· Habeı ileri karakoUarı e .. df' 

ıyorlar ki: lerin muvafakati ile elde edilir: fa. tarını general de Bonoya teslim et- lenmektedir. ren Jtalyan ordcuiyle gezen muha- askerleri arasında ufaktefck ınutl ıcr' 
- İmparatorun cepheye gideceği kat papasların muvafakati ile muha- miş o!an Raa Gugsayı geçirebilir. Birçok kadınlar bu aayede hap. habirinden: meler olmaktadır. İtalyan ask~ 

haber verildikten sonra biz de imir- faza edilir. Bu papas·ar, herkesten Filhakika papasların ecnebi düş- aedilmİf veya aürülmüf olan evlat- Dün İtalyanlar Makalleyc girdiler. nin önUnde yerli asker kullaııılt.tı' 
au kalan gehirdc kalmak istemedik. ziyade ecnebi düşmanıdırlar ve beyaz manhğı bununla tatmin edilmiş olmt· larına, kocalanna lravuıacalılannı Bu münas~betlc Tigrc'nin idare mer- bunların araziyi daha iyi tanıdı~ 
·İmparatorun vücudu bizi muhafaza lardan nefret ederler. İmparator mil· yacaktır. Bütün beyazlara karşı bcs- ümit eaiyorlar. kezinin göklerinde (20) İtalyan tay- dan ileri gelmektedir. ~ 
ediyordu. Fakat imparator ıchirden lctin ecnebi taarruzuna uğradığı bir Butıün iki yii;ı iratlar genç %abit ""'resi Ut"muştur. Alınan son mall1mata göre ttı!,.fC' 

lcncn kin, hadiselerin en at"ık bir ne- / l d y 1 d T.. L • d J - -s • b d ıı~ uzaklaJınca siyahların hiddeti, beyaz- zamanda, ecnebilerin güvenliğini mu· -s ta ya a, ugoa avya a ur~ıye • Miralay Broglia'nın kumandasın- lar Makallcnın ccnu un a ın 
iara erişecektir. hafaza etmek, ve hükumet meclisle- ticcsidir. Bu kin beyazlar galip gel· bulunmaktadır. Bunlara Venizelo• daki askerleri, en ıık elbiselerini gi- mete maruz kalacaklardır. ıp' 

Hükümdar, bu ecnebi düşmanlığın- rinde ecnebi mü~avirleri alıkoymak dikleri takdirde daha ziyade meydan tahsiaat vermektedir. Bununla be· yen bir sürü papas karşılamıştır. Pa· Habeşlerin Gondar'dan Dcbr• '-. 
dan bizim kadar korkmamaktadır. Fa ve büyük bir orduyu müslüman bir alacaktır. raber bu zabitler bir günlük ekmelı paslar taııdıkları haçı, kumandanın bov ve Amba Alaji'ye kadar t-' 
kat o da İtalyanlann mühim bir mu- ecnebinin kumandası altına vermek1e, Bana bu haberi veren mülteciler poı·alarını bile tc .• ıin edemiyorlar. askerlerine hürmeten dur emri ver- mıntakada bir müdafaa hattı 
vaffakıyeti karı:tııında, tebaasının tebaasının ve ortodoks papaslarınin :-:ı " /fte bu sebeple herkea umumi bir meıi üzerine, kendisine tcsHm etti· edecekleri zannedilmektedir. .cd' 

:s t. Habe"istan harbi kazandığı takui· • e k d ' H • b k ı•" kontrolunu elinden kaçırabilir.,, itimatsızlı6ını uyandırabilir. :s affı bekleme te ır. atta rrço ler. 75 yaşında olan nabeı l:iarti 'J"-
Yo!cular böyle bir ihtimal karşısın- Abun ve Eçegiye, içeriye giren ya- milli gururun hudutsuz bir şekilde Veniz.eliatler fJile, umumi al ilôn e- Bindiği att-an iğilcrek haçı alan ku- zm Ras Mulugcta'nın balyan ,it f' 

da memleketlerinde bulunmağı tercih hancı unsurları görmemek için hü- artacağını ve onlar için bir daha dön· dilmeai için, kralın lfelmeaini aabır. mandan bunu öpmüt ve kral sarayı· ruzuna karşı müdafaa hattı te o)f' 
ettiklerini söylüyorlar. kümdar sülalesinin şeceresini gözdjn memek şartiY,le, memleketi terketmek 11zlıkla beklemektedirler. na doğru tekrar yoluna devam ctmi§- den askerlerin kumandasını del' ,ııP 

Ecnebilerin bu korkusu bugünkü geçirmek istemiyorlar. 1896 scncaın· Iazımgcleceğini söylüyorlar. .._........~~ tir. Kıt'alar saraya vasıl oldukça bi- ettiği söylenmektedir. Ayni zıdl ~ 
vakayi kartısında mühim bir nokta- de Teodoros, İngilizlere teslim olma- rer birer papaslar tarafınd-an elleri İtalyanların bundan sonra çete tP" 
ya nazarı dikkati cclbcdiyor. o da mak için intihar etmişti. Tonra Tigre -, l-i:. --;! üstünde tutulan haça sağa bak ku- bi ile değil; hakiki bir meyd•" ~ 
kralın nüfuzunun zayıf olmasıdır. ve Gondar kralı olan Yohannc yerine L •' ' mandaailc, gösterdiler. harebcsiylc karşılaıacakları ısı 
Adis Ababa istasyon bahçesindeki aa gcçmişGtir. dÇünkkü ,h

1 
akdiki Ncgbüs 

1
Tig· Bundan sonra askeİrle1r aokbaklardğa kak addedilmektedir. ...,.~ 

!anın altından dökülmüt gibi görün· re ve on ar ra arı ır ve un arın .~ 1 resmigeçit yaptılar. hl yan ayra ı İtalyanların Makalle'de aıcıı-;.f 
düğünü ve hakikatte kağıt olduğunu merkezi de Aksumdur. çekildiği vakit çalrnan marştan sonra r 
söylemiştim. İşte krallar kralının nü- 1889 senesinde Yohanncs İngiliz gerek zabitler, gerekse askerler fa· malumata nazaran Habcıletrt'~ 
fuzu da böyledir. Somalisi hududunda Menelik adıyle _ şist marşı olan (Giovanezza)yı hep Gugsa'nın akrabası olan bi t>iP' 

şöhret bulan Şoa kralfnın dostu olan bir ağızdan söylediler. insanları esir ederek bunları r 
Hükümdar nüfuzunu yalnız dere- dervişlere kendini öldürtmüştü. Ve Biraz sonra kral sarayı resmen iş- olarak ellerinde tutmaktadırl•':_..ıa< 

beylikleri ara~ı~?a ~ğıtmak mccbk~İ başı da bir bal tulumu içinde Mene· I ~ gal edildi. Habeş ordusundan kaçan Bunların arasında birçok k•oı::~· 
dyetinde dcğıl ır. z çok müsta ı liğe götürülmüştü. Menelik, Tigreli Ras Gugsa'nın beyaz ve sarı renkler- '!'"' 
olan bu dercbeylikleri hükümdara kar den ibaret bayrağı, İtalyan bayrağı- da bulunduğu halde gecelcyi~,r~r 
•ı dönüp de: değildi ve Habeş hanedanı ile hiçbir - k'ld' 1 d k ld 1 1 r elterı .., 
17 nın yanına çc ı ı. arın an a ırı mıı a , ı•tv 

- Seni kral yapat\ kimdir? diye akrabalığı yoktu.. Bununla beraber Ras Gugsa merasimde mühim bir rına bağlanarak aokaklard9. d0 

ıorabilirler. Johannes'ın Mangaıc ve Arcia adın· 
İ t k k' d b · •ahsiyct olarak göze çarpıyordu. rılmışlardır. • 1" mpara or ço es 1 zaman an erı da iki ogwlu vardı ve torunları da Ras :r ıcets 
k k tl' bi kabil · Uf 1 İtalyan askerlerinden sonra şehre İtalyanlar bir çevirme hare ..ı r 

~o uvve 1 r cnın n uzu a • Seyum ve Ras Güusa idi. İmparator ,__. - · dCP-
tında bulunmaktadır. Bunlar da kopt • yerli askerler de girdiler. parak Tsana gölünün ıimahıı ,p1ff 
papaslarıdır. Hiçbir tarikatc mensup Haile Sclasiye Menelik gibi papasla- General Delmasao bilahare ıehrin razıyı tutacaklardır. İtalyan ıs~ .. ııtı' 
olmıyan papaslarla, bir tarika mcnsu'J ra galebe ça!madan kendisini impara- ~ k 1 d M k 11 den , ..... t muhafazasına Ras Gugnnın as er c- anına nazaran a a c ..J Jt• 
olan papaalar, Habcşistanda büyüıc tor ilan etmcğc cesaret etmemiştir. ~ ı ker• 

h ' b'd' ı ,..,,_ rini memur etti. İtalyan askerleri de doğru herhangi büyük bir •• -le~" 
l>ir nüfu.ı ea ı ı ır er. Raa Seyumun kızı ile evlenmiş ve ~ eP"' 

P 1 n mctrepolidi olan Ahun Kalamino ovasına dogwru yayıldılar. rckctte bulunabilmek için, ııı~~nı'fl 
apas arı kendi öz kızını da Raa Gügsaya ver- aısı-

•c kcıiıterin başrahibi o1an Eçcgiyc, - Buna artık delik çorap denmez/ Bu ı.ade delik olmuı fakat et- Şafat ve Emda Sclassic köylerine yar tin bu kısmının itaat altına 
:hükümdar tacının ~evkindc olan şah· miştir. rafında bira.ı: ,,.orap kal.mıf.. lcştiler. lizımdır. ~ 
asıi~y;e~tl;e;rd;i~r~.~P~a~p;a;s~s;ı~n;ıf~ı~v~c~b;u~b;u;·y~u:·k~!!!!~Y~o;h;a;n;e~s~'ı;n~ah;f~a~d;ın~d;a;n~i;k;is~in~\;n~d;a·~~~~~!!!~~%!!!!~!!!!!~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~::==:::;:~:::,:::;;:~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~~ 
! A k ld b' 1,, · - · "M. de Frilair ile demin konuıtum. Beaançon'dan uzaklaıtığını haber al kir onu teselli etti: w.dl' 

z a ı ır zaaf a cı.mctı gostc~ıp b b' . "Bu ... bah, o"lum" ün bana. o ':"' .... ~· No. 179 

KIRMIZI VE SiYAH 
Julicn içinden: "Küstahın zoru~a 

bak!,, dedi; o sırada ku~a~ına, de. ın 
den gelen bir uğultu ilı§ti : halk d~ 
"litanic,, lere amin diyordu. Sankı 
bunlar yctm~ormuş gibi &ardiyan da 
)itince kelimeleri mırıldanarak dudak 
la.rını oynatmağa başladı ve: 

- Böyle mübarek bir adamın yar 
dmunı nasıl iıtcmczsiniz? dedi; her-
kcı sizin pek katı yürekli olduğunu
cu söylüyor. 

Jullen, öfkeden kendini kaybetmi§ 
bir halde: 

- Ah vatanım ah! diye bağırdı, 

mcfer kendini kaybetmiş bir halde: 

tmi11in 1 
Gardiyanın odada olduğuna hiç u-

mur etınedcn yüksek sesle dü~nmcsi 
ne devam etti: 

"Bu adam gazetede a-dı çıksın, kcn 
disi hakkında bir şeyler yazılsın isti
yor; muradına cnnnin yolunu da bul 

•Uf· 
.. Ah t Allah'm gazabına uğrıyası 

tasralılarl Paristc olsam başıma bu 

STENDHAL 
dertler açılmazdı. Ora insanlannın 
prlatanhğı daha ustaca oluyor.,, 

Nihayet, alnından iri iri terler dam 
hyarak: 

- Hadi gidin de o mübarek pa -
pası getirin, dedi. 

Gardiyan hemen istavroz çıkardı 

ve sevine scvfoc seğirtti. 
MUbarck adam tilylcr ürpertecek 

derecede çirkin, bir o kadar da pisti. 
Sabahtan beri yağan soğuk yağmur, 
zindanın karanlığını ve rUtubctini 
Papas Julicn'i kucaklamağa kalkıştı 

ve onunla konuşurken ağlamaklı ta • 
vurlar takındı. En &§ağı cinsinden bir 
mürailik herifin paçalarından akı -
yordu; Jutien'in ömründe bu kadar 
kızdığı olmamıftı. 

Papasın gelmesinden bir çeyrek sa
at sonra Julicn kendinde bir kor • 
kaklık duydu. llk defa olarak ölüm 
ona korkunç gözüküyordu. idamdan 
ilı:i gün sonra vücudunun atacağı tc -
fceıüh halini, böyle çirkin ıeyleri dil 
şünüyordu. 

korkusunu belli edecek veya papasın M. Sorcl ne derneğe kalktp da o bour mııtı; Julicn'in aksiliğinin ıe c ını - ..,.... 
üzerine atılıp zinciri ite boğacaktı; geois aristoklarınm benbcnliğini u- anladı ve gözlerinden ıicim gibi yat- çirkin gözüktüğü anda, ıc!JSll b'~ 
çok tükür ki, aklına başka bir ıey yandırdı, ona hücum etti? diyor. lar indirmcğc batladı. nin geldiğini haber verselerdi• I• td' 
geldi: o mtibarek adamdan, gidip he- Sınıf' tan bahsetmcg~ e ne lüzum vardı? Kızın ıstırabı hiç de sahte değildi, gözü beni hayeiyctimi koruın• bi' 
men o gün ruhunun selameti için d d' b lki u UyU uıııde. -
kırk franklık bir dua okutturmasını diyor. Onlara, politik mcnfcatlerini Julicn bunu görüyor v~ büsbütün si- vik e er 1

; c Y r t eııdiıJ ır 
rica etti. korumak için ne yapmaları tazımgcl- nirleniyordu. Onun yalnız kalmağa salona giren sıkılgan bir k ıı1'111"'" 

Vakit öğleyi geçmişti; papas para- diğini kendi gösterdi: oysaki o buda- şi<ldetlc ihtiyacı vardı fakat bunun i- ğcnmişin ki, gibi bir ağı:k :,,ı.~ 
ya cebine indirip arabayı çekti. laların öyle şeyler düşündüğü yoktu, çin ne yapacağını bilemiyordu. du. Bu taşralılar arasın beıı 

8 Ö 1 U m X L 1 V 1 kl Mathilde onu yumuc:atmak ırın birkaç kişi varsa, belki onlar ~ hepsi de ağ ama ı olmuşlardı, diyor. :r -s aırı' 

Sınıf menfcati, bir adamı ölüm ceza- boşu bo•una haylı dil dökıükten son- yürcksizliğimi sczcbilirdi ... 
Papaı gittikten ıonra Julien çok :s d' 

1 ğ• d. ••na çarptı::-manın çirkintigıW'ni, deh • ra çıkıp gittiği ama onun arkası sıra se beni o halde görmt.z ı.,, . ~ • 
ağladı, ö ece ınc ağladı. Kendi ken ı ... .. bır ~ 

du •etini unutturdu, Dogvrusu M. Sorcl da Fouque geldi. Julien bu sadık dos Böylelikte üzilntUıüntın ı·yere ' 
ne dütiln : madamc de Rcnal Be - :s ta: mmdan kurtuldu. Şarkı söY 1 

11ıııııı aançon'da olsaydı, dayanamaz, bu zi- iş hususunda daha pek toymuı. O - aına 
nun Cezasını affctti'rcmczack o .. lümü - Yalnız kalmagva ihtiyacım var, "Ben timdi bir yüreksizi.In 

fını ona itiraf ederdi. 1, 
bir çc!lit intihar olacak, diyor .. ,, dedi.. bilen olmıyacak. ı....cıt1• b'tfl' 

Taparcasına ıcvdiıı;i o kadından ay 'ld •· J ı· , . 1 d•w• E t · bah J l' 'ı'n u-:s r. Mathı c ın u ıcn c soy eme ıgı Onun tereddüt ettiğini görünce: : csı sa u ıcn d 
nhıı;ın verdiği kederle üzUldUıı;U bir b' d ha vard f k t d ıı; usu da ki bU ·· b t d da clah• ·~ 6 6 ır ıey a ı, a a o., p -ÖlUm cezasından affımı talep i· tun un ar an · · ço~· 
anda. Mathilde'in ayak sesini duydu. ha kendisi de bunun farkında değil • b' · ld' B b cıeccğını dl 

Çin bir istida hazırlıyorum, dedi ... za- ır ış gc ı. a ası g b•Js• 
"Hapishane hay.atınm en rekilmcz di. Abb~ de Frilair, Julicn için kurtu- b 'ld' . d d • o sa .u 

:s 1m d k ten ... senden bir ricam var, bana ö- eri hı ırıp uru yor u' k tl'I 
tarafı, insan evde olmadığını ıövletip luş çaresi 0 a ığını görmü9, ızın ha Julicn uyanmadan önce, • 

gönlünde onun yerine r,e·çmcnin yilk- tüm ıöz-tj etme. O gün için senden dl 
kimseden kurtulamıyor,, dedi. Mat - k · · da d na gir · 1oir aclmc ihtirası için faydalı olacağını bazı hususi ricaların olursa ben sana crcatccı zın n ° aaı .ısti~ "' , 
hildc ne aöylerec öfkelcniyC?r, sıinirlc- aanıvo-du. açarım. Julicn kendinde bir mecal et' e1t~ 
n.iyordu. JUlien sabahtan beri batma gelen k l y setti; babasının sitem olarak S'" 

Madamoiaelle de La Mole'un öğ- sıkıntılara ıinirlcnmi§, öfkesinin pa· Julien nihayet yalnız a maga mu- b'l' ordll· ıı# 
vaffak oldu, fakat ı:timdi kendini ön- sız ıcyte· i açacağını 1 ıy •41ot1" rcndigvinc göre, M. de Valcnod, hük- ra ctmiyeceğini de anlıyarak adeta :s k d · yctını,, ,ı" 

d · M h'ld • cckinden de daha yüreksiz hissediyor bütün sıkıntısı, c en .Jiıtl ı , 
mün verildiği gün, il baylığı tayini cm kendin en gcçmışti; at 1 c c: vınev " o< 

_ Hele siz kilis,.yc gidip de be- du. Bu zayıflamış ruh, kalan bir par gibi o sabah, babasını ıc dtJfıJ'f 
rini alıp cebine koydugwu irin M. de h ld ld w d 'dd tl' bı·r vı'cdanazabı ~ nim için bir duLl. okutturun, beni de çacık kuvvetini de, ne a c o ugu· c !il c ı 
Frilair'in tcnbihlcrini hiçe saymaya bir mUddet rahat bıraktn, dedi. nu madcmoiacllc de LaMolc ile Fou- du. ı ti~ 
cesaret ettni! ve Julicn'i ölüm ceza - Madamc de Renel'in gelip ıittncle quC'dcn gizlemcğc harcamıştı. r ~~1cAS,,. ,A 
11na çarptırmak keyfini tatmıştı. rini duyup kıskanan Mathildc, onun Akşama doğru aklına gelen bir fi-

' 



r:::.-
"""'iiii;:::::::~:s 19 - ıı -9 3 5 ===========================================:TAN=:================================================ 

Soı:ı.: italyanlar Bayram Yapıyorlar. Roma 
Sokaklarında Görülmemiş 

Dakİk:a _ Kalabahk Var. Gösteriler Devam Ediyor 
< !!!Craaw-w----~ --- - ---a-----

~an dinleyerek değil, bizzat yaı 
il~ :•rak ne olduğunu çok iyi bildiği
t.11ıı undan dolayı, hükumetle Kamu-
11~tbap vererek hazırladığı 2510 
den b kanunun sarih hükümlerin
tttiı:nr~. nıüıkülit çıktığına hayret 
baaretil aoyledi. Atatürk ve anayurd 
~ ~ ranan ve bunun için topra
•tıır evını barkını utarak gelmeğe 
tııer·:~n. yurddafların hayatiyet ve 
raeı~ . e~ın~ muhafaza ederek getirtil-

- rtni dıledi ve ili ve etti: 
ile ~ıhlıat Bakanı bu iJi yeni Uzeri
~tk iından kendisinden beyanat is 
l'\lıb. cesaretini kendimde göremiyo-
0 ~n kanunun eebabı mucibesini 
lbctel . ku~tli bulmadun. Korkum 
l(Yibıa Ctlin ~~~siyeciliğe geçilmesidir 
~dakı ikinci maddeye bakınız. 
biye V n eğer ferd olarak gelirse, Sıh
lonra cklletinin müsaadesi alındıktan 
'21 ?ahiliyenin emri ile, müçtemi
~ırae Dahiliyenin mütaleası alın
olıuı IOnra ubhiyenin emriyle kabul 
~ur, diyor. Bu uzun ve ~uğlak su
~ iti ~v~klamak gibi haller do-

ı. lendııeaındeyim. 
~ ec P Aann Yazıkçı (Euurum) ya 
ltrift e~lerin münferit olduğunu, köy
Dıı-.~UZenliği bakımından plinla ya 
it~ bir :zaruret olduğunu söy-

h. ~undan ıonra Iç Bakan Şükrü Ka
tııı.ı:n İflerinde gözetilen maksadı .. . 
tı.ci;". Kanunun e.babı mucibcsi mu
~ 1!t~~rini ikiye ayırıp politika kıa
~ daıliüıyede ve itin muaveneti içti
)c ~er taallCtk eden kısmı da Sıhhi
~ ~.~etine vermekten ibarettir. Is
lerı tııını;ı, nakil, iskan ve iate taraf
.g~knik itibarile doğrudan doğruya 
~ola t Vekil etine tallftk ettiğinden 
IJar~ Vek&lete devrederek teknik yol 
.tuk_ Yürümeyi daha muvafık bul -

~ 1'e.k ve ınUçteml muhacirler davası 
'ıclota1ine politikaya tallOk ettiğinden 
Stlct~ nı~acirler müçtemi bir halde 
l'>ird lerı takdirde heyeti umum:yesi 

!.,~bul edileceği için keyfiyet
... .,..tile Dahiliye V.ekilcti baber-

i'1ı4olur. Ve nereye gideceğini bilir. 
~ ... ~~-k baıına gelecek bir mülteci 
-Qllliye Vekil eti, nereden gelmit, 
~buntla gelmit, nereye yerleştiri

u nereden bilsin. Bu maksa-
• ~~k: için değil, bilakis tarafeyn 
c· 1.rın! haberdar etsin içindir. Mu

• • ~ l§leri vakit vakit meclisi ili
e d u kürsüyü çok itıal etti. Ve it 

tııU: ecek: kadar mühimdir. Umumi 
•lyqctimiz esaslarından biri 
ki türklerin buraya gelmeleri 
eıele yaln:u: nüfus itile de kat
tır, 

H~elıi ırlttlOflara 
1t lcapılanmaı ~ 

~'l\ttlt his Jıi, memamet iıi. insa
tttırld ldalet iti olarak ta tecelli eder. 

Yenin bugünkü mazhar olduğu 
dilcl~ren hariçteki ırkdatlarımız 
~ !'ini bundan apğı bir mevkide 
t ., Cfock i~ buradaki Türklerin ha 

e hukukundan istifade etmek i .. 
Cdirler. Bun~ara kıaıpdarımm ar
~ kadar açmak bizim için bir ,. . 

S ';::kette hak ve adalet ol • 
~ oraya uğramu. Az za -
i;.._

11 
~~i gelecek, ıen yurdun, ten 

~ ıçınde bizimıe beraber va§aya 
"t elbette mca'ut olacaklardır. 

~ 600.000 muhacir pltli 
~ h~ ait muhacir iflerini bir 
~e -.:"°Yorum. Cilmhuriyet dev
~~ Yanı, 923den bugüne adar mem 
~,0: ~oo,ooo muhacir gclmiı bulu-

• unun 400 bini mübadele su~ 
~~. Diğer kımu da iten

i.....~~!~ ve arzulariyle gelen 
~,._.--ıuuzdrr. Mubacir it l 
~Cll bidayeten llhhat ve içtiınat mua
ll92~ d•ek:aletj tarafından görülürdü. 
~ .e lllübadcie mukavelesinin tat
ıti ilı~rnıeai üzerine bir iskan vekale
.ı, edildi. Bir ıeneden biraz fazla 
~~eden bu iskan vekaleti müba 
~ek &rbar ahnmau üzerine ilga 
)ctt h lllubacirin müdiriyeti umumi 
' ~ıldı. Bu da 929 a kadar de -
~ ttti. Ve ilga edildi. Nüfuı müdi-
934 e 1lnıunıiyni tqekkUl etti, 929dan 
tcs~dar muhacir iflcri bu suretle 
~ Devlet bütçesinin darbğt ve 
"~ bu ite daha fazla ehemmiyet 
~~e ın&!'İ oldu Bu lımusta en 
~da etıuniyet 934 Un Mayısında 
~ ~!'diliniz bir taıı.iaatla hatlar 
~haren Rumeliden relen ırk
h ~trle.+ı~e Rumeliye ve Trakya.
dite q~~~e baııuunı,tır. Şiın
~~ dar Trakyaya yerlqtirilen Mi
:\' \ll~rı. Romanya, Bulgaristan 
ler cı.ıuı ~a ve Yunanistandan gelen-

0lınak Uzere 65,000 kifidir. 

En plt mulacrcir Ro. 
'\' ~ mcın)'Gtlan ••itli 

birer birer arzedeceiJm, 

Bunlar Traliyanm muhtelif yerlerine 
yelettirilmiıtir. Geçen sene, ve bu se
ne verdiğiniz tahsisatın kısmı azamı 
Trakyaya hasrcdilmittir. Bugün Trak 
yada gelecekleri yerlettirecek ve yer
leıtirilmeaine müsait olacak kadar 
cam, çivi gibi inpat malzemesi var
dır. Bu sene en çok muhacir gelen 
yer, Romanya, olmuttur. Ro
manya{ hükQmetile mukavele altında 
değilec bile tifahen anlaşılan birtaknn 
ahkim vardır. Bu ahkamın esası şu
dur: Türkler mallarını serbestçe sata 
cakb.r, paralarını alacaklar ve orada 
kanunun müsaadesi nisbetinde mal 
al~rak burada l~va ile Türk parasının 
~~~.~ele •_!lr~tıle maruz kalacağı dil§ 
k.ünluge manı olmak, bakaya vergilc
rı affetmek, kendilerinin askerde olan 
çocu.lıılannı askerden çıkaracak, me -
munyette bulunup ta tekaüt olanların 
maaıları verilecek. 
. ~üp~~iz ki dost Romanya hüküme 
tının ç,osterdiği bu kolaylık bizce ~ 
yanı §ükrandır. Fakat henüz mukave
le §Ckline girmediği için, ne bizi, ne 
de onları kayıt altına sokmu9 olmak i-
çin söylemiyorum. Yalnız arada ge -
çen bir müzakeredir. 

Uç bin muhacir bekliyar 
Romanyada evini satarak ve itlerini 

tanzim ederek Köstencede vapura in 
tizar eden üç bin Türk vardır. Keza 
evlerini sattıktan halde timdilik evle
rinde hazır bulunan be§ bin kiti var
dır. Bunların mecmuu sekiz bin kiti
dir. Bunlar kıt gelmeden evvel Trak 
yaya nakil ve kıt dolayısiyle Trakya
da yerlqtirilmeleri kabil olmazsa Is -
tanbul ve civarında yerle§tirilmeleri 
hükfunetçe karartaıtırılmıştır • 

Sonra bunların kıt günü küçük va 
purlarla yıaıvaı yavat nakli zor olaoa
ğı için bun·ların devletin elinde bulu
nan büyük vapurlarla naıkli ve toplu 
bir halde memlekete getirilmelriı; dü
tilnülmü§tür. Bu hem kendileri için, 
hem de hükfunet için daha iyi olacak
trr. Son verilen karar budur. Tabii bun 
dan sonra gerek kanun ve gerek mu
bıac1r hakkında ne yapılacağını arka
da§mı icap ettikçe izah edecektir. 
Türk muhacereti tarihimizin çok ha
zin bir faslını tcıkil eder. Şimdiye ka 
dar olan muhaceretler cebridir. Tür
kün vasfı vardır. Sancağını ve hakimi 
yetini kaybettiği yerde yatamıyor. Bu 
husuaa dair geçen ufhaları hepimiz 
biliyoruz, tekrar edecek değilim. 

Kitapçının da ipret ettiği gibi bu 
dcfalri muhaceret böyle değildir. Bu 
defa Romanyadan gelen muhacirler 
mallannı satarak gelmektedirler. Bu~
garistandıan gelenler ayni ıerait dahi 
linde gelmiyorlar. iki senede Bulgaris 
t.andan 35 binden fazla muhacir gel -
mittir. Son aldığımız haberlere töre 
bin aile mallannı tasfiye etmi§ ol rak 
Bulgaristanda beklemektedirler. ü -
kOmetimiz bunlar hakkında icap eden 
tedbirleri derpit etınittir. Muhaceret 
itlerinin dahile taallCtk eden kısımlan 
da olmuıtur. Seylap, heyelan vesaire 
dolayıaiyıle memleket dahilinden hare 
ketler yapılmıttır. Şimdiye kadar ,ar
ka da muhacir gönderilmiştir. Ve gön 
derilmcye devam olunacaktır. Kanun· 
da zikredildiği gibi memleket mmta
kalara aynlmıttır. Trakya bu mıntakıa 
lann bathcalarmdandır. 

Tra1ıyaJa bir milyan nülru 
Biz Trakyada muayyen bir zaman 

zadında - İstanbul hariç - ·liakal bir 
milyon nüfus görmek istiyoruz. Ve 
bunu az zamanda göreceğimize emi -
niz. (lnpllah sesleri) Trakyarun ıüp
beleri de bize göatcnniıtir ki, memle 
ketimiz nüfusu en çok artan dünya 
memleketleri arasındadır ki, bu nisbet 
bizde binde 23 tür. Bugün Trakyaya 
ycrleıtirilen ve yerlettirilecek olan nü 
fuı oraya en yakın olan yerlerden ve 
Trakyanm ha'9Ullla suyuna, toprağı -
na, az zamanda alıpbilecek olan ycr
le.r ~alisindendir. Trakyaya be§ yüz 
bın nüfus yerleştireceğiz. Bu suretle 
Trakyada memleketimizin diğer 
yerlerinde olan refaha, ecrvete en yük 
sek hadde erifmiı olacaktır. (Bravo 
sesleri) 

Ayn gayri yalc 
Dahilden bakıldığı vakit muhacir i§ 

terinde belki çok yakından aliydar 
olduğumuz için ufacık bir noksan kal 
bimizi ıızlatır, teessürü mucin olur 
Fakat heyeti umumiyeti muhakeme O: 
dildiği vakit, Türkiyenin, daha dogru 
ıu Cümhuriyct Türkiycsinin mübade
le, iskln iJlerinde gösterdiği muvaffa 
layet hiç bir tarihte, hiç bir memleket 
göstermemittir. Ba!ka meleketlerde -
ki muhacir namı altındaki halkla yerli 
halk: arasında daima münaferetin de
vam ettiğini her günkü vakayi arasın 
da görmekteyiz. Halbuki bizim mem 
lıckette muhacirlerle yerli halk hepsi 
elele vermif melcketin saadeti için ça 
lıpıaktadır. 

[Baştarafı birincide] 

Geçen sene Romanyadan ve Bulga 
ristandan gelen muhacirler gelir gel
mez derhal müstahsil mevkiine geç -
miş ve ellerinden geldiği kadar istih
salimize yardım etmittir. Bugün açık 
ve aç tek bir ıadam yoktur. (Bravo 
.sesleri) Bu iş bütün senelere taksim 
edildiği vakit devletin yaptığı mas -
raf nüfus batına 21 liradır. Bütün bu 
muvaffakıyet-ler bu memleketin ensali 
atisi ve diğer memleketler için misal 
olarak gösterilecektir. 

Hepimiz harekatı askeriyede bulun 
duk. içimizde büyük kumandanları -
mrz vardır. Efr taburun, bir fırkanın 
nakli ne demektir. Bu fırkanın bu ta
burun 21 yaşındaki gençlerini başla
rında zabitleri oldukları halde nakli 
iEeiıu ne demektir? lyi bilirler. Ço -
cuklardan ihtiyar kadınlardan mürek 
kep böyle 60 bin kişilik azim bir kafi 
lenin bir sene yerleştirilmesi baıkika -
ten bu ancak memleketin ve bu mcm 
lekt halkının yapabileceği zorlu itler
den biridir. Trakya iskanında Trak
yalıların gösterdiği fedakarbgı şükran 
la anmak borcumudur. 

Kanunu iki esasa ayırdık. Birinci 
kısmı doğrudan doğrnya politika ve 
kültür işidir. Buna ait işler Dahiliye 
vekaletine, diğer nakil, iskan, iaşe i· 
ti de sıhhiye vekaletine aittir. Tabia
tile Dahiliye Vekaleti ile Sıhhyie Ve
kaleti memurları bu iıte elbirliği ile 
yürürlerse muvaffak olacaklardır ve 
ıüphesiz beraber yürüyeceklerdir. Da 
hiliyedeki kültür ve nüfus muamelatı 
için rica ettiğimiz bir kısım vardır. 
Bunun zaruri olduğu vaktile nüfus 
müdüriyeti umumiyesinin birinci şu
be, evrak, müracaat ve valilik kaldı
rılacak olursa, ondan daha az mühim 
olmıyan nüfus iti memlekette arızaya 
uğrayabilir. Onun için rica ettiğimiz 
kısım sırf bu dosya ve müracaat me
murluğunun nüfus müdüriyeti umu
miyesine bağlanmasıdır. Diğer kısım
lar muamelatına ait arkadaılarım &u
al sorarlarsa cevaba hazırım. Sıhhiye 
Vekaletin~ ait kısma da arkadaşım 
cevap verirler. 

Bundan eonra Mazhar (Aydın) 

söz alarak kürsüye geldi. Romanya 
ile dostça başlayan göçmen meselesi
nin aldığı 1stırap verici tekilden mü
teessir olmamanın mümkün olmadı
ğını, bilhassa Bulgaristandan gelen 
göçmenlerin vaziyetlerinin raporlar
da anlatılanlardan daha feci olduğu
nu söyledi ve Bulgaristandan gelen 
göçmenler hakkındaki düşüncelerini 
şöyle izah etti: 

- Bay Şükrü Kayanın beyanatın
dan müteenir olarak birkaç· söz söy
lemeye mecburum. Kanunun esbabı 

mucibesi hakkında mütaleada bulun
mıyacağım. Romanya ile dostça bat
layan göçmen meselesinin aldığı ıs

tırap verici §ekilden müteessir olma
mak mümkün değildir. Bulgaristan
dan on bin göçmen geldiğini ve bun
ların Romanyadakiler gibi gelmedik
lerini salahiyettar ağızlardan i§ittik. 
~lkan harbinde bulunanlar Bulga
rıstanın ne demek olduğunu ve Bul
garları bilirler. Gelenler verilen ra· 
porlardan daha çok feci vaziyettedir
ler. Irkdaşlarımız zaman zaman sıkı
ıınca okşar gibi ısıran, öpmek ister
ken ditini gösteren bir memleketten 
gelmi§lerdir. Cereyan eden muamele
yi, muhabereleri bilmediğim için, bu 
hadiselerin hükOmetin sulh siyaaeti
nin fevkine çıktığını görüyorum. Be-

şeriyetin saadetini ıeverim. Yalnız 
bunun yapıldığı kadar yapılmasını is
temek hakkımızdır. Dıı siyasetimizin 
sulhperverliğinden kimse tüphelene
mez. Ben Bulgaristanın menfaatinde 
ve topraklarında gözü olan bir adam 
sıfatı ile değil, feci vaziyet karşısın
da heyecanlanarak konuıuyorum. 
Mazhar (Aydın) ın bu sözlerine lç 
Bakanı Şükrü Kaya tekrar kürsüye 
gelerek cevap verdi: 

Bulgariatantlaki Türkler 
''Mazhar (Aydın)ın bu sözlerine 

karşı İçişleri Bakanı Şükrü Kaya da 
şu karşılığı vermiştir: 

- Türkiye Cumhuriyetinin dahili 
ve harici işlerinde gizli hiçbir köşe 
yoktur. Memlekete ve millete ait bü
tün işler bu kürsüden olduğu gibi a
çık görüşülür ve görülür. 

Dahilde olduğu gibi bıraktığımız 
yerlerde ve bizim hanımızla yaşayan 
ve dilimizle konupn :ırkdaşlarımızın 
ve kardetlerimizin içtimai, ferdi ha
yat ve hürriyetlerile hergün alakada
rız. Hariciyeniz her zaman bu alaka
yı gösterdi ve göstermektedir. Ora
daki ırkda§lanmızın .hiçbir tazyika 
uğramadıkları ve uğramıyacakları 
hakkında teminat aldı. Bu itibarla res 
mi makamları itham edecek bir vazi
yet kalmadı. Eğer muhitlerinde mad· 
di veya manevi tazyik gördüklerine 
muttali olursak ve oradaki Türklerin 
insanca yaşamak hakkını temin ettir
meye hükumetiniz mecburdur. Yapa
cağı teşebbüsler kafi gelmezse müra
caat edeceği daha yüksek heyetler 
vardır. Bir Türk kanı akıtıldığı, bir 
Türk haksızlığa veya tazyika uğradı
ğı vakit Türk efkarı umumiyesinin 
gösterdiği hassasiyet hükumeti la
kayıt bırakıamaz. 

iki yerden ••len '•Öfmenler 
Fakat hali hazırda gerek dahilde 

ve gerek hariçte yaptığımız tahkikat, 
göçmen hususunda harici tazyikten 
ziyade dahili tazyikin vicdandan ge
len, içten kopan bir tazyikin mevcu
diyetini gösteriyor . 

Biliyorsunuz ki, Romanya hükQ
meti çok adil bir hükumettir. Bilhas
sa Türk tebeası hakkında çok adili
ne ve dostane muamele yapmaktadır. 
Türkleri buraya kotturan şev, demin 
arzettiğim gibi, bugünkü Türkiyenin 
yüksek mevkiidir. Onun hariçteki a
kısleridir. Arkadaşım Kitapçının de
diği gibi bir an evvel yurda ve bir 
an evvel Atatürke ve Atatürk kanun 
larına ve rejimine kavutmak istedik
leri içindir. Asıl esas budur. Bu psi
kolojik ciheti hakikaten unutmamak 
lazımdır. 

Bugün gelecek olan muhacir için Trak 
va ve lstanbulda yerler hazırlanmış 
tır. Bunlar, yersiz ve aç kalmıyacak
lardır. Bunların geleceği günü şim
diden tayin edemem. Maamafih ka
ra kıştan evvel gelip yerleşmeleri i
çin çalıtılacaktır. 

Müneıar dört mülettif· 
le Trakyaya gidiyar 

~nkara, 18 A.A. - İskan işlerinin 
Dahiliyeden Sıhhat vekaletine devri
ne ait kanunun bugün meclisce ka
bul edilmesi üzerine Sıhhat Vekaleti 
Müsteşarı beraberinde 4 sıhhat mü
fettişi olduğu halde Trakyaya gide
rek göçmenlerin vaziyetini tetkik ve 
iskan muamelelerinin devrine taallCtk 
ede?. işleri .. t~.nzi~ için göçmen yer
lettırılen butun koyleri dolaşıp teftiş 
edecektir. 

v.a>WZ4<ax.a---=-- ....................... ~ 

FAVDALI BiLGiLER 
~ .... ~~··-----~........, 

B U G U N K U haberler, 21,10: Şarkılı karqılr kanser Mü-
nihten: Hallı: bavalarL • ' PROGRAM 

.. İSTANBUL 

18: Danı maıikiıl (plik). 19: Bayan 
Halide konaıayor. 19,30: Eıe cu. Fehmi 
Eıe ve arkadaılarL 20: Konıervatuvar, 
nefesli sular profesörlerinin konseri. Flüt 
Emıt. Obua: Koblinıer. Klarinet: Cemil 
Cevdet. Faıot: Kiilın. Korno: Eidler. 20.30 
Radyo caz ve tanco cruplan. 21: Stüdyo 
or~catraSL 21,35: Son haberler, borular. 
21:50: Vokal ve Enıtrumantal sololar 
(plik). f 

BUKREŞ 

13,05: Marka orkestrası, haberler, 13,55: 
Konserin arkası, 14,15: Haberler, 14,30: 
Konserin arbıı, 18,15: Plik, 19: Söıler, 
Plik, 20,15: Sibiceana orkeatroaı, 20,40: 
Beethovenin Krea.zer ıonatlarmdan (Piya· 
no - keman ve aba lletlerile), 21,30: Sen
fonik konıer (Beethoven), 22,30 Sözler, 
22:45: Konserin arkaaı Vaıner), 22,30 
22,45: Konıerin arkaıı (Vaıner, Gold
mark), 23,30: Hafif müzik (röle). 23,45: 
Yabancı dillerde haberler. 

BERLİN 

17,30: Büyük kompozitörlerin ıençlik 
ve ilk eserlerinden parçalar, 18: Köniıı· 
bers'den: Hafif müzik. 19,30: 10 yıl setli 
film, 20: Bando mızıka, 20,40: Aktüalite, 

Berlin k11a dalıalan 

Saat 10,45 - 14,lS: 31,45 m. 
Saat 15 - 18,30: 31,38 m. 
Saat 19 -:- 23,30: 25,49 m. ve 49,89 m. 
10,45: Tno (Beethoven), 11,30: inci -

lizce haberler, 11,45: "Aldatılmq Kadı,, 
adlı. ope~e~ (Gluck), 12,45: Haberler, 13: 
Hafıf muzık, 14: lncilizce haberler, 15,15: 
Beetboven konseri ve J'Qkardalrilerin te· 
kerrürii, 17: Konferans, 17,15: Haberler 
17,30 Aktüalite, 17,45: Mizah, 18,15: İn~ 
ıilizce haberler, 19,15: Haberler, 19,30: 
Kadm programı, 19,45: K•t'llık mtlzik ve 
mizah, 21,15: Almanya haberleri 21 30: 
Danı müziti, 22,15: Aktüalite, 22,30:' Al· 
man halk tarkılan, (koro tarafmdan) 23: 
Alman ve lnciliz dillerile haberler. 

MOSKOVA 

19,30: Karqık konser, 20,30: Dramatik 
,.ayım, 22: Yabancı dillerde ,.ayımlar (1 e 
kadar). 

Moılı:o•a laaa dalıalan 

19,30: Piyano konseri, 22: Büyük Moa-
kovadan nakil 

Londra lata dalıalanı 

Saat 10 - 11,35: 25,53 m. ve 31,45 m. 
Saat 13 - 15,45: 16,86 m. ve 19 - 18 m. 
Saat 16 - 18 16,86, 25,29 ve 31,55 m. 
Saat 19,15 - 23,30: 19,66 m, 23,53 m. 

it'alyanlar 
Bayram 

Roma, 18 A.A - Zecri tedbirlerin tatbilo dolayıaiyle bütün ltalya 
bugün bayraklarla donatılmııtır. Bu müttehit mukavemetin bir remzi 
olarak yapılmııtır. Roma aokaklan kalabalıktan geçilmez bir hal al
mııtır. Diğer taraftan Roma ıarnizonu seferber edilmite benziyor. Da .. 
ha p.fakla beraber üniversiteliler tehir içinde alaylar tertip etmiıler
dir. lnriliz konaolONneainin ve bir lnriliz eczaneainin bultmduiu lapan 
ya meydanını uker kordonu çevirmitti. Bunlar aeferber kıyafetinde 
ve aüngü tak vaziyetinde bulunuyorlardı. Büyük Britanya elçiliği önüne 
henüz nöbetçiler konulmalDlf i.e de civar evlere ve aoka.klara aaker 
yerleıtirilmiıtir. Bunlar en ufak bir hareket kartuında derhal müda. 
haleye hazn- bulunmaktadır. 

lthallt kaplları kapandı 
Roma, lS A.A - Ciom&le d'italya sazeteai buründen itibaren ltalya. 

hudutlannı zecri tedbirlere iftirak eden bütün devletler ithalatına ka
patmıı olduğunu yazmaktadır. Bu hareket mevcut ticaret muabedel• 
rini feahetmek manaaında deiildir. 

Bayan Zağlul Diyev Verdi 
Kahire, 18 A.A - Heyecan bugün bütün sün devam etmiıtir. lnıiliz 

ıirketine ait otobüaler tap. tutulnıuıtur. Büyiilı Mıur milliyetperveri 
merhum Said Zaf lulün kansı Mıaır Halkevinin '•ikonundan halka heoo 
yecanlı ve açık bir nutuk aöylemiıtir. Büyük polis kuvvetleri vahim bi... 
diaelerin önüne geçmiıtir. Buaün yalnız iki kiti yaralanmqtır. Aaaiut 
ve Mainia da ufak hadi.eler olnıuftur. 

Maskeli Haydutlar Yakalandı 
Bursa, 18 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - tlç gün evvel 

Gemlik ile Orhanagzi yolu arasında yüzleri maskeli olarak yol· 
bağı yapan •haydutlar, soyulan yolcular tarafından teşhis edile
rek silahlarile birlikte yakalanmışlardır. 

Kararname çıktl 
mucibin~ ittiha:11 ecleceltleri ileti. 
.adi .,. mali t..Ihirlerin tatbilriıwle 
biribirlerine rnü"'11aeret etmeleri 
holrkınclaki 19 - 1 O - 935 tarihli 
beıinci teklif. 

Hükümlerinin reamİ müe .. eaele
rimizce olduğu gibi, Türkiyede 
me1Jcut bütün hua".Jaİ müe .. eaeler 
ue herkea taralınclan tamamiyle 
tatbiki oe beıinci teklilte )l(Ullı 
karıılıklı mü:11aheretin temini için 
tauaiye edilen tedbirlerin ittih1U1 
ue bu hükümlerin tam tatbilt · ue 
icran hua1UUncla bütün deulet mü
e .. eaelerinin itina göatermeai ue 
bilhaua Adliye, Milli Müdafaa, 
Dahiliye, Hariciye, Maliye, lktiaat, 
Gümrük ue lnhiaarlar ve Ziraat 
Vekilliklerinin kendilerine taalluk 
eden launıalan takip etmeleri Hari· 
ciye V ekilliiinin 15 - 11 - 935 
tarih .,. 23816 - 626 aayılı teÜe· 
reai ÜHrine icra Vekilleri Heyetin
ce 15 - 11 - 935 ele ononmııtır.n 

Ali.kalı daireler 
haberdar edildi 

Ankara, 18 (Huauai Muhabirimİ:ll 
bildiriyor) - Kararnamenin nefrİ 
üurine Gümrükler genel clirelttör
lüiü bütün pmrükleri Finan• Ba· 
kanlıiı oe Türkolu te alôkalı dai • 
releri keyliyetten telgralla aceı. 
haberdar etmİffir. 

ltalya ile ticaret durumu 
Ankara, 18 (Hmuai Muhobirimİ:ll 

10: Hafif müzik. 10,50: Keman konıeri, 
ve 31,55 m. ile 49,10 m. l 
11,15: Edebiyat, 11,45: Haberler, 13: Si
nema orcu. 13,15: Edinıburcb'dan repor
taj. 13,45: Hafif müzik, 14,15: Caylua Pla
yers tarafından konser, 15: Haberler, 15, 
15: Dans müzlti, 16: Hafif müzik. 17: Ja· 
net Hamilton - Smith (sopran). 18,30: 
Haberler. 18,45: Danı müziti (Jak Hilton) 
19,15: Karı,ılr program, 20: Haberler, 20, 
15: Şopenin prelüdleri, 20,30 Salon septe· 
ti, 21: Canterbury'den reportaj, 22: Zenci 
ıarluları, 23: Mikey Mouıe aaati. 

Paria lata dalıalan 

Saat 11,10 - 12: 25,23 m. 
Saat 13,50 - 18: 19, 68 m. 
Saat 18,15 - 1: 25, 23 m. 
11: Plik, 11 ,15: Haberler. 11,45: İnci· 

lizce haberler, 13,15: Hafif müzik, 15: Ha· 
berter, 15:30: konıer nakli (ıenfoni), 16, 
30: Skeç, Arapça haberler, 18,30 Haber
ler, 19: Konser nakli. 20,45 Italyanca ha· 
herler, 21: Konıer, 22,30: Muhtelif pos
talardan nakiller. 

• 
SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

• NAŞIT - BRTUÖRUL SADİ TİYAT
ROSU: Saat 20,30 da (Yanım yerleri) 
Nasit tarafmdan (Solo) 

• HALK OPERETİ: Saat 20 de (Bay • 
Bayan) opereti. Son hı\fta. 

• TEPEBASI. BELEDtvk GARDBN· 

[Baştarafı birincide] 

bilcliriyar) - Müddeti lkincitefri· 
ne lıaı:lar ruatılmıf 6alanan Türlri· 
ye - /tal.ya ticaret anlapnuımn 
bir ay dtılaa temdüli lıararlOfmlffır. 
Ulıultır So.yetuinin lcararbqtırdı -
iı e.aalar dahilinde JHlnndan aonra 
ltalyaya aeulcedilecelc mallanmıaın 
bedellerinin ya ltalyanın uereceii 
aerbat döuwe öclenmeai ueyalaut 
ta Merke:11 BankamıMla bulunan 
ltalyan matlübahnclan tediyeai hu. 
aıaunda önümü"'1eki ,.ünlerde bir 
lcarara uanlacalıtır. ltalyan Anaal
do ıirketi ile yapılmlf mukaueleye 
göre hülıümet bu aeneki tok.it olan 
dört milyan lrüaur liranın yü"'1e 
yetmif befini döui1', yü"'1e yirmi 
IHfİni de Türlı liTuı olarak Cüm
huriyet Mer1ıe:11 Bankuına yatırmıf 
balunuyar.AnM1ldo bu takaitinTürk 
paraı olaralt yatınlan lıumını an. 
caJı mal almalc ..,,..tile memleke!;. 
miMlen çıkarabilmektedir. Tak•i· 
tin diğer yü"'1e yetmiı beıinin aynı 
lormül dahilinde kullanılmtuı ue 
bundan .•nra ltalyaya ae1Jketlile
celr Türk mollannın bcclellerine 
lıar11lılc tutulmaaı meoaını balaiatir. 

Tiirkoliain Heri tedbirlerin tat
bilci üurine duruma iaah eder yal. 
da laaaırlaclıiı isahnameyİ önü
rnüJUlelci trünlerde alôlıolı dairele
re •Örulermui muhtemeldir. Yine 
bir~ok t~cirlerin olu• oalti mür•
caatlerine ,aorplanna ceoaplan 
uerilecektir. 

aut 20 de (Tohum) 
• SARAY: Kartaııarm ölümü. 
• İPEK: Kleopatra 
• YILDIZ: Bir atk ıeceai. 
• TURK: Vonder Bar. 
• SUMER: Subertin atla. 
• ALKAZAR: 17 NoJı Poliı otomobm. 
• ~: Son (ihıabım - Ko1raraça. 
• MELEK: Kleopatra 
• USKUDAR HALE: Boına ıevdalan. 

'Türkçe sözlü, prlulı,, 

• 
M0ZELER 

• Ayuoba müzesi : Saat 10 - 16, ci
riı: 11 kuru .. 

• Roma, Binııı, Yunan eserleri müzesi 
- Çinili Kötk - Eılri eark eaerleri mü • 

zesi: Buıün kapalıdır. 
• Türk ve lallm eaerleri müzesi: Saat 

10 - 16. Giriı: 11 Kuru .. 
• Yedikule: Buıün 1rapalıdır. 
• Ticaret ve Sanayi müzesi: Saat 10-16 

Paraaız. 

• Aıkert müse ve aanııçlar: Saat 13 -
16,45. 

• Topkapı Sarayı müseal: Saat 13 -
16. Girit: 52 kanlı • 

ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKILATI 

BARINDA: Müzik - Varyete. Ba lnllllUaduı imdat otomobili 
• SEHIR TİYATROSU: Ba akpm ı.tmir. 
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TIFOBIL Dr. Ihsan Samı 
Tifo ve paratifo haıtahklarma tu

tulmamak için ağızdan alınan tifo 

1 
haplarıdır. Hiç rahatsızlık vermez.J 
Herkes alabilir. Kutusu 55 kuru. 
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Aç karnına bir kahve ka,ıtı 
alınd kta kabızlığı defeder Yemek
lerden bırer saat ıonra ahnırsa 

Hazımsızh§ı, mide ekşilik 
ve yanmalarını giderir A~ııdak1 
tatııılığı ve kokuyu izale eder 

9035 

• • VAPURClJLUK 
Türk Anonım Şirketi 
latanbuJ Acentalığı 
Liman Han. Telefon: 2292.'I. 

Galata şubesi Tel: 43663 

Trabzon yolu 
TARI vapuru 21 Jkincitet· 

1 rm PERŞEMBE günü 1aat 20de 
HOPAYA kadar 

D~~:!~~!~!P~'" 21 1 

lkincite,rin PERŞEMBE saat 11 1 

de MFRSINS kadar 1 
~~~~!!!!!!!!i!i!i.!!!!!!!!~~~!!!!!!!• 

~~!!ii!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~:· 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

ISTANBUL 
Senelik Mu- Muvakkat 
hammen kirası teminatı 

Fatih Karagümrükte Debakzade M. 
Fcvzipaşa Caddesi sokağında 52 met
re 20 santimetre murabbaı yer 
Bostancıda vapur iskelesi mahallesin
de 2 yeni numaralı ahşap baraka 
Ortaköy Cavitağa mahallesinde eski 
Türk sokağında 4 numaralı ahşap oda 

20 1,50 

120 9 

24 

Yukarda semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat temi
natı yazılı olan mahaller 936 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere ayn ayn pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri 
Levazım Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek isteyenler hi
zalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber 28 İkinciteşrin 935 Perşembe günü saat 15 de Daimi En
cümende bulunmalıdır. "B." (7143) 

Miktarı Fiatı 
500 74 Çizgili kağıt beher paketi iki yüzlük 

50 74 Murabba çizgili kağıt paketi iki yüzlük 
1000 35 Müzekkerelik kağıt paketi iki yüzlük 

400 60 Eser cedit kağıt paketi iki yüzlük 
200 50 Tezkerelik kağıt paketi iki yüzlük 

60 45 lnce kopya kağıdı paketi beş yüzlük 
100 150 Karbon kağıdı fil marka paketi yüzJiil-

40000 250 Mektupluk zarf marşumen 
7500 600 Tezkerelik zarf 

100 50 İngiliz markalı sarr kalem ucu 
100 38 Beyaz üç 

4000 2 Nur kalem kurşun kalemi 
300 8 901 markalı boyalı kalem 

1000 12 100 gramlık iğne 
500 10 2, 4, 6, No. !ardan maşa raptiye 
60 18 1-8 lik papağan zamk 

100 6 San Avrupa resim çivisi 
3000 7 Sürgülü dosya 

50 240 Faber marka lastik 
10 90 Faber marka makine lastiği 

300 25 Papağan marka siyah mürekkep 
100 25 Papağan marka kırmızı mürekker 
300 6 Yerli istamba 
100 ~o Ağaç tambon 

10 120 Tüz zamk 
40 70 Bezli sümen 

200 5 Nur kalem kopya kalemi 
100 55 Pelikan makine şeridi 

200 5 Kalem sapı 
2000 4 Juvano marka sünger kağıd· 

500 18 35 X 45 boyunda astarlı zarf 
250 14 25 X 35 boyunda astarlı zarf 

1000 2 30X 35 boyunda kapa zarf 
800 1,5 25 X 30 boyunda kapa zad 

20 90 Pelikan markalı mühür mumu 
100 50 Pelikan istamba 

Yukarıda cinsi. miktarı, beherinin muhammen bedeli yazılı o
lan kırtasiye açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levaznn 
Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No h 
arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 206 lira 63 k~
ruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 3 Bi
rincikanun 935 salı günü saat 15 de Daimi Encümende bulunma
lıdır. "B." . (7311) 

Acc-ntelert: Kuakl5y KöprObıfJ 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhUrdar· 

tlllll ııde Han. Tel. 22740. 111111 / 

Trabzon yolu -------------------------------M-u-v-akk--at-T~. 

ANKARA vapuru 19 ikinci· 54 tane çidene tahtası 400 X 28X2,50 beher adedi 85 kr. 
teerin SALl gunü aaat 20 de 8 tane gürkcn tahtast 400 X 28X 4,5 beheri 200 kr. 

1 
~IZEYE kadar 17219) ı gürgen tahtası 300X 30 X 6 ,, 300 kr. 

28 kol ağ·acı 8 X 10 ,, 50 kr. 33 
8 taban ağacı lO X lO ,, 150 kr. • 

Sultanahmet Uçüncü Sulh Hu
kuk Mahkemeainden: 

E. Bivaa ve tilrehiar vekili avu
kat Alkivyadia tarafmdan Has· 
köyde Kaleyci bahçe Sakızlı Boa _ 
tan No. 1 Madam Evangeliya aley• 
hine ikame ettikleri 26871 nwna· 
ralı aigorta polic;ası mucibince si
gorta primi olarak alacağı olan On 
bet liranın tahsili davasının icra e· 
dilen duruşınasmda müddeialevh 
bulunamadığı müba•İrin verdiği 
me§ruhatından anla~ılmıt olduğun 
elan 20 ,;ün müddetle ilanen teblL 
ırat yapılmasma karar verilmekle 
9 - t 2 - 935 tarihine müıadif 
Pazarteıi günü aaat 10,30 da ımah· 
keme)e gelmediğiniz takdirde KJ• 

yabmı:rıda muamele yapılacağı nan 
olunur. (16718) 

210 tane kalas 400X 26X4 ,, 160 kr. 

450 kilo lama demir kilosu 9 kuru:. 
80 kilo çubuk demir kilosu 9kuruş 

100 kilo köşe bent kilosu 9 kuruş 
100 adet demir ayak tanesi 95 kuruş 

4230 adet civata paketi 35 kuruş 
10 paket 6 kilo araba çivisi adedi 16 kuruş 

180 adet civata pulu bir kuruş 
12 tane 11 No 1ı poyra 65 kumş 

140 tane somun adedi 1,5 kuruş 
1 

20 adet el arabası; başlığı bcheri15 kuruş 
160 pannak beheri 6 kuruş 

12 çöp araba başlığı beheri 65 kuruş. 
40 çift serken ispit çifti 25 kuruş. 

1 Q 

3 

• • 17 5 kilo araba yağı beher kilosu 50 kuruş. 
30 kilo teolin boya kilosu 17 5 kuruş. SON DAKiKA 

Müstaceldir. 
Leipzig. - 18 son Teş· 

r :n. - Fabrikalar jürisi 
karar · nı verdi. Souplex 
tıra, bıçaOın hepsinden 
daha mükemmel o du!lu· 
nu tesbit etti. Bu karar 
bUtUn uluslara bildirildi. 1 

25 kilo macun kilosu 30 kuruş 
1 teneke gaz tenekesi 360 kuruş 12 
6 adet iki buçuk No. boya fırçası tanesi 100 kuruş. 

Umum bahçeler için balat atelyes·ine lazım olan muhtelif cins 
' malzeme cinsleri itibarile dört bölüme ayrılarak ayrı ayrı açık 

eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde 
görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. 1ı arttırma ve 
eksiltme kanununda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen mu
vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 6 Birincikanun 

ı~~~~~~~~~~· 
935 cuma günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. "B" 

(7308) 

Zayi - Perievniyal Jiaeainden 
15 - 6 - 935 tarihinde aldrinn 
tasdiknamemi kaybettim. Y anisini 
alacağımdan eakiainin hükmü yok-
tur. 4. A 98 Nejat 

DOKlOR 

. Ruıçu' ru Hakkı üzeı 
Galatasarayda Kanzuk eczahanea1 
karşısında Sahne sokağında 3 nu· 
maralı apartımanda 1 numara. l ---8713 

1 - 19 ikinciteşrin 1935 Sair gününden itibaren şehrimizde 
ikinci nevi bir ekmek çxkartılması ve bu ekmeğin münhasıran bi
rinci nevi sert buğday unundan yapılması muvafık görülmüştür. 
Bu ekmeklerde kullanılacak sert un 422 numaralı ve 21-12-927 
tarihli belediye mukarreratrnda yazılı olup elyevm şehrimizde 
çıkarılmakta olan birinci nevi ekmek halitasrnda kullanılan birin
ci nevi sert buğday unudur. 

2 - ötcdenberi yüzde doksan yumuşak ve yüzde on sert buğ
day unundan yapılmakta olan birinci nevi ekmekler, bundan böy
le yalnız yuvarlak şekilde çıkarılmakta devam edecek, baston ve 
tava şeklinde çıkarılmtyacaktır. 

Buna mukabil ikinci nevi ekmek, halkımızın kolaylıkla ayırt 

BELEDiYESi iLANLARI J 
İstanbul Belediyesinden: Üsk üdar - Kadıköy Su Şirketinin abonelere vereceği su için yapa• 

cağı tesisat ile evvelce yapılmış olan tesisatın tamir işlerinde kullanacağı malzemenin fiatlarl 
tesbit edilerek tasdik edilen tarife aşağıya çıkarılmıştır. . 

Tesisat ve tamiratta bu fiatlar esastır. Şirketçe tarifede yazılı fiatlardan fazla fiat istenemıye
cektir. 

Abonelerce bilinmek üzere ilan olunur. 
Saat tamirine ait fiat tarifesi kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

Kutru lOm/ m 13m/ m 
Saat 2500 2500 
Lastik 20 20 
Müş'ir 10 10 
Pivo dö, Türbin 30 30 
Türbin 30 30 
Cam 150 150 
Çark 40 40 
Kadran 40 40 
Tanzim ve muayene 100 100 

Muhtelif malzemeye ait fiat 
Kutru 
Yeni mehaz 
Kurşun boru 
Tevkif musluğu 
Mehaz 
Lehim 
De~ir civata 
Meşin raptiye 
Muhavvil lavhası 
Demir çengel 
Mehaz şaposu 
Anahtarları kapak lavhası 
Tek kare 
Demir çubuk metre 
Anahtarları kapak maa teferrüat 

Dökme malzemeye ait fiat 

Kutru 
Boru 
Kurşun raptiy , 
Meşin raptiye 
Uç ağızlr 
Nihayet boru 
Direk 
Manşon 
Kapalı plak 
Kapalı Çember 
Tenkis borusu 
Mehaz Çemberi 
Vana maa teferrüat 
Vana 

50 
m/ m 

120 
55 
17 

255 
180 
190 
155 

16 
38 

160 
93 

1500 
1000 

20 25 30 40 50 
m/ m m/ m m/ m m/ m m / m 
3500 4500 5000 6500 8000 

25 30 30 35 35 
15 15 15 15 20 
30 35 35 35 35 
30 35 35 35 35 

150 175 175 175 175 
40 40 45 45 45 
40 40 45 45 45 

150 150 150 150 150 
tarifesi kuruş olarak tcsbit 
13m/ m 20m/ m 25m/ m 30m/ m 
3000 4000 4500 5000 

so 100 ı30 -ıso 
50 75 100 120 

200 250 300 400 
30 45 55 65 

2 2 3 3 
9,5 20 20 22 

30 
1 

30 
50 
30 
50 

400 

1 
30 

2 
35 

2 
35 

tarifesi kuruş olarak tcsbit 
60 70 80 90 100 

m / m m/ m m/ m m/m m / m 
150 170 200 220 250 

60 70 75 90 110 
23 25 28 29 31 

270 285 310 330 340 
225 240 280 310 330 
210 225 250 295 310 
180 200 220 240 260 

16 28 28 zg 48 
40 42 45 46 47 

160 180 180 190 200 
97 100 110 120 130 

2200 2400 2800 3000 3500 
1250 1500 1800 2000 2500 

(7247) 

60 70 80 90 100 
m/ m m/ m m/ m m/ m m/~ 
10000 17000 

50 50 
20 20 
35 40 
35 40 

200 200 
45 50 
45 50 

150 200 
edilmiştir • 

55 
20 
40 
40 

200 
50 
50 

200 

55 
20 
40 
40 

200 
50 
50 

200 

60 
20 
40 
40 

200 
so 
50 

200 

edilmiştir · 
125 150 200 225 3oO 

m/ m m/m m/m m/m m/~ 
290 370 540 700 
145 150 175 295 

36 40 50 75 
410 470 600 1040 
360 430 470 1070 
335 420 565 1165 
320 372 504 948 

84 84 96 96 
54 58 85 150 

250 250 280 320 
150 170 190 215 

4500 6000 7000 
3000 4000 5500 

·!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~=~~ 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 

Semti n ntaba11eai 

iZMiR SATIŞI 
Sokağı Emlak No. Cinai H hi111eai Hiateye göre 

muhammen K 

Darataç Şeb tler Sepetçi 123. 127 Pirina pamuk yatJ 
fabrikaıı 

36680 T. L 
kapalı sarf 

Albndat KöyaJb Kandere o 69500 metre murabbaı 
421 zeytin ve 42 adet 

5600 • 

Seydiköy Mataza mevkii o 
incır •tacını bari zeytinlik 
Meyhane ev ve yaj'hane 
ve ıki adet bat iJe 12000 
adet zeytin •tacını bari 
zeytınliğin 1/5 Ye tarJanuı 

6790 • 

1/3 bi •. 
Bornu.-a Çinrene mezarlıflnda 19 dekar batın 4/S hia. 3920 

" ı Buca aşağı Mecid•ye Yeııi E 44·34-34!1 Dükkb.,...,.. 14000 • Belediye cad. No, tajh 
ikinci Kordun 422/162 Hane 24500 • 
Karşıyaka Bayraklı Bornuva cad. 24 Hane 4200 • 

Alıancak Meıudiye cad. 184 1239,62 metre murabbaı ana 7000 • 
Bornuva Topuz E 29-37 No. taj Hane 4550 ,, 

1 J Darataç Paralı köpril cad. S3 • 69 Kab .. ehane 1 5040 ,, 

Yukarda yaı1lı emvalin miUkiyetleri gayrimübadil bonoıile ödenmek Gzere .e kapalı urf uaulile 

1 

arttı~nıaya konulmuştur . Alıcıların 25/11/935 paıarteai rnü aaat on dörtte lrmir MiUf Emllk Mü· 
dliriyetinde müteşekkil .. tı, komiıyonu11a müracaatları • --~--=-~ ------ T7 -

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

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

İdaremiz ihtiyacı için şartname ve projesine göre be-
1 heri 2300 lira muhammen bedelli üç adet kamyon pazar

lıkla satrn alınacaktır. Vermek istiyenlerin şartnameleri 
almak üzere her gün ve pazarlık için de 30-11-935 tari
hine müsadif cumartesi günü saat 11 de Kabataşta leva
zım ve mübayaat şubesindeki alını komisyonuna o/o 7 ,5 
güvenme paralarile birlikte müracaatları. ( 7182) 

edebilmesi için, bir kiloluk ve baston şeklinde çıkarılacaktır. 

3 - Birinci nevi ekmekte olduğu gibi bu nevi ekmeklerin altına 
da belediye zabıtası talimatnamesinin 381 inci maddesinde yazılı 
tadfat dahilinde fırıncının etiketi konacaktır. 

4 - Her ekmek fırıncısı ikinci nevi ekmek çıkannağa mecbur 
olduğu gibi ekmek satışı yapan şubeler ve diğer dükkanlar dahi 
müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak mikdarda ikinci nevi ek. 
mek bulunduracaklardrr. işbu ikinci nevi ekmekler dahil tartı ile 
satılacak ve bir kiloluğu "1001" gramdan eksik olmıyacaktır. 

5 - Yukarı.da yazıh hususlara aykm hareket edenler, beledi
ye zabıtası talimatnamesine ve umuru belediyeye müteallik ahka
mı cezaiye kanununa tevfikan ceza göreceklerdir. 

6 - İşbu ikinci nevi ekmeğin azami fiyatı da, birinci nevi ek
mekte olduğu gibi, muayyen zamanlarda belediyece tesbit oluna
rak usulü dairesinde ilan edilecektir. "B" "7310" 

Haliç Vapurları 
Türk Anonim 
Şirketinden: 

. btti 
Tahakkuk eden zarurete 111e _.,; 

tirketiınizin seferleri 22 T. Sf r-
935 Cuma güni.İ aktamı aor. ıe ~ _ 
den itibaren durdurmak meebU~• 
yetinde bulunduiu aaym yofcul 
bildirilir. 1' 

MUDIRIYE ,_.,,, 
--------------------~ ffıt" 

Sultanahmet Uçüncij Sulh 
kuk Mahkemesinden: "1J• 

E. Bivaı ve türekaar vekili a il" 
kat Alkivyadia tarafından BeYk,.ıs 
istiklal caddeıi 271 numarada _, 

"ka .... duracı V. Makraı aleyhine 1 

1,.0 
ettikleri cirolu senetle alacağı 0 ~ 
elli lirannı tahıil davasının i~r~ )'b 
dilen duru§maıında müddelll ;ifi 
bulunamadıiı mübaıiriıı ~e~
ıneıruhattan anlaıılmıf ... oldu teb
dan yirmi gün müddetle ılanen ı.Jı 

·101•"' ligat yapılmasına karar vel'1 dı'f ... ,. 
9 12 - 935 tarihine nsu fi• 
Pazartesi günü aaat 10,30 da "';, , 
kemeye gelmediğiniz takdirde . 1 ~., ~. 1 .. 
yabmızda muamele yapılacııg 
olunur. (16718) 
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1 
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250 gramllk ambalaj 

T U R Y A G ıaf, humi 1co1ar ... e bütün yemı-kler 
iç·n kullanılan miıkemmel bir nebati mutbab yatıdır. 
Çok idareli olup, ateı tuirile tebahhur edecek biç bir 
maddeyi muhteri detiJdir. 
Kendi ambalajında bir kaç ay taze olarak muhafaza 
edilebilir. 

Saf nebati TlJRYAÖ ile pitirileıı yemekler çok lezzetli 
~~ . 

T,URı<iYE YAG VE M~MULATı 
S4NAYii LiMiTED ŞiRKETi 

G:ü5uK ILA"LA R f 
f trayıp bulamadığınız şey hem kon 
~r. u, hem havadar hem ucuz 

ırahk Apartmanlar 
le kŞişli Bomonti Bulgar çarşı Efe so
a 46-48 telefon 49309. 

İstanbul • İzmir 

Osmanlı Ban kası 
Tor k An on [ 11J ş ı r k B ti,. Tesis Tarı hı: 1863 

~210 
.........__ ____________________ _ Sermayesi : 10.000.000 1ngi1 iz Lirası 

TUrkiyenin başhca tehirlerlle 

Rutubetli günlerde: 
l<.endinlzt Emniyet Altında 

Bulundurunuz! 

Pektorin 
Ôksürüğe;N ezleye. Bronşite karşı 
en müessir bir silah yerine geçer. 

KUTUSU al KURU$ 

ll~IR IEHHllHIJ mat mıml. simtı 
......... 

..........._ Dr. HAZIM - 
Cerrabpaşa baataoesi sah k cil· 
diye ve zühreviye mütebassuı. 
Caıatasarayla lng'İliz sefareb 

raıında tramvay cad. No 26 
9164 

Parls, Marsllya, nıs, Londra ve Man4iesterde 

Mısır, Kıbrıs, Irak, Iran, Filistin ve Yunaniıtan'da 
şubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna· 
nistanda Filyalleri vardır. a121 

Her türlü Banka muameleleri yapar. 

Yüksek Ziraat 
törlüğünden: 

Enstitüsü Rek-

1 - Kapalı zarf usuliyle 50 X 70 eb'adında elektrikle 
işlc::r 2700 kilo ağırlığında matbaa makinesi. 

2 - El ile işler 500 kilo ağırlığında kağıt kesme ma
kinesi 

3 - 200 voltluk ceryanla işler Komitatörlü elektrik 
motörü. 

4 - Basım sathı 30 X40,800 kilo ağırlığında 3 mer
daneli pedal makinesi alınacaktır. 

5 - Bu dört parça makinenin muhammen bedeli 
7 500 liradır. 

6 - Muvakkat teminat 563 liradır. 
7 - İhale 27-11-935 çarşam''a günü saat 15 te An· 

1 kara Yüksek Ziraat .Enstitüsü Rektörlük binasında ya
pılacaktır. Daha fazla tafsilat şartnamede yazılıdır. Pa
rasız verilen şartnameleri almak için idare müdürlüğüne 
mi.tracaatlan. (3216) (6895) 8910 

Nafıa Bakanlığından: 
Bakanlık müzesine yaptırılacak 7 34,44 lira keşif be

delli 4 adet camekanlı dolap ile 4 adet teşhir masası açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 26-11-9'35 sah günü 
saat 15 te Ankarada Bakanlık binasında yapılacaktır. 

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

(3253) (6982) 9089 

~ 
lstanbul Komutanlığı j 

Satınalma Komisyonu 
· illnlara 

, .- ~, 

,

1Zonguldakda Maden kömürü işleri i 
Genel Direktörlüğünden: 

İstanbul Komutanlığı ı 1 -- Ocaklar1mız civarında inşa edilmekte olan j 
birlikleri için 42400 kilo ı memurin evlerile amele binalar1nın takriben 2100 
patates açık eksiltme ile alı- 1 metre murabbaı doğrama ve 5000 metre murab· ı r 
nacaktır. Muhammen tutarı · baı mozaik işi kapah zarf usullle münakasaya 1 

2968 liradır. İlk teminatı konmuştur. 
223 liradır. Şartname her 2 - Bu işlere ait mukavele projesi fenni şart· 
gün öğleden evvel komis- name resimler ve madeni aksam numuneleri Is· 
yonda görülebilir. Eksiltme tanbul iş hanındaki şubemizde mevcut olup alAka· 
si 20 İkinciteşrin 935 çar- darlar müracaat ile malOmat alabilirler. 

11 3 - flat tekliflerini havi kapah zarfla SO iki. 
şamba günü saat 15 tedir. 'j' 
Eksiltmeye gireceklerin ilk Teşrin 935 cumartesi gUnU saat bire kadar Zon· 1 

teminatlarile birlikte belli ı guldakta Qenel DlrektörlUk muhaberat ,efliAine , 
makbuz mukabili tevdi edilecek ve yahut posta 1 

gün ve saatte Fındıklıda ar- 1 ile taahhütlü gönderilecektir. 
tırma ve eksiltme komisyo- ~ 4 _ Vaktinde verilmeyen teklif mektuplar1 iade 
nuna gelmeleri. ( 6903) unur. Posta teehhUrü kabul olunmaz. 

8888 

••• 
İstanbul Komutanlığı 

birlikleri için 45,000 kilo 
kuru fasulye kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Mu
hammen tutarı 7200 lira
dır. İlk teminat 540 liradır. 
Eksiltme 20-11-935 çar
şamba günü saat 15,30 da
dır. Şartnamesi Komisyon
da görülebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerindeki vesaikle 
birlikte teklif mektuplarını 
belli gün ve ihaleden en az 
bir saat evveline kadar Fın
dıklıda artırma ve eksiltme 
komisyonuna vermeleri. 
(6904) 8889 

• • * 
İstanbul Komutanlığı 

birlikleri için alınacak olan 
42,000 kilo nohut kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuş -
tur.Muhammen tutarı 5040 
liradır. İlk teminatı 3 7 8 1i -
radır. Eksiltmesi 20 İkinci
teşrin 935 çarşamba günü 
saat 15 tedir. Şartnamesi 
komisyonumuzda görüle
bilir. Eksiltmeye girecekle
rin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplarile 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 cü maddele
rindeki vesaikle birlikte tek 
lif mektuplarını belli gün 
ve ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Fındık
lıda artırma ve eksiltme ko-
misyonuna vermeleri. 
(6905) 

* ~ • 
8890 

İstanbul Komutanlığı 
birlikleri ihtiyacı için 40 bin 
kilo sadeyağı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Mu
hammen tutarı 34,000 lira
dır. İlk teminatı 2550 lira
dır. Eksiltmesi 21 İkinci
teşrin 935 perşembe günü 
saat 15 tedir. Şartnamesi 
komisyonumuzdan 250 ku
ruş mukabilinde alınabilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminat makbuz veya mek
tuplarile 2490 numaralı ka
nunun 2, 3 cü maddelerin
deki vesaiklerle birlikte tek
lif mektuplarını belli .gün 
ve ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Fındık
lıda Satxnalma komisyonu -
na vermeleri. ( 6906) 

8891 

• •• 
İstanbul Komutanlığı 

birlikleri için alınacak olan 
63,000 kilo bulgur kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuş
tur. Muhammen tutan 
9450 liradır. İlk teminatı 
709 liradır. Eksiltmesi 21 -
11-935 perşembe günü saat 
15,30 dadır. Şartnamesi ko 
misyonda görülebilir. Ek -
siltmeye gireceklerin ilk te
minat makbuz veya mektup 
larile 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerindeki ve -
saikle birlikte teklif mek • 
tuplannı belli gün ve ihale 
saatinden en az bir saat ev-

9348 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum ld~reai ilanları 

Aşağıda isim, miktar, muhammen bedel ve muvakkat 
teminatı yazılı gaz ve yağlar üç parti ve hizalarında gös
terilen tarihlerde Ankarada idare binasında Merkez do
kuzuncu eksiltme komisyonunca saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu eksiltmelerden herhangi birisine girmek istiyenle· 
rin buna ait teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan 
keza kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmiye ka
nuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve teklif
lerini ayni gün saat 14, 3 O a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 208 kuruş mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinden alınabilir. (7223) 

t S t M 
1 - Rezidü 
2 - Sürşof yağı 

Silindir yağı 
3-Gaz 

Pis gaz 

Miktar 
(Ton) 
800 
200 

20 
175 

70 

) 
) 
) 
) 

veline kadar Fındıklıda ar
tırma ve eksiltme komisyo
n una vermeleri. ( 6 9 O 7) 

8892 
• * • 

Gülhane hastanesi göz 
laboratuvarı için alınacağı 
evvelce ilan edilen ve 
ihale günü isteklisi çık
mayan alat ve malze
me açık eksiltme ile 21-
11-935 perşembe· günü saat 
16 dadır. Muhammen tuta
rı 776 lira 65 kuruştur. İlk 
teminatı 59 liradır. Şartna
mesi komisyonda görülebi
lir. Eksiltmeye gireceklerin 
ilk teminatlarile birlikte i
hale günü vakti muayyenin
de Fındıklıda artırma ve ek
siltme komisyonuna gelme -
leri. ( 7 2 71 ) 

* :,. * 
İstanbul Komutanlığı bir 

likleri ihtiyacı için alınacağı 
evvelce ilan edilerek ihale 
gunu isteklisi çıkmıyan 
4000 kilo domates salçası 
açık eksiltme ile alınacaktır: 
Muhammen tutan 760 lira 
olup ilk teminatı 5 7 liradır. 
Eksiltmesi 25·11-935 pazar 
tesi günü saat 15,30 dadır. 
Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. Eksiltmeye gire
ceklerin ihale günü vakti 
muayyeninde ilk teminatla
rile birlikte Fındıklıda Satın 
alma komisyonuna gelmele
ri. ( 7272) 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 
(Lira) (Lira) 

72000 4850 

45200 3390 

Eksiltme 
Tarihi 

9-12-35 

10-12-35 

41650 3123,75 11-12-35 
9338 

ki Komutanlığı ihtiya -
cı için 12,000 kilo 
mercimek açık eksiltme 
ile alınacaktır. Muhammen 
tutan 2400 liradır. İlk te -
minatı 180 liradır. Eksilt -
mesi 20-11-935 çarşamba 
günü saat 11 dedir. Şartna
mesi komisyonda görülebi -
lir. Eksiltmeye gireceklerin 
ilk teminatlarile birlikte iha 
le günü vakti muayyende 
Fındıklıda Satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

(7274) 
• • • 

Çatalca Müstahkem mev
ki Muhabere güvercinleri i
çin alınacağı evvelce ilan e
dilen ve ihale günü isteklisi 
çıkmıyan kuşyemi açık ek
siltme ile 22-11-935 cuma 
günü saat 15 tedir. Muham
men tutarı 327 liradır. İlk 
teminatı 2 5 liradır. Şartna
mesi komisyonda görülebi
lir. Eksiltmeye gireceklerin 
ilk teminatlarile ihale günü 
vakti muayyende Fındıklı· 
da Satınalma komisyonuna 
gelmeleri. ( 7 2 7 5 ) . ~ :,. 

İstanbul komutanlığı bir
likleri için alınacağı evvelce 
ilan edilen ve ihale günü 
vermeğe isteklisi çıkmadı
ğından 18, 7 O O kilo kuru so
ğan açrk eksiltme ile 25-1 1-
935 pazartesi günü saat 15 
tedir. Muhammen tutarı 

• • * 1028.50 kuruştur. İlk temi-
Çatalca Müstahkem mev- natı 80 liradır. Şartnamesi 

ki komutanlığı ihtiyacı için komisyonda görülebilir. Ek 
12,000 kilo nohut açık ek- siltmeye gireceklerin ilk te
siltme ile alınacaktır. Mu- minatlarile ihale günü vakti 
hammen tutarı 1440 liradır muayyende Fındıklıda Sa
İ~k tem.inatı 108 liradır. Ek- tmalma komisyonuna gel
sıltmesı 20-11-935 çarşam- meleri. (7276) 
ha günü saat 11,30 dadır. _. 
Şartnamesi komisyonda gö- ' ı=Ad k · d -
rülebilir. Eksiltmeye gire- emt I ti ar 
ceklerin ilk teminat makbuz ve 
larile birlikte vakti muayye. , Bel gevşekliğine 
n.inde Fındı.klıda artırma ek H Q R M Q B. N 
sıltme komısyonuna gelme- 1 
leri. ( 7 2 7 3) , rat11lat Galata po•ta kutusı 

* * - 1255 ---· Çatalca Müstahkem mev-. • - -·~·· 8793 

• 
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HASAN Acı .Badem Yağı Kremi 
Yağsız Gündüz, Yarım Yağlı Gece Kremleri . 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder . 
DOnyada mevc!Jd kttmlHin en nefiıleri, en ııbhileridir. Nazik cildli kadınlann hayat arkada .. dır. ihtiyarlan gençletitirir ve gençleri giizelleftirir. lnaana ebedi bir tar .. et yeren Haıan Acıbademyafı ile y•t"' 

ıündüz ye yuım yatlı l'ece kremlerini unutmay.nız Kutuıu 50, tilp halinde 20, Turkıyede yapılıpta Avrupa etiketi yapıfbnlan ve halkı aldatan knmlere yeıair ıtriyata aldanmayınız. Hasaa iımine ye markasına 
dikkat ediniz HASAN DEPOSU : Ankara • istanbul • Beyo§lu 

Kapah Zarf Usulile 
Eksiltme ilanı 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - lzmlt kl§ıt ve Karton fabrlkaaına alt Re
vir, ltCjl yıkanma yeri, genel girift Yolları, deko· 
vll pozu ve anrotman ltlerl vahidi flat eaa•ı ile 
ek•lltmeye 4jıkarllmıtbr. Bu l•l•ln tahmin edilen 
bedeli 44,882 Lira 24 kuru9tur. 

2 - Bu ite alt evrak tunlardır: 
a ) Ek•lltme prtnam•I 
b ) Mukavele proJ-1 
c ) Fenni 9artname 
d) Hu•u•I prtname 
e ) Metraj ve ketlf hull•a cetveli 
f ) Projeler 

l•tlyenler bu evrakı 223 kuru' mukablllnde 
SUmer Bank Ankara 9ub•lnden alablllrler. 

3 - Ekalltme 2S ikinci te,rln 1835 pazartesi 
gUnU •aat 15,30 da Ankara'da Ziraat Bankası 
blna•ında SUmer Bank Merkezindeki Koml•yonda 
yapdacakt1r. 

4 - Ek•iltme kapah zarf u•ullle yapllacakt1r. 
S - Ek•lltmeye girebilmek l~ln l•teklllerln 

S,348 Ura 70 kurut muvalckat teminat vermeal 
ve man ve fenni bakımdan bu iti muvaffakıyetle 
bqarabllece§lnl v•alkle lsbat etmeal llzımd1r. 

8 - Teklif mektuplar. yukarda yazıh gUn ve 
aaatten bir aaat evveline kadar mUnaka•a komi•· 
yonuna verlleblllr. Poeta ile gönderilecek mek· 
tuplar1n nihayet ihale eaatlnden bir saat evvel 
gelmlt ve zarfın kanuni 9ekllde kapablmıt alma· 
eı llzımdır. 

91'8 

. lstanbul Mıntakası Varidat Ta
hakkuk Müdürlüğünden: 

İstanbul mıntakası tahakkuk ve tahsil müdürlüklerile 
maliye şubeleri ihtiyacı için 162500 kilo odun 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 
ı 26 lira 7 5 kuruşluk muvakkat teminatı malsandığına 
yatırıp makbuzile birlikte muayyen gün ve saatte komis
yona gelmele!'i. ( 7 2 5 8) 9340 

2700 Kilo Sığır Eti 
Askeri Fabrikalar lstanbuJ Satın
ma komisyonundan: 

Muhammen bedeli 228 lira 90 kuruş olan 2700 kilo sı
ğıı eti Salı pazarında Askeri fabrikalar yollamasında Sa
tynalma komisyonu tarafından 6 Birincikanun 935 cuma 
günü saat 15 te açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklile
rın yüzde 7,5 muvakkat teminatı olan (altmış iki) lira 
l i kuruşu Beyoğlu malmüdürlüğüne yatırarak makbu-

zunu ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o gün 
ve saatte komisyonda bulunmaları ( 7 26 l) 

T opograf Mühendisi aranıyor , 
Balya madenlerinde çab,mak here l'enç bir topograf mübendi· 

aine ihtiyacımız Yardır. lıteklilerin bu zamana kadar çalışbklan 

yerlerin sertifika suretlerile fotograflanm ili9tir~rek yazı ile Galata 

mukez Rihhm han1ndaki tirket merkezine miiracaatlan ye bizzat 

F TÜRKiYAT SAHASlnDA MÜHiM BiR ESER iiiii 

Antropoloji ve Len§Ulatlk v•lkalarına göre: 

TÜRKLERLE HiND-AVRU· 
PALILARIN MENŞE BiRLiGi 

lsmail Hami Damtmend'ln senelerce sUrmUş bir 
emek mahaulU olan ve bugün çıkan bu eser en es
ki vesikalara istinaden en eski TUrk tipini antropo· 
loji bakımından tasbit etmektedir. Dört yUz sahife 
tutan bu clldln muhteviyab şunlardır: 

Zend - Avestaya göre Türk tipi • Tevrata göre 
TUrk tipi • Kur'ana göre TUrk tipi • Hadise göre 
TUrk tipi • Tarih ve edebiyata göre Türk tipi. 

Bu eser piyasada pek az buJundul)undan, bir an 
evvel tedarikini tavsiye ederiz. Fiyatı Uç ve cildllsi - - l'etirmeleri lhımdır. 

9279 Uç buçuk liradır, 

---------------\._ Satış yeri: KANAAT KiTAB EVi ~J 
Köprü inşaatı Eksiltme illnı 

Nafıa Bakanlığından: 
Şose ve Köprüler başkanhğından: 

İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılmamış olan 
Ankara vilayetinde Çubuk kasabası içinde 12,500 lira 
keşif bedelli Betonarme Çubuk köprüsü inşaatının kapalı 
:r.arf usulile eksiltmesi 6-12-935 tarihli cuma günü saat 
16 da Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme 
komisyonu odasında değişik şartlarla yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mütefen-i diğer evrak 
62,5 kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğin
den alınabilir. 

l\ıJuvakkat teminat 93 7.5 liradır. 
İsteklilerin yapmış oldukları işlere ait vesikaları iha

l~den en az üç gün evvel göstererek Nafıa Vekaletinden 
ehliyet vesikam alınmam li.zımdır. 

Teklif mektuplannm e-12-935 tarihli cuma günü sa
at 15 e kadar Ankarada şose ve köprüler reisliğine veril
mesi lazmıdır. ( 3 3 84) ( 7 2 6 9) 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilinlan 

Mevkii Cinsi Miktan Tah. Fi. Teminatı İMie Saati 

Ton Ku. 1an. Lira tarihi 

Ezine Un 220 14 50 2310 2-12-935 14 
Bayramiç Un 165 14 50 1795 3-12-935 14 
Bayramiç Un 176 14 50 1914 4-12-935 14 

Ezine ve Bayramiç için kapalı zarfına talip çıkmadı
ğından tekrar kapalı zarfla alınacaktır. Unun miktarı 
teminat ve ihale tarihleri yukarda gösterilmiştir. Şart -
namesi eskisi gibidir. İsteklilerin kanunun 2,3 üncü 
maddelerinde yazılı vesaikle teklif mektuplarının ihale 
saatinden bir saat evvel Bayramiçta Tümen Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. (453) (7145) 

9183 . *. 
Demirköyün 230,000 kilo yeniden kapalı zarfla eksilt-

arpasına istekli çıkmadığn{- meye konmuştur. İhalesi 
dan pazarlıkla alınan mik - 30-11-935 cumartesi günü 
tar düşüldükten sonra ge- saat 11 de yapılacaktır. Tah 
ri kalan 190,000 kilo arpa- min edilen tutarı 15199 lira 
sı, 250,000 kilo samanın pa- 68 kuruştur. Muvakkat te -
zctclıkla alınan düşüldükten minatı 1140 liradır. Şartna
sonra geri kalan 220,000 mesi her gün komisyonda 

Avrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitiisiindertl 

I 

1 - Maden Mühendisliği tahsil etmek üzere Avrupa• 
ya musabaka ile 27 talebe gönderilecektir. İstiyenleriıı 
aşağıdaki şartlan haiz olması lazımdır. 

A - Türk olmak, . 
B - Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ~ 

sıhhati tam olmak, sıhhi muayene Ankarada yaptırda" 
caktır. 

C - Lise mezunu olup fransızca, almanca, İngilizci 
dillerinden birisini okuyup yazabilmek, 

D - Yaşı 18 den aşağı 2 5 ten ~ukan olmamak, 
2 - Musabakaimtiharu Ankarada M. T. A. Enstitik' 

sünde 4 lkinciklnun 936 cumartesi günü yapılac~ 
Açılacak musabaka imtihanında kazanmış olmakla betr 
her gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibari"' 
le 27 arasında bulunmaları gereklidir. 

3 - İmtihan: Hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik~ 
kimya ve yukarda yazılı ecnebi lisanlardan birisindetl 
yapılacaktır. 

4 - Tahsile gönderilecek olanları ilerde tahsil miid" 
detleri kadar mecburi hizmete tabi olduklarından bu hU" 
susta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahbilt" 
name verecekler ve bunun için de muteber kefil göstere
ceklerdir. 

5 - İsteklilerin: Nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal ~ 
rakası, mektep şahadetnamesi veya bunların tasdikli sll" 
retleri, 4 kıta fotoğraf ve dilekçelerini 2 İkincikanun 936 
günü akşamına kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü~ 
nel Direktörlüğüne göndermeleri ve 3 üncü cuma güııU 
sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere öğleden evvel Ba1 
:Hasan Apartmanındaki Enstitü dairesinde bulunmalat' 
ilan olunur. (3385) (7268) 

Feyzlye Mezunları 
Ve Muhipleri cemlyetlndeıt: 
10-11~ tarihindeki .... ._ 

lik konıre toplanbunda elueriyet 
olmadıfmdan heyeti umumiye içti
maı 24 - 11 - 31 Pazar aünü la• 

at 11 de Nitantqında ltık liaeıinde 
akdedileceii 1ayın Üyelerine ilin 
olunur. 

Devredilecek ltlhra Beratı 

lıtanbul Uçüncü icra Meıout'd" 
iun6n: , ., 

Bir borçtan dolayı mahcuı: __... 
paraya çenilmui mukarrer H......
demir 25 lefriniaani 931 tarih~ 
1aat 12 ile 13 araamda Gal•~ _ 
Azapkapısmda Şemıi Pat• _,_ _ 

---------------------- kilo samanı tekrar kapalı İ 
zarfla eksiltmeye konulmuş görülebilir. steklilerin ka -

Hukuk Fakültesi Dekanhğından : tur. İhaleleri 29-11-935 cu- nuni ikametgah vesikalarını m~~z:;:~ :lih.ie!:..fy~~. h:~~!~ 
· b -1 ·k · · · · ·· ma gu··nü saat 14, 1 S tedir. da koymuş oldukları halde daki ihtira için alnrmıt dan 13 

fmda 43 No l.ı dükkin önüode ~ 
çık arttırma auretile paraya ~ 
lecek •e kıymeti muhamıne · 
% 75 ini bulmadı v ı takdirde İ~ 
arttırmaaı 29 t91riniıani 93$ cu;:.. 
sünü aaat 12 - 13 araunda ... • r 
mahalde paraya çevrileceii ıliJI 

I·Iukuk Fakültesıne ag ı ı tısat ve içtımaıyat enstıtu- Sonkanun 1932 tarih •e 1329 nu-
sünün geçen seneye mahsus sertifika sınavları 2 Birinci- İsteklilerin Vize satınalma usulüne göre yapacakları maralı ihtira beratmın ihtiva ettiii ---··-.. ,;..· ______ ,,,;,..-

lunur. (16716) 

kanun 935 pazartesi günü başlayacaktır. Sınavlara gire- komisyonuna gelmeleri. kapalı zarfları ihale günü hukuk bu kere batkaama deeıir ve.. _.,. 
( 448) (7109) 9213 yahut icara •erİlmeıi teklif edil· Umumi neıriyat ve yuı iflcrl cer 

cek olanların 18 İkinciteşrinden 28 İkinciteşrine kadar saat 10 na kadar Boluda ko- mekte olmakla bu hmuata fazla düril: Etem izzet BENiCE· Ga~ ır 
fakül. te kalemı·ne ı·simlerini yazdırmaları ve sınav ve sına- • • • mı·syona vermelen· duyuru_ Jllaltimat edinmek isteyenlerin Ga- şı kf'" 

latada Alfan H .. 1 inci kat 1--4 ellik•~ Matbaacılık T. A. r 
va kabul şartlan hakkında fazla malumat almak istiyen- Bolu Askeri ihtiyaç ıçın lur. ( 45 5) ( 717 4) numaralara müracaat eylemeleri tanbul, Ankara caddeaL ıoo 
]erin enstitüye müracaatları lüzumu ilan olunur. (7259) alınacak olan 94998 kilo un 9244 ilin olunur. Ba11Jdıtı ver : TAN Matba• " 

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

Havalar soğudu, sıhhatinıze dik ACRILARA • SIZILARA 
kat ediniz. Ehemmiyetsiz görülen 
bir hastahk bUJUk ve vahim ne
ticeler doguratiilir. Nezleye, 
So§uk Algınlı§ına 
Gripe, Romatizma,a, ._ .. 

Aaadoludaki eczaneler kıtlık ibtıyaclarını fimdiden temin etme-
BBŞ ve Di, agrllarıns lidtrler Tootan letanbulda ZAMAN Eeu d•po•onda ••hhr 

En tesirli ilaçtır. 
ALGOPAN harici tesir
lerden korunmak için madeni 
kutulara konmuştur. isim 
ve markasma dikKat. 


