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italyanlar Harekatın . Purduğunu Bildiriyor 
Kuzey Çinin istiklali Musolininin Damadının Bindiği Bir Hat Daha 

Tayyare Habeşler Ayın 22 sinde Japonya Asya da Geniş Bir 

Tarafından Delik Deşik Edildi! b~;;,!'!~Sı~~:~.~:h~~~ı'.::~ Nüfus Bölgesi Elde Ediyorl 
açılma törenine konuklan götürecek Japon 1 a r K uz ey Ç i n i n istiklllini 

Kont Ciano Yaralanmadı, 
Bin Kişinin Öldüğü 

Habeşlerden 6- 7 
Zannediliyor 

olan birinci tren yarın 12,45 te, ikin- zorla temin etmek istiyorlar 
ci tren 13,3 5 te buradan hareket ede-
ceklerdir. Trenler cuma günü Diyarı 
bckirc varacaklardır. Törene saat on 
beşte başlanacak, birinci umumi mü
fettişlik, belediye, Halkevi adına bi -
rer söylev verilecek, bundan sonra Ba 
yındırlık Bakanı Ali Çctinkaya söyle

~zlrarda: Habeflerin alıınlarile de-
defilt edilen ve Maltalleye inme 

~· "1ecbur olan Muaaolininin dama
it ı Kont Ciano'nun tayyaresi Ma -
le.aile ü~erinde uçarken - Yanda: 

0 nt Ciano ölüm damgalı tayyare
•inin bafında 

«ICjaklarla Habeşler 
•rasında muharebe 

Tiğre cephesi, ı g (Havas Ajansı 
:ı~habirindcn) - Makallenin güney 

•
0 &usunda, yirmi ltalyan uçağı ile bir 

;ıvayete göre 20,000, bir rivayete gö
kc de 7000 kişiden ibaret olan Habeş 
lrlUVVctlcri arasında bir müsademe ol-

U!tur. Bu müsademe, son günlerb 
en önemli hadisesi olarak telakki edil
~c.ktedir. ltalyan tayyareleri Habeş
crın üzerine altı bin kilo bomba at-

lrlıtlardır. Habeşle_ buna tayyare to
J>u, tüfenk ve mitralyözle mukabele 
htrrıi!lerdir. Söylendiğine göre, bu mu 
rh.ıtcb~de ölen ve yaralanan Habeşlc-

hlıkdarı çok büyüktür. Muhtelif 
llti:},\\!rdan çıkan haberlere göre 
l'araıa 1 

...... ~T~~~ askeri ölmüş ve 
,_ nmıştır. Buna mu .. _., Jt 

1 "4ltın d . d T .lllYan
~ a zayıatı var ır. ayyare nucu-
d ~~· Muasolininin iki oğlu ile dama
~ ıano da iştirak etmiştir. Ciayonun 
tıfYa~~sine, hava topları tarafından a
k an uç obüs ile otuz altı mitralyöz 
ı:rıunu isabet etmiştir. Ciano'ya bir 
&ı' olınamıştır. Yalnız makinist baca 
tnndan ağır surette yaralanmıştır. Ci
~onun tayyaresi, büyük bir tehlikeye 
k ruz. kalmışken sırf bu makinistin 
kuca-at.~ sayesinde kurtulmuştur. Çün
ıa.ı:buılerden birisi benzin deposuna 

t ederek burasını delmiştir. Baca 

[ Arka11 9 uncuda) . 
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F aşiıt konıeyinden 
aanra çılcan bildirik 

Süel Hareket 
Biraz Duracak 

Roma, 19 A.A. - Fatiıt Konıe

yi, toplantı11nın sonunda yayılan 
bildirikte aadece Duçe'nin iki aa -
at müddetle ıüel ve ıiyaıal mahi
yette izahat vermit olduğunu kay
detmektedir: 

Bildirilt, beltleme devre.inin 
bGflamıf olcluiunu aöylemektedir. 
ltalyanın yapmaltta olduiu aele
ri11 önümü~delti aalhaaına ait aüel 
ha:aırlılıların pelt o kadar yakın
.., .. ., -·'-•va.caic .anılmaktadır. 

ltalyanların, taarruz;a a-eçme -
den evvel Tembien bölge.ini te -
mi~lemeleri icap etmelttedir. Bu 
ifi Marefal Bado;lio yapacaktır. 

Diplomatilıı alanda da ltararaız
lılt vardır. Binaenaleyh aüel hare
ltetlere ve /ngiltere ile ltalya ara
aındalti euvellti müz.alterenin 
aonuçlanna intiz.aren Fafiat Kon
seyi 18 lllııltanuna bıraltılmıftır. ____ _...._,_,....... __ ./ 

~~__,...._,.. vini verecektir. ------
Vaziyet 

Maltalle civarında 20 ltalyan u
çaiı ile, Habef lıuvuetleri arcuında 
ıiddetli muharebe olmuıtur. 1-
talyanlar ·6000 ltilo airrlıiında 
bombalar atmıflar ue Habefler bu
na atefle mukavemet etmiflerdir. 

Muaaolininin damadının bindiii 
tayyare Habef lrurfunlan .,. obüa
lerile delilt tletilt olmUf, malriniat 
bacaiıntlan alır •urctt• yaralan -
mııtır. 

Ciano'nun tayyGTeaİ, pçlülıle 
ltlalıalleye ••lebilmittir. 

ltalyanlar ıimdi ulalt telelt çete 
harpleri yapmaJıtculırlar. 

Yeni bGf ltomat.,. Eritreye Bide
ne kadar Halleı lull'elıatı bir tavalı 
ltul deureai Beçirecelıtir. 

Romadalti yüluelt lafİal lronae
yi, bir toplantı aonunda neırettiii 
biltlirilıte •unu,...,,..,. aöylemelıten 
çekinmemiftir. lı.ı,,.,.,,,,. t,.,.,.,.., • 
za Beçmeclen e.,.,.ı. T em6iyen böl· 
geaini yani Malıalle ciuanıu temiı
lemek ar~uıundadvlar. 
Bi'41~ _. kff~m dF.4ff • 

funu «iylerlre11 diplomatilt alanda 
da lıarar•alıklar oltlujunu ltaydet
miflir. Bu Bayet manalıdır. Faltat 
Habeflerin bu te""ltlnıl devreai e•· 
ncuında bof duracalılanru :zannet • 
melt hatadır. 

Gelen telgrcıllara nazaran Ma
ltallenin cenubunda büyük Habef 
ltuvvetleri toplanmalttadır. Har • 
rar'a da llüyülı ordular yrğılmıftır. 
imparator her ne pahaaına oluraa 
olaun ltalyan yürüyüıüne mulıaue
met edilme•ini emretmiftir. 

Yeni baf ltomutan B•linceye ita. 
dar Habeflerin bir taarruza geçme 
feri ve lıraattan iatilade etmeleri 
çolt muhtemeldir. 

ltalya - ingiltere 
GörüŞmeleri 

Paris, 19 A.A - Mussolini ile Sir 
Drummond 'arasındaki son görüşme
lerde Habet meselesi asla mevzuu ba
his olmayıp yalnız Akdeniz meselesi 
konuşulmuştur. Neticede ancak rsi-

[ Arkası 9 uncuda 

Mısırda Ga
leyan Henüz 
Bastırılmadı 
Cenevrenin Vef d partisinin 
protestosunu nazarı itibara 
alacaiına ihtimal verilmivor 

Ulular SMyeten Genel Seltreteri 
Avenol ve Mıaır uluueverlerinin 
V eld par"-.•inin reiai Naha.s PGfa 

[Yazısı 9 uncu sayfamızda] 

ikinci Nevi 
Ekmek Çıktı 

Evvelki gün belediye narh komisyo 
nunun verdiği karar üzerine dünden 
itibaren ikinci nevi ekmek çıkarılma
ya batlanmıştır. Yalnız: mesele fırın
lara geç vakit bildirildiği için bazı 
bölgelerde ikinci ekmek çıkarılamamış 
tır. lkinci ekmek, halk tarafından 
memnuniyetle karşılanmıştır. Bazı fı
rınlar, ikinci ekmek çıkarmaya hazır
landıkları için ötcdenberi piyasaya 
çıkardıkları birinci nevi ekmek adedi
ni azaltacaklardır. Bugün bütün fı • 
rınlarda ikinci nevi ckm~k bulur.abile 
cektir. Fiyatı 11 kuruş 30 paradır. 

[Eltmelı mea'eleai halrltında da
ha etrallı malumatı üçüncü aayla
mı:ada bulacaltaınıa] 

''Ulus,, un Dil Yazı/arı 

Ehemiyef -Mühim 
Türk dilinin etimoloji, morfoloji ve fonetik bakımından 

çözümlenme metodu bu sözleri türkçe gösteriyor 
EHEMIYET 

Kelimenin etimolojik şekli: 
(i) (2) (3) (4) 
(eh+ cm + iy +et) tir. 

( 1) eh: Büyüklük, yükseklik, esas 
anlamlarına gelir (ek + e, ak + a, 
ai, a, •g + e, sözlerindeki köklerin 
aynıdır). 

(2) em: Kökün anlamını haiz olan 
süje veya objeyi gösterir. 

Eh + em """' ebem: büyük, yük-
sek, esas demektir. • 

(3) iy: (. + y) eki sözün manaıı
nı tamamlar, tıayin eder (k, g, h gibi). 

(4) ·et: anlatılan mananın müspet 
ve müstakil varlığını gösterir. 

(Ehemmiyet): Büyüklüğü, esaıh
lığı müspet olan bir manayı ifade 
eder. 

Yoakutçada, sadece (eh) birisinin 
sözlerine ehemiyet vermek, kaydet
mek anlamına da kullanılır. 

Not: - Kelimeyi (Ehemmiyyet) 
tarzında telaffuz etmek fuzuliğ gayret 
olur. 

Bu fCklin etimolojisini arayalım: 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(eh + cm + cm + iy + iy + et) 
(1) eh: Kök, 
(2) em: Orijininde, (eğ) dir. 

Eh + eğ'' ı:::;,. ehei büyük (eke 
(i) gibi). "Ei" eki, kökün anlamını 
haiz süje veya objeyi gösterdi. 

(3) em: "ebej" sözünde anlatılmı! 
olan manayı, tekrar kendi üzerine 
alan bir süje vey. obje oldu. • 
Eheğ + em -= elM!IDID olacak; 

(. + ie) yerine, kendinden aonraki 
(m) kaim olacak. 

(4) İy: yahut (eğ) eki, ıözUn ma
nasını ifade edecek. Ehemmei (. iy) 
-= ebem demektir. 

(5) İy: Bundan evelki ekin rolü
nü yapan ayni ek. 

(6) et: gördüğümüz manayı veren 
ek. 

Hatn-a: - Türk sözlerinin kuru
luşunda gayet kesin bir tabiğilik ve 
lojik vardır. 

[Arkası 3 üncüde] 

Yü~ milyon nülıula ,imal Çin lederaayonunu göaterir harita 

Şimali Çinin İ•tiltlalini ilan etme
•İ artılr bir pn meaeleai halini al -
mıfhr. YultGTıdalti haritada görüle 
ceii üzere bu yeni ledaaayon bef 
eyaletten miireltlteptir ve nüluau 
100 milyon lttulOTdır. 

Bu iatiltlil ltarwlteti Japonlann 
A•yada ilerleme aİJllU•llerinin hir 
neticaitlir. Cünlrii ,imalı Çin lede
,...,.,.. mahalli 6ir lromite ile Ja
pon mİİfGllİrleri taralıntlan Ular• 
olunacaktır. 

Çindelci Japon militari•t harelte
tinin baılıanı Kun;y Çindeki aalıeri 
erJtcina bir ültimatom Hrmİf •fer, 
•ir lethrra)'On helinde 6irleımelt 
için mü«ıil ceuap vermealer•e, 2e1-

ten bu haualüle toplanmıı olan Ja
pon aalterlerinin Çin •etini aıacak
lannı ue Hopei'yi İfgal edeceltleri
ni bildirmiıtir. 

Bu itibarla fimali Çinin . tıpkı 
Mancultu İmparatorluiu gibi Ja -
ponlann idareainde bir devlet ola -

[Arkası 9 uncuda] 
~·in Generallerınden ~ang Ha7 

Çelı 

MUHACiRLER BEKLIYE DURSUN 

Vapurcular Köstenceden 
Göçmen 

Taşımamağa Karar Verdiler! 

Köstenceden yurdumuza muhacir 
nakliyatı yapan vapur sahipleri Ro -
manyada kartılaıtıklan döviz güçlük
lerinden bahsederek bu vaziyette nak 
liyata devam edemiycceklerini Eko
nqmi Bakanlığına bildirmişlerdi. Va
purcular hükumete, yaptıkları muka
vele mucibince Köstcnceden alacakla 
rı milyonlarca leyin Romanya hüku
meti tapafından harice çıkarılmasına 
müsaade edilmediğini söylemektedir
ler. Bu vaziyetin henüz önüne geçile
mediği için vapur sahipleri borca gir
diklerini ileri süre~k vapurlarını işlet 
memeğe karar vermişlerdir. Fakat di
ğer taraftan vapurcularm bu it için 
hükumetle yaptıkları mukavelede, 
vapurcuların nakliyatı durdurdukları 
takdirde hüki'tmet tarafmdan hususi 
surette tutulacak vapurlarla nakliya -
tın temin edileceği ve bu masraflarla 
husule gelecek zarar ve ziyanın vapur Anayurda ltauufmalt için belılefen 
cular hesabına geçirileceği yazılır.Bu- göçmen tipleri 
na göre göçmen nakliyatının durması ı bu it etrafında normal tetkiklerde 
na imkan yoktur. Ekonomi Bakanlığı bulunmaktadır. 
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Düşündükc;e 

Tütün ikramiyeleri 
. Cigara kutumun içinden çıkan 

bır kağıdın üstünde şu satırları 
o~udum: "Yenice cigarasmı içi
nız. Yenice paketleri içine ikra
miye fişleri konuldu. Bu fişler 
mukabilinde para olarak 5 lira
dan 100 liraya kadar muhtelif ik 
ramiyeler dağıtılacaktır.,, 

Matbuat Kanunu, meslek ciddi 
yetini bozmaması için, kur'alı ik
ramiyeleri yasak etmiştir. Yer 
yüzünün bütün gazeteleri için 
hak olan bir hareket, bizim için 
suçtur. Gazetelerin kur'alı ikra
miye vermelerinin bazı mahzur
ları olsa bile büyük bir ümidi de 
vardır: okuyucu sayısını. ve bu 
vesile ile okuma temayülünü ar
tırmak 

Kur'alı ikramiyelere karşı en 
çok hassas olan sınıf, genç ço
cuklardır. Kur'alı ikramiye vade 
den herşeyi, çikolataları. mecmu 
aları ve gazeteleri, ciga~aları al
mak isterler. 

Çikolata çocukların vücudü, 
~ecmua ve gazete de beyni için 
hır gıdadır. Fakat tütün zehir
dir. 

. Genç çocukları okumaya teş
vık eden matbuata kur'alı ikra
miyeyi yasak edip·te vücutlerini 
~~hirleyen, tütün içmeğe teşvik 
ıcı~ kutularım bir niyet paketi 
halıne. koymak ciddiyete uygun 
mudur? 

Bu ikramiye kağıtları hemen 
yırtıln;a.lı ~e. kabil~.e cigara pa • 
ketlerının ıçıne şoyle bir yazı 
konmalıdır: "Çocuklar! Hasta -
lar ! Sakın tütün içmeyiniz! Tü
tün zehirdir: İspirtolu ickiler
rlen ziyade vücude, sinirle;e, bey 
ne zar~r verir. Tütün içen iştahı
nı, muvazenesini ve hafızasını 
kaybeder. Hele çocuklar ve has
talar için tütün, ölümdür.,, 
B~nu ben .söylemiyorum, tıp 

fennı ve terbıye ilmi söylüyor! 
Peyami SAFA 

Kömür fiatları ve nakil 
vasıtaları 

_ Ta, kömür Hatlarının 130 kuruş 
ındirildiğit ilgililere bildirilmiıtir. Ten 
zilitlt fiyatla kömür satı§larına bu
günden itibaren başlanataktır l<ömür 
fiatlarının indirilmesi bazı nakil va
sıtaları tarifelerinin de ucuzlamasını 
kap ettirmektedir. Bunlar arasında 
dektrik ve Tramvay sosyeteleri de 
vardır. Ancak elckrik ve tramvay ta
rifeleri her üç ayda bir tesbit edil
mektedir. Bu iş yapılı" ken tabii narh 
komisyonunun yaptığı gibi - tarifenin 
~cuzlama~ma. tesir edecek sebeplerin 
uç ay evvelkı durumu ve yine bu u -
cuzluğa veya pahalılığa tesir edecek 
maddelerin de on beş gün evvelki fi
yatları gözönünde tutulmaktadır. E -
lektrik ve t -amvay tarifeleri şimcli tes 
bit edilmiş bulunmaktadır. Bu sebep
le y~ni ~ç ay};~ tarifeler yılbaşında 
tesbıt edılecektır. Her iki tarifenin de 
~~uzlatılacağı muhakkak görülmekt;e
aır. 

Cirit oyunları 
Havanın fenaığı yüzünden bu haf

ta yapılamıyan cirit oyunları önümüz
deki pazar gününe bırakılmıştır. O
y~~ları tertip eden Beyoğlu Halkevi 
n:usabakanın halk tarafından iyi ta
kıp olunmasını temin için lazımgelen 
hazırlıklara devam etmektedir. •Müsa 
b~ka saat 14 den l 6 ya kadar sürecek 
tır. 

No. 95 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDJ 

Cemile Salahattinle danaı bitir
dikten aonra bir tampanya daha 
İçmek için büfeye doğru gidiyor
du. Karııaına Tahıin Bey çıktı: 

- Gel, dedi, ıeni telefondan 
iatiyorlar. 

Cemile ıaıırarak durdu: 
- Telefondan mı ? Kim iıtiyor? 
- Evveli. beni çaiırdılar. Get-

tim. Senin valide imiı. Seninle ko
nuıın.k iıtiyor. 

- Ne konuıacak? 
- Huauıi bir ıeydir diye aorma-

dnn, o da aöyle;nedi. 
- Nerede telefon? 
- Gel benimle. 
Beraber yürüdüler. Koridora çık

trklan zaman Tahıin Bey Cemile
yi telefon odaarna ıötürm.ıini u,ak 
lantan birine emretti. 

Küçük, zarif bir oda idi. Cemile 
telefonu eline alarak sordu: 

- Anne! Sen miıin? 
Gayet uzaktan gelen bir ince tit

rek aes: 
- Cemile! Cemile! diyordu. 
- Anne, benim, geldim, ne var? 

Günln i~lnden 

Haliç Seferleri 1 ~------· _ 

Akaya Geçiyor
1 

Ne Dersiniz? 
1 

KUÇUK HABERLER 

' • Ingilterenin Ankara sefiri Sir 

!\'liize kom;4'eri r --ede"! 
Kanalizasyon için çalışan işçilerftl 

kazmaları ikide bir ya bir lfl'bdi, ya 
bir sütun başlığını, yahut yer altında 
asırlar geçirmiş bir Bizans yapısııtııL 
mermer merdivenlerini meydana çıka
rıyor. Öyle ki ciün de gazeteleril!IİI 
karnı deşilmiş bir Süleymaniye soka• 
ğında kazmaların gösterdikleri bir ye
ni marifeti bize bildiriyorlardı. Memurlar arasında de

ğişiklik yapılmıyacak 
Haliç şirketi ilgili makamlara bildir 

?i.ği karar mucibince cuma gününden 
ıtıbaren seferlerini tatil edecektir. Şir 
ket memurları aralaında toplanarak 
kendilerine bir mikdar t-azminat veril 
mesi için sosyete direktörlüğüne mü
racaat etmişlerdir. Sosyete ida:-e mec
lisi dünkü toplantısında bu müracaatı 
müzakere etmişse de kat'i bir karar 
verememiş ve bunun da diğer tcfer
rilat ile birlikte bu !haftaki toplantıda 
görü~ülmesine karar vermiştir. Bele
diye sosyete arasındaki anlaşamamaz
lık davasına önümüzdeki ayın yirmi
sinde bakılacaktır. Alakadar makam
l~r seyrüseferin durmaması için Ha
lıç vapurlarının Akay idaresi ta·afın
dnn işletilmesini düşünmektedirler. 
Bu hususta Akay idaresine henüz res
mi bir emir gelmemiştir. Fakat bugün 
ya~ın ~konomi Bakanlığından buna 
?aır t~l~mat beklenmetkedir. Akay 
ı~aresı ış!~t~eği üzerine aldığı tak
dırde Eyup ıle keresteciler arasında 
nakliyat yapan otobüslerin kaldırılma 
sını isteyecektir. İsletme şimdilik sos
yetenin eski vapurlarile yapılacak ve 
~emur kadrolarında hiç bir değisik
lı_k _olmayacaktır. Haliç şirketi faaliye 
!tnı durdurmakla beraber Bakanlık 
ve belediye ile olan müzakerele·ine 
devam edecektir, İleride verilecek 
kat'i karara göre muvakkat işletme 
kat'i bir şekle bağlanacaktır. 

Facianın 
Tahkikah 
İnebolu ~apuru tayfalarının sorgu

farına Denızyolları idaresinde devam 
cdilme.~t~dir.: Dün de İzmirden yeni 
gelen uçuncu kaptan Rami, baş çark
çı Salim, ikinci çarkçı Halit, mülazim 
kaptan Bedri, makine lostromosu Mus 
tafa ve serdümen Basanın ifadelerine 
müracaat edilmiştir. Sorgular bittik
ten sonra icap ederse müvaceheler 
yapılaacktır. 

Vapurdaki yük 
İnebolu vapurundaki hamulenin 

hakiki cins ve mikda:-ının tea.biti için 
Mersinden Izmire kadar muhtelif is
kelelerden y'iiklenen eşyaların manı -
festoları Deniıyolları idaresine gön
derilmt-~tedir.Şimdive kadar gelen liı 
telere gore vapurdaki pamuk mikdarı 
çok azdır. Geri kalan manifestoların 
da gelmesinden sonra işletme di-ek
törü Zekeriya bu mesele etrafındaki 
r~porunu genel direktörlüğe verecek
tır. 

• Vapurların kontrolu 
Deniz Ticaret Direktörlüğü kontrol 

ve fen heyetleri tarafından limanımız 
daki •bütün ticaret ve posta vapurları
nın kontrolüne devam edilmektedir 
Şimdiye kadar Ankara, E'te, Gülni: 
hal, Gülcemal, Bandırma, Tayyar. U
ğur ve Aksu vapurlarının kontrolleri 
tamamlanmıştır. Muayeneleri yapılan 
vapu~~a-~da .. ~~ak bir noksan veya ku
sur goruldugu takdirde geminin hare
ketine mani olunacaktır. 
Kaptan polialikten yetİfme de~ildir 

Dün bazı gazetelerin yazdığı gibi 
İnebolu vapuru süvarisi Mehmet Ali 
kaetanın P.oli.slikten yetişme olduğu 
dogru degıldır. Mehmet Ali kaptan 
329 senesinde Bahriye mektebinden 
çıkmiş ve ilk olarak Akdeniz vapuru
na mülazim kaptan olarak gi·miştir. 
Uzun müddet mufıteli{ vapurlarda va 
zife alan Mehmet Ali kaptan nihayet 
Ineboluva süvari olmuştur. 

Ne iatiyoraun? 
r Kıznn ••• ' Ben ıana Fatihten 

eczahaneden telefon ediyorum. 
- F atihden mi? 
- Evet ..• Karasümrükte yangm 

var, Cemile! 
Cemile anıızın talcallua eden 

parmaklarile telefonu daha aıln tu
tarak bağırdı: 

- Karaıümrükte mi? Ne taraf
ta? 

- Bizim mahallede. 
- Sahi mi ıöylüyoraun? Bizim 

ev? Bizim ev? Yangın yakın mı? 
Kıaa bir ıükuttan sonra Aıiye 

Hanım şu cevabı verdi ı 
- Yanıyor! 
- Ne yanıyor? 
- Ev ... Bizim ev! 
Cemile taıırmıftı. Gözl~rini ala

bildiğine açarak ve cihazı kulmirna 
iyice yapıftırarak: 

- Sabi mi aöylüyonun? diye ba-
ğırdı. 

- Evet. 
- Geleyim mi ben? 
- lıtemez. Faydaaı yok. Ben de 

apartaıana dönüyorum. Zavallı 
muhtarlar, yağlıkçılar, kavaf, bizim 
Hafize, hep yanmıılar. Peritan ol
mut biçareler ••. Ben de geç haber 
atdım, Şahinde =ıe otomofile binip 
ko§tum, nafile ... 

- Nereden çıkmı§ yangın? 
- Bizim aokaktan, bizim ••• Arap 

Mehmedin ahırından •. 

YUKSEL Ki ... 
Hangi ıair demi§tİr unuttuk. , day atoku vardır. Bugün buğda)'ı 

Fakat acaba: " .. . . ucu;ılatmakla bu ıtoh üzerine te. 
~~~s~I kı, ycrı~ ~u yer değildi~,, •ir yapmanın imkanı yoktur. Çün 

So;ıunu ekmek ıçın mi aöylemıı- kü buödau L L ı L • • . , ç- L- • ., e11rme., o maR ıçın 
tır. un11ru; daha üç gün evvel la- bunla l" d l"d" O 
t b l ll 

• l l • . nn e ın en geçme ı ır. n-
an u erı ge en ennın l · · ar ıae ucu;ı lıyatle buğday almak 

- Artık ekmek yükselemez; .. 
. Demeaine .•. Bir halta, on gün ev

vel de Tarım Bakanının: 

- Ekmek fiyatinin yüka.lme • 
•İne . müaaade etmiyeceğiz;. icap 
ederae Ziraat Bankaıının elindeki 
buğday ıtokile piyaıaya tesir ya -
pacağız;, hatta bu yetiımeue dı
fardan bile buğday getireceğiz; .. 

Demesine rağmen bugün ekmek 

14 kuruf, lrancela 18 kuruıtur. 
1918 yani mütareke ıenesindenbe
ri lrancelô bu kadar yükselmiı 
değildir. Ekmek te lrua .• 

Buna mukabil belediye 11 ku -
ruf otuz; paraya ikinci bir ekmek 

çıkarmııtır. Bu ekmeği aldık ve 
yedik. Çeıni.i güzel ve gluteni 
fazla olduğunu gördük.. Fakat 
halkın bu ucuz demiyelim ki; da
ha az pahalı ekmeği alabileceği • 
ni düıünerek müteıelli olurken fU
rayı açıkça yaz.mak iatiyoruz; ki; 

iatemiyorlar. T ci ki, bu liyatler 
narh Üzerine tesir yapmasın! 

Bu ıöz;lerimiz;i tevaik etmek 
biz;Jen ziyade hallun gıdasile ala
kadar olan belediyeye düıer. ' E
ğer ışı değirmencilere bıra
kıraak onlar ipe un sererler, fı
rıncılara gelince onlar da elleri -
nin hamurile ''un iıine, , karıımak 
iatemezler. 

Görülüyor ki, ve acıkla görülü
yor ki, piyaaaya hakim olan ek • 
mektir ve o da iatediği z;aman Çık
maktadır. Biz; her feyi ekonomi 
kanunlarına uygun z;annederek 
borsa liyatlerini normal bir ölçü 
•andıkça da ekmeğin çıkmasına 
mani olmamıza imkan yoktur .• 

Ekmelr İfİ bir aaat makine•i gi
bi bin bir çarh araarnda dönüyor. 
Biz bu çarhlann araıına çivi sür
medikçe İfin önüne geçemeyiz;. Bu 
çivi de belediyenin bir büyük de
iirmeni olmaaıdır. 

Biz böyle düıünüyoruz;. 

lıtanbul halkının ekmek iıi latan
bul deiirmencilerinin •lindedir. 
Kuvvetle söylendiğine göre bu 
değirmenlerin üç buçuk aylık bui Siz ne dersiniz? 

\._ ___ ' ...... =--.. ---------------../ 

Kedilerden Sakınınız 

Dün De 
iki 

Taksimde Bir Kedi 
Kadını Isırdı 

Sarıyerde, KüCjükpazarda, Taksimde 
Köpekler tarafından ısırılanlar var 1 

Son günlerde Taksim taraflarında 1 miyet vermiyor ve kedide birŞey olma 
kuduz kedi ve köpek ısırma vak'aları- dığrnda ısrar ediyor. Aradan günler 
na •ıkça rastlanmaktadır. Dün de ku- geçiyor. Kadının içi sıkılmağa başlı
duz olduğu anlatılan bir kedi iki ka- yor. Bir gün Akıarayda bir misafirli
dını ısırmıştır. Ve yine Tuksimde hu- ğc gidiyor. Orada birçok m isafirler de 
susi bir köpek bir erkeği dalamıştır. var. Limonata ikram ediliyor. Kadın 
Bunlar tedavi altına alınmışlardır. Sa limonatayı görünce birdenbire &ilkini 
rıyerde de bir kadını bir köpek ısır- yor ve tiksiniyor. Limonatayı redde
mıştır. Sarıyer mıntakaşında köpek- diyor. Evsahibi, bardağın kirli olması 
ler pek çoğalmıştır. Küçükpazarda da şüphesine düşerek utanıyor. Ve misa
Zeki ismindeki birçocuğu bir çoban faine kahve ik:am ediyor. Ayni hal.. 
köpeği ısırmıştı-. Onun için gerek ke- Ve bu hal ev halkının hayretini uyan 
dıye ve gerek köpeğe çok dikkat et· dırıyor, işte bir fevkaladelik görülü
mek lazımdır. Bilhassa kedinin tehli- yor. Kadını pek zorlukla bir arabaya 
si köpeğe nazaran daha fazladır. Çün koya:ak evine götürüyorlar. Kadının 
kü kedi çok sevilen bir hayvandır. Ku damadı iki ay önceki kedi ısırma vak
duz olmadan da insanı severken ıaırdı asını hatırlıyor. Kadın hemen bir bat
ğı ve tı rmaladığı vakidir. taniyeye sarılarak Daülkelp hastane-

Birçok kedi meraklıları kedi ısırık- sine kaldırılıyor. Orada birkaç gün 
larına hiç dikkat etmezler. Ve zanne- sü: en çok ağır rztıraplar çektikten son 
derler ~i bu hayvanın bir cilvesidir. ra ~e~i bir şekilde kuduz~an ölüyor. 
Halbukı neden sonra vaıiyet anlaşı· Bu ıtıbarla halkımız~n k~dıler~;n pek 
hr amma iş işten geçer. sakınması ve beledıyenın m~cadele 

Bu tehlikeyi göstermek için Kuduz oıemurla~ı~a _kedil;rk!1e mucıı:dele 
hastanesi baş doktoru Dr. Zekai Mu- yapı:na111 ~~U' !"ıcıe.tlı emır vermesı ge-
ammerin yaptığı müşahedclerden biri rekl~ g6rulmc;kte~ır.: , . 
ııi kısaca alıyoruz: Sınobun bır koyunde , 1:orkunç bır 

Bundan sekiz dokuz sene evvel kt.ıduz caka] ısırma vak ası olmustur. 
Beyoğlunda tüyler ürpertici bir vak'a Bır kadın çeımeden kovasını doldu _ 
olmuştur. O zaman Beyoğlu cihetin- rurken kuduz bir çakal köye .. gir.?'1iş 
de oturan bir (paşa) karısının kedile ve kadını ~~ı~ı~tır... ~akal koyluler 
re çok sevgisi varmış. Bir gün sokak- tarafından oldurulmuştur. 
ta bir kediye yiyecek verirken kedi Tekirdağında ıaırılanlar 
parmağını ısı.rıyor. Kadın aldırmıyor: Tekirdağında kuduz bir könek ka-
Damadı, kedılerde hastalık olabilece- dm, erkek ve çocuk dokuz kişiyi ısır
ğini söylüyol"la da kadın, yine ehem- mıı ve bunlar tedavi için §ehrimize 

- -

Adeta batı dönen Cemile inliyor
du: 

- Şimdi? • Şimdi?. 
- Bizim ıigorta var, fakat o za-

vallıların halini görme .. Viranelik
lerde periıan •.• Hafizecik bir ıilte 
bile kurtaram'.l' .11,. Hamdunenin 
iki gözü iki çeıme .•• Sorma. Yürek
ler acrar. içim parçalandı. Yağlık
çılar da periıan oldular. Zaten it
leri iyi gitmiyordu, biliyorıun. Ka-

bilae erken dön bu gece .•• 
- Peki anneciğim ••• 
Telefonu kapadı ve bir koltufa 

yığılarak gözlerini yumdu: Beyni
nin karan' ıkları içinden alevler 
yük~eliyordu. Karaıümrük yanıyor 
ha? Karagümrülr yanıyor!.. Kara
gümrük yanıyor!.. Bütün sokak, 
doğduğu, büyüdüğü ev ,kom§ular, 
fıkara, onların kolları altına bir 
yaatık, bir tencere, bir çıkın 111kıttı-

Percy Lauraine dünkü ekspresle Peş
teden şehrimize gelmiştir. Sefir birkaç 
gün istirahatten sonra Ankaraya gide 
tektir. 

• Memurların vazife alanında isle
dikleri suçların kısa bir zamanda ke
sinleştirilmesi lüzumu oldLlğundan ve 
rilen istidarlarm havale tarihlerinin 
dikkatli yazılması iç Bakanlığından 
bildirilmiştir. 

• Yeni Italya konsolosu dün ilbay 
muavini Hüdai Karatabanı ziyaret et 
miştir. 

• Darphanede 1, 5 ve 10 kuruşluk 
paraların basılmasına başlanmıştır. 
25, 50 kuruılukların basımı Hazira
na kadar sürecektir. 

• Sağlık ve Soysal Yardım Bakan
lığı müsteşarı Hüsameddin Kural dün 
öğleden sonra İstanbul Sağlık Dırek
törlüğünde meşgul olmuıtur. Nüste
şar, müfettişlerden kurulu bir heyet
le geç vakte kadar temas etmiş. göç
men işleri üzerinde izahat almrştır. 

• Şark §imendiferleri eski direktör 
l~rinden Balks dün şehrimıze gelmiş
tır. Yakında Ankaraya gidecektir. 

• Tekirdağ Emniyet memuru Ce
lal Emniyet müfettişliğine tayin edil
miş. onun yerine de Yozgat Emniyet 
memuru Emrullah naklen atanmıştır. 

• Sivas - Erzurum istikrazı ikinci 
te!tibinin 20-11-935 den itibaren kayıt 
ışıne başlanmıştır. Bu münasebetle 
Universite ve Yüksek Iktısat okulu 
prof~sörleri muhtelif tarihlerde radyo 
ıle bırer izah yapacaklardır. 20-11-935 
caıamba günü saat 20,20 de İbrahim 
Fazıl, cuma günü saat 21 de Zühtü, 
pazar günü saat 20 de Omer Celal 
salı günıü saat 20,30 da Vehbi konfe~ 
rans vereceklerdir. 

• Serbest çalışan biçki ve dikiş 
yurdlarrnın talimatnameleri üzerinde 
bazı değişiklikler yapılac·a·ktrr. Bakan 
lıkta kurulacak bir heyet. Kültür di-
rektörlüğünün bu husustaki raporunu 
tetkik ederek kesin alimatnameyi ha
zırlayacaktır. 

• Kızılayın ilçe baıkanları, dün 
İstanbul mümessilliğinde toplanmış 
v~ ilk okullarda yardıma mühtaç gö
rule? 3000 talebe üzerinde ~örüımüı
lerdı:..w Toplantıw~a, fakir, yoksul çocuk 
lara ogle y_emegı verilmesi kararlaştı
rılmış, varıdat kaynakarı üzerinde de 
bazı esaslar tesbit edilmiştir. 

• Hakimiyeti Milliye yatı okulu di
rektöril Fehmi Balıkesir orta okul di
rektörlüğüne atanmı1tır. 

. • llk okulların kıraat kitapları ih
!ı~acı karşılanmıştır. ikinci sınıflar 
ıçın de bugünlerde hazırlanan kitap
lar tamamen talebelere verilecektir. 

Pia bostanlar kapatılacak 
.. Ş~hir ~eclisinde verilen son karar 
uıerıne Iagım suyu ile sulanan bostan 
larrn kapatılacağı ve sebzelerin müıa 
d_er_e edilec~ği .hakkında belediyeye sa 
lahıyet verılmı§ti . Belediye derhal işe 
başlamış ve tifo vakalarının önüne 
geçmek için açık lağımların kapatıl
masına önemle 1ptidar etmiştir. Neka. 
dar bostan varsa tesbit edilecek. bun
ların durumu gözden gecirildikten 
s!'~ra açık bostanlar kapatılacak ve 
lagrm suları kullananlar tiddetle ce~" 
anllffilacaklar"'ır. 

velmi§lerdir. 
Kediler toplanıyor 

Sıhhat direktörlüğü, sokaklarda 
colaşan köpeklerle mücadeleden baş
ka şurada, burada dolaşan bütün ke
dilerin de toplanmasını kararlaştırmı§ 
trr .. K_uduz vak'alarını önleyici tedbir
lerın ıhmal edilmemesi için birçok be
lediye mıntakalarında teftiıler, kon

troller yapılmaktadır. 

rarak, aaç bat daiınık, ağlata hay
kırıfa dumanlar araaından kaçııma· 
ları ıözünün önüne ıeliyordu. 

Büyük bir me~hametin hıçkmfı 
boiazını düiümlemiıti. Kararüm
rük yanıyor! Kendiıinin dotdutu, 
babaaınm büyüdüiü e'V yanıyor! 
Fakir mahalle yanıvor! Kim bilir 
,imdi zavallılar naarl hıçkıra hıçkı
ra ağlıyorlar... Hafize, Hafizecik, 
Hafize Teyze .• Hamdune, zavallı 
Hamdune .•. Aman yarabbi! 

"Aman yarabbi!.. diye düıünü
yor Cemile ve ağlıyordu, aman ya
rabbi!.. Ben, ben, deli karı, ben, 
hain kan, edepıiz kan, utanma
dan nasıl kendi evimi, sokağımı 
yakmağı aklıma getirdim? Bende 
vicdan yok mu? Gözü kör olaııca 
atifte, az daha ordan aen ateı• 
verecektin! Ne hikmet Allahım ••• 
Benim yakmak iatediğim evi sen 
yaktın •.• Günah bende mi yine? Ben 
dütündüm de mi yandı za9a)hlar? 
Ben miyim ıuçlu yarabbi?" 

Cemile batını elleri arasma ala
rak ailamata baılamıftı. Kapı vu
rul-f u. 

Dışardan Tahıin Beyin aeıi: 
- Cemile, Cemile Hanım, Cemi-

lem •.• 

Bunun hayret edilecek tek tarafı 
yoktur. Zira İstanbulun "eski İltan• 
bul" yakasında herhangi bir kanflık 
yer mutlaka tarihten bir izi örter.Bel
ki dünyanın heryerinde bir arkeolo;ık 
kazı müsbet bir neticeye ancak bir te
sadüfle ulaşabilir, fakat Istanbul yr 
kasında kah iki meroda, kah bet ırıe\W 
roda, on metroda kazmanın bir ıniiJe" 
lik esere rastlamaması mümkün doo 
ğildir. Binaenaleyh, kanalizasyon iti• 
nin yürüyüıile şurada ve burada ıner 
dana çıkan eserleri ne fevkalade bil' 
tc9adüf gibi ne de günün bir sürp'iıi 
gibi karşılayabiliriz. Bilakis ... Kanali
za~vondan Tanrının günü bir arkeO
loJık buluş bekleriz ve buluısuı: goÇ
miş bir ~üne hayret eder ve üzerinde 
çok düşünce ile ve endişe ile dur\lrul
Zaten bundan dolayı değil midir ki İl 
tanbulda en ufak bir kazının mü .... 
desi alındığı zaman müze derhal ora' 
ya bir komiser gönderir? 

Şimdi, size desem ki: 
- Birkaç müzeyi dolduracak d~ 

recede bol, kıymetli ve eşsiz eserle': 
le dolu olan bir mıntakada alabDdili" 
ne ~~z.ı:n~. sallayan bu kanalizosyon tJ 
ıahhudunun baıında bir tek müze Jco-
~iseri yoktur ve bulundurmak ki111ıe
nın aklına gelmemiştir. 

Bana inanır mısınız? 
Evet ... Operatör Eminin gtinünde" 

dün benim bu yazıyı yazdığım ..ate 
kadar kanalizasyon kazmalarını bit 
a? bile müze göz kul-ak olmuı değil .. 
dır. Ancak mühendisler vcva u,tab'• 
şılar tarafından haber verilince ıniil' 
bir adam gönderiyor ve bu zat ıcendi
sine .gösterilen bir sütun başlığını .,e
ya _hır taı parçıasını bir arabaya yUJc• 
leyıp ambara taşıyor. 

Halb.uki, bilhassa şimdi, kazılan ye_ı 
Jerde bı;çok küçük küçük şeylerin el• 
g:çmesı pek mümkf.indür. Haydi bıJ• 
gunc. kadar _Para gibi. çömlek gibi, "'1 
meth taş gıbi şeylere rastlanınaıdt 
olduğunu farzedebilelim, bundan soP" 
r~ _rastlanmayacağını kim temin e&r 
bılır ? 

Kanalizasyonun ~er kazma vurdO" 
ğu yerde müzenin bir komiseri &asi' 
lıulunmalıdrr. 

Nizamettin N AZii 
~ 

, t:fA~~YERL~?J. 
Yük altında 
ölen hamal 
.. Bahçekapıdan ıırtrnda JOO ~ 

yukle geçerken Haaan ismind• bit 
hamal~ ıoför Niyazinin işlettijİ r 
t~~obıle çarpmıı ve aırtındakİ ~ 
kun altında kalarak ölmüttü. 

Şoför Niyazinin dün üçüncü - ' 
zada duru,maaına devam ol~ 
Suçlu vekili Cemil müdafaaaJlll ffl 
tı. 

Mahkeme, kararını vermek .-
de durufmayı baıka güne bı ... ~-

e Galata yolcu ıal'l-·· ........ t il' 
daki kahy:- .• ..... vak a o llMlt.; 
- - ' •omınde biri, elinde sili.hl• !'.a_.. 
veye girerek, orada oturanlaı; ,. .. 
hamal Mehmedin üzerine bir • 
tef etmit. fakat atılan kurfUllt Jıl ~ 
mal Mehmede raıtlamamııtır. fı 
kikat yapılmaktadır. 

• Terzi Y ordanın pannatJJll-': 

kaıla yaralamaktan ıuçlu ~
nun dün, birinci aulh c•:=.,;t 
duru,maaı yapılmış ve ıuçu ~ 

ıörülerek kendiıinden 25 li ... ~ 
cezası alınmaıına karar veril 

ıadı: .,.tf 
- Ne var, aultanım? •• Nd 

Neniz var? 
Cemile hıçkırarak: • ~ 
- Bizim ev yanıyor, dedı, 

sümrükteki ev! • ; Tahıin Bey eiilerek CeJlllleıl 
nından öptü: ol. JJ-

- Bu mu? de :li, ıen ••i .,,r 
lah baıka keder venneıin. ~!'k ~ 
ken ne arhılıyon? Sana 'j~dıClltl,... 
nan evinir. para111nr verirı.dl• ,.,.,. 
.en timdi, timdi... Senettı:s, c;ıalii,.a 
ıiz .• Helalı ho~ obun ..• Sen 1!1.-f 
ferah dut. 4nlad·n mı Ce~! ~ 

- Ben kendimi C:ü~ünmU1 kİ fi' 
Bizim ev ıigortalı. Mah Jled• ptİ ~ 
kir fıkarayı düıünüyoruın· ffe ı;1t,I 
çıplak ıokaia fırlaını•l•t··;..0tıt1' 
herbirinin bin derdi vardı~i-'1"'."' 
nn büyük l:ızı haıtanede. ~/I~ 
tız para vetiıtiremiy,,r;V ~.,,.,... 
Vl'lJhkf'm• .. :.,,. ... ı.,.. nlc - ıc11J,t' 
ni veremedilerdi de hac:s• .~•".., ~ 
di. Hafizecik hele ıürüm ıu•;t,;,; IJ' 
':"iinür bundan a.onra .• Ah he l•' tİ" 
d_,rt, bir vürekler acıaı .• Oll ıı-f 
di kan aŞ?laarn. ben bur~da a;..,- ,. 
yim •. Sarho' olavrn .. ffıç Y •• 
ğnn 19v, içki içeyim. . _Jll'.,. 

d
. __ ,,,_ .• 

Ce-mile o kadar ıı:-•· " .... ,. .. .,1 .. . .... ' ' . . .... ' " ..... .,, .. 
- Gel! diye baiırdı Cemile. 
içeri giren Tahıin Bey onun ağ

ladığını görünce hayretle geriledi; 
101\!'~ üstüne koıarak ıaçlarını ok-

ıaçlarrnı okıa.maia ~evarn ed I' 
- Benim ıvi ka&olı (;e 

di. Ark••' ~r 
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Denız Mensupları 

Yemek Bedeli Layihası 
Encümenlerden Geçti 

[Huıuır muhabiriınU bildiriyor] 

D Ankara, 19 
.Uz 'lllenauplanna mahauı ye -.-:! bedeli hakkındaki kanun layi 

ta •cüanenlerden ıeçerek Kamu 
:~_ 1'1znaıneıine ahnmıflır. Bu la

,. ........ lanna göre: 
_._ H..,, ......__ muavin cemiler
Jai '- ac....._. bulunanlara ate.ğıda 
• z.ı..,nda yazılı miktarlar her l '~elc bedeli olarak ayni layiha 
tiİ ••kredilen tartlar dahilinde ve-
J.iı.. eceJctiı.. 
-._ 

:: Donamna komutanına 
Filo komutanlarına ve deni

Mı> z~l!ı gemileri komutanına . 
,.., Bilumum komodörlere, 1 O ban 

tQG •e yukanaı :.arp gemileri 
"-autanlarile birinci çarbçıla
l'a, 

21 Bin tondan 1 O bin tona kadar 
olan harp gemileri komutanla
l'lna birinci çarhçılanna ve do
laanına komutanhiı kurmay 

2o baıkanma, 
IOOo tondan aıaiı harp gemi-
1..; koınutanlarile birinci çarh-

çılanna, mua':i~ g.emiler ko -
mutanlarile bınncı çarhçıları
na ve mesaha gemileri komu -
tanlarile birinci çarhçılanna, 

15 Harp gemileri, muavin gemi -
ler, mesaha gemileri ve ihtiyat 
muavin gemilerde vazife gören 
bütün ıübay;lar ile beıinci ıınıf 
ve mafe•k aıkeri memurlara, 

10 Kuralar, talim ve idare heyet
lerile okurları ıübaylara ve 
harp ve muavin gemilerde va

zife g Ö r e n altıncı ıımf ve ma 
dun a.keri memurlara harp gemi
lerinde bulananlara, gemiler, f ab -
rikalar tarafmdan tamirde veya 
havuzda bulundurulduklan müd -
detçe yemek bedeli verilmiyecek -
tir. Harp gemilerine her ne ıuretle 
olursa olıun, ecnebi limanlarda bu 
lunduldan müddetçe yemek bedeli 
iki miıli olarak verilecektir. Ye -
mek bedelinden hi9i>ir suretle tev
kif at yapılmıyacaktır. 

layiha, kanun haline geldikten 
aonra 1 haziranda tatbikine ıeçile
cektir. 

--~---------------------
Gümrüklere Tamim 

ltalyaya Karşı Zecri 
Tedbirlerde Durumumuz 

·il~ra, 19 (Huıuıi muhabirimiz 
... " !IJ'or) - Gümrükler Genel Di 
L . tOl'lütü, Uluslar Soıyeteıi irti-
..._t iıOlllj . 
tıa,ı te•ı tarafmdan kararlaf -
~·'il •ecri tedbirlerin tarafnnız -
1i tatbiki hakkındaki karamame-
9'1 ~J"llen gümrüklere bildirirken, 
......_~ llladdeyi de telırafla tamim ·--.u..: 
eq! - ltalya • Habet harbi dolayı
... ~llftlnuı lazımgelen tedbirle
._;•ır olup reımi ıazetenin 3159 
"" .!! 18-1 l~ ıvihli nüıhaaın 
ıs.. ııuqtar eden 2,t3S03 sayı ve 
...... ~ l.935 tarihli icra vekilleri he 
·'I kal'amameıile baf lıaı olan bet 

lıı..ıı,u1 U rayına ait bot 

tekliften birincisi, üçüncü ve dör -
düncü teklifler ıiaınrükleri alaka
landırmaktadır. 

2 -- Bu üç teklifin dikkatle mü
taleaıile bunlarda yazılı eıya ve 
mevat ve hayvanatın ltalya ve 1-
talya hakimiyeti altmdaki memle -
kellere ihracının veya oralardan 
memleketimize ithalinin veya mem 
leketimiz vaııtaıile batka bir yeı:e 
aevkinin men'i için icap eden tedbir 
)erin alınması. 

3-Su kar~e,.hiilamü 18-11 
935 tarihinden ~ mer'i oidu
iuna ıöre, yanlıt tatbikata meydan 
verilmemesinin tt.mini ıerektir.) 

~ arsalar Ankara, 19 (Huauıi muhabirimiz 
\jı.... • a, 19 (Huıuıi muhabirimiz bildiriyor)_ Avrupaya beden ter
ta~ll'iJ'or) - Finanı Bakanlıiı lı -

Avrupada beden terbiyesi 

;"'°'11 uraymın kendisine ait sokak biyesi için hükmnet hesabma ıön -
..:..:-e1danlarm muayyen ıenitliii derilecek talebe imtihanında Gazi 
-... .. ~• ka.lan yerlerini, bu yerlerin terbiye enatitüaü beden terbiyesi 
-..._-....ıncla bulunan ev, dükkan ve kımımdan diploma almıt olan Ce -
~~hiplerine pazarlıkla kiraya mal •e Mehmet kazanmıılardır. 
ol:. İbaeaini Ye satabilmesini taa - ·· d ...._ -! k ~· t' 1 t--L 1 Bunlar yakında Almanyaya ıon e "'""._...., Ye e,..ıye ı • ._u ura-
~~nnittir • rileceklerdir. _ 

-....... .-~-------~--crun ft --*•'-* C UWWWUWLULL _ - - -
FOTOGRAFIN IL.l GÖND&A1Ni2, 

KARAKTERiNiZi SÖYLIYELIM 

Hlzım 

Şhısla hayat arasındaki esaslı 
anlaşamamazlıkları aksettiren 
bir çehre. Yüzünün bazı takallüs 
lerinde daha ziyade nazan dikka 
ti celbeder, faakt bütün bu takal 
lüslerde ancak istihza sezilir. Ba 
zan bu· tarafa, bazan öteki tara
fa meyleder. Başkalarına ba§ka
lanru düşündürür. Kendisi dahi 
bir maske altında gözükür. 

Resimlerinizi Gönderiniz, 
h ~ Unhr..Uteei Psikoloji sru· kendil..Wn de fototrafilerini yolla
~ .~ Jean Carteret'nin kendi- mak sureti • f&bıılanna ait tahliller 
lıi .... -::n~iz fototrafiler üzerinde- yapılmaaını iıteıMlerinden anlıyoruz, 
~~ hir müclcletenberi nqre- timdiye kadar ıazetemize gönderilen 
• -..,. ... _ran.ı:a iliminia biç tanımadı fotojnfil• binleri afllUf ve Jeaa Car
~~ fototrafilerine ~ teret'niıl tahlillsi bu •Ul'etle biiyük "tt"!:: ~iilrlntl•cleld iaabet, hay. aWca uyanclmnıftrr. Bu fotojrafi!ere. 
._ .._ W.. denc:ecledir. Bu fikrimi- ait tahlill.-i elimi:ırdeki meıhur aclam
t. old "'-lanınızm da İftiralı etmek- lar tahlilleri bittikten ıonn ve bize 
ltlcl..;!:~ aldıtnmz mektuplann aönderme ııraıı ile ıuetemizde nq-

-.. •e bu isabete inanarak • re bqlayacatız. 

Fototratiniz• gönderiniz, 
~karakterinizi söyllyelim 1 

L%lWitiJJJIIlJf1TJ1LT1itJ1IlEMJIIUJU 

• 

Denizaltı 
Gemilerinde 
Hazır Gıda 

Ankara, 19 (Huauıi muhabirimiz 
bildiriyor) - Denizaltı ıemilerin
de müıtahdem gediklilerle erbaıla
ra ve erlere seferde ve manevra 've 
tatbikadwcla verilecek hazır ııda 
hakkındaki layiha Kamutay ruz -
nameıine alrnmııtır. Bu layihaya 
göre, herhanRi bir deniz ünü veya 
ana ıemiıi ile irtibat temin edilmi
yen günlerde denizaltı gemilerinin 
gediklilerile erbatlarına ev onba -
tılarla erlerine 4000 kaloriden a•a
ğı olmamak ve fiatça da hazeri ia
tihkaklann iki kalını geçmemek 
üzere hazır gıda verilecektir. 

Yeni fakülteye alınmak 
isteyenler 

Ankara, 19 (Huıuıi muhab~imiz 
bildiriyor) - 4 ve 5 yıllı eıkı mu -
allim mekteplerinden diploma ~I -
mıt olan talebelerin bazıları Küt -
tür Bakanlıfma bat vurarak, yeni 
açılacak olan tarih, dil ve coğrafya 
f akülteıine alınmalarını iıtemitler
dir. 

Bakanlık, liznnıelen incelemele
ri yapmaktadır. Bu ıibi dipl~mah 
talebelerin imtihanla ünivenıteye 

kabul edilecekleri ve li .. mezunla
rının bul'Ünkü mevcut haklarını is
tihsal edecekleri umuimaktad". 

Dil, tarih ve coğrafya fakül
tesinde doçentler 

Ankara, 19 (Huauıi muhabirimiz 
bildiriyor) - Ankara dil, tarih ve 
coğrafya f akülteıine doçent olma
ları ihtimalini yazdığımız doktor 
Melahat, doktor Bekir Sıtkı. doktor 
Danyal, Himit ve Bayan Saffetin 
tayinleri taıdik olunmuttur. Bunlar 
dan Bekir Sıtkı Frayburg, doktor 
Melahat Betlin, doktor Danyal Mü
nib, Bayan Saffet OkafQl"t, Hir.nit 
Londra üniverlİte•inden mezundur 
lar. 

Yükaek. mektep....mezunları· 
nm askerlikleri 

Ankara, 19 ( Huıuıi muhabirimiz 
bildiriyor) - Müıtetarlar komisyo
nu buıün ikinci toplanh11DJ yapDUf 
tır. 

Komisyon yüksek mektep mezun 
lannın mektepten çıktıkları gibi 
hiçbir tesire tabi tutulmakaızm hiz
meti askeriyelerini yapmalarını te
min maksadile nnnit olduiu ka -
rar üzerinde 80D incelemelerini ya -
parak vazifesini bitirmiıtir. Komiı 
yonca .,_.nan zararlar. Sü Bakan
lıima bildirileceic ve Baba.Irk lazım 
gelen kanun projesini bazırlıyacak
br. 

Bakanlar Kurulu 
Ards.nrl:; 19 (ffuıuai muhabirimiz 

bildiriyor) - Bakanlar Karwu bu •.-n toplanmıf ve toplantuı pç 
vakite kadar aürmüttür. 

Klering K. 1. listesi 
Ankara, 19 (Huıuıi muhabirimiz 

bildiriyor) - Son kontenjan karar 
mıme,i Klering ok 1- liıteainclen eın
laflllalan devam ettifi müddetçe is-
tif ade edecek memleketlerin liıte
•i alikadarlara bildirilmittir. lati
f ade edecek memleketler tunlar -
dır: A&ınanya, Avusturya, Belçika. 
Ç~ko.lo.akn, Eatoa:ya, Franaa, ln
ıılt~re, ln-eç, laviçre, ltalya, Ma
can~tan, Nor.eç, Yugoela-.va, Yu -
namıtan, Bulgaristan. Japonya, 
Sovyet Ruıya, Am..ika, D~ 
iFlipin, Romanya. ' 

I·---. -·-·· -ı KUÇUK ANKARA 
HABERLERi 

• Ankara, 19 (Tan) -- Ekonomi 
Bakanlığı müatetan Faik Kurtof lu 
Madride hareketini tehir etmittir. 

e Ankara, 19 (Tan) - Kültür 
Bakanlıtmda imtihan talimatname 
)erinin deiittirilmeıi için çalıımak
ta olan Kültür Kurulu Üyeleri ince
lemelerine devam etmektedir. Ha
ber aldıimııza göre imtihan talimat 
namelerinin kat'i tekli bu ay sonu
na kadar teabit edilecektir. 

e Ankara, 19 (Tan) - lmaliti 
harbiye fabrikalarındaki mütebaa
•• zabitlere verilecek yeftlliye bak 
lancWd kanunda bazı cleiitiklik 
ler yapılınaaına dair layiha Kamu
tay nıznMDeıİne abmnııtr. 

e Ankara, 19 (Tan) - Yarın 
Kamutayda askerlik kanununun 
bazı maddelerinin deiittirilmeıi 
hakkındaki layihanın 3 üncü mü -
zake .... i yapılacaktır. 

Ekmek Niçin Arttı ? 
Narhın Tesbiti Esnasında 15 
Gü'1 Evvelki Fiatlere Bakıhyor 

ikinci ekmek 11 kuruı 30 paraya! 

Ekmek fiyatlanmn 13,50 tan 14 ku ı yathm bir hafta evveline nazaran 9,46 
ruşa çıkarılması - ilk nazarda - haklı dan. 9,29 k~'"Uf& dütmek su~etil~ ~ 7 
olarak bazı gikayetlere yol eçmıgtır. &antım, yanı ~ para kadar anmıştır. 
Bu şikayetin baglrca ıebebi narhın S~rt buğday fıyatları . 7 ,99 da.n 7 ,2 ı ye 
tesbitinden sonra alakadarlara ve bu duşmek üzere 72 santim, yam 27 pan 
arada gazetecilere istenilen izahatın kada.r tenezzül etmi§tir. Yumupk ~n 
verilmemesidir. Narhın niçin arttığını 72 kıloluk çuvalı 1021 den 996 y~ •.n
öğrenmek her vatandaşın hakkıdır. mi§ ve 25 kurut fa-k meydana geı~~ş
latenilen malumat verilmeyince hiç tir. Sert un da 861 den 824 de dut
şüphesiz düşünüldüğü ve gö~üldüğü müt ve 37 kuruş daha ucuzlamıştır. 
şekilde ayrı ayn kanaatler ortaya çı- Belediye narhı 13.~0 ol~r~k t~abit et
kabilir. Son narh teıbit edildikten son tiği zaman iıe, tesbıt tanhınden onbeş 
ra ekmek fiyatlarının yirmi para daha gün evvelki fi yalan ~özöni.mde !ut~ -
a · tmasına yegane ıebep olarak düş - makt~drr. O zamankı ~u~uşak oug
meye batlayan buğday fiyatlarının un day fıyatı 8.@, ıert bugday 1,?0: y~
fiyatlanna tesir etmediği gösterilmiş- muşak un 943: ıert un da 8,13 ıı:Jı:. ~ır 
tir. Şu halde bu un fiyatları ne yükıe- h~~~ so~ra fıyatlar yukarıda goru~
liyor ve ne de alçalıyor demek değil dugu ş~~ılde artınca fmncıl~r beledı
midir? Durum bu tekilde iken ve ek- yeye muracaat eder~k ek~ege 30 pa
mek bu, fiyatlar değitmeyen undan r~. zam yaprl!11asrnı ıstedıler. Ş.u ha.le 
yapıldığına göre fiyat niçin on dört gorc .ekmek fıyatı o zaman tecbıt e~ıl
kurusa çıkarıldı? seydı 14 kuruş 10 para olacaktı. K?-

llk nazarda her yerde ve herkeste misyon on beş gün sonra_rani iki giın 
böyle bir düşünce hbd olmuştur. evvel toplandı ve ekm~~~ .u kuruş 
Ve hiç şüphesiz bu düşünce hadisenin y~ptı. Yukarı.da bahsettıgımız b:1ğday 
ilk gö·ül'lliişüne göre do~rudur. Ancak fıyatla~mdakı. 70 pa"a ve un .. fı~at~~
borsada, buğday ve un fiyatlarının nndakı azamı 30 kur~şlu~ duş~kluk 
haftalık durumlarım esash bir tetkik 14 kuruş 30 para tesbıt tdılmest 1ste
sonunda hidisenin iç yüzü meydana nen ekmek fiyatlarının 14 olarak tes-
çıkıyor. bitini icap ettirmiştir. - N. A. 

Narla nicin arttırıldı? Ekmek fiatı 
Ortada açık bir hakikat varken nar Iıtanbul Belediye Riyasetinden: 

hrn niçin arttı~ı menok edilecek bir Teşrinisaninin 19 uncu gününden 
sevdir. Bunun içindir ki eaaalı bir tet- itiba,.en ikinci elnnek O"l bir kuruş o-
1rilrat yaptık. Bu incelemelerimire ~ö- tuz para, 20 inci gününden itibaren bi 
re. gecen hafta pazar akpmı yapılan rinci ekmek 11 kuruş, francala on se
vasati bir hesapla yumuşak buğday fi kiz kuruştur. 

'' Ulüs ,, un Dil Yazıları 

Ehemiyet -Mühim 
Türk gördüğünü ve düşündüğünü 

anlatmaya kafi geleoek surette söz
leri yaratmııtır. Esas anlamı gös
teren köke lüzumundan fazla ek ge
tirmez. Sözü natamam da bırakmaz. 
Bozuk ve Kmk şekilde türle' sözleri, 
yabancı ağızlarda bu hallere düçar 
olmuşlardır. Kelimelerin orijin şe
kiUe-inin bozulmasında, kalıpla keli
me yaratma usulü de çok teıir etmit
tir. 

MUHIM 

Kelimenin etimolojik şekli: 
(1) (2) (3) 
em+ üh + im 

Not: - (Em • im) kökünün gös
terdiği bazı anlamları tanımak için 
şu kelimeleri gözden geçirelim: 

I. Irnek ( 1) - meşakkat, zah
met. 

il. Iıngek (2) - taap, zahmet 
III. Iınkek ( 3) - uap, bela, cefa, 

zahmet. 
IV. Emek (4) - eziyet, mihnet, 

taap, zahmet. 
V. Eıııge (5) - azap. 

VI. Enıgek (6) - iıtirap, zahmet. 
(1) e111: Köktür. Zahmet, azap, ce

fa, mihnet v. s. anlamlarını ihtiva 
eder. 

(2) ülr: (. + h), kölriln anlamım 
ifade ede~ ektir, (. + k gibi). 

Em + üh emüh: tamamiyle ( e-
mek, imek) demektir. 

(3) im: (. + m) eki, kelimenin 
manaunı muayyen bir sahada tesbit 
ve ifade eder, manayı tesahup eder. 

"Müliim": zahınet, azap, mihnet 
v.ı.; guua (*), ram (**) verici. 
sert demektir. 

Mü.libam: görüldü ki, "ebem,, 
ehemayet,, ıözü ile "mühim" sö
zü ayni kökten değildir. Birinci
nin kökü : "eh,, tir; büyük, yüksek, 
dikkate tayan, eaaı anlamlarına ... 

ikincinin kökü "im,, dir; zahmet, 
cefa. gussa. gam anlamlarına .•. 

"Bu it ehemdir" dendiii zaman, i
tin büyiildüğü anlatılır. 

"Bu it mühimdir,, dendifi zaman, 
itin. çetinliği, zahmet, cefa, gam ve
riciliği, yoruculuğu, zorluğu demek
tir. 

Dikkat nazarına alınmak lazımdır 
ki, bu türk kelimelerinin her biri, 
gayet orijinal manalı ti.irk kökle·in
den ve onlara 1ojik bir surette yapı~ 
mış eklerden doğmuştur; yoksa, her 
hangi bir sözün uydurma kalıplara u-

[Baştarafı Birincide] 
rulmasmdan değil. Belki türk sözler.i
nin esaleti unutularak it kalıpçılığa 
dökülmüştür. 

Not: - "Mühim,, ehem olan de
mek değildir; izah olunduğu gibi, 
ondan büılbütün baıka anlamda bir 
sözdür. 

Ehem olan, ıüje veya objeye ipret 
etmek istenilirse : 

Eski türk diyalektine göre kelime
nin başına (mu), yeni tivemize göre 
(bu) sözünü koyabiliriz: 

mu + ehem 
bu + ehem 

Bunlar kaynapııaık: mehem, me
bam; bebem (eh + al) (* .. ) sözle
ri ile elde edilir. Bunların gösterdiği 
anlamlar (mühim) sözünden değil, 
(ehem) sözünden çıkmııtır. 

(1) Pavet de Courteille, Çafat•1 lGıa· 
ti 

(2) Radlof L Kazan ve Baraba Lehçe
leri. 

(3) Pavet de Courteille. Çaiatay lilıa· 
ti. 

(f) Türk Dili, Siıheyl ve Nevbahar, 
Kamuıu Türki, Orhon Kitabeleri. 

(S) Radlof I., Unur metinleri. 
(6) Otuz Destanı, Orhon Kitabeleri. 
( • ) Ahterii Kebir. 
(**) LGcati Naci. 
(*** ) Kelimenin sonundaki ( . + 1) 

dir iri manaya ıümul veriyor. Yoksa bura
da ayrıca bir "hal,, kelimesini düıiinmiye 
mahal yoktur. 

Bolu uraymm çıkardığı 
brotür 

Bolu, (Hususi muhabirimiz bildi
riyor) - Bo'u urayı iki yıllık başa
rılan hakkında bir broşür çıkarmış
tır. Pap~ kuşe üzerine bası mış olan 
bu 48 sayfalık broıürde pra ait 40 
fotoğraf vardır. Bu fotoğraflar pr 
içinde yapılan ve yapılmakta olan 
itleri göstermektedir. Broşüre göre, 
urayın en mühim itleri ıunlardır: 

Şarın bir kilometro kuzey ya
nında tamamen asrl bir mezarlık ya
pı1nu,tır. Mezarlığın ortaaında bir 
ıehitler anıdı yapdmıf, ve mezarlığa 
ölüleri taıımak için arabalar tahsiı 
edilmittir. iki yıl içinde pnn en it
lek kısımlarında 18.000 metro mu
r.a bbaı kaldırım yaptırılmıştır. Bun
dan baıka şarda üstü açık maslak, 
küstürme ve gelgeç varsa hepsinin 
üstünü betonla örttürmüı. suları tu
lumbalar ile evlere aldırmıştır. Şim
diye kadar pra gelen ıulann köy-

Isıranlar ve ısınlanlar ..• 
Urkmiye batladnn. Köpeklerde 

kuduz arttı. Onlerine geleni ııın -
yorlar. Hatta ıazeteler bir köpe -
ğin bir kadını 64 yerinden mrdıiını 
yazıyorlardı .. Medet yahu! Dile ko
lay 64 yerinden ısırmak ne demek
tir. 
laırmak deyince aklıma seldi: Aca 

ba ben timdiye kadar kimseyi ıarr
dım mı, diye düıündüm ?Hatırıma 
ıelmedi. Yalnız benim zulmüm 
kendimedir. Çok defa parmafımı 
mrdıiım olur. O da batkalarma-

d". --~ 
Doıtlanmdan bir acar er varu" 

ki böyle kuduz köpek. azım man
d~, zehirli akrep ıibi hayv~nattan 
hiç korkmaz. Dün raatıeldım. • 

- Dolaıma ! laınyormuf.. Dıye 
alay etmek istedim. . 

- O benden korkııuı ! dedı. Ku
duzun aııaı vard". Ben ıaınrsam 
aıı da tesir etmez. k 

Gerçek ıudur ki; kuduadan ... kor 
tutumuz kadar korkmamız laB~ 
gelen nice bavYanlar vardır. u_ -
yu""k bir safdillikle bunlara kartb' ! fü-d .. .. ınn e 
tunuz dururuz •• sunun b 
bizi 111rdıklan zaman aklmuz a-

• · t seçer 
fllDlza ıelir amma·~~ F~LEK 

Haliçte 
Vapurlar 
Durmıyacak 
Ankara, 19 (Huıusi mu?abiri~iz 

bildiriyor) - Haliç şirketinın faaliye 
tini tatil ettiği gün vapurları Istanbul 
urayı işletecek ve icap eden ya.rdım: 
lar Akay idaresi tarafından temı~ ed~ 
lecekti:-. Ekonomi Bakanlığı v~~yetı 
tetkik etmiş, kat'i bir karar venlınc~
ye kadar. seferlerin bu suretle t~mı~ 
edilmesini muvafık görerek, keyfıyetı 
lstan bula bildi· mittir· 

Bir gen~ 
Ortada ,ok 

POLı~ 

Sivaalı 25 yatlarında Omer adlı 
bir gencin ortadan kaybolduiu 
haber verilmektedir. Omer, 14 
lkincitetrinde Cazi..ki,eıi sahibinin 
Sultanahmetteki evine ÖMberi sö
tünniif, etYayı a1ıtıam saat l 'f~ ı. 
yerine tulim ettikten sonra bir da
ha ıörünmemittir. Omer, Koyulbi 
sarlıdır ve latanbulda Küçükpa -
zarda aimitçi fırını üzerinde 181 nu 
maralı evde oturmaktadır. Adam
cağız evli olduğu için çoluk çocu
ğu merak içindedir. Maamafih, 0-
merin yeieni Muıtaf a polise haber 
vermiıtir. Şimdiye kadar yapılan 
arama ve izlemeler henüz bir sonuç 
vennemittir. Zabıta, tahkikatını 
derinlettirmektedir. 

e Kadirıada mektep aokaimda 
oturan Ali, Cemile admda bir kız
la tanıfJDıt ve kızla doıtluiu arttı
rarak evlenmek iıtemiıtir. 

Cemile, Alinin müteaddit teklif
lerini kabul etmemit ve verdiği ce
vaplarla bu itin olmıyacaiını anlat
mııtır. 

Ali, yüz bulamayınca Cemileyi 
· aıkııtınnıı, hatta evlenmene öldü
recefini aöylemiıtir. zavallı "kız, A
liden korktup için polise bat vur
aıuı, suçlu tutulmuıtur. Tahkikat 
devam etmektedir. 

e Kalyoncukullufunda oturan 
Anna, Y enitehir caddesinde yolda 
oynarken kör Muıtaf anın idaresin
deki arabanm altmd• kalmrf, saf 
bacafı yaralaDIDlftır. Suçlu araba
cı tutulmuıtur. 

• Y enitebirde, s_...ancı meyda -
nında oturan 1 yaıllnnda Kirkor 
latiklll caddesinden •eçerken ,O: 
för Remzinin idaresindeki 1210 nu
maralı otomobilin çarpmaaile yara
lanmıtbr. Sat dizinden yaralanan 
çocuk hastaneye kaldırılmıf, ıuçlu 
tutulmuıtur. 

• Haıköyde ohlran Emine, po • 
lise müracaat ederek tanıdıkların -
dan Abdülkadir bmiade birisinin 
boynundaki altm lirayı kapıp kaç
tıfım ileri ıürmüıtür. 

Suçlu tutulmuf, tahkikata bat -
lanmııtır. 

e Tahtakalede oturan Sıdıka, 
kocaamın eve bir kadın getirmesin
den müteeuir olmut ve çıkan kav
gada O.man tarafından biçak)an -
mııtır. Kadın, bacağından yaralan
mıt. auçlu tutulmuştur. 

e Evvelki gün ôile üzeri Uıkü -
darda Rumi Mehmet Pata mahalle-
aincle 3 numaralı e•de yanıın çık
mıttır. Evde bulunan küçük bir ço
cufun kibrit çöpleri&. oynamaaın -
dan çıkan atef, ilci kanapeyi tutut -
turmuıtur. Alet, pencereleri samııt 
iae de yetiten itfaiye tarafmdan 
aöndürülmüttür. 

lerdeki başlan açıktı. Uray buıılarr 
da kapattırmış, bu suretle 9ehir ha·
kının temiz ıu içmesini temin etmiş
tir. 
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Na. 38 Yazan: Ziya ŞAKIR 

Beni Şaddeflin! Kadınım Dile 
Benden Ne Dilersin ? 

- Efendi! .. Oku bakalım, nedir? .. , 
Dedi. Defterdar efendi mektubu 

açtı. Bir defa yutkunduktan sonra, 
okumaya başladı. Mektup: 

"Bire mütevclH yapılı kodo,. Bire 
lutrpuz kıyafet~i pezevenk.,, 

Bilmem ne diye başlıyor ve Sadra
zama birçok küfürler savuduktan 
1iOna: 

"Ecdadım, Medineye bunca ceva
hir ve emval eöndermitlet". Adam 
aöndcrip anda olan emval ve cevahi
ri cümle getürtes.in. Ve illi, tı.?nin 
clerı:.ni JO:yup aaman doldunnam mu
karrerdir. Şöyle bilesin.,, 

Tehdidiyle bitiyordu. 
Mehmet paşa, kıpkırmızı kesilmiş

ti. Ağzını açıp da bir kelime bile 
ıöyliyemcmişti. Ve tabiidir ki, hiçbir 
§ey söyliyemezdi. Çünkü, vaktile pa
dişaha: 

- Sizden ne zuhur ederse, Allahın 
ilhamıdır. 

Diyen, bizzat kendisiydi. İ~te; 
Mecnun padişahtan zuhur eden al
lahın ilhamı, şimdi acı bir sille gibi 
t1uratına inmiıti. • Mehmet paşa, valide sultan ile 
Hubyan da memnun edememişti . Sa
ray kadınlarına birer mavi boncuk da 
ğıtırken bunlann en büyüğünü vali
de sııltanın Topkapıdaki bahçesinde 
birkaç defa huzura kabul şerefine 
mazhar ol~uysa da, bu mülakatlar 
pek uzun ı;ürmemiş; ve valide sulta· 
na, eski demlerin zevkini vermemişti. 

Hubyar ise, ne zaman sadrazam 
karısı olacağını bekleyip durmakta 
idi. Şekerpare daha insaflı davranı· 
yor: Hubyar gibi büyük ihtisaslar 
göstermiycrek sadece, hergün birkaç 
kişiye mansıp ve memuriyet istemek
le iktifa ediyor; 

- Civanım 1 Hiç gam çekme. Ha· 
remce her ne emrin olursa, baı ve gö
zümün üstüne. 

Diyordu. Fakat, acaba daha müşkül 
bir vaziyette kalırsa, Şekerparenin 
kuvveti kendisini tutabilmeğe kafi 
gelec~k mi idi? .. 

Yusuf Paşanın lstanbula geldiği
nin Uçlincü günü, Valide Sultan (abu
hava) yı tebdil etmek üzere Topkapı 
lıahçesine nakletmişti. Ve artık Yusuf 
Paşayı göiden kaçırmı~•t.n Mehmet 
Paşa: üç gün sonra da Girit kahra
manının Valide Sultana arzı tazimat 
etmek üzere Topkapı:;a gittiğini işit
mişti. Acaba saatlerce uzayan bu ar· 
zı tazimat merasiminde, (sadaret me
ıe1esi) de pazarlık edilmemit midi? 

Artık, duracak ve oturacak zaman 
değildi. Hemen etekleri bele sokup 
büyük bir clir'et ve cesaretle işe giri
şecek zaman gelmişti. Buna karar ve
ren Mehmet Paşa derhal Şekerpare 
ile gizlice görütmüş; maksadını an
lattıktan sonra, padişaha karşı çevri
lecek manevranın planını izah etmiş
ti. 

Bu plan, gayet basitti. Mehmet Pa
şa, biliyordu ki: Padişahın en zayıf 
tarafı, para ve mücevherdi. Hatta 
bunun İ!;indir ki, kendisine zafer ve ga 
nimet eşyası getireceği ümidile Yusuf 
Paşayı aylardanberi sabırsızlıkla bek
lemişti. Fakat Yus~f Paşa. getire ge
tire birkaç yük altın ve gümüş külçe
r;i ile, dört par1<a somaki direk getir· 
mişti. Bakisi, kuru bir şereften ibaret. 
ti. Fakat padişaha şereftrn ziyade; a
vuç avuç saçılacak altın, parıl parıl 
takılacak elmas lbımdı. Bahusus Tel
li Haseki ayağını direyerek: 

- Aslanım 1. Para isterim. Elmas 
isterim. Sayende: harcanmadıktan, 
takınmadıktan ıo"a böyle haıekiliği 
ne,,livcvim. 

Dediği zaman; Padi,ah Ibrahim 
toprakların altın . ta~ların cevahir ol
masını isterdi. Iş+e Mehmet Paşa pla
nını bu esas iizerine tanz:m etmis ve 
Şekerpare vasıtasile Telli Hasekiye 
haber göndermişti. 

O gece, Telli Haseki, (aslanına) ha
l>er göndermiş: 

1 

- Kendulere layık de~il amma, el
ceğizimle bir sofra hazırladım. Acep, 
rağbet buyururlar mı? 

Demişti. 

Padişah İbrahim, bu davete derhal 
icabet etmiş ·ıe hemen (Altın Yol) u 
geçerek Telli Hasekinin dairesine gel
mi§ti. 

Ziyafet pek neş'eli geçmişti. Bu 
ne§'eden mest olan lbıahim, her za
manki gibi: 

- Kadınım! .. Beni şad ettin. Dile 
benden ne dilersin? 

Demişti. Telli Haseki, kırıla kırıla 
cevap vermişti: 

- Ne isteyim, aslanım. Sayende, 
hiçbir şeye muhtaç def!i~im. Ancak. 
Glritten gelen yük yük altınlardan, 
torba torba elmaslardan bizlere bir 
şey ihsan olunmadı. Vakıa, sayende 
para ve elmas hasreti çekmeyiz am
ma ... Ne de olsa; yarım elma, gönül 
alma .. 

Derhal Padişah Ibrahime, derin 
bir düsünce gelmişti: 

- Yük yük, altın .. Torba torba el
mas ..• 

Evet. Bunlann ~etmesi Iazımgelir
di. Fakat, gclmemışti.:. Zafer şenlik
lerinin ne§'esi arasında bu meseleyi 
inceden inceye düsünmeğe vakit bula
mıyan padişahın kafasına, şimdi bir 
kurt girmişti. 

lbrahim: ertesi glin Has Odaya çı
kar çıkmaz derhal Sadrazam Mehmet 
Papsa haber göndermiş: getirtmişti. 
Mehmet Paşa odadan içeri girer gir
mez de: 

- Gel bakalım, lala... Ya, ıen bu 
Yusufun işine ne dersin. Eli, pek boş 
gelmiş. 

Dedi ... Mehmet Paşa, bir an sevin
cinden tit· ci. Demek ki, dün gece pa· 
dişahın zfhnine ekilen tohum, derhal 
filizlenivermişti. 

Sadrazam. blŞını bir tarafa eğerek 
ellerini yanlarına doğ u açmış kapa
mış; ve sonra teessür ve teessüf se· 
zilen bir sesle söylemeğe başlamıştı: 

- Şvket!U apdişahım !.. Bu kadar 
ha7.İne sarfectip her ne arzeyledi ise 
müsaade olunup kendisinden hic;bir 
şey eıirgenmedi. Hal böyle iken bir 
kuru kaleyi sulhen alıp içindeki küf
farı. bu kadar ke · e yüz bin altın ve 
cevahir ve nevadir ile sağ ve salim 
j!'emilere koyup memleketlerine gön· 
de· di. Bu, ukal8. işi midir? .. 

Padişah İbrahim, fena halde kaş
~arını çatmıştı. Şu anda onu daha 
rlerin bir dilsünce almıştı. Mehmet 
Paşa demiri, tam tavına geti1111işti. 
Simdi bunu de· hal meharctle döv· 
~ek lazımdı. Onun için sadrazam, da 
ha (sureti hak) tan bir tavır aldı. 
Her ihtimale karşı sesini biraz daha 
alçaltarak sözüne devam etti: 

- Meğer ki, küffa .. ı gizlice hak· 
lıyarak küllivetli miktarda mal ve 
para almış ola. Ve illii: hu kadar hii- ı 
yük bir ganimeti yok yere elden çı
karmak. revavı hak mıdır? .. Hazinei 
Smireden bu kadar bin kese sarfo· 
lundu. Bu kadar bin askeri İslam şe· 
hit oldu. Şimdengeru da bu bos ka
leye birçok mas· aflar edikcek. Bin
le~ce muhafızlar yerlestirilccek. 

IArke•ı var] 

Üsküdar icra memur
luğundan· 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa 

raya çevrilmesine karar verilen bir a

det değirmen motörü 23 - 11 - 935 

Cumartesi günü saat l O - 11 de Do

dullu köyünde satılacağından talip o

lanların yevmi mezkQrda hazır bulu

nacak memura mUracaatları ilan olu-

nur. (16756) 

Fakir Bzr Delikanıznın Hikayesi 
Kadıköyünden Rıza Ergün ·imza- Esasen o sene mektepteı! mezun 

sile: · oluyordum. Annem /stanbulda de-
''Uç buçuk yıldanberi gayet bü- ğildi. Onu çağırttım. Ve Fikrimi o

yük bir müeasesede az; bir maaşla na açtım. Annem evlerine gitti, an
çalıııyor, kendime z.or yetişen bu nesile konuıtu. Muvafakat ettiler. 
para ile anama da bakıyordum. iki Fakat beni Anadolunun en uzak 
odalı bir evde oturduğumuz; ve kıt bir vilayetine tayin ettiler. 
kanaat geçindiğimiz; İçin yaşım Gitmeden evvel nişan yapmak 
yirmi dokuza vardığı halde kadın- i&tedik ve bu iş için icap eden ter. 
da, kız.da gözüm yoktu. Bir yıl ön- tibatı aldık. Hatta yüzüklere varın. 
ceye kadar bir kızla beş dakika yan cıya kadar!. Bir gün evvel nişanla. 
yana oturmamıftım. Çalıştığım mü- nacak, ertesi günü de memuriyeti
essesenin müdürünün kız;ı tarafın- me hareket edecekt;m. Bir sene son 
dan bir öğle teneffüsünde bir işe "a .•::.,Ü•te evlenecektik. 
gönderildim. Acele gidip gelince Fakat karar verildikten aekiz •a
bu çok ıık ve Avrupada yetiımiı kız at aonra kızın annesi geldi. Benim 
bana manidar tefekkür etti. Ondan daha pek gene olduğumu ve uz.ak 
sonra ahbap olduk. Hergün bana verlere gidecegimi, orada başka bir 
selam veriyor, hatırımı soruyor- kıza tutulmam ihtimali olduğunu 
du. Ama bu selamların ve hatır sor- =teri sürerek onlara tamamile bağ. 
maların bir manası vardı ki, bir bu- •~-~ı.:1...,,..1. :-·- --•--t:/.t,.n mJt<ra..I. 

çuk yıl evvel benim üzerimde deh- dak bes yüz liralık bir senet istedi. 
fetli teıir yapmağa baıladı. Hergün Birdenbire hayret ettim. Böyle bir 
onu aramağa, h ... r gece onu dü§Ün- teklifi nasıl kabul edebilirdim? 
meie baffo.dım. Eğer bana karft la- Reddettim. 
kayt davranaaydı belk~ bu ~ü.şünc~- Ertesi ırünü kızla buluştuk, saat. 
le_rden kurtul~r, benım. gıbı f'!kır lerce ailadıl.. 
bır adamın boyle zengın ve kıbar Ve beni beklerşe muhakkak bir 
bi~ kıza gönül vermesini~ manas~z.- ·ene sonra onu bulacağımı kendi
lıgını anlardım. f!albukı .o benım :ne vadettim ve ayrıldık. Ben şim
yanımda kızarıp tıtrememın ne de- ·: A..--.r.,11, ..... '1 '""'.'lk b:~ kö:ıı,.<ı;ndt> 

mek olduiunu anlamış olacak ki bir 
gün pa:zara nere)e gideceğimi aor
du. ''Boğaziçinel" dedim. "Buluıa· 
lıml" dedi; buluştuk. Gezdik, toz
duk. Beni bir patronun memurunu 
sevdiği kadar kibir ve azametle, Fa
kat kalpten ve candan sevdi. Be
ıimle on bef günde, üç haftada bir 

muhakkak bulu1mak ic;n söz alı
yor. Ben de o günleri iple çekiyor· 
!um. Bu bir buçuk yıl sürdü. Artı! 

·-
tarak sayıyordum. Hatta bunu ken
ıisıne de açtım. Fakir olduğumu, Fa 
~at so11 derece istikbalden emin bu. 
• ' - .-- • l'"ul1olfa mes;ut 

•ı:m. O beni bekl:vor diye mütesel
li oluyorum. Kendisine mebtup 
-- ... ···-· c,..,.,.,. ı-ı.=~ ,.:,_ nrl.resl-r;. 

ne. Acaba annesi mektubumu ona 
göstermedi mi? Niçin bana cevap 
vermedi? 

P-... <ı ""' tavaive eder.~:ni%?" 
Fakat siz yazmasanız bile onun si

ze yazmasını beklemeli idiniz. Bunun 
al beraber. kiryı bilir, belki ailesinin 
şiddetli tazyiki .. !tında, ona muktedir 
olamıyor. O halde, siz kendi dostları
nız vasıtasile ona bir haber gönder
meğe ve ondan haber almağa calışma
lıı;ınız. Sizi bu kadar endişeye düşü
ren uzakltk ve yabancı muhitte kim
sesizliktir. Bir gün hiçbir haber alma· 
sanız da unutacağmıza §Üphe yok 

ı--------, ŞIK Sl"EMADA 
Bu rün 

ilahi · ıHli ınimli yıldız 

Martha Eggert'in 
eo çok muvaffak olduğu film: 

ViYANA BÜLBÜLÜ 
Ayrıca LAUREL ve HARDY'nin 

eğlenceli komedisi ve bu ıene

nin yeni FOx JURNAL 

IFAVOALI 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

İSTANBUL 

18: Hafif musiki. 19: Konferans. (Dok· 
tor Bakteriyolog Fethi Erden) 19,30: 11-
tanbul beldiyesi şehir bandosu tarafından 
konser. Cemil Cevdet idaresinde. 20,15: 
Çocuklara ö'ütler. Çocuk Esirgeme kuru
mu İstanbul merkezi namına. 20,30: Gavin 
kardeşler ile radyo caz ve tango grupları. 
21.35: Son haberler • Borsalar. 21,50: 
Siter • solo, Şrayber. 

BÜKREŞ 

13 den 15 şe kadar plak ve haber ser
visi. 18: Radyo orkestrası (Mozart, Mas. 
cagni, Bethoven. Nottara). 20: Sözler. 20, 
20: Konserin arkası. (Hafif parçalar) 20: 
Haberler. 20,15 : Plik. 21,10: Piyano • 
$arkı. 22: Teknik cevaplar. 22.08: Flüt, 
harpa ve keman sonatları (Debusısy). 22, 
30: Haberler. 22,45: Radyo salon oPkes
trası. 23,45: Yabancı dillerle haberler. 

BERLİN 

17: Frankfurttan: Hafif müzik. 19: Bir 
&azeteci spiker ile konuşuyor. 19,30: Fra
nz Şubert (Sonatlar). 20,20: Eski akşam 
,arkıları, 21: ''lsland Saııa .. adlı radyo 
operası. 23: Haberler. 23,30: Gece rnuzi
ği. 

BERLIN KISA DALGALARI 
Saat 10.45 • 14.15: 31,45 m. 
Saat 15 • 18.30: 31,38 m. 
Saat 19 • 23.30: 25,45 m. ve 49.83 m. 
Muhtelif saatlerde 19 küsur m. 
11: "Das Frauen zimemr., adlı müzikli 

piyes. 11.30: Ingl. haberler: ll,45: Fayda
lı bilgiler. 12: Dans. 12.45: Haberler. 13: 
Eqlenccll müzik. 14: lngl. haberler. ıs.ıs 
Ayni program tekrar yayılıyor. 16; Karı
şık müzik. ve mizah. 17,15: Haberler. 
17 .30: A !manya ha beri eri. 17 ,45: Alman 
aşk şarkıları (koro ve enstrilmantal) 18. 
15 : Inıt. haberler. 19.15: Haberler. 19.30: 
Alman şarkıları (Çocuklar için) 20: Halk 
müzifi. 20.30: Alman profili. 20.45: Vetz
in şarkılarından. 21: lngl. haberler. 21.15: 
Almanya haberleri. 21.30: Halk şarkıları. 
21.45: Beethoven konseri (Keman konse
ri). 23: Alm. ve Ing. dillerile haberler. 

HAMBURG 

18.30: Yeni birlik. 18,45: Süel konser. 
19,45: Skeç: "Bordesholm., 20,35: Spor. 
haberleri. 21: S~st konseri (Richard 
Vagner.) 22: ''Kahraman .. adlı skeç. 22.30 
Piyano sonatları (Brnhms). 23: Haberler. 
23.30: Gece konseri. 

VARŞOVA 

17.20: Şarkılı konser. Sözler. 18,20: Oda 
müziği. (Bizet, Grieg, Mussorgski) 19: 
Piyano kenteti (Şuman) - Muhtelif. 21: 
Lembergden eğlenceli müzik. 22: Şopen 
konseri. 22.35: Siir. - Sözler. 23: Dans 
ve hafif mıizik. 24.05: Plik (dans). 

.BiLGiLER 

SJNEMALAR 
TİYATROLAR 

* NAŞİT. ERTUCiRUL SADİ TİY_.1 
ROSU: Stı.nt 20,30 da (Yangın yerletl 
Naşit tarafından (Solo) 

* HALK OPERETİ: Saat 20 de (BaY 
Bayan) opereti. Son hafta. 

* TEPEBAŞl, BELEDiYE GARDE~ 
BARINDA: Müzik • Varyete. 

• SEHIR TİYATROSU: Bu akŞ 
Sdat 20 de (Tohum) 

* SARAY: Paris esrarı. 
• İPEK: Kleopatra 
• YILDIZ: Atk senfonisi. 
• TÜRK: Vonder Bar. 
• SUMER: Subertin aşkı. . 
"' ALKAZAR: 17 No.lı Polis otoınobı 
* SIK: Viyana billbillü. 
• MELEK: Gônul oyunları. 
• FERAH: Dıva Kasta. 
* ÜSKÜDAR HALE: Bosna ıevdala 

"Türkçe ıözlü, şarkılı,, 

• MÜZELER 

• Ayaso(ya müıesi: Saat 10 - 16, V 
riı: 11 kuruş. . 

* Roma, Bizans, Yunan eserleri ınuıe91 
- Çinili Köşk - Eski şarlı: eserleri ıııll • 
zesi: Saat 10-16. Girit: 11 kurut-

* Tür) ve Jııllm eserleri müzesi: 51'1 

10 - 16. Giriş: 11 Kuruş. 
* Aıkeri müze ve sarnıçlar: Saat 10 .,,. 

16. Girit 11 kuruş. 
• T . s . .. . s ıo-16 

1caret ve anayı muzesı: aat 
Parasız. 

* Topkapı Sarayı müzeıi: Buiiin kıl"' 
lıdır. 

* Yedikule: Saat 10-16. Giriı 11 kurut 

• 
LİMAN 
HAREKETLEld ___.-

BUiÜn limanD"Dızdan gidecek vapurlafl 
Saat 

20 Bandırma Karabigaya 
19 Kemal Ayvalıia. 

9 Ayten İzınite. 
19 Bartın Bartma. 

• Bugün limanmııza celecelı: vapurlar: 
Saat 

9 Menin Antalyadan. 
6,30 Saadet Bandırmadan. 
16,15 Uiur İzmitten. 
17 Tayyar Mudanyadan. 

•••ıııııı ıı ııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ı ıııı ıı ıı••~ 
E H a r i k H a y a t K a z a ve O t o m o b i 1 i 

~ ----------
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Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 1 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırllll%. ! 

Türkiycde bilifasıla icrayı muamele etmekte olan j 
§ •• i 

iU NVON I 
edeceğimi söyledim; gülerek kabul 
etmiıti. Halbuki bir müddettenberi 
hiç buluıamıyorciuk. Beni unutma
dığından emindim. Çünkü sık sık ve 
hemen hergün müesseseye geldik
çe bana görünüyor; selam veriyor. 
Sonra hatırımı soruyordu. Demek 
hi pazar günleri İ§İ çıkıyor, ailesi bı
rakmıyor, diyordum. iki gün var; 
acı bir haber aldım. O ni§anlanmış. 
Demiryolları mühendislerinden bir 
gençle ıevişiyormuş ve evlenmeleri 
yakınmıı. Beynimden vuruldum. 
inanmadım. Hatta bu haberi ya
lanlıyacağından emin olarak ken
diaini tebrik ettim. T eıekkür ede
rek geft:, gitti. Nasıl oİur; anlamı
yorum. Zengin bir kızın, kendisin
den çok Fakir bir gençle evlenmeği 
aklından bile geçirmemesini anla
rım. Fakat ben kendisine talip ol
madım, o beni çağırdı. O bana ümit 
hatta hal ve tavrile sö:z verdi. Beni 
aldatmaıunın sebebi ne itli. acaba a· 
:1•'1=nin bir taz .. :kine mi maru:z kal-

- ~ ... ____________ : Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptımıavmız. i 
: Telefon : 4.4888. 8718 j 
iiıııııııııııııııı ı ıııı ı ııııııııı ııııı ı ııııııııııııı ı ı ı ıı ı ıııııııı 1 11 111 111111111•1~ 

mıştır; •İz ne dersiniz?,, j 

Siz hayale kapılmış. bu zengin ve 
hoppa kızın gönül eğlendirmek için 
size iltifat etmesini bir çtşit gönül 
vermek manasında almışsınız . O piş
kin kız gününü hoş geçirmek istiye
rek sizin gibi saf bir delikanlıyı bir 
müddet avutmuş Ilu tatlı, fakat sonu 
gelmez rilyadan çabuk kurtulmahsı-
nız. 

• 
Ayrılık ve üzüntü 

Vandan I: S. yazıyor~ 
"Onunla 11oğuk bir kı§ günü bir 

arkadafın vasıta&ile tanıştım. ilk 
zamanlar kısa l; :zaman •onra ay· 
rılacaiımızı ~annetmiıtim. Fakat 
yanıldığımı anladım. Hiçbir kadı • 
na ve kıza kapılmıyan gönlüm o· 
nun eairi oldu. Biribirimiz.i delicesi
ne aevdih. Tam bir buçuk sene bu 
ıevgimiz devam etti. Onu ancak 
haftada iki defa görebiliyordum. 
Çünkü ikimiz de me§gul idik. Gö
remediiim günler adeta kendimden 
geçiyor, ne yaptığımı. ne yapacağı. 
bilemiyordum; onsuz yaf'yamıyaca
ğımı anladığım için evlenmeğe ha- ı 
rar verdim. Bu fikrimi kendiıine 
açtım; lereddütaü:z kabul etti. · 

,,~----- Yarın akşamdan itibar en 

................... 
D FERAH D 
• 11nemada • 
1 1 

devam v v ediyor 

KA s T A' 

SARAY SiNEMASINDA 
( EUGENf: SUE ) nun romanından iktibaa n HENRV n.v~ 

Demirhane Müdürü filmini ,.--'""" ı ıvıARCELLE GENIA'f ft 

LUCIEN .tsAUUX ( Comedie Françaiıe ) den MADELEl.Nf 

OZERAY. CONSTANT REMY tarafından temıil edilen 

Hareket ve realirm filminde Pariı batakhanelerinde cereyan ed•SI 
sefahat alemlerini "t'e cinayetlerini rörecekıini:ı 

YI. LD IZ sı n E MH S ı ••• 
Har ikalar Slnemaaıd.r ... 

Bunu pek yakında sinemanın e~ bllyük ve parlak yıldılı oı.o 
KATHR1NE HEPBURN'ün aan'at aıklan 

A Ş K SENFONiSi 
fılminde tanımakla bir kere daha iıbat edecekt.r. 

Ayna filmde bat erkek rolünde 

CH ARLES BOYER 

, 
YARI" AKŞAM 

M ELEK 
Sl"EM A Sl"DA 

Gönü l Oyunları 
En nefıs mus·ki ve çok zevkli, eğlenceli - neşeh bir mevzu göıteren buyuk fildi 

ı\DQLF VQHLB~UX
01

~er~E~~TE
0

M0LLEkR •:vGEQ
1

~G
8

ES ALEKSANOf 
Ayrıca Paramount dünya haberl er i I 
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DIŞ POLiTiKA 

2ecrr tedbirlere 
Karşı italyanın 
t'1ukabelesi 

iki .. d 
latb"k ~un enberi zecri tedbirlerin 
.... _ 

1 
•hna geçilmiıtir. Uluslar Ku-• "·••Un A 

ai lt 1 a aza olan devletlerden elli-
y~ \Yaya aili.h satmıyor. Italya -
ln1.) 

1 
raz yapmıyor. ltalyadan 

l'\ıy htrn almıyor ve doğrudan doğ 
Ya.I • •rbe Yarıyacak olan bazı eı
ledb~ı) Italyaya satmıyor. ltalya bu 
'llliıti;: ere fU yolda mukabele et -

d1. l ;-Büyük F aıiıt Konseyi Roma
Zecr,?Pla~ıt ve Italya milletinin 
-..: • 1~ tedbırlere kartı aef erberliği-
... 1 ·- t •• 

2 -· e nuıtır. 
bik d Italyaya zecri tedbirleri tat
rı e ecek olan devletlere, ayn ay
lerı"~t~lar göndererek, bu hareket
la., ob~Y• ayrı ayrı mea'ul olduk -z nı A ıldirmiıtir. 
ii ~~rı tedbirlere karşı aeferberli
lc rı ••1~11olini yerine büyük faşiıt 
,:"•eyı ~&rafından ilin edilmesi 
)&Yanı dıkkattir.Şimdiye kadar dün 
Yu Ya k~rıı bu yolda meydan oku -
'lll f._f at!•t. lideri tarafından yapıl -
,_ •llta ıdı. Bu defa bu rolü faşist 
otOrıı • 
d ~ eyıne oynattırmakta, bundan 
h 
0r~cak bütün meı'uliyetlerin bir 

b~~~te mal edilmek istenilmesi gi
ti~t düıünce olsa gerektir. Sonra 
d ıye kadar halkı fedakarlığa 
)' l.Vet eden Muaaolini, bu defa ltal
J k7 nıilletini daha büyük fedakirf ara faıiat konseyinin ağzile ça-
1l'lrıaktadır. 

1 ~ecri tedbirTeri tatbik eden dev-
c:et ere gönderilen notalara celin -
e• h · b d ' ayrı ayrı mea'uliyet ba aı azı 
b~letleri ve bilhaıaa ltalyamn ani 
dır laarı-uzuna hedef olabilecek 
evıetleri korkutmak maksadına 

~a.tuf olsa gerektir. Filhakika e
rer ltalya her devleti zecri tedbir
t t!rden dolayı ayn ayrı mes'ul tut-
Uiuna göre bu devletlerden birini Vey b • h a irkaçını ayırarak onlardan 

c ekp ıornuya kalkıııraa ne ola -
.. il ? Kurum miıakı bu noktayı na-
"'ll.tı • "b . 
1 ıtı ara almamıı değildır. On 

• hrıcı dd · ·· - ·· f k 
1.. ma enın uçuncu ı raaına 
k ore, zecri tedbirleri tatbik eder -
t tn nıütecaviz iliı.n edilen devletin 
ı 1.1.rruzuna uğrıyan bir devlet Ulus 
t~r Kurumuna aza olan her devle
drı Yardımını iatiyebllir. Ve bu yar 
d •rn da derhal verilir. Eıaaen her 
hlet zecri tedbir hakkında karar 

"tri k b d · · b r en u noktayı a nazan ıtı -
tel.ra. alnııı olacaktır. Bu da ~ec'!'i 
~bırlerin ltalya notaarnda ıddıa 

~ııldiği gibi, her devlete ayrı mea.
~ 1Yet tahmil eden karar olmadı -
lr!nı ve Uluslar Kurumu misakile 
f~~~_tilen taahhüdün müıterek tat -

1
"

1l'lden ibaret olduğunu göster -
llıekted" 

ır. 

t"~~er devletin kendi batına iste -

1
1tı zecri tedbiri tatbikte ıerbeıt 

0 
duiu na:zariyeai, korkarız ki, Ital 

Y1.~ın lehine değil, bilakis aleY,hine 
hetıceler verebilir. Şimdiye kada~ 

•lya tezi _ ve Franaada bu noktaı 
1'11.~arı müdafaa etmitti - bütün 
~Ccri tedbirlerin müştereken tatbik 
id.ilrrıeıi la:znnceldiği merk.ez:?d~-
dı, Italya bu noktai nazarı ılerı ıu

here)( lngilterenin yalnız ba~ın~ 
•reket etmesine engel olmak ıatı

!~rdu, Eğer :zecri tedbirler her d~v 
tdiı';ırtfrndan münferiden latbık 
Yll e ı •• .. _. ı..-ıde lnıiltere de ltal 

Ya karıı yaınız u .. y-- .N.re~ete 
~tçrnekte serbest olmak liznı ...... 

u da Italyanrn itine hiç elvermese 
•erektir. - A. Ş. E. 

~~=================-
~ l 111 an Yahudileri 

tahminden 
~ok fazla ~ıktı 

hi ~erlin, 19 (A.A.) - Havas muha· 
t tınden: Ir11en Yahudi olan Almanla 
t~~.tnikdan iki milyon tahmin edilmek 
1 ır. Binaenaleyh Nuremberg kanun 
c~~ bütün şiddet ve katiycti ile tatbik 

~?eıniyeccktir. 
bıı. Çeyrek yahudiler" e yani büyük 
d haıından veya daha yukarı ccddin-
4 trı. !~udiliği tevarüs etmiş bulunan b:a. arıycn gibi muamele yapmak mec 
'ttlatıycti hlisıl olmuştur. Böyle yapıl
dor{1§ .. olsaydı ordunun kur'a e_fradı 
tilb' Yuz bin kişi azalacak ve bırç?~ 
ltıu~tlerle zabit vekilleri vazifclerını 

ifaaz edemiyeccklcrdi. 

Sıvaı posta telgraf 
S direktörü 

S1._.af\tıı, (Hususi muhabirimizden)
lıtın 5 

Posta telgraf başdirektör yar
~a a Ankaradan Ali Atarnak bura
lıli &{lıniş ve yükümüne başlamıştır. 
tı b' Btanbulun işgalinde sırtına aldı-
1,1,:~lcacyyar tcl~raf makinesi ile do
dtr Ankarayı her hususta haber
t\'l~~trneye çalışan kıymetli bir yurt 

ı olarak tanınan bir §ahsiyettir. 

F'ırat Üzerinde yeni bir 
l!:ı • köprü 

riy0r~zız, (Hususi muhabirimiz bildi
rasına - Elbiz ile Muş ve Van a
§ose i ~Çrlınası kararlaştmlan büyük 
llaıu içı\ hazırlıklara başlanmı~tır. 
l'eni v Btı b ~rn.~tinde Fırat üzerinden 
tektir e 1 uyulc bir köprü inşa cdile
~ir. :a~ k~.ıa. hazırlıkları ilerlemektc
illerj Eı·0prU sayesinde, Muş ve Van 

azıze bağlanmış olacaktır. 

T A N====================================================~- c 

Heyecanh Bir Dava 
Kral Aleksandrı öldüren 
Komitecilerin Muhali.emesi 

Vak'a m~hallinde öldürülen katilin 
arkadaşları su~larını inkar ediyorlar 

,,.. 
Tarihi bir reıim: Oataşilerden Kalemen Marailyada Kral Aleksandrı 

böyle öldürmüıtü 

Geçen sene Marıilyada Yugoslav 
kralı Alekaandrı ve l" ranaa Uışııler 
Bakanı Barthou'yu öldüren ve Ua
taıi denilen ve Yugoslavyada müte 
tekkil hafi ihtilal cemiyetine men
ıup olan katillerin Aix en Provence 
da muhakemeıine baılanmıştır. 

Cinayeti irtikap etmiı olan asıl 
katil Kalemen, vak'a esnasında 
linç edilmiıti. Bunun aol kolunda 
Orini Makedonya ihtilal teşkilatı -
na menıup olduğunu gösteren B. M. 
P. O. harfleri dövülmüştü. Katilin 
kolunda bundan baıka haçvari iki 
kol kemiği arasında bulunan kuru 
kafanın yanında Bulgarca: "Ya 
hürriyet, ya ölüm!,, kelimeleri ya
zılı idi. 

Bu çetenin reisi Ante Paveliç a -
dmda biri idi. 

Yugoalav parliımentoıunda hır -
vat aaylavı olarak bulunmuş olan 
Paveliç bundan evvel de kral aley
hine bir ıuikaat tertip etmiı ise de 
bu wikaat akim kalmrı ve fakat 
Paveliç gİyaben idama mahküm ": 
dilmişti. Paveliç iltica ettiği e~nebı 
memleketlerde yine krala auıkast 
etrtip etmekle meşgul olmuştur. 

Paveliç ltalyada yakalanmııaa 
da Milan Mahkemesi, bunun Fran 
ıaya iadesini kabul etmemiştir. 

Bugün muhakeme edilmekte olan 
suçlular üç ki~idir. Biri Mio Kralj, 
diğeri Poapichil üçüncüsü de lvan 
Raitich'tir. 

Suçlulardan Kralj, Pospichil ve 
Ratich 

deylemiştir. 
Kralj, masumların kanını dök -

mekten korkarak auikastten evvel 
kaçtığını ve Aix'• ve oradan da 
Fontenbleu'ye gittiğini söylüyor. 

Celaenin talikinden önce, müddei 
umumi, suçlunun Yugoslavyada ö
lü~ cezasına mahkum olduğunu 
hatırlatmıttır. Kral j, buna kaça -
maklr bir cevap vermiıtir. 

Suçluların bir avukatı mah-
kemeden çıkarıldı 

Aix - en - provence, 19 A.A - Us
taşilerin muhakemesinin öğled_cn sAo~
raki celsesinde vukua gelen bır hadı· 
se neticesinde suçluların ~vukatı Des 

Seçimden sonra 

Baıbakan Baldvin 

Londra, 19 (A.A.) Kral, Baldvini 
saat 10,30 da Buckingham sarayında 
kabul etmiştir. Kral bundan sonra Ba 
kanlar Meclisine başkanlık etmiştir. 
Bu toplantıda Mac Donald da hazır 
bulunmuştur. Reutcr Ajansının öğren 
diğine göre, Makdonald ile Baldvin 
ara.srnda dün yapılan konuşma esna
sında Mac Donaldın istikbaldeki va -
ziyeti hakkında hiç bir sarih karar a
lınmamıştır. Eğer parlarnentoda ken
disine bir üyelik bulunabilirse Mal -
colm Mac Donald müstemleke bakan
lığında kalacaktır. Buna imkan bulun
madığı takdirde kendisine Ermsby
nin halef olması muhtemeldir. Sir Sa 
mucl Hoarc ile Eden kabinedeki ver
lcrini muhafaza edeceklerdir. Kendi
sine Lnrd payesi verileceği zannedilen 
Evrec; Monscll , vine deniz lordluP.u 
mc,•kiinde kalacaktır Cünkü yakında 
toıılanacak deniz konferansı dolavısi
lc F.vrcs Monsel'in d•l{iştirilmesi mu
vafık eörülmemektedir. 

bons avukatlıktan çıkarılmış ve ken
disine salonu terketmcsi emredilmiş
tir. Mahkeme resen baro başkanını 

suçlulara avukat tayin etmiş ise de 
suçlular, Dcsbons muhakemede hazır 
bulunmadıkça söz söylcmiyeccklerini 

bildirmişler ve açlık grevi tehdidini 
~leri ,.eürmü§krdir. Muhakeme yarına 
bırakılmış_ ur. 

Hadisenin sebebi şudur: Mahkeme, 
avukat Desbons'un sabah celsesinde 
ileri sürdüğü noktai nazarı reddet· 
miş, bunun üzerine kızan avukat Des
bons bağırmağa başlıyarak masanın 
üzerine yumruklar ile vurmuş ve mah 
kemcnin kendisine söz vermeği unut· 
makta olduğunu söylemiştir. Müddei 
umumi, avukatın bu tarzdaki hareke
leri aleyhinde bulunmuş ve bunun Ü• 
zerine Desbons "Fransız adaleti bu 
mu?,, demiştir. Bunun \izcrinc müd
dei umumi avukatın çıkarılmasını is
temiş. Desbons ise "beni Hırvatların 
ve Makedonyalıların dostu olmakla 
itham ediyorlar,, diye müdafaada 
bulunmuştur. 

Mio Kralj, aaıl katil Kalemen ile 
beraber Marailyada bulunuyordu. 
Diğerleri daha uzaktan teıkilatı i
dare ediyorlardı. Kralj'ın cinayeti 
iılediği esnada Kalemen'in yanın -
da bulunup bulunmadığı malüm de 
g ...... _ R,. adam vak'a günü arka
da§ını terkederek kaçtıgı... :...1..1~
etmittir. Ve silahlarını da öteldeki 
yatağının altına saklamıştır. Filha
kika somyaaının altını bir silah de
posu haline getirdiği bilahara an -
laıılmışhr. Bununla beraber Kralj, 
Kalemen'den sonra suikaattte en 
mühim rol oynamıt olan adamdır. 

Suçlulardan Poıpichil ile lvan 
Raitich Pariıte bulunuyorlardı.Mar 
ıilyada tertip edilen suikast akim 
kaldığı takdirde bunlar, Pariate 
kralı öldür.meye memur ed:!;o:.iıler
di. Suikaıtin muvaff akiyetle neti -
ce)endiğini haber alınca, bunlar ya 
pacak bir itleri kalmadığından la -
viçreye gitmek Üzere trene binecek
leri eanada yakalanmıılardır. 

Kralı Getirecek Gemiler 

Elli Kruvazörü ile iki Torpido 
Pireden Brendiziye Gitti 

Dün bu huıuıta ajanı fU te1,crafı 
venİıiıtir: 

Komiteciler in
kar ediyorlar 

Aix-en.Provence, 19 A.A. -Kral 
Alekıandr'ın katili Kralj'ın isticva
bına dün devam edilmiıtir. Kralj, 
katillerin Uıtatiler tarafından ku
ra çekilmek suretiyle ıeçildiğini in
kar etmiş ve vazifesini ancak yol -
da öğrendiğini söylemiştir. 

Mahkeme baıkanı, bu iddianın 
üç auçlunun ayrı ayrı alınan ilk ifa 
delerine aykırı olduğunu kaydet -
mittir. 

Bundan sonra, iıticvap, ıuçlula -
rın Zürihteki ikametleriyl.ı muhte -
lif yollardan Franaaya gelmeleri 
safahatı üzerine cereyan et.mittir. 

Suçlu, itin para cihetini ıarııın 
kadının idare ettiğini bildirmiştir. 

Kralj, ıuikastin hazırlarunasma 
i,tirak ettiğini inkar ve kral'ın 
Fransaya seyahatinden haberi ol -
madığını temin etmekte, yalnız fef 
)erinin emirlerini ifa ettiğini söyle
mektedir. 

Mahkeme baıkanı, bu iddiaların 
hakikate uv1?'unsu7 mfthivetini kaY-

Kralı getirec~k olan 

Atina, 19 (A.A.) - Dün öğleden 
sonra Deniz Bakanı Rallis. Salanıin 
te· sanesine giderek Elli kruvazörü ile 
Hidra ve Psara torpido muhriplerini 
teftiş etmiştir. Bu gemiler geceleyin 
harp filosu kumandanı Amiral Sake
la iyu'nun kumandasında Brendiziye 
hareket etmişlerdlT. Oraya çarşamba 
sabahı varacaklar ve cuma gilnii Elli 
kruvazörüne binecek olan Kralı bck
!iycccklerdir. 

~ 

Kral A tinaya pazar günü sabah se 
kiz ile dokuz arasında vaı:ıacak ve A
miral Kavadias kumandasında dört 
torpido muhribi, iki deniz altı gemisi, 
iki. torpidodan mürekkep bir filo açık 
larda kendisini karşılayacaktır. Deniz 

. 
Elli kruvazörü 

Bakanı Rallis de Konduriyotis torpi· 
to muhribiyle Kralı karşılamaya çı -
kacaktır. 

Mezar hıraı:zlıiı 
Atina, 19 (Hususi muhabirimiz • 

den) - Atina gazetelerinin kral gel· 
dikten sonra eski Cümhur Başkanı Za 
imisin başkanhğı altında bir birlik ka 
bincsi kurulması ihtimalinden bahset 
mclcrine kar ı Başbakan Kondilis "bu 
tıpkı mezar hırsızlığına benzer,, de -
miştir. 

Uzümcülere af 
Atina, 19 - Lefkade'dc hükume

te karşı silahlı göste:-iler yaptıkların
dan dolayı mahkum edilen üzüm müs 
tahsillerinin cezaları affdi!miştir. 
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No. 36 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

Çar Nikola ile l<.al}ser Arasında 
Bir Zeka Muhakemesi Yapınca ... 

Hassa kıtalarının bir Keçit re$minde 

Burada, ikisinin cismani vaziyet - Prens Bülov, burada da bize, katı 
!erini ve ahlaki şahsiyetlerini göz· bir delil veriyor: 
den geçirmek, epeyce faydalı olur. "İkinci Giyom şöhretli bir hatipti. 

Cüssece, ikisinin arasında büyük Sözü kuvvetliydi ve iptizale düşmek-
fark var. , sizin sizi kavrardı. Onun belagati, 

Giyom, Çara nazaran çok boylu- renkli ve işlenmiş idi: her türliı k~f 
dur. Çevikliği çok daha fazladır; ha- kabarıklıktan ari idi. Kelimeler ag
linde, daha fazla kibarlık vardır. ı;ol zmda kolay ve berrak .~eşek~.~! ~-der• 
kolunu kötürümleştiren irsi damura )erdi. Hiçbir zaman, soyıedıgı sozt. 
rağmen, büyük bir azmlc ve gayret- rin insicamını bozmaz, şanrmazdı. 
le vücut hareketlerini ve duruşları • Bu zeka ve hitabet uhasında, ik'. n-
nt ahenkli bir §ekle koymuştur. ci Nikc.la, amcazadesinc benz:yemiye 
Pek ehemmiyetli olan maluliyeti par- cck derecede geri idi. 
lak bir binici olmasına mani olama • Çar Nikola ile ço~ te~as ettiği~ 
mıştır. Ava ve yatçılığa merakı, açık en çetin ve ehemmıyeth meseleh:n 
hava hareketlerinin sıhhi kıymetine konuştuğum için zekasını ölçmeğe 
ehemmiyet verişinden değil. mühtclif birçok vesileler bu}jjum. Bu ıeka, 
~ekillerde elbiseler giymek ve hal k a- alelade seviyeden • eri geçmiyordu. 
rasında dikkati celbeden kıyafttlcrlc • ~ 

k 'b" "h Nikolanrn düşüncesi, makul, mun-~ezmck zevkini tatmin etme gı ı zı sif ve faal olmakla beraber dardı; o-
ni faaliyetlerine ve çocukca arzuları- ' d" 
na uymalarından ileri geliyordu. rijinalitesiz ve yavaş hareketli ı ı. 

Nikola, dinç ve adaleleri kuvvetli Kendisine malumat.sat denemezdi; 
olduğu halde gösterişsiz idi. O da tarih mütalcasından zevkalırdı. Hatta 
sporları çok severdi. Fakat gösteriş tarih, c., sevdiği meşgalesi idi. F cl
için, göz kama~tırmak için değil, vu- sefcden, güzel san'atlardan, fenden, 
cut hareketlerini tatmin için, onları, hatta en alem harcı ilimlerden nası
severdi. O, yürüyüşte, teniste, avda, bi pek azdı. 
yatçılıkta, yüzmede yalnız m:vivetini Madeni san'atlere ati fabrikaları, 
kuvvetlendirmeyi, hükômdarlığın, ha bahri in,aat tezgahlarını ziyaret et-
reketlerini takyit eden, merasiminden . b 
kurtulmayı düşünürdü. tigi zaman, en güzel makinelcrın e-

şcri kudretin yarattığı mucizelerin Harici vaziyet itibarile, Alman Kay 
seri, Rus hükumdarından çok faıla önünden lakayd ve hissiz geçerdi. 
gösterişli idi. Bu hal, Nikolanın canı- Takdirkar davranmak istediği va
nr, &ır vermeden, epeyce sıkardı. İkin kitlerde de, alelade, manasız birkt.ç 
ci Giyom, her tesadüfte ve her vesi- söz mırıldanır ve arkasını getirme
le ile, himayekar bir tavırla elini Ni- den susardı. çünkü umumi yerlcıde 
kolanın omuzuna koyardt. söz söylemeyi beceremezdi. V c böy-

Bir gün. Çarskoyc - Seloda, elini le yerlerde söz söylemek, onu ezen 
Nikolanın omuzuna koyduğu bir sı -
rada, halk arasındaki fotografçılara. en büyük bir işkenceydi. 
kart postal yapmak üzere, bu vaziyet ıo mayıs 1906 da, kıi sarayında, 
tc resimlerini almalarını işaret etti . Birinci Duma meclisini açtığı zaman, 
İkinci Nikola, fotoğraf camını tetkik açıı nutkunu, hep kckeliyerck ok~
cderkcn Hohozolern hanedanına men yabilmişti. Nutkunun nihayeucrınoc 
sup haminin tavrundaki manadan o 0 kadar sararm .ş, morarmıştı kı. hcr
kadar alındı ki, derhal kartpostalların kes ha bayılacak, ha bayıldı dıye 
toplanmasını ve camın kırılmasını em korkmuştu. 

retti. 22 Şubat ı 906 da, bu buhranlı 
Zeka farkı zamanda, .l'orid sarayında J.Jumayı 

Maddt manzaradan zeki.ya geçer - bu ilk ziyaretinde - çünkü ondan 
ack, iki amca zade arasındaki fark, evvel meb' uslar, krı sarayında ona 
yine az değildir. • tazimlerini arzedcrlerdi - ki halı ha

Giyomda, zeka canlılığı mUstcsna ıa gözümün önündedir. 
bir yüksekliktedir. Merasim dini bir ayinle baflamıt· 

Prens Bülov, eski efendisine karşı, tı. lmparat
0

or derin biı .d~kkatle din
hatiratında insafsızcasına sert dav - liyordu. Yüzü sapsarı ıdı. Her an, 
ranmışkcn. onda, "hayrete şayan bir güçlükle bır ~ey yu.~m.~y.~ çalışan biı_: 
idrak kabiliyeti .. olduğunu inkar et- adam gibi, ağzı bukuluyordu. D.nı 
miyor. İngiltere kralı yedinci Eduar, ayin bıttikten son~a. Dumayı çaiış
ondan nefret ettiği halde, bir gün maya, bı:ıiğc teşvı~, vatan~ . kargı 
Fransız devlet adamlarından birine yüklendigi vazifelerı ve mes ulıyetle-

ri hatırlatmak için söz söylemiye sı-~e ~~~: d . 
ra geldıği zaman çar, a eta kendın-

"- Yeğenim, yaman zekalı bir a- den geçmişti: Sesi boğuk çıkıyor, 
damdır. Her şeyle alakadardır; her her kelimede duruyor ve kekeliyor
şcyi anlar; her şeyi hazmeder . ., du. Sol eli titriyor, sağ eli bel kayı-

Hakikatcn, kayserin parlak zihni şını sıkıyordu. Son sözünü. nefeunın 
be§erf bilgilerin her sahasında ayni son kuvvetiyle söyliyebilmişti. 
merakla, ayni hararetle dolaşır. Ne-
fis san'atlere .. İlim ve fen, sanayi, ta· Çar. bir ecnebi ile husuEi konuş· 
rih, arkeoloji, felsefe din ve her şey malarında bile çok s kılgan ve bece
onun uğraştığı mevzulardır. riksizdi. Ona söyliyecek bir şe}' b •-

Bütün bu bilgiler, tabiatiyle, sathi- lamazdı. Fakat tanıdığı bilhassa ıti
dirler. Ancak birer kaplama mahiye. mat ettiği bir kimseyle konu tuğu ' a
tindcdirler. Onun beyni bir malOmat man değitirdi; aıkılı:anlığı kalk ır , 
ve fikir rcptuarından ziyade, bir Ka- düzgün konu~ur: batta, hoşa gidec~k 
leidoskopa (birtakım şekilleri biiyük latifeler yapardı. 

gösteren alet) benzer. iki hükümdarın va7. .. .! 
Bu sathi bilişe rağmen, kayser, ha- telakki' r ·i 

fızasının kuvveti ve zihin mümarese-
lcri sayesinde, her mevzuda kolaylık
la söz söyler: bu sözlerinde irtical 
kudreti, ekseriya belagat derecesine 
erişirler. 

Giyom ile Nikolanın. hii~ii·n !l ıı·' '•. 
mutlak saltanat hakkındakı kena, k
ri neydi? 

' .. , 
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Sovyet Rusyada 
Para reformu Son Bir Haftada Piyasamızda 

Sovyet Rusyayı idare edenler 
memleketin para siyaaaaı üzerind~ 
esa~lr b:r reform yapmı§lar ve rub
leyı, Fran-ız frangına bağlamaya 
karar vermiılerdir. Bundan aonra 
bütün hesaplarda bu esas nazari
dikkate alınacaktır. Çünkü Fran • 
aız frangı serbest paralar içinde en 
müstakar görünen paradır, çün
kü kıymeti9i altın esasından alır. 

Sovyet Rusyada verilen bu ka • 
rar, dostlarımızın ekonomi ve fi 
na~~ .•a~a1a~ınd~ yaptıkları büyü!: 
degıııklıklerın bır neticesi olar k 
telakki edilebilir. a 

Vaziyeti hulaıa edelim. 
Şimd.i!e kadar Sovyet ·Rusya da 

para dıger memleketlerden k 
1..• •• ço ay 

rı uır reJıme tab:di. Filhakika 
Çervoneç, yani 10 ruble 7 74 gr 
11.ltına müıavi telakki 'd·ı': am b k e ı .yor ve 

unun arşılığı 131 frank küsur tu 
tuyordu. Fakat Sovyet Rus d 
beat k b" ya a ser 

am ıyo muamelesi yoktu 
Bu~~an dolayıdır ki, istikrar çok 
aun ı eaaılara bağlanmıştı. 

kBunuı:ı seoepleri ftra11nda iki 
no ta bılhaasa nazaridikkate rar -
par: T 

l - lnturiıt teıkilatı 
2 - Torgsin denilen umumi ıa

tıı evleri .•. 
Birincisini kısaca anla ta hm: Sov 

~·et Rusyada seyahat eden ecnebi
ler, ruble sarfedemezlerdi. Bur>lıır 
Iı:ıturist teıkilahna verdikleri dö _ 
v.ız mu~abilinde sertifika mahiye _ 
tı~de bır ıey alırlar ve onu para gi
bı kullanırlardı. 

Tor<>'•İnf• .. e .., ... l=nr,. b ı • • ur ll\r umu-
rıı m~ğazlllardır. Ve yabancının 
burada yalnız dövizle ve ruble kul
la~ma~an .. hernevi efyayı alması 
~umkun~ur. Bu mağazalardan yer
lıler de ıatediklerini almaktadır _ 
lar. Yalnız onlann da burada ruble 
k~llanmaaı imkan dahilinde değ.il
d:r. Kıymetli b;r malın veya ,.1tı -
nın Torgsin'lerde tahmin edilen 
kıymetine kartrlık mal alabilirler. 

Bu §artlar altında ruble üzerine 
Y~'>·1acak kıımb:vo mua:nelesi bil _ 
ful kalkmıt demekti. 

Halbu1ıı:i 11imdiki reformla 1 Ka _ 
nunusani 1936 dan sonra lnturist 
teıkilitı artık ecnebi döv'izi a'"nı -

·- ., .. 1 •• '- ' 1 "'\~ .ı~1'\ ;.--.r-.. 
<lA,:Torgsin'le~i)ullkacaktır. Yani 
1"'-· a Ci<..ırak yalnız ruble i§liyecek, 
Sovyet Rusya bu sure•ı .. -··~•a·-m 
l·' - -- • · •-n=nin tekli içine gir -
ınis olac11.ktır. 

lıte bütün bu kararlar üzerine -
~ir ki, Ruslar, bir rublenin karıılı -
gını 13,133 franktan timdi 3 fran
ga indinnitler, yani paray; yüzde 
ıe1taene yakın düıürmüşlerdir. 

Bu haddizatinde paranın kıymet
ten dütürülmeai P!İbi görünürse de 
hakikatte hiç te böyle değildir. Ciin 
kü esasen eıki kıymet nazari idi. 
Ve rublenin hicbir zaman ıet"beıt 
iılemeaine imkan yoktu. 

O halde timdiki reformun mana
sı tudur: Sovyet Rusyanın ekono -
mik ve finansal bünyesi, artık istis
nai rejimlere müracaat lüzumunu 
hiaaettirmiyecek dere'".~de inkiııaf 
etmit, gelitmiıtir. Yeni kararlar 
~ovyet Rusyaya arsıulusal tecim 
ve endüstri münasebetlerinde daha 
genit faaliyet imkanları hazırlıya
caktır. 

Mümtaz FAiK 

ispanya Koza istiyor 
lspanya ipek kozası ithalini kon

tenjan harici tutmağa karar ver -
mittir. Fakat ispanya hükumeti -
nin bu kar11.rı bizi önemle ilgileme
mektedir. Çünkü oraya koza ihraç 
etmemize imkan görülmiyor. Bu -
nun sebebi aradaki mesafenin u -
zak olması ve bundan baıka da ko
za fiatlerinin yüksek olmasıdır. 

No. 6 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

Cep lambasının ışığını o tarafa tut
tu ve tanıdı. 

BU KADIN BALTAZAR SİNE
MASININ LOCASINDA GÖRDÜ
ÔÜ KADINDI. 

O da arkaSJndan atılmak üzerey
ken, başmüfettişin çağırması üzerine 
durdu. O anda ıkinci bir silah daha 
patladı. 

Bu sefer Hedven de yere yıkılmış
tı. Ateş eden adam da hemen alt ka
ta fırlamıştı: 

- Kof, arkasından koş 1 Benim 
bir ıeyim yok. Zannederim, omuzum-
dan vurdu. ' 

Başmüfettişi başından defetmeğe 
bakan Nikol: 

- Bir şeyiniz yoksa, bırakınız, 
ben yapacağımı bilirim, dedi. 

Nikol, amirini sürükliyerek, ilk o
dada bir kanapeye uzattı. Artık kim
~lir nerelere kadar uzanmış olan iki 

Esaslı Bir Canhhk Görünüyor 
Fındık fiatleri mütemadiyen yÜlıselmektedir. Alman
lar tiftik almakta devam ediyorlar - Sovyetler külli
yetli miktarda deri satın alıyorlar - Buğday piyasası 

bira~ durgunlaımııtır. 

firariyi takip etmekten vazgeçerek, 
tetkikata g~çti. 

Demin içeriye girdikleri zaman, 
yerde kıvrandığını gördükleri 'adam 
Baba Leskoydu. İhtiyar şimdi cansız 
yatıyordu. 

Nikol, seri bir muayeneden sonra: 
- Öldü, dedi, hiç şüphe yok, öldü. 
Hedven bir taraftan da can acısı ile 

mırıldanıyordu: 
- Ne pis iş bu! Ya sarı zarf? Ara 

şunun üstünü 1 
Nikol zaten aramağa koyulmuştu. 
- Bir sarı zarf var alJJa, hem bu

ruşturmuşlar, hem bomboıt Galiba 
Baba Lesko milli müdafaa bonolarını 
başka yerde saklıyordu da, gelenler 
sarı zarfta bir şey bulamayınca a
damcağızı zorlamağa kalktılar. 

- Zarfın üzerinde yazı mazı yok 
mu? 

.:..._ Yok. Yalnız ışığa tutulunca 
imal edildiği fabrikanın adresi görü
nüyor. Strazburgda Gosyo kağıt ti
carethanesi. 

Nikol, bir taraftan arkadaşının ya
rasını sarmakla beraber, bir taraftan 
da söylüyordu: 

- Anlaşıldı, dedi, yollar hep St-

razburga çıkıyor. Bankadaki ilk hır
sızlık orada yapıldı. Şimdi de beş 
numaralı hırsızla, hem de ne feci su
rette karşıla§tık. Fakat bu beşinci 
hırsız gözü kara bir şeye benziyor. 
Eğer bir, iki, üç, dört numaralar bi
ze bu kadar oyun oynarlarscr, bu be
şincisinin ne haltlar karıbtıracağını 
Allah bilir. 

Yarayı sararken de, pencereden 
kaçarken gördüğü kadını düşünüyor
du. Bu kadının burada ne işi vardı? 
Bu faciada nasıl bir rolü olabilirdi? 

lKlNCİ KISIM 

GRİ KASKET 

-1-

Gürültüden uyanan istasyon me
muru ile diğer iki komşu koşup gel
diler. Birinin evinde telefon varmış. 
Nikol istasyon memurundan Sen Klu 
komiserliğine haber vermesini rica 
etti. 

Öteki de bir doktor bulup getirdi. 
Doktor, Baba Leskonun kalp nahiye
sinden giren bir kurşunla ölmüş ol
duğunu, söyledi. Yarası o kadar ağır 

BORSA VE PiYASA 

19 lkinciteşrin SAL 1 

Alıt latıt 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Franıı 
20 Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Floıin 
20 Çek Kuron 
Avusturya şilin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç kuronu 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

617,-
124,
)65,-
173,-
81.-
23.-

815.-
82.-

92.-
22.-
32,-

23.-
24.-
14.-

22.-
52.-

33,-
31.-

938,-
52,75 

236,-

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

811$.-
84.-
94.-
23,-
34,-
24.-
25.-
15.-
23.-
54.-
35,-
32.-

939,-
53,25 

• 238.-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
Jngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Bel~a 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovakya kuronu 
Avuııturya 
Mark 
Zloti 
Penco • 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cernl'lvets 
İsveç kuronu 

12.06 
618,25 

0,79,47 
9,80,18 
4,70,62 
4,44,25 

64,61.30 
1,17. 3 

19,22,25 
2,24.-
1,97,55 
4.21.-
4 sı 40 

63.77.SS 
34.91\,SS 

2 .71.30 
10.CJS 

3,13.30 

ESHAM 

1ıı Bankası Mü
N, 

u ., H. 
Anadolu % 60 

.. 3 100 
Şirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terroı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Tt'lefon 
İttihat Deiirmencilik 
Sark lılerkea Kc:zancsl 

92.-
9,70 
9.80 

25,30 
41,50 
15,-
22.SO 

8,50 
14,75 

2,17,-
8.9.S 

61,75 
22.so 
9.
ıo.so 
4,20 

TAHV LAT 

Rıhtım 

Anadolu I ve II 
.. lll 

Anadolu mümessil 

10,40 
42,20 
43,-
45,40 

ISTiKRAZLAR 

Türk Borcu kupon kesik 
,. II kuı 'n kesik 

25,25 
23,25 
23,45 
75,-
9~ .-

.. .. 111 kupon kesik 
1 stikrazı dahili 
Ereanı 

19 ikincireşrin Salı 

ZAHiRE BORSASI 

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

Maddeler 

ARPA [ Yemllt çuullı 
" tıökme 

BUÔDA Y r ~'u'~n,alc 
l\tahlCıt 
[\.ura 

ÇAVDAR 

Satı, 
l:ş . P. ırılktarı 

5 15 35 T. 

'l - .o T. 
8 - 120 
7 15 

olmıyan Hedven de Parise nakledil
di. 

Sen Klu komiseri diğer memur
larla beraber gelinceye kadar, Nikol 
ortalıkta hiçbir şeyin değiştirilmeme
sine azami dikkat etmişti. Gelen ko
misere cinayetin tafsilatını anlattı. 
Her ikisi de katillerin bıraktıkları iz
leri tesbit için sabah aydınlığını bek
lemek daha münasip olacağına karar 
verriiler. Nikol de, Parise evine dön
dü Ertesi sabah dokuzda yeni bir ha
beı almağa. geldiği zaman, köşkün et
ra. nın polısler ve polisler tarafından 
uzak tutulmak istenen meraklı bir 
halk kalabalığı tarafından sarılmış ol
duğunu gördü. 

Girdiği bahçede ve köşkte diğer 
müfettişler ve jandarmalar gidip ge
liyorlardı. Versay müddeiumumisinin 
gelmesi bekleniyordu. Fakat son da
kikada bu işin ilk hazırlık tahkikatı
nın Paris müddeiumumiliği tarafın
dan yapılacağı bildirilmişti. 

Nikol hala vaziyeti çok karanlık 
görüyor, kendisini doğru yola ata
cak ufak bir ışık arıyordu. 

Evveli'i alt kattan kaçan erkekle 

AFYON f. ince 530 - 250 k. 
_ tabı 

NOHU7 
upuya 

ılburlınmıf 
'ııurcl 

DARJ 1 Beyaı. 
_Sarı 

Su•ım 15 30 9 T. 

Flh'DIK 
iç tom'lıul 
iç sivri 
Kabuklu 

l
O~lat 
Aııı mal 
(engelli 
lJt'rl 
Kabı 
Sarı 

, 88 15 10900 ı.: 
;o - 1741>7 ,, 

TIF7/K 

- Anadolu kırkım - -
YAPAK " .. T.ıhak - -

Trakya kırlı:ım - -
_ ., .; Taıııt - -

YÜN Yıuurnıs <ııuz) 
BE'r'AZ 1 Tam vıflı 
PEYNiR Yarım yatlı 

_Yağsı% 

KAŞAR LYaııı 
PEYNiRi YaJ1sı% 

ZEYTiN t ncl yemeklik 34 j0 
[

Ekstra - -

YAul ! ncl yemeklik ll2 -
Sabunl•k 33 -

f 
Ay çlçetı tasfiye - -

NEBAT} Haşhaş " - -
Pamuk - -

YAÖ Su~am : -
_Bezir Pişmiş - -

1 

F.tma ekstra71k. ı !St 60 çu. 
F.lı:stra nır. -
Blrıncl yumu.7tt. ınıt !40 çu. 
Rfriııcl sen 8i5 125 çu. 

UN 

BORSA DiŞi 

BAKIR 

Tahtı Ye ynarlıt kf. 69 70 

BALMUMU 

l:ırldrnlz kr. 
Anildola .. 76 77 .. 
Beyaz .. • 

CAY 
Cıvı kı. 
Çin 

!60 360 kş 

Hlndlyı . 28S 150 
Seylan .. 265 360 .. 

DEMiR VE ENVAI 

Camlık, kll~ebent kg. 
Dörtkö,t, hına, ynı. • 
Mıblık, silme " 
Potrel n 

Siyab çember 
Yunrlak ( 6 mm, \•e 

ışaıı) 

.. 

• " (bluklu) • 
51yıh saç 
ltarllçe 
Çln\.o 

.. .. 
.. 

8 50 kş 
7 75 .. 
8 so •• 
7 50 .. 

' 50 • 

a so " 
16 - 16 so .. 
il ~ l!I !50 .. 

ıo 50 n u • 
!7 - 28 - .. 

DERi "lılenmemiı,, 

(Kurut heaabiledir) 

E!!!• 
Sığır kg. l!O 150 tş 

il 105 125 
Maada l 115 1!5 

il .. 100 110 
Metin 

Elun lad. • 60 85 
,. 

., u - . ... . ., 
6t)U çetmt 1 .. .. 50 90 .. . lI • .. 3S 45 
Sahtiyan 

r.lvan I " " 75 IIS .. 
11 .. .. 55 75 .. 

Beyaz 1 .. .. 50 75 .. n n .. 55 65 .. 
HALI 

(Metre murabbaı heaabile) 
Bergama 8 50 11 kş 

Borlı J- ı-

Demirci ·-6- .. 
Gôrdes t 75 3 bO .. 
Isparta lyıtaamış) 9 - 12 -

.. 
" (yıkanmam:ş) 7 50 10 - .. 

Kayseri (has ipek) 35-50- .. 
" • ınınçlster) 30 - 36 - . .. (meıstrlu ipek) 13 - il -

.. 
ınebari birinci) 16 - !4- .. 

pencereden sıvışan kadın hakkında 
hiçbir malümat edinilememişti. 

Yalnız kadının yola muvazi dar so
ka ğa çıkmak için çiti nereden geçtiği 
tesbit edilmişti. Bundan başka alt 
kat merdivenlerinin trabzonlarında da 
el izleri görülmüştü. Kadının kaçtığı 
pencereye dayalı ve portatif olduğu
na şüphe olmıyan merdivenden de 
eser yoktu. 

Sonrıa iki cinayet arkadaşının nasıl 
birlesip de, o civardan uzaklaşmağa 
muvaffak, oldukları da anlaşılamamış
tı. 

Bir noktayı tesbit etmişlerdi: Ge
ce yarısından itibaren üç yüz met:-o 
kadar ilerde bir otomobilin beklemek· 
te olduğu muhakkaktı . Saat biri çey
rek geçe hareket ettiği de motörünün 
gürültüsünden anlaşılmıştı. 

Leskonun köpeğini kulübesinde, ze 
hirlenmiş ola·ak. ölü buldular. Olü
den ve başmüfettişin omuzundan çı
k:ırtl<ın k••rc:11nl;ı.-ın vecti milirnetre alt 
mış beşlik bir brovning tab2ncasınm 
kurşunları olduğu görüldü. Fakat ta
bancaya ne olmuştu? 

Bütün bu küçük teferrüattan baş-

Zecri tedbirler 

~izim 1 tal yaya yaptığ~ 
ıhı·acattan bilhassa hanl1 
maddeler müteessir olacak? 

Italyaya karşı zecri tedbirlerİ11 

tatbikine devam ediliyor. Bizilll I· 
t~lyaya ihraç ettiğimiz maddele
rm ba§lıcaları buğday, bakla, no
hut, mercimek, arpa ve zeytinY• • 
ğıdır. ltalyaya ikinci ve üçüncü d• 
recede tiftik, hurda demir üziİJllt ' ..... 
yapağı, incir ve biraz da tütün ı..-
raç .ediyoruz. Buna mukabil or• • 
dan memleketimize aoktuğu111ıı• 
en çok madde de manifatura etY•· 
sıdır. 

Bu duruma göre zecri tedbirle • 
rin tatbikinden zarar görmesi gere" 
ken batlıca madde hububattır. f •· 
kat ıon zamanlarda hububat ıto
ku kalmamı§ gibidir. 

Bu sebeple bu maddelerimizin 
zecri tedbirlerin tatbiki dolayı•il• 
zarar görecekleri iddia edile111•• 
Ancak krom ihracatımızın bir•• 
müteessir olacağı tahmin edilir~" 

Diğer taraftan zecri tedbirlet111 

tatbikinden doğan durum için t• • 
cirlerimizi tenvir etmek üzer' 
Türkofis bugünlerde bir izahn•lll' 
neşretmiı olacaktır. ltalyaya .e"1'' 
dilecek mal bedellerinin ödenlll8 • 

si de iki ihtimalde toplanmakt• • 
dır: ,ı 

1 - ltalyanın vereceği ıerb• 
döviz 

2 - Merkez ban.kasında bul\I • 
nan ltalyan matlUbatı. .. 

• • O' 
ihraç edilen mal bedellerını~ .• 

denmesi için bu iki şekilden barı • 
nin karara bağlanacağı haber .,e. 
rilmektedir. Zecri tedbirlerin t;!... 
bikinden doğan ekonomik du f 
herhalde pek yakında anlatılOS~ 
olacaktır. ltalya ile olan ticaret d jl 
!atmamızın bir ay daha uzatıl 1 

da dün ilgililere bildirilmiıtir. 

Zahire bor~asınd• 
dün hararetli 

satışlar yapıld 1 
~ ... 

Zahire borsaaında evvelki ı" t 
kü sükunete mukabil dün .h~r~; 
li satışlar göze çarpmakta ıdı. f 
kadarlar, ziraat bankasının bui~ 
fiatlerini daha fazla düıürmiy....-. 
ği kanaati haaıl olduğu için .. tJI. 
lann canlandığını ileri aürmekt• 
diri er. I• 

Dün yeniden 337 ton buğday r~ 
mittir. Bunun 225 tonu Anadohıcl 11 
100 tonu muhtelif limanlarımız~;. 
12 tonu da Trakyadan gönder1

•10 
mittir. Buna mukabil 52560 tıı 
da un gelmiştir. ol· 

Dün önemli miktarda satıtlar f" 
mu§tur. Muhtelif cins 120 to~cııf 
muıak buğday, 40 ton sert bul I. 
425 çuval muhtelif cins un .. tı;I' 
mıştır. Yumutak buğdaylar ~ ~ 

~ .• .. .. , .. , oırııt ıO 817 5 sert bno,.-·- ıO 
~ .. g~~ un 72 kiloluk çu.v~h. ,_tl 
kuruş ile 890 kuruf, bırınc• 2fD' 
un 825-770, ekatra ekstra un 1 tiif• 
1200 arasında muamele grörnllf 

Köylüye tohumlu~. eıt • 
Çankırıda iki yılda aynen öd ·te • 

mek şartiyle köylüye ödünç ver• d' 
cek olan tohumluk buğdayl•c~ ,. 
ğıtılmaaına baılanmıt.l•~· ç:~r :Oı1r' 
Ilgaz ilçelerinde de ıkı gun 
dağıtılmaya baılanacaktır. /, 
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•• 
KURKLER 
Birkaç sene evvel itibardan 

düşmüş olan astragan yavaş ya
vaş eski mevkiini bulmuştur. Bu 
sene giyilen kürkler arasında 
birincilik astragana geçmiştir. 
Her türlü kadın elbiselerinde 
muhtelif şekilde konulmuş as- i 
tragan parçalarına tesadüf edil- f 
mektedir. Yarım ve uzun palto- • 
larda açık renk astraganlar si-1 
yalımdan fazla rağbet görüyor. , 
Alellımum elbiselere ve man- ! 

tolara garnitür olarak konulan / 
kürklerdeki renk tezadı çok gö
zetiliyordu. Koyu renk elbise- İ 
lerde açık kürkler, açık renkler- ı 
de de koyu deriler fazla mak
buldü. Son haftalar Fransız ka- i 
dınları kürklerle kumaşlar ara- ' 
sındaki renk tezadmdan bıkmış 
görünüyorlar. kürkleri manto
ların, esvapların renginde bo
yattırarak ahenkleştiriyorlar. 

1 Kürkler gibi garnitür olarak • 
kullanılan maymun tüyleri için 
de ayni temayül vardır. Yeşil 
kumaşlar üzerine konulah may
mun tüyleri yeşile, kahveren
ginde ipekliler de kahverengine 
boyanmış maymun tüylerine 
çok rastlanıyor. 

Çay Ve Gece Esvapları 

kış~ Glr~rk~rı 

Kürk iptilası o dereceyi bul
muştur ki, en zarif ve en küçilk 
elli kadınların bile kutup se~1-
yahları gibi kocaman kürk eldi
venler giydikleri görülüyor. Ma
amafih kadınların kürk eldiven- ı 
lerile kutup seyyahlarının eldi
venleri arasında bir fark vardır. 
Kadın eldivenlerinin yalnız üst
leri kiirklüdür. Avuç kısımlan 
ya kumaştan, yahut podösüet
tendir. 

Altı •İyah, üatü kırmızı taralınJan 
kullanılarak yapılmıf F ayJen lerı

kalade bir turıalet 

Ermin'le Rönar Arjante'nin imti
zaciyle meydana gelmiı harikula

de bir gece kürkü 
(Eteklerindeki rönar arkada • 
daha kalındır.) 

k lier ınevsim başlangıcında dünya 
lildınlarının en büyük dertleri başlar. 

a"alar soğudu. Kışa girdik. Paris 
•okaklannda Fransız kadınlarının en 

~ldarı kışlık elbiselerine herkesi 
aktırarak geziyorlar. 

ı_.1kadın giyiminin en mükemmel şe -
•ı le · · 
b. rını Paristen başka neret:e bula-
ıliriz.? 

d 1lu ınevsimde dünya kadınlan ora
G an Örnek alacaklar. Herkes gibi biz 
c oraya bakıyoruz. 

Jıa ~u seneki kadın giyiminde göze çar 
'dı'arı lrıodellerden ziyade umumi te -
b· >'nııere dikali çekecegiz. Kışlık el-
ıseıcrin k 1 b' b' · d · · d • §ap a arın ın ır ıca ı ıçın-t: bir çeşit seçmek imkanı yoktur. 

ltil sen her kadında o kadının mera -
d e'. zevkine ve meml ııketine gö:"e 
d eğııtiği için gUzel olan kadın mo -
" asın.tn son temayülleri şl>yle görünü
.rOr: 

Şap hal ar 

dc~~~ka~ar modelleri itibarile çok 
k &t§ıktır. Kadınlar y{\.zlerinin bir 
ıarnı 

' 

rıı, saçlarının yansından fazla -
ırıı .. 

18 iosteren şapkaları beğenmekte 
tar d' ltaı e ıyorlar. Buna rağmen kış şap-

y arının kenarlılan bile çok görülü -

laor. kenarlı şapkaları gözlerine faz. 
ta "I la go ge vermek istiyenlerle, alın-

la tında kısalık veya çok uzunluk o
nlar tercih ediyorlar. 

Fransız moda münekkitleri, kışın 

yağmuru, .kan altında da kadınların 

küçücük şapkalar giymekte devam et
melerile, alay ediyorlar. Moda mağa
zalarında dörtte bir şapka denilen kü
çük şapkaların baş üstünde duruşları

nı ''limon kabuğuna., benzetenler de 
çoktur. Fakat ne derlerse desinler. ku 
vaförlerin saatlerce uğraşarak meyda • na getirdikleri saç kıvrımlarını şapka 
altına mahkum etmeye kimsenin gön 
lü razı olamaz. Baş üstüne Tepelik 
gibi oturtulan küçücük şapkalarla 

''limon kabuğu .. diye alay edenler de 
saçların hemen hepsini, yüzün de mü 
him bir kısmım gizliyen eski şapkala
rın tekrar moda olmasına belki razı 

olmazlardı .• 

Mahyaj 
Kış boyanmasında gt-çen mevsime 

1 
nazaran iki mühim değişiklik görülü
yor: San kadınlar şimdi açık renk du 
vak allığı yerine en koyu karanfil 
renginde allık sürüyorlar. Esmer ka
dınlar da, yüzlerini kuvvetli turuncu 
renkle boyadıktan sonra dudaklarına 

çok açık al allık koyuyorlar. 

Kumafların cinai 
Bu kış kadife bolluğu var. Kadife

nin bu mevsim kadar muhtelif şekilde 
elbiselerde, paltolarda, hatta eldiven -
lerde kullanıldığı hiçbir sene görülme 
miştir. Yünle, ipekle karışık kadife -
Jerin envaı çıkarılmıştır. Hafif kürk -

Kül rengi aştraganJan yapılmıı 
güz.el bir kürk 

terle süslenmiş kadife papaklar da çok 
giyiyorlar .• 

Elbiıelerin uzunluiu 
Gündüzlük elbiselerin uzunluğu de-

ğişmemiştir. Etekler, ayak kalemleri
İ nin inceliğini, bacakların yukarıya 

' doğru mevzunluğunu gösterecek ka -
j dardır. Gece elbiselerinin birçokların
ı da da uzunluk önden fazla arkada -

ı dır. 
1 Düime bolluiu 
! Elbiselerde ve kısa paltolarda; ma 

1 denden, gümüşten, Bağadan, pırlan -

1

, ta taklidi taşlardan düğmeler bol bol 
kullanılıyor. yalnız çok şık kadınlar 

bu düğmelerin fabrikadan seri halinde 

çıkarılanlarını kat'iyyen koyuyorlar. 
San'atklirların her elbise için ayrı 

ayrı yaptıkları ve eşleri başkasında 
bulunmıyacak şekillerini seçiyorlar.,, 

Kemerler 
Bu sene kemerlerde meşin ve deri 

modadır. Geçen senenin Tuval Sire ve 
parlak kemerlerine mukabil yeni mo
da keD.lerler mattır. 

Kemerlerde muhtelif çeşitler var -
dır. En son Paris modellerinde çok 
genişlerine tesadüf edilmektedir. Bun 
lar yine geniş, faakt parlak bir toka 
ile bağlanmaktadır. Kemer modası o 
kadar almış, yürümüştür ki gece el
biselerinde bile görülmektedir. Fakat 
ozaman daha ince deriden yapılmakta 
dır. Kemerlerin moda olmasına sebep, 

Kürk fiyonglarda "nocud" 
kış tovaletinin en dikkat edilen 
siislerindendir. Alçak yakalı es
vapların önlerinde, kemerlerin 
toka yerlerinde, hazan da tam 
ens~ altında kürkten yapılmış 
yassı fiyonglar itibardadır. 

Kürklü mantolarda hacr kol
larının bu sene iyice yerleşece
ği sanılıyor. Eskiden hacca git
mek üzere Ka?.andan, Knmdan 
gelenlerde görülürdü. Hırkala
rının kolları ellerini kapardı. 
Şimdi Paris kadınları kürkten 
yaptırdıkları kol ağızlıklarının 
alt kısımlarım tersine çevrildi
ği zaman da giyilebilece~ ka
dar temiz yaptırıyorlar. Hava 
biraz sertleştiği vakit kol ağız
larını ellerinin üstüne cevire
rek bir nevi tabii manşori" vücu
da getirmiş oluyorlar. 

bu sene elbiselerde spor biçimine çok iyi giyinmek için bir kadının 
rağbet edilmesindedir. 

(Bu elbisenin keme:i siyah 
örgüdendir) 

Küçük terziler sonbahar to
valetlerini gorunce yüzlerini 
ekşittiler. Büyük terziler bu se
ne ufak terzilerden adamakıllı 
intikam almağa karar vermişe 
benziyorlar. 

Pariste açılan İtalyan giizci 
san'atlcr sergisindenberi kadın
lar tovalet hususunda üç" dört 
asır geriye döndüler. Bu yü:t
den gece ve akşam elbiselerinin 
ekserisinde geniş kollar ve dra
pe etekler başlamıştır. Altı baş
ka, üstü başka renklerde dokun 
muş kumaşların aylarca düşü
nülmüş şekillerile altlı üstlü ya
pılarak icat edilen iki renkli es· 
vapların taklidi çok mükülleş
mişir. 

Kumaşların cinsleri de çok 
pahalıya mal olan şekillerde 

garJrobunda bulunma•· lazım 
birkaçı 

yapılmakadır. İtalyan güzel 
san'atler sergisinin tesiri kumaş 
cinslerinde de göze çarpıyor. 

Büyük altın motiflerle elde do
kunmuş ipekliler iyi giyinen ka
dınların kumaşı olmuştur. 

İki renkli ve çok pahalı ku
maşlarla icat olunan elbiselerin 
yapılış tarzları o kadar karışık
tır ki, yapan terziler bile bir el
bisenin bir ikincisini yapamı· 
yorlar. 

Kumaşların elde dokumaları 
moda olahdanberi ipekli fabri
kaları hemen faaliyete geçmiş
lerdir. Son zamanlarda piyasa
ya çıkan el dokuması taklidi 
fabrika kumaşlarının motifle
rinde de elle dokunmuş gibi in
tizamsızlıklar, iğrilikler dikka
te çarpmaktadır. 

olan zerıkli tuvalet telerrüatından 
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~ünya Gazetelerine GOre Hidiseler 
Hep i nkar Ediyorlar 

238 Milyon Frankhk Sahte 
Bono Nasll Satllmış ? 

Bonoları iskon·to Eden Guebin, Staviski'ye 
Bir Gecede 30 Bin Frank Bor;ç Vermiş 1 

"Le Petit Pariaen" elen: 
Stavfıki muhakemesinde, mahkeme 

dokuzuncu celıeıinde Bayonne ikraz 
.aıdığının çıkardığı sahte bonoları 
iskonto etmit olan Confiance sigorta 
tirketi direktörü maznunlardan Gu&
bin'in isticvabına devam etmiıtir. 

Reis: 
- Alexandre (Sıaviaki) hakkında 

elde ettiiiniz malumat neydi? 

Yeni jtalyan 
Başkomutanı 
Mareşal Badoglio Bir 

Fransız gazeteciye 
Eritreye. yaptığı son 

tetkik gezisini anlatıyor 
"Le Joumal"in Eritre muhabiri 

yazıyor: ı. 

Habeşistanın hafta tatili günü .. İn- j 
san gazeteci ve biraz da cüretkar o-1 
lunca şayanı dikkat şeyler bulmak za
manıdır. Fakat bunun için toz top- ! 
rak içinde 300, 400 kilometrelik yol 
yürümek lazımdır. Habeş yaylasının 
yüksek yerlerine giden yolların ek
serisi 15 günde ve bazıları da bir ge
gece yapılmıştır. Hepsi tamamen si- 1 

Amerikanın Doğu Salı.illerinde 
Fırtına Çok Talıribat Yaptı 

- Evvelce söylediklerimin hari
cinde batka malumatım yoktur. 

Bir gün Kanda kendisine rasıel· 
mittik. Beni kanıına takdim etti. 
BMilrte aktam yemeti yedik. Dedi. 

lindirlenmiş değildir. Bu yollar üze- ı 
rinde nihayetsiz bir kamyon zinciri 1 
vardır ki bunlar Asmaradan başlıya
rak cepheye kadar sizi sarı renkte bir 
toz toprak içinde bırakırlar. Seyaha-

1 

tim herkesin gıpta edeceği bir mu- A 'ltoıl it" ıo~.ı __ 1..!11 _~_.ı -ti!~ 
vaffakıyetle neticelendi. İki gün Ma- men a 1 F naa ...,.....n.... İM, lırtuuı al~lan ~·rinda ..,_-
reşal Badoglionun misafiri idim. Ma- cek derecefl• lırı11Htlülir. 

Sonra Pariste tekrar ıörilfmiltler •• 
Staviski Yordan banlaaeında Guebin 
namına birçok muameleler yapmıf ve 
Guebin de buna izin vermit .. 

Guebin: 
- Ben primi pek tabii olarak ver

miftim. Fakat vaziyetinin fenalattığı
nı ıörilnce Alexandre'a muameleyi 
durdurmasını rica ettim. 

Sonra Alexandre hayatını beı mil
yon franga sigorta ettirmekten bah
setmiş fakat bilahare bundan vazgeç
miı. Bunun sebebi sorulunca Guebin 
dedi ki: 

- Londrada hayatını sigorta et
tirmeği tercih etti. ÇünkU bizde si
ıorta ettirmiş olsaydı, hakiki hüvi
yetini bildirmesi lizımgclecekti. 

Reis: 
- Staviski Kanda ~ok yüksek o

yun oynuyor muydu? 
- Bilmiyorum. Ben oyn'lmazdım. 

Fakat gazinoda herkes etrafında do
latırdı ve gazinoya girdiği zaman 
herkes yerlerinden kaldırılır ve ona 
bir masa aynhrdı. 

- Siz Alexandre'ın Staviski oldu
lunu bilmiyordunuz delil mi? 

Conliance ıirlteti Direlttörü Guebin . . . 
- Hayır bilmiyol'dum. ~ 
Bundan sonra Nhte bonolann te

davüle çıkarılması meselesine ıeçil
di. Guebin Bayonne belediye reisin· 
den mektupla bu hususta maUunat 
istemiı.. Fakat Guebin, Garat'ya mek 
tup yudığını ink&r etmitti. 

- Bu bonoları evvelce lhımıelen 
mal\lmatı elde etmeden iskonto ettl
ğlnia için ımkımı iddia aiai itham e
diyor. 

- Ben bu bonoları hazine bono
au sannetmif tim. Herkes Orlean bele 
diyeainin bonolannı kabul etmiı. 

- Evet, fakat Orlean belediye ik· 
ras aandıfı eski bir mileaaeaedir. Fa
kat aia bir ıun evvel teessüs eden 
Bayonne belediyesi ikraz aandıfının 
bonolarını 4 nisanda naeıl kabul et· 
tiniz ı. 

- Fakat ben ne bilirdim. Bir bo
no kabul edilirken, imzadan tüphe e
dilir mi?. Oyle olsaydı, umumi itibar 
hapı yutmuı olurdu.,, 

Bununla beraber Guebin iskonto 
edilen bono bedellerinin Alexandre'a 
ödenip ödenmiyeceiini aormuı ve 
Bayonne sandıtı direktörü Ti11ier· 
nin imsasile aldılı bir cevapta ken· 
disine bu hU1U1111l luımcelen teminat 
verilmiftir. • 

- . Niçin böyle bir ihtiyat tedbiri 
almafa ltlzum cördUnOz? 

- hıtiyatktrlılmdan dolayı bir 
adam tahtıe edilebilir mi? 

Guebin 238 milyonluk bonoyu öte• 
ye beriye yerlettirmittir. 

Reia: 
- Bu bonolan niçin sattınız? 
- Bir gün Dubois adında biri ıe-

lerek bize ıimendifer tahvil&tı teklif 
etti. Ben de bunu reddederek dedim 
Jd: "Benim satılacak daha istifadeli 
ıeylerim vardır. Bunlar sizi bile ali-

Volonti gazete.İ müdürü A. Dubarry 
kadar edebilir.,, Kendisine izahat 
verdim. Sonra bu adam bana Bayon
ne ikraz sandığı ile sigorta ıirketle
ri arasında tavassut teklif etti. Bun
dan aldığımız komisyon bize mühim 
istifadeler temin etti. 

Filhakika bir taraftan Guebin, di
ğer taraftan Staviski bonoları yerleı
tirmek için birçok ıigorta kumpnaya
lanna müracaat etmi9lerdir ve mil
yonlarca bono satmıılardır. 

Guebin: 
- Bizim direkt(\r ve ben aramız

da bu neticeyi elde eden Alexandre
m ku.vetli bir .--yet .adujuau 
aöylcdilc. Bence Afe~ııdrc ltonolan 
satmaktan ziyade büyük bir maliyeci 
olduğu hakkında halkta bir prestij 
uyandırmak istiyordu. 

- Eğer bu bonolann sahte oldu
ğunu bilseydim, bunları kabul etmek 
gibi bir aptallık yapar mıydım? Iı 
bakanlığı nekadar bono çıkarıldığını 
biliyordu. Fakat ne gibi bir teşeb
büste bulundu? Hiç değil mi? Tahki
kat bile yapmadı. Ben de her teyin 
yolunda gittiğine ve Bayonne beledi
yesinin bu bonolan hilkClmetin nza 
ve muvafakatile tedavüle çıkardıtın
dan 1-tka bir tetcbbille bUkmcdemu 
dim ... 

Bununla beraber 1932 eylQlUnde 
tedavülde 130 milyonluk bono ftrdı. 
Fakat Guebin, yeni ikraz aandıtı bo
nolan çıkarmak için verilen sallhiyet 
hakkında malOmat atımı mıydı?. Ha
yır. 

Guebin, bir hUkQmet müeaaeseıl 
olduiu için bu itle me11ul olmadıtı· 
nı, yarı resmi olan bu itin belediye 
tarafından kontrol edilditine lıııani 
bulunduiunu ve bu bonolar için A
lexandre'ın pek milıait ıerait teklif 
etmekte oldujunu ıöylemiıtir. 

Reis milatehsiyane : 
- O kadar mUsait ıeraittir ki,. e

ter it uıulü dai·eainde yapılmıı ol
uydı, Alexandre'ın kendisi de mah· 
volacaktı 1. 

Guebin'in direktaril !::ulunduiu 

Confiance şirketi bugün 52 milyon
luk bonoya ma.Jiktir. Guebin bundan 
acı acı 1ikayet etmesine rağmen, ev
velce tedavülde bulunan bonoların 
tecdidini kolaylaştırmak aafderunlu
ğunda bulunmuıtur !. 

Bonoların tediye edildiği 19l3 se
nesinde gilçlükle tahkik edilmittir. 
Bayonne belediyesi rehinlerin satı
lacağını vaadediyordu. 

Confiance tirketinin bu Nhte bo
nolar yüzünden etti&i istifade 35 bin 
franktır. 

Guebin'in avukatı Ribet müekkili-

AuaJıat .,. mo.anan Bonn,.,,,.. 
-slu meulıiinele 

nin bu paradan bir santimi bile alma
dıtını Miyledi. 

Fakat Staviakinin biri 10 bin, diğe
ri 100 bin ve diieri de 30 bin frank
lık Uç çeki vardı ki, bonolardan 30 
bin franklığı bu borç mukabili olan 
Guebine verilmi9tir. Staviski bir ak
pm parasız kalmJ!, Guebin bir çek 
atarak kendisine 30 bin frank ver· 
mittir. 100 bin franklık bono da bir 
at kotusunda tutulan bir bahse veril· 
mittir. 

Fransada mütarekenin yıldönümil münasebetiyle büyük bir 
tören yapıldığını telgraf havadisi olarak yazmıştık. Yukardaki 
reaimde Fransa Cumhurbaşkanı Albert Lebrun'u bu tören es
nasında meçhul askerin mezarı başında görüyorsunuz. 

reşal Badoglio ileri karakolları tefti§ 
ederken general Pirzio Birolinin ku
mandası altındaki yerli askerlerden 
mürekkep kolorduda bir müddet kal· 
mıştır. 

Fransanın dostu olan marepl, be
nim orada bulunuğumu haber alınca 
beni hemen kolorduya davet etti. Bu 
suretle ben de cepheyi ziyaret ettim 

Yerli İtalyan askerlerinden mürek· 
kep olan kolordu yüksek kumanda 
heyeti Enticcio dağlarının üzerinde 
bulunuyor. Burası Habeılıtanın kal
bine doğru ilerliyen bir yoldur. Ya
bani incir ağaçları üzerinde kuşlar cı-

· vıldaııyor. Karargahın kapııı önünde 
Mu11olininin büyilk yağlıboya bir 
resmi bulunuyordu. 

Bu kararılhta siyah süvarilerin 
bulunması burada barbar bir çeh
re yaratıyordu. 

Dün buraya ateıler yandığı ırrada 
vrdım. Marepl Badoglio, mavi üni
formalı, yilkıek ve tendürüst vücudu 
ile bu vahti kararılha bir İtalyan 
havası getirmitti. Çadır altında yedi
ğimiz akıam yemeğinde ben mareıa
lın satında bulunuyordum. Ertesi 
ıün sabah Rayo dağına hareket et-
tik. Dalın üzerinde yeni açılmıt olan 
blr yôtL~ nd saat ototoobme ıittik. 

Kan renginde ve killi sathı mail ü
zerinde çıplak asker vücutları uzanı
yordu. Bunlar ıönüllillerden mürek
kep siyah gömlekliler fırkasıdır. Bun 
lar kendisile beraber seyahat ettiğim 
general Basticonun kumandası altın
dadır. Ellerinde kazma ve kürek bu
lunan ve toprak kazan bu askerler 
bir İtalyan mareplını selamlamak 
için böylece vaziyet almıtlardı. 

Otomoblilerden indikten sonra ka
tır üıtilnde ve Habet güneıi altında 
beı saat yürüdük. Ben Prenses Se
yumun katırı üzerine bindim. Nihayet 
Rayo tepesine vardık. Burada 1896 
ıeneainde 100 bin habeı askeri 1 O 
bin İtalyanı katliam etmitlerdi. Bo· 
tazı aıkılmıı. ıözleri yatlı bir halde 
bulunan marepl, o zaman genç bir 
topçu mülizimi idi. O zaman Adu-
ada bulunmuı olan marepl o gün
kü arkidatlarını hatırlıyor. 260 za
bitten cümlesi Gallaslar tarafından 
vahtiyane bir surette katledilmi§ ... 

Bunlar Menelik tarafından beyazlar 
üzerine saldınlmıt siyah ezici değir
men taşları idi. 

Bakan Lessona kolumdan tuttu ve 
bana geniş sahayı göstererek dedi ki: 

- Korkmuyor musunuz Düşman 
arazisinde bulunuyoruz. Burada yal· 
ruz yandan himaye altında bulunuyo
ruz. Bize refakat eden birkaç siyah 
süvari askerinin ötesinde belki de 100 
bin Habeşli bizi tarassut ediyor. 

Dofrudur. Bütün meçhuller ve es
rar, bu mütkill dağlar ve bizi boğan 
bu dikenler içindedir. Fatist uıulü 
üzere Adua ulularını andıktıan sonra, 
marepl tekrar atma bindi. Biz de beş 
ıenenlte beraber ovanın en gölgeli 
yerine daldık 

Fran•cla ela yalan yaimurlarclan nehirler tGffı. Solıaklar dere laoS
ne ~eldi. Yrıkanelalti ruimde Ar.ıinyon'do bir caddede •anelalla we_,,
leri wörüyormnu11. 

Nevyork, 19 A.A.. - Müthit bir 
fırtına Atlaıftik denizinin sahilleri
ni Virjinyadan Maine kadar tahrip 
etmit yalnız Nevjersey sahillerinde 
hasar bir milyon dolardır. Birçok 
evleri dalgalar alıp 1rötürmüttür. 

Birçok yerlerde bütün münakall* 
durmuftur. Fırtınada 25 ki•i öl~~ 
ve birkaç kiti yaralannııtbr. B~ 
Yapurlar huara ujTamıttrr. ~ 
boyundaki yollar su altında ka.-ıt 
trr. ~ 

Mısır Htidisel~ 
ingilterenin istiklal Verme' 

mesinden ileri Geldi 
''Le Tem,W'elan: 

Mıaırda vukubulan hldiaeler, ltal
ya - Habetiıtan bubranınm doturdu
iu güçlükleri bir kat daha arttırmak-
tadır. • 

V efd fırkası tahrik atının, İtalyan
Habet anlatamamazlığının İtalyan -
lngiliz münaaebatı üzerinde mucip 
olduiu ıer&inlilin, dotrudaa doğru
ya bir neticesi oldu&unu , söylemek 
kolay bir iştir. 

Fakat bu iki hadisenin ayni zaman
da vukuunun efkln umumiyenin na
zarı dikkatini celbetmesinin önüne 
geçilemez. Mısırda vukubulan 
dahili buhranda Vafd hükfımeti, krala 
kartı muhalefete ıeçmittir . 

Mısır buhranının iki muhtelif aaf· 
han vardır: Biri sırf dahili olan uf· 
hasıdır ki, bu da Vafd fırkuı menıup 
larının bilkQmete kartı mücadeleleti
nin bu defa fulaı.pn bir fiddetle de
vamı teklinde tecelli etmektedir. Di
ieri de Mısır beynelmilel atatilaüne 
ve Mıaınn Inciltere ile ona mUnase
batma taallQk eden ufhaaıclır. Aaıl 
milbim olan bu ildnd aafhadır. Bu 
hadisenin lncUterede yeni ltimataıs· 
bklar uyandırmumdan Ye Hlndiatan 
yollarnun muhafuau için lncillsle
rin bucUne kadar aarfedllen pyret
lerden siyade bir dikkat •e ıayret 
aarfma mecbur ohnalanndan korku· 
la bilir. 

Ha"Paru lcoruma komit.-.ı
N,lıanı Pren• Dauuf 

iı'lıt 
Mısırdaki 6adise Vafd pa~J~ 

Mıaırda sulıur eden fiili bir ,,...1#. 
ten kendi hesabına faydalı bir "'il" 
te iıtifade edememlt olmasın~: 
ri celdili tarzında izah edilebw~ 

Bu,Untril ahval ve ıerait kart bit 
Nil vadialnde kendisine ını .. etll lıJI 
musıheret ter.ıinine muhtıaç o~;1']tl 
ailterenin, Mısıra tam bir 11 uCti 
vermek için, bu hususta evvelce t e
aU·mtlf oldutu prtlardan feraP .,.,.. 
deceti. bu ıuretle 1923 terrıel ~·tiye1' 
nr tatbik mevkiine koymak d ısr•ll"' 
Vafd fırkasına milaaadekar a_v

11 
e"" 

e1tı zannediliyordu. Birkaç ~ ıtlısel 
vel tnıriltere Dıt Bakanı sır ·· ~idili 
Hoare'm verdill ltiylev bu u itti'' 
tamamen hop çıkbpı cöıte~Jct•tl 
Mısırda Makdonaldm ba•bak811 ırıı"' 
çekilmesi ve yerine •tdvinin ge .,el 
si ve dıı bakanlıiına da Slr Sa~ 
Hoare'ın ıeçirilmesil.e muhafaı~dl 
larm on 11enedeoberi Mısır hak "'" 
takip ettilt aıyua bir kat da)ı• 
ult bir cereyan abmftlr· uıcl' 

- Kuma buhranı r.ıar. 
laşıbor. 

Zecri teelbirferin tatbilıine lHıflanelıfı ,,.. 
.JZI Trauao delle /elee) den 

lncUtered~ neıredllen bl~e~Jı~ 
hllkQmetin M1111111, buıtln ~ett' 
•e ıeralt karıwndaki battı~~ 
nl takdir etmekle beraber, ur et' 
atıa.ttlstın'1 deltttirditlni tall"" e ~ 
medilini " batta lakenderiY~ niY" 
mi bir Uısübah~I teala .uoe ~~ 
tinde bulunmadıtım ve ıt.aJA111~gilİ' 
bet ihtil&fı halledilir edilınd· ıcilte"' 
ıemilerinin Iskenderiyeden J~ fır~ 
li beyan edilmittir. ı,te ~ ııare1'"" 
sının lnıiltere aleyblnde 
bundan ileri 2elmietir. 
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italyanlar zecri tedbirler karşısında her 
memleketle olan münasebetlerine 

~--· ...:..____, __ ._ ..... göre ayrı ayrı vaziyet almağa karar verdi 
""' - - - - - -- - - - - - - - - ---- - - ------ ----- -- -- - - - - - - - - ,.._-.,- - - - -~a--...-~.......-

Dakik.ıı. 

~ ~~ ~-~~~ 
istiklali Galeyan Henüz cBattarafı biriniidel Her Memlekete Göre Ayrı 
~ !:Bat tarafı l incide J 
~ ,.a,.r.. JıO/ttar •• Y •• leflera 
~........... A.)'0)'9 doita 
ti Paliıi• -......;..,a tcılrip .ıtilıle-

'l.ıan mciAim 6ir ...,,.. 6a-

~ ~-.... 
,,_,,.,.. 

1 1-Jruada •el• Nil le}. • 
lf~ rire, Japonlann Çimle, 
~ .,..,. ltal)'Glllann yaptıiı 
... 6i,. leıin U.U.e olaralt mu.ıilaa 
!-.. ~te •Mit lauliil imiônla
~ --.. olduMan ...ta;ılmalı • " . ~~-- 6a ..,..,,. 6ellıi 

:--. ..... .,. Çinin ,ünalinden 
'-ti; ru.!,Dti Türlmt«JU Çini. ~ 
e..a..._, • "°""' asanınaJı Utiye 
I~· ~aten 6qira ilri milyondan 
~ ıtiil-. olan Türltidanı Çini 
~ ~--lerin ~Plffıiı 6ir 
~·---...... idare M•l.rd• 
~~ da Japon tairi alhn-
a-.="la -~•nmeltt.lir. 
~ Çinin Utilılili ilcin edi • .._ "::O- nüluaı A•J'CUdn orf-
~ llllilaim hir /tol ,,,,,.,, ola-

.... ot,; .. -...., • .Wıfung ,.,.,.., 
..... ..,..;ı. lıo71170t'U: 

Japonlar hududu geçe-
'!' ceklerini söylüyorlar 

ili la 0kio, 19 A.A - Kuzey Çinin ye
t~eti, bir beyanname yayarak, 
erldııit Çinin finansal ve ekonomik 
~linı llln edecektir. Bu beyan
led; e k~ünizme kartı mücade
~t 11~unulmak üzere Çin, Japonya 
'-~riııiıı Kuzey Çine yardım 

1\1.: lltenecektir. 
~~raftan Pekin ıu haberi ver-

·~ .... kaJmıktma öinınil· ..::ı- .... ç-.wa ....... militsiet 
bı:"..~ • ....,_ oı.n General 
~ Kaae, ÇİDdelli Jerti Mkeri 
~-::.. Wr ül~•om v-* ba
~ ,_. IDalbtar a...1 fedw1on tet
~ ":11-- aııiilllit bir cevap......., 
~ ~ Ye ........ için çar ..... 
~~ nktme kadar mühlet ver· 

~ ........ ~ ..... ,.. 
.1.....-;o- tophmnıt oldujvncbın Ye pro
~ "-idi h ,. ııde bu aecldi ..... 

,~,i~ tila etmek t.b6liai -'-it Yerilecek c:enıbm JDÜI 
A~ w.nin olulllllllktadr. 
~.:w Generali, böyle bir hükQmet 
b-i lbuJı ettifi takdirde Japonyanın 
~ tar hükQmetin iç itlerine ka • 
~leatına ve bunun Nankin hü-
1-ti,. ke mutlak surette her türlü ra
tlr. eanıi~ceğine de ipret etmiı-

~Cba}'dan bildirildifine cöre Çin S mW1dyetine halel ıelmemek 
~ böyle bir federasyonu zımnen 
~ etııılt bulunmaktadır. Bu fede· 
hıİıl ~~muhtariyeti buıtııı -.eya 
~ edilecektir. 

Federasyon nasıl 
• idare edilecek? 

th.,_'deru,on Hopey, .Suiyan, Çahar, 
~ •e Şansi eyaletlerinden mü-

l dir. Nüfusu 100 milyondur. 
~~ celetı bir te!&raf, bu fe
... ~ Ollun mahaU bir komite tarafın 
~· J•Ponya müpvirlerinin yardı
'«lt. idaie ol~tafını ilive etmekte 

t\~J'daıı celen bir telcrafa ı&
~~eli lııclliz milphitleri, Japon· 
~ ICuaey Çin'in muhtariyetini ilin 
.._--.. için cirifmit olduiu hareket 
"'-.. ~t, Çinin arsıuluaal kredisini 
~ bu ıuretle ecnebi memleket 
8'l ..__~azlarda bulunmasına mi· 
Alt ~ ve Kuzey Çinin -Nankin 
h..,~ton arasında son zamanlarda 
~ ~ olan diplomatik muhaberele· 
~ ;:et eylediği- yeni milli vahde· 
~ lefini hiHetmeden evvel Nan
~ nüfuauna kat'I bir darbe indir· 
""lt~dufu mUtaleasında bulunmak-

l>t • • 
~er taraftan Pekinden celen bir 

iL. =:, -.:.CUnatı vermektedir. 
~ "-ıl · ın..ı, KiMlcaon ve 
--~ budud ...... kiin HMdaov , ............. . 

............ N..mn 
........... 'llidn'wle .::... oldu· 

Fransızlar hadiseyi 
nasd karşıladılar? 

!-ı,~ 19 A.A - Usakdop vak'a· 
)b;L~ llbıahki Parla cuetelerinin 
te.IJr~ birin'ti pllnı inal etmek· 

!.& 
•'?( Jur...ı yazıyor: 

~atlldıün Japonlara kartı harbe 
,.~tka itleri vardır. Nan
~~ me kartı mücadele et· 
t-lt ı-.:..V ~t kazanmak onun için 
Q.a iı!.w~· _ Zira iıtikl>al büyük 

-:'"'~. Şayet bu devlet te-

Basfırılmadı ·Ayrı Tedbir Alacaklar 
K~ire, 19 - Dün de birtakım kar- • Roma, 19 (A.A.) - Siyasal mahafil, teamül hilifın_a, Fa·ş· izm .. gaplıldar olmufU da, önemli değil- b k 

dir. Heyecan, yavaı yavaı azalmakta büyük konseyinin dört hafta sonra yeniden toplanacagına uyu 
dır. Talebenin yapmayı tasa::ladıkları bir ehemmiyet vermektedir. Bu toplantıda çok mühim meseleler 
gösteri yapılmamııtır. Fakat talebe - müzakere edileceği söylenmektedir, Öğrenildiğine g.ö~e, İ~aly~· 
nin yine bazı yerlerde toplandıkları nın zecri tedbirleri tatbik eden memleketlerin ekserısındkı elçı-
görülmektedir. Bu sabah erkenden leri, bu memleketler dııo:işleri bakanları ile zecri tedbiri.er hakkı.n neşrolunan resmi bir bildirikte: "Ka- :ı 
bire ile öbür illerde sükunet hüküm da görüşmeler yapmışlardır. Bu suretle, zecri tedbirlenn prens~p 
sürmektedir ... deniliyor. Buna rağmen itibariyle kabul edilmiş bulunmasına rağmen, her memleketın 
son bntıklıkta almış oldugu yarata- bunlan tatbik hususundaki durumunun başka başka olduğu an-
1m tesiriyle ölen iki M111ır talebesinin laşılmı.ştır. Bu vaziyet balyada gayet önemli bir surette telakki 
cenaze merasimi dolayısiyle bugün ye olunmuştur. ltalya tarafmdan alınacak mukabil tedbirler de bu· 
ni kargaphklar çıkmasından korkul -
maktadır. Bu talebe Kral Fuad'in has na göre ayn ayn gözden geçirilecektir. 
sa muhafız zabitlerinden birinin oğ -
ludur. Nahas Pap ile Veft fırkasının 
diğer liderleri, cenazede hazır buluna
caklar ve onlum bulunması kalabalık 
bir halkın da bulunmasını icap ettire
cektir. Şimdi kargaşalıkların pek ya
kın bir zamanda sona ermni ihtimali 
azdır. Kültür Bakanhiı bir tebliğ neş. 
retmiştir. Bakanlık bununla t'alebeyi 
gösteri yapma veya grev illnına 'teı
vik eden kimselerin 1929 tarihli ka -
nun mucibince dokuz ay hapis veva 
20 ile 50 İngiliz lirası arasında deği
ftn para cezasına çarpılacaklannı ha
tırlablmaktadıT. 

Mısır avukatlan da perşembe ~ünü 
bir ırev ilhma karar vermiılerdir. 

Sl~asal vaziyet 
N ahas Pş. nın Cenevreye 

gönderdiği protesto 
Hldiıenin ıiyaaal cephesine ıetin

ce : 
Veft partisi, Milletler Cemiyetine 

bir Memorandom göndererek, Mısı -
rın "bir tecavilziln kurbanı" olduğu
nu bildirmittir. Bu pa-rti~: Milletler' 
cemiyetinin adaletini istemek husuıun 
da Cenevre paktına dayanmaktadır. 

Bu mektup Parti reisi Nahaı Pap-
mn imzasını ta,ımaktadır. ~ 

Mektupta Inıilterenin Mısırdaki ro 
18 protesto edilmekte ve cemiyetin 
erkin M111r hük<Uneti ile Ingiltere a
rasında hakem olarak hareket etmesi 
istenmektedir. 

Nahas Pqa, büyük Britanyayı iki 
yüzlülükle itham etmit ve Cenev
rede ıulh ve adaleti müdafaa ettiği 
halde Mıamn istikWine tecavüz et -
mekte ve limanlannı eline ıeçirmekte 
oldupnu yaanqtır. 

Fant Cenevredeki Röyter Ajansı 
muhabirinin • ve .. diii malCtmata göre 
Nahaı Pqanın protestonamesi na-.. 
zan itibara almmayacıaktır. Çünkü 
Milletler Cemiyeti usulüne uygun o
larak verilmemJt olduğu beyan edil
mektedir. Bu uıule göre bu gibi p·o
testonameler, azadan olan bir devlet 
tarafından resmt bir tebliğ vermek ~e 
rektir. Bu defa bu uıule riayet edil
miş olması pek az muhtemeldir. 

Londr.dan bildirildiğine göre res
mi mahafil, Nahas Papnm protesto
su hakkında mütalea beyanından çe
kinmektedir. Bununla beraber hüku
metlerin tebliıatını veya ıulh muahe
delerinin tanımıt oldufu ekalliyetlerin 
tiklye!tini tetkik etmek Milletler Ce
miyetine aittir. denmektedir. 

ıekkUl etmefe muvaffak olursa ..... 
Echo de Paria'den: 
''Japonyanın kendisinden otuz ~fa 

bUyilk olan Ruıya ile toprak ıenifliği 
kendiaininlrinden on alb defa fazla 
olan Çin arasında uzanıp yayılmuıru 
ıörmek hakikaten ıariptir. Fakat Rus 
ya, bir anlatmazlığa m&ni olmak için 
dolu Çin demiryolunu satmak sure
tile, manen bu itte feraıatkirhk ıös· 
termiftir. Çin iıe daha U%Un müddet 
tifalandınlması kabil değil gibi görü
nen bir anarıiden muztarip bulun
maktadır. 

Vukua ıelmekte olan değiıiklik· 
lerde en ziyade kaybedecek olan tngil 
teredir. lnıilterenin en esaslı hatası, 
Amerikanın botuna &itmek için 1921 
tarihinde Japoıa ittifakından vazgeç -
mesi olmuıtur. Her ne olursa olsun 
lnıiltere, Uzak doluda Japonya ile 
uyuımak mecburiyetindedir. 

Oeuvre cueteli yuıyor: 
.. Çin, Milletler Cemiyetine mOraca

at etmemiı ve onun yardımın ıiateme
mittir. lıtemit oluydı bile, mademki 
Birlepk Amerika Cemiyete dahil de· 
tudlr. cemiyet ne,e kadir olabiqr. Bu 
futıuhat, lnıilb menafilni tehdit ede
cektir. Hem de pek yakın bir zaman
da. Hiç tüpbeab, hali hazırda cayele
ri Rus altınmı lnıiltere bankasına 
çekmeden ibaret otan İngilizlerin, gü
nün birinde Japonya ile boy ölçüte
cek yeıAne Avrupa devletinin Ruıya 
olduğunu düıünebilmeleri de mlim • 
ldlndilr • ., 

Cepheye widera wenç bir Habeı tulı•ri itan.ile HClalGJlyorl 
ğından yaralı olan makinist Datmazi- 1 gal eylemi1tir. Bir siyah gömlekliler 
yo, derhal etiyle benzin deposunun lejiyonu - ki ikinci orduya merbuttur
deliğini tıkamış, ve tayyare bu suret- Tzahamaya varmıttır. Birou sultanlı
le iki saatte Makalleye kadar ıetebil- ğının birtakım kabile reisleri Danaka
mif, orada yere inmitti-. Hava filo - tie'deki İtalyan memurlarına itaatleri 
1.unda bulunan müllzim Gielettanın u- ni bildirmitler ve Necatinin kuvvetle 
çağı da çok hasara uğramııtır. Vem~ rine kartı yapılmakta olan ~are~ita 
tazim Hasien de yere inmek mecburı- iJtirak arzusunu izhar eylemııterdır. 
yetinde kalmııtır. Ciano'nun üç motör Adiaababadan gelen ve Raa Seyyum 
1ü uçağı M11kallede tamir edilmit ve kıt'ala-ından birinin Aouda'nın batı -
}'3=-alanan Binbaşı del Monte'yi alarak sında ltalyan sol cenahını zorlayanık 
Asmaraya hareket etmiştir. Eritre topraklarına girmit olduğuna 

Auociated Preu Habetiıtan cep- dair bulunan haberin kat'iyyen aaıl ve 
besinde uçaklarm ilk defa o}uak yara esası yoktur. 
Jı tapmakta olduklannı kaydetmekte- Habeşler büyük hare-
ciir. kata hazırlanıyorlar 

Şimalde Makalle, 19 - Amba-Atagi istika-

Ras Seyyumu muhasara 
etmetle uslraşıyorlar 

Londra, 19 (A.A.) - Marepl Ba
doglio ltalyan timal kuvvetleri karar 
gahında ayın 27 sinde bulunabilecek
tir. Fakaı \l~µ,,tinr~ askeri h~
ketler inkıtaa uğramıf değildir. aeu
terin simat cephesindeki muhabirin
den aldığı bir telgrafa nazaran iki Itat 
y;ın kolu Makalteden ıarp istikame -
tinde, diğer bir ltalyan kolu da Hau
sien civa -ındaki Gundi dağından şi -
mali garbi istikametinde hareket et -
nıitlerdir. Müşterek gaveleri Setoa 
mıntakasında Samreyi işgal ederek 
Raı Seyumu muhasara altına almak -
br. Ras Seyum 2500 met·e yüksekli
ğe çıkan daflarla muhat ve tabü bir 
kale olan Tambien vitiyetinde bulun 
maktadır. General Maravinye'nin ku 
mandasında olup Takazze nehri mm -
takasında askeri hareket yapmakta o
lan kuvvetler de bu muhasa-ayı ce -
nup tarafından kapatmaya çalıtmakta 
dırlar. Bunun haricinde bazı hava 
bombardnnanlan ile tektük müsademe 
!erden ba\ka bir ıey yoktur. 

Takazzede çarpışma
lar devam ediyor 

Takaızeve doğ-u ileri harekete de
vam eden Maravigna kolu, Maitnı~ 
ches boğazı yakininde bir Habeı kuv
vetine rastgelmittir. Bu Habeı kuvve 
d, bulunduğu mevzilerde tutunmak is 
tiyordu. Fakat Italyanlar ateş açar aç 
maz nehrin öbür tarafım çekilmek zo 
runda kalmıştır. Nehrin baeka bir nok 
tasında da İtalyanlarla HabeJltr arı
ımda bir çerpıfma otmuttur. Habet 
pitcfarlannın tefi esir edilmiştir . 

Bunun haricinde bazı hava bombar
dımanları ile tek tük müaademelerden 
bqka birıey yoktur. 

Reami bildirik 
Roma, 19 (A.A.) - Resmi bildi -

rik: 
Eritre kolordusu, Tembien bölgesin 

de harekatına devam etmektedir. Da
ha timdiden bir kol Gheralta cölünü 
geçmit ve Ofada Atabaro geçidini iş-

İtalya - İngiltere 
Görüşmeleri 

( &tı 1 incide 1 
kolojik bir terakki kaydedilmittir. 
Difer taraftan, önemli bir ıüel mu -
vaffalıcıyetin, yeni bir hava yaratarak 
diplomatik çalıtmayı kolaylaftıraca
tı tahmin ediliyor. 

İki Mvlet adamı araamdalri bu ı&
rütmelere, İnıiltere efktnpmumiye • 
sinin seçimden sonraki durumunu da 
bilen Londra büyük elçisi Grandi, İn
cilizlerin geriye çekilmesini istedikle
ri Trabulusdaki İtalyan tümenler, ko· 
mutanı General Balbo, Amiral Taun 
di Revel Markoni, Senato Başkam Fe
derzioni ve eaki genel sekreter Ro
berto Farinaççi de ittirak etmifler
dir. 

metinde, Habet kıt'ala.rının büyük ha 
rekltta bulunacaldan tahmin olun -
müudırlar. 

İmparator müdafaa 
icin emir verdi 

Associated Press Ajansının bildir -
diğine göre, ~-Alagi mevkii, et
rafı dağlık ~ ile muhat olmasm
dan ötiiril. m aa için, Mablleden 
daha elverltlidlr. Bu bölgede toptan
mıt olan Ras Seyyum kıt'aları, ltal • 
yan ordusunun hücumlarına büyük 
bir mukavemet ıöstereceklerdir. Ay
ni Ajansın verdiği maluntata göre, Ha 
bet impa::-atoru, her ne pahasına olur
sa olsun, Italyan ileTi hareketine mu
kavemet edilmesi için emtr venpittir. 

Adiaababadan Reutere bildirildiği • 
ne göre, imparator ulterlerinin vatan 
sever hialerini kuvvetlendirmek için 
timal cephesine &itmek üzeredir. Et
yaSflJUft bir kısmı bucün Deslie gön
derilmittir. 
Şimdiye kadar ivi havadis veren Ha 

beş kaynaklan Habef kl'vvetlerinin 
Makallenin 50 kilometre kadar cenu
bunda bulunan AmbalaPi mevkiine 
kuvvetli surette tutunarak İtalyan yü 
rüyilfle·ini durdurmak azminde olduk 
lannı bildirmekte idiler. Bu plan şim
di tebeddül etmite benziyor. Söylen
diğine göre Makalle ile Ambalagi ara 
ıındaki kısım geçilmesi kolay yerler
den mürekkep oldutu için Habeşle,.in 
İtalyan yürüyütünü Ambalagiden 65 
kilometre kadar cenupta bulunan A -
buna Jozef dağına kadar bırakacakla
n anlaplamaktadır. O vakit Habeşle
rin mütaleaıma Cöre İtalyan cephesi 
200 me~e uzunlufu bulactk ve Ha
bet ku.,.,etlerinin aralarında geçmesi
ne müsait bir zemin tetkil edecektir. 

Cenupta 
• 1 tal yanlar önemli 

· zayiat verd;ıer 
Opden cephesi, 19 (A.A.) - Ha

vaı Ajansı muhabirinden: Daggabour 
ile Gorahai arumda Habeı mukave
meti gittikçe tiddetlenmektedir. Ital • 
yan kollarının yanlarmda çabuk hare 
ketler yapan ufak muharip crup!an. 
halyanlara ıece baakmlan yapmakta 
dırlar. İtalyanlann önemli zayiat ver
mİf .oldukla-ı tahmin ediliyor. Birçok 
efrat mızrakla yaralanmıtbr. 

Habqler henClz Daıpdour'u elle -
rinde bulundurmakta. iillh ve gereç 
getirmekte oldukları lngiliz Somalili 
ile olan münakale yollanna htJdm bu
lunan Cicigayı tlddetle mlldafaa et
mektedirler. 

General Nuibou De General Vehip 
kumandalen altmda ve Cidp etrafm 
da ytb yirmi bin kiti vardır. ltalyan
lann Ogaden'de ancak elli bin ldfllik 
bir kuvvetleri olduiu MSylenmelrteJir. 
Yafmurlar, Habeflerin Oıadeni mü
dafaa etmelerine yvdnn etmektedir. 
Askerlerinin ııhhl durumlan mükem
meldir. 

3 Aslanla cenuba 
ilerliyen bir Ras 

Reuterin Harrarda bulunan muha· 

Cephelerde Harekat Durdu 
Adisababa, 19 (A.A.) - Hükfimet mahafili Mıs1rdaki karışık· 

lıklar ile.gayet sıkı surette alakadar olmaktadır. Adisababa - Fla 
ra vadisindeki İtalyan ilerlemesi dündenberi durmuştur. Şimal 
cephesinde de İtalyan kuvvetlerinin herhangi bir hareketi bildiri! 
memiştir. 

Ras Seyum Sıkıştırıhyor mu ? 
Roma, 19 A.A.) - Reuter muhabırind~n: Resmen bildirildiği· 

ne göre Eritre boyunca imtidat eden Danakil mıntakasındaki Bi
ru sultanı, İtalyanlara mutavaat etmiştir. İtalyanlar Ras Seyyu· 
mu Tembien yaylasında muharebeyi kabufe zorlamak için har& 
kete geçmişlerdir. 

( .. TAN: Fap.t kmultaynun NlllDİ hildiriii ltalyan h.-ebtinin tenldmt 
deweeine airdiiiai aöy'9clijine nazaran bu halMn kaydı ihtiyatla ...,.._ 
bcbr.] 

Habeş Ordusunda Avrupalılar 
Asmara, 19 (A.A.) -Habeş kuvvetlerini bombardıman etmek 

ten dönen İtalyan tayyarecileri, Habeş askerleri arasında Avru
palılar gördüklerini bildirmişlerdir. Sanıldığına göre, bunlar, Ha
beşlerin şimal cephesine gönderdikleri Avrupalı sübaylardır. Son 
günlerde Habeş hareketlerinin muntazam surette terakkisi, cep
he ordusunda Avrupalı sübaylann mevcudiyct.i..Jle tefsir olun
makta idi. 

Mac Donald Kabinede Kalacak 
Londra, 19 (A.A.) - Baldvin bugün kabine arkadaşlarından 

bir çoğunu ve bu arada Mac Donaldı kabul etmiştir. Söylendiğine 
göre, hükfimet, Mac Donaldm kabinede kalabilmesi içip kendisi
ne bir saylavlık bulacaktır. 

Kralın Başkanlığında Toplantı 
Londra, 19 (A.A.) - Kral bu sabah Baldvini kabul etmiştir. 

Yarun saat süren bu kabulden sonra Kralın başkanlığında krallık 
konseyi toplanmış ve toplahtıya Ramaey Mac Donald da iştirak 
.etznişti'I'. 

Asi Kralcılar Affediliyor 
Atina, 19 (A.A.) - HükUmet gazetesi olan Etniki, hüldlme

tin 1 Mart isyanı mahk(lmlan için umumi af teklif edeceğini ya· 
zıyor. 

Bir Delikanh Ve Bir Genç 
Kız Denize Düştüler 

Dün gece Haydarpatadan aaat 11,12 de kalkan Basra vapura 
yolcularından, sonradan isimleri tesbit edilen Recep isminde bir 
erkekle, yanmda bulunan Behire adlı bir kızın, vapurun kenarın
da denizi seyrederlerken, birden ikisinin denize gittikleri görül
müştür. Dikaktli yolculann anlattıklamıa göre, J.azuı naaılaa aya
ğı kaymlf ve erkekte kendisini tutmak istemi,tir. Fakat hamlesi 
kifayet etmeyince her ikisi de denize düşmüşlerdir. Vapur der
hal durdurulmuştur. Geç vakte kadar yapılan taharriyata rağ
men, denize düşen gençlerden hiç biri bulunamamıştır. 

biri çektifi bir telırafta otomobil ile 
Diredaudan Harrara liderken yolda 
Ras Aeadan Accazmaç Abbaya tesa
ciüf ettitini bildirmektedir - Abeba 
10,000 ldfilik huıuli ordusu ile cenu
ba dopu ]lilrümektec\ir. Kendisi bir 
at üzerinde olarak yanmda 3 aslan yu 
rulu oldufu halde ordunun bqmda 
yürümekte ve bütün eealerile tarla 
IByleyen sakallı muharipleri onu takip 
etmekte idiler. BaıJ.nnda yiyecekle
rini taf!Yan yüzlerce kadın ordu arb
amda erkeklerini takip etmektedir.Bu 
kadınlar datbk arazide emerek '" et· 
Jenerek ilerlemekte ve saatte 6 ldlo
metrelik bir mesafe katetmektedirler. 

Raa Kaaaanın kumtndaundalri ordu 
1ar Harran müdafaa etmek için ce -
nuba dopu bareekt ('tmitlerdir. 

İngiliz somalisine 
giren 1 tal yanlar 

Londra. 19 - Reuter Ajanaınm In 
cilb aomaliai merkezi olan Berbera -

dan haber aldıpne före, bazı ltalyan 
batı bozuk kıtalan nıiliz Soıpalisin
de yaqyan bazı kabilelere ait üç köye 
hücuın ewifler ve üç kitiyi 5ldür -
müflerdir. Bunun bir haydut vP.kaaı 
olduiu zannedilmektedir. Bu baaberi 
veren Reuter, bu hldiaeye fazla ehtm 
miyet verilmediiini de ilive •tmrkt~
dir. 

Cephe gerisi 

Habeşler dört tay
yare ısmarladılar 

Londra, 19 (A.A.) - Habq bilkıl 
meti, bir motörlU Uç kitilik dört tay
yare ısmarlamııtır. Bu tayyareler Ne 
caıinin erkim harbiyesini nakJedıocck 
tir. 

San'a, 19 (A.A.) - Resmi bir teb
liğde Habefiatan De Yemen a·emnda 
bir ittifak yapılmıt olducu tekzip edil 
mekte ve Yemenin bitaraflığı teyit o
lunmktadır. 

• 



10 

Kon'ffransDaır 

ROMA N 
Peyami Safa, geçen KÜn Atef Günef klübünae yapılan bir toplantıcla 

Roman mevz;uu etrafında bir konferalU vermİf ve bu, radyo vasıtasile 
de nepedilmiıtir. 
. ~oman mevz;uu memleketimidcki birçok kirmeleri alakadar ettiği 
ıçın bu çok kuvvetli ve derin tetkik mahsulü olan konferansı aıaiı ay
nen alıyoruz;: 

Muhterem dinle~~ci~e~, . 1 Biz ~~u artık fantezi hudutları için
Bu konferansın umıdı romana aıt de mutalea ederiz. Ona romanlaşmış 

meselelerin ~çinden g~~erek, onun fantezi derneğe mecburuz. 
mevzuuna, ınşasına, uslubuna ait Hiç tereddüt etmeden söylivebili· 
ş~rtları tahmin, kabilse tayin etmek- riz: Romanın mevzuu hayattır. Terki. 
tır. bin· y t b. h ·1 · · k~ ı ara ıcı ır mu ayyı enın ım ana 

Son Y.ıJl.arda, vatanı olan .. Avrupa- hürmetinde bulan hakiki hayat. 
~a, bel~ı. burada, romanın oz topra- Bundan ikinci ve daha az mühim ol
gı, eskıs_ın~:n çok wfazla bi~ dost ve m~yan bir mesele doğar; romancı ki
} abancı ıstılasına ugradı: Fılozof, §a- mın hayatını ve tecrübesini yazacak
ır, .do~tor, . ~inema yıldızı, avukat, tır? Burada muhtelif vaziyetler pev
tarıhçı, J?Ol.ıtıkacı... ~~rkes roman d.a olur: Romancı bildiği veya kencli
yazmak . ıs.tıyor; kcndı ıddialarını ve sıne hikaye edilen başkalarına ait ha
heveslerını roman.ın. ?1evzuuna boca kiki sergüzeştleri yazar. Roman ak
e?ere.k. onun t~~kıbın__ı bozan ve ma- le dedikleri .nevi. Vak'a roman
hıyetını teşevvuşe ugratan bu kala· cıdan başka ınsanların tecrübesidir 
balık ar.umda bizzat romanın ba~ı o1muı bir vak'adır: yahut romancım~ 
sıkılarak . ~alik~nesinden &avuşması kendi sergüzeştidir; roman otobiyog· 
korku&~ ıçındeyız. Bu yüzden, Avru- rafik dedikleri nevi. Yahut romancı
pada halli . roman buhranından, ve nın hem kendi başından, hem de baş
da?.a. beten, romanın iflasından bah· kalannın başından geçen ayrı ayrı bin 
scaılıyor. Romandan doğan mesele- terce teferruatın romancı tarafından 
ler. menşelerini unutar'ak onu inkar kı~meı; veya tamamen tasavvur edil
edecek kadar asıllarına yabancı kal· mış bır hayat içinde birleşmesidir. 
mış ~e dallanıp budaklanmışlardır. Zaten roma.nın hr>kiki hayat parçala· 

. ı.nas yok, tabii, belki romanın ken· rından te~kıp edilmiş olagan bir ta
dısıne değil, tefsir ve telakkisine ait s~vvur, bır hayal olduğunu söylemİ§· 
bir buhran var; ve fikre eit her anar- tım. Son zikrettiğim nevi budur. Fa
şi, muhtaç olduğu disiplini sıkı bir k.a~ he~ üç türlüsünde de hafrıı:<'mn 
t~rifte aradığı için, bugün her zaman- 1•lık·'·c~~ni .'.11~hayvele telafi ettiği hal
kındcn ziyade mahut ''Nedir? suali- de, uçuncusunde vak'avı tasavvur iı: i 
ni romanın koluna takılmış ~örüyo- de -:- daima imka~ dahilinde olmak 
ruz: Roman nedir? şa .. ~1ıe - !"ıuhavveleve diisüvor. 

Bu tarif ihtiyacı bize Bu nevilcrden herhangi birinde, ro-
dcvrettiği ve çoktan h 11 lgeçen asrın mancı eserine kendinden laşka insan
dı . mız meselci . a .o unmuş .E~n: ların ruhlarını koyarken. kendini on-

gı f'k . . erın yemden tetkıkını ·ardan nasıl a"ıracaktır? Zira yine çok 
ro~an 1 ~ınıı:ı ~aru.retl_erinden biri 'yi biliyoruz ki biz bac:kılarının ruhi 
halıne getı~mışt~r.; ısmı bu?dan elli ~ıletle-~:"i ancak nefsimize ait deru
s:nc .evvel~~ tabırıle romantızm - na· li tcc~:öelerimizdrrı i"tj -ı1 ~ 1 -· ' .. -~ 
tu~alızm ~-~ca.delesi olmasa bile hala yabiliyoruz. Ba~kacıına a it her an-
m .rak ett~gımız şey o zamanın halli· :ıyışımız isinc~·e. birn da kendimiz 
ne çalışt~g! roman meselesine benzi- ·ar.z. Baı:ık.,sına ait bilgimiz ncfsimi-
yor ve hala soruyoruz: Roman haya- '! kıvc:t5 iledir. 
tın aslına mutabık bir kopyası mıdır, Acaba ro!"'"anrı bu sübi ,..kt;f S? t 
yo~sa r~mancının dışarı ilemi tashih .:,. ~:,•:-? "' ~ .. ı-~ s·.,a nekadar ~u~ 
ve ıdealıze ederek hususi meyillerine lul ctmcg~ e çalı.,,•a kend' kc d ' d .. 'd · · ~ - . . 'J" ı n ın en 
~ore ye.nı ~!1 tanz~m ettıgı, aslından • ·a~l:~ !!P~er halinde gösterdiği şu vcs· 
t~rklı bır dunyamn masalı mıdır? Bi- vesclı ıntıyar, şu yalancı mürahik şu 
rı roman~ının hafızasına, öteki de mu- '"skanç kadın, ~u melankolik ve hı~l
hay.y~l~sı~e vazif~. ve Ealahiyet veren y~h kız, şu hasis, §U fettan, şu feda-
b_u ıkı ıddıanın muşterek ve basit hu- r, ~·ı: '·ahrt>:nan ... Pomancının ro-
~asası şudur: Roman yalanının realite -~- · · -..-ı .. -.. " .... t•ı....ı:ı a ... en. teksir 
ıle münasebeti ne olmalıdır? edilm:~ nüshafar halinde birer teker-

~· B_u münasebeti tayin etmek istedi· rür~. müdUr? . 
gımız vakit metafizik, felsefe psi· Boyle sananlar, bıtaraf ve objektif 
koloji, estetik başımıZa U.Şi.ı erek tah· roman~a? .ümitlerini kestikleri için 
• "mize müdahale ederler. Çünkü me- c~ hak.ıkı :omanın ancak kendi nefsi
. • enin sübje ile obje, hafıza ile mu- ~~ze a!t _bı.r ~ecA"Übeyi, en büyiik ser
hayyele, tabiatle insan, hakikatle gü- ç~z.e~tın;ızı hı~aye etmesi lazımgeldi
zel münasebetlerinin en geniş mihvC" gın_ı ~ddıa et.mışlerdir. Bir hatıra def
rine kadar uzanmıştır. Fikir tarihinin terı_nın ~ahkıye ıartına göre ve şüo· 
bize bıraktığı hallolunmamış ve olun- he~ız daıma yaratıcı muhayyele del'a
rnaz mesele çapraşığı içine düşiıyo- letılC: kompoze edi'mi~ ş~kli~de~ baş
ruz demektir. O uçurı..mun cazibesi- ka bır fey ol~ıyan ot~bıyografık ro
ne kendimizi bir kaptıracak olursak manın en emın, hatta hazan - ba
romandan doğduğu halde romandan zan!- en kolay nevi olduğu belki 
başka her şeyi düşünen bir ihtimal- d?ğrudur. Şüphe yok ki romancı kcn· 
ler ve tahminler alemi içinde çırpını- dıne herkesten fazla yakındır ve b~ş
nz. Kaçalım oradan da ine roma- kalarını anl!yarak romanında kendın· 
na dönelim ve bir roma y t .. b de~ başka tıpler tasavvur etmek gay-

ncı ecru e~ etınde l 1 b ı· w. . .. 
sinden doğan toptan ka 1 1 r ne o ur&a o sun en ıgının mu-

vrayıı ar a, d h 1 · d 
bir romancı tıezi!Jile bakınalım. a a esı var ır. 

.. Bugü~. pek iyi biliyoruz ki, hayatın Fakat ben, kendini ba~kalarından 
y~~de yuz aslına mutabık bir kopye- ayıran farklar üstünde çok hassas bir 
sını çıkarmak, zabıt varakası tanJ:im romancının bitaraf kalmağa mümkün 

d k • d olduğu kadar muktedir olai.ıilcceğine 
e ~n o'?1ıse; en :ı: realist romancıya inanıyorum. Aksi takdirde roman ta-
k~dar hıç kıms~. ıçın mümkün degil- rihindcn otobiyoğrafik olmıyan bütün 
dır. Hele teferruatta tam bir hat.rıa- l · · 1i yışa imkan yoktur. Teferrüat namü- · şaheser erı sılmck 1 zımgclirdi. 

h
• Evet, en bitaraf romanda romancı· 

t:na ı ve s~yısız olduğuna göre hep-sınden aldıgımız ıttılalan ve intibala· nın benliği öteki benliklere karışmış· 
rı hafıza kaydedemez, 

0 
andaki ala· tır; evet, belki bütün tipler, şu veya 

kamıza göre t ercihi yapar; kaydetse bu derece yalancı ve müstear birer 
bile hepsini hatırlayamaz; aradan §ahsiyetle kımıldıyan romancıdan 

· başka bir şey değildir: fakat romancı 
zaman geçtıkçe ıilincn tefcrrüatın ye- kendini onlrdan ayırdığı nisbette mu. 
rini muhayyile doldurmaya mecbur- vaffaktır; onlara realitenin maskesini 
dur. Bunun için gözlerile gördüğü d b'l ı ı 
bir vak'oayı bütün teferrüatile bir dos- iğretiliği yakın an ı e an aşı mıya· 

cak k~dar hünerle taktığı ve onları en 
tuna hikaye etmek istiyen en realist hakiki hayat cevhcrile ciolu imişler gi· 
bir adam, hafızasının kekelediği yer-

•

de muhayyilesini imdada rauırmak bi yaıattığı derecede tam bir yaratma 
ih ı d :ı ,. ve kreaaiyona yaklaımıştır. Nihayet 

t yacını uyar. Allahın bile biribirinden pek farklı 
Demek ki roman, olmuı bir vak'a- tipler yaratmağa zahmet etmediği bü· 

yı kaydetmek iibi bir hatıra defteri- tün insanlar arasındaki müşterek ka· 
nin sade realizmine de razı olsa ma- rakter vasıflarından anlaşılmıyor mu? 
nidar teferrüatı ihmal etmek isteme· Bir de her insan. kendinde bütün 
diği takdirde yalnız hafızaya güve- insanların karakter istidatlarını taşır. 
nemez ve muhayyileye müracaat e- Bu istidatlar, zemini bulmadıkları 
der. Demek ki roman, olmuş bir vak'- için büyümemiştir. Hepimizin karak
amn tam bir sadakatle tekrarı gibi terlerimiz, içinde bulunduğumuz tesir 
muhal bir hırstan kendini kurtarmak mihraklarına göre teşekkül etmiş· 
zaruretindedir. Fakat olmamış bir tir. Şu veya bu muhitte olsaydık, içi· 
v~k:ayı tasavvur eden, yahut olmuş mizdeki sayısız karakter istidatların
bır vak'anın eksiklerini telafi eden dan bugün hiç bilmediklerimiz çatlı· 
roman muhayyilesi, malzemesini ne- yabilirdi. Bambaşka bir adam olabilir. 
reden alacak? dik: Benden pek ala bir hırsız, bir ka-

.. ~.ine pek iyi biliyoruz ki hayalin til, bir dolandırıcı, bir obur, bir ca
b\ltun eczası hakikidir: terkibi mu- na var çıkabilirdi. Romancı kendinde 
hayyeldir; yeleğinin cebine bir dret· mevcut bütün beşeri mizaç ve karak
not koyduğunu tasavvur eden adam ter istidatlannı romanında büyüterek 
yelek cebi ve dretnot gibi iki haki- onlara bir hüviyet verir; benliğinin 
katten bir hayal, iki dofrudan bir ya· içinde uyuyan benliklere romanında 
lan çıkarmıgtır. Bütlin mesele roma- hakikate çok yarafin r üyalar gördil· 
mn içindeki muhayyele terkiplerinin rilr, ve zaten de gizli ve uyuyan bcn
hakikatle münasebet derecesindedir; tiklerin deliletiledir ki başkalarının 
yoksa her hayal, daha evvelki tecrü- ben liklerine hulul eder. 
belerin hakikatlerini ihtiva eder. Mutlak bir bitaraflığa imkan 

Romanda bu terkibin şartı, daha olmasa bile buna yaklaşıldığı nisbet
doğrusu roman mcvzuunun şartı im- te muvaffakıyetin arttığına şüphe 
kandır. Roman dretnotun yelek cebi- kalmaz. Fakat en realist tanınmış ro
ne ko9masına müsaade etmez. Roman mancınm bile kendi ittılalarını, kendi
muhayyelesinin bütün hamlesi, imka- lerinden başka olan kahramanlarının 
nı vaki göstermek, olaganı olmuş ıttılaına hazan pek fazla karıştırdık
göstermek haddini aştığı zaman, mev. !arını gördükçe, bu bitaraflığın ne 
zuunun ilk şartına tecavüz etmiş olur. güç ve yaman bir kreasyon işi oldu-
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Altı aylık kirpikler 
Hekimlere: lnsanda kaşlar ve kir

pikler ne işe yarar? diye .so ·arsanız 
gözleri tozlardan korurlar, diye ce
vap veri ler. 

Bu fikir erkekler için doğru olabi

.... MAHALLEBi ve 
ÇORBAYI 

HA SAN 
Özlü unlarile 

HERVEA 

idrar veren nf'bat 
hulaıuını aldığınız

da hamıı.ı bfvh ıhrae 
ve uzvıyetınizd e kuv 

lir; fakat bayanlar için kaşlarla kir- ...,_ <' 
pikle in hizmeti büsbütün başkadır. J ~ 

yapınız Hasan yulaf, Pirinç 
patateı, beyaz mısır. arpa ve 
badem tf"rl ı ö:ılü unlarile ya
p• lan ıütlü mahallf' b iye b ·r par· 
ca İfm ·k karıştırın z Ha•an 
buğdRV ni~aıtası özlü unu suda 
şekers z pişirinız, üzerine pf'k· 
mez koyunuı HaHn mercimek 
bnelye, yulaf, patate• özü 
unler •le çorba ve püre yapınız, 
nefa•etlerine doyum olmaz Ha· 
san özlü unlıtrile çocuklarının 

besleyınıı Tombul tom'lul, fıı 
tık iıbi olurlar Hasan çavdar 
özü unile t-kmek yapınız Çok 
lezzetlidir. Mutlak a Haıın mar · 
kuına dikkat ediniz Hasa n 
öılü unları nefas .. t ni on af'ne 
muhafaza eder Daıma tazf'dir 
Hıç kurtlanmaz Hrç boı.ulmaz 

vet hiHfderek ve bilhaua : 

Romatizma a~rılarınd•11 

<?.nlarda .k~şla~ ve kirpikler güzel gö- 1 • · -:~ 
runmt!k ıçın bırer vasıtadır. Güzelli - 1 • · 

. ·ı 
kurtuıaeakıın ız HHoevı tatıııa 
ve ııpariş için Ga atada Voyfo• 
da t·arldf'linde Ünyon hanıod• 
49 numarada B Tu ın ıye m1 r•· 

ğ~n ~ekli vakit vakit değiştiği için r/,,, 
kırpı~ .. ~ele kaş modası da zamana gi' il el / • 
re degışır. i // ~ 

VENUS rimeli ile tuvalet gör~n 
kırpıkler kalplere ok gıbi 

aaplanır. 

EVLlYA ZADE 
NURi DO N EREN 

fczayi kimyeviye alat ve Itriyat 
dtpoııu lı ıanbul, Behçe Kapu Ha
mıdiye tüı beıi . 

caat Poıta kutu•u: 113 J Gal• 11 
. ·ı 

Londra H J LEE m•ııtem rlc• 
·ı muıtahzarah ihracat Vf' ıth8 a 

müe11e"a t1 T r kiye mümtııılı: 
Şark Mnkez Ecza Oepoıuoıııı 

b h n sube terinde de~• • ı lmakta-itJ ı ·-- ~ 1 ~9 ---- - ,_.,,• 
VAPURCULU1' 

. Bu zamanda kaşları bi-ibirine ~i
tışecek kadar gür olan bayanları er
kekler glizel bulsalar da, bayanlar 
kendileri öyle kaş istemezler. Halbu
ki kaş modası her vakit böyle olma
mı<ı~ır . Bizde vı-kirı vakitlere ıı:elince
ye kadar rastıkla iki kaslarını hem 
koyulastıran. hem de biribi-ine ulaş
tıran bayanlar böyle yapmakla ken
dilerini erkeklere sevdireceklerini sa
nı-lardı. Eski kitaplara bakılırsa, 
böyle biribirine ulasık kaşlar Israil 
oğullar•nın kızhrında ve eski Roma-
lıların kibar bayanlarında moda ol- • ~iiiöii!!!i"iii~~~~~~~~~~!!i-i;;;;; • 

Deniz yolları 

Türk Anonırr. · Şirketi 
latanbul A.:enhllH~·ı 
Liman Han. T elefon: %292! muştu. 

Ki· pik modasına gelince, uzuq kir
n:lt c:rü .. •1 ı,.,.n·nın hı>}"<ıtna bava•n
lı~ verdiği için, hele bir şeyden kal
bı kır~lıp ta ağladığı vakit Ş?Özyasla
rr 11'711n kirnilcl,..ri., ur••.,d:o rlPh? aüzel 
göründüğü için Amerikadaki Para -
guavda ye·li kadınlardan başka h""r 
yı-rde uzun kirpik her zaman moda 
olmuştur. 

V'I kirn;kl,.ri t:oh;., tt•ıı ıo,.;un olmr
vanlar ne yaosınlar? Onlar bayP."ın 
bakıstan. o riizel göz vasla-ından 
mahrum mu kalsınlar? Onlar içi:ı de 

1 • 
Rr1r .. '!'! t:oı-;l!tt.,,.., 1<ıvr·r·l- nlmr••:ın h'\-

yanlara. a~tı avlık ondüle gibi, altı 
aylık kırpık yaptırmak çaresi va .. ı 

Bunu yantırmak altı aylık ondiile· 
den daha biivük j .. k .. nce olmakla he
rabl"r ona dayanan bayanlar eksik 
değildir. · 

Sövlediğim iııkence tabirini fa7la 
hulıııayınız, cüııkü altı avlık ki·nik
ler, bayanın asıl kirniklnini volduk
tan sonra, yeni kirpikleri P'Öz kapak
larının kenarlarına dikmekle yapılı·. 
:Runu .,,~"~" i7;;.,...11;k ,, .. ~ ...... , ı.. '·'' .. '"".,, 
sacrıın:ın bir t,.1 keserc:"k dikis i ~ne!li-
~~ takar, sonra htınıı l!'Ö7. kı:ınr1kl:ırr:la 
ıkıser sı·a olar?k diker; tabii. dikn
k~~ .sac telini S?evsek tui'uak ı, .. r 
ti· ·rc:•rı ;:ır=lsında bir hallra bırak•r Di
ki<ı bittikten sonr;ı h~lJrı>larr k~<ıe· 
uzun \1ZUn kirrıi\cler hı.r. Am~lva; 
b'.~ ka?udır. fak:ıt dikic:ten sonra 
J:o?lerı altı saat k"da· vpalr hir oan
s.ım:ınla kanarrınk liizı .. .,lud•ır Ru 
v~nma fakat güzel kirpikler altı av 
·surer. -

.~vıı.~ a~elivatı k::ı .. Tara da yanmak 
~urnltıınnur~ Anrak önren,.n kr>ı:ı;arı 
bı·t,.k•m no,..,atalarla vurnusatn-ı:>lc 11 
zrm~lır. nnd"ıı srınr:ı 1<'\~ların dik:ı.· 
""""~ı n" lrirnHc1,..6n ~;ı,;ımesinden Ü 
hesıı: d"ha uzun sürer. ş p 

• Altı a.v gÜ7.el olmak ici., bu diki!I 
ıskenceııı ne kanar uzun sürse . 
h 

. . , ne e-
emmıyetı olu·? 

f.,nkm::m Hekim 
tu Or~.an adıyla kırmızı yazılı m~k
• p gondcrcn okuvucumuza: Buyur
oııyunuz seylerin kevfi (!'İzli olıT1ala. 
rıncl:ırlrr B ı 
tadı k . un ar gazeteye yaz:lırıra 

acar. I..H. 

~~n:n ab~~a:.ız. Teferruatta bu hataya 
ş uyuk Avrupa romancıları sa-

yısızdır. Kendi tcfekk.. t 1 h . . ur arz arını, 
mu aken:ıe sılsılelerini, kendi mantık-
l~rını, şaırane görüşlerini ,hattaa ken. 
dı k~nu~uşlarını farkında olmadan 
kendılerıne en yabancı kahramanın ha 
yatına _karıştırıverirler. Bir de bakar
sınız kı alelade bir unda k · . J"' rma çavuşu 
;ndını ~nutarak bir an, bir Eflatun 

b.ı~ M~vlana veya bir Lord Bayron ke. 
sılı verır; sonra romandaki vazifesini 
hatırhyarak yine hilkatteki rolüne dö
ner. 

Bu kusur, ekseriyetle, felsefi veya 
s?syal tezi olan, yani yaratma hamle
sı, esere hakim bir fikir ve bir mak
satla ~östeklenen, peşin bir nazariye
ye esır olmaktan kurtulamıyan ro· 
manlarda görünür. 

Bunun için romanlarında kendi fi. 
kirlerini veya heyecanlarını söylem~ 
istiyen bazı muharrirler, kendilerine 
benzer bir tipi eserlerine sokmak su
rctile bo§almanın kolayını bulmuşlar
dır. Romanda bu tip, romancının ken
disi değilse benzeridir ve her halde 
onun bueün davalar karşısında veki
lidir. 
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Şimdi romanın mevzuundan yapısı
na ait şartlara geçelim. 
Artık romanın inşai tarafındayız, 

teknik ve kompozisyon bahsine giri
yoruz. 

Roman tekniği denilen bir §ey var 
mıdır? 

Ben buna iki yıl önce Yeni TÜrk 
mecmuasında çok açık bir cevap ver
mcğe çalışmıştım. Oradan birkaç sa
tır okumak kolaylığını bana bağışla
manızı rica edl:rim. 

"Romanın tekniğinden çok bahse
dilir; bir romancı için "tekniği kuv
vetli,, veya bir roman için "tekniği 

ISL f. TM E'il 
~ct-ntelerl : Kıra köy Köpd1h~,, 

fl"I 42362 - Sirkecı MUhUrcbr 

tlllll •ıde Han. Tel 27740 

imroz Yolu 
ASYA vapuru 21 ikinci teş· 

rin PERŞEMBE gi·nü ıaat 16dı 

lMt< OZ' A kadar 

Beyoğlu 3 cü Sulh Hukuk Hakim
liğinden: 

Hasan deposu: 
A• k,.ra, lıtanbuı. B"yo~lu 

MEŞHUR~~~ 

Daimon Pilleri 
BütOn diğt-r piller den fazla aydın· 
latır ve hepıinden dayanıklı d ır 

Galata şubesi T~ 

Trabzon yolu 
T AR I vapuru 21 lkincıtef' 

r 1n Pl:.RŞEMBE r nü ıaat 20clt 
HOPAYA ka dar 

,~--------------------___.., 
Mersinyolu 

DU MLUP NAR vapuru 21 
İk ne•t•şrı n PERŞEMBt:. 1.at 11 

de P A Y ASA kadar 
,--~~~~~~~~~---_....,,,-

Ayva h k yolu 
K FM AL vapuru 20 lki ncitcft 11 

ÇARŞA BA ıaat 19 da Ay'' 
lıfa ka dar • 

.--- --------------------"" 

Bank Kommerciyane vekili avukat 
Yaşua tarafından Eliza binti ve Şişli
de Mecidiye köyünde ikamet eden Sa

bancalı Baki aleyhlerine açtığı izalei 
şuyu davasından dolayı dava edilen- Barhn yolu 
terden Bak'ını'n hale 'k t ~h Türkiye Umumi Ae• n t•lan· .• · n ı ame ga ı meç ... "' "' BARTIN vapuru 20 lkincıtetrıll 
hul bulunduğundan istek vcçhile 20 CiABAY BiRADERLER ÇARŞAMBA aaat 19 da Cidcle 
gün fasıla ile ilanen tebligat icrasına Satış Depoıu: Y" k adar 1 
karar verilmiş ve muhakemesi 19 - JAK DEK ALO ve ŞÜREKASl • ~ 
12 - 935 saat 10 a bırakılmış oldu- lstanbul Tahtakale ' ğundan i~bu gün mahkemeye gelme- • !!!!!!!!!!!!!!~~!"!!!!~~!!!!!!!~~!!!!!i~!!!!!!!~ lstanbul İkinci İcra MemurluiıJll 
d·~ • dan: 
ıgi ve tarafından bir vekil gönderme s Bir borçtan dolayı mahcuz ve P, 

diği takdirde gıyaben muhakemeye ~' 
devam olunacağı davetiye tebliği ma- ' raya çevrilmesi mukarıer 250 Jira , 
kamına kaim olmak üzere ilan olu- metinde Elli Bin ''50.000,, pişmiş~ 
nur. (J6759) lanın 22 - 11 - 935 tarihli C ı· 

İstanbul Dördüncü İcra Memurlu

ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve para
ya çevrilmesi mukarrer muhtelif cins 
ve kıymette yüzük, masa saatleri li
kör ve kahve takımlarile bir adet, de
mir kasadan ibaret eşyalardan bir kıs. 
mının birinci açık attırması ve bir kıs
mının da ikinci açık arttırması 23 -

11 - 935 tarihine müsadif Cumarte
si günü saat 9,30 - 10,30 arasında, 
Beyoğlu İstiklal caddesi 114 No. lı 
mağazada yapılacağından, taliplerin 
mezkür gün ve saatte mahallinde ha-
zır bulunacak icra memuruna .. mura-
caatları ilan olunur. ( 1674B) 

~ozu~ ... d~nil?iğini ç~k duyarız. Be
gendı~ımız .. bır .. es.:r ıçin "iştt· roman 
buduru., hukmunu verdiğimiz vakit 
t1 ~. e~seriyetle. bir teknik mükemme-
ıyetı kastederız. 

Roman tekniği nedir? Nasıl yaz 1 
roman? Bu . sualleri bana soran çıo~ 
olmuştur. Bır romanın çatısı nasıl ku
rulur? Mevzu nasıl ayar edilir? V k' 
lar ,tasvirler, tahliller, muhav a 1 a. 

1 b 
.. 
1
.. .. b. . . ere er 

nası o unur ve ırıbırine bag~la ? B.. .. nır 
utun roman unsurlarının yerliyerin-

de bulunmaları ve fazla uzun olma
maları, yahut ta güdük kalmama} 
• · 1 b" it. · arı ıçın n~sı ır p cın ıçinde hareket et-
mek lazımdır? 

Bu meseleler, son yıllarda, garpta 
da bazı anketlerin ve münakaşaların 
canlı mevzuu olmuştur. ''Nasıl yazı
yorsun~z? .. tarzı~da. sorguya çekilen 
muharrırler kendı sıstemleri hakkın
da m.alum~t v~!~.işler, kitaplar neş
retmışlerdır. Buyuk omancıların usul. 
lerinin şahsi taraflarına dikkat edile
cek olursa, roman yazmanın da umu
mi kaideleri, muayyen bir tekniği ol
madığı görülü~. Bazı Avrupa roman
cıları varmış kı, ellerine kalemi alma
d~n mev~u bile düşünmezlermiş ; tah
kıye demlen usule riayet ettikleri yok 
muş; kapalı şuurlarının kendil~rine 
imla ettirdiği şeyi dosdoğru yazıp çı
karlarmış. Adeta spontane bir tarzda, 
içt en nasıl gelirse, nasıl doğ:.trsa ya
zılan bu türlü romanlar arasında da 
pek mükemmcllerinin ismi sayılıyor. 
Bazı romancılar da, evvelce bir plan 
yaptıkları halde, eserini yazarken 
kahramanlarının kaprislerine, irade· 
lerine tabi olurlar, evvelce kurduk· 
ları çatının dışarısına çıkarlarmış. Fa
kat plaularına sadık kalanlar, yaza
cakları romanın her saflülsım iyice 
tasarlıyanlar ve nereden nereye gido· 
ccklerini pek ala bilenlc:r de vardır. 

r Sonu yarın] 

günü saat l O ........ .ıı arasında Resıd ~ 
te Yunus İstasyonu civarında .,ıs 
tğula harmanında ''Bardizbanya11~, 
ait olan kısmında birinci açık • ~ 
ması yapılacağından mezkur giiıı , 
saatte talip olanların mahallinde ~:rı 
zır bulunacak memura müracaat 
ilan olunur. (16748) ~ 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk f{a~ 
liğinden: 

ti' 
Zehranın beş senedenberi ika111 

• 
~ ';;. ti'~ 

Ü;: t • .:ihı meçhul olan kocası Gayb
11 ,ııı 

. aleyhine açtığı sulh teşebbüsü d•"' 
A . · r•t1' 

0,.~'' da Gaybullaha ilanen tebligat ıc f 
na karar verildfğinden muhakeıııe d-' 

&< AR GiBi nü olan 11 - 12 - 935 saat ıO 
mahkemeye gelmediği takdirde gıf' 

l SE VAZL~ 1 I~ ......ı hında hüklim verileceği i11in owoııf· 
______ ..;.... _____________________________ <_..1~ 

Liman işleri Umum Müdürlüğünde~: 
Yükleme ve Boşaltma tarifesinin Umu~ hükürrııerı: 

niAn 31 inci ~ad desinin 2 inci fıkrası Kaldırılmış ve ıt1e~
kur fıkra yerme hususi hükümlere 6 1 sayılı yeni bir fl1

3 

de ilave edilmiştir. Şöyle ki: . 11 
"Madde: 61 - Güm rük muamelesi bahren yaP119ı, 

eş~anın ~asıtad~ k~!ma müddeti 3 1 inci maddede y~ı~fl 
drgı, veçhıl~ .3 gu.n?ur. Ancak L iman işleri idaresı~ 
sun u taksın harıcınde bu müddet zarfında mal tesell ıı 
olunmadığı takdirde beher fazla gün için yalnız rnavıııı 
ücreti iiave~en ~lm~r. ,, . . efl 
.. İşbu yenı ? 1 ın.cı madde hükmü 21-1 1-9 3 5 tarıhırı1w 
ıtıbaren tatbık edılecektir. Aktarma muamelesi kerrıa , 
sabık kendi ahkamına tabidir. Keyfiyet Ekonomi 

13'. 
kanlığmdan telakki edilen tebligat mucibince ilan oltl 

(7339) ~ 

lstanbul Sıhh~t~e içtimai muavenet 
direktörlüğünden: .;e 

Tokat Memleket hastanesinin Matbah Levazırrı!,~1 cıe 
Çamaşırha~e tesisatı y~layet Sıhhat Müdürlilğtl;ıı~ 
mevcut keşıfname mucıbınce açık eksiltmeye kon fi~t 
27-11-93 5 Çarşamba günü saat 15 de en muvafık da.f1~ 
ve şart dermeyan edenlere ihale olunacağından. cW 
fazla malUmat almak isteyenlerin ve keşifnameY1 ~ • 
mek isteyenlerin Ankara ve İstanbul Sıhhat ve !ctı st~' 
Muavenet Müdürlüklerine ve Tokat Memleket J-1

3 

nesi Baştababetine müracaat etmeleri ilan olunur. S) 

nur. 

(731 
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İstanbul Harici Askeri Kıtaatı Ulnları •• • 
'iııaı Miktan Tah. Fl ilk 

Ton Kilosu teminatı İhale tarihi Saati 
tJ Ku San. Lira 
tJ n 209 14 50 2273 28-11-935 Perşembe 14 
lJ n 209 14 50 2273 27-11-935 Çarşamba 14 
lJ n 222 14 50 2415 26-11-935 Sah 14 

n 222 14 50 2415 25-11-935 Pazartesi 14 
u Bayramiç garnizon~ için yukarda yazılı dört kalem 

2~9kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 
ları O la~lı kanunun 2, 3 maddesinde istenilen vesika-
1'" a bellı saatten bir saat evvel tekliflerini Bayramjçte 

\Unen Satınalma komisyonuna vermeleri. ( 4 2 8) ( 6 91 7 ) 
t 8897 

••• 
&in Evvelce yapılan eksiltme
b. de istekli çıkmıyan ve 

Safranbolu P. Alayının 
ihtiyacı için kapalı zarfla 
120,000 kilo un münaka
saya konulmuştur. 29 İkin
citeşrin 935 saat 15 de ihale 
Safranbolu Belediye bina
sında Askeri "Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli kilosu ı 7 bu
çuk kuruştur. İlk Teminaff 
1S7 5 liradır. İsteklilerin bel 
li saatten bir saat evvel tek
lif mektupl~nnı Komisyona 
vermeleri. ( 4 6 6) ( 7 3 3 3) 

5 ~~~esine biçilen eder 
re -.'":'il olan 120 bin met
be haki. renkte iı elbiselik 
d zle bır tanesine biçilen e-
ı: 280 kuruş olan 7000 ili 
tk ,?OO kilim kapalı zarfla 
ıi ~tnıeye konulmuştur. Be 

il ihalesi 27-11-935 çar-
~b~ ~nü saat 11 de ve 
lt linin ıhalesi ayni gün sa

. 15 tedir. Bez §artnamesi-
~ 306 ve kilim şartnamesi 

O kuruşa M. M. V. Satın-
~ komisyonundan veri -
... _·~ Eksıltmeye girecekler 
'ClllUnun 2 ve 3 maddelerin
~ Yazılı belgelerle bez için 
r 10 ve kilim için 2100 li -
:ık ilk inanç parası mek
uı: veya makbuzlarile bir -
ın e hazırlattırılan teklif 
d tktuplannı ihale saatin -
~il bir saat evvel Ankarada 

· M. V. Satınalma komis
r~u) na vermeleri. 
• (7115) 9139 

••• 
Adanadaki kıtaatın ihti• 

)acı için 420 ton yulaf 28-
l 1·935 perşembe günü sa
lt 15 te kapalı zarfla alına
:tır. Tahmin bedeli be-
. kilosu 3 kııruş 7~ san
~ir. İlk teminatı ı 181 li
ra 25 kuruştur. İhale gü
ll" ı:de istekliler muayyen o-

saatten bir saat evvel 
llliihürlü zarf içinde temi:•t ınakbuzlarile teklif mek 

0:arın1 komisyona vermiş 
l'" aklardır. İhale Adanada 
il Unı Satınalma komisyo
~~a yapılacaktır. Sartna· 
aı-;n her gün komisyondan 

bilirler. (462) (1249) 

* • * 
Balıkesir Garnizon kıt'atı 

ihtiyacı için 400 Ton Un es
ki talibi nam ve hesabına ka
palı zarf usuliyle yeniden ek
siltmeye konulmuştur. Ek
siltm~ 6-12-935 Cuma günü 
saat f 6 da Balıkesir Askeri 
Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Unun Tahmin 
edilen bedeli 49000 lira ve 
muvakkat teminatı 367 5 li
radır. Taliplerin şartnameyi 
Balıkesirde Satınalma Ko
misyon unda ihale gµnune 
kadar her gün görebilirler. 
Teklif mektuplarını ihale sa 
atinden bir saat evvel mak -
buz mukabilinde "Balıkesirde 
Satmalma Komisyonuna 
vermeleri. (464) (7331) 

~ 

üstahkem evkı Revir 
Hastaları için 3000 kilo ko
yun etine istekli çıkmadığın 
dan 22-11·935 Cuma günü 
saat 14 de Satın alınacaktır. 
Tahmin bedeline göre temi
nat akçesi olan 81 lifanın İs 
tanbul K. Muhasebe Vezne
sine yatırılması İstekliler 
2490 sayılı kanuna uygun 
şerait ve vesaik ile birlikte 
muayyen gün ve saatinde 
Hadımköyünde Askeri Satı-

nalına Komisyonuna müra
caatları. (467) (7334) 

* .lf * 
Samsun Garnizonu ihtiya 

cı olan 360 ton ekmeklik u
nu yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Tah
min bedeli 39600 liradır. 
Muvakkat Teminatı 3070 
liradır. Şartnamesi Tümen 
Satınalma Komisyonunda -
dır. İhalesi 6 Birincikanun 
935 Cuma günü saat 10 da 
Tümen Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. İstek 
lilerin 2490 sayılı kanunun 
2 maddesinde yazılı vesaik
le birlikte gelmeleri. Teklif 
zarflannı teminatlarile bir
likte ihaleden bir saat evvel 
Komisyonumuza vermele-
rı. (465) (7332) 

* • • 
• Tüm ihtiyacı için Çoğu 
85000 kilo azı altmış bin ki
lo Bulgur 19 - 11 - 935 Gü
nünden itibaren 15 gün 
müddetle ve 5-12-935 Per
şembe &ünü saat 11 de ka
palı zarfla eksiltmeye çıka
rılmıştır. Şartnameler para
sız verilir. Tahmin bedeli 
17 bin liradır. Muvakkat te
minatı 127 S liradır. Hariç -
ten isteklilerin teklif mek -
tuplarını belli edilen bir ev
veline kadar yetiştirilmek 

SEKSULIN 

Ademi 
iktidar, 

Bel 
gevşekliği, 

Oermansızı ık, 

Vücut ve Dima{lın 
yorgunıu~unda 

pek müessir vr Pmin 

bir ilaçtır. 

Kutusu 200 kuru•.; 

BEŞİR KEMAL · MAHMUT r.tVA i 
Eczanesi - Sirkecı 

DEVREDiLECEK iHTiRA 

BERA Ti 

"Temel aerenlerinden mamul dal 

sah du•ar., hakkındaki ihtira için 
alınmıt olan 27 llkkaaun 1927 ta
rih ve 790 numaralı ıhtira beratı

nın ihti•a ettiti hukuk bu kere bq
kasına d•Yir Yeyahut icara nrilma. 
ai teklif edilmekte olma"la bil hu
ıusta fasla mahlmat od inmek iet• 
yelerin Galatada, Aılan han 1 inci 
kat l - 4 numaralara müracaat 
eylemeleri ilin olun11r. 

9351 

1 "UÇUK ILAnLA R 1 

Kanarye •••~ıllere - San, be
yaz, tu '4\-:lÇ rctJklerde RÜzel öten 
Cennaıı cinai kanaryeler ve damız
lık di:'ilttri Yardır. Tirkiyeain her 
litraf·~• ıonderilir. 

Aclreı: 8. K. Cebeci Demirlibahçe 
BaiYolu, No. 10 - A. Anbra 

9354 

şartiyle ve 2490 arttırma ek ----------
siltme kanunun 34 üncü - ıstanbul Komutanhğı 
maddesinde vasıflar dahilin Satınalma Komiayonu 
de Postaya verilmiş buluna- lllnları 
caklardır. İsteklilerin belli 
saatten bir saat evvel teklif 
mektuplarını kanuni vesaiİt
le birlikte Komisyona ver
miş bulunacaklardır. (469) 

(7336) 
••• 

Vizenin 11,000 kilo pilav 
lık pırıncine, Alayların 
106,00Q. kilo muhtelif sebze 
sine, istekli çıkmadığından 
eksiltmeleri 1 O gün uzatıla
rak ihaleleri 22 İkinciteşrin 
935 Cuma günü saat 14 de 
Alayların 15,800 kilo toz şe 
kerine yine istekli çıkmadı
ğından son paz.arhğının 25 
İkinciteşrin 935 Pazartesi 
günü saat 15 de yapılacak -
tır. İsteklilerin Vize Satınal 
ma Komisyonuna gelmele-
ri. (461) (7242). 

İstanbul Komutanlığı Bir 
likleri Hayvanatı için 5 5 O 
ton yulaf veya arpa kapalı 
zarf usuliyle alınacaktır. Yu 
laf veya arpadan hangisi u ... 
cuz teklif edilirse tercihan u 
cuz alınacaktır. Arpanın mu 
ham:nen tutarı 3 5, 7 5 O lira
dır. Yulafın muhammen tu
tan 34,3 7 S liradır.llksiltme 
si 6-12-935 Cuma cünü sa -
at 15,30 dadır. Yulafın ilk 
teminatı 2578 lirad.ır. Arpa
nın ilk teminatı 2682 lira
dır. Şartnamesi 2 5 O kuruş 
mukabilinde Komisyonu -
muzdan verilir. Eksiltmeye 
gireceklerin ilk teminat mak 
buz veya mektuplarile bera
ber 2490 No.lı kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesa
ikle birlikte teklif mektup -

l"~~ii!!!i!i9;!!!!!!!~i!i!i!!::~iiiiiil!i!!~!!!!i!!ii!i!!~I!!!!!~~;;;;~~~;;;;;~~;;;;~~;;;;;: • larını belli &ün ve ihale saa-

İsf a nb u I Gayrimübadiller Komisyonundan : ~:::~aernF~:!~ı:C::~~: 

ii'---- 9329 

D. No.. Semti ve .,..,,.ilesi Sakaiı EmJiık No. Cinai ve hiueıi Hiıaeye söre ma Komisyonuna vermele • 
muhammen kıy. ri. ( 7 2 7 7) ---333 Beyoilu Yeniıehir 

1322 .. Hilaeyinaia 

1344 
" Kamerbatun 

1444 Bebek Yenhnıballt 

lsto Y!filkay 

laza Bostancı Çatalçepıe 

3411 Beyotlu Hüıeyinağa 

146a 
•• .. 

3472 Hasköy Abdüıaelim 

4103 Yeniköy Panaiya 

sıao 
BakırkCSy Sakızatacı 

ııso. Topbpı Takkeci 

1928 Tarabya 

1111 
Bllvllk "ttı 

73515 
Yenik6y Panaiya 

E. Paçacı Y. Katmerli E. 12 Y, 20 57,50 metre ana 1 ı 5 açık artırma 
' • 

E. Bilecik Y. Kaya ve E. 40 - 71 Ahıap hanenin 
Arnavut Y. 44-71 Z/ 7 hiı. 584 .. 
E. Dere çıkmuı Y. De- E. 10-10 mü. Ahıap hane ve dük· 
re çıkmuı ve Papaa kaprilaU Y.7-36 kiıun 1/3 hia. 300 .. 
E. Yenimahalle Y. Bebek E. 58 Y. 58 Ahpp hanenin 

3/4 Hiı. 155 
16 2356,"so metre araa 2536 b~ zarf E. Mezarlık Y. Sebelti 

Çatalçepne E. 15 MU. 107 harita 243 metre ana 

Kılburnu 

.. 
Mal tıs 

E. ICWae ve Malalto 
Y. San aama 

E. 5 Y. 34 23 metre araa 

• 34-36 32 metre arsa 

38 Mü. 166,50 ,. 

E.14-11106 
Y. 7 

.. 
Taıhan . ltayden 88-90-92 AhtaP ev ve ahır 

No. taj 82 - 84 
E. Maltepe haataneai E. 11 13200 metre araa 
Y. Fuhpap Y. 5-5/l 

E. 10 113 metre araanın 

244 açık arttırma 

70 .. 
138 ., 

83 .. 
110 .. 
1420 bpah zarf 

2640 H 

E. JC01taroflu Zlso 
Y. Meıtan oğlu Y. 8 3/4 Hia. 90 açık arttırma 

Mahfuacılar E. Y. 24 Xiıir dilkkınm 
nıaıf Hia. 

Vapur iıkelesi E. 89 Ahpp hane ve 
Köybap Cad. Y. 95 mahallen 95-97 dükün 

500 •• 

1024 kapalı zarf 

• • • 
Çatalca Müstahkem mev-

ki Komutanlığı için 240,000 
kilo un kapalı zarfla alına
caktır. Muhamnien · tutan 
43,200 liradır. İlk teminatı 
3240 liradır. Eksiltmesi 6-
12-935 Cuma pnü saat 15 
dedir. Sartnamesi 2 S O kuruı 
mukabili komisyonumuz .. 
dan verilir. Eksiltmeye &ire
ceklerin İlk teminat makbuz 
"/eya mektuplarile birlikte 
2490 No.lı kanunun 2. 3. ün 
cü maddelerindeki vesaikle 
teklif mektuplarını belli gün 
ve ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Fındık
lıda Satınalma Komisyonu 
Baıkanlıiına vermeleri. 

(7278) 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERATI 

""Sandık ve kutu imalinde mlahat., 
hakkındaki icat için aluumf olan 20 
Sontet:in 1933 tarih ve 1718 nwnara
h ihtira beratının ihtift ettili hukuk 
bu kere başkaaına devir ve yahut 
icara verilm ..... i teklif edilmekte ol-

YuJrar makta bu huıuata fazla malQmat edin-
~ t da evsafı yazılı . I~~~ menkuller .. on ~ün müddetle aatıga çıkanlmıttır. İhaleleri 2 - 12 - 935 mek istiyenlerin Cialatada, Aalan Han 

......... esa.diifReBde;n~P~a~za:rt;ı:e:••~i~u:nu~u:at~o:n~do~rt~te~d:ır~. :sa~tı~t~m:ün:h:a:aır~a~n ~g~ay~n~· m~il:b::•d:il~b=o:no:•:ila~d~ır~. !!!!!!!!!!!@ii!i!!~ beıinci kat 1-4 numaralara naüracaat 
• eylemeleri ilin olunur. 

9241 

Avrupaya Talebe 
Gönderiliy9r 

Maden Tetkik ve Arama Enatltlalnden: 
1 - Maden Mühendisliği tahsil etmek üzere Avrupa

ya musabaka ile 27 talebe gönderilecektir. lstiyenlerin 
aşağıdaki şartları haiz olması lazımdır. 

A - Türk olmak, 
B - Maden ocaklannda çalışabilecek kabiliyette ve 

sıhhati tam olmak, sıhhi muayene Ankarada yaptınla
caktır. · 

C - Lise meıun ohıp fransızca, almanca, i~cilizce 
dillerinden birisini okuyup yazabilmek, 

D - Yaşı 18 den aşağı 2 S ten yukan olmamak, 
2 - Musabaka imtihanı Ankarada M. T. A. Enstitü

sünde 4 İkincikinun 936 cumartesi günü yapdacaktır. 
Açılacak musabaka imtihanında ~zanmıı olmakla bera
ber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibari
le 27 arasında bulunmaları gereklidir. 

3 - İmtihan: Hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik ve 
kimya ve yukarda yazdı ecnebi lisanlardan birisinden 
yapılacaktır. 

4 - Tahsile &önderilecek olanlan ilerde tahsil müd
detleri kadar mecburi hizmete tabi olduklarından bu hu
susta mükellefiyetlerini tevSik etmek üzere bir taahhüt· 
name verecekler ve bunun için de muteber kefil göstere· 
ceklerdir. 

5 - İsteklilerin: Nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal va
rakası, mektep tahadetnamesi veya bunlann tasdikli su
retleri, 4 kıta fotoğraf ve dilekçelerini 2 İkincikinun 936 
e-ünü akşamına kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü Ge· 
nel Direktörlüğüne göndermeleri ve 3 üncü cuma günü 
sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere öğleden evvel Bay 

.!-!asan Apartmanındaki Enstitü dairesinde bulunmaları 
ilan olunur. ( 3385) ( 7268) 9399 

Betonarme Köprü EksUtmesi 

Nafıa Bakanlığından: 
l - Eksiltmeye konulan İş: Bursa Karacabey yo'u

nurı 5 7 inci KiM. sinde yapılacak Betonarme köprü ın
şaatıdır. 

İntaatın keşif bedeli 40000 liradır. 
2 "'T Bu işe ait eartnameler ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C ...._ Nafia İ'Şleri şeraiti ıuuumi~esı .. 
D - Tesviyei Türabiye, Şose ve ki&ir inpata dair 

fenni prtname. 
E - Betonarme Büyük köprüler hakkında fenni 

şartnaır. e, 
F - Keşif hülisa cetveli, 
G - Proje. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 200 kuruş bedel 

mukabilinde Nafia Vekileti Soaeler Reisliğinden alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 25-11-935 tarihinde Pazartesi pnü 
saat 16 da Ankarada Nafia Vekiletinde Soseler Reisliği 
Dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3000 lira 

mu~akkat teminat vermesi; Bundan başka aşağıdaki 
vesıkalan haiz olması lazımdır. 

1 - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair ve
sika. 

2 - İsteklilerin yapmış olduklan i1lere ait vesikaları 
ihaleden en az üç gün ewel göstererek Nafia Vekale
tinden alacakları ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mekt\U)lan yukanda üçüncü maddede ya
zd1 .saatten bir saat evveline kadar Soseler Reisliği Dai
resine &etirilerek Eksiltme Komisvonu Reialiiine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektup~ nihayet üçüncü maddede yazılı saate ka
w gelmit olması ve dit zarfm mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olmaaı Jamndır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3254) 
(6983) 9021 

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

her takmımm muhammen fiyatı 600 kuruıtan azı 4773 
çoju 5000 takım elbisenin qildmi 20 &iin müddetle ve 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 :-- İhalesi 29-11-935 cuma cfinil sallt 15 te Emniyet 
İşlen Umum Müdtirlillünde teşekkül eden komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - Sartname komiayoildan ahriır. . 
.4 - Eksiltmeye &irecekler 2250 liralık ~uvakkat te

mınat mektubu veıva makbuzile 2490 sayılı kanunun 2. 3 
cU ma~delerlnd! yazılı _belgelerle birlikte teklif mektup
lannı ıhale saatınden hır saat evvel komisyona vermele
ri. (3311) (7047) · 9091 

Umumi neşriyat ve yazı i•len Müdilril: Mümtaa F Al9' 
Gazetec.ılik ve matbaacılık T A. Şirk~ti, lstanbul. Ankara : a<l

dem. J oo.- Baıuıctıaı "' : TAN mathAaıı 



Fare zehiri macunu 
Bır parça ekmek veya bastırma veya yağlı 
rıdalara sürülerek farelerın bulundukları 

yere bırakınız Bilhassa sıçanlar derhal ölür 

Farelerin bulundukları yerlere aerpioı:ı 
Bilha"a küçiık farelerle fındık farelerı der· 
hal ölürler 

25 kuruştur. 25 kuruştur. 

Macun ve Buğday ikisi bir arada 
Bazı fareler bl ~day uhirinden hoşlanır ve bazıları macun yemek ı.tu Bazı fareler 'abah 
yediklerinı akşam yemezler. Bunı.:n için farelere her ı ki çeşıdi vermek lazımdır Bunun 
içındır ki hu ıkiaini ııtimal eylemf' k (ok muvafıktır ve bu suretle tarelerin ana baba ve 
aiısileai muhakkak ve kat'ı surette Ölürler ve kokmazlar lki11 b•r arada 40 kuruştu 

Hasan deposu: Ankara, istanbul, Beyoğlu 
~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~-

~ ' lstanbul Levazım Amirliği 

~:JMJ.ı -
~·· ·, Rll t· 

~l; 
~II.;( .. .. · 

" ' .. 
' 

~- .. 

Türlt Antrasiti, Kok, Antrasit 
Ve Hertürlü Mahrukat Yakan 
YERLi SO B LA 

• 
f Şakir Zümreoğlu fabrikası tara-:ından imal edilen z O tt G U L DA K, HALK 

ORDU, ü~ tipte sobaları arayını.:. Ucuz ve temiz olarak apartmanlarınızı' • 
evinizi ısıtırsınız. Sobaları görmek ~e fiyatlarını öğrenmek i~in: ' 

Fabrika : HALICIOGLU Telefon : 43214 

Ankara satış şubesi : BANKALAR CADDESİ No. 29 Telefon : 3766 

' hianbul satış şubesi : GALATA TUNEL CADDESI No. 36 Telefon: 44043 

~ J 
9047 

' w'~SATILIK ~ 
Zonguldakda Maden kömürü işleri Yıldız Hamamı 

Genel Direktörlüğünden: 
1 -- Ocaklarımız civarında inşa edilmekte olan Bah~ekapısında meşhur 

memurin evıerne ameıe binaıar•n•n takriben 2100 Y 11 d ı z Hamam 1 
metre murabbaı doqrama ve 5000 metre murab· 
baı mozaik işi kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. 

, 2 - Ba.ı işlere ait mukavele projesi fenni şart· 
name resımler ve madeni aksam nümuneleri ls
tanbul iş hanındaki şubemizde mevcut olup al ika· 
darlar müracaat ile malOmat alabilirler. 

3 - Fiat tekliflerini havi kapah zarfla 30 iki. 
Teşrin 935 cumartesi gUnU saat bire kadar Zon· 
guldakta Genel Direktörlük m

1

uhaberat şefliğine 
makbuz mukabili tevdi edilecek ve yahut posta 

l 
ile taahhütlü gönderilecektir. 

4 - Vaktinde verilmeyen teklif mektupları iade 
olunur. Posta teehhürü kabul olunmaz. 9348 

satıhktır. 

Basire~ Hanında 26-28 
numaraya müracaat. 

• 
9376 

-· 
JERANS 

Türk Limited Şirketi 
( Emlak idaresi ) 

• Galata • Ünyon Han 
Çok uygun şartlarla mülklerı 
ıdare eder. Boş kalmamalarını 

lemin t>yler ve mulk eahıpleri
nin haklarım ~hemmiyetle ko-

Tt>lt>fon 43358 

Satmalma 
Komisyonu il~nlan 

İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı kıtaat için 180 
ton yulaf 22-11-935 cuma 
günü saat 15 te kapalı zarf
la alınacaktır. Tahmin be -
deli beher kilosu 5, 5 kuruş
tur. İlk teminatı 7 42 buçuk 
liradır. Şartnamesi ve nü -
munesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanunda 
yazılı vesikalarla ihale saa
tinden bir saat evvel teklif
lerini komisyona vermeleri. 

(237) (6924) 8898 

* * * Mercanda Jandarma mat-
baasından on tonluk bir ma 
J-ine sökülerek Süleymani -
yede Askeri Matbaaya nakl 
ve nakl işi sigorta ettirilmek 
üzere pazarlığı 22-11-935 
cuma günü saat 14 te Topa
nede Sa tın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 3 00 liradır. Son t"' -
minatı 45 lirar~ır. Şartname-
si kcmisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte ko -
misyona gelmeleri. 
(264) (7203) 9250 

* •• 
Hava Aktarma anbarının 

Sr -vi burnunda Skoni şirke
ti Jeposunda bulunan 26 bi
don ve 888 adet benzin te -
nekesi 26-11-935 salı günü 
saat 14 te Topanede Satın -
alma komisyonunda pazar -
Irkla satılacaktır. Tahmin 
bedeli 114 lira 80 kuruştur. 
Son teminatı 17 lira 25 ku
ruştur. İsteklilerin belli sa
atte komisyona gelmeleri. 
(265) (7204) 9251 

* * * 
Kırıkkale Askeri San'at-

lar okulu için 3 7 kalem fizik 
ders aletleri 2- 12-935 pazar 
tesi günü saat 14,30 da To
panede Satınalma komisyo
nunda açık eksiltme ile alı
nacaktır.Tahmin bedeli 788 
lira 1 O kuruştur. İlk temina
tı 59 lira 1 O kuruştur. Şart
namesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. ( 2 6 7) 
(7245) 9290 

1(. 1(. * 
Kırıkkale Askeri San'at

lar mektebinin 93 kalem 
kimya ders aletleri2-12-9 3 5 
pazartesi günü saat 14 te 
Topanede Satmalma komis
yonunda açık eksiltme ile a
lınacaktır. Tahmin bedeli 

·~~~....-.~Oıioıiiiiiiii~~ ............. 799 lira 52 kuruştur. İlk 

KA5E 

NEDKALMiNA 

1 MEMUR ARArtlYOR teminatı 60 liradır. Şartna-
Türkçe ve Almancaya aşina 1 mesi komisyonda görülebi
b ı rı müatakrlen idareye mukte· lir. İsteklilerin belli saatte 
dır dığeri muavin olmak üzere 
iki memura ibtıyacım r. var- komisyona gelmeleri. 
dır Başka l san bilenler tercih <268

) <7246
) 

9291 

edilecektir Talib olanların ve 
sıkalarile birlikae 

AttTAL YA ttAKLIYATI 
UMUMiYE 

Şirketine müracaatları 

Zayi - İstanbul gümrüğünden 
18027 numara 20-2-35-günlü be
yannameden müfrez olarak alınan or
dino zayi edilmiştir. Bulanların aşa
ğıdaki adresime getirmeleri aksi tak
dirde yenisi alınacağından hükmü 

•~~~~~~~~~~iiiiiiıo• yoktur. 
Adres: Abuaf ben Hayim. 

20-11- 935 ~ 

~p.M 

-;<».ıı.ıwzz~ GözETİN 
ve ~ıfte spiralli OSRAM "D,. 
ampullerini diğerlerine tercih 

ediniz 
Bu lambaların c;ifte spiralli az 
cereyanla ~ok aydınhk verme
lerini temin eder. Işık neşret
me kabiliyetileri elektrik sar-
fiyatları ile mukayese edile· 
miyecek derecededir. 

Harita Genel Direktörlüğü Satın
alma Komisyonu Reisliğinden: 

1 - Muhammen bedel (16000) lira Harita Genel 
Direktörlüğü için bir aded matbaa Ofzet makinası ka"' 
palı zarfla eksiltmeye konmuşdur. 

2 - İhalesi 23-11-935 cumartesi günü saat (9) da
dır. 

3 - Şartname Harita Genel Direktörlüğü Satınaırrıa 
Komisyonundan parasız verilir. 
4-Eksiltmeye girecekler ( 1200) lira kanuni ilk inanÇ 

veya makbuzlarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad
delerinde yazılı vesaikle birlikde teklif mektublarını 
ihale saatından bir saat evvel Cebecide Harita Genel 
Direktörlüğü Satınalma Ko~isyonuna getirmeleri. 

( 2 8 4 9 ) ( 6 12 1 ) 8 750 ....... 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 1 

915 kilo bobin halinde paket kağıdı: Cibalide Sevki" 
yat ambarında. 

3709 kilo Farmasotik sülfat dö sud: Küçük Yozgat
ta veyahut Haydarpaşada teslim. Nümune satış Komis' 
yonundadır. 

2996 şişe muhtelif boyda lavanta ve nane ruhu: ts
tanbul B. Müdüriyeti 1 ve 2 N o. lı ambarda. 

300 adet Galon ve boş şişe ile muhtelif eşya: İstanbul 
· B. Müdüriyeti 1 ve 2 N o. lı ambarda. 

Kalker 36 adet 9 M 3, Mermer 18 adet 3,50 M3: I{a
bataş levazım ambarında. 

Yukarda isim ve miktarları yazılı muhtelif eşya idare 
işine yaramadığından dolayı satılacaktır. !steklilerin pa
zarlık için 25-11-935 tarihine rastlayan Pazartesi günii 
saat 1 O da 'fo 15 teminat paralarile birlikte Kabataşda 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Satış Komisyonuna 
müracaatları. ( 7211) 

40 kilo Çenber Kavalyesi 
300 kilo Çenber Raptiyesi 
3 2 Sandık Gayet İnce Teneke. . 
İdaremiz ihtiyacı için şartname ve nümuneleri rnucı" 

hince yukarda cins ve miktarı yazılı malzeme pazariıkl~ 
satın alınacağından vermek isteyenlerin 27-11-93 
Çarşamba günü saat 14 te ro 7 ,5 güvenme paralari>'l~ 
birlikte Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesinde.la 
Alım Komisyonuna müracaatları. ( 7149) 

--..;_---------------------------------------~-
Siyasal Bilgiler Okulu Satınaınıa 

komisyonu Başkanlığından: 
Okulumuz talebesi için alınacak olan 600 - 750 rrıetrO 

yerli malı elbiselik kumaş açık eksiltmeye konulmuştur~ 
Bir metrosunun muhammen fi ati 5 5 O kuruş, muvak1<31' 
teminatı 31 O liradır. İsteklilerin şartnamesini gör~~ıı 
için Yıldızda okul kalemine ve eksiltmeye girmek 1f l' 
2-12-935 salı günü saat 15 te Fındıklıda Güzel San'at arı 
Akademisinde toplanacak olan komisyona müracaatla 
eksiltmenin saat 16 da nihayet bulacağı ilan olunur. 6 

( 7 2 2 1) 933
,. 

-,--1-S_T_A_N_B_U_L BELEDiYESi iLANLARI :J 
Müsabakaya Girenle~~;~ 
lktısat Müdürlüğü Turizm Şubesinde yüz lira ücretli katıP:fl, 

için ikinciteşriniri sekizinci günü yapılan müsabaka imt.ihB
1 JiŞ 

girenlerden Salahattin oğlu H aldun, Hurşit oğlu Hamdı, ~S' 
oğlu Tevfik. Ziya Gizmen, Ali Nazmi oğlu Cemal ayni notları ,ıc· 
zandıklarından aralarında yeniden bir seçme imtihanı yapı~~c 39ı 
tır. İsimleri yukarıda yazılı olanlar 26 lkinciteşrin Salı günU ;z4-l 
birde Turizm Şubesi Müdürlüğüne gelmelidirler. "B" (J 


