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Fevzipaşa - Diyarbekir Hattı Yarın Açılıyor 
Kuzey Çin istiklali Suya Düşüyor 

Japonya KuzeyÇin HükQmetini 
Kandırmağa Muvaffak Olamadı 
londra Siyasal Çevrenleri, Çin Hadiselerine 
Habeş Meselesinden Fazla Ehemiyet Veriyorlar 
Londra ile Paris ve 
"•şington arasında 
Görüşme yapılacak 

l> ~ekin, 20 A.A. - Japon generali 
• 0ıhara, timali Çin hükümetini • is

:1klalini ilin için kandırmaya muvaf
ak o~mamıştır. Sanıldığına göre 
:~bt~ri~et hareketi tamamile suya 
ii~rnuıtur. 

ç· Şan~h~ydan gelen bir h~b~r~ göre, · 
ın hukumeti japonyanın ultımato

Zlıuna henüz cevap vermemiştir. Ye
hı müzakerelere intizaren japonyanın 
ıreketini timdilik durduracak bir 

!0laırnanın kendiliğinden hasıl oldu
~u zannediliyor. 

Pekinde diplomatik mümessiller t~ 
blaılarına devam etmektedirler. Du-
1~rtıun JU birkaç gün içerisinde belli 
o._cağı ıöylenmcktedir. 
k 'roJrio'dan gelen telgraflar §Unları 

•rdcdiyor: 
'Japon hUkômeti, Nankinde, Ja

J>on elçisi ile Şang-Kay-Şek arasında 
~:~eyan etmekte olan müzakereye a
~ &öıtermektedir. 
le - --_...,_ -- .__.._ - · _." ....... 
rr:.ııı &örlltülecefi ve bu konutmıla
li ~in - Japon milnasebatmda önem
b hır safhaya baıtangıç olacağı aanı-

Yor. 
Zil Ş~ntali Çin istiklalinin ilan edilme
ıucaındeki arızayı Şanghay çevrenleri 

na atfetmektedirler. 

\ 

it 1 
- Nankinde Chiang-Kai-Chek i

Japon elçiıi arasında yapılmakta o-
[Arkası 9 uncuda] 

Nanlıintle Japon elçüi ile mühim gÖrÜfmeler yapan General Çang -
Kay - Çek Nanlıincle büyük bir kalabalık önünde bir aöylev verirken 

Çete Muharebesi 

Cenupta italyanların büyük 
~ayiatverdikleri söyleniyor 
l(ocaıarıyla beraber harbe giden kadınlar 
"dlsababa hastanelerine getirildiler 

. . . "" ,,., ' . 
.l'ftıalcar wırp ara~e lramyonlarla m~il teılrilôtını tan.-im etmeye 

uiraııyorlar. 

Cenupta 
Habqler bazı yer

l.ond leri geri aldılar 
ttıt.,,0~· 20 A.A. - (Cenup mm
lallauıt bul~nan Reuter ajansının 
~ ntuhabıri bildiriyor:) 

flıtsaı.._ı~uncla wkua gelen aon 
.___ ...._ında bir Habet b-

din atı .. , ölmüt ve yedi Habet kadını 
yaralmmııtbr. Yaralılardan ikisi Aclis 
Altabadaki Fransız ha; tanesine ya
tmlmııbr. Bunlardan Simetıu adm
cWci kaclm kocasına menni verirken, 
Ayeliç admclalö cliier cenç ve güzel 
kadın iee yaralı koaaaına su içirirken 
ltalyan mermilerine hedef olmuılar
cbr. 

( Arbsı g uncuda] 

Haliç Meselesi 
Günün 
Meselesi Oldu 
Belediye bir protesto yaptı 

ve haciz için mahkemeye 
müracaat etti 

Seferler durdurulmayacak - O
tobüsler yine çalışacak - M e
mur ve işçilere dokunulmuyor 

26 aenedenberi çalıtan Haliç Sos 
yeteai, yann aktamdan itibaren fa 
aliyetini tatil edecektir. ilgili ma -
kamlar, seferlerin akaamamaaı ve 
Halicin vapurauz kalmamaaı için 
lazmııelen bütün tedbirleri almıt 
lardır. 

Ekonomi Bakanlığmdan bekle -
nen emir, dün belediyeye ıelmit -
tir. Bakanlık, Sosyete itini bırakır 
bırakmaz itletmeye belediyenin el 
koymasını, seyrüseferde hiçbir ak 
aaklığa meydan verilmemesini bil
dirmittir. Belediye, Akay idaresi -
nin yardunını temin etmek üzere 
büıün idare ile temasa giriıecek
tir. 

Son duruma göre, muvakkat it
letmenin filen Akay idaresi tara -
fından yapılmaaı kararlaımıt ıi

[ Arka11 9 uncuda l 

Zecri 
Tedbirler 

Ekmek Meselesi 

Fırıncılar Bütün istanbula 
ltalyaya neler ihrac edece~ 
guniz ve etmiyeceğimiz 

Of islere bildirildi 
Ankara, 20 (Hususi muhabiri -

mizden) - Uluslar Sosyetesi ta -
rafmdan kararlatan zecri tedbir
lerin tarafmuzdan tatbiki hakkın
daki kararname üzerine Türkofis 
bu tedbirlerin tatbik tekilleri 
etrafında ofis tubelerine telgraf -

Şamil Bir 
Sosyete Kurmak istiyorlar 

Buğday İner, Narh Çıkarsa 
Sistem Bozuk Demektir 

la izahat ve malümat venniıtir. 
Bu maliimat, İtalya ile ithalat ve 

ihracat iılerinde muamele yapan 

[Arkası 9 uncuda) 

\._~-----------·----------.../ 

Birinci ekmeğe konulan yeni narh, 
dünden itibaren tatbik edilmeğe baş
lanmııtır. lkinci nevi ekmek satışla
rı dün oldukça düzene konulmuş, bu 
ekmeklerin piyasaya mümkün olan 
intizamla çıkarılması temin edilmiş
tir. Narh komisyonunun birinci ek-

Köstenceden Daha 8 Bin 
Göçmen Bekleniyor 

Dün Sağlık Bakanlığı Müsteşa
rının Reisliğinde T oplanfı Yapıldı 

r 

LR.oıtenceele o1rı1cen gOÇmenıertn I'urKıyeye naıcılıerı agırıaştı. Sekiz 
bin Türkün orada bekledikleri ve soğukların bastırdığı bildiriliyor. Bun
l~nn ~:~a~uk an~vatana getirilmeleri için tedbir aranıyor. Dün . sağlık 
dırektorluğunde hır toplantı yapıldı, müstepr Trakyayı gidiyor. Göçmen
lerin memleketimize geti~ilmeleri ve dünkü toplantı Mkkındaki yazıyı 
2 inci sayfada bulacaksınız.1 

"ULUS,, un Dil Yazıları 

Kelimenin etimoloji, morfoloji ve fonetik 
baknrimdan çözümlenmesi 

Kelimenin etimolojik şekli: 1 (2) üs: (. + s), ektir. Oldukça 
(1) (2) (3) (4) geniı bir sahayı ve mananın bu saha-
ed + üs + üt + ur) dur ya genişleyişini gösterir. 

(1) ed: Köktür. Burada "yüksek- Ed + üs == edüa: Kuvvet, kudret, 
lik, büyüklük, kuvvet, kudret, esas, sahiplik v. a. anlamlarının büyüklüğü 
asıl, sahip'' anlamlarını gösterir. {Arkası 9 uncuda 1 

lnönüne 
Şilebi 

. ..,,... .. 

Çarpan ita/yan 
T amır Ediliyor 

Evv~lki sabah limanımızda Dumlupınar denizaltı pmıaile bir ltalyan 
ıilebi arasında Kız kuleıi' açıklannda ufak bir çarpıf1Da olmuıtur. 

Reana adlı ltalyan ıilebi sulann cereyanından Dumlupınara bindir -
mittir. Bu çarpıtmada denizaltı gemisine biT teY olmadıtı için yoluna 
devam etmit bumunda küçük bir delik açılan tilep le tamir için limanı
mızda kalmıttır. Resmimiz kazayı yapan tilebi ve yarasını göatermek
tedir. 

mek fiatlanna yaptığı 20 paralık son 
zam, bütün fırıncıları sevindirmiştir. 
Fakat bazı ilgililer bu zammın doğ
ru olmadığını. eski narhtan aşağı bir 
fiat verilmese bile herhalçle onun ay
nen ipka edilmesi gerektiğini ısrarla 
ileri aürmektedirler. Evvelki gün ve-

f Arkası 3 üncüde 1 

Tren Yarın 
Diyarbekirde 

F e.flJZİpGfa - Diyarb.·kir hattında 
25 inci kı•mın en uzun tüneli 

Diyarbekire varan demiryolu, ya
rın büyük törenle itlerneye açıla • 
caktır. 

510 kilometre uzu • .luğunda olan 
F evzipata • Di.1 arbekir h.ıttınrn in
tasına 927 yılında başlanmııtır. Ma 
latyaya kadar olan kısmı dört yıl 
önce bitirilmit, Elhiz hattı geçen 
yılın Ağua~osunda islemeye açılmıt 
tı. O vakittenberi devam eden in
ıaat aonunda d emiryo)u Diyarbe
kire de vannı~tır. 

29 kısma bölünen Fevzİpllf& - Di
yarbekir hattır ·n en son parçaaa, 
bundan 20 gün Önce tamamlanmıt
tır. .... ., .... _ 
İnebolu 
Faciası 

Gemide 768 ton yük olduğu tes
bit edild i, ikldelerin alınmasına 
devam olunuyor. Yaznn 2 inci 

sayfada 



2 

Düşündükçe 

Fırıncının avukatı Belediye 
Ekmek, her insanın açlık kor

kusuna karşı, ucuzluk ve besle
yicilik lhassasile mücehhez, en 
son müdafaasıdır; böyle olduğu 
içindir ki bütün gıdaları, bütün 
yaşamayı temsil eder: Ekmeği
ni kazanmak, hayatını kazan-

İnebolu 
Faciası 

mak demektir. Gemide 768 ton yük olduğu 
Her yerde ve her devirde, kat'i tekilde tesbit edildi 

her hükumet ve her belediye, 
haLkın son tesellisini ve cesare
tini veren ekmeğe dikkatinin ve 
itinasmın en büyük parçasını a
yırır, onun kalite olarak düşme
mesine ve fiat olarak yükselme
mesine olanca kabiliyetile çalı
şır. Her yerde aziz bir mefhum 
gibi hiçbir politikanın, hiçbir 
hesabın ve entrikanın, hiçbir ih
malin ve densizliğin elini uza
tamıyacağı yükseklikte duran 
bir tek madde vardır: Ekmek. 

Bizim belediye bir sayım gü
nünde halkın ekmek ihtiyacına 
J;:arşı tedbir almıyarak paniğe 
meydan vermek gibi hesapsız
iıklardan tutun da, bundan ev
vel bir defa yaptığının tıpatıp 
aynı olarak buğday fiatı düş
tükçe ekmek fiatlarım artırı
yor. Ne ekmeğin bir gıda sem
lbolü olarak ehemmiyeti, ne hal
ikın ihtiyacı, ne gazetelerin pek 
ender meselelerde gösterdiği 
bir ittifakla bir ağızdan kopar
dığı çığlık, hatta, ne de Ziraat 
Bakanının bundan birkaç gün 
evvel «elanek fiatlarımn yük
selmesine asla müsaade etmiye
ceğiz !» diyerek devlet namına 
halka verdiği büyük söz, beledi
yeyi fırıncılar önünde eğilmek
ten ahkoyamamıştır. Fırıncıyı 
bu memlekete halktan, gazete
lerden ve devletten daha üstün 

· bir kudret haline çıkaran bele
diye, bize yediğimiz ekmekler
<' en daha pişkin bir tipin yer
yLizünde eşi görülmemiş, garip 
müdafaasını yapmaktadır. Bu 
fırıncı tipinden hesap sonnak 
icin belediyenin kudretini aşan 
bir otoriteye ihtiyacımız var. 

Peyami SAFA 
•===-=====-=====-=============== 
Tramvay servisleri 
Düzeltildi 

No. 96 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 
Sonra karıııına bir .andalye çe

kerek oturdu: 
- Ne yapalım? dedi, dünyanın 

hali böyle. Ne idelim? Herkeain 
baıına bir felaket geliyor. Bu dün
yada haıtalanmıyan, öımiyen var 
mı? 

- Yok ama bizim biraz halimiz, 
vaktimiz yerinde idi, evimizi ıigor
taya koydurduk; onlar fıkara, koy
duramadılar. Şimdi ben burada eğ
leniyonnn, onlar viranelikte ailı
yorlar. 

- Sen de ailıyor•un. 
- Çünkü acıyol'\llll onlara. 
- Dimek ıen. de kederliıin. 

Muhtaç değilıin emme .kederli•İn. 
Dimek paraya bakmıyor keder ... 

- Ben onları tanıyorum da on
dan. Doğdum doğalı onlarla bir 
mahallede yaıadnn. Ama bu ko
naktaki davetlilerin umurunda mı? 
Herkea naııl keyfinde? 

- Onların da yakın tanıdıkları 
bir felakete uğraaa keder iderler. 

Cemile Tahıin Beyi dinlemez ol
muıtu. Gözlerini kapıyarak 11kın-

Denizyollan idaresi, lnebolu faci
sı tahkikatına devam etmektedir. 
Dün, lzmirden yeni gelen gemi mü
rettebatının ifadelerine müracaat e
dilmiştir. So~gularda en ufak tefer
rüata bile çok ehemiyet verildiği 
için bir tayfanın sorgusu bazan bir 
gün sürmektedir. 

İnebolu vapurundaki hamulenin 
cins ve miktan hakkında kat'i malü
mat elde edilmiştir. Mersinden lzmi -
re kadar bütün limanlardan vapura 
yüklenen yüklerin manifestoları de
nizyolları idaresine gönderilmiştir. 
Bu listelere göre, vapurdaki hamuJe
nin kat'i ağırlığı 768 tondur. Bunun 
102 tonu pirinç, 135 i buğday, 200 ü 
celtik, 72 si un. 43 ü susamdır. Bun
dan başka gemide 22 balye pamuk 
ile 230 balye de pamuk ipliği olduğu 
anlaşılmıştır. 

Deniz ticaret direktörlüğü kontrol 
ve fen heyetleri ta-afından vapurla
rın kontrolüne devam edilmektedir. 
Dün de Tarı vapurunun fenni ve ıü
verte muayenesi yapılmıştır. 

Diğer vapurlıırın muavenesi de li
manımıza uğradıkları zaman del"hal 
yapılacaktır. 

Bakanlrktan gelen talimat muci-
bince en ufak bir noksan görülecek 
olursa vapurun seferine müsaade e -
dilrniyecektir. 

Kuduz 
Yine dün üç ısırma oldu 

Hava kı!ladığı için civar köyle..,. 
den ~hire fazla •erıeri köpek in • 
mektedir. Seraeri köpekler en çok 
Sarıyer taraflarında görülmektedir. 
Sarıyerliler ve o civar halkı bu kö
peklerin bir .ıı önce öldürülmeleri 
ni iıtemektedir.ler. Dün de ıehrimiz 
de Üç ııırma vak'aıı olmuıtur. 

Beyof lunda bir apartımanda hu
MDİ bealenen bir aanta.r .. hibini ı
ıırnuıtır. San•ar müıahade altına 
alınmııtrr. 

Beyoilunda bir kedi bir erkeii 
ıa11"1111ftlr. Kedi lmduraru i)bn&t • 
tür. Alibey köyünde bir köpek bir 
çocuğu ıııı·ınııtır, 

T A N==============-================================== 21 • 11 • 93:'i 

Ne Dersiniz? -,/ . H1\~ÇU~ -~~~ERLER 
l a ıç sosye esının numaralı 

N E D E N ?.. vapuru muayenesini yaptırmadığı 

Anladık, yahut anlar gibi gÖ -
ründük: Ekmek, buğday liyatleri
nin yükaelmeainden dolayı pahalı
l'lflı. Lakin aaiyağ, zeytinyağ, fa

nılye, pirinç, nohut, uytin, sabun 
da mı buidaydan yapılır? Bunlar 
neden pahalıdır? Dünyada, umu. 
mi liatler üzerine te.ir yapabilen 
)'egane madde hemen hemen kö
mürdür. Aksi gibi daha doğrusu 
mutlu bir tesadül olarak kömür li-
atleri de on gün evvel inmiıtir. Bu. 
na mukabil bizde zaruri ihtiyaç 
maddeleri yükselmektedir. Burnu
nu görmekten acis lakat halkın 

gıdcuından keae doldurmayı hala
tına koymuf dört buçuk madra -
baz, kimbilir belki de ltalya. Ha
beı savaıını aebep göatererek mal. 
ları yÜkseltmektedirler. 

Hangi perakendecile görüşaek 
bize: 

- Biz malın yÜkaelmesinden za 
rar ederiz, Çünkü nekadar pahalı 
olur•a mal o lıadar as satılır; bi -
::cim de ondalıiımız az olur. Lakin 
neyleyelim ki, toptancılar malı el
lerinde tutuyor; piycuada malı ek
siltip ıonra laslaya ıatmak için. 

Çok laydcuı olan ticari kredile-
rin bugün zararını mı görüyoruz 

cıcaba?. Demek ki, toptancılar 
mallrını satmıyarak piyasada yap. 
tıklan, yapma kıtlıkla liatleri yük 
ıeltip ellerindeki mallara karıı 

banlıadan laiale para almayı ve 
fiatler yÜkaelince mallarını ıata
rak aradaki larkdan laizi ödedik. 
ten •onra kendilerine de bir aslan 
payı çıkarmayı tercih ediyorlar. 
Ahlak esaslannı ihmal ettikçe ve 
cemiyetin aıkı bir kontrol ve mu
kavemetine maruz kalmadıkça 

rlar piyaaalı ve mahdut ticaretli 
Yerlerin uirıyacağı akibet budur 

Bugün kömür ucuzlamıştır. En 
büyük alıcımız olan ltalyaya ihra-
catımızın '.zecri etdbirler,, yüzün
rlen azalacağı besbelli ve bütün 
dünyada olduğu gibi bizde de 
matbuat, tecim odaları ve ekono
mi kurulları hep hayatın ucu~atıl
ması için çabalarken piyasada gı
rla ve .zaruri ihtiyaç maddeleri pa
halılaımaktadır. 

Artık bunu o maddelerin azlığı
na değil inaal ve kontrolun kıt • 
lığına at/etmeden baıka yol yok -
tur. 

Biz böyle diifünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

----------------·----------------../ 
Göçmenler 

Köstencede 8 Bin 1 ürk 
Göçmen Bekliyor 

Dün Sağhk 
kanhğında 

müsteşarının Baş-

bir toplantı yaplldı 
sc diğer hususi vapurlar da kiralana
caktır. Bu hususta deniz yolları ida
resi eemilerinden istifade edilmesi 
de muhtemeldir. Armatörler nakliyat 
tan vaz geçtikleri takdirde, bu yolda 
Y•P'""·•"' u-'" · t'ııar vapur sanıpıerı
nin hesabına geçirilecektir. Döviz 
güçlüğünün ortadan kaldırlması için 
ayrıca temaslara başlanmıştır. Bu gö
rüşmelere hükumetimiz namına Bük
ıeı elçimiz Hamdullah Suphi Tanrı
över i§tirak edecektir. 

ıçin deniz ticaret direktörlüğü tara • 
fmdan seferden alıkonulmuştu. Sos
yete bu husustaki muameleyi tamam
ladığı için dünden itibaren vapurun 
i§lemesine müsaade edilmiştir. 

• Eski lngiliz Generallerinden 
Saylav Franciı Avrupadan ıehrimize 
&elmi§tir. 

• Limon satışlarının Hale alınması 
üze: ine liman tecimenlerinin bundan 
şikayet yollu Ekonomi Bakanlığına 
müracaat ettikleri yazılmrştı. 

Uray ekonomi direktörlüğü, bu 
karar verilmeden önce limon tecimen 
lcrile bir toplantı yaprldığım ve bu 
işin iyice incelendiğini, bu inceleme 
sonucunda kendilerinin de buna ta -
raftar olduklarını söylemiştir. Bunun 
la beraber bakanlık bu işi tekrar U
raya gönderirse yeniden incelemeler 
yapılacaktır. 

• Atatürk köp· üııünün inşasını Ü· 
zerine alan grupla uray arasında iıe 
ha~lıvahilmek irin lüzumu olan mu
kavelenin yapılması için belediyede 
bir komisyon kurulmuştur. 

Bu komisyon hukuk işleri direk
törü Muhlisin başkanlığında uray 
yollar direktörü Galiple köprünün 
yapılmasını üzerine alan Hügo Her
manın vekilinden mü~ekkeptir. 

• Bu yıl üniversite inkılap dersle
rine 24 ikinciteşrin akşamı başlanda
caktzr. Ilk dersi Recep Peker vere
cektir. 

. ~ Ünive·site tarafından yapılacak 
ıstıkrazla üniversite enstitüleri ik
mal edilecek, bir de fakir ve kimsesiz 
talebe için yurt yapılacaktır. 

• Yeni adliye sarayı yapılacak arsa 
üzerindeki binaların satın alınması 
için hazırlıklara başlanmıştır. Ancak 
Babıalinin ark11~ındıı. bulunan bu evle 
rin sahipleri, kiracılarının bu yüzden 
kunturatlarını tazelemediklerini Adli
ye Bakanlığına bildi-mitler ve istim
lakin bir an evvel başlamasını iste
mişlerdir. 

• Müzeler idareli miman Çember
litaşta tetkikat yapmış ve taşın ta
mire muhtaç olduğunu verdiği rapor
la bildirmiştir. Çemberlitaşın bazı kı 
ırmları müzeler idaresi tarafından ta 
mir edilecektir. 

Telefondan ahnan 
r .... ••- -'-5-••• 
Ev:eri yapfJrllacak 

Eski telefon §irketinin halktan al
dığı fazla ücretle· in, bir hastane ya
pılması için belediyeye verilmesi işi 
bitmek üzeredir. Haklarını belediye· 
ye vermiyen yalnız üç abone vardır. 
Bazı eski abonelerin de henüz adres
leri bulunamamıştır. 

Beled iye telefon şirketinden geri 
alınan bu para ile, şehirde G(lğum ev
leri yaptırmağa karar vermiştir. 

G'iinln i~lnden · 
~uduz kuduruyor! 

Gazeteler, sağlık direktörlüğült" 
den aldıkları haberlere dayanarak ~11 

duza karşı açılan mücadelenin fi • 
dctle devam ettiğini yazıyorlar• 
Arasrra lstanbulun şu veya bl1 
nahiyeıindeki bir direktörün ve· 
ya filin mıntakayı idare eden . ilçe· 
bayın bir köpek kuyruğu get.ı~enc 
yirmi beş kuruş "{erdiğini de işıtıyo
ı uz. Kuduz hastanesindeki doktor va-
kıt buldukça itiraz edip; .. 

- Kuyruğu kesilen bir köpek ~1-
mez, parayı kuyruk getirenlere ~~gil 
kelle ıetirenlere vermelidir. Şoyl• 
yapmalıdır, böyle yapmalıdır. -diyor· 

Ben yalnız bu mütehassısın fiki r~~ 
rini doğru bulmakla kalmıyorum, şof 
le düşünmeğe de mecbur oluyorum: 

- Mütehassıs doktorun itiraz et• 
mesi yapılan işin kendisinden sorul U 
madığına delalet eder. Bu bir haY 
garip değil midir? Kuduzdan en faJ" 
la anhyan adamın bir kere olsun ne 
düşündüğünü sormadan kuduza karşı 
mücadele açılabilir mi? Demek ki b_h' 
kuru ıü ültüdiir gidiyor. Kimseni.il 
kimıeden haberi yok. En ıiıteınli "' 
metotlu bir çalışmayı icap ettire!\ 
bir sağlık hareketi böyle gelişi güzel 
bir tabiye ile istediği hedefe nasıl ~
la~bilir? işte tam on gündur 
köpeklerle mücadeledeyiz. Düşrn~n 
cepheden ka~ kelle koparabildiğiınızi 
uğhk direktörlüğü bize bildirdi: 

Sekiz yüz kırk üç. 
Bu ne zavallı bir rakamdır 1 Ve bıJ 

rakam köpekleri bire kadar bitirnıelc 
manasını nasıl ifade edebilir? 

Bizim mahallede statüko hiç, arıt~ 
hiç mi hiç bozulmuş değildir. Ben yı· 
ne cins cins çomarlar, buldok kırın•· 
ları, tehirlileşmiş kurtlar, marnık k~ 
diler rasında yaşamakta devam e.d 
yo~um ve ne korkuyorum bilsenıt .. 
hem, on gün içinde öldürülen köpe;· 
lerin sayısı, yine bu on gün için e 
kuduz hastanesine başvurmuş otan 
bedbaht hemşehrilerimizin sayısın· 
elan pek yliksek olmasa gerek. 

Kuduz §ahlanıyor, salgınlaşıyor, 
kuduzlaşıyor. 

Bu mücadelenin en küçük bir 11• 
übalilife, lakaydiye, yanlışlığa ve bil• 
meme,.ı;j'j~ tıı)ııımmülü olmadığı ne t.I 
man anlaşılacak? 

Ni?:amettin N AZIF 

Karadenizde yine azgın bit 
fırtına var 

Karadenizde dün sabahtanberi şid• 
detli bir yıldız fırtınası başlamıştıf· 
Eoğazdalti bütün yelkenli ve ınutöt" 
~a<ı~:i1ıt'hEfYcfC"OORfflWll6~iJi· ~ 
çük vapurların da limanlara sığındı 
lan bildirilmektedir. r 

Liman idaresi fır tına haberini tel-

5izle ı~fer halinde bulunan bütün .,a• 
purlara bildirmİ§ ve ihtiyatlı davraf1" 

malarına işaret etmiştir. 
·rıe 

Rüzgarın şiddetlenmesi üzert • 
dün limanımızda da bazı ufak 1<aı' 
lar olmuştur. Üsküdar iskelesine b~f; 
lı 60 yaşlarında balıkçI lsmail 0~,.. 
Silleyman kayığıyle Beşiktaşt~n "''t' 

klidara ge~erken, açtığı yelkenın rı.ı .. 
garlara mukavemet edemeı-:ıesi f'Y 
.zünden ıandalı devrilmiştir. c• 

Süleymanın feryadı üzerine 0 ~ 
vardan liman motörü ile geçmeI<tedet 
lan kontrol memurlanndan Ce,, ıaıı 
ve Bahaettin boğulmak üzere 0 

Balıkçıyı kurtarmışlar dır. 

Yeni konservatuvar ... 
ıco• · 

Şehzadebaşında yaptırılacak r• 

b
. . . .. toi1 

ıervatuvar ınası ıçın uç ay bl' 
münakasa açlacaktır. inşaata i::11,rıs 
harda başlanacaktır. Binanın P · ır ı;
yaımıı• olan Alman mimar Pe~~~e1'' 
nümilzdeki hafta ıehrimize ıe 
tir. 
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Afyon ihracatımız Geçen 

.. Yıhn Üç Misli 
1-'Ankara, 20 (Hususi Muhabirimizden) - Bu yıl dı~ piyasalarda satı
h afyon hakikaten çok iyidir. Alakalı dai~enin yaptığı bir ~csaba gö.re 
li:J.11 9 ay içinde yapılan ihracat geçen yılın 12 ayında yapılanın 3 mıs-

Liselerdeki Askerlik Ders
lerinin Şekli Değiştiriliyor 

Ankara, 20 (Hususi Muhabirimiz bildiriyor) - Sivil okullarda okutul
~ta olan askerliğe bazı: lık dersleri programının bu yıl değiştirilmesi 

rlaıtırılrııl§tır. 
biık·ii!tür Bakanhğı askerliğe hazırlık derslerinin yeni ders progra"mlan 

dırılinciyc kadar eski ders p:-ogramlanna göre verilmesini ve yine yeni 
~kerliğe hazırlık kitaplarının basılıp dağıtılmasına başlanmcıya kadar es
~ıkcrliğe hazırlk kitaplarının kaldırılmaması hakkında alakadarlara bir 

nı röndermiıtir. 

Yeni Emniyet 
Memurları 
.Ankara, 20 (Hmusi muhabiri -
~ bildiriyor) - Ordu ikinci aını{ 
~Jet memuru Tahir Ankara bi
l: .1 lllUf emniyet memurluğuna, 
~an ikinci sınıf emniyet me -
ili Ahmet Yozgat 1 inci smıf em 

Jet memurluğuna, lstanbul sivil 
~~et memurlarından Tı.hirwordu 
] llc:ı smıf emniyet memurluguna, 
.:-abu) üniformalı emniyet memur 
Ilı l'lıldan Nazım Erzurum ikinci sı
Iİ 1. emniyet memurluğuna, birinci 
~ polis eapekter muavini Nazif 

i).~ itinde çalıpnak tartile Genel 
ilc~"•~örlük ikinci 9ube ıefliğine, 
~ı tube tefi Rauf ikinci aııuf 

~lıı eapekter muavinlijine, üçün
~ •nuf tefi Mehmet ikinci sınıf po 
h e&pelcter muavinliğine, ikinci tu
~~. ~~lanndan hukuk mezunu 
~'llll'ü ve Fikri lata.nbul üniformalı 
=-~kez memurluklanna nakil ve 

1ı.n edilmiılerdir. 

lf eyet Diyarbekire gitti 
... ,~kara, 20 (Hususi muhabiri -
..... aiden) - Di7arbekir clemiryola 
~ ..... ,,_,. .~ ..... ; .. .t,. "9oloo-'"f-1• :~A 
...___ · 0816dea 80Dra -kalka• nuauaı 

i~le Ali <;.t.inkaya ile birlikte 
)' •ıı.na Bakanı FıtWM Ajralı da l>i -

ll'bekire ıitmiıtir. 

Avrupa muıabakalarmı 
, kazananlar 

'tt1i "4ı.kara, 20 (Hususi muhabiri -
• aden) - Tüze Bakanlıiı heaa -
d illa Avrupada hukuk tahsiline gi
t.~.ekler için açılan ıaüaabakada Is 
~I hu(.;uk fakültesinden Turan 
d • 1-.ııet, Ankara hukuk fakültesin 
~Cevdet Tahsin kazanmıılar -

"TGrk izmı,.,, beste
karının Amerikada 
'tGrkiyeye dair 
'<onferansları 

Dil, Tarih, Co§rafya 
Fakültesinde 
Dersler 

Ankara, 20 (Huausi muhabiri -
mİız bildiriyor) - Dil tarih ve coğ
rafya fakültesinde birinci kanun ba 
tında deni ere batlanacaktır. Fa -
külte~ tayin olunacak Tiiril pro -
fesörler önümüzdeki günlerde taay
yün edecektir. Konya aaylavı Mu -
zaffer Gök.- fakültede profesör o
larak den alması ve dekanlık itle 
rini ilaveten ıönnesi karar altına 
alınmıftlJ'. 

KUÇU K ANKARA 1 
HABERLERi 

Ankara, 21 (Hususi Muhabiri
mizden) - Kalörif• dairesinde ya
pılacak tamirden dolayı Kamutay 
hugünkü toplantısında faaliyetine bir 
haftalık fasıla vermeğe karar va-di. 

Ankara, 21 (Hususi Muhabiri
mizden) - laeboludan ve Kaıradeni
zin dii'er limanlarından iç piyasalara 
ıönderibnekte olan elmaların gön
derildiii urada kontrola tibi tutul· 
... .Ekewnia .... .,..-..... P.Plian 
aikivetl-.ılen anla,ılmıt ve memle
Mt-ıçıiMle 7Al'l8GIWC~~ann ..w:on-

tnaia tabi ........... Jim •eldiii -
lcanl:k .WmtWıUtillıaldatr'bl"tdlKl-
mittir. 

e Ankara, 20 (Hususi muhabi -
rimizden) - Cumurbafkanlığı fi -
larmonik orkestrasına alınacak ta
lebelerin imtihanlannı yapmak ü
zere Kültür Bakanlığı bir komisyon 
tetkil etmiıtir. Komisyon, orkestra 
tefi, doktor profesör Pretoryos. yar 
dancıaı Halil, musiki öfretmen oıku 
lu direktörü;ı Necil Kazan. ' 

• Ankara, 20 (Hususi muhabi -
rimizden) - Türkive teker f abri -
kalannm iatihsalitından maada dı 
tardan 5000 ton ,eke.- ithal ede • 
bilme.i heyetler kunılunca tasvip 
olunmuıtur. 

• Ankara, 20 (Hususi muhabi -
rimizden) - Romanyadan ıelen 
gOçmenlerin beraberlerinde getir -
dikleri kerestelerin iskan kanunu -
na söre aümrük muafiyetinden isti 
fade ettirilmesi bakanlar heyetince 
kabul edilmiıtir. 

• Ankara, 20 (Hususi muhabi -
rimizden) - Dıt memleketlerden 
gelen yolculann beraberlerinde ge 
tirebilecekleri kıymetli ve küçük 
hacimdeki eıyalannın bamame ve 
manifestoya ithal edilmeksizin 
memlekete tokulması kararlapnıf -
tır. Bu gi1Ji .,,....... lıaldunda tatbik 
edilecek muameleler için gÜmrük -
ler aenel direktörlüğü bir tamim 
hazırlamaktadr. . 

• A*ara, 20 (Hususi muhabi -
rimizden) - Ankara Halkevi ve 
Guıi -.tiliMi aalonl.nnda eskrim 
dersleri verilmeye batlanmqtlJ'. 

Kamutayın 
Dünkü 
Toplantısı 

Ankara, 20 A.A. - Kamutayın Rew 
fct Canıtczin başkanlığında bugün 
yaptığı toplantısında deniz mensupla
rına mahsus yemek bedeli ve denizal
tı gemilerinde müstahdem gcdikliler
lc erbaşlara ve erlere seferde ve me
ncvrada ve tatbikatlarda verilecek ha
zır gıda, askeri fabrikalar dahilinde
ki - kara, deniz, hava _ mütehassıs 
sübaylara verilecek ihtisas yevmiyesi 
hakkındaki kanun layihalarının birin
ci müzakereleri yapılmıştır. Askerlik 
mükellefiyeti kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ait kanun la
yihasının da ikinci müzakeresi yapıl
mış ve kabul edilmiştir. 

Kamutay, Kamutay binası dahilin
de bazı tadilat icrası dolayısilc gele
cek ç~rşamba günü toplanacaktır. 

italya EICjili§inin 
Tamimi 

Ankara, 20 A.A. - İtalya Büyük 
Elçiliği, Anadolu ajansından aşağıda
ki resmi tebliği neşretmesini rica ey
lemiştir: 

16 lkincitcşrin 1935 tarihli hükfı -
met kararnamesi mucibince, 26 İlk
tctrin tarihine kadar, Banca d'İtalia, 
Banco di Sicilia, Banco di Napoli, 
Banca Nazionalc del Lavoro, Banco 
di Roma, Banca Commercialc ltalia
na, Crcdito 1taliana müc19csclcrindcn 
birisine hitaben yazılı taahhütlü bir 
zarf içinde olarak İtalya krallığı da
hiline vasıl olmuş bulunmak prtilc 
500 ve 1000 liretlik İtalyan banknot
ları, bedelleri ödcnmeğc tibi tutula -
caktır. 

1 

Bu banknotların ihtiva ettiği meb
lağ, faiz getirmiycn ve -emre amade 
bulunmıyan hususi cari hesaplara ko
nacaktır. Bu hesapların sahipleri, bun 
lan, kıymetler idaresinin daha evvel
den vereceği müsaade ile, menkul ve 
gayri menkul alımlannda yahut muay 
yen mallar bedellerinin tesviyesinde 
ve yahut İtalya krallığı dahilinde ya
pılan hizmetlere mükafat olarak kul
Janabileceklerdir. 

Yukarda mczk\ir 26 İklnciteJrin 
1935 tarihinde biten mühletten son
ra 500 ve ı 000 liretlik banknotlar İ
talya krallığı dahiline girerken mü
sadere edilecektir. 

Kullanılmış biletleri 
kullanıyorlar 

Ankara, 20 (Hususi muhabiri -
mizden) - Uray otobüslerinde bi
letçilerden bazılannın kullanılmq 

ıbi1etleri yolculara tekrar vermek 
suretile vazifelerini IUÜstimal et -
tikleri anlaııllll.ltbr. Otobüs itletme 
_..örlüjii bu suiiatimalle mücadele 
için tedbirler almıftır. Dün biletçi 
Trabzonlu Mevlut oilu Fahreddin 
yolculara b;iyle sahte bilet verir -
ken cürmümethut halinde yakalan 
DUf ve tüzeye verilmiıtir. 

Finans Bakanlığının A vru· 
paya göndereceği talebe 
Ankara, 20 (Hususi muhabiri ·

mizden) - Finans Bakanlığının 
Avrupaya yollıyacaiı talebe müaa
bakaaında 4 ü siyasal bilgiler okula 
sından, 6 sı hukuk fakültesinden 
mezun olırnak. üzere 1 O kiti imtihanı 
kazanmıtlardlJ'. Bunlardan 6 sı 
Franaaya, üçü Belçikaya, biri de Al 
manyaya ıönderilec.>ktir. imtihanı 
kazananlar tunlardr: 

lskender, Ziya, Nihat, Cemal, Sa 
drk, Mehmet Ali, Şinaai, Sait, Ad
nan ve Hamai. 

- - - ---~A::- -

llQfelth Kurt Striewler 

8ti~r~~~cn operası orkestra tefi Kurt 
'ltıt.ktoq Amerikada bir ıcyabat yap
!tlt& 1ıldtr. Türk İzmir senfonisi bca-
1-r t'!_Aolan Kurt Stricglcr bir zaman
lıeı..~bula da geldiğinden musiki 
~de çok tanmmıı bir tahıatır. 

laııaııt esten operası ıefi, Amerikanın 
ler \'elif . tehirlerinde birçok konser " 
'ttiğiernııı ve bizzat kendisinin idare 
forıiı· ~rkeatra ile "Türk İzmir,, scrı-,
lr•g~1 Ç~lmıştır. Kurt Stricglcr Şi
ltııt Türkiyede yapılan büyük in
"lıı:ı hakkında binlerce kişiye konfe
le.,iıı:r verınittir. Amerikan gazete -
~ıeJ bu konferanslar ve aan'atkarın 
~ c.~~kkmda çok takdirkir yazı-

•---ttır. 

Liman iıleri Genel Direlıtörlüiü, otomobil ve lıamyonlann vapur _ 
lara kola)ICa yüklenebilmeai için yeni te•İaat yaptırmıflır, Planıet adı 
uerilen bu teaiaat, Jirelttörlük atelyelerinJe ha~rlanmlftır. Otomobil.,. 
ltamyonlar, bu aletle hiç uJelenmeden vapurlara yültlenebilmeltteJir. 
Rennim~. tecrübeler ~pılırlıen alınm.,tır. 

Ekmek Meselesi 

Fırıncılar Bütün istanbula 
Şamil Bir 

Sosyete Kurmak istiyorlar 
Hakikat nerede kaybolur? 

Gerçi lafı az geçer, seai az iıitilir 
amma arada bir facia, kaza, kriz 
gibi zorlu vesilelerle meydana çı -
kar. Orkütmezaek biraz ortada do
lafır. Fazlaca bağırılır çağırılıraa 
-frenklerin dedikleri gibi- mahcup
tur hemen kaçar ve artık ikinci bir 
kaza facia ve kriz olmadan gö -

narhın kaldırllmasının ekmeği daha 
ucuza maledece§ini ve rekabetin halka 
fayda getireceğini iddia edenler de var 

' rünmez. 
Bu dediğim hakikattir. Gazete • 

lerde "İnebolu faciası,, dolayıaile 
enine boyuna yazılar görüyorum. 
Bunlar arasında bir satır, bana bu
günkü yazımı ilham etti. 

rilcn narhla gerek fırıncının gerek 
halkın korunduğu iddiaları yersiz gö 
ıülüyor. On beş günlük buğday ve un 
piyualarının verdiği müsbct rakam
lar, artırılan narhın, hiç değilse öylew 
cc bırakılmasını icap ettirecek m11hi
ycttcdir. 

On beş gündcnbe'"i buğday piyasa
sında açık ve kayde değer düşüşler 
görülmesi ve birçok fırıncılarla kır
macıların ellerinde fazla miktarda 
buğday ve un stoku bulunması, nar
hın artırılması hakkında ileri sürülen 
noktai nazarlara tamamen aykırıdır. 

Fınncılar ıimJiki 
narhtan memnun 

Fınncılara göre, bugün verilen 
narh I 5 gün evvelki buğday piyasa
sının gerektirdiği narhtır. Fakat ge
çen on bet gün içerisinde buğday fi
atları daima inmiş. çıkmış ve vasati 
bir hesapla biraz da düşmüştür. U
ray, bir hafta evvel narh vermediği 
için bu defa bir fiat ilan ctmcğc zaru
ret görmüş, halkın menfaatini düşü
nerek geçen hafta geri bıraktığı zam
mı bu hafta yapmıştır. Un fiatlarının 
açık sukutu, fırıncılara göre, narhın 
artrılmasına tesir ctmiyccck mahiyet
tedir. Hatta okadar ki, belediye, iste
nilen 30 paralık zam yerine 20 "ara
lık bir narh farkı vererek kendilerini 
zara'"a uğratmıştır. Görüştüğümüz fı
rın •ıthioleri. buna ra~mcn. son 20 oa
tahk zammın fırıncılara bir hayli kar 
bıraktığını da gizlcmemiılerdir. 

Narla Jrrrumu ve •toklar 
Buğday fiatları yükselme temayülü 

göster'!lidcnbcri ucuz un tedarik e
den ve bunları depolarında saklıyan 
fırıncı, değirmenci ve ktrmacılar var
dır. Gerçi, değirmencinin elinde çok 
miktarda un bulunmıyacatı ve bu •ı
nrfm istihsal ettiği unu hemen sür
mek vaziyetinde bulunduğu meydan
cı.dır. G~çen Haziranda bıı fjd;-v fi!!t
larında ilk yükselişler göriJldüğü sı
..uıa z.:>oo - ~uuu ton stok bulundu
iu teııbit edilmiştir. Bu stok tamamen 
tüccar elintle kamu,, bir •ralrk 6000 
tona fırlamış ve nihayet geçen hafta 
lstanbuldaki buğday tecimcnlerinde 
1500 - 2000 ton buğdav bulundui!;u 
vapılan incelemelerle kesin olarak an 
laşılmı§trr. 

Deiirmenci ve ltırmacı 
rllerinJe bulunan dolı 

Değirmenci ve kırmacılarla fırın -
larda bulunan stok buğday ve una 
geJincc: 

Haziran başlarında fırıncı. kırmacı 
ve değirmenci elinde 7 - 8 bin ton 
kadar buğday bulunuyordu. Bugün. 
bu stok cok artmış. 13 bin tonu bul
muştur. Bu, ıu demektir: latan bula 
gelen buğday mütemadiyen çckilmis 
ve bunun ancak çok az bir kısmı pi: 
y~Hya çıkarılmııtır . • Kayıtlardan an
hıcııldri'hna li?Öre. bu stok kısmen bu~
dav olarak ve kısmen de un haline ko 
nularak saklanmaktadır. 13 bin ton
dan fazla stok bu~day, 13 bin ton
dan fazla un demektir. Ve bu piyaaa
ya çıkarılmamaktadır. Alakadarlar. 
fezla sermayeli fırıncılarda daima 
külliyetli un bulunduğunu ileri sü ü
yorlar. 

Dün kendisiyle temas ettiğimiz bir 
sermayedar fırıncı ıunlan anlatm11-
tır: 

"- Buğdayın mütemadiyen fırla
makta olduğu zamanla· dı. Hcrgün 
bir parça daha fazla zarar edivorduk. 
Temmuz sonlarına doğru 2000 kilo 
~kmek çıkaran bir fırın vasati bi .. he
sapla ıündc 2000 kuru! zarar ediyor
du. Un fiatlan da bir taraftan fı:-lı
yordu. Külliyetli un tedarik etmek 
için temaslar yaptım. Bir yolunu bu-. 
)arak un depo ettim. Unu aldıktan 
sonra pivasadaki frrlamalar devam 
etti. Bizim fınn, elindekini sarfctmck 
suretiyle zarar etmedi.,, 

Bu fınncının zarar etmediğine gö
re, elinde hila un bulunduran fırın
cılann •imdiki narhtan, fazlasiyle 
fAyda ı<Srecekleri 1üphesizdir. 

Narlt ltaltlınlamaa mı 1 
Bazı alikadarlar, narhın kaldınl

maama tarafta· drrlar. Bunlara göre, 
narlı mademki, izam! ve asgari bir 
fiat demek değildir. O halde ondan a
şağı bir fiata da ekmek vermek kabil
dir. Nft:ekinı, ekmek bufdaym mute
dil fiatlr zamanlannda narhtan çrJt a
,ağıya dahi lltılmııtır. Narh kaldı
rr!dığr takdirde herhanıi bir anlatma 
da vapılamıyacaktır. 

Çünkü, kırmacı, değirmenci daima 
rekabet halindedir. Bu, fırıncılar a
rasında daha ziyade görülür. Bu iddi
ada bulunanlara ~öre, ekmek narhı· 
na esas olan buğday ve un fiatları ü
zcrindl! de narh olması lazımdır. Bu 
maddeler üzerine narh konulamayın
ca ekmelin de narhsız aatılması daha 

[Baştarafı birincide] 
doğru olacaktır. 

' /kinci ekmek büyük 
raibet görüyor 

Dün, ikinci ekmek her yerde çıka
ulmıttır. Evvelki gün kafi miktarda 
sert buğday alamıyan fırıncılar dün 
fazla miktarda tedarik etmişlerdir. 
Bu yüzden borsadaki buğday muame
lelerinde de canlılık görülmüttür. 

Urav, halka birind nevi ekmek yew 
rine ikinci nevi verilmemesi için sıkı 
kontrollar yaptırmaktadır, ikinci ek
mek halk arasında büyük bir memnu
niyetle karşılanmııtır. Şimdilik fırın
larda günde bir ağı% olmak üzere 
200 - 250 ktlo ikinci ekmek çıkanl
maktldır. Hallan göaterdiği fazla rağ 
bet ka'"1ısında bu miktar bugün daha 
artırılacaktır. Şehremini, Kumkapı, 
Fatih ve Eyüp semtlerinde dUn mü
him miktarda ikinci ekmek satıp ya
pılmııtır. 

Fırıncılar bir firket kuruyorlar 
Haber aldığımıza göre fırıncılar a

ıalarında bir şirket kuracaklardır. 
Bu ti· ketin limitct sosyetesi halinde 
kurulması mümlçündür. Yalnız limi
tct şirketlerinde ortakların 50 den 
fazla olmaması lazım geldiği için, 
bazı kanuni tetkikler yapılmaktadır. 
Şirket, hükumetin mutlak ve daimi 
murakabesi altında olacaktır. Bu su · 
retle. halka sabit ve muayyen kali
teli ckm~k verilebilecek, un ve buğ -
aayla uncu, değirmenci ve fırıncı me
seleleri ortadan kalkacaktır. Şirke

tin bir me-kczc bağlanarak şubeler 
halinde ve bir elden idaresi şekilleri 
etrafında incelemeler yapılmaktadır. 

Şirkete büyük. kücük sermayeli 
bütün fınncıla .. alınacaktır. Sosyete· 
nin. halka ucuz ve temiz ekmek vere
bileceği umulmaktadır. Bunun için 
bütün fırınlarda asri tesisat yaptırı· 
lacak ve ufak tefek zararları krsılı
yacak bir sermavc ile kurulacaktır. 
Bu takdirde. küçük sermayeli fırıncı
la""tn zararları mevzuu bahsolmıy<>ca
tı ıibi, her fınnc~=bileceği ka
dar iıp ve kir ve r . Soevete 
kurulması etrafındaki tetkikler sür
mektedir. Sonuç, bugünlerde belli o
hcaktır. 

Tecim ve .zalaire boraaaındo 
Dün tecim ve zahire borsasında 

sert buğdaylar üzerine hararetli mua 

Bence, ı..ence değil hepimizce 
muhakkak ıudur ki, t.er İllin bir ger 
çek tarafı vardır. Lakin bu hakikat 
o itin çarklan arasında kaybolur ve 
bakını:- nerede kaybolur. 

Bu hakikati. iıle yakından temas 
eden ilDnci derece memurlar gö • 
rürler, bunların içinde kynisi ami
rine bunu söyler. Kimi•i aöyliye -
.nez. Çünkü mesela vapurların faz
la yük almaaındalD tehlike. vapur
lann ihtivar olma lan falan gibi 
teknik mütalealan pek hot gör • 
miyen idareciler vardır. Hadiseler 
her zaman _bereket ki _ bu teknik 
mütalealara hak v e r m e z. Me
mur dojnayu aöylene hot ıörühni
yeceğinden korkar. Söylemez. Ya
hut aöyleae de mes'uliyetten kur -
tulmak için Üstünlcörü aövler. 

Böylece idare iyerar•İıinin mer
divenlerini çıkarken hakikatin aya
ğı kayar ve düser. Ondan sonra da 
kimse de onu aramaz, ve bekikat 
böyle kaybolur. 

B.FELEK 

Uçakçı Cemalin arudı 
Afyon, 20 A.A. - İstiklal sava· 

şında ıchrimiz havalarında iki düt
man uçağını düşürdükten sonra kendi 
uçakları da düşen uçakçılarnnız Ba
haettin ve Cemalin mezarlarındaki 

kemikleri bugün büyük bir törenle 
urayın yaptmlığı yeni mezarlığa gö
türülmüı ve or~da kendileri için ya
pılan bilyilk ve güzel anıt altına gö
millmilttilr. 
Anıtın açılma töreni Cumuriyct a

lanına yapılan büyük utku anıtı ile 
birlikte hafta içinde lsparta dcmiryo
lunun açılma töreQi için gclcccl< ko
nuklar huzurunda yapılacaktır. 

melcler olmuı, 231 ton satılmııtır. 
.P'iatlar 7....., 7~ arasındaW
ğ~şmiştir. Yumuşak buğdaylar 11,19 -
9,25 kuruı üzerinden muamele gör· 
müş ve 165 ton satılmııtır. 
Alım satımı yapılan birinci yumu

~k unlar 900 - 1020 kuruştan 1113, 
birinci se. t unlar 80 kuru;tan 90 çu
valdır. 

Memleketimizin kıymetli iç hastalıkları ve verem mUtthaHıslanndan 
doktor Şckip Habip te kanserin kurbanı oldu. 

Doktor Şckip 1915 te aske i doktor olarak tıbbiyeden çılmut, Genci Sa· 
va1ta cephelerde çalıımıı, binlerce veremlinin hayatını ku· tarmıı bir mü
tchassısımızdı ve timdi Giilhanede iç hastalıkları muallimliğini yapmak· 
taydı . Sevenlerin yü· eğine unutlmaz acılar veren bu acıklı aıüm kartıaın
da merhumun ailesine aamimf taziyetlerimizi bildiririz. 

Devlet Demiryollan idare~ laeaabma Almanyaılan .atın alınan lolto
motillerJen ilıiai ıeluimia wetirilmittir. Yukarlti ,..m.. bu lolıomotilleri 
.-öneriyor. 



' ~================================================T A N::::::=========:::=;;;:;;;::::=======;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;.:======:::;:===: 21 - 11 - 935 

ÖLÜM 

No. 39 Yazan: Ziya ŞAKIR 

Cinci Hoca Yusuf Paşanın 
M~vaf fakıgeiini Az Buluyordu 

Bunlara, beher sene binlerce kuruş 1 bu para kaçırılmıştı? Eğer harp için 
gönderilecek. Fethettim; dediği kale israr edenlerin başında Yusuf Paşa 
bu mudur? Bunca mal ve can muka- da olmasaydı: ıhtim.ılki bu parayı biı
bili olarak alabildiği kaleden, getire .ıat kendisi alacaktı. 
getire padişahıma iki mermer direk Altmıı bin flo i, derhal mecnun pa-
getirdi. Bu da bir iş midir? dişahın gözlerinde tecesııüm etmiş; 

Dedi. Ve bu sözleri, Padişah ibra- onu bilsbütün akıl ve muhakemeden 
himin iyice hazmetmesi için birkaç mahrum etmişti. Derhal yerinden fır. 
sa.niye bekledi. Padişah, fena halde lamış: 
sinirlenmi~ti. Elindeki iri taneli inci - Gel, bostancı .•. Al şunu. Hap-
tesbihi, acele acele çevirmekte idi... seyle. 
Demir, tam tavında döğülmü§tÜ. Diye bağırmıştı. 
Şimdi buna yine meha. etle su ver- e 
mek elzemdi: Sarayın içi o dakikada karışmış; 

- Şevketlim 1 •. Zannım budur ki, herkes heyecan içinde kalmıştı. Vali
Yusuf Paşa; kafiristana yolladığı de Sultan, bu hadiseyi haber ah- al
kilffardan vafir mal ve cevahir al- m.az _pek büyük telaş etmiş; derhal 
mıştır. Eğer bu hususta kendisine ib- Cıncı Hocaya: 
ram ve ısrar vaki olursa bu iş mey- - Aman: biz içerden, o dısardan 
dana çıkar. gayret edelim. Yusufu cellada ~erdir-

Dedi ve sözünü kesti. miyelim. Göreyim onu. 
Bu sözler, Padişah İbrahimi lüzumu Diye haber göndermişti. 

d"recede gazaba getirmeğe kafi gel- Hocanın beklediği fı sat, tam eline 
mişti. Derhal kapının önünde bekle- geçmişti. Geçenlerde, Giritte ı.-algın 
şenlere seslendi: ishal dolayısile mevlcii biraz sarsılır 

' - Tizı bana Yusufu iletin. sarsılmaz, Sadra2ıun )A~hmc-t ~ıı .. 
Emrini ve·di. O sırada Yusuf Pa- nın aldığı vaziyeti, bir tü.lü affetme
• silahtar başı odasında oturuyor; mişti. Bu haris (şehir oğlanr) nm 

Cinci Hoca ile konuşuyordu. Kendi- Yusuf Paşanın başına bir çorap öre
ne, padişahın emri tebliğ edilince bu ceğini de bilmiyor değildi. 
davete derhal icabet etti. Sadrazam Şimdi, Valide Sultandan kuvvet 
odadan çıkar çıkmaz o içe i girdi. alan Cinci Hoca, kavuğu bastırınca, 
Fakat padişahı gazap halinde görür padi§ahın karşısına dikilmişti: 
görmez, ıa§ırıverdi. - Şevketlii ııultanıın !.. Uç gece-

Padi ah İbrahim, hiçbir mukaddi· dir, yıldızınla uğ aşır dururum. Her 
meye lüzum ırörmeden ııöıe j?'irişti: zaman revnakı ile göz kamaştıran yıl 

- Baka, Yusuf. Sen, kendini bir dızının etrafında üç geçedenberi bir 
hizmet ettim mi sanırsın) .. Bunca ka- bulut peyda olmuştu. Acep bu, ne o· 
firi sa~ kovup, mallarite gemiye bin· hı ki: diye diişünüp <lururken. işte 
dirip kendi diyarlarına azimete ruh- sebep husule geldi. Yusuf kulunun 
aa.t vermek görülmüş iş midir? Ben hapsini fe man buyurmuşsun. Fer
ııefer için bunca hazine maraf ve leş- man senin. Mübarek uğruna, yüz bin 
ker telef ettim. Bunun mukabelesini Yusuf feda olsun... Amma, netice, 
isterim. vahim olur. Girit cenginde ve Hanya 

Dedi. Padi§ahın hiddet ve hakaret- kalesi gibi azim ve istihkam verilmiş 
le söylediği bu s?zler., bir anda Yu- bir kalenin fethinde, Yusufun göster
suf. Pa.~a~ın ~alb~~: bır ok gibi tesir diği himmet. onu bütün dünya halkı
ettı. Buyuk bır cur e_t ve pervasızlık- nın ve bahusus yeniçeri kullannm 
la derhal cevap verdı: nazannda m;ıkbul ve me gup eyle-

- Padişahım!.. Gerçi hazine ve miştir. Şimdi eğer Yusuf hakkıncla 
leşker telef edildi amma, mukabilinde reva gördüğünüz bu muamele şehir
de kelimetullah yükseldi. DUşmanla- de yayılacak olursa, yaramaz sözle
nnızı kahrettim. Milkinize de azim rin önüne nasıl geçilir?.. Padisahı 
bir kale ilave ettim. Aman, diyen küf- alempenııh, mal ve para için Y~suf 
farı katliam. etm~~ ve mallarını zap- Paşa gibi bir vezire nasıl kıydı; de
teylemek caız mıdır) .. Ben, kadir ol- mezler mi? •. Sair ulema, vüzera ve 
duğum mertebe hizme~ ettim. Bencile kul taifesi bu halden mütekeddir o
yin bir kulunuz dahi var ise, ahar lup ta glüv ( 1) ederlerse, acaba ve
hizmetleri ona verin. Eğer benim çek- zir bunları zapta muktedir midir? .. 
tiğim mihnet ve me~akkatlere taham- Zaten vezirin gizlice besledi~i murat, 
mül tdebilirse, işte boynum. Kıldan bizce malUmdur. Maksadı, Yusuf ku
ince, kılıçtan keskin. lunu, idam ettirmektir. Amma, iyi 

Dedi •.. Yusuf Paşadan umıluğu mu bil ki sultanım; bunun sonu, fena ge
ameleyi göremiyen Pa~işah Ibrahim, lecektir. Ben; huddamım, havassım 
bu sert ve perva!ltzca sozle.r ~arsısın- ve ilmim sayesinde malumum olan 
da bird~n~ire ~asn·ı~e:mışt~. V~~s~f tehlikeyi arzederim ... Biliyo•um, (eb
Paşa, gıttıkçe ıırtan bır ofke ıle sozu- rail) isminde bir kafir ecinni vardır. 
ne devam etti: Yine bu. mübarek damarlarınıza gi~-. 

- Amma .• Bu fitne nereoen kal- miş. Hele durun sizi bir nefes• ede
kar, ben bilirim, sultanım. Zaten bu yim. 
Girit seferine Vezir Mehmet Paşanın Dedikten sonra, padişahı kısa bir 
r~zası yok idi. Zira Gala tadaki.vene- ncfeaten geçirmiş: 
d.ık baly?su, kend.uye ~ltm~ş bın flo· - Şevketlim ı.. Var, saadetle ha
rdı vadedıp ~evle~ı. ~lıyey! ~u Ls~fke.r- ıeme git. Biraz gözün göynün açıl-

en vazgeçırmesını ıstemıştı. .ı ın sın. 

Mehmet Paga, fermanınıza kar~ı ge- Dem· lb . . . . 
lemeyip su·eti zahirede sefere muva- .. ış ve. .rahımı harem daıresı-

k . • E • . b. d ne gondermıştı fa at etmıştı. tmıştı amma, ıze e, . • . . 
. ·· k .. li .. . . 1 d. Padışah, harem daıresıne girer gir-

envaı muc; u t gost·rmıştı... ste ı- derhal Val'd S 1 k d' · i 
ğimiz cephane mühimmat ve imda- mez, ı e u tan en ısın 
dı göndermedi' Askeri:ı aç kalıp, dağ- ka~şı.lamış; 0 da Cinci ~ ocanın söz
larda ot yemeleri yüzünden ishale lerını tek~ar .etmiş ve netıcede: 
tutulup binlerce ana baba kuzusunun - ~a.tı d!.k~at et aslanım. O_ ka!· 
telef olmasına sebebiyet verdi. Bun- l~ş herı~ın sozune. uyma. ~ul taıfesı
dan muradı da .:>tnuyu hUmayunu- nı ken~ın?en tenfır edcrsın. 
nuzu orada nıahvı:dip, Galata balyo- Demıştı. 
ııınun rUşvetini almıtk ve a rzusunu, 
yerine getirmek~i. ~unların kllffe
ıini ispata kadirim. Cağmn vezir~. 
Tal(ır Takır yüzUne söyleyim. 

Dedi. 

• 
l brahimin sinirlerine biraz sükfı

net gelmişti. Fakat, bu (altmış bin 
flori) meselesini bir tü~ıu hazmede
memişti. Derin derin düşünüyor: 

Acep utlam, bu parayı aldı mı Padışah Ibrahime, şimdi büshütün 
başka bir düşünce f,elmi ·ti. D:mek ola?. 
ki, eğer bu harpten vazgeçilmiş ol-
saydı, Venedik balyosu, tam altmış 
bin flori verecekti. Şu halde, niçin 

1 Arkası var] 

(1) İsyan 

Bir Sevgi Ve Bir K ovulma 
Rumelihısarından Sadi Akgün 

imzasile: 
"Ayni dairede çalışan iki me

mur idik. Nişanlı idi. Evvela aon 
derece sevdiği bu nişanlı ile kavga 
ettiği bir gün bana ondan ayrıl
mak istediğini söyledi. Daireden 
beraber çıkıp bir yerde oturduk. 
Gözya~ları içinde bütün mace1ası
rıı bana anlattı. Uzun günler onu 
tam bir arkada! gibi karfıladım; 
teselli ettim. Nifanlısı ile barışma
larına bile delalet ettim. Fakat ol
madı ve ondan sonra arkadaşlığı
mız ciddi bir aşka ç~ıırildi. Sabah 
) 1olda buluşuyor; daire)e beraber 
gidiyor ve akşam beraber çıkıyor, 
yazın birçok gezme yerlerine, kı
:şın sinemaya gidiyorduk. Artık 
evlenmekten balısetıneğe başlamış 
tık. Bulunduğum da;rcde vaz.ile
min nekadar nazik oldu~unu ve 
ne gibi mmımelclerle rncşgul oldu
ğumu bilmiyordu. Bu muameleler 
arastı,da işlediğim hcıtcılcırı da on
dan şaklamaınıştım. Gefenlerde 
beni yine bizim m;•es~erde çalı
şan ba:ka bir kızla gi),dü. Se:.İni 
cıhar'11adı. Ahşama l.adcır yiızüme 
bakmadı.iını flO"f'Tek kendisine 
izahat vermek istedim. Randevu
ma gelmeyirıce ertesi güni; mek
tup yazdım. Giirdıiğii kız.la lıiçb:r 
alakam olmad,ğını, yolda rastg•?
lerek neza~ct icalJt, kendisine bi
raz refakat cttifim;, isterse bunu 
o kızdan da anlıJ•abilececini an,. 

lattım. Mckt:ıbu y •. :uJıgımın akşa
mı maaamrn başına gelerek: ''Ar
kadaşınız. bayanın izahat vermesi-
-: ı..ı..ı:~·--··-·,, .1-..J.! ıı •• .,::..,. ı..; .. 
feydi. Bir kıza benimle müna:;ebe-

rek benden ayrıldı. O gittikten 
sonra çılgın a-ibi aramağa başla
dım. /k; mektup gönderdim, ce
vap alamadım. Artık ümidimi kes. 
miftim ki iki ay aonra tesadüf onu 
kartıma cıkardı. Görünce hare • 
kelledmlc aaklı hialerimi meyda. 
na cıkardım. Fakat onu büsbü -
tün ba1ka buldum ve ''Çok deiif
mifsiniz?., dedim. Hit: tereddüt et. 
meden "Evet belki öyle!,, diye ce
vap verdi. 
Şimdi ondan muhakkak aurette 

intikam almak istiyorum. Ne yap. 
malıyım?,, 

Sevdiğinizi ancak onu kaybettik
ten sonra anladığınız anlaşılıyor. Fa
kat size intikam arzusu nereden ge
liyor? Bu adam :;İze ne yapmıştır? 
Seviyorum, dedi de aldattı mı? Ha
yır; sizden istediği mukabeleyi gör
meyince sizi unutmağa çalıştı ve bel
k: unuttu. Bu kabahat mi? Hı•le bi
eşiniz olduğııncfan ve s!..:t deli gibi 
sevdiğinden bahsf'diyorımnu..:. Bu 
vaziyette bir kadının intil~arı düşü
nen aklına şaşm:.ınak kabil df'ğil... 

• 
Cür'etkar bir çapkın 

B. Tuğay imz;ıı:ile: 
''Bir genç kız.la sevişiyoruz. Ba

bası son derece müteassıp ve aaa
bidir. Benimle gÖrÜflÜğünü bile
cek oluraa kızını evine/en koğa
caktır. Şimdilik, daha bir iki yıl o
nunla evlen<t niyecek vaziyette
yim. Fakat bu kızın bir komşusu 
var; uzun zamandan beri kızın pe
şindedir. Geçenlerde biz.i Beyoğ
lunda onunla beraber gördü. Evi
ne dönerken yolunu beklemiı ve 
eğer kendisile de beraber sinema
ya gitmiyecek olursa gördüğünü 
ba?asına ıöyliyeceiini anlatm p. 
E vıne kaçan ve o gündenberi so
kağa çıkamıyan kız bunları bana 
yaz.dı. Ne yapmalıyız?,, 

Bu ciir'etkar adamın kızın babası
na her şeyi haber vermesinden evvel, 
<Jnun kızı hc:r 'in takip ett·ğini, laf 
:ıttığını sevtiiğiniz kız babas~.a .mlat
malı. Bu suretle vapılacak ihbarın 
kıymeti sıf: ra iner ve muvaffok olrru
yan cır a ı~ııı ıttt r-ası gtoı ka.ıı. 

SAGLIK 
ÖGÜTL E Ri 
~'U·-...... 

Etle ekmek bir arada 
Güzel kızartılmış bir et rostosu

nu , suyuna ekmek banarak yemek 
elbette keyif verici bir şeydir. Fa
kat bizim güzel Istanbulumuzda et 
zaten çoktanberi lüks e~yadan sayı
lırken, bu yıl ekmek te eti kıskandı
ğından, et rostosunun suyuna ekmek 
ban'Tiak kevfiyetini . bu gidi!'le, galiba 
ancak rüyalarımızda bulacağız. 

Onun için, etle ekmeğin kibarlık· 
ta biribirile yarışa girdiklerini seyre
derken aç kalmamak ü.ıere, onla ın 
yerine kendimizi besliyecek bir şey 
bulmak lazım. Benim hatırıma mer
cimek yemeği geliyor. Bunu da bana 
düşündüren kendi aklım değil, tarih· 
tir. Yeni yazmanlardan bazıları geç
miş zamanlan hikaye eden tarihin 
yeni zamanda işe yarıyacak hiçbir 
faydası olamıyacağını söyHiyo !arsa 
da. bakınız, tarih hiç olmazsa ekmek 
pahaya _çıktığı zaman işe yarıyor: 

Zirhlı Aziziye Fırkateyni ıüv.,ı.. 
ıi müteveffa Ahmet Edibin zevc91f 
ve Etfal hastanesi laboratuvar ~ 
doktor müteveffa Cevat Edip .. 
Güzel San'atlar Akademisi profe
aörlerinden Edip Hakkının annel.,. 
ri Behiye ölmüstür. Cenazesi bugiiıl 
saat on birde Kadıköyündeki evio
den kaldırılarak Karacaahmette •· 
ilesi kabriıtanına defnedilecektir. 

TEŞEKKÜR 
Çok ıevgili annemizin beklenil • 

mi~ı~n ölümü karşısında, ailemiziıl 
acısma candan katılarak gerek C:.
nazeaine gelen, gerekıe taziyetN 
bulunan bütün yakınlarımız •• 
dostlarımıza ayrı ayrı te~ekküre t• 
eaaürümüz mani olduğundan bo ö
devin ödenmesine ı.ıayın gazetcni:ııiıl 
yardımını saygılarımızla dileriz. 
Muıtafa Aaim, Zübeyde Mengü~ 

iffet Halim Oruz. 

Almanlar 1870 savaşında, etle ek
megi bulamadıkları zaman "bezelye 
sucuğu" diye bir yemek icat etmiş
lerdi. Bu sucuğun içine bezelye unu 
ile, yağ, soğan, tuz ve biber koyarak 
yemek vakti onu sade su icinde kay· •- HAL 1 ALlftlR .-ı 
natı lar ve pek lezzetli. hem de kuv- 1 
vetli bir yemek diye yerlermiş. Bu H~t oevı eıkı halı alınır. 
sucuğun yüz ~ramında 544 kalori ol- Mt ktubla lıtanbul p K. 261 
duğuna göre gerçekten pek kuvvetli -~~~~~!!!!!!~~"Iİİılııİı~~~~~. 
bir yemek demektir. -928J 
Almanların bezelyeyi tercih etme-

lerine cıebep onların lsrail oğullarını 
ötedenberi sevmemeleridir. Merci
mek bezelyeden daha kuvvetli olduğu 
için süphesiz onların da hatırına gel
mi~. fakat Tevratta me cimeğin adı 
çok geçtiğinden onlara kabak tadı 
vermiş olsa gerektir. 

Halbuki bizim Israil oğullarına 
karşı, onlar gibi, nef etimiz olma
dıktan başka zaten Tevrat okumak 
ta adetimiz olmadığından bezelye ye
rine ondan daha çok ucuz olan mer
cimeği pek ila yiyebiliriz. Zaten Av
rupalıların yedikleri mercimek, Isra
il oğullarının yedikleri gibi, kırmızı 
mercimektir. Bizde ise koyu y~şil 
mercimek venili:-. 

Mercimek hangi renkte olursa ol
sun, vüz gramı insana 337 kalori ve
rir. Yüz gram ette 131, o kadar ek
mekte 257 kalori bulunduğuna göre 
yüz gram mercimek yüz gram etle o 
kadar ekmeği hemen hemen bir ara
da toplıvabilir demekti·. Bu kadar 
kaloriye A ve B vitaminlerini de 
katarsanız mercimevin de~erine hiç
bir şey varamaz demek olur. 

~ 'ba~f 'h~Kiliı~it'lGtd'a ~ı.msrr\~.: 

dası da vardır. En büyük hekim İpok
rat'ın karaciğer ve yü· ek sancıların& 
mercimek yedirerek iyi ettiği hasta· 
sının adı Alkman, tarih kitaplarını 
bile geçmiştir. Bizim büyük Türk hO
kimi Ibni Sina çiçek hastalığını me: 
cimek yedirerek iyi ederdi. Şimdi çı• 
çek hastalığının aşısı varsa da, zayıf 
çocuklara hala mercimek tavsiy• 
edilditini şüphesiz biliyorsunuz. Ba
zı hekimler mercimeği b:.yanlarıO 
muayyen zamanla· daki sancılarına. 
bazıları da romatizma sancılarına 
karşı sağlık vermişlerdir. Diyaskorid 
adında yine ünlü bir hekim mide san
cılarına ka · şı otuz tane mercimek 
yuttururdu. 

Mercimek §imdilik • etten de, er 
mekten de ucuz gelir. Fakat kork•• 
rım ki, etle ekmeğe yana~amıyaJI 
halk onların yerine mercimek yemr 
ğe başlayınca, ekmeği pahaya çıkr 
ranlar mercimeği de pahalılaştırırlat• 
Bari, su ucuz olsaydı? iki bardak sıl 
bir dilim ekmeğin yerini tutar derlet 
ama, suyun bir bardağı da hemen hO
men bir dilim ekmek kada· paılıalıl 

--·-•••t.A •• - - -----

------------------------------~ ......... --------------~--~~--------.':""-"----~----------~~-----ti olup olmadığını, başka bir kı%a 
anlatmasını nasıl İstiyebilirdim? 

Mektupta yazdığıma pişman ol- Bu Akşamdan itı·baren 
dum ve kendisine bu guçlüğü an- l'----
lattım. O zaman büsbütün şüphe- s A R A y 
lenerek çekilip gitti. Uç beş gün s ı' n e m as 1 n d a 
yüz.üme bakmadı; mektubumu al-
madı. Yold a tahip ettim, beni koğ-
du. Nihayet müesseaede bir mü
dür a-ün a-ün, ondan baslfa kim.,e
nin bilmediği rrıuameltittaki yan
lışlarımı ortaya çıkararak beni 
hiz.metimden çıkardı. Bunu o 
yap~ıştı. Aradan bir buçuk ay 
geçtıkten sonra bir gün l.:arfıma 
çıkarak göz.yaıları içinde itiraf et
ti ve beni hala Hvdiğini :myledi. 
Ben onun bu aevgiıine asla inan
madığım için reddettim. Hal~i da 
cevap Vermiyorum. Bir aclamın ma 
ifetini mahveden bir kadtnın 0 
adamı HVmesine imkan var mı-

Paris batakhaneler i ve orada ge~lrilen sefahat ve fuhuş llemlerl, haydut
l arı v e ahlaksız y üksek tabakasını tasvir eden en bUyUk ve realist film 

Paris Esrarı . 
EUG.l::.NE DE SUı:.'nün romanından ıktıbu ve HENRY ROLLAN - CONSTANT REMY MA DELEINE 
OZERAY LUCıEN BAKOUX ve COMEDıE FRANÇAt!>D'EN Mar celle CENİAT ıibi en büyük fran· 
•'7 1trhıtl,.,• t11raftn":." •· m•it f'dİlt'D bu biivük filmdt" a,.k ibtıraa cin oıvf't V" ma<'f'rll uhnf"lrrİ11' 

•••••••••••••• g-örecekaıniz ilaveten Paramount Jurnal •••••••••••·-~ ___., 

d,,.?,, ,-------------------------------------· Kıskançlığın cinayetlere kadar git-
tiğini az mı işitiyoruz? Deli gibi sev
~ikleri~i öldürenler, onu bir başkası 
ıle sevışmekten men için öldürüyor
lar. Yukarda anlatılan genç kız da 
sevdiği erkeğin bütün varidatını im
ha ederek onun kendisinden başkasile 
sevişmesine mani olmak istemiş. 1 

Ya istediğini temin ettiği, yahut 
aldandığını anladığı için ıevmekten 
bir dakika kurtulamadığı adama dö
nüyor. Bu dönüşle o sevgisinin eksil· 
meyip arttığını da gösteriyor. I:zzeti 
nefsinden yaptır!! fedakarlığı maddi 
manevi daha birçok fedak~rlıklarla 
tamamlamağa hazırdır. 

• 
Bir intikam arzusu! 

BU AKŞAM 

MELEK 
SirtEMASINOA 

Gönül Oyunları 
En nefis musiki ve çok zevkl i; eğlenceli 
neşelı bir mevzu gösteren büyük fi lm ..• 

Baş rollerde Almanyanm en çok sevi len yı ldızları 

ADOLF VOHLBRUK - RENATE 
! MÜLLER - GEORGES ALEKSANDR 1\..----- Ayrıca: Paramount dUnya haberleri 

Fatihten Sevgi imzasile: 

" Bundan üç ay ~vvel Bandırma 
vapurunda bir gençle tant§tım . 
Beni sevdiğini söyledi. B ir halta 
beraber gezdik. Beni çok sevdiği . 
ni, çok güzel bulduğunu iddia ed i
yor; beni görebilmek ;çin etratım. 
dan ayrılmıyordu. Ben bütün bun. 
lara lakayt. tım. Çünkü onu arka. 
daş biliyordum. Beni çılgınca se. 
ven eşimin üzerine ihanetini ahl:- ı 
ma bile getiremiyordum. Bir ;+ 
için Bursaya gideceğimi ıöyliye-

\ 

AŞK HEYt::CAN ıH TıRAS VE KISKANÇLIK h isler ı n ı 

Bu kadar müessir bir surette canland ıran f ilm görülmem ışti r 

Seven öldürür mü? 
QörUlmemiş derecede HEYECArtLI ve FRArtSIZCA SOZLÜ MÜTHiŞ fllfl'I 
Baş rollerde: '' QORUrtMEYErt ADAM,, filmini yaratan CLAUDE RAU-iS 

Yarın akşam ·i PEK Sinemasında 
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SC>N' 1-1.Al3ER 
Yeni Bir Dünya 
Harbi Tehlikesi 

• 
DIŞ POLiliKA 

Uzak doğu vaziyeti 
Ve büyük devletler 
Japonyanın be§ Çin vilayetini. ayı 

r~rak Mançuko tertibinde "müsta
k~I,, bir devlet kurmak yolundaki 
~.•xasası, İtalya _ Habe§ harbini bile 
1~nci plana atacak derecede önem 
lı bir kriz doğunmak istidadını gö._ 
lerınekt ,Ji.r. Filhakika ltalyanın 
liabe§İstana kar§ı taarruzu bazı Av 
~Pil devletlerinin menfaatlerini a-
akadar etmİ§lİr. Fakat Japonya -
nın Çine kar§ı giri§mek Üzere bulun 
duğu tecavüz, cihan devletleri ara
•ındaki muvazeneyi altüst edebilir. 
Bu nıeaele ile olan alakaları bakı -
lntndan devletler töyle sıralanır: 

.. 1 - Evvela. tabii arazisi teca
\'\ize uğnyan Çin gelir. 

2 - ikinci derecede alakası olan 
de\'\et, bir Avrupa devleti. olduğu 
kadar Uzak Doğu devleti olan Sov
Yet Rusyadır. 

. 3 - Sonra Uzak Doğuda çok g_e
nıı trıenfaatleri olan lngiltere gelır. 
Japonyanın Uzak Doğuda kuvvet
lettnesi lngi.lterenin Avuatralya, Sin 
t.aJ?or, Yeni Zeylanda'daki vaziye
tını tehlikeye düşürebilir. 

4 - Dördüncü derecede Çinde 
"e büyük Okyanusta aliı.kaaı olan 
Amerika gelir. • 

Görülüyor ki bu mesele ıle ya -
kından alakad~r olan devletler ci
han devletleridir. Japonyanın te -
c:~VÜzüne kar§ı gelebilmek i~.i~. bu 
~•han devletlerinin beraber yurume 
leri lazımdır. Amerikanın Sovyet 
Ruaya ve hatta lngiltere ile bera -
h_er Japonyaya kar91 yüriiımesi~e ih 
lırnaı verilemez. Amerikanın Çınde 
ıeniı alakalan vardır. Sonra Bü -
l'~k Okyanusta Filipin adalanna aa 
h1Ptir. Fakat bunlar yüzünden A
~erika Japonya ile muharebeye gi
tııınez. Hatta Amerika büyük Ok
l'anuataki alakasını tasfiyeye bir a
dıın olmak üzel'e, Filipin adalarına 
llluhtariyet venniıtir. On ıene ıon
ra da bu adalarA iıtıklal verecek -
~ir. Binaenaleyh Amerika Uzak J'.>~ 
Rlıdan ve Büyük Okyanustan elını 
"kolunu çeker ve yine ıimdiki A
llleıoika olarak ko.labifrr. 

İngiltere ve Sovyet Ru ıyıt hak -
kında bu doğru dÇ!ğildir. Gerçi Ja
Ponyanı.; Çin ~uzcrinc §İmdiki §e-

d~iruya aıik;d;r etme2'. J;pon.lar 
~•nçuryayi .istila ettikleri zaman, 
F Uayaya daha yakın gelmi§lerdi. 
•kat bütün Uzak Doğuyu hi.kimi

l'etleri altına geçirdikten sonra Ja
}).onl!lrın Sovyet Rusya fi\ dönmele
rı daima hesaba katılacak bir ihti
lilaldir. 

Ç_lngiltereye gelince; bu devletin 
indeki aermay~si ve kiraladığı li

lllanlardan ba§ka Dominyonlarının 
~l!tniyeti de mcv-ıuu bahistir. Yeni 
"llPo.nya lngiltereye dP.yanarak kuv 
ıı ettenmiıtir. Uzak Doğuda Rusya
} 

1n. Ceniılemesi ııe mani olmak için 
·İgıltere 1902 .ıent>sindc Japonya 
~ e ittifak yapmı~tı. Ru:: - Japon mu 
l llrebesini doğuran i::u ittifak olmu§ 
.,~r. _Japonya bu muharebed~n kuv
ı:t.lı olarak çıktı. Sonraki hiı.dise 
le rın de yardımile Japony:l o kadar 
i ~""etlenmİ§tİr ki, bugün İngiltere 
S ".de bir tehJıke olmuftur. 
t Ş~ındi Japonyanın Uzak Doğuda 
)' en.ıılemesine kar~ı lngillere Rus -
b lnın yardımına mühtaçlır. Otuz 
.:• .•ene evvel, Rusya nın, geni§le -
el eııne mani olmak için Japon yar-
1;;"1'!a muhtaç olduğu gibi. Bunun 
il Ildır ki, ıon zamanlarda Rusya 
c:: lnıiltere arasında b~r mukarenet 
i(,rİ,Yanı hiaaedilmektetlir. Filhaki
~ .. "uzak bir ihtimal sayılamaz. 
.,., ~un on dokuzuncu aaırda lngilte
\j !~~Çarlık Ruayaaı biribirinin raki 
l>a 1 ıler. Cünkü Rusya Osmanlı im
~e,l"İtorluğunu çiğniyerek Akdeni
~ry 1"&.n yolile lran körfezine, Man 
"''" .. ro~ile de Japon denizine çık
dı, • ıatıyordu. Sovyet Ruayanm 
':tıcİ'Yaaaaı bu hedeflerden çok u
"~ .1 •tntııtır. l!ilakia bugün lnı;:ilte
"001 e Sovyet Rusya araııında Uzak 
)il ~jda menfaat birliği vardır. Rus 
~ 1 e İngiltere bütün on dokuzun
liıı;•ırda biribirinin rakibi vaziye -
J>,d e kaldıktan aonra, Orta Avru
l~l-ıt 'beliren müıterek bir Alman 
ltit-~keai kar§ısında birle§erek 1907 

ını Yapmışlardı. 

lit~C•ba simdi de Uzak Doğuda be 
'"ay Yeni tehlike bu iki devleti bir 
~tirecek mi? - A. Ş. E. 

Aınerika ve deniz 
\' konferansı 

,-.~rton, 20 A..A • .:._ Cumurbet· 
'z UZveJt, Amerikanm Londra 
'iı il ~anamda büyük elı;i Da
S~ deniz ~ru harbiye batkaıa 
' ltty Ve rnüatqar Filipı tarafın-

b t~Sil .J!I ğ" • b")d" • ıı.!.. • "'Oz . euuece ıru ı ınnıJuııı. 
ltı lıı ~~tin ae.mimi dostu olan Filips' 
~IJci gı 12 hükumeti.le Uzakdoğu ve 
t()t'\i de ltalyan - Habe§ meıelderini 
~~~~ği zannedilmektedir. Siyallll 
~ei~ ~ondra konferanunın uzun -, "°~~ zannetmektedirler. Ameri
'Yil a.d ~~ru değiıtinneye mü-

ettıldır. 

Marsilya Cinayeti 

SuçlulP..-, Müdafaa Edecek 
Avukatı Ölümle Tehdit Ettiler! 

Sovyet Halle Komiserleri 
Kurulu Başkanı Molotof'un 

mühim bir söylevi 
Moskova, 20 A.A. - Halk Komi -

serleri kurulu başkanı Molotof Staka
novist konferansında söylediği büyük 
bir nutukta Sovyet Rusyadaki endüs
tri hamlelerinden bahsettikten sonra 
faşizmi tenkit ederek bu sistemin a
mele sınıfı arasında kendisine karşı 
ihtilal kini yetiştirdiğini ve tahkimini 
emperyalist müstemleke sergüzeştle
ri ve ilhaklarda aradığını söylemiştir. 

Mahkeme bu haber üzerine bir hadise 
c;ıkmaması ic;in sıkı tedbirler aldı 

Molotof bu vesile ile. Mançurinin 
işgalini, Çindeki yeni işgalleri hatır
latmış ve bu yeni işgallerin emper -
yalist sergüzetçiler için ne akibet do· 
ğuracağının belli olmadığını söylemiı, 
yeni bir dünya harbi tehlikesi göste· 
ren ve bütün kapitalist sisteminin 
bizzat mevcudiyeti için büyük bir teh 
like olan Habeş işgalinden ve bazı 
devletlerin Sovyetl!r birliğine karşı 

olan zorba hırs ve tamalarından bah
setmiştir. 

• Kalini'nin va• yıldönümü 
Moskova, 20 A.A. - Bütün Sovyet 

Rusya Kalininin 60 ıncı yıldönümp

nü büyük törenle kutlamaktadır. Bü
tün gazeteleler Kalinine hitaben mü
teaddit, tebrikler neşretmekte ve Ka
lininin yüksek inkılapçı meziyetlerini 
gösteren ve Sovyet devletinin kurul
ması ve kuvvetleşmesi alanında ehem 
miyetli rolünü tebarüz ettiren yazılar 
yazmaktadırlar. 

Libya hududunda 
Kahire, 20 A.A. - Libya hududu 

memurları, sevkülceyşi mıntakaların

da ticaret ve ikameti yasak eden bir 
emirname neşretmiştir. 

Amiral Jelicoe öldü 
Londra, 20 A.A. - Amiral Jelicoe 

ölmüştür. • 
~i" l!i 11lilllll 

Küc;ük anlaşma 
Toplantı yapıyor 

Yugosla1Jya Kralı Piyer'le anneai, mütevella Kral Aleksandr için 
.. )'apılan ruhani bir ayinden çıkarlarken 

Bükreı, 20 A~A. - Gelecek cu
martesi günü. küçük andla§nuı.ya 

Jalln u'" lıukumet reııı arasında 

Belgradda bir konferana toplana. 

n ........ . '>" A 4 ıt':f"''".~"'" A ix 
şehrinden buradaki bir gazeteye bil -
di:ildiğine göre, Yugoslavya nasyo
nalistlerinin, müdafaa avuaktı Des
bons'u öldürmeğe karar verdiklerine 
dair, Pitsburgdaki Hırvat göçmenler 
kurulu tarafından mahkeme başkanı
na gönderilen bir telgraf üzerine, 
Fransız otoriteleri, Marsilva suikasti 
davası münasebetile fevkalade ted
birler almı~ladır. 

Muntazam Yugoslavya pasaportla
rile Aix şehrine gelmiş olan iki phıs 
tevkif edilmiştir. 

Mahkemede dinlenecek 
lngiliz saylavları 

Londra, 20 AA - Marsilyada 
kral Aleksandrm katli işine karışmış 
olan tethişçilerin davasında şahitlik 
edecek üç önemli lngilizin phsiyetle 
Tİ bütün esrarını muhafaza etmekte
dir. 

işçi partisinden saylav Ben Riley 
ile Rhysin Aix mahkemesince dinle -
necekleri haber verildiği halde, bun
lardan hiçbiri şahitliğe çağrılmamış
lardır. 

Bu iki zat da dün akşam böyle bir 
şahitlikten haberdar olmadıklarını ve 
esasen meseleye yabancı bulundukla
rını söylemişle~dir. 

Balkan işlerinde ihtısas sahibi bu
lunan muharrir Edit Durham'ın da 
şahitler arasında adı geçmiştir. 

Siyasal çevenler bu zatın gerçek· 
ten şahit olarak dinlenecek veyahut 
sadı:ce dinlevici ~rfatile muhakeme 
de hazır bulunacaklarken, sonradan 
vazP'ectikleini ve yah11t va2'P-eçmek 
hususunda resmen öğüt aldıklarını 
tahmin ediyorlar. Bu son faraziye 
hakikate daha yakın görünmektedir. 

Bu üç zatın mazideki faaliyetleri 
ortadaki es~ar perdesini dikkate de
j!er surette aydınlatmaktadır. Hiç de 
ğilse, kendilerinin ihtilalci Hırvatla
ra karşı sevgi besledikleri anlaşılmış
tır. 

Suclular icin yeni bir avukat 
Aix - en - Provence, 20 A.A - Cel 

senin baslang-ıcında, mahkeme reısı 
Oustachilerin müdafaası için, baro 
rP; .. ; ~ .. nrlinot'nun tayin edildiğini 
sövlemiştir. 

Bunun üzerine Sandinot dosyayı 
tetkik etmek üzere mühlet iıtemis, 
reis, muhakemeyi e·teıi günü öğl~-

Olen talebenin cenaze töre
ni hadisesiz geçti 

Kahire, 20 A.A. - Son karışıklık
Jarda yaralanarak ölen talebenin ce
nazesi dün akşam, hiçbir hadise çık
maksızın kaldırılmıştır. 

Cenaze törenine 30 binden fazla a
hali. üniversite divanı üyeleri ve si
yasal partilerin başkanları iştirak et
mislerdir • 

nl"n ı;onrav;ı hrr:ıktıihnı ve daha uzak 
bir tarihe talik edemiyecegini bildir· 
miştir. 

Birçok avukatlar Sandinot ile bir
!ikte müdafaa yapacaklardır. 

Müttehemlerin, muhakeme esna -
smda cevap vermekten ve ba,ka yeni 
avukat kabul etmekten imtina ede
cekleri sanılmaktadır. 

t • 

cağı fayıaaı dolatmalrtadır. 

Bu konferansın telefonla top -

lantıya çağırıldığı söyl~nmekte· 
iir. 

\... &$ZUSU4 

Yunanistanda 

Kral Af için Bir Kararname 
Hazırlanmaslnı Emretti 

Kondılı• maıyefındekı ;c@ıtlerden bırının çocu. 
iunu valtiz ederken 

Atina, 20 (Hususi muhabirimiz
den) - Başbakan Kondilisin krala 
Mart isyanı mahkumlarının affını tav
siye ettiği ve bu hususta hükumetçe 
icap eden listelerin hazırlandığı teyit 
eı.flmektedir. 

Kral kendisini davet için 2iden he
yetten parlamento başkanı Balano ve 
Sü Bakanı general Papagosa af ka
rarnamesinin hazırlanması için emir 
vermiştir. 

Kral Brendiziden Eni kruvazörü
ne girer girmez bu kararnameyi imza 
~derek telsizle Yunanistana tebliğ e
decektir. 

General Kondilis tasfiyeye uğrayan 
ııübayJarla memurların tekrar me
muriyetlerini almaları için hüku:ne
tin düşündüklerini krala bildirmek ü
zere bir muhtıra hazırlamıştır. 

Kralı Yunanistana davet etmek ü
zere giden heyetten parlamento baş
kanı ile Su Ba'kanı dün trenle Lon
dradan dönmüşlerdir. Her ikisi de kra 
lın buraya geldikten sonra durumu 
inceleyerek icap eden kararları alaca-

~mı ve başkumandanlık • vazifelerini 
de yapacağı için memleketin bütün 
garnizonlarını teftiş etmek üzere bir 
geziye çıkacağını söylemişlerdir. 

Ahali partiainde ya
pılan görüpncler 

A tina, 20 (Hususi muhabirimiz
den) - Ahali Partisi lideri Çaldaris 
dün kralın müşaviri Streit ile uzun 
boylu konuşmuştur. 

Ahali partisi çevrenlerinde hüku · 
met meselesinin bir iş kabinesi kuru
larak halledilmesi imkanları aranmak· 
tadır. 

Eğer böyle bir kabine kuruluna, 
bunun başkanlığına Romanos, Streit 
veya Devlet şurası başkanı Papafran
konun geçirileceği söylenmektedir. 

Alledilerı göstericiler 
Atina, 20 (Hususi muhabirimiz

den) - Tüze Bakanlığının talebi ü
zerine Kalame ve Pilos hadiselerin -
den dolayı mahkı'.'ım olanların affı hü
kumetçe kararlaştırılmıştır. Kondili
ıin yaveri de affedilecektir. 

No. 36 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

Alman imparatoru Söylenen 
Sözlere Kulak Asmıyordu 

1S06 Ja ltöyfü me6uslar Duma lıapıaında 

Alman kayseri, hükümdarlık ve 
krallık kudretinin, mintarafillah ken
disine verildiğini, Almanya politika
sını istediği gibi ve tek başına idare 
etmek salahiyetini haiz olduğunu, 
daiına, tekrar edip dururdu. Hakikat
te, bu iddialar, farfaralıktan ba§!U. 
bir şey değildi. Çünkü Prusya mut· 
lakıyeti, 1848 de, dördüncü Giyomla 
Frederik nihayete ermişti. 

Bütün Almanyayı Hohenzolern ha
nedanının imparatorluk asası altın
da toplıyan 1866 ve 1870 harplerin
den sonra, ilahi hakka dayanan mut
lakıyet kudreti modası geçmiş, yal
nız bir hatıra halinde kalmı§ bır pren 
ıipti . 

İhtiyar Giyomu bir manken gibi 
elinde oynatttığı ıçın imparatorun 
prestijini yükseltmekte menfaat bu
lan Bismark bile, kayserin devlete 
ait kararlarının, pek mümtaz ve akıl 
erdirilemiyen bir menbadan sudur et· 
tikleri için, her türlü ~ontrol ve ten
kidin fevkinde bulunduklarını tasdik 
ediyordu. 

Bismark, sinsi bir gülütle §U söz
leri söylemekten de çekinmiyordu: 

- Mesele, meşrutiyet prensipleri
ne uygunmuş, değilmiş .. Bence bir
dir 1 

Bu mutlakıyet fikri, yalnız rayhın 
bünyesine uymamakla kalmıyor, o, 
eski J ermen hukukuna d! aykırı ge
ıiyordu. 

Kenöilerini Bavyera, Saksonya ve 
Vürtemberg kralları .. Hes, MeklLn
burg ve Bad Gran - dükaları Prusya 
krallarının tebaaları add~tmiyorlar
dı. Giyomu yalnız baş alarak tanıyor
lardı. 

Bundan ba§ka, bütün imtiyazı 
bütçe kredilerini kabul veya reddet
mek olan Rayhştag, her gün bıı az 
daha genişliyen nüfuzu ile devlet ış
lerinde mühim rol oynuyordu. 

Bu hakikat önünde bile, Giyom, 
ilahi bir hak olarak haiz olduğu müs
tesna imtiyazdan kendisine bahso-
1 unmasından hoşlanırdı ve bu dalka
vukluklara, büyük bir tevazula şöyle
ce cevap verirdi: 

- Çok doğru .. Ben de, şanlı ecda
dım gibi, Allahın muti bir aletinden 
başka bir şey de~iJim. 

Çok zeki olan pek sevdiği dostu, 
Prens Ölenburg, bir gün ona bu hu
susta makul bir nasihat verecek ka
dar ileri gitmeye cesaret göstermiş· 
ti: 

- HatmetpenabJarı, nutukları ve 
telgrafları ile mutlakıyet hükümdar
lıklarını ihya etmek istedikleri zeha
bım veriyorlar. Halbuki, bu öyle bir 
şey ki, Rayhta bunu anlıyan hiçbir 
parti yok. Bundan husule gelen neti
ce, haşmetpenahlar.nın t•hııları ile 
millet arasında doğan tehlikeli bir 
tezattır. 

Giyom, bu doğru fikirlere kulak 
bile asmıyordu ; o: 

- İmparatorluğumun kudretini al
lahtan alıyorum. Bunun için, memle
ketimin yegane sahibiyim 1 

Sözlerini vecd ile, heyecanla tekrar 
eder dururdu. 

Nikola ayni sözleri söylerken mest 
olmaz, heyccanlanmazdı. Çünkü, bu 
sözler, onun da, bütün miUetinin de 
nazarında. mutlak bir hakika'tin, bir 
bedahetin, bir iman esasının tezahür
leri idi. 

Çarların ilahi bir kudreti temsil 
etmeleri, Rusya devletinin dayandıiı 
temeldi. Kilise, hükümCiarın kudreti
ni öyle bir şekilde takdis ve taıvip 
ediyordu, ki bu vaziyet önünde mut
lakıyet ve ortodoksluk pnh ve li
y etecezza bir mevcudiyetin, biribiri
ni tamamlıyan iki kısmı halindeydi. 
Burada ruh ve madde. o kadar sa
mimiyetle biribirine mezcoluyor)ardı 
ki, din de, içtimaiyat da bunları ay
n ayrı anlamıya imkan bulamıyordu. 

Çar prestijinin köylüler üzerindeki 
tesirini anlıyabilmek için, o zaman
larda. Ruıyada vatamıJ olmak li-

ıımdı. Onların safdil ruhunda, çarın 
mevkii, doğrudan doğ: uya ekanimi 
aelfıseyi takip ederdi!t Çünkü, ona, 
kudretini bahşeden Allahtı ve ona 
itaati de, gene allah emrediyordu. 
Çarın mukaddes §ahsiyetinden öyle 
ulvi bir mana sızıyordu, kı köyliile
rin birçoklannın nazarında, o, yer 
üzerinde .1azreti İsanın timsali idi. 

İkinci Nikola, aralanndaki bu fark
tan dolayı, ikinci Giyomun, hüküm
darlığının ilahi haklara istinat ettiği
ni, kendi kendine inandırmak için,, 
ıarfettiği gayretlere acıyordu. 

iki mutlak hükümdarın 
itleri 

Şimdi bu iki mutlak hükü~darı it 
baıında, hükümdarlıklarının ıcabatını 
ne yolda yaptıklarına bakalım. 

Zekasının bütün atc§ine ve şahsı· 
nın bütün hareketli faaliyetine rağ
men ikinci Giyom tembeldi. Bu h...ı
susta, bütün .şehadı:.t)er müttehiddir. 

En çetin meseleleri anlamaktaki 
kabiliyet ve sürati. onu, o meseleleri 
derin derin tetkikten müstağnı kılı
yordu. Bir :meseleye bir göz atar, Qi.. 
ğer mesele~·e geçerdi. Bn küçük bir 
gayret, en az bir sebat onu bıktırır, 
usandmrdı. 

Merasim, teşrifat işlerine gelince: 
Bunlar, kayserın en sevdiği, en dık
kat ettiği şeylerdi; çiınkü bunlar, gu
rurunu, çocukça zevkini okşıyan şe~
lerdi. Bu işlerde yorulmak bilmezdı; 
dosyaları tetkik eder, arşivlere mura
caat eyler, bir mcrasımin, bir alayın 
teferrüatmı tesbit eder ve onun cere
ya~ tarzını aaatlerce, • bizzat tekrar 
ettirirdi. 

Bakınız, eski büyük erkanıharbiye 
reisi feld mareıal Valdersee, 1890 se
nesinde ne yazıyordu: 

"İmparatorla temasta olanların en 
büyük endişeleri, onu, artık hiç çalış
maz görmeleridir. Eğlenmek, orau ve 
bahriye ile oynamak, seyahat etm k 
ve av avlamak .. Bütün faaliyeti 'bun
larda .. Çalışmak için hiç vakit ayır
mıyor .. Pek az okuyor, kendisine 
takdim edilen raporlara karaladığı 
notlar haricinde pek nadir yazı yaı:ı
yor. İmparatorun faaliyeti hakkın
daki umumi efkarı aldatan, beyana
tın mevcudiyeti uzalettır. Bu oeya
nata inanılmak icap etse, 'kayacı sa
bahtan akşama kadar çalışıyor de
mektir!,, 

Onun mabeyincisi kont dö Zedliç 
de, yirmi ıene sonra, kayaeri, ayni 
renkte tasvir ediyord,u: 
"lmpaı ator, çalıtm• zevkini,_ ta

mamiyle kaybetti. Boş şeyler pefınde 
mütemadiyen çırpınır, durur. Fakat 
düşünmeye, bir meseleyi tetkike bir 
sa-atini bile ayırmaz.,. 

İkinci Nikolada, tembellik en son
da gelen bir kusurdur. 

Çar, Allahın gözünün daima, kendi 
üzerinde bulunduğuna ve mahşcrlle, 
en küçük ihmalinin, en ehe~~iyet
siz dikkatsizliğinin hesabını ıstıyece
ğine inanmıştır. 

Nikola, btından dolayı , her gün na
zırlarını saatlerce dinler, sözlerini 
kesmez ve fikirlerini hiç ihtisar et
tirmezdi. Gene, tasvibine arzolunan 
yüzlerce notları, iradeleri, emirleri, 
her gün, saatlerce okurdu. 

Çarın çalışma yorgunluğunu ölÇe
bilnıck için, Rusya nüfusunun yuz 
altmıt milyondan az olmadığını ve bu 
vaziyete göre görülen işlerin hepsi
nin onun iradesine tabi olduğunu dü
şünmek llizımdrr. 

Hatırımdadır : 1915 senesinin gun
lerinden birinde, Selo - Çarskayada, 
Almanyayı, ne suretle zarar veremi
yecek bir hale koyacağımızı müzake
re ediyorduk. İki saat sonra mUzake
remizi bitirdiğimiz zaman her iki
miz de pek yorgun bir lıaldey,tık. 
Yorgunluğumuzu gidermek içın bırcr 
cigara ile birer bardak çay içmemilİ 
teklif etti. 

1 Arkaa. var 1 

\ 
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Abluka ve italya 
Pazarteainden itibaren ltalya, 

filen ekonomik ve finansal abluka 
altına alındı. Uluslar Kurumunun 
Doğu Afrikaıındaki harbi önlemek 
için, kurduğu mekanizma, 52 dev
let tarafından işletilmeğe baılandı. 
ltalya artık §İmal sınırları müatesna 
olmak üzere üc tarafından, 
kalın duvarlarla örülmüt gibidir. 
Buna mukabil ltalya da tedbirleri
ni almıı ve memleketin iç kısmını 
bu arsıulusal mahrumiyetlerin do
ğuracağı ııkıntılara karıı müdafaa 
edecek ıekiJde hazırlan·ıuıtır.Zecri· 
tedbirlere o da mukabil tedbirlerle 
mukavemet edecektir. 

Fakat bu zecri tedbirler ve mu
kabil tedbirler, bir taraftan harbe 
mani olmak ve aksi taraftan da har 
bi devam ettirmek .için kafi gele
cek midir? 

Birinci tehlike, bu tedbirlere it
tirak etmiyen devletlerden ziyade, 
Uluılar Kurumuna dahil olmıyan 
devletlerden ve bilhassa Amerika
dan gelmektedir. 

Amerika, bu ıene eyliil başlan
gıcına kadar ltalyan kolonilerine, 
mühim miktarda harp malzemesi 
r:öndermiştir. B u n 1 a r arasında 
2.200 kamyon, 1.348. 700 fıçı ben· 
7;n ve oetrol v"r-'•r. Avrıca yine 
ilk sekiz ayda 65.575.000 libre ba
kır gönderilmiştir. Doğu Afrikası
na ıevkedilen demir ve pamuk mik
tarı da ıon aylar zarfında çok faz
IRlaşmııtır. 

Amerikadaki ba§lıca petrol kum
pan.,,. lan ve d:rektörleri, Vaaing
ton hükumeti buna kar~ı kararlar 
almadıkça ihracata devam edecek
lerini söylemiılerdir. 

B:n,.enaleyh halya için, Avrupa 
devletlerinin ambargoııu, pek ehem 
miyetli görünmemi~ti.r. Faknt ıon 
f.!elen ajans tclgraflarından Öğren
diğimize p,Öre, A:nerika da. Avru
pa devletlerile müte3a.nit hareket 
etmek ar:r.ur.unda.dır. Bu hususta 
Amerikan Dış l~ler Rakımı Hull, 
çok şayanı dikkat bevanatta bulun
muştur. Hu11, gerek ht"lvay.> ve ge
rek Habe§İstana petrol, benzin, ba
kır, kamyon, demir, pamuk ve hat
ta traktör ihrac edenlere hitaben, 
verdiği divevinde bu mnllarrn, doğ
rudan do~ruya harp levazımı ol
mııdıih halde, v\ne harba yaradıiı
nı anlatmıt ve bunun Vaıington ta
ra.fı,ndan takip edifo'l b;tara fJık po
litikasına mugayir olduğunu söyle
miştir. 

Bundan A.merikanın, muhtemel 
bir petrol ambargosuna dahil olma
sı itimalini düıündüğü neticesi çı
kar. Amerika hükumeti bunun için 
geçen senenin ayni aylannda İtalya 
ya yapılan petrol ihracatile bu sene 
ki ihracat araıunda bir mukayese 
yr.p~-:ak ve heli(: ltalya.n harhinden 
hadden fazla kar temin edilmiye
ceği hakkındıı aldığı karara istina
den bu seneki fazla ihracatı mene
decektir. 

l ta:Jya bu w'!'et1e ll"Ühim b!r ithalat 
membaından daha mahrum olacak
tır. 

ltalyanların mukabil tedbirlerine 
gelince, dün fa§İst kurultayında har 
bin bir tevakkuf devreıi geçireceği, 
ve arsıuluılll politik vaziyetin ka
rarsız olduğu hakkında çıkarılan 
bildirik, durumun orada mukabil 
tedbirlerle halledilebilir gibi oldu
ğunu pek göıtermemektedir. 

On•tn icin vülc:ııek fuiıt kun.ıltavı 
mukftbil tedbirler hakkında da der
hal bir karar almamı§ ve durumun 
inkiıafını takip etmek icin toplnn
tısını 15 Kbıunuevvele bırak • 
mı~tır. - Mümtaz F AIK 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

evlere ekmek dağıttığı için, bir yer
den öğrendiği sırrı ötekine vermemek 
huyunda ters bir mahluktur. Fakat 
ben bir memur sıfatiyle adliyeye yar
dıma mecburum. 

- Yeni bir şey mi var? 
- Evet. karımın bana bahsettiği 

gri kasketi ben bu sabah bizim süp
rüntü kutusunda bulmuştum, işe ya
rar ~ibi bir şey olduğu için tcmizle
meğe koyulmuştum. Herif gece ka
çarken, kasketini bizim çitten içeriye 
atmış olacak. 

- Sonra? 
- Gene karımdan öğ· endim. Sah 

ve çarşamba akşamlan oralarda do
laşan gri kasketli adam, karımın 
her gün evine ekmek götürdüğü bir 
ıa tır. Hem de yüksek tabakadan .. 

- Ismi? 
- Ba on Maksim Dotrey. Şöyle 

ıola doğru iğiliniz. Sen Kluya giden 
yolda şu büyük köşkü gördünüz mü? 
Jşte orası .. Buradan beş yüz metro 
•ar yok. Baron karısı ve ihtiyar hiz
• etçisi ile dördüncü katta oturuyor. 

- Kendi iradı ile mi geçiniyor 

Borsatl.a 
Hareketsizlik 
Alıcı ve satıcılardan her mu

amelede yüzde 15 kaparo 
isteniyor 

Para ve tahvilat borsasında son gün
lerde ehemmiyetli bir iş olmamıştır. 
Buna sebep alıcı ve satıcılardan % 
en beş derecesinde bir kaparo isten
mesidir. Borsa komiserliği ve mecli
si, bu hususta bir karar vermiş, ilgili
lere tebliğ etmiştir. Gerçekten borsa 
nizamnamesinin bir maddesine göre 
alıcı ve satıcıdan yüzde on beş dere
cesinde bir kaparo alınacaktır. Fakat 
nizamnamenin bu maddesi şimdiye 
kadar hiç tatbik edilmemiştir ve söy
lendiğine göre bu maddenin tatbik 
kabiliyeti de yoktur. Çünkü borsa fa. 
kirdir ve oyuncu parasızdır. Alaka
darlar: 
"- iş yapanlar arasında yüzde on 

beş değil, hatta yüzde yedi verecek bir 
spekülatör, bir oyuncı- ve bir çakan 
yoktur." diyorlar. 

Galata borsasının en eski bir mü
davimi dün bu hususta bir muharriri
mize şunları ı:öylemiştir 
"- Eğer }-IJzde 15 kaparo mesele

sinde israr edilirse borsa acentelerinin 
mağazalarını kapayıp beşer bin liralık 
te:ninat akçelerini alarak çekilmekten 
barka yapacakları iş yoktur. Bu yeni 
vaziyet karşısında ancak büyük ser
mayedarlar iş görebilirler. Umuyo
rum ki, bunlar da müşterilerinden az 
bir kaparo, mesela •rüzde beş. altı ala-
rak üst tarafını kendileri ekliyecek ve 
alınmış gibi göstereceklerdir, Bu, sui
istimallere yol acar. Burada iş gören 
ve sermaye sahibi olmıyan acenteler 
var. Bunların zararlarına meydan ver
memek ancak bu maddenin hemen 
değiştirilmesi ve kaparo miktarının 
yiizde yediye, hatta yüzde altıya in
di .. ilonesi lazımdır. 

If~er bu yüzde on beş kaparo me
selesinde israr edilirse hiçbir oyuncu 
bu kaparoyu veremiyecektir. Bu, bor
sada işlerin durmasını sonuçlandıra

caktır. 

Borsa acentalarile oyuncularından 

bir kısmının bu mesele üzerinde Fi
nans Bakan\ıiına r~ vuracakları aöy. 
lenmektedir. 

[
EK ON 
HABER 

OM 
LER 

Fransada 

DIŞ TECiM - Fransanın 1935 
yılı son on ayının dış tecimi, 1934 yı
lı son ayına göre şu durumu göster
miştir: 

İthalat: 17 milyar 274 milyon frank 
Fark: 256 milyon daha az. 

Ihracat: 12 milyar 767 milyon. 
Fark: 1 mil}"ar 872 milyon daha az. 

Ilkteşrin durumu: 
Ithatat: 1 milyar 723 milyon. 
Ihracat: l milyar 353 milyon. 

Romanyada 

HUBUBAT REKOL TESI 
Bükreş Türkofis Şubesinden: 
''Neşrolunan son rakamlara göre 

Mısır rekoltesi eski durumunu mu
hafaza etmekte yani 4.800.000 ton o
larak görülmektedir. 

llk tahminlere göre 127.100 hek
tarlık bir sahaya ekilen kolza istih
salatınm 380.800 kentali bulacağı u
muluyor. 

31.800 hektara ekilen ketenden 

- Ne gezer her gün Parise gidip 
p!fyor. 

1 
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YUMURTA 

MARSIL YA BORSASINDA: • 
Filipville yemeklik 100 adedı 

34 - 35, Oran yemeklik 100 adedı 
38 - 40. Alger yemeklik 100 adedı 
38 - 39, Mazager Ekstra 1440 lık 
sandık C. I. F. 540 - 550, Selekto 
1440 lık sandık 630 - 700, Kaza
blanga Ekstra 1440 Jık sandık 540 -
550, Selekto 1440 lık sandık 680 -
700, Trablus cinsine göre 340 frank
tır. 

LONDRA BORSASINDA: 
Polonya: 61 - 62 kiloluk, 11, 59-

60 kiloluk, 10/ 9, karışık, 8/ 6-8/ 9, 
Çin: taze, 10/ -10/ 3, az taze, 9/ 6-
9/ 9, Menekşe, 9/ -9/ 3, Beyaz, 8/ -
8/ 6 Şilindir. 

BERLIN BORSASINDA: 

20 lkinciteşrin Çarşamba 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Frangı 
20 Liret 
20 Belc;ika francı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya eilin 
Mark 
Zloti 
Penco 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç kuronu 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

Alıe 

617,-
124,
llS~.-

173.-
81.-
23.-

815.-
82.-

92.-
22,-
32,-

23.-
24.-
14.-

22.-
52.-

33,-
31.-

937,-
52,75 

236.-

ÇEKLER 

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

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

939.-
53.25 

238,-Alman: günlük 11 1/ 2, 60 gramlık, 
10 3/ 4 55 gramlık, 10, 50 gramlık, 9, 
45 gramlık 8 1/ 2. taze 11 1/ 4, 60,, 
gramlık 10 1/ 2, 55 gramlık 9 3/ 4, --------------
50 gramlık 8 3/ 4, 45 gramlık 8 1/ 4, K•puıt 
o:ta 8 1/ 2 şilindir. 

Holanda, Danimarka, Isveç. Nor -
veç, Fenlandiva. Belçika, Irlanda, Es
tonya: 11 1/ 2, 60 gramlık 10 3 / 4, 
55 gramlık l O, 50 gramlık 9, Bulga
ristan, Macaristan, Yugoslavya: 11 
1/ 4, 60 g·amhk 10 1/ 2. 55 gramlık 
9 3/ 4, 50 gramlık 8 3 / 4, Romanya 
10, 60 gramlık 9 1/ 2, 55 graml1k 8 
3/ 4, 50 gramlık 8 1/ 4, 45 gramlık 
7 3/ 4. 

YUN 

MARSILY A BORSASINDA: 
Anadolu yıkanmış 8. - 8.50, 

kanmamış 4.50 - 5.50 franktır. 

FINDIK 
MARSILYA BORSASINDA: 

yı-

Kabuksuk şark 650, Giresun 660, 
Napoli 67 5, Romen 900, Tar~agon 

610, Kabuklu şark 290, Napoli 280, 
Napoli kriple 310, Napoli karış• 285, 
Sicilya 285, Sicilya kriple 310, Napo
li karışık 290, Tarragon karışık 280 
franktı~. 

HAMBURG PIY ASASINDA: 
Kabuklu vadeli 26 - 28, Kabuksuz 

vadeli 60 Türk lirası. 

ZEYTINYAGI 
Jll,AT\elJ..VA. 'DOD.Oh.O'll.Nn.L, 

Tunuss l inci tasir cinsine göre C 
I. F. 380 - 400, 2 inci tasir cinsine 
göre C. !. F. 375 - 385, infigeable 
380 - 400,: Cezair Sufine cinsine gö
re C. I. F. 340 - 360, Bo~saj cinsi
ne göre C. I. F. 200 - 210, Andalou
l!İye cinsine göre hazır mal C. l. F 
170 - 180, adi hasır mal C. 1. F. 
180 Franktır. 

HAMBURG PIY ASASINDA: 
İspanya hazır mal ilk tasir 240 Ps., 

Vadeli 1 ve 2 inciteşrin 240 Ps., 1-
talya hazır mal ilk tasir 240 Ps., va
deli 1 ve 2 inciteşrin 240 Ps., Italya 
hazır mal 560 Liret, vadeli 1 ve 2 in
citeşrin 560 Liret, Fransa hazır mal 
ilk tasir 510 Fr., vadeli 510 Franktır 

•, 

Paris üzerine 
İngiliz liracı 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çeokslovak kuronu 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Le., 

Dinar 
Ven 
Cernovets 
İsvec; kuronu 

ESHAM 
lı Bankası Mü-

" " N. 
" " H. 

Anadolu % 60 
" 3 100 

Şirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terl·os 
Reji 
Asl11n Çimento 
Merkez Banbsı 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Değirmencilik 
Sark Merkez Eczanesi 

12.06 
619,-
0,79,47 
9,80,18 
4 ,70,38 
4,44,25 

64,63,90 
1,17, 3 

19,21.88 
4,24,20 
1,97,55 
4.21.-
4 Sl 40 

63,77.55 
34,tfı.3S 

2.78 30 
t0.98 

3.13,30 

92.-
9,70 
9.80 

25,45 
41,50 
15,-
22.SO 

8,50 
14,75 

?.17.-
8.95 

61,50 
22,50 
9,-

10,50 
4,20 

_ TAHVİLAT 
' Rıhtım 

Anadolu I ve II 

" III 
Anadolu mümeuil 

10,40 
42,50 
43,-
45,80 

İSTİKRAZLAR 

Türk borcu kupon keailı: 2S,60 
,, ,, Il kupon kesik 23,60 
.. .. 111 kupon kesik 23.85 

İstikrazı dahili 94,-
Erıani 95,-

20 ikincire,rin Çarşamba . 
ZAHiRE BORSASI 

lstanbul Tecim ve Zahire Borsaaın 
da dün muamele gören maddeler ıun
lardır: 

Cinai Kt. P. Miktan 

ARPA 
Yemlik çuvallı 5,3r 15 T. 

,, dökme -,-
BUôDAY 

lnce 
Kaba 

lspanya 
Kalburlanmıı 
Naturel 

Beyaz 
San 
Susam 

tç tombul 
le; sivri 
Kabuklu 

Otlak 
Ana mi\· 
Çenıelli 
Deri 
Kaba 
Sarı 

Anadolu kırkun 
Anadolu Tabak 
Trakya kırkan 
Trakya Tabalı: 

AFYON 
- ,-
- ,-

NOHUT 
-.-

6,-- .-
DARI 

-.--.-
16,

FINDIK 
57,-
-,--.-

"'tFrtK 
78,--.--.--.--.--.-

'/APAK 
-,--.--.--.-

YÜN 
Yıkanm11 (ıüz) 61,-

BEY AZ PEYNİR 
Tam yailr -,-
Varım yaih -,-
'i aiıız -.-

KAŞAR PEYNİRİ 
'iailı 
Yacıız 

-.--.-
ZEYTİNYACI 

Ekstra 
1 inci yemeklik 
2 inci yemeklik 
Sabunluk 

-.-
34,20 
32,-
33,-

NEBATI YAÖ 
Ay çic;efi tasfiye 
Haşhaş tasfiye 
Pamuk tasfiye 
Susam tasfiye 
Bezir pişmiıı 

-.--.--.-- .--.-
UN 

Eks. Ekı. 
Ekstra 
1. nci yumu. 
1 inci sert 

72 k. 1200,-
72 k. 1100.-
72 k. 1020,-

825.-

EORSA Dışı 

BAKIR 

T•ht.ıı ve ynarlıt 

BAL MUMU 

tı 

70 

lar•denlz 
An .. dolı 
Bevaı 

77 .. 
ÇAY 

60 

12 T . 

03 K. 

12000 K . 

71 

175 Ç. 
17 Ç. 

1113 Ç. 
125 Ç, 

kş 

tş 

ltalyaya dün yirmi bin çift 
torik satıldı 

ltalyaya karşı zecri tedbirlerin 
tatbikınden doğan durum iki gün 
evvelki şeklini muhafaza etmekle • 
dir. ihracat tacirlerimizi tenvir için 
Türkofisin neşredeceği izahnanı• 
de henüz ilgililere bildirilmemlıtir. 

Zecri tedbirlerin tatbıkine karar 
verilmeden evvel yola çıkarılmıt o
lan emtia memnuiyetten istiına edi
lecektir. Ote yandan İtalya ile le • 
cim anlatmamızın bir ay daha uza· 
tılması haberi piyasada iyi akiıler 
uyandırmııtır. 

ltalyaya ihraç ettiğimiz maddele 
rin başında balık ta gdmektedir. 
Bilhmaa bu mevaimde oraya mü • 
him miktarda torik aevkediyoruz
ltalyaya toriğin çifti 30 kunııla alt 
mı' kuruı arasında satılmaktadır. 
ltalyaya dün de 55 kuruıtan 20,000 
çift balık ihrac edilmiştir. 

Y unanistana gönderilen 
malların bedeli ne 

suretle ödenecek 
Türk - Yunan tecim anlatması• 

nın onuncu maddeıi Üzerinde Eko
nomi Bakanlığı tarafından hazırla• 
nl\n izahname gümrüklere, Türko
fisinin latanbul şubesine ve Cüm• 
huriyet Merkez Bankaaı lstanbul 
direktörlüğüne dün bildirilmiştir. 
Cümhuriyet Merkez Bankaı\nlll 
aoruıuna kartı düzenlenen bu izah 
nameye g3re Yunaniıtana mal gön· 
deren Türk ihracatçııı, Merke• 
Bankaaının ihbarını müteakıp mal 
bedelinin yüzde 50 ~ini Türk parası 
olarak bankadan alacaklardır. lh• 
racatçının mütebaki yüzde 50 niı• 
belindeki alacağı da o tüccar tara• 
fından Türkiyeye ithal olunacak 
Yunan malı bedelinden ödenecek• 
tir Bunun için Türk ithalatçı, ban• 
kaya hemen yatıracağı Yunan mali 
bedelinden tarih aıraamı bekleme " 
den alacağı yüzde 50 yi tahsil ede
cektir Cümhuriyet Merkez Banka
aına bu huıusta icap eden salahiyet 
veril mittir. 

Zahire borsasında 
77 so .. Zahire .borsasındaı düa de önemli 

• = ~a.,tııt~r ~l~u;tur. ~uğday durumu 
etmiş; Ziraat Bankası fiatları düşür" 

... ,. !fi() 160 kş memiştir. Dün Anadol\ldan 210 .,- -

• 28l 110 

Cıva 

(in 
Hlndly• 
Seylan " 26S 360 .. 

muhtelif limanlardan da 16 ton ol
mak üzere 226 ton buğday gelmiştir• 
Buna mukabil un hiç gelmemi!$tif· 
Borsa~a sert buğday 7 ile 7, 1 O dal\ 

DEMiR VE ENVAI muamele gö müştür. Yumuşak bul" 
8 10 k• day 7,19 ile 8,17,5 para arasında rnll" C•mlıt, t6şebent kg. 

DoıtkÖşe, ıaına, yun. " 
Mıh ı ık, sllıne '' 
Potrel 
Sıyab çember 
Yuvarlak ı 6 mm, ve 

mş•«ı, 

" .. 

• M (oluklu) • 
Siyah saç 
lutiçe 
Çinko 

.. .. 

7 75 " amele görmüştür. 
8 50 .. Birinci yumuşak un 900 - 1020 1" 
7 50 " rasında 1113 çuval satılmtştır. Birinci 
9 50 ' sert un 800 ve ekstra ekstra da 780-

8 50 .. 

16 - lb Sl ı .. 

11 ~· 1~ 50 .. 
10 50 11 H • 
t7-t8- .. 

1200 arasında muamele görmüştür. 

il .. .. 
Bıyu 1 • .. . D " ,. 

HALI 

55 
:10 
55 

75 
75 
65 

• 
• 

DERi "hlenmemit,, 

f Kunat hHabileclir) 

Kö .. le 

Sığır 



H A K YERLER i 

Bir El4jlllk memuru 
Haklunda tahkikat 
Yapılıyor 

936 Atletizm 
Geçende Sabahat iaminde f3 19-

pnda bir imla bir randevu evinde ya. 
kalandıfıru yazdıiJmu Dobrenaki 
hakkında adliyece tahkikat yapd
maktaclır. 

Önümüzdeki Yıl Atletlerimizin Atina, Berlin 
Bu zatın, bir ecnebi elçilikte me

mur bulundutu anlatıldıpıdan kanu 
nf takibat ancak kendi memleketinde 
yapılabilecektir. 

Ve Sofya Seyahatleri ihtimali Vardır 
-.~iwıiusöreadetizmh-r---------~~::::::::::::::::::---~~-----------------~~~ 

Bundan dolayı. hakkında hazırla -
nan inceleme lrilrtltan. ait oldup H
farete verilmek bere Dıtitleri Be
kanbtma cönderilmiftlr. 

alı... . :· P.lancla, 138 aeaeai fa
~nt tabi.ini lelbit ... ·ktir. Ba 
~ ..Wi adetizm takmwma 
.......... :... __ _ı_ 

a___:;- .,.er YllnDr. 

~ arumda ilk hatıra selen 
ı.e;,. Balkan OJ'UDlan dola;ruile 
~ lr~elmit balUD&ll A tma tar 
~ ~ tarafından "laPıbıut 
,_ ı.t.'!:"kiye atletiam federa .. 
~ · al Şutta,...... öaincle 
~· ...... daftti kabul et -
.. .., • Ş. Mide bir Tirkiye - Ya -....:t- •ta.ti- .. " .. ziraa .... 
..... Atiaatla ppılacak n ıııiailll 
~-Atiıla ... yıma ...,.. ola • 

•l .. ıl •••• .,..... ~ &,.. 
N. - •• ,;..... .... SOfyada 
.. LL , .......... Pret &örfinlr ._ .... ..,...t ....... . be...,., .... , ...... , .......... .. 
.:::..,, ... .... Ol! ,.,.. ... . 

........ ÜWl olimpipt 
-..,.. ••• ltildirmi.- ...... -
~ Atant .... ... WçWr 
~tasam .... •tmİJ'- .. ce 
... _ tahakllak edip etmi1ec•ii lae 
i:-- Wli delildir. Cünlrii ne eYYe; ;::~i_ .._,!" .. n .- de ayn ay
._ ~ar Berlia olimpiJadı
- ..-_ ltial 1reaiD olarak incel• 
~ı..ur. Ei• 1"a oUmpi1atlara 
.at.::-= .....-.m olana bu da i
~bir •"lahat lefldl edecektir. 
.... ~,.. malaafilhMI• ppbfı
... ' ~anla•t-ızasö-

... Pi"lat .... 1erWe Balkan 
~ pp11m-au f°akri fe
~ la•kimdir. Fakat 1'u laa-
~~~ .... ıeketleri,........ 
~ ...... •öriitale•• ..... -
t.ü;" laiçWr .. , · ·----. ~ Llbn OJUlannln yapılma-
~ l8bep larak ta. ............ 
~17•t ............ -abiDce ............................ 
~ ft Wtmeaiaden ltir •"I eoa 
..... u1!UMMl1 Mı•iat ...-

~--- ,...ı-.yaeats s&w -,. ..... -................ ........... ...:.. .. 
._.. ·~· ~tıniiUabtarr 
, .. 111ktir.BaadubafbAt-
~ ..-. bitecek olaa eliıa"i-

~ .• :-:--.. w=.~7'.::: 
lıl ,., .....-. kalacaklar Y• '91-.,.. ,.,...,.d• d~. 

-ICll FAALiYETi-
~ '- ltıt ... siılli içinde haftada 
ı.:... ~ iki ol.ak hen iç dört ki
~ kiçlk krollar "l•Pılacak 
~ .... pi.t ..... an4a ..... 
~ :t:· ...... .... laaftacla 

Halsni ......... ;ı ..... ,...t.tr." .,er., larlle Witia 
pllflmb ı olacak'-"' 

• 

• Erenk6yilnde Tokat SaylaYJ Nt
znmn. Yakacıkta lemelHn, Peadikte 
İtalyan tebaamdan birinin, Erenka
yilnde Jluatafanm, J>Mcaltıda s.Ja. 
ruonun, Şiflide Amerikan koDIObu 
Mak Kendin evlerinden qya ça1me1r 
tan •~lu Celilin yalralandıpu :yu-
ımıtık. • 

Celilin Gebsedeki evinde ,.pııan 
arqtırmada ~lmmıı etyadan mfl· 
him bir kısmı bulunmattm. 

Celil, bulunmıyan ~JI aattıfmı 
itiraf etınqtf ... Hınıs CeW. lıtintak 
blkimi lrararile tevkil edDmitt;lr. 

• Fatih JlalmtlrlllOnde, dal " ye 
tim mHflın tlsertnae yapılan l1lfi8. 

[Cer- '""""'• ViJı-M• hılınlar aruında arsıulrual ulırim mii
•IHılıaları ,,.pdmqtır. Bu mlUobdalarda 6irincilili Aoadar,,.lı Preia, 
ilrincilifi Donintarlıalı Lolaman abruttır. 

timal "••al' A.htcer.•da n~elemm.. 
•uçluJardan Ahmet Sallmlri atkerf te
kdt S ayhk m .. tlanndan 8409 Ura, 
yetbnlerden 2500 Ura ibdlla ettili 
sa~ ıal'Ulerek kendieinln altı MDe 
iki ay mtlddetle hapline, umumf hls
metlercle kullanılmamama. memurlar· 
dan Ahmet 1bra1'ı<'D Hikmetin birer 
ay hapislerine brtr verilmit. amJ. 
mO"n"n 'Raırrp beraet etmistir. 

• Sirkeci istasyonunda ild fener 
çalmaktan suçlu kundura bovacı•ı 
Mea'udun birinci sulh cuada durut
maaı yapıldı. Mes'ut. ..bana iftira e
diyorlar 1,, dedi, durupna phit çağ
rılmasına lraldı. 

R....,,., Vi,.,.alr .._,., Danimarlıalı iarn elinden hdmaf olarai 
lıentiÜİlle Hrila 6irinciliJı ,,..,,_,.. alırlıen ,&teriyor.] 

Birinci Küme Takım
Durumu 

Vapurcular are•ında 
Yeni konutm•l•r 
Başhyor larının 

Geçen üç hafta içiade, bazı ee> 
nebi talmalaraun sebneai " ha-.a
lann fena silmesi ,;irinden bir lu
um maçlann seri bıralulmuma 
ratm- • Wr tane lil maçı yapd... 

Y •Palan ba lik maçlarma söre, bi 
rfnci kft ••• buhman .. iki tKım 
haldmuJe: .. ÇOk - fikir ..,;..;, 
bulunmaktayız. Bu IU!'etle önümüz 
,._ lik •• , .. .., 4a .._ koi&Thk 
!b.:-'bi'-~ kaltd o1.wı.-.. 

Biz tlmclililr seçen haftalara söre 
on iki taba hakkında edindiiimis 
dütincel.i lmaca apfıya yaaaca
p.. 

F......_hçe - Bu taktmm Be -
tiktatla olaa en mihim maçı tehir 
eclildi -.e F enerbaJaçe lataüubpor 
'Ye Topbpı ile karplqb. lstanbul
aporu 2-6 n TopkaplJI 0-1 yenen 
Fenerbahçe takmu, ......,._... 
söre, yeni " .... 1ı bir ...._ .. t. 
b lmrabillllek içiaa twa iL ıı. yap • 
malda .... .,..,.... - .... , ...... 
... •nd ........... -•w• •1-
._ ı..ttı tala Ye fa)'tlah teklipi 
........ "'911Wir. ...... aoticelini 
..., Tepkapı ••ı••• ıWik. Fe
...... haftalar ~tikte fw..a
- awtbrank kat'i Mklini ...... 
,.. ...... etil, ................... 
....... tlt. 
.... ·~ &.tiktatm bitün lik ._ı,.n ( · etRW. olclaia içha 

lr...titiai ~ Ywn •• Romaap 
talomlarile nptıtı mlaabakalarcla 
sönlik. Beiiktat. l9tGD yıl sı"bi lrii
menia bYırelll tı.lamJan anamda 
bulanma.Jıtadır. 

Galatasaray - Galatasaray Sü
leymaaiye ile olmak üzen yalnız 
bir maç yaptı •• 1-10 kazan ... 

Sile~·· maça pkbiı .. 
dar kunetli obn•• alcla beraber. 
Galatuar.7 mahacbnl.mi ha ae
•itina ialaa Hc.ikU laalbk. Ba 
becwfldilili SG:.,...ai,.den daha 
kwttedi bir takaa Ul'flanda da 
sletwehilirlene, Galataura7 tala
• da Uk maçlannda İJ'İ it&- "I• ta
talailir. 

Vefa. Berko-, latanbulapor -
!- iç takan, J'Ukarcla 1aydıtnnız 
aç talama sör. hayli zaif kahnakta 
dırlar. llananla 1Mralaer lik maçlan 
il!"lıdikfe btmlarcla 1'ir ,.ükeelit 
a'Cll'IDH bbildir. Şimdilik kaYYet-
1~ .-.. kalan Vefa. Be"lkos. 

..ı.. iclmatalanaa kliplerimiain bü 
yik bir ı•ır-J,..e ........- Ye at-
1.ı.rini ...-ta•a••• sö.d ....... 
llzımdır. 
1-Atl.ıis• ~kıt ... 

len W..•alan içia ite"lotla Hal ... 
Yi ••- ....-..,. atletl..m. 
a.- tllıaif, atı.ti_. fil ..... • i
çha ele ...mde bal._ utreJaör.;. 
._. li• ıel• teblisatı F•.-.. • ... 

8 - Maanen sünlerde attetlerin 
IPOI' -.yalaril• IMıraber HalbYi ... 
lonancla ki-alan teltUi olunur. 

e Fatltol 1.-...,. .. a hakem ko. 
aaiteei b .. aabfmclan: 

Komit.mz. t,ı lkincite..,m cuma 
sini •ktamı Mat 18,30 da federu 
yoalar --·•iacle toplanacaim -
............ -laab7a .... _. 
Wpbıılmn..o .. •~ 

latan&alapor olarak unlamak la_ Vapurculuk Soaretni ile Denb 
d yollan idaresi araunc1a .....-,; yılın hat - ır. :r ..... 

Süle71DanİJe - Bu taknn Günete tıaksimatı için 9:1 batında CiSrilpelere 
4-0. GalataNra"la 10-1 yenildi. 0-y. batlanacaktır. Onilınlbdekl tene için
le ...,._.... ki. Süleymaaiye ikinci de ber iki miles1e1e yine ylbde 40 ve 
ldlmecl .. pçea talamlar ka....-cla yüde 6' bieM ÜS4l'iM ..,.._,idi._ 
bile INeal17&eM kadar wftlr . .,._ dır. ToDaj abederinclf reni bir de
ler ki. tok hafif JcaJaa mlclafauını fitı'ne yaptJmımau lrararlapuftır. 
daha ktl'ftetli b\r hale setirebillin ...Cünkü, Deniz yollan idaresinin batan 
Ye hiç olmazsa her zam~. ilk maç fnebolu vapuruna muubil,.Vapurcu
ta G~ U......... çıkbi• sibi az luk Sosyetesinin Gerze vapuru da bii
~k .... ,a .... ..._ hatta Wrl- ytlk yara~ ara,. otunaqtut. 
biriae fWım lmYYette Mit.._ ça • Aplı Jlllkarı •FUi btlJjlklllkte Olan 
karam. bu ıemileıW haaptan hariç tutuJma.. 

Anaclolu - ikinci kümed• ltirin u iki taNfm hi....U.e dilfen tonaj 
ciye seçe• bu talam iaerinde 1'ilhu niabetini deliftlrmeme~eclir. 
sa takdirle durmak lbnndır. Ana- Bunun için her iki mileuese direk
d\)lu, ıeçen seneain birinci küme _ törleri arasında yapılacak olan bu te
ainden Beykoz, Vefa, latanbulapor maalarla yeni bölümün ihtillf11z bal
taknnlarile yaptıia üç maçta da iyi ledileceli umulmaktadır. Konupalar 
bir varlık •öaJerdi Bunlarclaia-ilkini müsbet aonuç vermeclifi takdirde, 
yenerek öteki ikilile berabere lcala- ceçen yıl olduiu cibi bu sefer de Ba
rak birinci ldime"I• alınmakta neka- kanhtm hakemlifine bapurulacaktır. 
dar iNbet eclildifini de söatermit Vapurculuk Soıyetni, Haliçte bat-
olda. • h duran Millet n Seyyar vapurlatmı 

Hilil - Bu takım hakkında tim tamir ettlrmele ba.._""ttır. Bu va· 
dilik hiçbir .. "I aöyliyemiyecefiz: purı.r ltlsumu •alinde sefere alına
Çialdi 1"a takımın ... fimdi-ye ka - c:alrlarcbr • 
dar olan maçı tehir eclihait ...... • 
-.ldacbr. Hava tehlikeeine karp ko-
~ - ~ta.._ ... .,..... nanna ~ .. ı __ or 

......... aahap Pa-• ........ - Ha- ..:..:..L.ÜL--L..., ı..~! __ L. 

tiadeblu ........ ...,....... ................ -· ........... 
ft E"lip Ue ppttp il• ilri maçta al- tedbirler berl'ade çahpn komiayon 
..,. aetioelerle ia.w iPa IJ'i 1'ir 1- ilbay muaYini Hüdai ltara•banm 
~t- wnqıldedir. ~ anlaph"IOI' bqkanJalmda toplanmalrtadır. Ko
ki. .._. aiHml YUiJ'et• Pmi"I• misyonun çabtmalan laaklanda fıbay 
OJ'Uacalanmn tla Deri shmalile ha 11WaYini Hüdai Karataban dUn demit
takım dit• raldpl.-1 için karlnaha tir ki: 
olabUecıektir. Simdiki halde ...._ "- KomiaJVD henilı incelemeler 
pek fınat nnniyen ltir müdafaada yapmaktadır. llüabet bir karar JOk· 
öaünde luzlamu aittikçe arttıran tur.,, 
" ablan s ellerle iktifa ebnelc iste- Havadan hOcumlara lral'fl llalllm 
mi,.a arilhaeimler. bu tak-m ma korun11111aı için mevcut mahzenlerden 
ftffaki7etinia t-elb:i tefkil et • iatifade edilmesi mukarrerdir. Duy
melıtedlr. duıu-ua sfSre '1ı Yerlmlen de ne 

TOl'kapı. E"llP - a. talamlar. tekikle il~ edilecefi arqtlnlmak
thdilik Wrind k&aııeaia ldnci ka- tadır. 
tepft .................. ıs-ı.w. 
Ur. Fabt seaç elema•lardu pptl Daldor • e avubtlarai 
... • ta1Pmı.n. .....-. ilerledik nrailsi 
çe - olacafı keatin1-.s. M .. aa MalmOcltlrHlkleri lıtanbul Etlbba 
Fe.-ltahçe - Topka"I maçmcla ol odaaı ve baroau taraflarından doktor
~ sibi afirpriaı.le .......... bili- lara " awkatlara sınıflarına ıöre 
ns. takdir eclben maktu verci miktannı 

S. C. S. u bularü itiraz etmiflerdL 
Sümerapor konareai ırtnana Bakanhtmdan l•tanbul Ft-

Samatya Sibaenpor ldübft 17_11_ nanı tetldlltına yeni emir ıelmittfr. 
931 tarihinde Japtıfa fevkalade top Bwıa ııre, Etibba odau •e barOlar
laatada idan heyetinin teklifi üze- ca takdir edilen maktu nrcilerin ka
rine bm1m dahilindöi spor te _ bili itiraz olup olmadılı tetkik edil· 
teldriill•rile lairl8f1nui •e bu suret- mekte olduiundan fiındild halde mal 
1 k etli memarlulrlannca ltiru edilmemesi 
• 
4H~ "lllGttehit Mr tetekkül bildirihnittir. Binaenaleyb Etibba o

me,dana setira1-ui ni IÖs birlitı1• dası ve buolarca takdir edDm mak
•kanrl~-~ll!'t~ır.ılm•ı~lb-ıır • ..__ ..... __ 1 tıa veqiler tabail edilecektir. 

Ecnebi~ kur 
uaul6 türkçe tedriaat Haliç •"ill..U. ele nhtun 

KUJtGr Babnhlınclb ldlltllr direk- yapılacak 
8rl01derine gelen bir yayıma 16re, Ekonomi Batranııp. Galata nh-

ecnebi tabilyetli talebeler için Hlzu- tmum Tophaneden Fmclrldqa kadar 
mu halinde kur uıuJU takip edilebil~ usatmıya karar •ennta. bunun için de 
cektir.. Tarih ve eofrafya derelerinin bir p1ln yaptırtnqtır. Ekonomi Ba -
kur uıultl ile okutu~ aynca kanhlı bundan bqb, Haliçte de 
bildiriJmiftir. Bu ıistem tlmdiye b- nbtan ya911mHma karar vermlftir. 
dar çekilmif cUçlGfil ortadan kaldır- Rıhtan Eminönünden Unkapanma, 
lDlf olacaktır. Os~I mektep mtiettft- Galatadan Azapkapau veya Hukö,.e 
leri diln ldlltilr direkt6rU Tevftlriıı kadar uzayacaktır. Eytlp ttamny bat 
batkanbinıda toplanmlflar, yeni e- tmm yapdması yalan ~dail. 
m1rıer1n tatbik ••lanm ıarfltmlt- llk&lce 1Pmbıld - ~ ,.._ta· 
letcllt. • n11@111•ıı. 

' Konfranslar 

ROMAN 
Peyami Sala •~n ... At., Gün., Jıli6iinde )'Qpdıııa 6ir toplantıda 

romen mnaa etrohıwl• 6ir 1ıon1.,..,.. Hmlİftİ. Ba ltoaleranan iUı iu
nwu "ün nefNfmittilt. 

Son ~de 6qin.,.,. alı~: 
Roman en 1erbest edebf nevidir. 

Bunda n•ul bir muayyen ınimari tek· 
nili ve kanunlan muayyen bir hen
dese a~üail anyabilirb ki, meseli 
hakı"ld hayat vak'alarmdan ziyade 
kendi ibtirulannm taribini ve fikir. 
lerinin aqrint yuan bir Anatole 
France için kalbinin destanını yazan 
bir Pierre Loti için intan purunun 
dıpn baritasmı çilen bir Paul Bour
ıet ve içeri buitaum çisen bir Mar
ceJ Prouat isJn. ftlbasıl romanı ayn 
ayn mahiyetlerde anhyan muharrir
ler için elbette herhanıi hir umumi 
kaideden bahsedilemez. ~abiyet oJa
raJr pek çok nevilere ayrılan ve dai
ma ..W kalan roman, mbnarüıin ri
~ " hendeaf toelmiiinden elbr.te ki 
d~ıma mahrum olacaktır. Bu tnabru
mıyet :ona. yaratmaJannda hllrri~t 
verdffj iein iyidir: fakat her lalrri
yetin ............. daftt ettill. 1aai 
::~~ --.W doprdufu için de 

Bu anal'fl hilhuea BOyfik Muhare
bedm eonra yudaa birçok romanJar
da atrllflr: Yenf edeWyat ekolleri
nin, Wr elrll nuarlyeJeriJa bikihı bU
tin arttmbiı bu anarfi Yllstlnden ro
...._ ldtlik lmefi. harpten evvel 
u ~k te .. lls etmlf olan roman ni
~~ybolmafa ,U. tutmuıtt.ı. Yine 
... e. 1111rp eomı nerleri ırasında, tek
?ilr itibarile, ltfr "roman-tvpe", bir 
örnek roınan bulmak pek cüç, nere
de iıe imk!nsudır.,, 

Roman teJmifi bir tren yolu gibi 
raylarla mukayyet defi!, bir deniz yo
lu cıöi olduqa Hrbesttir. Ham ro
man.. ~etkenli bir Cemi ıibi romancı
nın rçınd.en esen rilzıtrJara kendini 
vererek .sibaldar yapmak ıuretile pek 
entereaan da olabilir. Ancak romanın 
nerelerden ıeçecefini ve nerelere uğ
nyacafını kendiıinin bilmesi tarttır. 

Bence romanın tne•auunu tayin 
ede!1 teY bayat oldutu libi, tekniğini 
tayın edenb feY de hayattır. Fakat ro
~nın • ayatı. aaıl hayatın içinden 
bu toercib ve birçok teferruatı ilunaJ 
e~en bir huıt.a oldulu için hatb bir 
ıunma dbl olmalı ıaa.ceUr. roman 
Yalr'U( ba111tın sıraamı takip ede
mez. Burıda da birbç lltır okuma
ma bin verinls . 

"Evveli menuumuz olan hayat 
valr'alamu tabit maıile yumakta is-

:VZf'dL=lcn ., ..... ı... 
ndlı fdfp hiç )"Ullaryacafg. 

~ u fflınıanlu Ye fada ıddedece-' 
fi•: hldiselerin kronolojik sırasmı 
~eiittfrecefiz, yani vulr1 tarihleri 
ıtibaril~ teaelıUJ etmelerini itibara aJ. 
mıyacagu. Demek evveli bir ''tercih 
aonra da bir ''takdim ve tehir .. ya~: 
cafız. Fakat ban bayat vak'alan var
dır ki, tabit sıralan. roman teJmifine 
de uycwı celir. BW\lan kilçUk bir 
tadil ile, batta oldufu cfbi almak 
mUmlrilndUr. Yahm bunlann çok na
dir olduklanm unutmayalım. 

Romanm bünyesinde dart unaur 
nrdır: Garme (yani biltiin ıttılalan 
" iatıDala.S hullu eden tamr unau
ru), dUfllame (yani bittin batıralan, 
muhakemeleri Ye dimi proeedeyi bil
diren tabUJ 11D1Uru), konu.- (bu
tla mtlktleme unauru), kımıldama 
(büttln nk'ıyı Ye iradeleri tecelli et
tiren hareket untmu) : Tuvir, tablil, 
m«"'leme ve hareket. • 

'Ronwnm kabramanlan nlr'ayı ya
pmak için tıpla bayatta ol4utu cibi 
ıörilr, d°'ilnilr, Jronuıur ve kımıl
darlar. Fakat bu ma lnunm kendisi· 
ne at...4ir. Her intan kendine clSre 
_,,.. itJrlr, IOftrll dlfhilr, aonra 
baaufur .. lamddar. Halbuki baıka 
birine ............... n Dlr ana o
nan nasıl clrdilfilnil ve dGfilndOIU-
-nl ~-·:riz· Dk IDce ~ 
Ye aöalerinden ıttılalanna ve dOtiln· 
celerine intikal ederiz. Hareket ve 
vak'a, ruh! hayatımınn baricllqmni 
alametidir ki bOdln huualyet. tefek· 
Jdlr, ahllk ve lndemiain terldbüal ta
F Bi.ı hareketten ruba intikal ede
riz. Yani kenclbnisi tanımamam ak
sine olarak batkaJannı tamrken bu 
dart unaUT tam tenine ameliye ya
par: Kendimiz eneıt ılrilr. dUtilnUr, 
konutur ve kımıldarken batblarmın 
evveli hareketlerini. t8ırlerini. aonra 
ıuurlannm mubtınalanm anlanz. Ha 
reket bi.ıe ruhun ci.ıU clllini tercüme 
eder. 

Romanm vak'uma ve inunlarma 
karp ob,t.ktif pllnda bulunan okuyu
C11DUD da romanm ruhuna buJ(U ede
bilıDetll için bu kapılardan ıeçmeai 
Mınmclır. Romında her uman harlcı 
~ deruni aaiklen, hayat
tan lalmaaa, mUphbntaaa talcerr .. e. 
hareketten fikire, terkiptea tahlile ve 
neticeden ..W.. ctotru a1..-ndit. 
Mademki romemn laa,.alı lla,.ttır, 
IUdSnce ba,atm bu topla ü1Wafnclen 
tahliline ıeçmelidlr. YUli vaJr'anm 
bayat kil De • ylldl tanfmdan 
batlıyarak her lr8çlk .......... aı
nyı takip etmeliyis ı Dk hce hare
ket, aonn mGktleme, eoara tuYir ve 
en aonn tahlil. 

Klçllr bit mllal ister misiniz? 
ı - l'ericlaa. ıece aynalı dolabı

lllll D ,P Jrabna 11ft1,._IL 

pısmı kapar ve kilitler. (Hareket un
suru). 

2 - Bunun sebebini arkadapna 
fÖyle izah eder: 

- Korkuyorum, azizim korkuyo • 
rum. Elbiselerin birer inaan cibi can
lanarak dolaptan çıkma11ndan ve üe
tüme yürümeainden korkuyorum. 
(Mükaleme unsuru) 

3 - Dolabın kapısını kilitledikten 
aonra raahttır. Yüzünün elit çizpleri 
ıevteıniıtir iWı .. (Tasvir umuru) 

4 - Feridun korkaktır, evlithk 
olarak alındığı bir konakta hep alt 
katta ve kömürlüğün yanındaki ka
ranlık odada yatınldı&ı cünden beri 
korku bisaini taııyor ilib... (Tahlil 
unsuru). 

Şimdi biz, bu Feridunun korkusun
dan dolap kapılarını nasıl kapadıinu 
ve arkaclıa!Jlla ne söyleditini bildir • 
meden, yani hareket ve müktlemeye 
değil de onun vehimlerini tahlil ile 
baflaruk, korkutunun bütün mAııevi 
hayatına nası musallat olduğunun piri 
kolojik izahına cirifinek, yilzlerce .. 
tar veya sayfa yazmamın ratmen Fe 
ridunun korkaklığım zerre kadar du
yurmut ve yaa1tmı1 olamayız. Çünldl 
hayat dili, bizim dilimizden daha mil· 
rekkep ve daha beliğdir. 
Romanın küçük veya büyük sahne

lerine tasvir, tahlil, batti mükileme 
ile baslamak. hayattan üstün bir bell· 
gat iddiasına ıiritmektir ki eserimizi 
öldürmek suretile bayat bizden inbh 
mını alır. 
Romanın yapısına 'ait sözlerimi bi

tirmeden evvel ıunu da ilive etmek 
isterim ki melekesi veya kabiliyetJ o
lan romancı, eaerini yazarken bu ura· 
yı rasyonel bir pllnda düJ.~nmez; 
artık romanın kendi niumm do • 
ğan bu teknik onun için bir itiyat ot
muıtur ve ıuurauır, otomatik bir tars 
da kreasyonunu idare eder. Belki bu
nun için birçok rODJ&nıcılar plAn yap
maya bile llizum cinnuler ve belki 
bunun için bazı mUnelclritlerln ena"ed 
bir romaa tekniii olmadıimı aannet
mete kadar vanmıtır. 

-3-
Şimdi de romamn yapıundan Gal6 

buna ait !Artlara geçe"ek birkaç keli
me eöyledikten aonra bitirmek istiyo
rum. 

lyi bir romanın üsl(ibu, tabiatile. 
bünyesindeki dört unsurun ritimlıerinf 
takip eder: 
Rarel:~~ adine .-.. 

fllltp çevik, dimmilr, net o1mah ve 
her türlü sembolik ve psikolojik .,.. 
vir ve tahlilden kaçmalıdır. 

Mükilemede, karakterin nev'ine g& 
re, üslGp tipin zihnt proaedesini. talı· 
si ve kendine mahauı mihverini. cüm
lelerinin busull tiklerini, basıh bUtUn 
ruhi aynbtmı, yani kahramanın ken
di üslGbunu vermelidir. 

Tasvirde, romandaki insanın 1arl-
1üne cöre (muharririn cörlifüne. ,a
re aala delil!) üslGp ayn ayn f8lrane 
veya reel unaurlan ibtin eder. Bir 
mahalle bekçisinin ıece kCSfeden ce -
len ayak 1ellvine kal"fl ittılaı, bir mi 
nevverin ittilaından çok fa•ldıdır. Ba 
ayn ayn tasvirlerde üalup, mOkileme 
de oldufu pbi, zihni faaliyetin tipik 
ömeğini vermelidir. 

Tıalılilde de böyle. 
Fakat otobivotrafik roman1arda ft 

ya muharririn dotrudan doiruya mil 
dahaleaile hiklve edilen yan otobiyol 
rafik romanla· da tasvir ve tahlil, dp-

lerin aeciyelerini bomıamak '8ftile, 
romancmın hUvivetinl veren bir tlalip 
l• ;fade odnn•bilir. 
~.nmu biti meden ,unu da illn 

edeyim ki pheaer btegorlllne dlıbi1 
ıfbel bir roman, romana ait mnele
leri, romana dair verilecek bin konfe
ranstan daha iyi halleder ve blltln bu 
tahminleriimzi devi en pli tartları 
haiz olabilir. ICqke bu barikullde e
serler çıksa da beni aık ark tublb, bat 
ti tekı:lp etae 1 

latanbal 7 inci icra --arluima
tlanı 

Be1oilunda p_.palu otelinde i
ken hilen Pariate ikamets\lu meç. 
bul S.fik ı.ada. 

Y Gl'W'aa• Yazıc17ar.m lriradan mi 
~ aJ1ıca1ı olan 3580 &r
ta1111ı• için y._p lan takip 'letice
.W. tarafauaa ~öndwile11 öd ... 
eaiıri ilwaet .. alumam meçlluli,eti 
......,. teltlii edihn ... ;. bir •"I 
1.ld.tetie ilin• tet.up.. karar •• 
rilmiftir. 

..... illa tarihind- itiltaren ... 
•"I urfnada borcu öcl-..is ••P 
bu müddet •arfmda itin•cla w
mamz ve ,.ine icıoa •• ifl&a IC -
74 iindi maddeei •· ~°bmoe lleyaa 
da Mılanmamz a1u ............ len 
.,. iflas kanananua 78 idei macldeei 
mucibince hapisle tasYik ohmeca • 
f1111S I.._ t31 1113 ea"llh Me
'9!'9 _..._....., --
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Dünya Gazetelerine Göre Hi.diseler 
Staviski Müthiş Bir Kumarbazdı 

Staviski Asıl Adıyla Görünmek istemiyor
du. Gençliğinde Bazı Hatalar Ya~mıştı 

"Le Petit Pari.aien" den: 1 
Staviski muhakemesinin onuncı.. 

celsesinde mahkeme La Volonte ga
zetesi müdiri Albert Dubarry'yi is
ticvap etmiştir. 

Dubarry gazetesinde Staviskinin 
teşebbüslerine müzaheret göstermiş 
ve kendisini it bakanı Dalimier'e tav
ıiye etmiıtir. 

Dubarry mahkemede dedi ki : 
- Bu iş nasıl oldu da böyle bir 

rezaleti doğurdu. Bundan küçük ta
sarruflar mütesair olmamıştır. Bu re
zalet ve paniğin iki sebebi vardır: 

• Biri adli, diğeri de sıyasaldır. 
Staviski muvakkaten tahliye edil

miş olduğu zamanlarda bile birçok 
dolandırıcılıklar irtikap etmiıtir. 

Ben Staviıkiyi 1932 senesinde ta
nıdım. Ben adliyeyi haberdar ettiğim 
ve Staviıkinin bir santimini bile al
madığım halde tevkif ve hapıedil
diın. Çektiğim sıkıntılardan bahsede
cek ve merhameti celbedecek deği
lim. Fakat size soruyorum: "Asıl suç
lu memurlar nerededir? Bu İ§in mey
dana gelmesine yardım edenler nere
dedir? Onları görmüyorum 1,, 

Dubarry uzun bir nutuk söyledi. 
Reis sükunetle dinledikten sonra sor
du: 

- Staviskiyi ne suretle tanıdığını
aı liitfen söyler misiniz? 

- Cote d'Azur'de bir gazinoda 
oturuyordum. Bir kimsenin büyük 
mikyasta oyun oynadığını gördum. 
Bu meçhul zengin adamın kim oldu
ğunu sordum. Bana hayretle cevap 
verdiler: "Bilmiyor musunuz? Alek
aandr.,, Ben müstesna olmak üzere 
herkes onu mühim bir şahsiyet ola
rak kabul ediyordu. Ben tevkifim· 
den evvel Pariste böyle birçok büyük 
•damlar bilirdim! ..• 

Alexandre, Dubarry'ye macar tah
vilitından ve bu işe yüzlerce milyon
luk frangı tahsis ettiğini söylemit·· 
Dubarry bu husuıta demiştir ki: 

- Birkaç gün sonra Alexandre 
hiddetinden deli olmuı gibi bana 
celdi: ''Gazinoda adeta bir skandal 
old~ diye baj'l"dı· On iki kiti gazi
nodan koğuldular. Bu bal benim it· 
!erime halel verdi. Gazinoya girme
me konulan memnuiyeti refettirebilir ... ) 
mısınız.,, 

Dubarry bunun üzerine te~bbüste 
bulunmuşu da muvaffak olamamıı
tır. Fakat Alexandre ile beraber ga
zinodan çıkarılan iki kiti tekrar ka
bul edildiklerinden Dubarry ikinci 
bir teıebbüste bulunmuıtur. Alexan
dre'ın bana kartı emniyet gösterdiği
ni itiraf ederim. O bana Alexandre'ın 
küçüle ismi olduğunu itiraf etti. Asıl 
Staviski adıyla meydana çıkmak iste
mediğini, ve gençliğinde bazı hatalar 
iflediğini söyledi. 

Dubarry direktörü bulunduğu Vo
lonte gazetesini yaptmak için müt· 
külit karpsında bulunduğundan A
lexandre'dan 1 ' milyonluk yardım 
istemiştir. Dubarry btınu söylerken: 
"'Fakat kendim için hiçbir şey iste
medim!,, demittir. 

O zaman iç bakanı bulunan Chau
temps, La Volonte gazeteıiM yar
dımda devam ediyorm1't. Bu suretle 
Dubarry ayda 40 bin frenk temin e
diyormuf. Dubarry bundan sonra ge
ne mildir olarak katnuı .. Staviski ga
zetenin yazı ifleriyle meıgul olmu
yormut. fakat biraz sonra Alexandre 
taahhütlerine riayet etmediğinden ay 
rıldıklarını söylemiştir. 

Reis: 
- Demek oluyor ki 1932 eyliilün-

No. 180 

Matlam Stavialıi mahkemede auulıatı ile yanyana 

de konuşmalar bitmiJ. Bu zamanda 
Staviskinin Bayonne'daki faaliyeti 
hakkında ne biliyorsunuz? 

- Kendisi hane belediye ikraz 
sandığı mali ajanı olduğunu söyle
miıti. Bu sebeple ben Garat'nın 
Fransa bankası umum müdürijne 
gönderdiği mektuba müzaheret et
tim. Bu sandık, tehir vilayet ve dev
let kontrolu altında idi. Nasıl olur 
da ben bu itten ıüphe ederdfm? 

- Belediye reisi ve aaylaY olan 
Garat kuvvetli bir tahsiyetti. Stavis
ki size müracaat etmekle daha kuv
vetli bir tahsiyete müracaat etmit o
luyordu. 

- Sözünüzü tasdik ederim. Çünkü 
sahte tcvazuun yeri burası değildir. 
Ben bu iıte epeyce imali nüfuz et
tim ve iluth daha ziyade nüfuJ kul
lanmak niyetinde idiın. 

Stavisld bana it bakanı ballmıer•yt 
tanıyıp tanımadıiımı sordu. Ben de 
pek iyi tanırım, dedim. Staviski ba
na istidasını verdi ve ben de alıp 
bakana verdim, dedi. 

Dubarry it bakanına, Alexandre'a 
• yardım etmesi münasip olacaiını söy-

lemiş, bunun üzerine Alexandre da 
La Volonte gazetesine yardım etmit. 
İctimai yardımdan maksat, sigortalar 
parasiyle Bayonne belediye ikraz san
dığı bonolarının satınalınması mev
zuubahisti. 

- Ondan sonra Dalimier'yi birkaç 
kere gördüm. Fakat bir daha bu iş
ten bahsetmedik. İstintakta bana Da
limier'in Staviskiyi tanıyıp tanımadı
ğını yüz defa sordular. Bilmediğimi 
'Söyledim. Dalimier, bu itten dolayı 
itham edilmedi. Bilikiı tebrik edildi. 
Fakat ben hapse atıldım. 

Müddeiumumi: 
- Dalimier tebrik edilmedi. Fakat 

aleyhinde bir deli lolmadığı için it
ham edilmedi. 

Bundan sonra ticaret bakanının, 
it bkanma gönderdiği ve belediye ik
raz sandığı bonolarını satınalmadığı 
için algotta 9lrketlcrlne •e lçffiriat 
sigortalara tavsiye edilmesi hakkın
da yazdığı mektuplar okundu. 

Dubarry bu itte hiçbir alakası ol
madığınİ yalnız Staviskinin tetebbU
süne müzaheret etmekle iktifa etti
ğini söyledi. 

hakknndn'; fakat mademki Tanrı si
ze iman bütünlüiü nasib etti, dini bil· 

K 1 R M 1 Z 1 V E S . YA H 1 !~:i~i~:::::!!:~ ::ı~~~r~~i:.t;t 1 zi yedirip içirmek, okutup yazdırmak 
için hep ben masraf ettim, onu hiç 

S T E N O H A L düıünmUyoraunuz ... 
-----------d~~---....;_--------:1-:-v --::d~ıt-'. Julicn ta içinden yaralanmıt: "it· 
Gardiyan odayı bir parça üzelt- Juline büsbütün umutsuz uga --,· te baba sevgisi ı ... " diyordu. Zindan-

meğe çalıtırken J ulien kendi kendi- müt eibi idi. Babasını nasıl koğacagı- cı kapıdan gözüktü: 
ne: "Tesadüf bizi dünyada yany.ana nı bilemiyordu. O pek anlayıtlı ihti· - Monsieur, dedi, misafirlerime, 
getirmi,, dedi, biz de biribirimize ka- yarı aldatabilecek kadar gösterit yip· r 

Ol v• makta o anda kuvvetinin üstünde bir babaları görmeğe ge ınce, en iyisin-
bil olan her kötülüğü ettik. ecegım ıeydı'. den bir 'işe pmpanya cetiririm. Bi-
anda da bana son bir kötülük daha et- · · ı 
meğe geliyor.'' Bütün imkanları gözden geçiriyor· raz pahalıdır, ıışesı atı frank, ama 

du ·, birdenbi e adeta bagvırırcaama: yürek tazeler. • 
Gardiyan odadan çıkar çıkmaz ih· k b" · ı - Ben para biriktinlirnl dedi. Julien çocu ça ır sevınç e: 

tiyar ters ters sözlere başladı. JJ k deh t. · d di k 'd -1" 

1 Bu dahice söz ihtiyaruı ,.ehreıini - ç a ge mn, e ; orı Oı• 
Julien göz yaılarını tutamadı. çin- :ı d "k' mah ı d 

d 1 k Ve J ulien'in vaziyetini degvi•tirdi. da olapn ı ı pus var, on arı ı den ku urmu, gibi: "Bu ne a ça ça- ., 
sına zaaftır! dedi. Bu he·if her girip Sözünün bıraktığı tesir Julien'in, çatırın. 
çıktığı yerde benim ceaaretaizliğimi babasınm kal'fısında duyduğu küçük· Zindancı herifleri içeri çağırdı: 
bire bin katarak anlatır durur; v elo- Hlk hissini gidennitti; daha sakin bir bunlar kürek ınahkUmiyetini bitirip 
nod'lar, V erıi~rea'de hüküm süren bü- tavırla devam etti: tekrar bir suç ifliye-ek hapishaneye 
tün 0 bayağı mürailer için gün doğ- _ O parayı ne yapayım? dönmüşlerdi, yalanda ağır hizmete 
du demektir ı Onların Fransa' da be> Julien paranın bir lmmmı kardet- gönderileceklerdi. lkisl de gayet ne· 
rusu ötilyor, sosyetenin her tilrlil lut- terine bırakmak niyetinde olduğunu şeli, ustalıkları, cesaretleri ve soğuk 
funu elde ediyorlar. Şiındiye kadar hiucttiriyordu; ihtiyar keresteci de kanlılıkları ile nam kannmq birer 
ben: "Doğru, para onların. biltiin pn bir meteliğini elden kaçırmamak ar- canavardı. Bir tanesi Julien'e: 
tcref onların, ama kalb au.leti benim'• susu ile yanıyordu. Uzun uzun. atet- - Bana yirmi frank verin, si.ze bil
diyebiliyordum. 11 ateşli sözler söyledi. Julien iti ala- tün hayatımı anlatayım, dedi. Bakın 

"itte sözüne herkesin inanacağı bir ya vurabildi: ne tatlıdır. 
ıahit: benim ölüm karşısınd~.korkak- - Mevla, dedi, vaaiyetnamem için Julien: 
lık gösterdiğimi bütün Verrıeres hal- bana ilham gönderdi. Ka-de,Jerimin - Ya yalan söylerseniz? dedi. 

ingiliz kabinesinde 
Değişiklik 

"Le Tempa" dan: 
Baltluin bu,ün yarın kabinede 

yapJacalt deiifilılilılerle lt•~t/.a
facalrtır. V •rilen haber• göre ka
bine aMrlannın 22 den 20 ye indi
rilme.C mutuauwrdir. Scçimclc 
nam:&etliklerini lıoymamıf olan 
Bahriye Birinci Lordu Sir Bolton 
Eyrea • Monaell ile Hava Balıanı 
Sir Philip Cimli/le • Led•r'İn yeri. 
ne baıltalon ll•tirile.:.lrtir. Eden 
taralmdan ilacla. •clilmif olan Vlaa 
lar Soayet••İ Balıanlıfının lıaWrn. 
lactıiı halılııntla bir fGyİa dolot
malrtaclır. Eden müateml•lı• Hya 
bahriye halıanlıiına tayin edil••i
lecclıtir. Bu takdirde Charchill, 
milli müdalaa bakanlıiına ptiri. 
lecclıtir . 
Pclı aiır bir ıelıilde maflup o

lan Rarruay Mac Donalcl'ın aiyual 
mealefincle devam edecefİ pelt 
iimit cclilmcmclrtcdir. Mac Donabl 
aiyaaal hayattan çelıilecelıtir. 

Yunan Krafı 
Musolln i ile 
Görüşecek! 

''Le Petit Paıüicn" in Rqpıa 
muhabiri yaaayor: 

Saray ve İtalya hükumeti, Yunan
lıların tahtına davet ettikleri kralla
rını merasimle kabul etmek için hu
susi birçok tedbirler almaktadır. Sa
lonlu ve yataklı vagonlardan mürek
kep hususi bir tren Romadan Mo
don'a hareket etmiştir. Kral Jorju ve 
kardeşi veliaht prens Paul buradan 
trene binecekleı:dir. İtalya kralının 
iki yaveri, prens Ruffo di Calabria, 
saray teırifat şefi, dış bakanlığı pro
tokol şefi Kont Senni, saray yüksek 
memun.ırından Kont Cittadini, Yu· 
nanistanm Roma sefiri • Metaksas, 
kral ve veliahtı, hudutta karşılıya
caklardır. Kral dogruca Floranaaya 
giderek hemtiresine misafir olacak 
ve babası kral Kostantinin mezarını 
ziyaret edecektir. 20 Teşrinisanide 
kral Floranaadan Romaya gidecek 
ve İtalya kıah Victor - Emmanuel 
tarafından kabul edilecektir. Ayni 
gün öğaeden sonra V cnedik sarayın
da A:ussolini ile görüıecektir. Ayni 
t11mln •qanu kral Romadan husuııt 
trenle Brindiziye gidecek ve 22 teşri
nisanide Yunanistana gitmek üzere, 
Elli kruvazörüne binecektir. İtalyan 
donanmasına mensup iki harp gemi
si Elli kru~zörüne refakat edecek
tir. 

iNGiL TERE VE MISIR 

italyanlar Mısır Hadise· 
lerini Nasıl Görüyorlar ? 

Rılatımcla Preıu Dauacl'u 
''Le Tem,w' ın Roma malaahiri 

)'CPıyor: 

Mısır ulusseverlerinin hareketi, 
son haftalar zarfında biraz hafiflemiı 
gibi görünen İtalyan - lnciliz rek~
betini yeniden uyandıracağını ı:annedi 
liyor. Akdeniz meselesinin hallinin 
mütkülletmeainden, bunun neticesi 
olarak da İtalyan • Habet ihtilafının 
hallinin de geçikeceğinden korkulabi
lir. Bu manidar tefsirlere İtalyan mat 
buatında teaadüf ediliyor. Corriere 
Padano gazetesi bir makalesinde Ha
bet ve .Mısır meselesini tetkik eder
ken Nesim }>Qıanın İtalyan malları
na karşı boykotaj yapılmasını tetkik 
etmesi, İngiltere için bir muvaffakı
yet gibi sayılmakta olduiunu yu
dıktan sonra diyor ki: 

''Fakat Mıaır, coiraft durqmıı iti· 
barile flete'tiet tnglft'~Ycnin bir müs-
temlekesi gibi kalmaia razı olıacak 
mıdır? Hiçbir zaman halledilemiyen 
bu mesele, lngilterenin ittirak ettiği 
ve arsıulusal gerginliği mucip olan 
her meselede, bir kat daha had bir 
şekil alacaktır. 

teı:Yi ed•n laallı 
İtalya - Habeı ihtilifı İngiltere Ot 

Mısır arasında görünmez bir reka:: 
uyandırmıttır. Çünkü İngiltere ~ 
kUmeti. bize ait olan bir müsteaıl 1..., ifini, Büyük Britanya İmparator it' 
tuna ait bir mesele haline koy~~ ..... 
temiftir. 1nıiltere, Akdenizde ~ 
lattıiını iddia ettiii tehlikeye yr 
koymak için, .Mısır üzerindeki tal 1')ılt 
lanı daha bariz bir tekle koyıııa __ ;v 
Mısır ulu11ever hareketinin t~ 
ınqru bir ıekil almuına ıebep 
muttur. ısa. 

Biz bundan iki netice çıkarıol 
Jttifa edeceiiz: Birincisi, İtalya.~.~ 
bet ihtilifı cibi u haklı ıörUJll.";: 
bir mesele lcarJlsında, Akdenizd~--~ 
rupaya taalluk eden meseleleri. ~ 
etmek pbi bstamn bir daha itı-: 
edilmemesi, diğeri de, Britany• 4: 
paratorluğunun nazik ve çok ~ 
bir tqekkül olduiu ve bu tqek~ 
ancali çok bilytik •mebaretle ve ., 
ne hareketlerle muhefuaaı kabil 
cağıdır .,, rf""" 

lngllterecle 
Saylav aileler 

"Le Tem,w' ,_, 

Son lngiliz ıeçiminde efradı P':. 
mentoya giren birçok aileler var -
Meseli Lloyd George ile oğlu G.Y~ 
Lloyd Georce, kızı Mi11 Mecın, r 

. inbiraderi binbap Dven GaldeD .. 
1 lav aeçilmitlerdir. . __ ,... 

IAydy" Aıtor ve oğlu, kainb~ 
ri binbap Astor, damadı ve ~ 
hep saylav ıeçilmiılerdir. Liber ,e
den lsaac Foot üç oğlu ile n•~eıa 
liklerini koymuıtar ve içleriJ1 td'• 

ı yalnız Dingle Foot kazandllto-J-
1 Amele partiıinden Anenrin Deı kof" 
, de saylav seçilmiş, fakat kansı • ,,. 
' yada mağltlp olmuıtur. Tho11'11 ,, 
1 Vinston Churcill seçilmitlerac de 

1 
ğulları kaybetmitlerdir. . e• 

Yerlerine yeniden intihap edil::...: 
12 ~adız:ı aaylav için 65 kad~ cJıO 
zetlıklerıni koymutlardır. Eski :deO 

Cenup cepla .. ind• aiaç, iman, lundalılı Jinlemeclen ilerli)'en ve ölüm 
Nfan tanklar 

a.ylavlardan ancak dokuzu ye 111.,, 
aeçilmlılerdir. Bunlardan altJIJ ~ 
hafuakil\ biri liberal, biri aıUI t,1#• 
ye biri de amele partisine meıııuP rf" 

Anlattığı vakalar insana tiksinti ve
ren ıeylcrdi. Onlan yapan hiç tüpbe
ab korku, yılmak nedir bilmez bir 
adamdır ama artık onun yürefinde, 
para hırsından bqka hiç bir hiı de 
aramamalıdır. 

Herifler gittikten sonra, Julien'in sa
bahki hali kalmamıştı. Kendi kendine 
karıı duyduğu öfke geçmişti. Ma· 
dame de Renal gideli beri çektiği iç 
acısı, bir taraftan da korkaklığın 
agusunu kattığı o acı artık değişmiş, 
gamlı bir dü~ünce halini almııtı. 

içinden: "Günler geçip de. diyor
du, görünüşlere kapılmamağa alıştık
ça, Paris salonlarındaki insanların da 
benim babam soyundan namuslu kim
seler veya bu iki kü· ek mahkumu gi
bi becerikli birer hergele olduklarını 
anlıyacaktım. Söyledikleri dotru, sa
lon bayları 1ebahleyin kalktılar mı: 
Bugün de ka-nımı doyurmak için ne 
yapsam? diltilncesi içlerini kemir
mez. Bir de namusluyuz diye böbür
lenirler 1 bir jüri heyetine de seçilin· 
ce, açlıktan baygınlık duyduğu için 
bi- gümilt çatal bıçak takımı çalmıt 
adamı, koltuklarını gere gere mah
kum ederler. 

benzerini yapmaktan çekinmuler •• 
"Tabii hukuk diye bir teY yok

tur: bu tabir, büyük babalan XIV ün. 
cüLouis'nin bir müaadere buyrutu ile 
zenginletmit, geçen beni 11klftıran 
genel aavamanm alama yarqır köh
ne bir budalalıktır. H ukuk, ceza mü· 
eyyedesi ile falan ıeyi yapmaktan me
neden bir kanun yapıldı mı? o zaman 
doğar. Kanundan önce, tabii olarak 
ancak aslanın kuvveti, yahut açlık du
yan, ütüyen mahlukun ihtiyacı, hası
lı ancak ihtiyaç vardır ... hayır, ıcref, 
itibar gören inaanlar, talihleri yar o
lup da elleri suçta yakalanmamış bi
rer edepsizdir. Sosyetenin beniın pe· 
time taktığı g~ncl savaman, bir al
çaklık sayesinde zencin olmUf... Ben 
cana kıydım, cezamı hakkettim, ama 
bu suçum hesaba atılmasın, beni 
mahkum eden Valenod, aoayete için 
benden bin Irat sarartı bir lnaandır." 

kırdatır: Balufları ile de onı.ra: ~ 
le blr kartdıp olunca, i~~~~ ;..
clai otlunun bfa11 kcawnc-
minnet bilmez? der • ., ;__ 

Bu dil1Unccler belki doir:.!~f.!!! 
ölümü de arzu ettirecek cL f/J 
idi. Bet unn cUnü böyle lei ıfJf' 
fiddetli luskançhlda ıavrandıtıı;,t f#I 
dliiil .Mathilde'e kal'fl ne~ 1~ tatlılıkla hareket ediyordu. sır ~c
J ulien kendini öldürmeii tip.~ 
aklındJn geçirdi • .Madame de uıtd ; 
hasreti, bu derin acı, onun r~ ,ı
nirlendirmifti. Al'tlk ne se ııf M 
yatta bir ıeyden hotlanıY0~· birJ~ 
hayalinde gönlün& avutaca ~.iır 
bulabiliyordu. Böyle kıJDılda 0 r, •" 
kapalı kalmak sıhhatini ~·11ı{ıe~ 
yunu, genç Alman Universıtc ~ 

ki ıibi cotkun ve sayıf ~~ 
Zavalhlann ruhuna UfUten bit ,.. .. 
pk almaz fikirleri f6yle ~ert Ja~ 
ft1rle batmdan s&Tmak lç ':,ecsı,_,.-..., 
len o erkekçe uametl kay "kit ta~ 

"Halrikıatl ıevdlm ... fola":,iç ~ 
de? ... Her tarafta m6r~ıltlı1cii rd~ 
aa prlatanhk · en fazıle e 

' DU büyüklerde bile böyle ... ,, ırdl 
da bir tiksinme ifadesi bel d ;.e,. 
yır. insan insana itf mad ~ e r' 
"Madame de..,, yetimler ~çil' ı:, 
tarken, bilmem hılngi prınce ,,,J 

ıına, pireyi deve ederek anlatacak! her birine biner frank vereceiim, pa- - Nasıl söylerim; arkada~ım yir-
Herkeain anladığı bu imtihandan ben, ranın üstü de size kalacak. mi frangı kıskandı, yalan söylersem 
aJmmm akı ne çıkamıyacalım I'' - Ovle olsun; dedi, paranın Uatil haber verir. 

"Ama varanmak lazım gelen bir 
saray oldu mu, bakanlıktan dü~mek, 
bakanlığa geçmek sözü çıktı mı, bi
zim o namuslu salon bayları, bu iki 
kürek mahkumunun karınlarını do
yurmak için işledikleri suçların tam 

Julien mahzun mahaun, fakat afke 
siz ilave etti: ''Babam, haafıliğlne 
~ağmen yine bu adamlardan daha iyi
dir. Ben, ölümümle onun adını da le
keleyip i,ı haddinden qırdım. Para
sız .ıı<almak korkı•o:11. ha,.hılilr " • .,,." 
ıe insanları olduklarından da k6til 
görmekten dobn illet, benim bıraka
cağım üe dört yüz lirayı bahame.'"bir 
teselli sebebi, içine emniyet verecek 
bir fey gibi gösteriyor. Bir pazar r:ü
nil yemekten sonra çıkıp, kendini 
kıskanan V errieres'lilere parasını tı· 

f A tl'6•f ,4f 
N. A 
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"ULUS,, un Dil Yazıları 

Düstur 
deınt.ktu 

d kelimenin başka şekilleri de var
ır: 

I. Edis == Mürtefi 
ıı. Ediş == Bala 
lII. Ediz == Yüksek kıymet, ali, 

mürtefi 
ıv. Etiz ..... Ali 
V. Edizlik == Irtifa 

VI. Tös ... Asıl, temel, sanem 
'VII. Töz == Asıl, menşe, tabiat, 

kuvvet 
VIII. Tusa = Saadetimize hizmet 

( .. eden her şey 
tıı 3> ,,ut: (. + t) eki, sözün anlamı
ti kat ıyetle tesbit ve tayin eder ek-

r. 

Dü +·· -·· · da s ut - dusut: Genış anlam-
trı 

1
kuvvet, kudret, sahip, hakim, te-

e dernektir. 
ıı (4) ur: (. + r) eki, kelimenin ma
ıı:kkı rnuayyen, kati bir sahada ta
(ed uk ve temyiz ettirir. O halde: 
" + iis + üt + ür); son morfolojik 
'l'~ fonetik şeklini kullanalım, DUS
lii ~ === kudreti, hakimiyeti, büyük
~sas olduğu kabul edilen, tanı-

lBaştarafı birincide] 
laıl, ona katiyen riayeti icap ettiren 
şey demektir. ~ani kanu~ demektir. 
Değişmiyen şekıl demektır, um"mun 
riayet etmesi icap eden bir kaide de
mektir. 

Bu kelime arapçaya da, "asıl., "ka
nun" ve "veziri azam'' anlamlarında 
geçmiştir. (*) 

Farsçada da: "sahip, izin, asıl. ka
nun, pişva" gibi anlamlarda kullanı
lır. (O). 

-- - -. 
I. Radlof lUgati. I. Uygur lchccsi. 

ll. Uygur metinleri. Analytischer 1ndcx 
zu den Funf ersten Stücken der Türki
schen Turfan - Texte (Bang. von Gaba:n 

III. Radolf lUgati. 1. Çağatay lehçesi. 
Annlytischer İndex zu den Fünf ersten 
Stuckcn der Türkischen Turfan - Texte 
(Bang, von Gabain) 
IV. Radlof liigati. I. Koman lehçesi. 

V. Divanü I.ilgat-it-Türk. 
VI. Radol Higati. HI. Altay lehçesi v.s. 
VII. Divanü Liigat-it-Türk. 
VIII. Pekarski, Yakut Dili lügati. 
(*) Ahterii Kebir. 
(**) Lisan-ül-accm, I. 

Kuzey 
Suya 

Çin istiklali 
Düşüyor 

lan g"' • • . . b . 
Zlıek. oruşmelerın netıcesım C:A•'--

le ~ :- Chantoung ve Chansi eyalet
tar~nın Japon nüfuzu altında bir muh 
!ll rıyet rejimi kabulüne mütemayil ol-
aınaıarı. 

" ~hantoung'un, Çindeki Japon kuv
lt et eri kumandam general Tada'ya 
t~t§ı soğuk davranmış olduğu ve 
beı~nsinin vaziyet ye: hareketinin §Üp-

1 .. bulundu u söylenmektedir. 
bu Söylendiğine görıc general Doihara 
&i ıabah Tiyen Çine hareket ettiği 
larad.a ahvalin atmış olduğu şekil do-
Yı~ıle neşesiz görünmekte idi. 

2i Ç~n • Japon görüşmelerinin merke
bı" Şıındi Pekinden Nankine nakledil

ış bulunmaktadır. 

U zakşark işi Habeş işin
den daha önemlidir 

ti 4ndra, 20 A.A. - Londra lie Pa
l:~ Ve ihtimal Vaşington arasında bu
ha n l1zakşarkta doğan yeni durum 
•t~kı.nda ~ok mühim noktai nazar te-

~e-~ı yapılacağı haber verilmektedir. 
bıaıı Uyük Britanyanın alestikiyetten 
trı .ruın bir hattı barcı.ket kabul et -
Potsı pek az muhtemeldir. Zira Ja -
lıi ?-anın hareketlerine karşı müessir tJ ~r tedbir alamıyacağını pek ala 

dır etmektedir. 

Siyaıal çevenler, Uzak
krktaki vaziyetin Habeş 
~eıeleıinden çok daha mü
dı Ilı olduğu mütaleaıında-

r. 
lta'nu Çevenler, lngilterenin 1talyaya 
le rıı zecri tedbirlerin muvaffakiyet
'cbtat~ikine karar vermiş olmasının 
l'tt~bı, günün birinde Milletler cemi
aıc \~toritesini Japonya ve Almanya 
'1a Y ıne olarak göstermek arzusun-

n doğduğunu beyan eylemektedir. 
,~nrldığına göre İngiltere, yeniden 
tri !anına siyasetini iyi bir sonuca 
lıl,rırrneden evvel Şimali Çinde arsı
l:e •aı hadiseler çıkmasının önüne 

~ı;tıek azmindedir. 
di1t·1Yasa1 çevcnler lngilterenin şim -
'-n~ halde Japonyanın hareketlerine 
lelik k Çinin finansal planının tahak
lta\r una yardım etmek suretile mu -
bey eınet eylemekle iktifa edeceğini 

1 an eylemektedir. 
~111:ıilttı-enin halihazırda Akdenizde 
"-! llrnakta o!an harp gemileri Çin 
~ ~ göndermesi pek az muhte
l~~· Dııiıleri Bakanlığı çevenleri, 
~~renin anc:aıl Avusturalya, Yeni 
~~. ve Singapur tehdide maruz 
Cili ta takdİrldc müdahaleôe buiuna-

11 ~Üta.leasındadır. '°" lltiltere ile ~vyet Rusya arasında 
~~da vukuagelen bir yakınla' 
~et) ~nyanın Uzakıarktaki ba
de a ~ı-.ne karıı bir muvazene vücu
iı.ı IÖ~ek emelinden doğmuı oldu-

.J)i enınektediı-. 
l'tt ~er taraftan. İngiltere ile Sov
için usya arasında bir istikraz akdi 
Uta{aPrlrnakta olan müzakereler, 
lciıde §a~k vakayiinin almış olduğu şe-

n Ur halde müteessir olmuştur. 
h. lualar. Kurumu nasıl 

te 1 rdurum alacak? 
•lnıakevre, 20 A.A. - İyi malumat 
linıidi ta olan çevenler, bir uzlaşma 
latilay ınevcut oldukça ve Şimali Çin 

a ugraınadıkça Çinin şimdiki 

[Baştarafı Birincide] 
Çin - Japon anlaşmazlığını Milletler 
Cemiyetine tevdi etmekten istinkaf e
deceğini beyan etmektedir. 

Bundan başka Milletler Cemiyeti, 
Mançuri meselesindeki muvaffakıyet
sizlikten sonra böyle bir mesele ile 
uğraşmaktan nefret duymaktadır. 

Milletler Cemiyeti genel sekreter -
liği mahafili cemiyet misakının aza
dan olan bir d<;vlctl~ azadan olmıyan 
bir devlet arasındaki ihtilafa dair olan 
17 inci madde İni hatırlatmaktadır. 
Diğer taraftan bu mahafil, Cemiyetin 
nazari olarak bu meseleden fariğ ol -
mamış olduğunu çünkü konseyin bir 
komitesinin 1932 ihtilafının inkişaf -
!arını takib ememur edilmiş bulundu
ğunu bevan eylemektedir. 

Amerika ve Uzak
sark hadiseleri 

Vaşingto~. 20 A.A. - İngiliz bü
yük elçisi, Dışişleri Bakanlığma gide
rek Uzakşarkta Japon nüfuzu altında 
yeni bir devletin vücude gelmesi ile 
hasıl olan durum üzerinde ilgili ze
vatla görüşmüştür. Hadiselerin inki
şafını beklemekte olan Amerika hü
kumeti, şimdilik ne büyük elçisi ile 
Peipingdeki garnizonu geri çağırma
ya, ne de 9 devlet arasında imzalan
mış muahede mucibince Japonyayı 
protesto etmeye karar vermiştir. Fa
kat, Amerika hükumeti yakında du -
rumunu tayin edecek ve bu hususta 
İngiltere ile hemfikir olarak hareket 
eyliyecektir. 

Zecri 
Tedbirler 

[Baş tarafı 1 incide] 

tacirlerin muhtelif aorgulanna ce
vap tetkil eder mahiyettedir. 

Bu telgrafa göre: 
1 -1 t a l y a y a ve J t a 11• a 

h ci k i m i y e t i altındaki yerle
re at, katır, merkep, deve ve nak-
liyatta kullanılan sair hayvanlar -
la krom, demir hariç olmak ü;;e
re ihracat yapmak serbe:sttir. 

Ancak yukarda zikrettiğim /tol. 
yaya, ihracı memnu maddelerden 
mavnalara ve vapurlara yüklctil-
mi1 bulunan mallar sevkolunabilf!
cektir. 

2 - Italyadan veya ltalya ha. 
kimiyeti altındaki yerlerden mem
leketimize gönderilmek üzere yo
la ,.ıltmış eıntia İçin on günlük bir 
mühlet kabul edilmiıtir. Bu suret
le ayın 28 İne kadar gümrükleri -
mize gelecek mallar Italyan emti
ası ithnli memnuiyetinden istisna 
edilecektir. 

3 - Triyeste transit yoliyle Orta 
Avrupaya aevkedilecek ihracat 
mallanmız her türlü kayıttan müs 
teanadır. 

Bir ay daha uzatıldı 
Ankara, 20 (Hususi muhabiri -

mizden) - Tüı·k - Italyan ticaret 
ve klering anlaşmasının 22 inci 
Teşrinden itibaren bir ay daha u-

italya - Habeş harbi 
• 

Bu iki kadın demiştir ki: 
- Cephedeki bütün kadınlar erkek 

}erinin yanıbaşında harp eylemekte 
ve onların katlandıkları bütün meşak
kat ve tehlikeleri ortaklaşa pay et
mektedirler. Yaralarımız iyilesir iyi
leşmez yeniden cepheye döneceği.z.,, 

Reuterin Harrardaki aylarının bıl • 
dirdiğine göre, imparatorun mabeyn
cilerinden Fituari Ayete, Anale 
ile Gorahai arasında bir l talyan müf· 
rezesine kartı bir mukabil taarruzda 
bulunmuıtur. Söylendiğine göre. İ
talyanlar bu taarruzda büyük zayıat 
vennişJcrdir. Ayele üç gün evvel A
naleyi geri aldığını bıldirmektedir. 
Verdiği rapora göre, muharebe ıafak 
ile batlayarak öğleye kadar devam et
mittir. Habetler, bugün, vaktile ltal
yanların elinde bulunan bazı mevzile
ri elJerinde bulundurmaktadırlar. Ha
beşler şimdi Anale civarında ltalyan
ların arka11ıu çevi.nncye çalışacaklar
dır. 

İmparator tarafından çağrılan Ve
h ip l'aşa yakında Cicikaya dönecek
tir. Vehip Paşa demiştir ki: 

"-Harp kaybolmuş değildir. Son 
gülen iyi güler.,, 

Şimalde 

l tal yanlar Habeşleri 
kuşatmıya uğraşıyor 

Roma, 20 A.A. - Tigre cephesin
den bildirildiğine göre İtalyan kıtala
rı, Habeşlerin 1896 da olduğu gibi 
Makallc ile Adigrat arasında ~talyan 
hatlarına karşı manevra yapmal_a:ına 
mani olmak maksadile Habeşlerı ıha
taya çalışmaktadırlar. 

Bu ihata hareketi, garptcn 9 uncu 
kolordu ve Şarktan Makalle ve Hau
sien'de bulunmakta olan kıtalar tara
fından yapılmaktadır. 

İtalyan kıtaları daha şimdiden A
boabaro'yu işgal etmiş bulunuyor.Bu 
nokta Adisababaya giden yollara ha
kimdir. Habeş kuvvetleri bu noktayı 
tutmak emelinde idi. 

akaflenin cenubunda Luia mevkii 
yanındaki vadide evvelki gün İtal -
yanlarıiı yaptığı bombardımanda bin
lerce Habeş ölmüştür. Bu bombardı
man esnasında İtalyan tayyareleri al
tı bin kilo bomba atmışlar ve ayni za
manda 30 metre kadar alçaklıktan ge
çerek makineli tüfeklerle Habeş hat
larını taramışlardır. Bu çarpışma, 

[Baştarafı birincide] 
•

1Dördüncü silah,,ın ne kadar korkunç 
zayiat verebileceğini gösteren ilk mu
harebedir. 

Reuter aj.ansının Tigre cephesi ay
tarının bildirdiğine göre, Mussolini -
nin oğlu Bruno'nun tayyaresi yedi 
yerinden ve öteki oğlu Vittorio'nunki 
ise dokuz yerinden kurşunla delinmiş
tir. 

Cephe gerisi 

İmparator tayyare 
ile bir gezi yaptı 

Londra, 20 A.A. - Reuter bildiri
yor: 

İmparator saat 6 da özel tayyaresi 
ile meçhul bir semte hareket etmiş
tir. Sansör, bu hususta bundan başka 
bir şey yazılmasına ve tafsilat veril
mesine müsaade etmemektedir. 

Bunun üzerine şehirde imparatorun 
cepheye gittiğine dair şayialar dolaş
maya başlamıştır. Fakat imparator 
akşam üzeri yine tayyare ile Adisa -
babaya dönmüştür. 

Bu seyahat, bir tecrübe seyahati 
idi. Necaşi sabaha kadar sarayda ça
lışmıştır. 

Habeşler, hürafeye inanırlar. Çar
şamba ve cuma günleri asla seyahat 
etmezler. ~inaenaleyh N ecaşinin ya
rın hareket etmesi muhtemeldir. 

Bu sabah sarayda hümmalı bir fa
aliyet görülmüştür. Resmi çevenler 
bu hususta mallımat vermekten çe • 
kinm ktedirler. 

Cibuti tren hattı 
bombalanacak mı'? 

Cibuti, 20 A.A. - Burada, Cibuti 
tarikile yapılmakta olan harp levazı
mı nakliyatının azaltılmasına doğru 
bir temayül vardır. Fransız mahafili, 
demiryolu tamamile harbe yarayacak 
nakliyatta kullanıldığı takdirde İtal
yanların demiryolunu bombardıman 
etmelerinden korkmaktadırlar. 

Hicazda silah ithali 
ihracı yasak edildi 

Cidde, 20 A.A. - lbnissuut, ağlebi 
ihtimal, çölde kabileler arasında mu
harebenin önüne geçmek maksadile, 
silah ithal, ihracını ve taşınmasını ya
sak etmiştir. 

Meselesi Oldu 

bidir. Beledi~·eye gelen e.nr.n, bu
gün Akaya tebliği beklenmekte -
dir. 

idare, işletmeye hazır bulunmak 
Üzere bütün tedbirleri almıştır. Di
rektör Cemil, bu münasebetle Ha
liç vapurlarında bazı incelemeler 
yapmıştır. Kömür temin etmek üze
re ayrıca hazırlıklarda yapılmıı -
tır. Anlatıldığına göre, memur kad 
rolannda hiçbir değiıiJtliğe girişil
miyecektir. Haliç Sosyetesini eline 
alan belediye, Keresteciler • Eyüp 
otobüslerinin kaldırıl:nasını ıimdi • 
lik te düıünmemektedir. 

Belediye, Hukuk mah
kemeaine bas vurdu 

Diğer taraftan, belediye noterlik 
vaaıtasile &0syeteye bir protesto 
çekmit, seyriisef er iıinden çekilmek 
le doğru hareket etmediğini bildir -
miştir. Bundan batka, dün belediye 
tarafından birinci hukuk mahke -
mesine ayrı bir müracaat daha ya
pılmı§tır. 

Belediye, sosyetedeki alacağının 
tahsili için gemilere ve tesisata ha
ciz konulmasını iste'!tlistir. Mahke-" 
me, bu müracaat, tetkik etmekte -
dir. 

Sosyete kararını dün 
yolcularına da bildirdi 

Haliç Sosyetesi, cumartesi saba
hından itibaren seferleri durdura -
cağını dün iskelelere yapıştırdığı 
ilanlarla volcularına da bildinni§ -
tir. Sosyetede çalışan memur ve 
müstahdemlere ayın ~~ sinden iti
baren vazifelerinin nihayet bulaca
ğı aynca tebliğ edilmiştir. 

Sosyetenin faaliyetini tatil etme
ai, hususi bakımdan bir nevi kendi 
kendine feshediı aayılmaktadır. 
Fakat ortada hususi bir vaziyet var 
drr: Son iki sen~denberi sosyete, bir 

zatılması ltalya elçiliği ile Dış Ba
kanlık arasında bir protokol ile ka 
rarlaştırılmıı ve keyfiyet Dış Ba-
kanlık tarafından alakalı bakan
lıklara bildirilmiıtir. Ekonomi 
Bakanlığı, Gümrükler Genel Di -
rektörlüğü ve Finans Bakanlığı 

vaziyeti alakadar dairelere tel
grafla bildinniılerdir. 

[Baştarafı birincide] 
çok kereler belediyeye baıvurarak 
mali durumunun günden güne kö
tüleıtiğini bildirmi,. buna çare bu
lunmat1ını istemiştir. Belediye, sa 
tın alma tasavvurunu karar haline 
getirdiği halde bunu tatbik etmek 
hususunda bir türlü müzakereye gi 
riıememi,tir. ilgililer, bugün im -
kansızlık içeriımde kıvranan sosye 
tenin küçük bir yardımla canlırndı
rılabileceği kanaatindedirler. Bu 
noktai nazar, sosyetenin kendi ken -
dini feshetmedijiini Öne ıiirmekte -
dir. 

Sosyete mahafili, arzu ve imkan 
gösterildiği takdirde busünkü ida
renin seferlere devam edebileceği 
mütaleasındadır. Bunun ir:in de ilk 
olarak yakacak kömürün~ teminine 
ihtiyaç gösterilmektedir. 

Haliç Direktörü memurla. 
rın vcuiyetini anlatıyor 

Sosyete Direktörü Hasan, dün bir 
muharririmize aon durum hakkında 
şunlan aöylemiıtir: 

"-Neticeyi biz de bekliyoruz. 
Ne belediye, nt; diğer ilgililer he -
nüz bizimle temasa &İrişmediler. 
Cuma aksamına kadnr seferlerimi
ze intizamla devam edc('eğiz. Me
murlarımıza ikramİyf! vermeye şir
ketin bugünkü durumu müsait de -
ğildir. Ancak, yardım ııandığındaki 
mevcut paralar kendileı·ine iade edi 
lecektir. Bu sandıkla ıirketin hiçbir 
alakası yoktur . ., 

Haliç Sosyetesi m'!murları dün 
müıterek bir istida ile Deniz Ticaret 
direktörlüğüne bat vı1rarak boşta 
kaldıkları takdirde durumlarının 
ne olacağını sormu,lardn. Direk -
törlük, bu dileği Ekonomi Bakan -
lığına bildirmiştir. Diğer taraftan, 
aoayete memurları n11.mına beledive 
ye de bir müracaat vapılmıftır. Bu 
müracaatta tekaüdive ve ikramiye 
verilmesinin temini istenilnıittir. E
konomi Direktörlüğü bu dileği ince 
liyecektir. 

Otobüs sahipleri de 
telcifa düftüler 

Haliç Sosyetesinin faaliyetini ta
tile karar vermesi Eyüple Kereste
ciler arasında calışan otobüs sahip
lerini de telata dütünnüt•ür. Bele
diyenin, vapur seferleri ile temin 

Son Telgraflar 

On Bin Habeş Çeteci! 
Asmara, 20 A.A - Geralta, Tembien ve Sicire mıntakalarında mücade· 

le gittikçe millıimleşmektedir. Makallenin cenubunda Italyanların il~ i 
hareketi tamamen durmuştur. Sözüne itimat edilir kaynaklardan öğrenıl
.:iğine gö: e, küçük müfrezelere ayrılmış 10 bin kadar Habeşli bu mınta
kalarda çete harbi yapmaktadır. Italyanlar, Vebeşebeli nehri boyunca ile
rilt'mek için birçok teşebbüslerd,.e bulunmuşlar ise de her defasında geriye 
püskürtülmüşlerdir. 

Büyük tayyare kuvvetleri dün ve bugün Makallenin cenubunda, daha 
tah~idi tamamen bitmemiş olan Habeş kuvvetle.ini dağıtmak üzere birçok 
hareketlerde bulunmuşlardır. 

Muharebe Yerinde Uçaklar 
Asmara, 20 A.A - ltalya uçakları, dün büyük muharebenin cereyan 

ettiği vadide istikşaf uçuşları yapmışlardır. Uçaklar Habeş kıtaaundan 
hiçbir eser görememişle dir. Bu kıtaatın dağıldıkları mı yoksa gizlendik
leri mi anlaşılamamıştır. Şimdi öğrenildiğine göre, evvelki gün Hauzien 
yakininde yere inmeğe mecbu~ kalan uçakta yaralılar vardı. Siyasal mah
feller, Habeş kıtaatının Makalle cenubunda Sesellikot üzerinde ilerlemek
te olduğunu ve bunların hedefi Makalle - Dolo bölgesindeki ltalyan 
mevzilerine taar: uz olduğunu zannediyor~r. 

Yunan Kralı Roma da 
Roma, 20 A,.A - Yunan Kralı Yorgi bugün saat 4 den sonra, Italyan 

Kralının özel treni ile Romaya varmış ve devlet başkanlarına mahsus tö
renle karşılanmıştır. Bir süel kıt'a selam resmini ifa etmiş ve durakta 
kral adına amiral Monaco di Lugano ve Mussolini adına Suviç bulunmuş
tur. Durakta ayrıca bahriye, ha biye ve tayyare bakanlıkları delegeleri, 
bzıron Aloisi, Saylavlar Kurulu Başkanı, Faşist partisi yüksek işyarları 
ve Romadaki bütün Yunanlılar da hazır bulunmuşlardır. 

K ·al Yorgi, resmi törenden sonra Anastasia villasına gitmiştir. Kral, 
Romada kardeşinin çocuğu Prens Kristofor ile kansı Prenses Annanın mi· 
safiri olacaktır. 

Krala Tazimata Gelenler 
Flo·anse, 20 A.A - Yunan Kralı Yorgiye tazimlerini bildirmek iizerl 

buraya gelen Yunan saylavları, gazetecilere verdikleri bir diyevde. bu
gün Floransede bulunan Kral Konstantin ile K · aliçc Sofia ve Olganın 
rıaaşlarının pek yakında Atina;:a nakledileceklerini bildirmişlerdir. 

Facia Raporu Veriliy9r 
fzmir 20 (Hususi Muhabirimiz bildiriyor) - Inebolu faciasını tahkik 

eden ehli vukuf raporunu hazı . Jadı. Yarın müddeiumumiliğe verecektıi-: 
Raporda vapurun neden battığı, kimlerin mes'ul tutulması icap edeceği 
bi.ldirilmektedir. 

Zecri Tedbirler 

Petrol, Kömür, Çelik, Demirde 
Memnu Eşya Listesinde 

Cenev:-e, 20 A.A - Tanzim komi
tt'sinin petrol, kömür, çelik, demir 
vesaire gibi eşyanın ltalyaya gönde
rilmesi memnu eıya listesine konul
ması imkanını tetkik etmek üzere pek 
yakında toplanuya çağrılması muhte
meldir. 

Arjantin hükumeti, ltalyaya iptidai 
maddele- ihracat yasağını petrol, kö
mür, çelik ve demire de teşmil edil
diğiniAvenol'e bildirmiştir. 

Ariantin. bu kabil ipfül.ai maddele
ri yasak eşya listesine dahil etmeğe 
matuf Kanadanın teklifini tatbik hu
susunda tanzim komitesinin kararın
dan önce harekete geçmiş olan ilk hü
kumettir. 

Amerikanın bitaraflığı 

Ncvyork. 20 A.A - Nevyork Tay
mis gazetesinin Vaşington ayların
dan: 
Eğer Ruzvelt ile Cordell Hull'in 

muharip memleketere malzeme gön -
derilmesine müteallik olan ihtarla-ı
na kafi derecede riavet edilmiyecck 
olursa ltalyaya göndermetke olduk -
lan petrol miktarını eksiltmele· i için 
Amerikan petrol kumpanyaları üze -

----ı -'~-----~-----
edeceği kan aksatmamak için oto
büsleri kaldıracağı volunda fayia -
lar karşısında matbaamıza ba~ vu
ran otobüacüler diyor ki: 
"- Haliç vapurlarını zarara 

soktuğumuzu ileri sürerek itleme -
mize mi.ni olunması hiç te doğru de 
ğildir. Bir sosyetenin kazanması 
uğrunda birkac bin vatanda,ın aç 
brrakdacağını ummuyoruz. Haliç Sos
yetesinin zaranna ıebep otobüsler 
değil kendi hareketidir.,, 

Bugünkü So•yetenin daha 
14 senelik imtiyaJıı var I 

Haliçte vapur iılemesi 1302 de baş 
lamıstrr. ilk imtiyazın sahibi Sul . 
tan Mecidin kızı Cemile Sultandır. 
Şimdiki Sosyete 16 may11 326 da 
kurulmuttur. imtiyaz müddeti 40 
ıene oldui{unda bitmesine daha 14 
aene vardır. 150 bin lira aermaye 
ile kurulan tirketin halen, 11 vapu
ru ile 13 vapur iskelesi, bir fahri -
kası ve bir jdare merkezi vardır. 

rinde tazyik yapılması ihtimali var • 
cıır. 

Fransız gazeteleri protestoya 
verilecek cevabı inceliyorlar 

Pa is, 20 A.A - Bu sabahki gaze
teler, zecri tedbirler hakkındaki ltal
yc:n protesto notasına verilecek ce
,,.apla uğraşmaktadırlar. 

Excelsio: gazetesi diyor ki: 
"ltalyan protestosuna karşı, Fran

sa tarafından verilen cevabın mül
hc.m bulunduğu dostluk duvgularıııı 
Italyanların takdir edeceklerinden 
şüphe etmiyo uz.,. 

Pertinax, Echo de Paris gazetesin
de şunları yazmaktadır: 

"Lava! , ileride bir hal sureti bulun
duğu zaman şimdiden hesaba katıl
ması icap eden İtalyan milli gururu
na dokunmamağa çalısmaktadı·. Jtun 
dan ötürüdür ki, Londra tarafından 
teklif edilip. en kat'i bir tarzda red 
manası ifade edecek olan mü5terek 
cevap verilmesi fik ine yanaşmamış 

ve ayn ayn cevap verilmesi tarafını 
iltizam etmiştir. 

Fransa notasında. en yakın zaman
da barıscıl bir hal su·eti bulunm::ısı 
temennisi bir defa daha izhar edil
mekte ve hususta hiçbir fırsa tın ihmal 
edilmiveceJii anlatılmaktadır. 

Maatteessüf vaziyetin bugünkü 
şekline göre, meselenin halli anc3k. 
imoarato-un tamamen bovun eğ"Tle
sivle kabil olabileceği anlaşılmakta
dır 

Yuflo.c;fo,,vada b:r ,,,-,._ 
riha kaoıl-ırını hem""' 

Bclgrad. 20 A.A - Zecri tedhir
lerin tatbikine başlanması üzerine 
büviik bir corap fab ikası kapılarım 
kanamıştrr Bu fabtika iotid ... i m::ı d
delerini Ttalvadan getirtmekte idi . 

POLıS 

• Karagümrükte şüpheli bir vazi
yette dolaştığı görülen Ibrahim oğlu 
Yusufun üze inde bir bıçak, arkadaşı 
Osman oğlu Bekirin üzerinde de hır 
tabanca bulunmuş, ikisi de yakalan
mıştır. 

• Bliyükdere caddesinde Yervant 
Bezciyan isminde bir adamcağız so
kakta düşmüş ve kalp durmasından 
ö1müıtür. 
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FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

1STANBUL 

18: Bayanları jimnastik dersi. Bayan 
Azade Tarcan. 18,'lO: Manon operası (Ü· 
çuncıi perde) 19,20: Sait Edip ve çift Pİ· 
yano. (Kendi eserleri). 20 : Foto Siıreyya 
konuşuyor. 20,30: Stüdyo orkestrası. 21 : 
Radyo caz ve tanıo cnıplarL 21,3~: Son 
haberler, borsalar. 21,50 : Türkçe operet
ler .ve danı parçaları (plak). 

BÜ KREŞ . 
13 ten 15 e kadar : Pllk ve haberler. 

18: Radyo aalon orkestrasL 19: Sözler. 
19,20: Konıerın arkası. 20: Haberler. 20, 
15: Plik (Tanınmıs şantörler) 20,40: Plak. 
21,IS: Bukreş Filharmon!sinin senfonik 
konseri. 23,15: Plak. 23,45 : Yabancı dil
lerle haberler. 

• BERLİN 

18: Hamburı radyo orkestrası (Hafif 
muzik?. lll,40: Muhtelif. 20: Sraınmcl ku
arteti. 20,40: Aktualıte. 21 : Haberler. 21.15 
Alman ev mUziiı. 22,15: "Der Bauer bie
tet Seha eh adlı muzikli skeç. 23: Duyum
lar. 23,30: Geie muzi(i (Kuı;illı: radyo or
kestrası). 

VARŞOVA 

115,30: Dans müzifi - Sözler. 17,lS: 
Plak. 17,45: Şarkılar. 18: Kollferıns. ıs.ıs 
Hafif müz. lı:. Hl: Piyano (Leh eserleri). 
19,30: Sozler. 19,45: Plik. 20: Koyliıye 
öiutler ve saire. 22: Tiyatro (Stiıdyodan) 
22.35: Şarkılar. 23 : Senfonik konser (Mo
zart, Dankovski). 24.0S: Danı pliklarL 

~' 
IMSALSiZ VE 8iLA 

iTiflAZ EN t1ükEt1MEL 
TEMiZLEHE VA51TMt 

OLAN 

TOZU iLl 8iLCüHLE 
HU:rBAW EŞYA VE 
EDE VATINIZl,BANYO· 
LARINIZI VE 5AiRlYi 
VORULMAWSIZIN TE • 
HiZLIEYiB PARLATA8i· 
LECEGiNiZi MATIRINU
OA TUTUNUZ. 

BiR 

TURAN 
MAMULATIDIR! 

ViYANA 
·~ 

17,50: Yeni Viyana müzi&i. 19: Tarih
ıel olmıyan bilgılcr. 19,10: Guzel san'at
lar. 19,15: Ebeveyn ile çocuk Konıo ciı
celerlnde. 19,50: Teknik haberler (Hafta· ı 
lık). 20: Haberler. 20,10: Dıı 11yasa vt 
uluslar sosyetesi. 20,40: Eski ıenfonık 
eserler. 21: lbsen'in "ROSMERHOLM,, 
adlı piyesi. 23: Haberler. 23.10: Eilence· 
lı müzilr. 23,50: Tamimler. 24,05: Konse· 
t"in arkasL l: Dans rnüziii. 

BUDAPEŞTE 

18: Ziraat. 18,30: Orkestra lconıeri. 19: 
Konferans. 19,30: Plik. 20: Konferans. 
20,30: Macar müziii. 21: Stüdyo piyesi. 
23,05 : Haberler. 23,25: Cazband. 24: Ma
car miıziği. 

BRESLAU 

18: Danslı ve eflenceli hafif müz[k. 19.30 
Sözler. 20: Hafif müzik. Güniın pllka a

VAPURCULUK 
Türk Anonırr. Şirketi 
latanbuJ Ac~ntftlrsh 
Liman Han. Telefon· 2ZQ2.5 

Galata şubesi Tel: 43.663 

Trabzon yolu 
TARI npuru 21 lkincite, 

rn Pl:RŞEMBE günü saat 20d~ 
tiOPAYA ka dar. 

SADIK ZADE vapuru 

Te•r n CUMARTESi 

lınmış enililderi. 21: Haberler. 21.15: Al· • ~~~~~·~~~!!!'!!!~~~!--• 
man ev müziii ve ıarkıları. 22,IS: Sarkı
lar. 23 : Haberler, 23,30: Gece müziii. • 

SiNEMALAR 
TIYA TR Ol AR 

• ERTUÖ'RUL SADl: Bu ıı:ece aaat 20 
30 da : (Kleopatra) Tarihi meşhur e

ı &er 5 pcrdo. 

• HALK OPERETİ: Saat 20 de (Bay -
Bayan) opereti. Son hafta. 

* TEPEBAŞI, BELEDİYE GARDEN
BARINDA: Müzik • Varyete. 

• SEHIR TİYATROSU: Bu akıam 
sat 20 de (Tohum) 

• SÜEMR: (Kadın ne yapsm?) 

• İPEK: Kleopatra 
• YILDIZ: Aık ıenfonisi. 
• ALKAZAR: (Koraan kız) 

* TÜRK: (Saadet) 
* SARAY: (Paris esrarı) 

• ŞIK: Viyana bülbiılü. 
• MELEK: Göntil oyunları. 
* FERAH: Diva Kasta. 
• ÜSKÜDAR HALE: Boına 

"Türkçe sözlü, ,arkılı,, 
scvdalarL 

• 
MÜZELER 

• Ayaso!ya müzesi : Bugün kapalıdır. 

• Roma, Bi:r.ans. Yunan eserleri miizesı 
- Çinili Köık - Eski şark eserleri mü • 
zesi: Saat 10-16. Giris: 11 kuruıı. 

• Türk ve islim eserleri müzesi: Saat 
10 - 16. Giriş: 11 Kuruı. 

* Yedikule: Saat 10-16. Gırıı 11 kuruş. 
* T icaret ve Sanayi müzesi: Stat 10--16 
Parasız. 

• Askeri miıze ve sarnıc;lar: Saat 10 -
16,45 . Girış: 11 Kuruı. 

• Topkapı Sarayı müzesi: Saat 13 -
16. Giriı: 52 kuruı 

• 
L 1 M AN 
HAREKE fLERI 

BurGn lirnınmırzdın cidec:ek •apurlar ı 
Saat 

21,-
20,-

9 ,-
16,-
11,-

Saadet Bandırmaya 
Tarı Karadenize 
Kocaelı Mudanyayı 
Aıya 1mroza 
Dumlupınar Mersine •. 

Buıı:ün limanımızı edecek vapurlar: 
Saat 

6,30 
16,lS 
14,-
18,30 

Gülnihal Bandırmadan 
Uğur lzmitten 
Günenu Karadenizden 
Kocaeli Mudanyadan • 

DAVETLER 

İngilizce kuralar 
Eminönü Halkevinden: 
4 Birinciklnun 935 ten itibaren evimizde 

lnıillzce kursları da ıcılacaktır. Bu ders. 
ler Çarıamba ve cu~rteııi &iınlerı saat 
17 de verilecektir. Yazılmak lıtiyenler 
her ıün Catalojlundalri Evi~iı merkez 
bürosuna kayıtlarmı yapttrabıllrler. 

• Tıp Talebe Kurumu genel aekreter-
li;::.1den : 

Kurumumuzun yıllık genci kurul
tayının ikincisinin geçen hafta çok
luğun bulunmaması dolayısile bu cu
sıartesi saat 13 te Üniversite konfe
r .... _ salonunda toplanacağı bildirilir. 

İıttanbul Aslive Mahkemesi Altıncı 
Hukuk dairesinden: 

Mahkememizin 935/ 866 sa:yıh dos 
yaailc Sırrı tarafından Dürrüsaf aley
hine açılan nezi velayet ve çocuk tes
limi -davasında 1111üddeialeyhin ika
metgahının meçhuliyetine binaen teb 
ligat sonunda icra kılman muhakeme
si neticesinde müddeialeyh Dürrüsa
fın küçük Türkan üze indeki vetaye
tinin nezine ve küçüğün müddeialey
hadan alınarak davacı babasına veril
mesine velayetinin dahi davacı baba
sı tarafından kullanılmasına, mukad
der nafakanın kesilmesine ve mah
keme masraflarının müddeialeyhe 
yükletilmesine temyizi kabil olmak 
üzere 23 - 10 - 935 tarihinde müd 
deialeyhin gıyabında ka ·ar verilmiş 

ve ilamın bir sureti dahi mahkeme 
divanhanesine asılmış olmakla ilan 
tarihinden itibaren on beş gün zar
fında temyizi dava edilmediği takdir
de kanui muamelenin yapılacağı teb
liğ yerinde ilan olunur. (16795) 

lıtanbul mahkemesi asliye 3 cü 
hukuk dairesinden: 

Hıriato Palvidiıin Takııimde Ci -
hangir aomuncu sokağında 9 No. lı 
evde sakin karıııı Olıta aleyhine aç-
tığı bofanma davasının İcra kılınan 
muhakemesi neticesinde: Kanunu 
~deninin 132 ve 138 nci maddele 
rine tevfikan boıanmalanna dair 
mahkemeden çıkan 935/ 729 No: h 
ve 25-10-935 tarihli kararı havi ila
mın Olganın oturduğu yerin meçhul 
olmaaına mebni ilanen tebliği ten
ıip kılınmıf olduğundan ilan tari -
hinden itibaren ıs cün zarfında 
Olganın temyizi dava edebileceği 
tebliğ makamına kl\im olmak Üze
re ilan olunur. (16786) 

•• • 
SEKSULIN 
Ademi 

iktidar, 
Bel . 

gevşekliği, 

Dermansızlık, 

Vücut ve DimaQın 
yorgunıugunda 

pe~ •müessı.r •• emin 
• bir iıac;t:ır. 

Kut:uau 200 kuruş 
BEŞİR lEMAL - MAHMUT CEVAT 
Et:zctnesı (< Sirkeci 

HAS AN ~ / _____ i_s_t_a_n_b_u_ı_H_a_r_ic_i_A_s_k_e_r_t_K_ıt_a_a_t_ı _i ı_a_n_ı_a_r_ı ____ __ 

Acı Badem 
Kremi 

Acı badem kremi cilde yarar. 
Cilde hayat, düzgünlük ve tara
vet verir. Cildin kirlerini, zehir
lerini, fena yağlarını temizler. 
Buruşukluklarını , lekelerini, çil
lerini, ergenliklerini, aivilcelerini 
izale eder. Cirkin çehreyi güzel
leştirir ve ihtiyarlığı gençleştirir. 

Fakat acı badem kremini her
kes yapamaz ve bu kremi mut
laka acı badem yağile yapmak 
lazımdır. Bu hem mütkül ve kül 
fetli hem pahalı bir iş olduğun
dan biraz acı badem, eıanıile va
zelin yağını karıştırarak yApılan 1 
kremleri kullRnan bayanla.r cild-
lerini bozuyorlar. 1 

Halis acı b"demden p.ek bü -
yük fedakarlıklarla istihıal edi-
len hakiki acı badem yağını 
krem haline getiren yalnız ecza
cı Hasandır. O eczacı Hasan ki 
ıtriyat alemini taıırtan kolonya
ıını, losyonlarını da kimse yapa
mamıştır. O eczacı Hasan ki yal
nız Türkiyede değil Avrupa ve 
Amerikada bile teıadüf edilmi -
yen 300 müııtahzarın ıahibi, 
kimyageri, amili ve müıtahzırı-
dır. ltriyatı Fransızların {Koti) 
ıi kadar nefiı ve cazibdir. 

1 

Hasan acı badem yağı kremile, 
Hasan vağıız kar kremini ve Ha- ' 
ıan yarım yağlı gece kremin; Ba-
yanlar ıeve seve kullanmnl<ta ve 1 

eczacı Haaanı tebrik etmektedir- 1 
ler. 

Sabun, kolonya, loıyon, li\Van
ta. briyantin, saç ıuları, sürme, 
pudra, tra§ bıçağı, di, fıı-çal;\rı, 

dit suları, dit macunl:rı ve her 
1 türlü ıtriyat ve müatahznratta 

1 mutlaka Hasan markasını İsteyi-
niz ve arayınız. Hasan deposu: 
Ankara, lıtanbul, Beyoğlu. 

Sultanahmed Birinci Sulh 
kuk Mahkemesinden; 

Cemal Hurıit ve Saniye ve Saa
detin ıayian ve müştereken müta
aarrıf oldukları İstanbul Gedikpa§a 
da yeni Mimar Hayrettin mahalle
ainde Kandilli çıkmazında 6-6 No. 
lu ve 93 metre murabbaı bir kıt'a 
ar-nın izalei tuuyu znnmında fu-

ruhtu takarriir ederek müzayedeye 
vaz olunmuştur: Beher metre mu
rabbaının dört liradan heyeti umu
miyeııinin kıvmeti muhammeneai 
372 liradır: Birinci açık arttırması 
24-12-935 tarihine müsadif ıalı gü
nü a,.at on be~te icra kılınacaktır: 
Kıymeti muhammeneıinin yüzde 
yetmiı besini bulduğu takdirde iha 
lei kat'iyeai yapılacaktır: Bulma
dığı takdirde en &<>n arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere on beş 
gün müddetle temdit edilerek ikin 
ci açık arttırması 8-1-936 tarihine 
müsadif çarıamba günü saat on bet 
te İcra olunacaktır. 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların işbu gayri menkul ü
zerindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı 
müsbitelerile yirmi gün İçinde bil -
dinneleri lazımdır. Aksi halde hak 
)arı tapu ıicillerile ıabit olmadıkça 
satı§ bedelinin paylllşmasından ha
riç kalacaklardır. Müterakim ver· 
giler hissedarlara ve tellaliye müt 
teriye aittir. Arttırma 4artnameıi 
işbu ilan tarihinden itibaren mah
keme divanhaneıine talik kılınmış
tır. Talip olanların kU'Jtleti muham 
mene.inin yü.de yedi buçuğu niıbe 
tinde pey akçeıini hamilen yevm ve 
saati mezlı:urda Eminönünde Gül
bekyan hanında Sultanahmed Bi -
rinci Sulh Hukuk Mahkemeıi baş
yazganlığına 935/ 31 No. ile müra-· 
caatları ilan olunur. ( 16784) 

Asliye mahkemeleri yenileme bü
rosundan: 

Ziraat Bankaaı tarafından Gala
tada Nişastaciyan hanında birinci 
katta oturan Barsak taciri Rifat Et
hemin şeriki Bayraktarzade Hüse
yin aleyhine yangından evvel birin
ci hukuk mahkemeainde görülmek 
te olan alacak davasının yenilenme 
muamelesi sırasında: Mumaileyhin 
göaterilen adresine yollanan daveti 

ye varakası arkasına mahkeme mü
batiri tarafından verilen metruhat 

ta ikametgahının meçhul bulundu
ğu bildirilmesi Üzerine hakkında 

bir ay müddetle ilanen tebliğat ya

pılmasına büroca karar verilmiş ol

makla tetkikatın yapılacağı 19-12-
935 PfJl"fembe g;.inü ıaat 14 te Büro 
da hazır bulunması lüzumu tebliğ 
makamına kllim olmak Üzere ilan 
olunur. ( 16782) 

Aşağıda yazılı erzak hiz alarrnda yazılı günlerde Te kirdağında Askeri Sa.AI.Ko 
da eksiltmesi yapılacaktır. Şartnameleri komisyonda görülebilir. Eksiltmeye gi· 
recekler 935 senesinde ticaret odasından aldıkları vesikayı ve vekil gönderenler 
bunlarla beraber vekaletnamelerini komisyona göndermeğe mecburdurlar. 
Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat evvel komisyon reisliğine verilecektir. 

Cinsi 

Pilavlık pirinç 
Pilavlık pirinç 
Çorbalık pirinç 
Çorbalık pirinç 
Nohut 
Yulaf 
Yulaf 
Sade yağ 
Sade yağ 
Kuru fasulye 
Kuru fasulye 
Bulgur 
Bulgur 
Çekirdeksiz ÜZÜt'l"

0 

Çekirdeksi2' ü:•ii 

Patates 
Patates 
Nohut 

Miktarı 
kilo 

24000 
10000 
200(0 
10000 
10000 

240000 
96000 

12,300 
7300 

50248 
30400 
718(0 
43500 
14400 
8691 

30000 
15000 
5000 

• 

(7368) (470) 
Teslim yeri Beher kilosu Teminatı İhale tarihi Günü Saati 

Kuruş S. Lira K. 

Tekirdağ 26 50 477 
Malkara 27 25 304 37 
rekirdağ 21 25 318 75 
Malkara 23 50 168 75 
reki ı dağ 8 60 
Tekirdağ 5 50 990 
Malkara 6 25 450 
fekirdağ 80 00 

' 
738 

Malkara ~1 00 443 47 
Tekirdağ 12 00 452 23 
Mal~ara 12 75 ' 290 70 
Tekirdağ 12 50 673 12 
Malkara 13 25 432 28 
Tekirdağ 18 00 195 00 
Malkara 18 75 123 00 
Tekirdağ 8 00 180 00 
Malkara 9 00 101 25 
Malkara 9 00 33 75 

* • * 

12-12-935 Perşembe 

12-12-935 'erşemlır 
12-12-9~5 Perşembı 

12-12-9.5 Perşembı 

13-12-935 Cuma 
6-12-935 Cuma 
6-12-935 Cuma 
7-12-935 Cumartes 
7-12-935 Cumartesı 
10-12-9~5 Sah 
10-12-935 Sah 
11-12-935 Çarşamba 
11-12-9:5 Çarşamba 
16-12-9~5 Pazartesi 
16-12-9:'5 Pazartesi 
17-12-9: s Sah 
17-12-935 Sah 
13-12-935 Cuma 

ıo 
ıı,30 
, 4,30 
16 
4,50 
• 4,30 
6 
o 

t ı.30 
14.30 
6 
4,30 

16 
14,30 
16 
14,30 
16 
16 

Kör ihtiyacı için 500 ton 2 ve 3 maddelerinde yazılı 
sert ve 100 ton yumuşak ki belgelerle birlikte teklif 
cem'an 600 ton buğday ka- mektuplarını ihale saatin
pah zarfla alınacaktır. İhale- den bir saat evvel Ankara -
si 26 İkinciteşrin 935 Salı da M. M. V. Satınalma ko
günü saat 16,30 dadır. İlk misyonuna vermeleri. 

kuruştan 3 6 O ton arpa 9 .. 
12-935 pazartesi günü saat 
14,30 da ve 16 da Tekirda" 
ğında satınalma komisY~ 
nunca kapalı zarfla alınaca 
tır. Tekirdağının 3240 ve 
Malkaranın ilk teminatlar~ 
1890 liradır. Şartnamel~t1 
Tekirdağ satınalma kor1'115" 

yon unda görülebilir. İste~" 
!ilerin kanuni vesikaları e 
birlikte teklif mektup ve'i'' 
makbuzlarını ihale saatitl" 
den bir saat evvel komisYO" 
na vermeleri. 

7
) 

pey parası 3983 liradır. Be- (458) (7239) 9287 
k·ı h * •• her ı osunun mu ammen H · b' ·1 d 100 . _ epsıne ıçı en e er 

fıatı sert bugdayın 8 kuruş 1 b" l" ı 300 "l" 400 b" . - ın ıra o an ı a ın 
80 santım yumuşak bugda-

9k 10 · d' H metre çamaşırlık bez kapalı 
;:ın. uruş santım ~r. ep zarfla eksiltmeye konul-
sının tutarı 53100 lıradır. t İh 1 · 4 B' · 'k" .. muş ur. a esı ırıncı a-
Sartname ve evsafı her gun 935 b ·· ·· 
Ç 1 d k

. K . d .. nun çarşam a gunu sa-
or u a ı omısyon a go- d d İlk · .. 
1 

b"l' Ek .1 . at 14,30 a ır. ınanç pa-
ru e 1 _ır. sı tmeye gır~- rası 62 50 liradır. Şartname 
ceklerın kanunda yazdı ves1- be 1. M M v s t al- (472) (736 
k 1 1 b b 

. 
1 

ş ıraya . . . a ın 
a ara era er temınat arı- ma k · d 1 r . omısyonun an a ını . ••• 

nı ve teklıf mektuplarım Ek 'lt · kl 'lk · . . sı meye g1rece er ı ı-

zarfları açma s~atmden bır nanç parası mektup veya 
4000 kilo benzin paıat" 

J'3" 
saat evvel komısyona ver- 1 · 

1 
. ( 

432
) (

6990
) makbuz arıle kanunun 2 ve 

lık suretile alınacaktır. 
5 zarlığı 2 Birincikanun 93 

pazartesi günü saat 16 d~" 
dır. Şartnamesi eskisi gibl" 
dir. Her kilosunun muhaıtl" 
men fiati 36 kuruştur. l\1ıl!" 
hammen bedeli 1440 lirad1

1
.· 

me erı. 
8970 

3 maddelerinde yazılı belge-
* • • Ierle birlikte teklif mektup-

Bursa, Mudanya ve Ban- larını ihale saatinden bir sa
dırma garnizonları için 4 78 at evvel Ankarada M. M. V. 
ton arpa satın alınacaktır. Satınalma komisyonuna ver 
Tahmin edilen bedeli beher meleri.· (459} {72~0) \" 

Muvakkat teminatı 108 e 
kilosu beş kuruştan 23900 • •. 92

88 radır. İstekliler belli güııt .. 
liradır. Sartnamesi Satı
naJma Komisyonundadır. 

Eksiltme 27 / 11/ 935 Çar
şamba gunu saat 16 
da Bursada Tophanede Sa
tınalma Komisyonu binasın
da olacaktır. Eksiltme ka
palı zarf usuliledir. 1Muvak
kat teminat 1793 liradır. 
Bursamn 388, Mudanyanın 
4 5 ve Bandırmanın 4 5 ton
dan ibaret arpası ayrı ayrı 

taliplere de ihale edilebilir. 
Teklif mektupları 27 /11 / 
935 Çarşamba günü saat 15 
şe kadar Satınalma Komis-
yonu Başkanlığına verilmiş 
olacaktır. ( 436) ( 6994) 

8971 

••• 
Bursa Garnizonu ıçın 

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

(6995) 8972 . :/-. 
Her metresine biçilen e

der 150 kuruş olan 400 ila 
600 bin metre · çamaşırlık 
bez kapalı zarfla eksiltme -
ye konulmuştur. İhalesi 4 
Birincikanun 9 3 5 çarşamba 
günü saat 15 tedir. İlk inanç 
parası 87 50 liradır. Şartna
me 750 kuruşa M. M. V 
Satınalma komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye girecek -
ter ilk inanç parası mektup 
veya makbuzlarile kanunun 

Tekirdağı için beher kilo- saatten evvel Çorluda "r" 
su 6 kuruştan 720 ton ve tınalma komisyonuna rrııı 
Malkara için beher kilosu 7 s:aatları. ( 4 71) ( 7 366) 

~~----------------------------------------""' 
1 ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI :J 
Düşkünlerevi için 31 Mayıs936 tarihine kadar günde 50 kiloda~ 
120 kiloya kadar tahminen 18000 kilo süt açık eksiltmeye ko~~ş 
muştur.Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür.Bir kilo sl.l gO 
9 kuruş değer biçilmiştir. Eksiltmeye girmek isteyenler 2~ J" 
No. h arttırma ve eksilme kanunda yazılı vesika ve 121,50 ıır_..._ 
hk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 6 11 .. 
12 - 935 Cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunına 
dır. (7385) 

Galatada Yenicami mahallesinde 
Topçular cci. 1/ 2 No. 1ı dükkan. 

Senelik mu
hammen kirası 

1020 76,50 

Sirkecide Hocapaşa M. Tramvay 
Cd. ıı N. ahşap dükkan. 240 ıs i .. 

Yukarda semti senelik muhammen kirası ve muvakkat t~l .. 
natı yazılı olan mahaller 936 Mayıs sonuna kadar kiraya ve'ıe-
mek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartname il" 
ri levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek isteye le
ler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya 111da"" 
tubile beraber 5/ 1 incikanun 935 Perşembe günü saat 15 de 
imi encümende bulunmalıdır. «B.» (7224) 

---------------------------------------~~ ~· 
iKTiSAT VEKALETi: iÇ TiCARET UMUM MUDURLUGUNDE1_: 
30 lkincitep-in 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde müıa~de;.'f' 

rak Türkiyede çalıımakta olan ecnebi ıirketlerinden (Di Gudyır 
0

,.t 
end Rab er Eksport Kompani _ The Goodyear Tire and Rabber E~P ııııt 
Company ıirketi) bu defa müracaatla Türkiye umumi vekillij'ine tır el-" 
namına yapacağı itlerden doiacak davalarda bütün mahkemelerdeV'Iİf 
va eden, edilen ve üçüncü ıahıs aıfatlarile hazır bulunmak üzere ~ I \. 
Baruç (~illiı. E.' Baruch) u tayin ettiiini ve kendisine veril~ vek;7~-· 
name muddetının daha evvelden iptal edilmedikçe 14 Ilkteırın 19 ·ısııit 
rihine kadar devam edeceiini ve evvelce Hana Rechateiner'e ,,..e~ l•' 
vekaletle1 mumaileyhin bu vekaletnameye istinaden Vilia Baruç ,,..e "tr 
Hagen'e verdiği vekaletlerin 15 llkteırin 1935 tarihinden itibare~ tif• 
sih, ref ve iptal edildiğini bildinnit ve lazım relen "" t likalart veroı•f 
Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüı olmakla ilan olunu/ 

t:l'I: 
iKTiSAT VEKALETi: iÇ TiCARET UMUM MUDURLUGUN~ if 

30 lkincitetrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde tescil ed~: ... 
olan ecnebi tirketlerinden (Sokoni • Vakum Oyl Kompani. Ink) t•iit'' 
tinin Türkiye wnum vekili haiz olduğu aelahiyete binaen bu k~re ~"''" 
caatla kendilerine verilen vekaletnamelerde yazılı huausları ıf• e )11'.,.. 

b .. .. "'- " ve şirket namına yapacakları itlerden doğacak davalarda utun ,.,,. 
melerde dava eden, edilen ve üçüncü fahıa ıııfatlarile hazır bulO~e"''' 
Üzere (James Fulton Shafer - J, F. Şefer "Levis Robert Oven - 1,ı•" 
Robert Owen,, , Döfriz'i) vekil tayin ettiiini bildimıiı ve )azı~ ol ' 
veaikaları vermİftir. Keyfiyet kanuni hükümlere uyıun görüllllül 
makta ilan olunur. 
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Satına•n;.~n~a~:"isyonu 
1

: Zonguldakda Maden kömürü işleri ıı Satınalma 
Balıkes· h t . d -b 

1

' ı : Genel Direktörlüğünden: Komisyonu i 1an1 arı 
1 ır as anesın e u ı ı • • • ı 
Unan rontk k' . ı 1 -- Ocaklarımız cıvarında ınşa edilmekte olan 

ferrüat .en ma ınesı te- memurin evlerile amele binalarının takriben 2100 
ıerne ına aıt .2 3 kalem m~l- : ı , metre murabbaı doctrama ve 5000 metre murab
al açık eksıltme suretıle J ı ı baı mozaik iti kapah zarf usulile münakasaya 

Topçu ve nakliye okulu i
çin 80 adet demir sıra ayağı 

t ınacaktır. Muhammin tu- konmuttur. 
narı 2500 liradır. İl\ temi- il 2 - Bu işlere alt mukavele projesi fenni şart- , 

1 23-1 1-9 3 5 cumartesi günü 
saat 11 de Topanede Satın
alma komisyonunda pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 153 lira 60 kuruştur. 
Son teminatı 23 lira 4 ku
ruştur. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülebi-

at • 188 liradır. Ek~iltmesi name resimler ve madeni aksam numuneleri ıs· 
27-11-935 çarşamba günü ı 1 tanbul ı, hanındakişubemizde mevcutotup aıAka• 
s~at 15,30 dadır. Şartname- darlar müracaat ile malOmat alabilirler. 
sı k?nıisyonda görülebilir. li 3 - fiat tekliflerini havi kapah zarfla 30 iki 
:E:ksıltmeye gireceklerin ilk 11 Teşrin 935 cumartesi günü saat bire kadar Zon· 
teıninatlarile birlikte eksilt- guldakta Genel Direktörlük muhaberat şefli§ine 
nıe günü kf . ı ı makbuz mukabili tevdi edilecek ve yahut posta 

ı ı lir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

(281) (7369) 
de Fındıklvda s1 

mt ualyyenkın- ile taahhUtlU gönderilecektir. 
. ı a a ına ma o- 4 v kt· d . li ll'lısvo . - a ın e verilmeyen teklif mektuplar1 tade. * * • 

Togçu ve Nakliye mekte-
c707r)una gelmelerı. olunur. Posta teehhUrU kabul olunmaz. 9J48 ,, 

9131 - - - - - " 

* * * 
. Ordu Sıhhiye ihtiyacı i-

~ın 1 7 8 kalem kimyevi ve 
akteriyoloji ilaçlan kapalı 

ıa.rfla alınacaktır. Muham -, 
~ın tutarı 12900 liradır. İlk 
erninat ' 968 liradır. Eksilt
~~i J0-11-935 cumartesi 
ilinti saat 11 dedir. Şartnaf esi komisyonda görülebi -t Eksiltmeye gireceklerin 
1 k teminat makbuz veya 
~ektuplarile birlikte . 2490. 

o. lı kanunun 2, 3 cü mad
delerindeki vesaikle birlikte 
te~lif mektuplarını ihale sa
~tınden en az bir saat evve-
ı~e kadar Fındıklıda Satınf ~a komisyonuna verme -
erı. (7074) 

9132, 

• • • 
b' ~stanbul Komutanlığı 
. 1

1rlıkleri için açık eksiltme 
1 e 14000 kilo kuru üzüm ah 
~acaktır. Muhammin tutarı 

1
450 liradır. İlk teminat 

1
84 liradır. Eksiltmesi 29 -
1-935 cuma günü saat 15 

~tdir. Şartnamesi komisyon 
~ görülebilir. Eksiltmeye 
~~eklerinı1lk ~~minatlari
be bırlikte ilk teminat mak -
Uılarile birlikte belli gün 

'-'~ saatte Fındıklıda Satın -
a. rııa komisyonuna gelmele
tı, ( 707 5) 

9133 ...... 
t Gülhane hastanesi labora 
U\'arları alatları kapalı zarf 

'Usuliıe alınacaktır. Muham
~n tutarı ( 1 19 S 5) liradııı. 
~k ~eminat (897) liradır. 

sıltmesi 27-11-935 çar -
rlllba günü saat 15 tedir". 
r:rt~amesi komisyonda gö-

lebılir. Eksiltmeye gire -
~eklerin ilk teminat makbuz 

2 e"!la mektuplarile birlikte 
ttı.490 No. lı kanunun 2, 3 cü 

1.kddelerindeki vesaikle bir
i 1 te teklif mektupları iha -
'lttden en az bir saat evveline 
L &dar Fındıklıda Satınalma 
ıtorıı· 

(., ısvonuna vermeleri. 
. 0?6) 9134 

• • • 
li1tlst~~~ul komutanlığı bir
il .. lerı ıçın alınacağı evvelce 
il~~ edilmiş olan ve ihale gü 
'it~ ısteklisi çıkmıyan 27 .000 
t\

1 0 sabun kapalı zarf ile alı
? ~Caktrr. Muhammin tutarı 
55~5 .liradır. İlk teminatı 
12 lıradır. Eksiltmesi 6-
d ' ?35 cuma günü saat 11 
d:dı~: Şartnamesi komisyon 
ti iorülebilir. Eksiltmeye 
l'tl receklerin ilk teminat 

2~~kbuz veya mektubile 
tü O No. lu kanunun 2. 3 
birı1:1'1addelerindeki vesaikle 
heıı~kt~ teklif mektuplarını 
erı 1 ~n ve ihale saatinden 
11'ı ~ hır saat evveline kadar 
)on ıkhda Satınalma komis 

nuna vermeleri. ( 7 343) 

ı * .y. .y. 

ha ... 
1 
st~n~ul komutanlığına 

•ıt '\ 1 hırlıklerin motörlü va-
33~~rı i~in alınacak olan 

O kılo benzini vermeği 

Bandırma Marmüdürlüğünden : 
bi için ak gürgen ağacı 23-
11-935 cumartesi günü saat 
1 1, 15 .te Topanede Satınal-

Emvali Umumiyeye olan 12454 lira 40 kuruş borçla- ma komisyonunda pazarlık
rmdan dolayı tahsili emval kanunu ahkamına tevfikan la alınacaktır. Tahmin bede 
tahtı hacze alınıp kaza idare heyetinin 4-11-935 tarih ve li '130 liradır. Son teminatı 
443 sayısile satılmasına karar verilen Behçet paşa vere- 19 buçuk liradır. İsteklile
selerinden Manyasın Tepecik köyündeki çayır tarla pi- rin belli saatte komisyona 
rinçlik mevkiinde Refikanın 2716 lira kıymetli 101 dö- gelmeleri. (283) (7370) 
nüm Hacerin 4074 lira kıymetli 152. dönüm, Haticenin • • • 
8148 lira kıymetli 305 dönüm Fatmanın 8148 lira kıy- Harbiye. ve merbutu okul 
metli 305 dönüm, İsmail Hakkının 8148 lira kıymetli lar için 7 ton nohut 10-12-
305, Celalin 2716 lira kıymetli 101. Zebranın 1018 lira 935 salı günü saat 14 te To
kıymetli 33, hafidesi Fatmanın 407 4 lira kıymetli 152 panede SatınaJma komisyo
dönüm tarlaları 25-11-935 pazartesi günü saat 15 te iha- nunda açık eksiltme ile alı-

nacaktır. Tahmin· bedeli lesi yapılmak üzere 4-11-935 tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle aleni müzayedeye çıkarıldığından taliplerin 7 7 O liradır. İlk teminatı 5 7 
Bandırma maliyesine müracaatları ilan olunur. ( 7086) lira 7 5 kuruştur. Şartname 

9147 ve nümunesi komisyonda 
- görülebilir. İsteklilerin belli 

Ankara Nümune 
Tabipliğinden: 

Hastanesi Baş saatte komisyona gelmeleri. 
(287) (7373) 

Kapalı zarf usuliyle münakasaya konulan 309 kalem 
alatı cerrahiye ve tıbbi n:alzemenin ihale gününde ta
lip zuhur etmediğinden pazarlıkla mübayaa edilmek 
üzere on beş gün müddetle tekrar mi.inaka!iilya konmuş
tur. Talip olanların 25 Teşrinisani 935 pazartesi günü 
saat l O da hastanede teşekkül eden komisyona teminat
ları ile bidik te müracaatları ilan olunur. (33 43) (7119) 

9ı84 

Avrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

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

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

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

sıhhati tam olmak, sıhhi muayene Ankarada yaptırıla
caktır. 

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

D - Yaşı 18 den aşağı 2 5 ten yukarı olmamak, 
2 - Musabaka imtihanı Ankarada M. T. A. Enstitü

sünde 4 İkincikanun 936 cumartesi günü yapılacaktır. 
Açılacak musabaka imtihanında kazanmış 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 yazılı ecnebi lisanlardan birisinden 
yapılacaktır. 

4 - Tahsile gönderilecek alanlan 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 şahadetnamesi veya bunların tasdikli su
retleri, 4 kıta fotoğraf ve dilekçelerini 2 lkincikanun 936 
eünü akşamına kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü Ge
nel Direktörlüğüne göndermeleri ve 3 üncü cuma günü 
sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere öğleden evvel Bay 
Easan Apartmanındaki Enstitü dairesinde bulunmaları 
ilan olunur. ( 3385) ( 7268) 9399 

istekli olanların verdikleri 
fiat tahminden yüksek olma 
sından dolayı ihale edilmi
yerek iktisat işlerinden alı
nacak rayica nazaran tekrar 
ilanına karar verilen 33500 
kilo benzin kapalı zarfla alı
nacaktır. Muhammen tuta
rı 12, 7 30 liradır. İlk temi-
natı 955 liradır. Şartname

si komisyonda görülebilir. 

Eksiltmesi 6-12-935 cuma 
günü saat 16 dadır. Eksilt
meye gireceklerin ilk temi
nat makbuz veya mektubile 
2490 No. lu kanunun 2. 3 
cü maddelerindeki vesaikle 
birlikte teklif mektuplarını 
belli gün ve ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar 
Fındıklıda Satınalma komis 
yonuna vermeleri. (7342) 

• • • 
Harbiye ve merbutu okul 

lar için 3 O ton kuru fasulye 
10-12-935 salı günü saat 
14,30 da Topanede Satınal
ma komisyonunda açık ek
siltme ile alınacaktır. Tah
min bedeli 4500 lir.adır. İlk 
teminatı 337 buçuk liradır. 
Şartname ve nümunesi ko
misyonda. görülebilir. İstek
lilerin belli saatte komisyo
na gelmeleri. 

(286) (7374) 

*** 
Harbiye ve merbutu mek-

tepler için 2 buçuk ton yeşil 
ve 7 ton kırmızı mercimek 
9-12-935 pazartesi günü sa
at 14,30 da Topanede Satın 
alma komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Hep 
sinin tahmin bedeli 1760 li
radır. llk teminatı 132 lira
dır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. 

(285) (7375) 

• • • 
Harbive ve merbutu okul 

lar için 7 ton çekirdeksiz, 2 
ton çekirdekli kuru üzüm 9-
12-935 pazartesi günü saat 
14 te Topanede Satınalma 
komisyonunda açık eksilt· 
me ile alınacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 1580 liradır. 
İlk teminatı 1 18 buçuk lira- · 
dır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte Topa
nede Satınalma komisyonu
na gelmeleri. 

(284) (7376) 

••• 
Harbiye ve merbutu okul 

lar için 18 ton yarısı kesme. 
yarısı çubuk makarna ile 4 
buçuk ton yansı arpa ve ya
rısı tel şehriye 11-12-935 
çarşamba günü saat 14.30 
da Topanede Satınalma ko
misyonunda kapalı zarfla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
5850 liradır.. İlk teminatı 
438 lira 7 5 kuruştur. Şart
name ve niimunesi komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarile bir
likte teklif mektup ve mak-

TtDAVlJLDtN ÇE~il[N PAQANIZ ~iÇ~iP 
Cl~~Tlt SiZi iL~fl.LtTMEZ . 

Harp Akademisi Satınalma 
komisyonundan: 

Harp Akademisi matbaası için muhtelif matbaa mal
zemesi 25 İkinciteşrin 935 Pazartesi günü açık eksilt
me ile sa tın alınacaktır. ( 6 4 8) lira ( 6) kuruş m uham
men fiatıdır. Şartnameyi görmek. istiyenlerin her gün 
saat 9 dati 16 ya kadar ve eksiltmeye gireceklerin 2 5 
İkinci teşrin 9 3 5 Pazartesi günü saat 14 de 4 8 liralık ilk 
teminat makbuzları i}e Yıldızda Satınalma Komisyonu
na gelmeleri. ( 6945) 9008 

11700 . Kilo Ekmek 
Askeri Fabrikalar lstanbul Satın· 
alma Komisyonundan : · 

Belediye narhı mucibince 11700 kilo ekmek Sahpa?a
rmda Askeri Fabrikalar yollamasında satınalma kom.s
yonunca 3 Bitincikanun 935 salı günü saat 15 te açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname her gün komisyon
da görülebilir. İsteklilerin o günkü belediye narhı üze
rinden Cfo f'/ ,5 muvakkat teminatlarını Beyoğlu Malmü
dtirlüğüne yatırarak makbuzu ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle o gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. ( 7 2 4 9) 

9328 

Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma 
komisyonu Başkanllğuıdan : 

Okulumuz talebesi için 200 - 225 çift ayakkabı açık 
eksiltme ile alınacaktır. Bir çiftin muhammen fiati 550 
muvakkat teminatı 93 liradır. Şartnamesini görmek için 
Yıldızda okul kalemine eksiltme için 4-12-935 perşem
be günü saat 15 te Fındıklıda Yüksek Mektepler muha
sebeciliğinde konıisyona müracaat edilmesi ve eksiltme
nin saat 17 de biteceği ilan olunur. ( 7222) 

9337 

Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından · 

Okulumuz talebesi için 2 İ O - 225 takım elbise açık ek
siltme usuliyle diktirilecektir. Bir takımın muhammen 
fiati 11 lira muvakkat teminatı 18 7 liradır. İsteklilerin 
şeraitini öğrenmek için Yıldızda okul kalemine ve eksilt
meye girmek için 3-12-935 çarşamba günü saat 14 te 
Fındıklıda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde komis
yona müracaatları ve eksiltmenin saat 16 da biteceği i-
lan olunur. (7220) 9335 

buzlarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona ver
meleri. (282) ( 7377) 

• • • 
Harbiye ve merbutu okul 

lar için 7 ton zeytin yağı 1 1 -
12-935 çarşamba günü saat 
14 te Topanede Satınalma 
komisyonunda açık eksilt
me ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 2520 liradır. İlk temi 
natı 189 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. 

(280) (7378) 

*** 
Bir numaralı dikimevi i-

çin 4000 kilo elleme meşe kö 
mürü 25- 11 -935 pazartesi 

gunu saat 14,30 da Topa
nede Satınalma komisvo
nunda pazarlıkla alınacak -
tır. Tahmin bedeli beher ki
losu 6 kuruştur. İsteklilerin 
belli saatte komis"ona gel
meleri. (289) (7372) 

••• 
Levazım yo11ama miidii r

lüğü emrindeki sarım romor 
körünün keşfi mucibince ve
di maddelik tamirine ait pa
zarlığı 27 -11 -935 carşamba 
e-ilnü saat 14 te Topanede 
Satmalma komisvonunrla 
yapılacaktır. Kesif bn1e1i 
135 liradır. Son teminatı 
20 lira 25 kuruştur . İ stekli
lerin belli saatte komisyona 
~etmeleri. (288) ( 7 3 71) 
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·HASAN ôzi..0 UNLARI 
Vit~min -Kalori -Gıda - Kuvvet - Sıhhat. ,, 
Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz mısır - Arpa - Bezelye 
Yulaf - Mercimek - irmik - Çavdar - Badem - Türl,U özlü unları 

Çocuklar.n•za yediriniz. lstedlkPerlnl ve •evdlklerlnl bıkt1rmayarak de§l,tlre de§l,tlre yediriniz. Vitamini ve 
kalorisi ~ok olan bu mUkemmel, özlU unlarla yavrular1nız netell, aıhhatll, tombul, kanh, canh olurlar. Çabuk 
bUyUrler. Çabuk dit çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. Hasan özlU unlarlle yapllan mahallebl 
ve çorbalar.n ve tathların ve pUrelerln ve yemeklerln lezzetine payan olmaz. Hasan özlU unlar. nefasetini 

1
_ 

on sene muhafaza eder. Dalnta tazedir. Hiç kurtlanmaz hiç bozulmaz. Taklltlerlnden sakınınız. Batka 
marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. Taklitlerinden sakınınız. Hasan markasına dikkat. Hasan 
deposu; Ankara, latanbul, BeyoAlu • 

.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111·~ 
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Akşam Kız Sanat Okulunu 
bitırenlere 
Akşam Kız San' at Okulu Direktörlüğünden: 
Kültür Kurulunun yeni verdiği bir kararla ortaokul 

diploması olan Akşam Kız Sanat okullan mezunlan bü
tün kız sanat okullan dördüncü özel sınıfının sanat ders
lerinden sınav vermek şartile özel beşinci sınıfa alınabi
leceklerdir. İsteklilerin hemen Selçuk Kız Sanat okuluna 
başvurmalan. ( 7 384) Aç karnına bir lcahn ka,ıtı 

ahnd kıa lcabızhtı defeder Yemek
lerden b rer saat ıonıa ahnırea Emlak ve Eytam bankası 
Hazımaızhlt, mide ektilik lstanbul şubesinden: 
Ye yanmalanm fidertr Atıacla\ci 

taı.az1tt• ve ~okuru ızaıe eder Mütekaidin Eytam ve Eramilin Mart, Nisan, Ma· 
--------

9
-
035 yıs 935 maaşlarımn iskontosun 4-12-935 Çar

1 
• 

şamba günü başlanacaktır. 
2. ve 3. 12. 935 pazartesi ve salı günleri yalnız Malul

lcr:n işlerine bakılacaktır. Bu tarihten sonra müracaat e
den maluller umumi sıraya dahil olurlar. (273) (7382) --
istanbul 3 icra memurlu§undan: 

Emniyet Sandığına 
1300 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup pa
raya çevrilmesine katar verilen ve tamamına 3800 lira 
kuruş kıymet takdir edilen Beşiktaşta Teşvikiye mahal
lesinde E. Kağıthane Y. Bostan sokağında eski 29 No. 
yeni 1 O. 11 numaralarla murakkam maabahçe pencere ve 
kapıları noksan bir evin tamamı açık artırmaya vazedil
miştir. Artırma peşindir. Artırmaya iştirak edecek müş-· 
terilerin kıymeti muhammenenin o/o 7 ,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektuburiu hamil 
olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye 
ve vakıf borçlan borçluya aittir. Artırma şartnamesi 7-

1
!! 12-935 tarihine müsadif cumartesi günü dairede mahalli 
;; mahsusuna talik edilecektir. Birinci artırması 23-12-935 

BELGEVŞEKLl61nE tarihine müsaclif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 

937': 16 ya kadar icra edilecek, birinci artırmada bedel, kıy
meti muhammenin %ı 7 5 ini bulduğu takdirde üstte hıra-

• ~iiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiii,_-iili!ili~~~ij!i • kılır. Aksi takdirde son artırmanın taahhüdü baki kal-

D en 1-Z yolları mak üzere artırma on beş gün daha temdit edilerek 7-1-
936 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar 

1 S L f. T M E 'i l dairede yapılacak ikinci artırma neticesinde en çok artı-
Acmteıeri ; Karaklh KöprGh•tJ ranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas 
Tel 42362 - Sirkecı MUhilrdar ı 

1 
ı ı kanununun ı 26 ıncı maddesine tevfikan haklan tapu si- rade Han. Tel. 21740 11111 

İmroz Yolu cillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakada-
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını hususile 

ASYA Hpuru 21 ikinci te•- faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden iti-
rin PERŞEMBE rfail •aat 16da : bar'-!n 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte dai
iM~ OZ'A kadar ' '7338. 9441 ~ remize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu 

l!!!!!!!!!!!i!!!~!!!==~~~~!!!!!!ii~ • sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasın-

Dr. A. KUTl
.EL dan nariç kalırlar.Daha fazla malfunat almak istiyenlerin 

35-751 numralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz 
ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayacaklan ilin o-

Karaköy Topçular caddesi ~7~~ lunur. ( 7355 ) 

Ahraınız 
Dotru itler S•tlam, urif ye temi
natla olup büyük markala Netlere 
rekabet eder Az P9'• ile çok it 
rlirmelc ~afındayız: 

Erkek cep .. ati ince 10 l" 
•. koı .. ıra 

K•cbn ,, " 
TAN Natfuinin ralclimlarıu. çok dnam edilmiyecektir TAN marka-

•ını batıraoııd• tutunuz . lıtanbulda •aht yerleri 

Beyotlu - lıtiklll cadde•i 398 Polivioı Kolen.-u mataıua, 
Galat. - KarakCiy 7, K. Panclriı H Ş. Omera m•tazHı. 
Sultanbamam - Suraıki kart11ında 47 - 11 Anton Mo•haki• mafaıHı 
EminönO - Sinr•r saat matarHında . 

Şehir ve kasabalarda aatıt yeri ar1yoruz. 
Türk ıaat 'irketi letanbul, S·rkeei, Ham ıdiye Cad, Yenı TOrkiye h•n 7-8 

Devlet Demiryollan ve Limanları itletme 
Umum ldareai ilinlan 

Aşağıda isim, miktar, muhammen bedel ve mqvakkat 
teminatı yazı\J gaz ve yağlar üç parti ve hizalarında gös
terilen tarihlerde Ankarada idare binasında Merkez do
kuzuncu ekailtme komisyonunca saat 15,30 da kapalı 
a:ad uswü ile a,atıo almacaktır. 

Bu eksiltmelerden herhangi birisine girmek istiyenle
rin buna ait teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan 
keza kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmiye ka
nuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve teklif
lt:rini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

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

1 S t M 

1 - Rezidü 
2 - Sürşof yağı 

Silindir yağı 
3-Gaz 

Pis gaz 

Miktar 
(Ton) 
800 
200 

20 
175 

70 

) 
) 
) 
) 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 
(Lira) (Lira) 
ıiooo 4850 

45200 3390 

Ekailtme 
Tarihi 

9-12-35 

10-12-35 

41650 3123,75 11-12-35 
9338 

Muhammen bedeli 5620 lira olan 19000 kilo muhtelif 
ebatta·• çinko levha 23 birincikanun 1935 pazartesi günü 
saat 15,30 da Ankarada idare binasında kapalı zarf usulü 
ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 421,50 liralı~ muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14, 3 O a kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak An
karada malzeme dairesinden ve Haydarpaşada tesellüm 
ve sevk müdürlüğünden dağıtılmaktadır. ( 7 360) 

Aşağıda isim, miktar, muhammen bedel ve muvakkat 
teminatı yazdı malzeme iki partide ve hizalarında göste
riJen tarihlerde Ankarada idare binasında ve saat 15,30 
da kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Bu eksiltmelerden 
herhangi birisine girmek istiyenlerin buna ait teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini eksiltme 
günü saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lizımdır. Bu işe ait şartname Ankarada malzeme daire-
sinden Haydarpaşada tesellüm müdürlüğünden parasız o 
larak tedarik olunabilir. ( 7361) 

Miktan Muham- Muvak- Eksiltme 
men kat te- tarihi 

ISMl bedeli minat 
Lira 

1) Sürat kontrol aaati yedeği 
2) Heintz aiatemi tofaj çantam 

59kalem 1150 lira 86,2S. 24-12-935 
165adet 825 lira 61,88 25-12-935 

OH, GENCLiKI ..• 
Artık 'buruıuk va solmuş yüz ~lıMı 1 ... 

Hayahn ilkbahara uzablmıfbr· •• 
Ne büyük ıHdet 1 Evet ... Fakat, 1*' 
ıın yüzünüzde bırakdıfl solma ve ir 
tiyarlama izlerini izaleye çaJıflD~ 
prtile ... Bunu da GIBBS rGzeı1* 
kremi ve pudra11nın muntazamen iei 
timaJi ile temin edebilirsiniz. Yüzle 
nOzOn ,;ızellitini mOda(aa ve ida~ 
ecleeft 1•ı•ae •latııdınr buntanlı 

Uzun senelerin tecrübe mahsu 
olan GIBBS l'flzefflk kremi , ctfa 
be•ler ve canlandınr. GIBBS rüz_.. 
lik pudruı iae, kuru ve yatlı ci~ 
ferde bile yapııır. Bu pudra .. ,.,,n; 
eamer, kumral her tene elverişlidir. 

Yeni, nefis ve tabii parf ümlerl• 
iıtihzar edilen GlBBS krem ve p\14 
drası, yüzünüzde bir ıcvimljlik yarsı' 
tırlar. Bu rüzellik müstahzarları, p.., 
ri• kadınının cazibesini temin ehrair 
tir. Size de aynı teıiri yapacaktır. 

KAEM-PUDA.4 

1 KUÇUK ILANLA-!j 

Arayıp bulamadıfınız ıcy belll kod 
forlu, hem havadar hem ucu:ı 

Kirallk f'partmanl•' 
Şitli Bomonti Bulıar çarp Efe tfl' 

kak 46-48 telefon 49309. 
1 921 

---------------------:-""" 
Yedi lambalı mükemmel bir F~ 

radyosu satılıktır. fatiyenler JI. 
rümuzile Tan idareıine müracaat.~ 

-~~~~!!!!i!ii!!!i!i!!!!!Mllli!!l!!!ll!IJ') 
BRUYERE 
PiPOLAR 
gelmiştir 

fopt•• 
Sabt' 

Salt.aba_ .. 
C•mcıb9fl0.,.

11 

No 1 
Para&coae .. b,: Sal..--~ 
1(.-babcı kartı•nda" S.b·be~· 

.___. Sesi " matauııada 92Sf 
~ ------------: 

Umumi nqriyat ve yut ifleg ,ı::;. 
dü U: Etem izzet BENiCE· 1 ır 
ellik ve Matbaacılık T. A. 'ir~: 

tanbul, Ankara caddCSl· ._ _ _.. 
S.aldılr yer: TAN lf.at/ 
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