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BOTON GÖZLER CİNE CEVRİLDİ 
italya - Habeş harbi yeni ve 

ciddi safhasına girdi 
Cepheleri Tayyare ile 

Adisababaga Pek 
Dolaşan 

Memnun 
imparator 

Döndü 
~,;;.__~~~~~~~~~~~~~ 

italyanlar Cenupta Habeş Kuvvetleri 
Tarafından Çevri~mekten Korkuyorlar 

·1 

Ceplaecleki teltiılerinden pek memnun ve emin dönen Habeı imparato. 
ru kilüeyc 6i"iyor 

imparator Emin ve Memnun 
Addüababa, 21 A.A. - imparator, bu ıabah Ufakla buraya dön

hıiiıt .. lır. 

General dö Bono 
niçin değiştirildi 

Habeş harbini yapan hava, deniz, 
kara kuvvetlerinin kumandanı Gene • 
ral De Bono'nun birdenbire deiittiril 
mesinin uyandırdığı hayret ve buna 
amil olan sebepler henüz aratbrılmak 
ta devam ediliyor. lngiliz ve Fransız 
gazetelerinin tanınmıı askeri muhar -
rirleri bu yolda muhtelif mütaleeJar 
ıe.rdediyorlar. Daily Telegraph'ın as
keri münekkidi General T enperley yaz 
dığı makalede fÖvle diyor: 

G. De Bono, Bado•lio 

••Habeş cepheleri Italyan ordulan 
başkumandanlığına, General De Bono 
nun azledilerek Mareşal Badoglio'nun 

[Arkası 7 incide J 

• # 

UCj vaziyet: 1 Ekmek Meselesi 
1- Japonlarla • • • v. 

Birleşmek Fırınlar ıkıncı ekmegı 
2- Har~e~mek az çıkar1yorlar 
3- Yenı bır sed 

kurmak 
Bunlardan hangisi
ne doğru gidiliyor? 

[Şimali Çin ve Çinin bütünlüiü 
meaeleai Akıayi Şarkta pnün en 
hauaı meıelelerinden biri oldu. , 
Şimali Çinin i.tiklôl ilôn etmcai yo. ! 
lundaki tedbirler muvallalı netice - i 
lerini vermeyince Jcıponlann iki l 
hattıhareket ÜHrincle yürüdükleri ı 
görülüyor. Bu iki hattıhareket: 1 ~ 
- Harp ve Çini ilhak, 2 - Çinle l 
anlapnak ve birleşmek yoludur • . 
Dün geç vakite kadar gelen tel- : 
grallar Japonlann ıimdililı harbe ! 
daima ha~ır bulunduklannı göı • J 
termekle beraber müzakere yolunu : 
tercih ettiklerini bildirmektedirler. ! 
Yeni konUJmalara baslanmıftır. 

[ Arkaaı 5 incide l 

Acı bir kayıp 
Anadolu Ajamının dün cece verdi

ği elim ve acı bir haberi büyük bir te
eaaürle yazıyoruz: 

Faris, 21 (A.A.) - Havas Ajan•ı 
bildiriyor: AtatürkUn himayelerinde 
Londrada tahsilde bulunan Bayan Zeh 
ra, dUn Londradan avdet ederken A
miens civarında Paris - Calais ekspre
sinden bir kaza eseri olarak dütmuı 
ve aldığı ağır yaralar neticesinde nak
ledildiği Amienı haataneainde vefat et 
miştir. 

Ankara, 21 (A.A.) - Bayan Zeb
ranın vefatından dolayı Fransa hükü
meti taziyetlerini bildirmiştir. 

Yeni Bir Randıman Tayin Edilirse 
Ekmek Daha Ucuzlayabilir 

lki gündenberi çıkanlmasına baş
lanan ikinci nevi ekmek halk arasın
da büyük bir rağbet görmektedir. 
Buna rağm~n birçok fırınlar, tayin e
dilen miktardan çok az ikinci ekmek 
çıkarmaktadır. Ellerinde birinci stok 

bulunan fırıncılar, birinci nevl eKmeıc 
ııarhınm kazanca daha müsait olduğu 
şu günlerde birinci ekmek çıkarmayı 
ikinciye tercih etmektedirler. 

Bunlar, ikinci ekmek imalinde kul
( Arkası 9 uncuda 1 

Maliç Bu Akşam 
Belediyeye Geçiyor .. 1rrıPGratoriçe ile hanedan a~aşı, Necafİ'yİ bu ıabah dönüfiinde 

~Ozleri inıirah ve sevinç yaıları ile dolu olduiu halde karıılamıflardır. 
dl'tı.~ratoru uçaktan indiii ıırada karıılaycın reami •ıhaaın yü~lerinde 

e lllfirah alômetleri görülüyordu • 
. Necaıi'nin bu hava cevelanı aıraaında Harrar, Djiciga ve Diredava'yı 

~l'crret etmiı olduiu ıöylenmektedir. 
Tren Diyarbekir'de Vapurları Belediye Namına 

1. 1rrıParator, cenup cepheai kumandanı Dedjaanatch Naaibu ile diier 
>~erleri .ziyaret etmİftİr. Kendiıi kıt'aları, kıflaları teftİf etmİf aıkerle
dllt. lronforu ile alôkadar olmuıtur. NecOfi'nin aıkerlerin maneviyatın. 

Q" Pek memnun ve müftehir olduiu ıöyleniyor. 
.t lianar, 21 A.A. - imparator, uçakla yapmıt olduğu cevelan sırasın 
•' ~Uray4! inmiıtir. Necaıi, Fransız hastanesindeki yaralılan ziyaret 
~ıttir. 

• • • 
~abeşlerin Çevirme Hareke -

tinden Korkuyorlar 
)al.ondra, (Deyli Telgraf) - Ital • ı birçok tank, zırhlı otomobil ve 5000 
ltt~~rın cenup cephesindeki vaziyet- yerli asker getirdikleri bildirilmekte-
~viye için cepheye yeniden [Arkası 5 incide] 

~ecri Tedbirler italyada Va
~ama Şartlarım Değiştirdi 
tıektrikler söndürülüyor, gündüz çalışması artırılıyor, 

sinemalar erken paydos ediliyor ve daha birçok 

~ 
tedbirler almıyor. 

o~t:~· 21 (A.A.) - Dün ilk defa 
~irıdi ltalyan bankaları sabahtan i -
lltbi:ı~ kadar devamlı mesai sistemi 
ııclllaıına başlanmıştır. Tiyatro ve si
tr~trı ~~·.temsillerine e kcn başlayıp 
tırıırı ıtıreceklerdir. Elektrik sarfiya 
~lırıtrıaa~zaltıtınası için enerjik tedbir 
O bıı Ca devam edilmektedir. Saat 

l>ı.ıııcJlıktan itiba:-en sokaklardaki am 
~1 ~t~ ancak yarısı yanacaktır. Ba
~hrıiyc ar ?iç tenvir edilmiyecektir. 
taçlar . S~hıpleri, JSınma ve diğer ihti-
tJ\tilc 

1~1n Yerli mallar kullanmağa 
~tlar1 ° ~nrnuılardır. Kalorifer tesi -
~cccıcu gunde ancak birkaç saat işli-
~io ~· 

)~rı b·e Janeiro, 21 (A.A.) - Ital
~lt l.iz~r buçuk milyon çuval satın al 
Cttıaın;e, , müzakerede bulunduğu 
~ lrıl'labr oco dan bildirilmektedir. 
t t.ilciytc Uck, 21 (A.A.) - Innsbruck 
~ılrrıcltt Alınanyadan Italyaya ihraç 
tıl "c g~ olan eşyanın mikdarı art -
~a"'lllıştır nde 2000 tondan 5005 tona 
ı_ llltır, 1tİ:u ~şya arasında bilhassa 

Roma, 21 (A.A.) - Bütün kasaba 
!arda zecri tedbirlere karşı mukave • 
met teşkilatı vücuda getirmeğe ve al
tın toplamağa memur özel komiteler 

(Arkası 9 uncuda 1 

r-P"*il;fVMI 

f Mısır Gene 
1 Karışı.lJor 

Kahirede yeni hadiseler ol
du, İngilizlere boykot 

yapıldı 

LonJra, 21 ( A.A.) - Kahire
den bilJiriliyor: Mmr milliyetper 

verlerinin müfrit cenahı olan Va
t ani 11rupu, bupn l •kenderiye a
çıklannda b"flıyacak olan lngi
li~ manevralan dolayı•iyle boyko 
taj ilan etmiılerdir. 

t "~td Yev1 mahsuller ve kamyon 
~. \. ( ArkaSJ 9 uncuda l - ..... ../ 

Yol Bugün Açıhyor Akay idaresi işletecek 
Haliç Sosyetesi, bu geceki son se

fcrindc!'n sonra faaliyetini resmen ta
til edecektir. Ekonomi Bakanlığı, sey
rüseferin durmaması için işletmenin 
Belediye namına Akay idaresi tara -

ilk Yolcu Treni Yarın Sabah 
I stanbuldan Kalkacak fından yapılacağını dün ilgililere res

men bildirilmiştir. 

1-·ev~ı ,..aıa - Dıyarbekir hattında 

Fevzipaşa - .,Diyarıbekir hattı, bu
gün Diyarıbekirde büyük törenle iş
lemeğe açılıyor. Bu hattın tamamlan
ması, demiryolu siyasamızın en yeni 
ve parlak zaferlerinden biridir. 510 
kilometre uzunlukta olan bu yeni de
miryolunun inşa tarihçesi şudur: Hat 
29 kısma ayrılmış, Malatyaya kadar 
olan parçası dört sene önce biritilmiş 
tir. Bir müddet son·a da eski Malat
ya ve Fırat istasyonları açılmıştır. Fı
rat durağından itibaren ray döşnme
sine iki yıl Önce başlanmış, Bekir Hü
seyin, Pınarlı, Baskil, Şafkat durakla-

r Arkası 5 incide l 

Fransız kabinesi 
Düşüyor! 
Frank ile beraber Franşız kabineıi 
de buhran geçiriyor. Son telgraf ha
berleri 5 İnci ıayladadır. ......................... ........., 

"Muvakkat işletmenin direktörlü
ğüne Akay direktörü Cemil tayin e
dilmişti.. Yeni işletmenin memur 
K;.drosunda hiçbir deği§iklik olmıya
< .. ktır. '.Bugün, Vilayet t•afından bir 
ilan yaoılarak yeni işletmede çalış
mak istiyen sosyete memurlarının 
Köı... . açılacak hususi defteri im -
zalamaları bildirilecektir. Bu defteri 
imzalayan memurlar yarın sabahtan 
itibaren yeni işletme emrinde çalış -
maya başlayacaklardır. 

Bu akşamki son vapur seferinden 
sonra belediye, Akay ve Deniz Tica
ret Direktörlüğü mümessillerinden 
mI:teşekkil bir heyet bütün iskeleleri 
dolaşarak Haliç Sosyetesinin bütün 
malları ile tesisatını devir ve teslim 
alacaktır. Yeni işletmenin bütün kar 
ve zararı belediye hesabına tutula -

Haliç Şirketini Belediye namına ida
re edecek olan 

Akay Direktörü Cemil 

29 uncu kmmda ray clötenirlutn cak, Akay idaresi işletmenin yalnız ı.---------------

===========[=Ar=kas=ı 1=in=c:id=e1 Köstenceden 
"ULUS,,un Dil Yazıları 5,500Göçmen 

Hat - Hat.r - Hat.ra 
Bu sözlerle; "ihtar,, kelimesinin ve. her üç anla~ :la. 

"an,, sözünün etimoloji, morfoloji ve fonebk 
bakımından çözümlenmeleri 

HAT • HA TIR - HATIRA nin ıJığı veya bu ıJığın tebellürü, izi 
Kelimenin etimolojik tekli: demektir. 

(1) (2) (3) (4) (4) h': (. + r), ektir. Manayı ya-
(ah + ağ + at + ır) dır. kın, muayyen, kati bir sahada takar-

(1) ah: Köktür, Burada ııık, par- rür ve fark ve temyiz ettirir. (Bura· 
laklık anlamınadır (ak ıibi). da o saha dimağdır). O halde: 

(2) ağ: Obje veya süje gösterir. HATIR: Bir obje veya süjenin di-
Ah + ağ ~ abai: I,tığın bir obje mağda aydınlanması, iz bırakması de

veya bir süje ile olan münasebetini mektir. 
gösterir. Hatır sözüne "•i" eki gelince, bu 

(3) at: (. + t), ektir. Manayı ta- ek kelime anlamına müspet bir varlık 
marnlar, tesbit eder. verir ve onun adı olur. HATIRA da 

Ahai + at = ahaiat: Kelimeyi son bu demektir. 
morfo'!ojik ve fonetik ıekline koya- Not: 1 - Yakutçada kelime (ab-
lım: HAT -== bir Mijenin veya obje- (Arkul 9 uncuda] 

Getirilecek 

[Köstenceden 5500 muhacir bekle
niyor. Bunlar camilerde barındırıl· 
maktadır. Getirilmeleri için ciddf ted
birler alınıyor. Yazısını 2 inci sayfa. 
da, son telırafları 9 uncuda bulacak
lmlf· 1 
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DüşündükCje 

Yabancı medeniyetlere 
hayranlık 

Halit Ziya Uşaklıgilin 21 yıl 
önce neşredilmiş "bir şiiri hayal" 
adlı kitabında şu satırları oku
yalnn ve diline bakalım: 
"Düşünüyorum da Napolyon; 

dünyanın en latif bir seması; al
tında, en güzel bir körfezi kena
rında, Vezüv yanardağının se -
habdar şahikasına karşı k?ru
lan; İtalyanın hayatı sabıkaı ta
rihiyesinc tercüman olan mu'veç 
sokaklardan, dar mahallelerde 
kütelatı ahcar şeklinde yığılmış 
karanlık pencerelerle müzdaham 
binalardan müteşekkel kurunu 
vustadan yadigar olarak kalmış 
kısmı, atiki etrafında, yeni açıl -
rnış vasi caddelerle, yüksek ve 
müferrih kaşanclerle, geniş ve 
müşemmes rıhtımlarla yeni te7-
lit olunmuş eski bir kitaba ben
zeyen bu şehri garipten kalbim
de zihayat hatıra olarak kalan 
şeyler ne Pompei harabeleri, ne 
asarı atika nümunegahı, ne de 
Kapodi Monte köşküdür.,, 

-
Şimdi bir de Reşat Nuri Gün-

tekin'in 21 gün önce neşredilmiş 
"Gökyüzü" adlı romanında şu 
satırları okuyalım ve diline ba
kalnn: 

"Evet, bir leyleğin b~r baca te
pesinden düşüp ölmesınde şaşı
lacak ne var? Onlar cia bizim gi
bi can taşıyorlar. Hele ölürken 
bütün hayvanlar biribirlerine o 
kadar benzerler ki. Mesela zehir
lenmiş bir köpekle kömür çarp
mış bir insanın ölüşlerine bakar
sanız onları kardeş sanırsınız. 
Bir kuşun da bir insan gibi bir
denbire bir tarafı bozularak yı
kılıp ölmesinde hiç şaşılacak bir 
şey yok. Hatta bu leyleğin öldü
ğünü de bilmiyoruz; gördüğü
müz şey bacadan yuvatlanmasın 
dan ibaret. Leylek, vücudüne bir 
şey çarpmış gibi, tıpkı kurşunla 
vurulmuş gibi düştü; dikildiği 
yerden kopmuş bir alçı mulaj ka
tılığiyle tekerlendi.,, 

Maksadım iki türkçe arasın -
Öaki farkı alkışlamak gibi kalıp 
haline gelmiş bir fikri tekrarla
mak değildir. Yalnız, bu iki üs
tattan birincisine "bulutlu" ye
rine "sehapdar" , "iğri büğrü" 
yerine "mu'veç,. , "ağaç yığınla
rı,, yerine ''kütelatı ahcar,, , "ka
labalık,. yerine "müzdaham,, , 
"güneşli,, yerine "müşemmes,, , 
"canlı,. yerine "zihayat,, dediren 
fikir üstünde durmaktır. 

Arap ve Acem medeniyetinin 
üstünlüğüne belki şuursuz ola -
rak inanmaktan gelen bu kendi
ni aşağı görme duygusu, yazı di
limizde fazla kalmamış olmakla 
beraber münevverlerin konuşma 
diline hala hakimdir. Mükemmel 
türkçesi olan fransızca kelimeler 
kullanmak, bizde Türk münevve 
rının Garp medeniyetine karşı 
hayranlığını ve kendini küçük, 
aciz görme duygusunu bir ko-

No. 97 

Cumbadan 
R~mbaya 

Server BEDi 
Prenıea bir elini aiır ağır yukarı 

kaldırarak: 
- Meraklanmayınız kızım, dedi, 

§İmdi hazinedar ustama emir vere
ceiim, yarın, komtularınıza yardım 
edecek. Hepsine yeniden ev ve et
ya alacaiım . Geçinmelerine de yar
dım edeceğim. Yüreğiniz rahat et
ti mi timdi? 

Cemile hayretten bir an hareket
siz kalmııtı. Sonra rüya içinde ko
ıuyormuı gibi dalgın bir ıesle: 

- Sahi mi aöylüyorıun? dedi. 
- Evet, aöz veriyorum ıize •.. 
Cemile, daima hayret içinde, 

elinin teraini aiır ağır ağzına doğ. 
nı ya1dathrıyordu. 

Sonra, birdenbire, baıına düıe
cek bir taftan kaçıyormUf gibi 
prenaese dofru kotlu. elini tuttu, 
öptü, öptü: 

- Sahi aöylüyonan ben Mınin 
halayığın olurum, dedi. 

Prenaea tatlı bir hareketle elini 
çekerek: 

- Eıtağfunıllah, dedi, ıiz bana 
acıdığınız ailelerin ismini verirai. 
niz, yarın yazar, gönderirsiniz, ben 
yarın akşama kadar kendilerine 
müjdelerini yetiıtiririm, olmaz mı 
rum? 

Cemile tekrar onun elini Öpmek 

T A N============-===-===============:=.:-:......:.;-~-~-~-~--.:.:=-====--=~ "> ı .11.01r 

AtatürK köprüsü 
Mukavelesi dün 
imzalandı 

r Ne Dersiniz? , 

Atatürk köprüsünün inşası için Hü 
gor Hermanı temsil eden delege ile 
uray arasındaki mukavele dün imza
lanmıştır. imza töreninde şarbayla, 
§arbaylık fen ve hukuk işleri direktör
leri ve Hügo Hennanla inşaatı üzeri
ne alan dört fabrikanın fen müşaviri 
bulunmuştur. Uray ile eksiltmeyi ka
zanan grup arasındaki mali taahhüt
ler ve tediye şartları daimi encümen 
tarafından tesbit edilecektir. Yapılan 
mukaveleye göre, köp· ü en geç üçün
cü senenin sonunda bitirilmiş olacak
tır. Köprü kurulduktan sonra beledi
ye bir senelik bir denemeden sonra 
köprüyü teslim edecektir. 

Şark demiryollarındaki 
toplantı 

Şark Demiryolları idare meclisi, 
evvelki gün yaptığı bir toplantıda sos
yeteye ait işler üze· inde yeni bazı ka
rarlar vermiştir. Senebaşı yaklaştığı 
için memurlara verilecek yıllık ikra
miye meselesi bu arada gö:-üşülmüş • 
tür. Dün çıkan bir akşam gazetesi, bu 
toplantıyı hissedarlar ~eyetinin yıllık 
içtimai şeklinde haber vermiş, Sosyete 
nin Bayındırlık Bakanlığı tarafından 
satın alınması karan münasebetile ba
zı gö·üımcler olduğunu da yazmtt1r. 
ldare meclisinin mutat toplantıların -
dan biri olan bu içtimada satın alma 
mevzuu üzerinde hiç bir şey görüşül
mediği gibi Bayındırlık Bakanlığı ile 
temasa girifilmesi yolunda alınmış ye 
ni bir karar da yoktur. 

Üniversite de halle 
konf er anaları 

Üniversite bilgilerini halka öğret
mek makıadile Universite Rektörlüğü 
tarafından ilmi bir konferans serisi 
tertip edilmişti. Bu konferanslardan 
üçüncüsü dün Profesör Reichenbach 
tarafından verilmiştir. Dekart ve Ras
yonalizm mevzulu olan bu konferansa 
kalabalık bir dinleyici kütlesi karşı
sında saat 18,10 da başlanılmış ve 19, 
30 da nihayet verilmiştir. 

Fen Fakültesi kimya şubesi Talebe 
Birliği de ilmi bir konferans serisi ha
zırlamıştır. Bunlardan ilki 25 lkinciteş 
rin pat 17 ,30 da ProfcsÖ"' Fritz Arnat 
tarafından verilecektir. Mevzuu ağır 
sudur. 

Ortamekteplerdeki münhal 
muallimlikler 

Anadoludaki orta mekteplerden ba 
zılarında riyaziye ve fransızca öğret
menlikleri boştur. Bu münhallere ta
yin edilmelerini isteyenlerin doğru • 
dan doğruya Kültür Bakanlığına mü
racaat edebilecekleri dün İstanbul Kül 
tür Direktörlüğüne bildirilmiştir. 

nuşma zerafeti altında gizleme· 
sidir. Sanki "çalışma" durur
ken "travail., gibi fransıica keli
me kullanmak, manaya Garp me 
deniyetinin bizimkinden farkı 
nisbetinde bir tesir katıyor. 

Bu zan, edebiyatı cedidenin ya 
zı dilini olduğu kadar bugünün 
münevver konuşma dilini de ya
bancı sözlerin baskısı al tında 
şahsiyetinden tecrit etmiştir. 
"Haleti ruhiye,. aynidir. 

Peyami SAFA 

için uzattığı eli prenaes tuttu, ha
fifçe çekerek: 

- Haydi timdi benimle beraber 
ıalona geliniz, biraz açılınız, dedi, 
bir ıampanya da içerıiniz. 

Cemile yüreğinin içinden bir çeki 
taıı çıkmıı gibi hafiflikle prenaeıin 
arka11ndan tekrar büfeye geldi. 
Makiyajını tazelemeği unuttuğu 
için, yiizünde, geçirdiği buhranın iz 
leri vardı. Büfenin dağıttıiı aarhoı
luk ve neı'e içinde kaybolmıyan dik
katler, Cemilenin ağlamıt olduğunu 
la ıkebniılerdi. Fakat bu müfahede 
umumi coıkunluk içinde kaynadı: 
Cazbant çok daha hararet1iydi ve bü
tün ıalonlardan yer yer, ark ıık, uzun 
kahkahalar yükseliyordu. 
C~il~ üıtüıte üç kadeh ıampanya 

daha ıçtı. Uçüncüden ıonra Tahsin 
B.~>:~n bu~rnu, yalnız ona çok tuhaf 
goruıvnege baılamııtı: Burun değil 
gaga, tıpkı biT gaga, &.'1lan yarabbi, 
hem nasıl g~~a, kaz dese değil, ör
dek de~e degıl, nedir, hanıi h;ayvan .• 

Cerrule, salonda yükıelen k.-ıhk1tha
lar-dan. hiçbi~iue benumiyen, ilk ön
ce kesı~ ~~sı~ ~e c~ı~retsiz bAılıyar, 
kuru bir oksuruk gıbi az teali fak;at 
gitgide pürü7lm ayıklanan. ~i bet-
rakla,an, ke~kin çınlayıılarla uzııMn 
azdık~ u .. n ve herkese ba~ını çeviT: 
ten bir .cülü~le ıcüf üyordu. Bu. icinde 
ökıüriik, çıilık, iç ~ekiı, hrclm.;k ve 
ıçkrnk dolu, etrafı nef'e ,.e kNler ara
aın~a .tereddütt~ bırakan, garıp, mil· 
rnz_ı bır "ahk.ıhı1 idi. Prl!nsesın endi 
::;,ıı bir .~"\~!~• .. Üzerıne, Ccmileuin uiç 

yJe culdıısun~i görmiyen T ahıin 
Bey, onun hala elinde tuttuğu b.11 

iKiNCi EKMEK DAHA UCUZLAYABiL 1R 1 
Halk için yapılan ikinci ekme

ğin piyasaya çıkar çıkmaz gör
düğü rağbet (Tan) ın böyle ucuz; 
bir ekmek çıkarılması yolundaki 
neıriyatının nekadar yerinde ol. 
duiunu göıterir. Lakin halk bu 
ekmekten beklendiği kadar iatifa
de edememiıtir. Çünkü bir taraf
tan fırıncılar ikinci nevi ekmeği 
pek az; çıkarmakta ve ihtiyacı 
karıılamamaktadırlar. Zira, bele· 
diyenin birinci ekmeğe koyduğu 
narh fırıncıya ikinci ekmekten da. 
ha çok kar bırakmaktadır. Fırın • 
cı da yasak .savmak kabilinden 
biraz ikinci ekmek çıkarmakta, 
üıt tarafını birinciye bağlamak -
tadır. Halk fırına gidip te ikinci 
ekmek bulamayınca mahalle ma -
halle dolaımaktan iıe birinci ek. 
mek almayı tercih ediyor. 

Haydi ilk günü belediyenin ka
rarı geç tebliğ edildi de onun 
için kafi miktarda ikinci ekmek 
çıkanlamadı idi, Lakin bu tebliğ 
hala mı fırıncılara gelmedi? •. Gö
rülüyor ki, ikinci ekmek çıkarma
ya karar vermek yetiımiyor. Bu 

kararı sıkı bir kontrolla tatbik et. 
tirmelidir. Yokaa halkın zaruret 
çekmeme.si için çıkarılan bu ikinci 

•mek bir nazariye olarak kalır, 
kimıe onu yiyemez. 

Bundan baıka bu ikinci ekmek 
daha ucuza mal edilebilir. Ancak 
bunun için belediyenin çeşni için 
78 randımanlı undan vaz geçip 
84 randimanı kabul etmeai lazım
dır. Bununla ekmeğin gıdaaına hiç 
bir ekıiklik gelm~diği halde nar • 
hın bir kuruı kadar daha ucuz.la
ması imkanı bulunabilir. Fakat 
bununla değirmenler biraz; rahat. 
.su: olurlar. Ellerinde hazırladık • 
iare 18 randimanlı unların satışı 

aiırlafir ve 84 randımanlı un ö
ğütmek için elek ve valslerde bi
raz deiifiklikler yapmak lazım. 
gelir. Bunlar da onların hoşuna 
gitmez. Lakin biz.im vazifemiz de
ğirmencilerin hoıuna gitmek de • 
ğil, halkın .sıkıntı çekmemesini dü
fÜnmelctir. Biz böyle düıünüyo. 
ru.z. 

Siz ne dersiniz? 
\._,._.. ______ .._. ____ __.. ___ , _______ ..._ ______ ,_._..,...._...,,_..___. ·-..) 

Köstencedeki Gö~menler 

Ekonomi Bakanlığı Vapur 
leminini Bildirdi 

Romanya hükumeti ile döviz meselesi hallediliyor 
Vapur s a h i p l e r i ücretleri artırmak istiyorlar 

Köstenceden yurdumuza göçmen ta ı hayli sevinmişlerdir. Köstencede bu
şıyan vapur sahiple.inin karşılaştık - lunan Nazım ve Bursa "apurları göç· 
lan döviz güçlükleri dolayısile Ro- men yüklemekle meşguldürler. Bu va 
manya hükumeti nezdinde yapılan te- purlar bugünlerde limanımıza gelecek 
şebbüsler r .. üsbet son...uç vermek üze- !erdir. Vapurcular, biriken paralarm
redir. Bükreş elçimiz Hamdullah Sup dan bir kısmını bu ay içinde alabilir
hı Tanrıöverden ilgililere gelen bir lene nakliyata devam edeceklerini, 
habere göre, Romanya hükıimeti tim- aksi takdirde bu işe nihayet verecek
diye kadar biriken nakliyat paraları- lerini ıöylemişlerdir. 
nın •erbest döviz uaulile ~kilebilme- Elıonomi Baltanlıi• l>Opur 
sine mUsaade etmiştir. Yalnız, bi ı iken temini i~in emir verdi 
paranın yarıst bu ay, diğer yarısı da Ekonomi Bakanlığı, bütün ihtimal-
gelecek ay listesine konulacaktır. Göç teri gözönünde tutarak Köstencedeki 
men taşıyan vapur sahiplerinin nakli- göçmenlerin kışa kadar bekletilmeme 
yat ücretlerini de arttı~mak istedikle- ]eri için lazım gelen teşebbüslere giriş 
ri yolundaki neşriyat doğru değildir. miştir. Yapılan tetkikler, Denizyolları 
Vapurcularla hükumet arasındaki nak idaresi vapurlarından şimdilik istifade 
liyat mukavelesinde, vapur sahipleri- edilemiyeceğini göstermiştir. Fakat 
nin Romanyadaki 80 lcylik istihkak- mecbur iyet hasıl olursa Akdeniz veya 
larına mukabil burada bir lira almala- Karadeniz postalarında çalıştırılan bi 
rı esası kabul edilmiştir. Halbuki bu ıer vapur bu işe tahsis edilecektir. Ba 
mukavele sekiz ay önce yapıldığı için kanlık, Deniz Ticaret direktörlüğüne 
Vapurcular leyin bugünkü dü~üklüğü verdiği bir emirde muvakkat nakliyat 
karşısında mukavelenin bazı maddele- için peşin para ile birkaç vapur temin 
rini kabul etmemek istemişle: dir. Es- edilmesini bildirmiştir. 
kiden bir Türk lirasına mukabil Ro- I atanbul civanna yer-
manyada 80 ley almak kabilken, bu- leftirilecek göçmenler 
gt!n hemen bir misli fazlasile 120 ley 
alınabilmektedir. Vapur sahipleri bu Romanyadan gelecek göçmenler-
vaziyeti ileri sürerek mukaveledeki den bir kısmı da lstanbul ilbaylığı sı
maddenin buna göre değiştirilmesi is- nırları içindeki yerle;e yerleştirilecek· 
teğindedirler. Vapurculara göre bu tir. Bu göçmenlerin muvakkaten ba-

k rındmlmaları için gereken tedbirler 
gün ü güçlük, Romanya ile aramızda- • 
ki ticaret mukavelesinde nakliyata ait alınmı~tır. Hangı köyde ne kadar göÇ-
döviz kayıtları bulunmamasından ileri men barındırılabileceği ilçebaylar
gelmektedir. Romanya hükumetinin ca tesbit edilmektedir. Göçmenler Ça-

talca, Silivri ve Bakırköy ilçelerinin 
biriken paralar hakkındaki döviz mü- köylerine yerleşti-ileceklerdir. Şileye 
aaadesini duyan vapur sahipleri bir göçmen yerle§tirilmiyecektir. 

ıampanya ka ~clı • ni · almak i,•in elini 
uzatırken bir d.tha i~ki vermemdcri
ni büfecilc~ de i,aret ediyordu. 

Cemile r ah tin Beyin b;ımuna bir 
fiıko vuraralu 

- Aman ~e tuhaf bumun var, 
ne tuhaf 1 Ne tuhafr 

Dive batırdı •e tekrar kahkaha 
atmağa ba,ladr. Bu gülüt o kadar 
carip, ebediyen unutulmıyacak ka
dar acayipti ki büfenin etrafındaki 
davetlilerden ba•ka uzaktakiler de 
koşarak yaklatmağa batladılar. 

Cemile, anca:C 10luğu keıildikçe 
f aaıla veren kahkahalan araaında: 

- r.aga! Gaga! 

Diyor, hiç baıka bir fey söyle
miyordu. Yüzü bir renk seviyesin
de kıpkırmızı ke,ilmiıti. Gözlerin
den yatlar akıyor, damarlan ka. 
baran boynunun adaleleri ihtilaç. 
lar. içinde çözülüp düğümleniyor
du. 

Tahsin Bey fatınnııtı. :Prenıes 
ağır ıı.ğır uzaklastr. Cemilenin et. 
rafındaki davetliler, Tahsin Beye 
muhtelif tavlİyelerde bulunuyorlar
dı: 

- Çok ;çmiı galiba, biraz amon
yak koklahnız. 

KUÇUK HABERLER 

• Hcybeliadada büyük tur yolu 
bittikten sonra rıhtım ile amut olan 
yolla. m tamir ve inşasına başlanmış· 
tır. Ikinciteşrinin on beşinde bütün 
bu yollar bitirilmiş ve belediyeye tes
lim edilmiştir. 

• Şehzadebaşında y~pılacak o.lan 
konsevatuvar binasının ınşaat proJele 
rini yapmak üzere Alman mimarların
dan Pölzik şeh:-imize.gclmiştir. Pölzik 
dün şehirde bir gezinti yapmış ve bu 
arada konservatuvar binasının yapıla
cağı yeri de görmüştür . . Kendisi bu
gün Uray ile görüşmelerıne başlaya
cakur. 

• Hukuk Fakültesinin birinci sını
fında 780 talebe vardır. Bunlar ders· 
leri güçlükle takip etmek~eydiler. Re~ 
törlük birinci sınıfın yem yapılan Bı
yoloji Enstitüsünde ders görmelerini 
kararlaştırmıştır. 

• Azlık ve yabancı okullarındaki 
öğretmen vekilliklerine okul dir~ktpr
le· i birer vekil inha edeceklerdir. Bu 
vekiller Kültür Direktörlüğtince kabul 
edilirse hemen derslere başlayabilecek 
lerdir. • 

• Bütün okullarda müsamerelerin 
bundan sonra yalnız Nisan aylannda 
yapılması Kültür Bakanlığından bildi 
rilmiştir. 

• Hastalık gibi kat'i bir durum ol
madan h iç bir öğretmenin becayiş e
dilemiyeceği dün Kültür Bakanlığın
dan Kültür Direktörlüğüne bildirilmiş 
tir. 

• Kamutay ikinci başkam Hasan 
Saka, dün Ankaradan şehrimize gel
miştir. 

• Şehrimizde bulunan İngiliz Ge
nerallerinden Jancis dün Filistine git
miştir. 

• Ardahan ilçebaylığına atanan 
Sait Yüce yeni vazifesine hareket et
miştir. 

• Kızılay kurumu Beyoğlu ilçesi, 
kurumun yıllık balosu için hazırlığa 
başlamıştır. Balo, Birincikanunun 21 
inci günü akşamı Perapalasta verile-
cektir. , 

• Milli Türk Talebe Birliği, ikinci 
toplantısını pazar günü saat 10 da E
minönü Halkevinde yapacaktır. Top
lantıda nizamnamede yapılacak deği -
şiklikter görüşülecek, idare heyeti se-
çilecektir. • 

• Bugün alay köşkünde aaat 17 de 
bir toplantı yapılacaktır. içtimada te
maşa kolunun üç senelik çalışmaları 
anlatılacak, ··zoraki tabip" temsil olu 
nacakt.-. 

• E mniyet Direktörlüğü polis mer
kez ve mevkilerine resmi telefonlarla 
şehir telefonları verecektir. Bu arada 
da polis kulübeleri kaldırılacak. nokta 
mahallerine tecrübeleri yapılan resmi 
telefonlar konacaktır. 

inebolu faciası 
Tahkikatı 
Bitiriliyor 
Denizyolları idaresi Inebolu faciası 

münasebetile dün de bir krsım müret
~ebatın ifadelerini tesbit etmistir. 
So-guların birkaç güne kadar bitirile
ceği umulmaktadır. Şimdiye kadar alı
nan neticeler, vapurun fazla hamule -
den değil, fena istiften battığını gös
termİ!jtir. Sorguların bitmesinden son 
ra hususi komisyon, bu yoldaki rapo
runu Ekonomi Bakanlığına gönde•e
cektir. İzmirdeki Fen heyetlerinin ka
za etrafında yaptıkları tetkikat sonuç 
!arını gözden geçirmek üzere lzmire 
giden Deniz Ticaret 1'.>irektörü Müfit 
Necdet bu aksam İzmir vapurile şeh
rimize dönecektir. 

- Bir ıoda içıin. 
- Yok, en ivisi bir aade kahve. 
- Geçer ıimdi, ıarhoıluk. 
Cemile etnf ı.,. bllkarak yaılı ıöz

lerini açtı, ıesini boğan kahkaha ar. 
tıldarı içinde: 

- Sarhoı dPfitim, dedi, fakat ••• 
Aman yarabbim. Ga&a, l(qa. •. 

Tahsin Seyın burnunu görmemek 
ıdn ellenl~ yüzünu kapryı.w, 1anra 
parmakları a.rıııundan tekrar ona ba· 
karal< ayni kahkahcı buhranına d'ifÜ· 
) 'or, boğ'11mamak icin arada bir de
rin nefesler aJaı !'K ve elini '<arnın;ı 
bıuıp iki kcıt olarak ıcülmeie tekrar 
l aılıyt>•du. 

Tahsin Bey ümitsizliğe yakın bir 
telit İçinde etrafına bakındı ve uzakta 
duran bir doktora itaret etti, yanına 
koıtu: 

- Rica iderim, ıu hanıma biraz 
mugayyed oluvirin, ben birazdan 
gelirim. 

Dedi ve u:zaklaıh. 
Doktor Cemilenin yanına gelince 

hala gülmesine devam eden lıızı 
göıtererek bazı davetliler, onun ku
lağına fmldadıları 

- Görülmemiı bir ıey •.• Çıldırdı 
mı acaba, doktor? 

'l' eni evlerimızın yelli 
kadınları 

Yeni neslin kızla.n . n.asıl ye~ 
]erdir ve nasıl yetıştırılmekte~ fr 
Evlerde, mekteplerde, Universıtl cr
kültelerinde boydaştan olan er~eıd., 
le dirsek dirseğe oturarak yetıfcllbet 
yetiştikten sonra, yarın, hayatJ!l ff" 
kavga alanında erkek kardaşları. ilf 
kek dostları veya erkek dü~ma~ 
yanyana veya karşı karşıya ıaıt' 
olan yarının kadınları, büyük atadlıs
mızdan, analarımızdan tadını al yr 
mız evkadını vasıflarna ne kadar 
kın ve ne kadar uzaktır? 

Bunlar öyle sorgulardır ki Ti1tz 
de (muhtelit tedrisat = karışık t:r 
ma) başladığı gün, eski kuru~ıat' _.,. 
kılı kalanların bir hom.~rtu~u, ılk ~ 
halelerine ulaştığı gun hıç bir t'J 
inanmamak illetinde olanıar:ın. bir ial
heli gülüşü idi. Ilk neticele~ı~ı, ~ 
munelerini sosyeteye verdıgı b illlt• 
}erde ise bir mukayese mevJUd~ 
Yani, başlangıçta geri kafalılar 
lere binmişler; ,; 
"- Böyle şey olmaz 1 Bu e'li !!ftlr, 

leyi yıkmaktır I" diye bağırınıt-- . 
Birkaç yıl sonra da; Jdl't 

"-Biz dememiş miydik? l fte pııa: 
erkek fıkır fıkır kaynaşıyorlar._ ~..i..t 
ların sevişmekten okumağa ~ 
mi olur?,. r:tJ/r 

Gibilerden bir gizli tenkidi 1~_., 
mek bu çetelerin bir tesellisi OıP-
tu. -"'!_ 
Zamanın yeni nesli yetiştir " 

hak verdiği, bugün, gözle görül~ 
le tutulur, kulakla işitilir bir ~ 
olmuştur. lşte, yeni sistemle ~ 
yeni nesil ilk kontenjanım s~ 
vermiş bulunyor. Bütün çahşnı& ~
larında onlar boy gösterme~.:;,, 
Sosyete denilen muazzam m~ 
hangi tarafına bakarsanız bak~- 1' 
ları ya bir dişli, ya bir manii:i-! 
bir zeka (yani bir inisyatif) ~ 
görüyorsunuz. Artık yeni nesil ~ 
nı bir tez değildir. Her inkardlo"1! 
inansızlığın, her inadın burnuna~ 
tılacak, gözüne sokulacak bi: _:-~ t" 
dir. Hem de en mühim tecrill>S7 .. r' 
ni evlenme tecrübesini de geçirıolt 
lunan bir sentez. • 

İnkılap markalı mekteplerilı ~ 
ta attığı kız kontenjanından bir ~ 
nı sosyetenin anaforu almış ,,. , 
leketin her tarafındaki evlen_. ti* 
murluklarına dağıtmıştır. Şiı:ndl 
kes dost evlerde rastladıkları J-f 
sil kadınlarının çok iyi çocuk 
tüklerinden, çok iyi yemek 'IJj' 
terinden, ev döşcdiklcrinden, tJf 
'110ft1İ•i kıuduklanndatt~lff> 

dir. Homurtular savuran, ş · · 

bükülen. alaylı gülüşler kusan 
tar artık inkılap mekteplerinid. 9" 
ni konuşmaktadır. Ve işte Tar 
nun için bir müsabaka açmıştıf• 

Bir aydan beri ilan ettiğiınlS 
bakanın iıedefi !2udur: 

Geniş bir teşkilatla dört ko~ 
ri tarayarak dost ve düşman 
önünde bu hakikati daha 
tebarüz ettirmek. fil 
Tan1ın müsabakası yeni ka~M t 

linin, erkeğin bütün meziye~..J 
hrken, kadınlığından zerre ka~ 
diğini, bilakis Cümhuriyetin ,-.. , 
mrzda ev kadınlığını ni.ne ve "' 
sillerden daha üstün bir derece!' 

selttiğini isbat edecektir. •rıt:~ 
Nizamettin ,.,~ 

lstanbu!R==~:~d~' :::;, 
teşrinin 27 inci çarşamba gün:. tJI' 

u şerifin iptidası olduğu 
nur. 

.,_., 
Bey yerine bir yabancı ıö~ 
sızın doğan hayreti içinde k ..-afi" 
ları durdu. Gözleri büyüye 
tora bakıyordu: clllo f 

- Kimsin aen? diye tor~,: 
-· Neye bu kadar güUiy71"" 
Cemile birdenbire herk ~. ~ 

retlere diifüren bir ciddiY.f~~ 
- Senin ne üstüne vazı•..,,... 
- Hayır, eatağfunıllab, 

niz de biz de aülelim. ~~ '-
Cemile etrafına baktı. BIİ~ 

ler ona dikilmif, mera~la r (ll'!'JI! 
du. Herkeı bir ıey beklıY0 ~ fi' 
Cemile bir derece ayıldı ._, , 
nın üıtünde bir ıey arıyardı,._. 

- Cantam ... Mendilim, ~ 
rıldandı. ,dit:~ 
Çantaıını telefon odaıı!'~ 

muştu. Doktor ona kendı 
vererek: 41-

- Kabul ederaeniz ••• de f#J' 
Cemile «Özlerini 1cunıtadr 

rar etrafına bakarak: . ~ 
- Nerede Tahsin? dıye -~ 
Doktor ona bir aade k• 

ıini tavıiye ediyordu. 
Cemile: ~ 
-I.tememl ~ 
Diyerek salonun kenar 

Cemilenin ıuurunu kontrol etmek 
istiyen doktor, elini tutarak: 

duran bir koltu~a. doi~r 
oturdu ve gözlennı yuıP 
bir nefea aldı. ku 
Batında bir ağırlık ve hol 

da bir uğultu vardı. usar 
dum sahiden? Bu ırı.~du~ 
luk?'' diye dütündu. 
önüne tekrar bir yangın ırı 

- Neye bu kadar gülüyorsunuz, 
hanımefendi? diye sordu, bize de 
söyleyin de gülelim. 

Cemile doğruldu ve doktorun yü
züne baktı. Fakat karııaında Tabain 

ıelmiıti. 
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F'acıa 1'ahkikatı 

Kaptanın Yirmi Yıldır Kaza 
Yapmadığı Anlaşıldı 

b' A.n~ara, 21 (Hususi muhabirimiz Bu hususta deniz nakliyatı genel 
kıldırıyor) - İzmir körfezine girer- direktörü Ayet Altuğa başvurarak 
ben hır kaza neticesinde batan lne- malfımat istedik. Ayet Altuğun ver
l olu vapurunun nasıl battığını ince- diği maICımata göre bu haber doğru 
~rneğe memur edilen fen heyetinden değildir. 
ko~~mi Bakanlığına gelen haberle- Kaptanın Bakanlrktaki sicillinde, 

:: gore, incelemeler yarın bitmiş o- karibe aüvariliğine yükselinceye ka-
taktır. dar muhtelif derecelerde nazari ve 

t Fen heyetinin Bakanlığa vereceği ameli smaçlar geçirdiği ve buna dair 
:apor, kazanın hakiki sebeplerini mey ehliyetnan_ı~ler~ h~iz olduğu kayitlı-

na çıkaracaktır. dır. Kendısı yırmı yıldanberi Scyri-
t Bazı İstanbul gazeteleri kazaya uğ- sefainde müstahdemdir. Bu müddet 
o?an vapur kaptanının evvelce _PO~is zarfm~da her~aıı~i. ~ir d~niz kazası 
.... d~ğunu ve lostromoluktan yetıştı - ,,aptıgına daır sıcıllınde hır kayit yok 
&ını yazmışlardır. • tur. 

iskan işleri Dündenberi 
Sağhk Bakanhğma Geçti 

lı'~nkara, 21 (Hususi muhabirimiz 
ıldiriyor) - İskan kanununun bazı 

lnaddelerinin değiştirilmesine dair ka 
rıunıa iskan işlerinin Sıhhat ve İçti -
ınar Muavenet Bakanlığına devrine 
:e.ayrı bir bütçe ile idare olunmasına 
aır kanun, bugünkü resmi gazetede 

~cşrolunmuı ve her iki kanun bugün
cn itibaren meriyete girmiştir. 
lç Bakanlık iskan işlerinin yeni ka

tıun1a Bakanlıktan ayrılmasından son 
ta nüfus genel direktörlüğünün yeni 
teşkilatı etrafında hazırlıklara başla
ıtııştır. Nüfus genel direktörlüğü 

merkez kadrosu 37 kişiye inmiş bu -
lunmaktadır. Halbuki bu direktörlü
ğün tam teşkilatı 50 kişiye ihtiyaç 
göstermektedir. Genel direktör mua
vini ve birinci şube direktörü, müra
caat memuru, müvezzi ve iskan işle
rine ait kadrodan maaş aldığı halde 
nüfus işlerinde çalıştırılan memurla
rın iskan genel direktörlüğü kadrosu
na geçmesi, nüfus kadrosunun daral
masını mucip olmuştur. Bu yeni va
ziyet etrafında İç Bakanlık ve Finans 
Bakanlığı incelemeler yapmaktadır. 

Karadenizde Yine 
Müthiş Fırt.na Var 

• 

iki Gemi 
Yel~e 

Karaya 
•• 
Oturdu, Bir 
eni r Var • 

1 

iter reıim hususi fotoğraf muhabirimiz tarafından Filyosta demiryolun
dan alınmııtır. Karadenizdeki azgın bir fırtınayı gösteriyor, 

İır'taradenizde yeniden müthiş bir 
~c tına hüküm sürmektedir. Bu yüz
~ nbvapurların seferleri intizamını 

Y etmiştir. 
•l tarıamba glinü limanımıza gelmc
.ı, .eklenen Sadıkzade vapuru Kara
ttrnız limanlarından birisine sığınmış
tcİ Bandırmadan dün sabah 6,S ta 
~~tek olan Gülnihal vapuru da ak-

11' •aat 15,5 ta gelebilmiştir. 
~o 1rtına yüzünden evvelki akşam 
t\trnguldakta bir deniz kazası olmuş
~i · Çakalzade Hamidin Kanarya is
•uındeki 3500 tonluk şilebi şiddetli 
llu arın tesirile kayalara·çarpmış, bur
c!iı~dan •. Yara almıştır •. Şilep tamir e
'cı- ~k Uzere bugün lımanımıza gele-

l{tır 

lıu~~.rtına Karadenizin her tarafında 
ltcu um sürmektedir. Ecnebi memle
~aıa trc ait limanlarda da birçok ka
~,r:i _ ~lmuştur. Bu hususta ajansın 

ln gı haberler şunlardır: 
tiftc tbotu, 21 A.A. - Dün akşam ha
teccn ba§layan yıldız poyraz rüzgarı 
daıg rek çok şiddetlenmiş ve büyük 
day a ~r .. meydana getirmiştir. Buğ -
bc1tı-YUkunü çıkarmak üzere limanda 
tiea;Ycn Üsküdar vapuru Sinoöa il
"aııu al mecbur olmuştur. Diğer posta 
1"ırtı~ arı uğramadan geçmektedir. 
'1iy0r.a ve yağmur §iddetle devam e-

S-.L. Bir Türk yelkenlui battı 
k ~ 21 A.A. - Karadeniz Wıil
~ fırtına hüküm sürmektedir. 
llit-~ .. ~z münakalatı kesilmittir. 
~ u Yelic:enllisi sahilde kayalara 
ltı""1 İ!u"e betnnttrr. Tayfasından bir 
~~t\aı- J:::ılabilmiştir. 6 kişi ıkaybol 

~ 
: ıaz yakininde iki vapur 
• ,.... t• --._ e ı ıöndennekte ise de fır. 

~~d~ hnlcan bmııkmemaktacbr. 
btrlca.ç ev yıkılmıt ve Üç evi 

riizgir ıürüklemiştir. 

Bir ltalyan, bir Yunan 
gemi•i ltaraya oturdu. 

Moskova, 21 A.A. - Karadenizde 
çrkan ıiddetli bir fITbna üerine Neıre
ide ismindeki Yunan vapunı iki, ckmi 
rini kaybedet"ek Novorosiska ıürük -
lenmit ve onda karaya otunnuıtur. 
ltalyan Holaita vapuru da mühim ha
aarlara uğramııbr. Tayfasmın akibeti 
belli değildir. 

Fırtına artıyor 

Bükreş, 21 A.A. - Karadenizde 
fırtına yeniden başlamış, birçok va -
purlar hasara uğramıştır. 

Simal deni;z;inde de fırtına var 

Londra, 21 A.A. - Dün akşam im 
dat işaretleri göndermiş ve Kuzey de
nizinde felakete maruz bulunduğunu 
ve son derecede yatmış bir halde ol
duğunu bildirmiş olan 2179 tonluk 
ve mürettebatı 21 kişiden ibaret bu
lunan "Sheafbrook .. vapurunun so -
nundan endiş: edilmektedir. 

Ayni kumpanyanın malı olan ''Stie
afwater,, vapuru, bir Yunan gemisi 
ile birlikte felakete uğrayan geminin 
bulunduğu yeri araştırmış, fakat bu
lamamış olduğunu bildirmiştir. 

Eminönü Kadastro 
muhafızlığı 

Eminönü ilçesi içinde kadastrosu 
yapılmış olan yerler sicil muhafızlığı
na devredilmiş ve muhafızlığın kad
rosu gelmiştir. Tapu memurlarından 
Necmeddin, Ahmet muhafızlık tapu 
memurluklarına, Şevket ve Nihat ta 
katipliklerine tayin edilmişlerdir. Ye
ni memurlar, aybaşından itibaren va
zif,.JPrin,. h:ı!'lavacaklardır 

---· 

- ~ 

--~ 
Deniz, Akay ve 
Havuzlar 
Bütçeleri 

Ankara, 21 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Ekonomi Bakanlığına 
bağlı Deniz yolları, Akay ve Havuz
lar idarelerinin 1936 yılı bütçeleri Ba
kanlıkta kurulan bir komisyon tıara
fından hazırlanacaktır. Bu baptaki 
kanuna göre bu komisyona divanı mu 
hasebat ve Finans Bakanlı~ından da 
mümessiller iştirak edecektir. 

Dışarıya 

Gideceklerin 
paraları 
Ankara, 21 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Finans Bakanlığı 11 
sayılı kambiyo kararnamesine bağlı 
kambiyo ihtiyaç listesinde bazı deği
şiklikler yapmış ve hazırladığı yeni 
listeyi Başbakanlığa vermiştir. Bu 
yeni değişikliklerle ihtiyaç listesi da
raltılmakta ve Türkiyede iradı olup 
ta ecnebi memleketlerde yaşayan irat 
sahiplerinin memleketimizden çeke -
cekleri paralarla memleketimizde iş 
yapan ecnebi tebaasının dışarıya gön
d-.;ebilecekleri paralar nisbeti bugun
kü listeye nazaran yüzde 50 raddele
rinde azaltılmaktadır. 
.,S eyahat maksadile dış memleketle

re gidebilecekler Ticaret odalarından 
müsaade alacaklar ve alınan ınUsaa -
delerin Ekonomi Bakanlığınca tasdi
ki şart olacaktır. Tedavi maksadile ha 
rice gidecekler evelemirde bir rapor 
alacaklar ve bu raporlar Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca tasdik e-
dilecektir. 

.Ağır madeni yağlar 
Ankara, 21 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Yüzde ondan ziyade 
hafif yağları muhtevi olan ağır made
ni yağların heyeti umumiyesinin güm 
rük umumi tarifesinin 695 inci pozis
vonunun C fıkrasına tabi tutulması 
lazımgeldiği hakkında Kamutayın tef
sir yolu ile verdiği karar gümrük ida
relerine bildirilmiı;tir. 

Biner ve beşer yüz liretlik 
banlmotlar 

Ankara, 21 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - İtalyan hükumetinin 16 
İkinciteşrin kararnamesi üzerine Fi -
nans Bakanlığı biner ve beşer yüz li
retlik İtalyan banknotlarının taahhüt
lü mektup içinde olmak şartile İtal
yaya gönderilmesine müsaade etmiş 
ve keyfiyet Posta ve Telgraf genel 
direktörlüğüne bildirilmiştir. 

Posta idaresi bu hususu bütün pos
ta merkezlerine telgrafla tamim et • 
miştir. 

Yeni Tüze tayinleri 
Ankara, 21 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Yeni tüze tayin ve be
cayişleri hakkındaki kararname Yük
sek t>asdike iktiran etmiştir. Tüze Ba
kanlığı yeni tayin ve becavişleri ya
rın müddciumumiliklere bildirecektir. 

Hava tehlikesini 
Bilen üyeler 

Ankara, 19 A. A. - Hava tehlike
sini bilen üyeler listesi: Ahmet Tar
han Merzifon zahire tecimeni 20, 
Hüseyin Ali Hocaoğlu Sandıklı Teci
men 30, Nu'ri Kara Mahmud oğlu 
Ürküt köyü çiftçi 20, Ali küçük Ah
met Kılandıras köyü çiftçi 20, Mu
rat Hacı lsa oğlu Resil köyü tecimen 
20, Fehmi Ayas köyü 20, Mehmed 
Ayas köyü 20, Süleyman bezzaz 20, 

Ankara, 20 A. A. - Hava tehli
kesini bilen üyeler listesi: İbrihami 
Ödemiş tütün ve içki satıcısı 65, Şu
ayip Hilmi un tecimeni 60, Ali Ke
mal un tecimeni 60, İlyas Kızılhisar
h Denizli 30, yardım, 30 lira. Meh
met arabacı 20, Bahri Füzun Tur
futlu fabrikacı 20, Hüseyin bıçakçı 
20, İbrahim Halimoğlu 20, Durmuş 
Tahir oğlu 20, Ali bakkal 20, Ahmet 
Urganlı köyünden 20, Osman Sarıbey 
köyünden 20, Mustafa Hayta oğlu 
~:ındıkh köyünden koyuncu 20. 
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L .HAFTANIN SiYASASI 
Harp va;z;iyeti 

1 talyanlar geçen hafta şimal ve ce
nup cephelerinden başladıklan iki ta
arruz neticeıı.inde şimalde Makalle'yi 
ve cenupta da Gorahai'i işgal ettikten 
ıonı-a durdular. Yeni !Ve bu defa ıanıl
dığına göre, cenuptan bir hamle yap
mak üzere hazırlanmaktadrrlar. Aske
ri mütehassıslar, Makalle'den ziyade 
cenupta Gorahai'in iıgaline ehemmi
yet vermektedi Jer. Makalle'nin işra
li, -§İmal cephesinde harbin başladığı 
günden beri devam eden taarruz hare
ketinin hedefi idi. Bununla hareket 
tamamlanmış oluyor Fakat Gorahai'in 
işgali, yeni ve daha geniş mikyasla 
bir taa· ruz hareketinin başlangıcı te
lakki edilmektedir. 
Diğer taraftan Habeşler henüz ltal

yanlarla harbe girişmcmişlerdir. Ha
beşistanın içeıilerine doğru ilerledik
çe muvasala ve münakale hatlarının 
uzayacağını ve vaziyetlerinin de zor
laşacağını bilP.n Habeşler, 1 talyanları 
içeri doğru çekmektedirler. Ancak er
geç, müdafaa edilmesi lazım gelen bir 
mıntakaya varılacaktır. Cünkü Habe
şistanın deniz ile muva.s~lasını temin 
eden demiryolunun ltalvanlar tara
fındAn kesilmesine Habeşler razı ola
mazlar. Herhalde Habeşi.standa muha 
reb~nin bulayacağı günl~ yaklaş
maktadn'. Ve huna haz?Tlık olml'k Ü· 
zere ltalya, Habeşistandaki başku
manda•unı de~iştirerek De Bono ye· 
rine Mareşal Badoglio'yu yo1lamıştır. 

• 
Zecri tedbirler ba1ladı 

Hafta arası ltalya hakkında zecri 
tedbirlerin tatbikına başlanmıştır. 
Uluslar Kununu azasından olup ta mü 
eyyideleri tatbika karar veren elli dev 
Jet' sceçen '11'1'7.artesi günün~ itibaren 
ltalyaya silah satmıyor. ltalyaya is
tikraz yapnuyor ve kredi açmıvor. 1 tal 
\'&dan mal aatın almıyor ve 1 talyaya 
bazı İptidai maddeler ıatmıyor. 

1 talya, zecri tedbirin tatbik eden 
devletlere ayn ayrı nota göndererek 
bu hareketlerini protesto etmiş, bun
dan dolayı ayn ayn mes'ul olduldan
m bildinniştir. ltalyanın hu notasına 
müşterek bir cevap gönderilmesi düşü 
nülmüş ise de ıonra her devletin ayrı 
aV1"ı, fakat ayni meaJde birer cevap 
göndermesine ka..--ar verilmife ben-
7iyor. 

Bundan başka Fatist büyük rconse
)"İ Romada toplanmıt ve 1 tal ya mille
tini zecri tedbirlere kartı gelmek için 
.eferberliğe çağmuşhr. 1 talyan1n bu
günkü vaziyeti, Avrupa memleketleri
nin harp zaman1arındP.kİ vaziyetlerine 
benzemeğe başladı. Bazı g ünlerde t 
ntılmıyor. Elektrikten tasaıTuf ecli -
sin diye yazıhaneler eoken kaoanıyor. 
Her insanın günlük yaşavışı de,•letin 
müraakbesi altına alınmı~tır. 

• 
U;z;ak Doğuda. • beliren tehlike 

Devletler, ltalya - Habeş harbi ile 
me~gul iken, Uzak Doğuda yeni bir 
tehlike belirdi. Bir hafta on günden 
beri Japonyanın Çinde t~kip ettiği si
yaıet nazan dikkati celbetmekte idi. 
Japonlar evvela Çinin prinç ithalatı 
Üzerine koyduğu gümrük resmine ıid
detle itiraz ettiler. Sonra Çin tarafın
dan giriıilen bir para ıslahat teşebbü
sünü beğenmediler. Japonya aleyhin
de olduklannı bahane ederek §İmali 
Çinde birtakım Çinlileri tevkif ettiler. 
Şanghayda bir Japon askerinin öldü
rülmesini bahane ederek Çinden bir
takmm metalibatta bulundular. 

Bunlardan sonra da be~ vilayetin 
Çinden ayrılarak istiklalini ilan ede
ceği ve Japonyanın da bu hükumeti 
derhal tanıyarak siyasi münasebetlere 
gi!'iteceği, hatta yeni hükUınet ile bir 
de a!keri ittifak imzalayacağı bildiril
di. istiklalin ilan edileceği gün bile 
tesbit edildi. 

Dün gelen haberlere göre bu kom
plo'nun tatbikı her nedense ~acık te
ahhü•-e uğnunıştIT. Şimali Cindeki ku 
mandanlar1 istiklal ilanına~ te,vik et
mek için gönderilen Japon Cenerali
nin buna muvaffak olamadığı bildiril
mektedir. istiklal ilanından ,imdilik 
sarfınazar edilmesi için ileri sürülen 
difer bir aebep te Japon hükumetinin 
bu aralık Nankin hükıimeti ile bu me
sele üzerinde müzakere yapmasıdır. 
Müzakerelerin •onuna kadar iııtiklal 
il&nırun geri bıralrldığı bildiriliyor. 
Herhalde şu muhakkaktır ki Japonya 
şimali Çini Nankin'den a)'İ·:mak teşeb 
büsünden vazgeçımeınittİT. Belki de bu 
nu, gürültüye mahal vermeksizin Çin 
liler ile uyuşarak yapmak içi~ bir 
müddet tehir ebniştir. 

• 
Filipin istiklôli 

A~~rika hükumeti, geçen sene ayan 
meclısı tanfından kabul edilen Ty
dings - Mc. Duffee kanununu tatbik 
ederek bu ayın on beşinden itibaren 
Filipin adalarının istiklalini ilan et -
miştir. Bu adalar malum olduğu üze
re, ispanya-Amerika muharebesi neti
cesinde Amerikalılann elle-inde kal
mıştı. Amerika o zamandan beri ada
lan idare etmekted'İT. Adalar Ameri
lıarun eline geçtiği zaman bunlara iı
tiklaJ venneği vadetm:şti. işte hu va
it bugün yerine getirilmektedir. An
cak Amerikanın bugün hu istiklali ver 
mesine amil olan ıebep, vaktiyle yapı
lan bu vaitten ziyade birtakım ikhıA· 
di sebeplet'dir. Filipin adaları Amerika 
toprağı olduğundan bu adalardan A
merikaya aerbe.t muhaceret yapılıyor 

ve adaların mahsulleri gümrük resmi
ne tabi olmalrnzın Amerikaya gire"bi
liyordu. Büyük krizden beri Filipin 
mahsullerinin Amerikaya girmesine 
karşı bir hareket belirmiştir. işte Fi
lipin istiklali bundan doğmaktadır. 
filipin müstakil devlet sayılacağından 
bundan böyle Filipin malları Ameri
kaya girerken gümrük verecek ve Fi
lipin adalarının halkı da Amerikaya 
serbest giremivecek. Bu istiklal mese
lesinin garip tarafı şudur ki Filipin 
ancak on r.ene sonra tam istiklaline ka 
vutacaktır. On sene için gümrük ve 
muhaceret noktasından Amerikanın 
nazarında yabancı memleket sayılacnk 
amma, kendi ~ümrüklerini Amerika 
eşyasına açık bulunduracaktır. 

• 
Mısır'daki harıfıklıklar 

Hafta arası Mısırda büyük kanşık
lıklar çıktı. ltalya - Habeş harbi de
vam ettiği bir ıırada barıı bakımın
dan tehlikesi meydanda ola~ bu kan
Hkl klann sebebi ııudur: Malumdur 
ki 1 ngiltere Mıan-a-1922 ıeneıinde ba
zı ıartJara bağlı olarak istiklal vennit
ti. Bunun üzerine Mıırrlılar 1933 &e

nesinde bİır kanunu esasi yaptılar. A
rada lngiltere ile Mısır münaaebetle
rini tanzim ebnek için müzaket"eye gi
rİ§ tiler. Fakat anla"1Jak mümkün ol
madı. Ve Kral da lngilizlerin teşviki
Je 1930 senesinde kanunu eıaıiyi ilga 
etti. Bir müddet memleketi diktatör
lükle idare ettikten sonra nihayet ge
çen ıene normal vaziyeti iade etsin 
di~ Nesim Paşavı iş batına çağırdı. 
Bu hükumet 1923 kanununun iadesi
ni isteyen V efd partisinin yardunına 
mazhar o1muttur. Kııınunu eı.asi İRde 
edilecek dive bek!et"ken, ltalya - Ha
bet harbi koptu. Mısırlılar 1 talyadan 
korktukları icin lngiltereve daha r.iya 
de yaklaştılar. '!ısır sokaklarında ln
giliz ve Mmr askerleri vanyana geçit 
resmi yaptı •• lngiliz - Mısır münase
betlerinin nihayet tRnıı:İm edilebilece
ği sanılmıştı. Arada 1923 kanunu esa
!İsinin iadesi mevzuu bahsoldu. ln~il
te~ buna taraftardIT, alevhtard'T der
ken, lnıriliz Dış B11kanı Londra bele
divesinde söylediği bir nutkunda in -
gilterenin buna aleyhtar olduğunu 
bildirdi. lşte kan akmasına sebep olan 
karışıklıklaT bu nutku proteato için 
toplanan mitinPlerde ÇJkmıştır. Vazi
vet timdiJik ııakin olmakla bentber, 
M•sır ile Ineiltere araıındaki münase
betler gerıinleımiştir. 

• 
/ngiltere'deki ıe!'imin sonu 

lngilterede geçen perşembe günü 
yapılan ıeçim neticelendi. Tahmin e
.dildijine tt&rl\. hü~I},~ ~rtile;i ka -
:UtMlışlarclır. Bununla beraber, bu par 
tiler, geçen meclisteki ekıenvetlerini 
muhafaza edememişleTdi.r. Hükumet 
blokunu teşkil eden partilerden mu
hafRZakarlar seksen kadar meb'us kay 
bederek üç yüz seksen üçe, milli libe
n\ller sekiz kavbederek otuza, milli 
işçiler beş kaybede--ek sekize indiler. 
Bunlar kaybettiklerini ~ki Mecliııte
ki mevcudu elliden ibaret olan 'işçi 
partiıi kazanarak meclisteki kuvveti
ni yüz elli hete çıkarmıştır. Secimin 
hulasası şudur ki hükumet eski kahir 
eksmyetini kaybetmekle be-aber, ha· 
la iki yüz kırk dört ekseriyet muha
faza etmektedir. Yani daha beş sene 
ir.in hüklırnet mevkiini sigorta etmİ§· 
tir. 

• 
Yunan Kralı geri geliyor 

Yunan kralı ikinci Yorgi Yunanİ\· 
tana gelmek Üzere Lond!'adan yola 
çıkmıştır. Bugün yann Yunanistana 
ayak basması JSekleniyor. Genoy bite
li Yunanistanın gittikçe karışmakta 
olan vaziyeti kralın geri döneceği sı
rada azacık ıakinle~mişe benziyor. Bu 
sükunet kopacak olan bir fırtınanın 
arifesi mi, pek helli değil. Belki de 
herkes Kral lM'llfından yapılacak olan 
ilk hareketin ne olacağmı öğrenmeği 
bektiyor. Kralın affi umumi ilan ede
ceği anla!ılrnaktAdır. Batbakanlığa ge 
lince; töylendiğine göre, Kral bu va
zifeyi ne Çaldarise, ne de Kondilis'e 
tevdi etmek niyetinde değildir. Streit 
ve bu zat gibi parti itlerinden uzakta 
kalmış adamlardan birine veırecelaniş. 

30 - 5000 

Bu bir bilmecedir aanmayın ! 1-li-r 
bir zaman 30, beş bine müaavi 0-

lamaz. (Hepsi ayni cinsten olmak 
ıartile) gel geleJim harp edebiya
tı bize bunu da gösterdi ... 

Harp deyince şu ltalya • Habeş 
muharebesinden söz etmek İstiyo -
rum. Gerçi harp tebliğlerinin haki
katle münasebeti benim Mister 
Roozeveltle akrabalığım kadar ise 
de son halya _ Habeş h-..:p bildi
riklerindeki aykırılık artık direk 
gibi adamın kafasına çarpıyor. 

Senelerce sürmüıt hazırlıklardan 
ve 300 bin ki,ilik bir ordu hazırla. 
dıktan sonra ltalyanlar gerçi 
Habeşistanın basık rakımlı yerlerin. 
den bazı tehirler aldılar amma bir 
türlü Habeş ordusunu istediği bir 
yerde harbe icbar edemediler. İtal
yanlar girdikleri yerde Habeşlerin 
çekilmiş olduğunu görmekle belki 
memnun olmaktadırlar. Bu böyle o
ladursun geçende 20 İtalyan tay -
yaresinin Hahe§ ailahlarile delik de 
şik edildiğini İtalyanlar bildirirler
'ken bu tayyarelerin 5000 Habeşli 
öldürdüğünü ilave ediyordu. 

Bu harbe dair gelen Habeş teb
liğine göre bu carpı"1\adaki Habeş 
zayiatı 30 ölüden ibarettir. Bunu 
işitince ltalyan tebliğl~deki 5000 
rakamına baktık ve 1000 ıopa 
vurmasını emreden Yeniçeri ağası
na: 

- Ağam ya sen sayı saymasını 
b·lmivorıun, yahut dayak yememiş 
sin. Diyen suçlunun sözü hatırımı
za geldi. Nerede 5000 nerede 30? 

Gel de bu rakamlardan hakika
ti çıkar. Zaten Habe§ harbi, silah 
hareketlerinden, politika hareketlf 
rine kadar bir bilme::e oldu kı, 
Sinvor Mussolininin bile bunu güç 
halledeceğine inanmamak kabil de. 
ğildir. 

B.FELEK 

HAKYERLERi 

Karısından dayak 
Yiyen koca 

muayene istiyor 
Dün müddeiumumiliğe garip bir 

müracaat yapılmıştır Müracaat aa • 
hibi Baki adında biridir. Karısı E
nika'dan dayak yediğini iddia et • 
mekte muayenesini istemektedir. 
Bakinin vücudünde yumruk, tokat 
ve tırmık yerleri vardır. ~ 

• Ölçüıüz ve damgalanmamıı te
razi kullanmaktan auçlu Fatihte 
seyyar &atıcı Mehmet Aptullahın 
dün üçüncü cezada durutması ya -
pıldı. 

Suçlu kendi terazisini çaldıkta • 
rından ölcüsüz terazi •i bir gün için 
kullanmaya mecbur olduğunu söy. 
ledi. 
Duruıma, ıuçlunun ıabıkaıı sorul 

maıına kaldı. 

• Beyoğlundaki evinde yapılan 
araştırmada birçok uygunsuz ka -
dınlRr meydana çıkarılan Karol is
minde bir kadın, müddeiumumiliğe 
verilmiştir. Gizli randevü evi işletti
ğ inden dolayı hakkında takibat ya• 
pılmaktadır. 

e Muzaffer ve Mehmet isminde 
iki arkadaş Pangaltıda Retit Paşa 
oğlu Mürsidin aparhmanı önünde 
duran bir bisikleti çaldıklarından 
dolavı adliyeye verilmişlerdir . 

• Şoför Halit Ortaköyde Prokopi 
isminde bir çocuğu çiğnemekten 
auçlu olarak muhakeme edilmektey 
di. Halidin dün üçüncü cezada du
l'Ufllla&I bitirilmiş, suçu sabit görül
miyerek beraetine karar verilmİ§ ., 
tir. 

Ancak bu, olsa olsa, muvakakt bir za
man için yürünebilecek bir yoldur. 
herhalde l<J-alın herşeyden evvel, ge
çen marttan beri memlekette devam 
eden heyecanın teskininin ilk vazife ol 
duğunu anlamıı ve buna çalışmaya 
karar venniş olduğu anlaşılmaktadır. 

A. Şükrü ESMER 

Halkevinde parasız müsamere 
f 

~· ,. t 

Cümhuriyet Halk Partisi Eminönü Halhevi gösterit okulu, llkkanun
dan itibaren ~uma ve Pazarte•i günleri Mak8imde gösteritler tertip ed .. 
cektir. Gösteritler parası;z; olacak, herkes gidebilecektir. 

ilk gösterit, Himmetin oğlu İsminde üç perdelik komedi müzikaldır • 
Alay köıkünde u;z;un çalıımalarla hazırlanan bu revünün çok beienile. 
ceği umulmaldadır. Yukarıki reaim, revünün bir aahneaini gösteriyor. 
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~· u. "ti) Yazan: Ziya ŞAKIR 

SAGLIK 
ÖGUTLERi 

Sarho§ olmadan içebilmek . . 
ıçın 

lçkiyi sevenlerden birçoğunun 

Fitre ve zekatlarınızı Türk Ha· 
va kurumuna veriniz. Bunlar 
Türk Hava, Kızılay ve Çocuk 
Esirgeme kurumları arasmda 

karde§çe paylaşılır. 

İstanbul İkinci İcra memurluğun· 
dan: 

Yusuf Paşa Ne Yapacağını 
Şaşırmış, Yediği 

Bazı madenler gibi bazı sevgiler de 
yıllarca gizli kalır; kimseye görün
mezler. Fakat madenlerle sevgile:: 
arasındaki fark şu ki, yıllar geçtikçe 
madenlerin kıymeti arttığı halde se·ı
gile:-in kıymeti ve ehemmiyeti düş
mektedir. 

kız kardeıi olması ihtimali var mı? 
Aralarında bir müncuebet olmasa 
resmini verir mi?" 

Sizden resmi aramaması, bilakis 
resmin hixbir hususi ehemmiyeti ol
madığını, hatta belki onu unuttl!ğu
nu gösterir. Bıı resim belki hürmet 
ettiği bir kadına veya yeni gördüğü 
bir akrabasına aittir ki, size bahsetme
ği unutmu~tur. Onu gizlemekle hi\
bir şey öğrenemez ve boş yere şüphe
ye düşmüş olursunuz. 

önünde lahana turşusu gördüğünüz 
vakit bunu onların pisboğazlığına ve
rirseniz yanılmış olursunuz. Lahana
nın çilingir sofrasında bulunması 
onun alkole ka şı panzehir sayılma
sından ileri gelir. Bu da yeni bir şey 
değildir. Ta. eski Mısırlılar bile ~arap 
içmek istedikleri vakit önceden bir
çok lahana yerler. sonra da sarhoş ol
madan, bulabildikleri kadar içerler
miş. Almanların da çok bira i!ıerken 
meze olarak şukrut yemeleri elbette o 
fikre yabancı değildir . 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa 
raya çevrilmesine karar verilen ve ce· 
man 665 lira kıymeti muhammeneli 
bir adet be~ beygir kuvvetinde motö
rü ile beraber testere tezgahı, üç bu
çuk beye-ir kuvvetirdc motör ile be· 
raber planye tezgahı, iki beygir ku'I/· 
vetinde motör ile beraber burgu rna· 
kinesi, ırıotörsüz rende makinesi, u~ 
buçuk beygir kuvvetinde motör ile be 
rabe, yuvarlak teıtere makinesi, 2· 
12-935 tarihine rastlayan pazarteıi 
günü ııaat 9 dan itibaren Taksimde 
Taksim kışlasında Panorama sokak 
ve geçitinde .zemin katında 10-1 nu· 
maralı marangoz dükkanında açık ar· 

tırma ıuretile satılacaktır. Artırma 

ikincidir. Rüsumu teJlaliye müşterisi· 

ne aittir. İstekli olanların muayyen 

gün ve saatte bulunmaları ilan olunur 

Darbe Karşısında Şeşalamıştıl 
• 

Suali, bir kurt gibi içini yiyordu. 
Eğer Mehmet Paşa bu pa-ayı aldı 
ise, derhal Orta Kapı önünde çokert
tirecek, kafasını kestirecek, mallarını 
c{Jt müsadere ettirecekti. 

Bu meseleyi ortaya çıkarmak için 
sadrazam ile Yusuf Paşayı kar§ıla~· 
tırmağa karar verdi. Bu karşılaşma
da, Yusuf Paşa sözlerini aynen tt'k
rar ederek Mehmet Paşanın yüzüne 
çarptı. Fakat Mehmet Paıa da ken
dini müdafaada ondan aşağı kalma
dı. 

İbrahim, tereddüt içinde idi. Bir
denbire kat'i kararını veremedi. Ha
rem dai·esini bir kere daha dolaş
mak istedi. Nihayet Valide Sultanın 
tesir ve nüfuzu galebe etti. Tekrar 
Has Odaya geldi. Divit, kalem iste
di, 

[Lalam Mr..lımet Paşa mühürümü 
§İmdi göndcreein.] diye kısa bir 
(hattı hümayun ),yazdıktan sonra bu 
kağıdı, ayakta el pençe divan duran 
Mus{hip Acem Mir Mehmet Ağa ile 
Kapıcılar Kchyası Mehmet Ağaya 
verdi: t • 

- Gidin, vez ire verin. Mühürümü 
~aın, gelin. 

Dedi.. Mehmet Paşa, divanda idi. 
Padişahın bu iradesi, bir anda ba'!ına 
inen bir yıldırım gibi tesir etmişti. 
Diğer vezir ve kazaskcrlerin hayret 
ve tecessüsle kendisine çevrilmi§ o. 
lan gözleri altında mahcup ve müte
usir bir halde mühürü çıkararak 
Mehmet Ağalara verdi. Ve de· hal di
vanı terkederek sarayına çekildi. Yu
suf Paşayı mahvetmek için yaptığı 
fitnekarlığın cezasını da bu suretle 
çekti. 

Padişah İbrahim, derhal Yusuf Pa
ıayı celbctti. Bu sevgili ııilahta-ının 
eönlünü almak için mühürü kendisi
ne verdi: 

- Baka pa§a !.. Bugünedck musa
hihim idin. Bundan artık lalam ol. 

Dedi. Ve bir hayli de is-ar göeter
di. Fakat Yusuf Paşa, bu teklif ve ıs· 
rarı kat'iyet le reddetti: 

- Hünklirıml .. Bana bunca iltifa
tın çok bile. Kapında, fakir bir bos
tancı idim. Bencileyin bir kuluna bu 
rütbe paye ihsan ettin. Bundan aşu
ruc:un istemem. 

Diye cevap ve · di. 
F .!kd• .• g .:r.!k !>adi~h J'mı!-ıimin bıı 

büyUk tevt:ccühiir. : ve l<'rek Yusur 
Paşanın gösterdiği safiyet ve vaıiie
pcrverliğe rağmen bu mert ve asil 
ruhlu adam, meş'um bir talihin ken
d isine mukaclde:- ettiği koı kunç bir 
akıbete do~ru sürüklcnmekt~ :di. 

Melımct Paşa , yediği darbenin acı
sını bir tUrlü lıczmedcın !mekte idi. 
Vakıa :ıa tayınııı bir köşesıne çekilmiş. 
ti Fakıı.t gızlice Şekerp:ır!'y~ habc:
gönde mi1i · 

- N~ et ir:. ne işlesin. Şu .,erifi:ı 
vU-:udunu iıa:e c-ylesin. H !r .1e ki 
m:ı.tlubu oiu:: ıc:t:, edasına ha.cırım. 

Demiıti... Esasen, Şekerpare de ay
ni fikirde idi. Valide Sultana bir dar
be ir.dirmek : kendi istinatgalıı olan 
1 elli Hasekiyi sa .ııya ve padişaha 
büsbütün hakim edebilmek için her 
krsattan istifade eylemekte idi. 

Bir gün; Ibrahim, harem dairesine 
girdiği zaman kulağına §Öyle bir fısıl
tı geçil mi§: 

- Valide Sultan, ikide birde Ton
kapı bahçesine gider ve orada Yusuf 
Paşayı mahremce hu7llruna kabul 
eder. Halk arasınd:ı iıs.ıına gelmiştir. 
Namusu saltanat. lektlenmektdir 
Eğe· kaziyye, ycnlçern~ .. ıuasında j11 

f3 vi o:ursa. öniinc g• çil'Tiez bir fit11e 
zl4hGr edecektir 

Denilmis ri .. Bu sözler Ibrahime 
deh~et vermişti. Derh~ l Yusuf Paşa· 
yı ccli.•ctmiş : 

- Hemen git. Var, Giridi bütün 
al. 

( 

Em· ini vermisti. Esasen. Yusuf Pa
~a da bu fikird~ idi. Ancak, ordu ve 
donanmanın nevakı:ın ikmal edilmc
mi~ti. Donanmayı takviye etmek için 
yeniden gemiler yapılmak elzemdi. 
Bunlar için ısmarlanan keresteler he
nüz gelmemişti. Sonra; mevsim de, 
donanmanın hareketine müsait değil· 
di. Yusuf Paşa bunları kısaca izah et
tikten sonra: 

- Henüz, vakit değildir. Gide· 
mcm. 

Dedi. .• Bu sözler, Padişah lbrahimi 
bir anda çıldırtmağa kafi geldi. !~e
men yerinden fırladı: 

- Gel, bostancı. Kaldır, şu herifi. 

Diye bağırdı ... Artık, Yusuf Pa!la· 
nm kanı da ba§ına sıçradı. !çeri giren 
Boıtancıbaşı Hasan Ağaya: 

- Hemen öldUr. Ne durursun. 
Diye sert sert söylene· ek yürümc

ğe .başlpdı. Eo,tancıbaşı, Yusuf P,şşa
yı takip etti. Padi~htan sadece (kal
dır) cmriqi aldığı için. Yusuf Pasayı 
götürüp hapsedecekti. Fakat arkadan 
(kati!) emri ..y~~ti. • •. 

Bostancıbaşı, bu emrin icrasını ge
ciktirdi. Çünkü Valide Sultanın Yu
suf Paşaya karşı beslediği teveccüh 
ve muhabbetin derecesini bildiği için 
tereddüt gösterdi. Ve derhal harem 
dairesine: 

- Yusuf elden gidiyor. Zaten ben 
bu gece rtiyasın görmüştüm. 

Diye gizlice haber gönde· di. Haki
katen o gece bostancıba~ı, garip bir 
rüya görmüı1tü. Yusuf Pa,a, bir yeşil
lik yerde oturuyor; iki elinde, kağıt
tan iki mezar ta!ı şekli bulunuyor: 

Yusuf bini Abdullah 
Cennetliksin inşallah 

Beytini tekrar ediyordu. Bu rüya, 
Yusuf Paşanın feci akıbetini bostan
cıbaşıya hissettirmişti. Fakat o, 
mümkün olduğu kadar bu acı mu
kadderatın önüne geçmek istemişti. 

Valide Sultan, de-hal Sadrazam Sa
lih Paşa ile Dcfterda\ Musa Paşaya 
haber göndermiş: 

- Ne itıünler, ne işlcsünlcr. Yusu
fu halas eylesünler. 

Dem
0

i!ti ... Bu iki paşa derhal saraya 
gelmişler. Yusuf Paşanın fedakarlık
larından bahı;;edcrck affini istirham 
eylemişlerdi. Fakat bu sözlerin hiçbi
ri, padişahın çılgın ruhunda en küçük 
bir insaf ve merhamet !husule getir
memişti. Haseki ağa ile kapıcılar kch· 
yasma tekrar emir vermiş: 

- Varın. Tez, boğun. Şimdi, kel
!csini isterim. 

Demişti. 

Mersinden E. Doğrul bunun aksini 
iddia ediyor ve gizli kalan sevgisinin 
c!kisinden fazla hararet gôsterdiğini 
ve bu scvgirıin kendisini nas:l bir fe
nalığa scvkcttiğini yazıyor: 

"0 .zaman daha yirmi altı yaftn
da idim. O belki on befinde vardı. 
Uzaktan tanıyarak aevdim, bahre
lerine bakan bahçemizin duvarı 
üstünden onu 11ö.zetliyor, sokoğa 
çıkınca uzaktan takip edi.vordum. 
Ne mektup yaz;mağa, ne de yolda 
ona hitap etmeğe cesaret edebilr/im 
ve onu evlendirdiler. Hayatımın en 

1 
acı sriinü onun düiün .,ünü idi. 
Senelerce matcmıni tuttum. Niha

j yet ben de evlcnmeifr. mec:bur ol. 
• Jum. Şimdi ikimizin de çocukları
\ mız var. Aradan on yedi yıl K•çti. 

T esadül bizi bir mecliste karıılaf. 
tırdı. Konu~tuk; benim zeucem o
nunla dost oldu. Evimize gf!lmei?e 
ba1ladı. Koca'' ölmü~tü. Çocuğu 
ile bafbafa fakiran~ yafıyor. Bu 
gelip gitmelerin sonunda onunla 
b'lfba1a kaldığımız bef on dak;ka 
içinde ona eılci günleri hatırlattım, 
11e onu nasıl gÖ;z;«!tlediğim;, evlf!n
diği günü na.,[ı matem aaydığımı; 
anlattığım zaman gözleri ya1ardı 

ve kenrJ:a;n;n df! beni sevd;ğini, Fa
kat hiçbir iıaret görmediği için bu 
aev,.iyi yüreğinde basmağa mecbur 
olduğunu söyledi. Kendisine bugün 
halci onu bir tek :revgili olarak 
kalbimde sahladığımı, o ve ben ev· 
lendiiimiz, çocuklarımız olduğu 
hcifde unutamadı.frmı, hnthi gün 
geçtikçe daha fazla hararetle sevdi 
ğim; arl,,ttım. O lriin ses:ni çıkar _ 
madı. Cevap vermedi. Fakat bir 
haç gün sonra onun da beni lıôla 
•evdiğini anladım. Bugün ben de, 
o da evlenmeğe hazırız. Y ;.ılnı.z 
%1""rem bu izdiıınc•ma şimdjlik ma
nidir. Renim için diin .• ı.da b;r felr 
•aadet volrı, onunla bir lcımektedir. 
On yetli aenedir bir giin geni, rJe 
rahat bir nefeı alorr '"'"'ım Şimdi 
buna can atıyoruın. Bana yalnn 
krrrımdan avrrlma~ İ('İn ne gibi ıe· 
b~pler bulabileceğ;mi yazınız." 

Yani size böyle bir seri yalan ha
tırlatmamızı istiyorsunuz. Kanun ha~ 
lıca boşannıa 'ebcpleri olarak geçim
sizlik, ihaMt ve sıhhi arızalar isıi
yor. ihanet ve sıhhi arıza uydurula
maz. Geç1msizliği yoktan va:- etmek 
elinizdedir. Bugüne kadar on yedi 
sene gcçinc!iğiniz kadınla aran:z<la 
hergün ka\•galar çıkarmak, nihayet 
onu bizar etmı:k ve mahke ııede iti· 
razına mfini olmak güç degildir. Yal
nız bir vİl:dı>n meselesidi:: ve bunu 
yaptıktan, c;uuğunuzun anasmda:ı 

ayrıldıktan s~nra ıevdiğiniı k'ldınla 

meı'ut olm.tnız.:\ vicdanınızın sesi ma
ni olmıyacak mı? Onu bilmeyiz. Kal
dı ki, on yl'!di yıl önce 'evdigini.ı bu 
kadını on yeJi yıldanberi ·aynı hara
retle scvmi~ olmanıza da imkan yok. 
Tekrar görüştüğünüz bu dul ka
d:ndan ümit vcr~rck !Öı:l•r işittiğiniz 
zaman ycnUı-n scvmeğc başladınıL. 

• 
Cüzdandaki fotcğraf 

Lahananın hası;ası yalnız bu kadar 
da deği1dir. Eski Romalılar lahanayı 
her derde deva saydıklarından tam al· 

• Bir laz çocuğu ı 
tı yüz yıl top aklarına hiç hekım ıok
mamışlardı. Onların dediklt:rin: göre 
lahananın geçiremiyeceği hiçbir has· 
talık olamazdı. 

Bcyaz.ttm l!man imzasile: 
"Dört yıldanberi evli idik. Ara\•a 

çok fena bir hadi.e ı-irdi, ayrılma
ğa mecbur olduk. Fakat bir kt.z ço. 
cuğumuz vardı. Onu ben anne:tin
den çok aevdiğim gibi o da bana 
anneainden Fazla dütkündür. Ka
ncın uzun müddet bu çocuğu anne. 
sine bırakıyor. Halbuki ben hasre
tine dayanamıyorum. Kadının bu 
günlerde euleneceğini de ifiti.\io
rum. Bu takdirde çocuğumun bir 
üvey baba elinde luılmcv.ına hic la. 
hammül edemem. Ne yapayım.?'' 

Sabık karınız evlenirse kanun çn
cuğunuı için size daha müsait bulu
n.ır ve zaten evlendikten ı:.onu o da 
çocuğun.ı size bırakrnağa rav ola
raktır. Evienmezse kanun sizı cocu
ğunuzdan büsbütün ayırmaz .A:nnr.
sının h imayesine muhtaç 'ld:.ığu 
mUcidetcc sizin ıık sık görmeniz şarti
le ~nnesiııde kalacaktır. Tahsil cıığm
da çocuk sizin hımaycnize gecerı:1·t:r 
ki. b•Jna ela :J,i yıl kalmış demek(;·. 

YENi NESRIVAT 

Sünnet 
Sünnetçi Köprülüzade Rifat tara

hndan "SUnnct yaptlm h mı?,, ' isim-
li küçük bir risale çıktriıstır . Bu risa
lede "Sünnet din için değil. Sağlık ve 
esenlik için, Sünnet farz değil sünnet 
olarak yapılmalıdır . ., düsturunu izah 
eden Rifat Köprülünün bundan üc- se 
ne evvel de "Sünnet rehberi,. isimli 
bir risalesi intişar etmisti. Bu de P,er
li eserleri karilcrimize tavsiye ederiz. 

Hesap kaideleri 
Yüksek iktıııat ve ticaret mekt<"bi 

ticari ve mali rıyazi)"a müderrisliğin
den müekait profesör K. Kömürcü
yıı.n, "Zihni hesap kaidec· i .. hakkında 
küçük bir eser çıkarmııtır. Tavsiye 
ederiz. 

lktısat ve Ticaret Mecmuası 
(İktısat ve Ticaret) Mecmuasının 

19 uncu sayısı birçok ekonomsal ya
zılarla dolu olarak çıkmıştır. Bu sa
yısında profesör Zühtünün ekonomi 
enirim nedir? Muhlis Ete'nin para 
meseleleri, Profesör Hazım Atıfın 
(Tecim ve bankacılık için gereken 
hazırlık) yazıları ile birçok değeri : 
etütler vardır. Her nüshası daha mü
kemmel çıkan bu ekonomik mecmua
yı derleyen Yüksek lktısat ve Tica· 
ret okulu talebe cemiyeti bu eserile 
büyük bir boşluğu doldurmaktadır 
Okuyucularımız'il tavsiye ederiz. 

D L 
FERAH 

. 
1 Buglin İ 

Bu sözü onların cahilliklerini! ver
seniz bile, Calinuı ile ondan sonra ge
len bi çok ünlü hekimlerin lahanayı 
pek cok hastalıklarda ilaç diye kul
landıklarını unutmamalısınız. Bizim 
eski lstanbulun meşhur operatörü 
Eginah Pavlus bile hastalarına lahana 
yaprağı yedirdikten başka yaralarını 
da yine onunla sa ardı. Lahana uzun 
a~ırl-arca sıtma hastalığının ba~ ilacı 
olmustu. 

Haydi, bunları da eskilik sa.yalım. 
Fakat, pek yakın denilebilecek bir za· 
manda, daha 1883 yılında, o vakit ye· 
ni çıkmış olan mikrop nazariyesine 
hiç te yabancı olmıyan bir doktor la
hananın midede ve barsaklarda mik· 
ropları öldürmek, sonra da kan içinde 
mikropların zehirlerinden koyulaşan 
kanı temizlemek için pek faydalı ol
duğunu gayet ciddi olarak yazmı~tı. 

Daha dokuz on yıl oluyor, bir İngi
liz doktoru dizanteri hastalığına tı:. 
tulmuş otuz hastaya lahana yediımiş 
ve bunla-dan yirmi yedisini iyi ctmi' 
olduğunu yazmıştı. Geçen 1928 yılın
da yine bir İngiliz hekimi tavşanlara 
tecrübe usulünde böbrek iltihtıhl ver
miş. sonra onlara tabana yapra:Cları 
yedire· ek hastalığı iyi etmiştir. Cngi 
liz doktoru liihananın bu has~ııııı 
yaprağın icind"ki mah~us bir madde
ye bai'lamaktadır. 

Amerikalı doktorlardan bazrl:ırmın 
fikirle ine göre de lahana, hem de ye
mek için beğenmediğimiz yeşil yap· 
rakları, içindeki klorofil maddr.sinden 
dolayı kanııılık için çok iyi bir ilaç· 
tır. 

Romatizma ağrılarına, nevralji san
cılarına ka ı , ağrıyan yerlere lahana 
yaP.raklar.ı •• sararak ağrıları geçirdikle
rini sÖyliyen doktorlar da vardır. Ta
bii hastanın lahana yaprağı kokusuna 
tahammül edebilmesi şartile ... 

Lahanada (A), (B) ve (C) vita
minlerinin her üçünün de bulunması, 
onun değerini arttırmaktadır. 

l.ahananın bu kadar iyiliklerilc b~
raber, beslemek kudreti pek az ol·lu
ğu gibi, hazmedilmesi de oldukça ~üç-

(16832) 

ZA Yt - Adlarımıza yazılı nUfus 
cüzdanımız kayıptır. Yenisini alaca· 
ğız. Eskisinin hükmü yoktur. 

Mütekait deniz binbaşı Adil 
Kızı Nuran 

• Deniz yollar~İ 
IŞLETMESl 

Actntelerl : Kank~y KıJprGbatı 
Tel 42362 - SirkecJ Mü.hUrdar· 

nıuıude Han. Tel 22740. 111111 

Ayvahk yolu 
ANTALYA npuru 23 İkin· 

citefrin CUMARTESl rünü ıa
at 19 da IZMlR'e kadar 

"7395,, 

Mersin Yolu 
ANAFARTA npuru 24 İkiaı· 1 

cıte,r ın PAZAK runü ıaat 10 
da MERSlNE kadar ''7396, ı 

ıi.~~~~~~~~~~-· 

tür. Yalnız, yaprakları az tuzlu sı.I 
içerisinde iyice kaynatıldıktan ıonr~· 
yenileceği, v.a ~üze.cine ı;iğ ter ey • / 

konuluı sa bunu en nazik mideler l>iı' 
hazmedebilirler. 

Her halde lahana turşusuna bi~ 
kimsenin bir diyeceği yoktur. Laha?' 
yine iyice kaynatıldıktan sonra bır· 
kaç gün ıirkc içinde durunca, yaln~: 
meze ·ıofruına layık değil, pek nazıit 
midelerin bile hoşlarına gidt-cek b 
yemek olur. 

Lokman Hekim 

~ ---· BUtün dünya alkışladı~• gibi 
ıüıiın 111anbul halkı de önümüıdt-ki pazarteıi akşamından itıbareJ1 

dünyanın en bUyUk sinema ylldızı 

KATHERiNE Dehakar CHARLES 
HEPBURN'u aktör BOYER 

le .beraber VILDIZ sinemasında 
AŞK SENFONiSi sınemada V SOtl V 

1 $ayanı hayret filminde alkışlayacaktır Bu filmde 100 kişil.~ 0
' K A S T " ı . kt-ıha rt-feketil~ TCHAlKO\\'SKY nin beşinci nnfoniıi 11' / 

1 , w ~(LA TOCCATA DE BACH) ı dinllyecekainlz .-

--.-.--~~~-----------------------------------------------

AŞK HEYECAN - iHTiRAS VE KISKANÇLIK hislerıni 
Bu kadar müessir bir surette canlandıran film görülmemiştir 

Seven öldürür mü? 
QörUlmemi, derecede HEYECAHLI ve FRAHSIZCA SÔZLU MÜTHI' fllrll 

Baş rollerde " CiÖRÜHMEYErt ADAM ,, filmini yaratan CLAUDE RAlrtS 

Yusuf Pa§a: Orta Kapıda, haps !

dilmişti. Haseki ağasile kapıcılar keh
yası ve birkaç bostancı Y11suf Paşa
nın hapsedildiği odaya girmişler; hür
metle selam vcrmi§lc: di. Bunlar, Yu

suf Paganın kıymet ve kahramanlığı
nı takdir edenlerdendi. Fakat, öyle 
bir muhitte yaşıyorlardı ki; burada 
tutunabilmek için her §eyden evvel 
vicdanı çiğneyip geçmek elzemdi. Bu. 
üzcrle i kur§un kaplı kubbeciklcr, ,ba
balarının cllcrile öldürülen evlatların, 
kardeşlerinin hançer ve kcmentlerilt
can veren ka deşlerin acıklı feryatla
rına makeı olan yerlerdi. Nice vezir
ler, bu kapıdan dik ve mağrur bir 
baıla girmişler ve sonra başsız ceset
leri yerlerde ıürUklenerck oraya, o 
kapının dibine atılıvcrmiş1erdi. Bu ka
pıdan içeri he: giren, srıasını bt-kler
di. Ne teveccüh, ne iltifat, ne takdir, 
ne kahramanlık ve ne fazilet: sıra
sı gelenleri o meş·um skıbetten halas 
edemezdi. Ve işte şimdi de; sıra Yu
suf Paşaya gelmişti. 

Sülcymaniyedcn Nursel imzasile 

''Bugüne kadar zeucimin ıüphe 
edilecek hiçbir hareketini görme· 
elim, Yalnız geçenlerde elbiAesirıi 
temizlerken cüzdanının cebinde bir 
kadın lotofralını gördüm. Bu /o. 
toiral, Beyoğlu lotoğrafcıalrındrın 
birind• çekilmiı, &arıtın ve ııenç brr 
kadının rt".smi idi. Hiçbir ,l!.l' sÖ)llr· 
medim. Reami "akladım. Fakat 
onun d-ı bana bu resimden bnJı.sd 

memesi şüphemi kuvuetlePdidi v~ B k ·ı p E K s •. nema s 1 n da beni bir !.lurl gibi l.·emjrme~e baş u a şa m 
ladr. Ei1:· bu rf!<ıİm alcikociar oldu 
iu bir kadına ait olma•aydı ben · I 
den aorma~ mıydı? Ve böyle bir 

1 :\rk!.sı var) reamin bir arkada§ının karısı yahut 1 \ıı••••••••••••••••••••••ı••••••••••••••••••••_, 
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1-;,giliz uçaklar) Tren ' 
9190 oluyor! Diyarbekirde 

Bütün Gözle.r 
Çine Çevrildi 

Fransız Kabinesi Düşüyor ! 
Frank'ın Düşmeğe Başla!llası 

Düşürecek Bir Buhran 
I<.abineyi De 
Çıkardı 

Londra, 21 (A.A.) - Deyli 
Telegral gazeteslnin bildirdiği 
ne göre, Büyük Britanya hüku
meti hava programına ilaveten 
birinci sınıf 250 uçak yaptıra· 
rak, uçakların yekununu 9190 a 
çıkarmağa karar vermiştir. Bu
nun 1500 ü ana vatan için yapı· 
lacaktır. Uçak mürettebatının 
üç bin kişi kadar arttırılması 
tasavvur edHmektedir. 

f Baş tarafı 1 incide l 

DIŞ POLiTiKA 

Fransız 
Parlamentosu 
Ac;ıhyor 

\_ 

rına kadar uzatılmıştır. Tren 30 Bi
rincikanun 1933 te 20 inci kısmın mer 
kezi olan Yolçatıya gelmiştir. Yolçatı
dan Elazize 20 kilometrelik bir kol ay 
rılır. 21 inci kısımı teşkil eden bu kol 
Elazize bağlanarak ı O Ağustos 1934 
de işletmeye açılmıştır. Yol çatıdan 
ayrılan ana hat, Diyarıbekirde son bul 
mak üzere Kezin ve Gölcüğü geçerek 
25 inci kısmın sonunda Ergani maden 
durağına ulaşır. Yalnız 25 inci kısım
da 18 tünel vardır. Hat,• Ergani ma
deninden sonra Ergani - Osmaniye ve 

--===-.o~~-~---" Diyarıbekire varmıştı:-. Bu parçanın 
inşaatı hattın 26, 27, 28, ve 29 uncu 
kısımlarını teşkil etmiştir. Hattın en 
son kısmı bundan 22 gUn kadar önce 
tamamlanmış ve demiryolu Diyarıbe
kire bağlanmıştır . 

.. ~val ve hükUıneti için imtihan 
~u geldi çattı: Paristen bildiril-

111 ıne göre, Franaız parlamentoeu, 
ae ecek perıembe günü toplana -
~aktır. Laval hükumetinin mükad -
I eratı yalnız Fransayı değil, arsıu-
~I münasebetlerin bugünkü va
~lYetinde bütün Avrupayı alakadar 
~en bir meıele olduğundan §İm -
~e~ sözler Paris üzerine çevril -

~?tar. Filhakika gelecek perıembe 
. c;~ıınaı ile baılıyacak olan devre 
ıçınde Franaız parlamentoau, hiçbir 
P~l&ınentonun karıılapnadıiı me
leleler kartıaında kalacaktır. 
P~rli.mento aeçen haziranda büt 

teyı denk getirerek franıı ıukuttan 
\U'tarmak için hükUınete salahiyet 

j.er~reJc dağdmıftı. Hükumet bu sa
\ahıyete dayanarak bet yüz kadar 
.,~nun yapmıt ve bu kanunlarm tat 
.. lkatına geçmiıtir. Bunların yalnız 
\aç YÜz tanesi, hükiimete verilen 
j•lahiyetin nihayetleneceği gün o -
aıı otuz bir Teırinievvelde yapıl -
~ttır. Şimdi parlamento bu bet yüz 
t •nunu tetkik ve müzakere ederek 
de.s~ik veya reddetmek vaziyetin -
f edır. Kanunların büyiik bir kısmı 
;.•nıcın kıymeti ile alakadar değil-

ır. laval aldığı aalahiyete dayana
~~ en ufak idari meseleleri tanzim 
~Çlll kanunlar neıretmiıtir. Bunlan 
~Parken, ıüpheaiz, bunların hepsi

bi de mebuslann ayrı ayrı tetkik 
:~eye ne vakitleri, ne de halleri 

Use.it olmıyacaifnı düıünmüt ve 
t:J1aznentonun hepsini birden ka -
I> edeceğine güvenmiıtir, belki 
) •rl&nıento bunu yapar. Belki de 
b •Pınaz. Fakat Laval'in enditesi bu 
~Unla 'bitmiyor. Ortada bütçe var-
1.!"· Bunun da müzakeresi ve kabu-
u lazımdır. 

ı_)lükumet gereli lialk tarafından 
J\ ~ le İyi bir kabul görmiyen ka
k Unların taadikı, gerek butçenin 

t.a~ulii için Radikal Sosyalist par 
ısı · I> "!il yardımına muhtaçtır. Bu 

b •l'tı de hükUmete itimatta devam 
d:lci~e.aında kendi arasında anlatmıt 
d. ıldir. Geçenlerde toplanan Ra
\~e.} Sosyaliat partiai kongresinde 
li u ll_tnete kartı yapılan hücumları 
tu •rrıot önlemeğe muvaffak olmut-
1c~adikal Sosyalist Partisinin hü
le • ete kartı olan zümreainin dert 
"-1.Yapılan kanunları ve yahutta 
$ee.. 1Yeti henüz maliım olmıyan büt 

Yı beğenmemekten doğmıyor. 

iki bin faşist dört yüz 
komünistle ~arpıştı 

4 5 yaralı, 5 ölü var 
Meksiko, 21 A.A. - Faşistler ile 

komünistler arasındaki çarpışma ne· 
ticesinde kırk be§ kişi yaralanmış, 5 
kişi ölmüştür. 

LavaPin Paris iııtcuyonunela kabine arlcada§larından baı.ıları ile bir 
arada çekilmif resmi 

Süvari ''Yaldızlı gömlekliler .. Milli 
saray önünde bir geçit yapmışlar ve 
gösteri yapmakta olan komünistlere 
hücum etmişlerdir. Faşistler, iki lt"n 
ve komünistler ise 400 kişiden ibaret 
idi. 

Proletarya müdafaa komitesi, Cu
murbaşkanından ''Yaldızlı ı?Ömlekli-

Paris, 21 A.A - Lava), bilhaaaa 
frangın hafif dütmesi ve 15 Tetri
nisanide biten hafta içinde bir mil
yar frank kıymetinde altın çıkma11 
yÜzünden kabinenin bir buhran ari· 
fesinde bulundui-unu hiaaederek 
parli.mentoyu 2 ve yahut 3 Birinci
k&nun tarihinde toplantıya çağırma 
ya karar vermittir. 

Frank düıerken •.• 
Paris, 21 A.A. - Bank de Fran -

sın faizi niabeti yüzde 4 den yüzde 
5 e çıkarılmı:tır. 

Gazeteler haber veriyorlar 
Paris, 21 A.A. - Parli.mentonun 

toplanması yakınlattığından, gaze
telerin bütün dikkati, İç duruma 
çevrilmiıtir. Lava) hükUıneti, bu 
toplantıda, nazik bir mesele olan 
birlikler ipnden ötür•::i sosyalistlerin 
hücumuna uğrıyacakhr. 
Sağ partiye mensup "Le Jour" 

ıazeteai diyar ki: 
"Ağır, gayet ağır siyasal bir ıün 

geçirdik. Ne olursa olsun, dün hü -
kumet birinci partiyi kazanmıttır. 
ikna suretile kabineyi iatifa ettir _ 
m ... k isteven sosyalistlf'rin bu husua 
taki umudu auya clüşmüttür. Asıl bü
yük: çarpıama, per,embe günü parli 
mento önünde olacaktır.,, 

Mutedil partiye mensup"l'Ordre,, 
gazetesi de şunları yazmaktadır: 

Kabinenin mevkii, son derece iyi. 
letmittir. Bütün mü,küller ortadan 
kaldırılmıs değ:ldir. Dün Daladie 
ile Radikal • Sosyaliıt anıpunun, 
bir an İçin muvaffakiyetle neticele 

neceği sanılan şiddetli hücumu, bu 
husustaki bütün tehlikeyi göster -
mektedir. Fakat kabinenin elinde 
iki büyük silah vardır: 

Biri: Bütün kabine üyeleri arasın 
da tam bir görüş birliği olması, di_ 
ğeri de bunların yerine konabilecek 
baıka bir heyet bulunmamasıdır.,. 

Radikal Sosyalist "l'Ovre,, gaze
tesi diyor ki: 
"HükUınetin, parlamentodaki çar 

pıfmayı kolayca atlatabilmesi için, 
birliklere kartı derhal harekete geç 
meğe azmettiğini göstermesi icap 
eder. Çünkü bu hususta cüml-ıırcu 
partilerindeki heyecan o derece bü 
yüktür ki. dün Radikal _ Sosyalist 
grupu üyele inin çoğunluğuna da
yanan Daladie'nin verdiği aöylev _ 
den sonra, Ra~i1<al - Soııvalistlerin 
de, kabineye itimat edilmemesini 
teklif eden sosyalist takririne itti -
hak etmeleri ihtimali meydana çık
mıştır.,, 

Pöti Parizyen 1razetesi diyor ki: 
"Parlamento koridorlannda bü • 

yÜk heyecan vardır. Fakat dün 
uzlasmaya doiru ciddi bir adım a 
tılmıatır. Gerek bütçe gerek em:r -
nameler hakkında hükumetle fi • 
nana koınisyonu arasmda uzla&ma 
yan•lab:ıece-;:;.; Vf? birlikle-r meııele • 
sinde de, hükumede sol partile!' 
arasında uzlaşıimaaının kat'iyen im
kanaız olmadığı anlatılmaktadır. 
Parlamento üyeleri, bir kabine buh 
ranına meydan vermeden evvel çok 
düşüneceklerdir. Bugiinkü görü§ -
m,..lern bir uzla ~m" ile netice lene -
bileceiine kanaatimiz vardır, ler,, t.cşkilatının feshedilmesini iste -

miş ve talebi kabul edilmediği takdir-
V'. / G 1. k de umumi grev ilan edileceğini tehdit ft ra e lT en makamında bildirmiştir. 

1 V ar101Jatla Çele sefareti 

" Af Yo k ,, D · ' l L 'J lyo r cam an 1eırı uı 

Varıova, 21 A.A. - Dün akıam 
------------------ Çek sefareti önünde gürültülü teza-

Kondilis 
y u nan Ve l•talyan Kralları Uzun hürler olmuı ve bin ki§i k-adar olan teLahüratçılar Moravska Ostrava 

mahkemesi tarafından mahkum edilen 

Bl·r Konuşma y t 1 Lehistanlı izci Delong'un serbest bı-a p 1 ar rakılmasını istemişlerdir. Tezahürat 
esnasında birkaç cam kırrlmış, polis 
müdahale ederek tezahüratçıları dağıt 
mıştır. 

Roma, 21 A.A. - Yunaniııtan 
Kralı Pan(eonda /talya Krallarının 
mez.arlanna, sonra 1Jatan mihrabı
na 1Je me~hul askerin mez.arına çe. 
lenkler koymuftur. Kral, saat 11 ele 
ltalya Kralı tarafından kabul eelil
mi1tir. 

dtn:-lar b_akanı Kirkoa ve arkada§ -
larıle bır müfrit cümhuriyetçiler 
partisi kurmutlardır. 

Orduelan çıkarılanlar 
l(eri dönemiyec:ekler 

Efgan, 1 ürkiye- f ran· 
Irak paktına g irdi 

ŞehrimiaJen Diyarbekire 
ilk tren yarın kalkıyor 

Diyarıbeki:: hattının işlemeğe açıl
ması münasebetile, Devlet Demiryol
ları Genel Direktörlüğünce yeni bir 
tarife hazırlanmıştır. Bu tarifeye gö
re, şeh · imizden Diyanbekire ilk tren 
yarın sabah saat 10,40 ta Haydarpa
ş2dan hareket edecektir. Seferlerin E-
1f,zize kadar her gün işlemesi karar
laşmıştır. Cumartesi, salı ve perşem
be günleri Elazizden Diyarıbekire, pa 
zar, çarşamba, cuma günleri de Diya
rıbekirden Elazize birer poıta kalka
caktır. 

ilk gündenbcri ön.nı ve. 
rilen Jcmiryolu 

Fevzipata, 21 AA. Anadolu ajan 
11nın özel ayları bildiriyor: 

Y ann Diyarbekirde açılı§ töreni 
yapılacak olan Fevzipafa - Diyarbe 
kir hattının başlangıç noktasında · 
yız. . 

Buradan batlıvarak üzerinden ıe 
çeceğimiz hat cümhuriyet idaresi
nin ilk aündenberi büyük bir önem 
ver:liği demiryolu ~iyasasının ilk 
planında seçen !-.atlardan biridir. 
Birkaç gün evvel Filyos'da kömüre 
varan ahtb açt.ktan sonra bakıryo-
lu da yann Ali Çetinkayaı.ın eliyle 
itletmeye açılmıt olacaktır. 

1927 yılı nisanında Fevzipafa 
istasyonundan inpahna batlanan 
ve artık bir münteha değil, fakat 
daha ileriye, sınırlarımıza doğru u
zanacak hatlarımızın bir baılangıç 
noktaaı olan ve Diyarbekire varmıt 
bulunan bu hat, 60 milyon liraya 
mal olmuttur. Yurdun en önemli a
na demiryollanndan biri olan bu 
hılttın büvük bir k11:nı çok arız"lı 
yerlerden geçme\~edir, Hattın de
niz seviyeaine nazaran en alçak nok 
ta11 50 inci kilometreCleki 496 ra _ 
kı-.la Elof!'lu :"ta••,..nu v .. en 71ek • 
sek nokta11 da 1400 rakımlı Şef-

kat iatasyonu civarıdır. 505 kilo -
metre uzu:1luiunda olan F evzipaıa
D" v,.,.h"kir hattı Üz•r=nd,.. en hüvü. 
ğü 670 metre uzunluğunda, 64 ta
ne tünel bulun:naktadır. Yine bu 
yol Üzerinde vapılmı, aaymz küçük 
oüyük köprüler arann:'a çok önem 
!i fen ve aanat eserleri vardır. lnta
at masrafları bir milyon 950 bin li
raya varan Göksü ve Firat köprüle-
ri bu mevandadır. .. 

Ali Çetinkaya Adanaelan geçti 
Adana, 21 A.A. Baymdırlık Baka 

nı Ali Çetinkaya ve yanlarında bu
lunan çağınlılar bu ııabah aaat 9,30 
dil tebrimize gelmiııler ve bir aaat 
sonra F evzipafa • Divarbekir hat
tının açma töreninde . bulunmak Ü
zere ı.vni tr~nle vollarına devam 
etmislerdir. Hevet üveleri trenin bir 
saat durmaaından istifade ederek 
tehre inmisler ve bir l(ez;nti yapa • 
rak trene binmi"l .. rdir. Bayındırlık 
Bakııtnı ve cağınlılar durakta Ada
na ilbayi, tüın komutanı ~eneral Sa 
lih Avgin. larbay ve k"l"h"lık bir 
h"lk kAr,ılıtmıs ve bir bölük asker 
seı;..., tÖrfl?n:ni yapmıttır. 

.Ali C.etinkava ve v11nll'lnnd•ki 

(Bat tarafı 1 incide j 
Çin Kuomitang kongreai ise bü

tün bu 1Jaz.iyetler karıısında Çın 
milletleri kongre•i toplanmasına 
karar 1Jermiftir. Bu kongre yer yü
Jıünde Çin milletlerinin ilk yapa -
caiı kongre olacak 1Je muvaff•k 
olduğu takdirde belki ele ayrılık, 
istila hareketlerine karfı Çin birli
ğini 1Je Çin aeddini kuracaktır. Av
rupanın baıta H abef rıeselesi ola • 
rak birçok gailelerle. uğ~a.ıt_ıiı bu 
aıraela Doiu Şarkta ılen ıçın bek
lenilmiyen neticeler 1Je vr ;ıiyetler 
doiurabilecek olan bu hadiselere 
ait gelen haberleri sıra ile koJ'Uyo
ruz.. l 

Nankin, 21 A.A. - Kuomintang 
kongresi, 1936 senesi sonundan yani 
Çin cumhuriyetinin daimi temel ya
sasının kesin kabulünden evvel bir 
Çin Milletler kongresi., ni toplantıya 
çağırmanın muvafık olacağına karar 
vermiştir. Bu daimi temel yasanın ka 
bulü ile, Sunyatsen tarafından kurul
muş olan cumhuriyet programınaa 
mutavassıt bir staj devresi teşkil e
den .. siyasi vesayet devresi,, ne son 
verilmiş olacaktır. 

Çin milletleri kongresi. şimdiye ka
dar hiçbir zaman toplanmamış idi. 

lıtiklil 
Tokyo, 21 A.A. - Kuzey Çinde 

muhtariyet hareketinin duımuf ol• 
masından dolayı hayal ınkisarı hasıl 
olmuştur. Sü Bakanlığı adına söz 
söylemeğe salahiyettar bir zat Havas 
muhabirine şunları söylemiştir: 

"- Şimdiki zorluklara rağmen 
muhtariyet hareketinin inkişaf ede
ceğini ümit ediyoruz. Fakat .Çinin 
tamamile dahili bir meselesi addet
mt.:tte oldugumuz bu işe hiçbir veçhi
le müdahalede bulunmıyacağız.,, 

Şan11hay, 21 A.A. - Japon bii. 
yü1ı elçi•i ile marefal Çang-Kai-Şek 
uJıun uz.aelıya gÖrüfmÜflerdir. Görü 
nüıte bu nıü;ıakerelerin, Kuz.ey Çin 
in ıstildalini ilan etmekten çıkab.le. 
cek 1Jahim bir ihtilafın önüne geç
mek makaadına matuf olduğu anla 
ıılıyor. Bu istiklal keyfiyetinin 1Ja
kitsiz ilanı, Mancuri'deki Japon 
ordu•unun, Kuomintang kongresi 
üzerinde ihtimaldir ki, teair yap • 
mak istemesinden ileri gelmiıtir. 

Nankin hükumeti Kuzey ılleri • 
nin filen ayrılmasını kabul ve J a • 
ponyaya karfı da harp edemiyec:e. 
linden, bilhaua Kuzey Çinele, Çin 
ile Japonyanın el birliğini temin e
decek ve kabulü mümkün olabile • 
cek bir formülün aranmakta oldu. 
ğu ı.annediliyor. 

Harp 
Pekin, 21 A.A. - Kuzey Çi~ 

muhtariyetinin ilanının tehiri, Ja
pon dıı bakanlığının, arsıuluaal ih
t :latlar zuhurundan korkmasından 
ileri ıelmektedir. Bu gibi ihtilatlar 
zuhur ettiği takdirde Kuzey Çin oto 
ritelerile, Kouan Gtoung ordusu a
raaın~aki görütmeler yavaılamıt o
lacaktır. 

Çinliler, bu avantAjdaı. derhal İ• 
tifade etmiılerdir. Tienhin ve Pe
kin gamizonlan kumandanı Soung 
cheyouan'ın rakibi ve Chantoung il 
bayı bulunan Hanfouchou, reisliği 
kabul hususunda gittikçe artan b ·r 
taallül ıröstermi•, diğer le.raftan da 
Hopei ilbavı Pekin'e seyyahatini te 
hir ettiği ~ibi, Soı..cheyuan'm maiye 
tindeki ZAb;tler de bu hususta le -
reddüt izhar etmiıferd"r. 

Mü§aher':! 
Vaıin~ton, 21 A.A. - Hull, Dıt 

Bakanlığının, Kuzey <:in durumu -
nun her safhasını incelemekte olrfu 
ğunu aövlemiş, fakat bu hususta hiç 
bir mütalea bevan etmf'!mi'ltİr. 

heyet tren hattının aç .na törenini 
yaptıktan sonra p1'z11rtesi aab"hı 
tehnmizd ... n geçerek Ankaraya dö
neceklerdir. 

le ~I Yalist ve hatta komünist parti 
~ı e beraber yürüyen bu zümre 
ı~"al hükiımetinin fatiatlere kartı 
de 111ıselen ıiddeti göstermediğin • 
\e il d~rg!ndır. ~':'nlar diyorlar ki, 
~ lll hukumet bızım yardımımızla 
llia:~tında kalmak iatiyor. Hem de 
l,._ ıırı ':n büyü~ düfmanlarımız o -
lli.__f•tıstlere tıddetli davranmıyor. 
~~naleyh timdi hükumet ile bu 
~ \i • arasındaki pazarlık, faşiat 
"- IJl r e 1 e r e k a r ı ı h Ü k u
'di~ t t a r a f ı n d a n t a k i p 
"-e.tcecek alyaaa üzerinde toplan
ct, .::d~r. Eğer hükumet bu nokta
l..1ıı dıkal Sosyalistlerin sol cena-
1,.,.1 J•bnin edebilirae, eski kanun
$İlit • tasdik ettirir. Bütçeyi de ıre
cliJ. • Y Okaa akıbeti tehlikeli • 
,A.Ş.E. 

Kondilis af olma
yacağını söylüyor 

Atina, 21 (Özel) - Baıbakan 
Kondilis Kralın emri üzerine ken
disini Brendiziden almak üzere gi
den donanma kumandanının af ka. 
rarnameaini imza ettirerek telsizle 
Yunanistan& teblii edileceii hak • 
kındaki ıazete haberlerinin hayal 
den ibaret olduiunu aöylemiıtir. 

Atina, 21 (Özel) - Sü Bakanı 
General Papagos isyan dolayısile 
ordudan çıkarılan sübayların tekrar 
va~ifelerine gelmeleri imkanı olma. 
dıgını gazetecilere aöylemiıtir. 

Tahran, 21 A.A. - Efgan hükCı· 
meti, Türkiye, İran ve Irak hükü
metleri arasındaki ademi tecavüz pak· 
tına ittiraki kabul etmiıtir. l italya - Habeş Harbi 

l~r Belediye Reisi ıerefi-
),f ne ziyafet 

~O.kova, 21 A.A. - Moekova 
l'di):t B~~kanı Bulganin lzmir ~e
dii; b" r~~ll Dr. Behcet Uz ıerefıne 

il ır oğle ziyafeti vermittir. 
f._ ulıa . 'lllcl, nan ve Behçet'in, uzun nut-
~l>e.y~ndan sonra büyük elçi Zekai 
telil 1~. lzmir belediye reisine ıös 
\uıc~ h':'anü kabulden dolayı Türk 
di...._. ~ta namına teıekkürlerini bil 

il 1ttır. 

.._~ 'j'd•? aonr.'l Karahan .öz ala -
~ l'iİı-kl!tır belediye reisinin Sovyet 
1,lti._1 doatluğunun kaynakları ve 
~~•it ~~klunda aöylediklerine it 
"tı So e lf ve tıpkı Türk ulusu ıi. 
6.-ı_.~etler birliği ulualannın da 

~ ıııtıyeıı· ' 
İ de.jlll •n _ muvaff akiyetlerinden 

' lr.adı-a ~uvüyen ekonomik ve sü-
01dutu •tınden dolayı sevinmekte 

llu kaydeylemittir. 

sı., Srvaa tarbayı öldü 
''"aa Ş· (liuausi muhabirimizden) -
~tuıdu arbayı li üseyin Veli Gürlebük. 
aıt tsıırı~~ . ~astalıktan kurtulamıya
:hndıt Uştur. Ölümü Sıvasta çok acı 

1 Yap1ı~' ve büyük bir cenazw töre
.. ıııtır. 

Aktam Batbakanlık siyasa büro
aundan verilen bir tebliğde de hü
~iimetin bir dakika bile genel af i
tıle uğrapnadıfı bildirilmittir. 

Bununla beraber affın pazart~si 
ıünü Kralın Yunan ulusuna çıkara
cağı bir beyannAme ile birlikte ilan 
edileceği siyasal çevrenlerde mu -
hakkak görülmektedir. 

Katimerini gazetesi Bakanlar Ku 
rulunun son toplanbaında konutu -
lan genel af meselesinde Bakanlar 
arasında ihtilaf bat gösterdiğini ya_ 
zıyor. 

Veniselos ale.vlitarlan, birle,inizl 
Atina, 21 (Özel) - Kralı da -

vet etmek üzere Londraya ariden 
heyet üyesinden münakalat bakanı 
Mavromihalis'de dün buraya dön
müı ve gazetecilere bütün Venize - 1 
loa aleyhtarlarmm birlef1Deai lazım 
olduğunu aöylemittir. 

Yunanistanela yeni bir Cüm. 
huriyetçi partisi kuruldu 

Atina, 21 (Özel) - Selanik say
lavı ve Kondiliı Partisi Üyelerinden 
doktor Mmrlıoğlu eski sosval yar -

Yahudilere 
Hücum! 

Almanyadan sonra Macaristan
da da aleyhte nümayişıer 

başladı 

Peıte, 21 A.A. - Yahudilere kar 
fi yapılmakta olan gösterilere. dün 
aktam da, Şeget'de devam edilmit
tir. Talebe. liberal gazetelerden iki 

Suriyede de 
Krallık mı 
Yapıhyor? 

"Eleyyan" gaz.eteııine Amman 
muhabiri taralından bilelirildiiine 
göre, Suriye komiseri Kont dö Mar 
telin aon Amman seyahati ve Emir 
Abdullah ile gÖrÜfmesi Arcıbiııtan 
11iyaetine müteallrlt müh;m mese -

' 

leleri alükadar etmektedir. Muha
birin bilelirdiiine göre, Suriyeele 

1 Cümlaur;vetin lai!Pvı ve bir krallılt 
tem edilmesi volunda bazı tema
lar ve gÖrüfmele- yapılmalıtadır. 

tanesinin cam ve cerçevelerini in -
dinni,ler ve Az.est trazetesinin nüı 
halarım tafıyan bar kamyonu atetle
yip yakmışlardır. 

/ngiliz.ler Yahuelilerle beraber 
Londra. 21 A.A. - Londrada top 

lanan lngiliz kiliseleri meclisi, Al
manyada Yahudilerin tazyik edil
mesini protesto eden kararı büyük 
bir ekaerivetle kabul etmiftir. 

dl . Gen~ral Graziani Rat 1)eıta tara
fından yapılmak ihtimali olan yandan 
çevirme hareketinden korkmaktadır. 
Raa Deata'nın kuvvetlerini nerelerde 
taşhit ettiği de belli değildir. 

Olcnler beı bin ne
ler deii.l otuz neler 

Adisababa. 21 (A.A.) - Reuter ay 
tarından: Habeş hükumeti, geçen pa
zartesi günü Makalle'nin kuzey batı
sında ltalyanların yapmış oldukları 
hava bombardımanı sonucunda beş 
bin Habeşin ölmüş veya yaralanmış 
olduğuna dair bir Italyan kaynağın -
dan verilmiş olan haberi kesin ola ak 
yalanlamaktadır. Habeşlerin iddiasına 
göre Makalle yakinindeki Habe§ ku
~anda_nlığından gelen haberler, şu şe 
kıldedır: ltalyanlar, hakikaten şiddet
]~ bir bombardıman yapmııla · dır. Ne 
ticede otuz Habeı neferi ölmU" ve ılt 
mış nefer de hafif ıurette yaralanmıt
tır. 

Habeıler• miitemaeliycn 
cephane ,öneleriliyor. 

Roma, 21 (A.A.) - Popolo di Ro
ma, Cibuti'den öğreniyor: Bu son gün 
!erde İngiliz Somalisi sahillerine mü· 
him mikda· da harp malzemesi çıkarıl 
mıştır. Fakat ltalyan uçaklarının ce
velanları dolayısiyle bu kereçlerin Ha 
beşistana nakli tehlikeli bir tekil al-

[Baıtarafı birincide] 
mı9tır. Harp malzemesi nakleden kanı 
yonları kullanmağı kabul edecek pek 
az şoför bulunmaktadır. Hak:i:~na 
ha p mal.zemeıi nakleden kervanlar, 
yalnız geceleyin yol almak mecburiye 
tinde kalmaktadırlar . Bu:ı t kervanlar, 
yalnız deve ve katırların geçebilecek
leri yollan takip etmektedirler. 

Vehip Paşa ile iht;liil 
Sasa Baneh havalisindeki muvaffa

kıyetleri. Habeşler, ismen General Na 
sibu'ya müşavir, fakat bilfiil askerin 
baıında kumanda mevkiini ele alm•ş 
bulunan Vehip Paşanın kullandığı ta
biyelere medyundurlar Harp meyda
nında yabancı kumandanların emri 'll 
tında harbetmeği ıevmiyen Habe., l r 
velev ki bu kumandanlar müşavir ın
fatile de istihdam edilseler bunlara 
karşı vine ayni hisleri beslediklerin -
den. Nasibu ile Vehip Pasa arasınr1a 
müdafaa planlanmn tatbikı husuııun -
da bi· anlaşamamazlık olmucıtur. 0e
rek Nasibu, gerekse Raıı Desta cer ı.e 
den hücum şeklindeki eski Habeş an'
anesine eöre harbetmek istemektedir
ler. RuJ!iİ"kÜ harp ~i~trmiıı(l .. h,.,, .. ., 
faydasızlığı aşikardır. Ha rar karışık
lık içindedir. Buna sebep Italvan t ıı y 
yarelerinin lngiliz Somatisi ile olan 
irtibatı kesmek üzere harekete geçe
cekleri pyiaa.ıdır. 
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Kral Katilleri General dö Bono 

Suçlular Mahk8mede Yeni ifşaat Yapblar niç~':aş1!*'~~!~[.~ldi 
tayini herkesi şaşırtacak kadar ani ol-

K • • du.Gcncral De Bono'nun ltalyan or-

ra I Alexandre'ı Oldu·· rmek ·1 ç·ın Resmı·nı·n dularını idarede liyakat ve üstünlüğü 
gözönündedir. Şimdiye kadar hiç bir 

•• yanlış hareket yapmadı. Emin adım-

0 n u•• nde Gu'' nlerce Atıc. Talı'mı' Yapmışlar larla harbctti ve ileriledi. Onun için-
~ dir ki, bu değişklik daha çok tecessüs 

celbediyor ve muhakeme azlin sebep
lerini daha başka noktalarda aramağa 
sev kedi yor. 

'\'ugoılavya Kralı birinci Alek - ı 
:Ildır ile Franıa Dıt Bakanı Louiı 
ı.•rthou'yu Marıilyada öldünnüt o
iti~ Uıtaıi denilen Hırvat ihtilal teı-
.. P •hna nıenaup suçluların Aix _ en 
ed!Ovence'de muhakemeler: devam 

1 
1.Y?r· Dün gelen Franaız gazete

erı ık' . illf .
1
• ıncı nıuhakeme hakkında ıu 

11 •b veriyorlar: 
U . 600 muhalı3 

it ıtaıılerin muhakemeıi, ıimdiye 
t ~tr rörülmemit birtakım ihtiyati 
te ırlerin alınmaıına lüzum aös • 
e111ı· • • 

:t •ıtır. 600 muhafız adliye ıara-
l~llı aaı:ınııtır. Meydana dikenli tel
lll r lıerıhniıtir. Mücrimlerin kaç_ 
h • •rı korkusile tayyare iıtaıyonu 
k..er feyden haberdar edilmiıtir. 
.,~hveh•neler zabitlerle doludur. 
c.ıra A. 

Generalin idare ettiği taarruz hare 
keti yavaş gidiyordu. Fakat, Italyan 
kuvvetleri hiç bir zaman tehlikede de
ğildi. Ve bütün yıpratıcı sava!a rağ -
men İtalyan kıtaafı da, Habeş muha
ripleri de çok az yaralı ve ölü veriyor 
lardı. Bu da Generalin siyasi hülfıl 
prensipinde muvaffak olduğunu gös
teren delillerden biri idi. Bu itibarla 
Generalin azlini Sinyor Mussolininin 
yağmurlar başlamadan evvel Italyan 
ordularının daha parlak muvaffakıyet 
lere erişmeleri için taarruzun şiddet • 
lendi· ilmesi isteğinde aramalıdır. 

be ıx - en. Provence'e gelen ha-
lla rlere töre, komiteciler hiçbir za
lll •n .. ğ olarak mahkemeye çık -
0 tzlar. Manilya cinayetini iılemiı 
it -~~e Kalemen adı verilen Veliç
" 

0 1 ı defa idama mahkum edilmit 
.: 

1 
bilahara affedilmiıtir. Hatta 

..,ef ~dardan Poapiıil'de bundan ev
• ıdaın.a mahkUın olmut ve ceza
.,• .. affedilmittir: Halk adliyenin 
ı·llz llletre yakinine kadar sokulabi
~;~r· Ve mahkeme •alonuna kabul itik en halk ta adliyece ince bir tet-

Mareşal Badoglio'ya gelince yeni 
başkumandan Italyada en ileri şöhre· 
te sahip olan bir kumandandır ve Af
rikadaki İtalyan kuvayi seferiyesinin 

Mahkemeye çıkan suçlular: Solİ:lan «ıia: Poapİfil, Raiç, ve Krcılj kumandasını siddetle deruhde edecek 

teıı ıeçiriliyor. 
t 8~ kadar ıiddetli bir muhafaza 
Jt;1•~atı arasında auçlu Raiç, Mio 
.._ •IJ, lvan Poıpiıil aaat dokuzda 
Pbkeıne a,lonuna getirildiler .. 

l'ij O.piıil muntazam ve sakin yü -
elı~ kırk yaıında kadar tahmin 
...1 ~ 1Yor. Poapisil, Zağrep jandarma .... ır . . • 
i,t· eaının bodrum katına on kilo 

1•1 edici madde koyan adamdır. 
1e?kada11 lvan Raiç bilakiı endi. 
l'ı 1 rörünüyor. ince burunlu, yuka
~· dofru taranmıt kıvırcık .. çlı, 

Z•rıdikkati celbeden bir tiptir. 
liJuııların yanında bulunan ve Ve. 

1 .. 1 .~'nuıı ~rkadaıı olan Mio Kralj 
b ll Ulnaiyor. Yüzünün hatlan ince, 
t:b .. rlan keakin .. Çenesi ıivri, müs 
ı. zı bir bakıtla gülüyor .. Reaaam
ı,.l'•n Yaptığı resimlerini kaysuauz 

•r t•vırla imza ediyor .. 
ll~ahkemenin bir~ci reisi De la 

ıx celaeyi açarken diyor ki: 
~ kral Birinci Alekaandır ile 
t• p Barthou'nun llaüiaaını anmak 
biıı.:•nsız ve Yusoalav milletleri 
•d' •fa daha biribirlerine ittirak 
~~lar.,, , 

it. ıaafirperverlik ve medeniyet 
a~"-'lllarına tecavüz teıkil eden ve 
ili a. Kralın ıark orduları ölüleri. 
ı .. ~.h•t!raıı için dikilen abidenin yo 
.._ ~erınde ölümüne sebep olan ci-
1..:et, •ilah arkadaılannın hahra
tad &nınağa &'İtmekte olduğu bir ıı 

U • VUku bulmuıtur. 
da llaıi'ler adam öld~rmek suçun
~ Gttaldık etmek ve Eena itlere 
ı_. l'l~~k auçile itham edilmektedir 
~: :ırınci suç idam cezasını, ikin-$.. e lriitek cezaa.ını müstelzimdir. 
da çluların avukatı ve ayni zaman 
da Çe~e reiılerinden Paveliç'i Milin 
diı-llludalaa etmekte olan Deabona 

Grki: 

'•~ Önünüzde bulunan, uzak ve 
~h t ~oat bir memleketten bu eaki °'-iin •rıp te ~ki ıilah arkadaıları 
)' d~ hürmetle eğilir! .• 
~rnanlar yü2ünden bir ltadiae 

il~ •hkemede iki tercüman vardı: 
dif ~rdan biri piyade zabiti F olot, 
~~rı Marailya tıo fakültesi tale _ 
1-., lll~e.~ Milutinoviç idi. T ercünıan 
-. ~unden mahkemede bir hadi
~ Uf ~e bu yÜzden reiı celıeyi 

dakika kadar tatil e~mittir. 
!..._ Mahrem melıtup 

)tti-.çlulann avukatı Desbon emni-
1.İıi j-umiyenin tercümanlardan 
~:.;;hinde malUınat veren bir 
~. ..unu okumuttur. Bunun üze-

llluddeiumum: Rol: 
~I~ ~iyetiumumiyenin mahrem 
~,lllektubu naaıl oluyor da Dea.. 
tit, '- elincl.e bulunuyor 7. Demit-

1) 
•ıl»onı: 

dii:"°(~b.~t katibi bu mektubu ver-
'1 luımeler) 

teıtti';le kolaylıkla bertaraf edile 
Iİdde'u· •~at Deabonı buna o kadar 
lt~ it .1 hır lisanla cevap vermittir 
~.-···.. ..dd . -.ıı -..._ • rannıf ve mu eıumumı 
el. ~k ıibi kızamut olduklan hal 
.. ldd· •helede bulunmu,lardır. 
caeı/~ll&nıe okunduktan aonra 

r•t1 ..... aleyfıindeki ithamları tid..,lli l':.dd!tmit fa~~t tercüman aöz 
'-ale IÖ l'Cüıne ettığı zaman, alçak 
~--ı~ediği İçin hiç kimae bir feY 
!ltaltt •ıtır. Bili.hara suçlunun ıu 
le "-dd llııethaldar olduğunu ıiddet 

lıtj~•ttiii anlaıılmıthr. 
t~lı\i ap rayet müskül olmuttur. 
f_il.i 1 .. •!'clular Fransızca bilmez 
:-'Ollllı'd01"\iftlaü4lerdir. Avukat Dea -
'-'e •dl kra_lj'ın sözlerinin iyi tercü 
"-lt.t 1 lll~ıfini iddia etmiıtir. A • 
h."-t • lore tercüman: ' -müddei 
e.1.... " keıı·111 • • k d. -....... . .••ını "avu at,, ıye ter 

1) etı•uttır. 
•lllao .... 

-...... lf ·-· 
~ıryat liıanmı bilen bir er

aabitinin mahkemede bu-

lundunılmaıını talep ederim, 
Reis: 
- Burada iki tercüman vardır. 

Suçlular bunlara cevap vermek is
temiyorlar .. 

Kralın reami önünde atef talimi 
Bundan aonra avukat Deabona, 

Macariıtanda Ustaıi'lerin kararga
hında, Kralj'ın bulunmadıiını iddia 
etmiı ve: 

- Jüriye bu kararsahın bir çif -
lik olduiunu aöylemiıtim. Demiı • 
tir: 

Müddeiumumi: 
- lıteraeniz bir çiflik olıun. Fa

kat bu çiflikte Kral Aleksandırın 
reamine kartı daima atıf talimleri 
yapılıyordu .• 

Kralj, 16 ağustoı 1934 te bir Hır 
vat l'azeteıinde Kral Alekaandıra 
Barthou'ya, Titüleıco ve Benes'e 
Hırvat milletinin hürriyeti ile oy -
namak doğru olmadığına dair ya
zılan bir makaleden haberi olup 
olmadığı aorulmuıtur. Bu makale -
de Uataıi'lerin bombaıının nerede 
pathyacağı malUın olmamakla be -
raber bu bombanın patlaması mu -
hakkak olduiu yazılıydı. 

Kralj, Avuıturyada hapiı ,dil -
mit olduğu Klagenfurt hapiıhane · 
ainde böyle bir makaleden haberi 
olmadığını aöylemiıtir. 

Reia: 
- Uataıi'lerin ıeflerinden olan 

Peraeviç kendisini ziyaret etti mi? 
- Hayır .• 
- Fakat iıtintakta bu ıuale evet 

cevabını vermiı ! 
Deabona: 
- Kendisine o auretle aöylettiril

miıtir. 
ikinci hadiaeler 

Muhakemenin birinci celaeai bu
rada bitmit ikinci celse açıldığı za
man reiı Petit - Pariıien gazetesi • 
nin Belgrat muhabiri olanCaaterana 
dan tercümanları kontrol etmesini 
rica etmit Caateran bunu kabul eL 
mittir. 

Fakat bundan aonra suçlulardan 
Kralj yalnız Caateran'ın suallerine 
cevao vereceğini aöylem:a, reis de, 
mahkeme tarafından aeçilen tercü-

Bir Sandalcı 
Bo§uluyordu 

POLiS 

Evvelki gün, Usküdar açıklarında 
bir kaza olmuştur. Kız kulesi yanla· 
rında bir sandal içinde balık avlayan 
Süleyman sandalı ıuların cereyanı
na kaptırmı§, rüzgarın tesirile sanda
lı devrilmiş ve Süleyman denize düş
müştür. iskeleden imdadına koşulmuş 
vt sandalcı kurtarılmıştır. 

• Davutpaşada bakkal Nihatla ay
ni yerde otu: an bakkal Haydar kav
gaya tutuşmuşlardır. Döğüş esnasın

da Haydar tabancasını çekmiş, iki el 
ateş ederek Nihadı yaralamıştır. İki 
kavgacı tutulmuş, tahkikata baılan
mıstır. 

• Taksimde Çarpık sokağında otu 
ran Yaşarın 6 yaşlarındaki kızı Ayşe, 
nde kimse bulunmadığı ar ada man
gal üzerine düşmüştür. Çocuğun muh 
telif yerleri yanmış ve Şişli Çocuk has 
tanesine kaldırılmıştır. 

• Geçenlerde ortadan kaybolduğu
nu yazdığımız Sivaslı Omerin kardeşi 
ni yolcu ederken vapu· da kaldığı an
laşılmıştır. Omer, dün şehrimize dön
üştür. 

200 Sayfalık bir rapor 
Frankfurtta toplanan Arsıulusal 

Temizlik kongresinde bulunan bele
diye delegeleri raporlarının temizlik 
kıamını bitirmiş, şarbaylığa vermit -
lerdir. Yollar ve itfaiye kısımları da 
hazırlanmaktadır. Bütün rapor 200 
sayfa tutacaktır. - --- -

Doçentler imtihan 
ediliyorlar 

Üniversitede Uç seneden beri do
çentlik yapanların Birincikanunda im 
tihanları yapılacaktır. imtihanları ka 
zananlar Universitede doçent olarak 
bırakılacaklar, kazanamıyanlar başka 
yerlere tayin edileceklerdir. 

mana cevap vermeıini istemiıtir. 
Bu •uretle ikinci bir hadiae çık -

mııtır. Avukat Deabona mahkeme -
nin hakikati anlamak istemediğini 
iddia etmiıtir, reiı meıeleyi yatııtır 
mak iıtemiı iae de avukat yÜkıek 
seıle bağırdığından müddeiumumi 
mahkemede itidalini muhafaza et_ 
miyen Deıbons'un mahkemeden çı
karılmasını, ıalonda bulunan Aix 
baroıu reisi Santinot'un avukatın ye 
rini i11al etmesini istemiıtir. 

Mahkeme reisi de Deıbonı'un 
mahkemeye karşı kabaca hareket 
ettiğinden kendisinin tecziye edi
leceğini söylemit ve b•ro reisi San
tinot'u müdafaa mevkiine davet et
miıtir. Fakat hadiıe bununla ka -
panmamıt, bu defa ıuçlular, baro 
reisinin a~ukathğını reddetmitler -
dir. 

Sudu inkar ediyor 
Bun,. rağmen a· .çluların isticva -

bına devam edilmiştir. Suçlulardan 
Mio Kralj'ın iıtintaktaki ifadeıi o
kunmuıtur. Suçlu bunları reddet • 
mittir. 

Reiı: 
- Suçlu, Zürihte: "Bu adamın 

aize verdiği emri her ne pahasına 
olursa olıun yapınız,, tarzında bir 
emir aldı mı 7 

- Hayır .. 
- Elbiıelerini Lozanda bir oteL 

de bıraktığı ve çantanın içinde ik i 
rüvelver bulunduiu doiru mudur 7 

- Hayır .. 
- Fakat çantaaında kendi yazı-

ıile doğum tarihi ve adı yazılı bir 
fit bulunmuştur. 

Kralj, bövle fitin bulunduğunu 
kabul etmekle beraber. elbiselerini 
ba4ka bir k&! elbiıe satın almış ol
duğu mağazada bıraktığını aöyle -
mittir. 

Yani ıuclu, rüvelverleri ve elbise
leri cantava pol iı:n koyduğunu id -
dia etmek İıtemittir. 

Lozan iıtaıyonuna sıelmeden pa
ıaportunu baıka birile değittirdi • 
iini ve aahte bir nama yazılmıı o · 
lan eaki paıaportu verine yine aah
te nama vazılmıa diier bir paaaport 
elde ettiğini IÖvlemiıtir. 

Rami ahalisi de terkoa 
İstiyor 

Rami gibi şehre civar yerler halkı 
Sular idaresine müracaat ederek ken
di semtlerine de Terkos suyu veril· 
mesini istemişlerdir. Sular idaresi bu 
gibi yerlerde kaç abone olabileceği ve 
su isalesinin ne kadar masrafa bağlı 
olacağı hakkında incelemeler yapacak
tır. Eğer bu incelemeler müsbet bir 
sonuç verirse Bakırköy ve havalisine 
su verildikten sonra şehre yakın yer
lere de su tevziatı yapılacaktır. 

Dumlupmar havuza girdi 
Suların akıntısı vüzünden Kızku

si önlerinde çarpışan Dumlupınar de
nizaltı gemisi ile Reano adlı ltalyan 
ıilebi dün Halice girmişlerdir. Ital
yan tilebi aldığı ufak bir yarayı tamir 
ettirecek, denizaltı gemisi de muayene 
için havuzlanacaktır. 

Eczacıların dilekleri kabul 
edildi 

Tü-kiye pratik farmokoloğlar bir
liği atrafından Sağlık Bakanlığının 
cezacı kafilelerinin haftada bir gün 
tatil yapmaları hakkında bir dilekçe 
gönderilmişti. Bakanlıktan bu dilekçe 
ye cevap gelmiştir. Cevaba göre, kal 
falara haftada bir defa izin verilecek
ti·. Eczaneler milllavebe ile kapatıla
caktır. Bunun üzerine Birlik te kalfa
lara haftada bir gün izin vermeyi ka
rarlaştrrmııttır. Eczanelerin bu ka-ar
lan ne dereceye kadar tatbik edebile
cekleri henüz belli değildir. 

Şeker buhranı diye bir teY 
yok 

Son günlerde piyasada şeker sıkın
tısında bahsedilmektedir. Piyasada 
az olduğu doğru değildir. Memleket
te bir buçuk yıllık ihtiyacı karşılaya
cak kadar ıeker vardır. Bu stok kar
şısında buhran çıkmasına imkan .:örül 
memektedir. 

evsaf ve liyakati fazlasile haizdir.,, 

Le Tempı ne diyor? 
"Le Temps" ın Mkeri muharriri de 

ıunlan yazıyor : 
''General De Bono Tigreye bir 

buçuk ayda ,irmİftİr. Ve talıriben 
yüz kilometre derinliiinJ~ A.dipat 
A.clua, A.lt•um ve Makalle'de ha/rilıi 
bir mulıavemet görmek•i3in yerlef
miftir. Bu tabiyenin baılrca mah
zuru, Habeı ltuvayı külliye•İnin, 
Tıgre cenubımda bulunan kuvvetli 
mev2ilerde tutunabilmek için oldu
iu gibi muhalaza edilmif olmcuıdır. 
Burada ltalyan kuvvetlerinin fenni 
veaaitinin mülı~mmel olma•ından 
doian üıtünlült, kıymetini lıaybe_ 
dec«lıtir. Habef ordu•u hakilıi bir 
fıezımete uiramadıiı nıüdcletÇe, 
impc.rator, lıalyaya utediiı menla
atlerı temin edecelı f•rGİt etrafında 
mü.acrlıereye pelı a3 yanafır bir va_ 
ziyette bulunacaktır. Tive'nin Har
rar fGrkı ile birleımen tabiyeaini 
takip eden ltalyanın bu planı, Ge. 
neral de Bono'nun takip ettiii ta
biyeden daha cüretlıar ve daha •eri 
bir tabiye takibini icap ettirmek
tedir. Bu .. heple Mtıretal Beilollio 
nun Şarlri Alrilra F nlraltide Komi
•erlifine tayini alteri laarelıatın 
yakında yeni ve daha •eri bir nı. 
rette inkitalı ıekllnde tel•İr edil
mektedir. 

Bu te6eddiil, tı)'ftİ acnwımla, sec. 
ri tedbirle~ lwdılrırula 1Jerilaa lranrr 
lann tatbilr mevltiine ltonalduiu 
.acrmana te•adü/ etmelıtedir. /talya
nın bu tedbirleri lrendi hakkında 
yapılan bir haltn3lılt diye telGlılıi 
etme•i ve buna lıarp koymak için 
maddi ve manevi bütün menabiini 
hqr~kr.te Refİrme•İ p~lt tabiidir. 
ltalyan vatanperverliii nolıtann
dan bu hıuu•ta bir fey denemez. 
Fakat 3ecri tedbirler• Cenevrede 
ne •uretle karar verUdi;i bilindik_ 
ten sonra, /talyado bunan, vaaile
lerini yapan devletler• lııarp hollııı 
harelıete 11etirmelt icin, bir ve•ile 
ittiha3 edildifi anlatılır. Ba devlet
ler Ulwlar Sa.yeten aaa•ı nlatile 
bu vecibeleri yiiltlenmiılenlir. 

Haliç 
Belediyeye 
Geçiyor 

[Batı 1 incide] 

teknik kıamını idare edecektir. Haliç 
Sosyetesi ile \>elediye arasındaki mü
zakerelerin vere~eği sonuca göre, mu 
vakkat itletme ılerde kati bir tekle 
bağlanacak, ayrı bir proıram hazır
lanacaktır. 

Akay idaresi, yeni itletmenin aksa
madan başarılması için lizım gelen 
bütün tedbirleri almıştır. Haliç Sos
yetesi, stok kömürlerinin bu akşam 
biteceğini haber verdiği için yarın sa 
bahtan itibaren vapurlara lazım olan 
kömür, A~ayı~ Haliçteki depoların -
dan tedarık edılecektir. Seferlerde in
tizamın temini için Akayın mütehas
sı~ memurlarından da istifade edile
cektir. 

Şarbayrn i2alaatı 
.. İl ve .Şarbay Muhittin Üstündağ • 

dun Halıç meselesi üzerinde metgul 
olmuıttur. Akay direktörü Cemil il
baylığa gelerek Halicin yeni idare tek 
1i etrafında ilbayla temaslarda bulun
muştur. Muhiddin Ostündat, bu me
sele hakkında dün bir muharririmize 
şunları söylemiştir: 

"- Haliç Vapur Sosyetesine yann 
aktamdan itibaren uraybk vaz'iyet e
derek idare edecektir. Akay idaresi 
ile Deniz Ticaret Direktörlüğü, tek
nik işleri uray namına Üzerlerine al
mıtlardır. 

Memur ve müstahdem kadroların
da hiçbir değitiklik yapılmıyacaktır. 
Memurlar, yann (bugün) Köprünün 
Haliç iskelesine konulacak deftere 
yazılacaklardır. Amme hizmeti hiç • 
bir zaman geri kalmıyacaktır. Bu it 
bir amme iti olması dolay11ile ve Ha
liç sosyetesinin imtina 2öıtermeai ü-

1 -H-IK_A_ vE __ l ___ ~_a_i r_ı_· n Naki~~-~~ - FA. -

Günden güne eriyip soluyor, gün
den güne sararıyor. Damla damla ö
lüyor sanki. Kalın katlarının gölge
sinde gittikçe silinen, küçülen ve du
manlanan gözlerinde hayat ıtığı, kül
lenmiş bir kıvılcım gibi kaldı. Nedir 
bunun bu cizli, bu esrarlı hali? Ona, 
onun bu eriyişine ilk dikkat eden 
pansiyon sahibi: 

- Acıyorum canım. Genç, terbi
yeli çocuk. Ne oluyor zaıvalhya bU
mem ki? diyordu. 

Cemil, iki senedir bu pansiyonda 
herkesle iyi geçindi. Kimsenin kal
bini krmadı. Fakir fakat iyi kalpli 
bir çocuktu. Artık o bir kiracı değil, 
pansiyon sahibinin akral>ası gibi bir 
şey. Madam Mari onunla, aile efra
dından biriymiş gibi meıguldür. Za
ten hauas, melankolik olan Cemil, 
bütün güzel ıii:-lerini bu odada yaz
dı. Şöhretini bu odaya borçludur. 

Madam Mari ona bir gün : 
- Nen var Cemil? diye sordu ve: 
- Hiç!. ten başka cevap alamadı. 
Hakikaten Cemile yazık oluyordu. 

Bu kadar kabiliyetli, bu kadar çalış
kan ve dü·üst bir insan bu gizli der
din kıskacında parçalanıp gidiyor. Bu 
kaıiar kısa bir zamanda bu kadar çök
mek, bu lndar zayıflamak. Herkese 
manidar eörünse yeridir. 

Onun sıhhatiyle alakadar olanlar 
tek şevde ittifak ettiler. 

- Aşrkl 
Fakat kime ? Keskin bir tecessüs 

bunu da kqfetmekte gecikmedi. Ce
milin pansiyonunun sokağında san a
partnnanın üçüncü katında dul bir 
kedın va~dır. Cemil gün a11ırı, her 
ı;!'Ün . hatta Fiindc bir iki kere onun 
ziyaretine gidiyor ve orada yarım sa
at. bir saat, hatta birkaç saat kaldık
tan sonra, odasına dönüyor. Kapısını 
kapıyor. Saatlerce uykusuz kalıyor. 

satlerce yazı yazıyor, düşünüyor. Ma 
dam Mari, anahtar deliğinden birkaç 
defa mausının ba§ında, iki ellerini 
ıakaklanna da}'l3mıf, düşünürken gö
zetledi. 

Artık madamın §Üphcsi kalmamış
tı ki, Cemil itıktır ve o dul kadını 
seviyor. Bir gün gene: 

- Cemil, işık mıım? diye sora
cak oldu. 

Cemil. 
- Hayır! dedi ve tek kelime ko

nu11madan odasına kapandı. 
Madam Mari, kocası ve Madam 

Mari ile kocasının ahbapları, komşu
lar hep bu genç pirin bu hüznü ile, 

Sınıfta kalan lise talebeleri
nin dileği 

lstanbul liselerinin son sınıflarını 
bitiremiyerek imtihanlardı dönen ta
l~bcler namına bir crup dün matbaa
mızı ziyvet etti. Bize anlattıklarına 
ıö· e, bu cençler aile durumlarının mü 
aaadeaizliğinden dolayı, mekteplerine 
daha bir sene aevam edcmiyeceklerini 
ileri sürerek, Kültür Bakanlığına bir 
müracaatta bulunmuşlardır. Talebe, 
mekteple-ine daha bir sene devam 
mecburiyetinin kaldırılmasını ve sene 
sonunda kaldıkları derslerden imtihan 
vererek liseyi bitirmelerine müsaade 
edilmesini istemektedirler. Kültür Ba 
kanlığının bu haklı müracaata müs
bet cevap vereceği umuluyor. 

zerine uraylığa verilmiştir. 
Haliç idaresinin şimdiye kadar zi

yan ettiğini, uraylığın bu ziyanı ne 
suretle karırlayacağını soruyorsunuz. 
Biz esasen, sosyetenin ziyan edip et
mediğini bundan sonra öğreneceğ iz. 
Ziyan iddialarına rağmen sosyetede 
yüksek maaşların verildiği de malUm 
dur. Bu durumun ıslahı ve bilhassa 
kömür fiatlerinin ucuzlamış olması 
hakiki vaziyeti meydana çıkaracak -
tır.,, 

İlbay, Akayın da belediye tarafın
dan idare edilip edilmiyeceği hakkın
daki suale ıu cevabı vermiıtir : 

''- Herhan.:i bir imme işine ait 
imtiyazın kullnılma hakkı devlete ait 
bir meaeledir. Devlet münasip gördü
ğü ve daha iyi idare edileceğine kani 
olduğu reımi veya gayri resmi mü
eaaeaeye bunu tevdi edebilir. Biz bu
nu bize ait bir mesele telakki etmi
yoruz.,, 

bu ıstırabı ile, bu zayıflayışı ile all
kadar oldular. Geceleri sohbetleri a
rasında ondan bahsetmek ona acımak 
adeta günün en bellibaşlı dedikoduau 
halini almıştı. 

Ve alakalarını, tecessüslerini daha 
ileri götürmek arzusu ile bir gece 
bir toplantı bile yaptılar. Bu içtima
da bazı kararlar bile verdiler. 

Bu karara göre Madam Mari ve 
komşularından bir kadın murahhas 
olarak Cemilin sevdiği dut kadına gi
decekler ve ondan bu zavallı ~irin 
şifasını diliyecekler. Hayli güç bir it 
olmasına rağmen bu işsiz güçsüz ka
dınlar için basit ve kolay oldu. Git
tiler. Sarı apartımanın ücüncü katın
daki dul kadın onları bÜyUk bir ne
zaketle kabul etti. Madam Mari: 

- Cemili tanıyorsunuz ya? Diye 
söze başladı. 

Oldukça güzel fakat geçkince olan 
bu kadın: 

- Evet, dedi. 
- Onunla alakadarsınız caliba, 

dediler. 
- Evet, dedi. 
- O sizi çok seviyor, dediler. 
- Evet, dedi. 
Madam Mari dayanamadı. 
- Onu siz üztiyorsunuz galiba, 

dedi. 
Kadın şaşaladı ve: 
- Ben mi? dedi. 
- Evet siz. Çünkü o her gün ıb:e 

geliyor ve sizden döndükten sonra 
odasına kapanarak ağlıyor. Sizi çıl
cıncasma seviyor. 

Dul kadın hayretle mırıldandı: 
- Anlıyamadım . 
Madam Mari gittikçe kızıyordu. 

Birdcnbi·e taştı. 
- Bana bakınız 1 dedi. Bu çocufu 

siz elinizde oyuncak yapmııtsınız. Ya
zık o gence. Siz belki onunla eğleni
yorsunuz. Fakat o ciddi davranıyor. 
Size aşıktır. Onu üzmek yakıJmaz ıi
zin gibi bir kadına. 

Dul kadın kaşlarını çattı. Oturdu
ğu yerden şöyle önüne doğru iğildi 
ve: 

- Ne söylüyorsunuz? dedi. Ben 
onun teyzesiyim. Benim kız kıudeti
min oğludur o. Onun bana gelmesine 
siz kendi kendinize tuhaf manalar 
vermişsiniz demek ki .. 

- Peki bu zayıflaması nedir o 
halde? dediler. 

- Ha. Onda solucan var. <Jedi. Te
davi için paraya ihtiyaç var. Ben ise 
dul bir kadınım. 

Kuduz 
Amerikalılar Belediyeden 
kedilerin öldürülmemesini 

istediler 
Uray Baytar Direktörlüğü ayın do

kuzundaı.beri üç bin kadar köpeii im
ha ettirmiştir. 

Baytar Direktörlüğünün yaptığı in 
celemelcre göre kuduz vakalan ıeh
re yakın köylerden inen köpeklerden 
gelmektedir. 

Köy köpeklerinin itlaf ettirilmesi 
için ilçcbaylara emir verilmittir. 

Kuduz vakalarının çoğunun av kö
peklerinden çıktığı da yapılan ince • 
lemelerden anlaşılmıştır. Bundan son· 
ra tasmasız ve markasız olarak so • 
kaklardı görülecek bütün av köpek
lerinin de sokak köpekleri gibi yaka
lanmalan ve öldürülmeleri şarbaylık· 
tan şubelere bildirilmiştir. 

Diğe taraftan belediye kuduz vaka
lanı\ın önüne geçmek için scrıeri ke
dileri de toplayıp Hayvanları koruma 
kurumuna veriyordu. Bu haber bazı 
gazetelere belediyenin kedileri imha 
ettiği şeklinde gesmiştir. Bunu öğre
nen bazı Amerikalı ve Avrupalılar u
raya mektup göndermişler, kedilerin 
imha edilmemesi, eğer bunlann ço • 
ğaltılmamalan isteniliyorsa erkek ı i
nin hadım edilmelerini yahut kedile
rin toplattıl".ılarak özel bir yerde bes
letilmelerini tavsiye etmi,lerdir. Bu 
Amerikalı aklına da belediye tabil 
henüz cevap vermemiftir. 
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Marsilga Cinayetinin lçgüzü 

Kral Aleksandre'a Y~pılan Suikast 
Nasıl Hazırlanmıştı ? 

Reisi Yatağında Sabah Keyfi Yaparken Çete 
Bağırıyor: "Tali iniz Yaver Olsun Kardeşler 1,, 

Mar•İtya cinayeti e•naaında yoralanan General Geor6•• mahkeme 
l,apuında 

No. 181 

KIRMIZI VE SiYAH 
verdi diyordu: yalan .• Uzaklara git· ı 
meğe ne lilzum var? Napoleon'un 
Sainte - Helcnedeki hali nedir? ... 
Tahtını Roma kralına ( 1) terketmeıi 
ıarlatanhğın ta kendisi değil mi? 

"Ulu Tanrı'm ! öyle bir insan, hem 
de uğradı~ felakete bakıp da vazife· 
ıini acı acı hatırlaması lazım,geldiği 
bir zamanda, ıarlatanlığa tenezzül 
ederse artık insan otlundan ne bek
'.enir? •. ,, 

"Hakkiat nerede? Dinde mi? •• ,, 
Hafifıtemenin son derecesini gösteren 
acı bir ~Ulümseme ile: "Evet, dedi, 
Maslon'lırın, Frilair'lerin, Castanede 
lcrin ağzında.. Belki hakiki hıristi
yanlıkta; havariler para almadığı gi
bi rahipleri de para almıyacak bir hı
ristiyanlıkta .. Ama Paulus resul em-

(1) Roma kralı : Napoleonun oflu. 

STENDHAL 

retmek, söz söylemek, sözünü ettir
mek zevkini tatmıı, o da para almak 
sayılmaz mı? .. 

·•Ah 1 hakiki bir din olsa ... Ben de 
ne budalayım 1 bir gotik katedral, in
sana huşu veren renrenk kilise cam
ları görünce benim zayıf kalbim he
men onlara yakr§ır rahibi tasavvur 
ediyor •.. Ruhum öyle bir rahibi anlar, 
ruhumun öyle bir rahibe ihtiyacı vaı •. 
Onun yerine karııma pis saçlı, kendi
ne mağrur bir herif çıkıyor .. Ustunü 
bapnı bir yane bırak, ohevalier ac 
Beauvoiı'nın bir cıi. 

"Ama hakiki bir rahip. bir Maa
ıillon, bir Fcnelon .•. Mas~illon da Du
bois gibi bir alçağı rahipliğe yükselt
miş. Saint Simon'un Hatrrat'mı oku
yalıberi Fcn~lon'dan da soğudum; 
ama onda yine bir rahip ruhu var
mıs ... Oyle bir rahip olsa, 2önülle-

rinde sevgi duyanların, bu dünyada 
toplanacak bir yerleri olur ... Bir ba
tımıza kalıp yaıamayız ... O iyi rahip 
bize Allah'tan bahseder. Ama hangi 
Allah? Kutsal • Kitab'ın bahsettiği öc 
almağa susamış o küçük, gaddar müs
tebid değil... Voltaire'in Allah'ı, o 
adil, merhametli, yUce Allah ... " 

Ezbere bildiği Kutsal • Kitab'ın 
birçok parçalarını hatır'iayıp heyecan 
duydu ... "Ama üç kiti bir maya gel
dı mi, bizim papaalarımrzın bahserle 
ede düsürdükleri o büyük ada, AL
LAH ıözüne nasıl inanılır? 

"Yalnız yaıamakl ... Ne azabl .• .'' 
Julien alnma vurarak: "Ben çıldı

nyor, haksızlık ediyorum, dedi. Bu
rada, bu zindanda yalnızım ; ama 
dünyada yalnız yafl'mlt detilim; ka
famda büyük bir vazife fikri yer et
mi!ttİ. Kendime belki doğru, belin 
yanht olarak edindiiim vazife ..• fırtı
na olunca dayandığım sağlam bir 
ağaç gövdesi gibi idi; sendeliyor, çır
pınıyordum. Ben de nihayet bir adam
dım... ama fırtına beni uçuramıyor
du. 

Staviski'nın Dünkü Dostları 
Gazetecilik Hastası Bir 

Adamla Politika 
Hastası Bir Adam! 

"Bu zindanın rutubetli havası yal· 
nızlık fikrini aklıma gctiriyo ... 
"Mürailiğe lanet ederek yine milraı· 
lik etmeğe ne lüzum var? Beni böyle 
ezen ne ölüm, ne zindan, ne de hava· 
nın rutubeti, madame de Rcnal'in bu· 
rada olmaması. Verric es'de olsam, 
onu görmek için haftalarca evının 
bodrumuna ~klanmak lazım gelse, 
hiç §ikiyet eder miyim?" 

Yüksek sesle ve • acı acı gülerek · 
"Çağdaşlarımın tesiri daha güçlü çı· 
kıyo· , dedi. Olüntt iki adım yoldayım 
kendi kendime konuşuyorum. yine ie 
mürailik ediyorum ... Hey gidi on d"
kuauncu asır hey 1 

kırmızımtırak atet demetleri ... 
" .•• Olüm, hayat, ebediyet, oniım 

kavrıyacak kadar geniş anlayıfı ol:ı· 
cak kimse'ıer için bunun gibi basit 
şeylerdir ... 
"Yazın uzun günlerinde sabıhın 

dokuzunda doğup akşamın beşinde 
ölen bi sinek, gece kelimesinin ne de
mek olduğunu nasıl anlasın? 

"Onu beş saat daha yaşatın, gece
nin ne olduğunu görür ve anlar 

"Ben de yirmi üçümde ölec~ğim. 
Bana beş yıllık hayat daha verin, ma
damc de R~nal ile yaııyayım.'' 

Mephiatopeles güliltü ile gülmeğe 
başladı. 

"Bir kere ben. d!nliyen biri varmıı 
gibi mürailik ediyo um. 

"Sonra da yaşıyacak şurda birkaç 
günüm kaldığını dütünmeyip yaşama· 

ğı. sevmeği unutuyorum... Hevhat 1 
mad;:ıme de Renal burada değil; Lıelki 
bir daha kocasından izin kopanp Be
sançon 'a gelemiyecck, onun üzedne 
hiyanet edemıyecek. 

KRALJORJ 

zifesini gördüğü bir melekttte orı ~ 
k b .. b. "aı ne ya~amıştır. Bu, pe ta ıı ır lıY 

fc-:!:r ve kolay ıibi görünüyor. l3U t' 

giltere kralının vazifesini eheınrııİ:~ 
ten dütürmek değil, bilikis ketı uıııı 
nin imtiyazlı bir durumu otdui 
kabul etmek demektir. 

Monarıistlerle, cümhuriy~tçiler ~
raaında evvelkinden ziyade karıf dl 
hklar mevcut olduğu bir zarııaı' 
kralın vaz:ifesi çok naziktir. 1, 

Kral Jorj, kendi alicenaplı~ı .,c r 
kılane siyasası aayeainde Y:un•::ıı 
gibi, memnun edilmesi hiçbır 1 

1,.. 
kolay olmıyan bir milletin ibtiy•S ııc 
rına cevap vermesini Franııztarııı ot• , 
kadar temenni ettiklerini bizzat i 
müı ve anlamı§tır. ~ 

~ğ~" -~ 
"Ah 1 Tanrı c lsaydı ... heyh•t 1 ~iJ(l1il 

larına kapanırdım. Ona: s~n ö iri 
hakkettim; fakat sen, yilce 'l'aıt~yiılc 
Tanrı, merhametli Tanrı. betıı ... 
sevdiğime kavtı&tıır r denhJl . ilıi r n bır 

Gece haylı ilerlemişti. Ju ıc f'O~ 
saat rahat rahat uyudu, ıonr• 
que gcld~. ri iyt• 

Julien kendini. içinde ieçe~l~ 1'~"'° 
.. ü 1 b" · aan ı:bı, ce gor p an ıyan ır ın 

vetli ve metin hiaaediyordu. 

Böl Um XL V 
Fouqu~'ye: ıırt
- Abbe Chaa. Be·rıard'ı ç• .,uıı 

U bic or. 
mağa kalkarsam ona köt ııt i9Ç 
oynamıt olurum, dedi; z:avaJhf1 tı'tleı 
gün ittahı kaçar, ye~ek . r·~osıl" 
Ama sen bana, M. Pırard ın . 1,ıı· rından, entrikaya kapıJrnaz bit 

•• •.. Bir avcı ormanda ateş eder ve 
avının dilştüğilnU görünce vaka~am'lk 
için hemen atılır. Çizmesi iki ayak 
yükseklikte bir ka · ınca yuv:ısına çar
par, karıncaların ocağını vıkıp içinde· 
kileri, yumurtaları ile beraber dört 
yana saça· ... Karıncaların en filosof· 
]arı bile bu kara. kocaman. korkunç 
vücudun ne olduğunu 2ıılıyamaz . 
birdenbire, inanılmaz bir ,süratle yu
valarına giren bir çizme, bundan bi· 
raz önce de müthis bir 2'Ürültü ve 

"lşte beni yalnız bırakan asıl bu; 
adil. ahim, kadir, gaddarlık, öc al- ) 
mak düşünmez l.ıir Tanrı'nın vokıııiJu 

senist bulmağa ccalıı. rl 
( A r1tısı '' f. 

N A1A 
• 
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"ULUS,, un Dil Yazlları 

Hat-Hatır-Hatıra 

tar) §eklindedir. 
(h Bu kelimenin etimolojik şeklini 
ın!~ır) kelimesininkinin altına yaza-

liatır =(ah + ağ + at + ır) 
Ahtar -= (ah + ağ + at + ar) 

bh Görülüyor ki her iki kelimenin asıl 

n~d.Yeleri, birbirlerinin tamamile ay
ı ır. 

lk;Bi~incide kökün vokali düşmüş. 
ı~c~de kök aynen kalmış. Birincide 

;e ı~ıncide "ağ" düşmüştür. Birinci
b~l !okün vokalinin düşmesine muka· 
!d at" eki olduğu gibi kalmış. lkin· 
~b~ kökün vokalinin kalmasına mu· 
k ıl "at" ekinin vokali düşmüş. Son b ler~~. ayni cinsten vokal şeldi te· 
eddulunden baska bir fark yoktur. 

tı Yakutçada (Ahtar): Anmak, ha· 
.rlamak, hatua getirmek, daima bi

tisini. veya bir şeyi düşünmek de· 
lrlektır: "Min iespin kiniehe ahtar 
ere = Bor~çağızını ona hatırlat''. 

iHTAR I 

b Not: 2 - (lhtar) sözü, etimolojik 
alurndan (hatır) sözünün bünyece 
~rnaınen aynidir. Manaları da ori
lltıde birdir. Bugün bu kelimeye ver
IXıekte olduğumuz diğer manalar, 
~~)enbih, nazarı dikkati celp v. s. gi · 

1 ınecazi manalardır. 

AN 

[Baştarafı birincide] 

şöyledir: 
(1) (2) 
(ağ + an) 

(1) ağ: Işıktır. 
(2) an: (. + n), ektir. Süjeye c-n 

yakın, bitişik bir sahayı gösterir. Her 
hangi bir sahada bulunan obje veya 
süjeyi, "m" (ego) sahasına, yani sü
jeye yapışık vaziyete getirir. 
Ağ + an = ağan, bir süje veya ob

jeye ait ışığın, bir süjenin en yakının· 
da tebellürüdür. Itlak iizrre ışığm, 
pa· Iaklığın ve onun gibi olan temizli· 
ğin ve güzeJliğin, insanın bitişiğinie 
tecellisi anlamına da gelir. 

Görülüyor ki kelimenin teşekkülün· 
de, ışıkla süje veya obje arasında or
ta mesafeler gösteren işaret ekleri 
yoktur. Kelimenin zaman bakımından 
anlamı da bundan iki gelmektedir. 

Kelimenin morfolojik ve fonetik 
şeklinde, kökün "i" si ve ekin vokali 
ki, bunlar uzatma rolünü yaparlar, 
bu rol baştaki vokalin uzatılmasile 
vokale vedlmiş oluyor. 

Not: 4 - (An) sözü, yakutçada 
(ağın) şeklindedir; anmak, hmrla
mak v. s. ; gamlanmak, bHsinin izdi
rabını çekmek, kederlenmek gibi an
lamlara gelir. 

lzdirap ve gam anlamları, kelime
nin kökü olan ''ağ" m parlaldık ma
nasından ziyade ateş, güneş, yanmak 
manasile alakadardır. 

lıarNot: 3 - (Hatır), (ahtar) anlam· (1) Hitır ve hitıra kelimeleri, kalp (Ah-
ı, an (mak) anlamınadır (1). tedi Kcb.r) ile göniil, hatıra gelen husus 
(An) kelimesinin etimolojik tekli ::ı~~:.ir (Liigati Naci) anlamlarına alın-

~~=================-:~~========================= 

Zecri Tedbirler 
[Baştarafı Birincide 1 

lturutrnuttur. ı Petersonun değil, ayni zamanda bir 
1:~Ui" alacaklan ltalyatla bfoke İtalyan eksperinin de geleceğini bil • 
~dra. 21 (A.A.) - Niyug kro- diriyo·. Bu eksperler Fransız Dıs Ba

~f gazetesi, lngiliz ankaları için ]{anlı ğının e}ssp!!dyle bir anla~ma esa 
d·~ Jadakı alacaklarını çekmek veya sını müzakere edeceklerdir. Ovr ga
n:ger bir suretle bunları almak imka- zetesi. Petersonun evvelce yaptr~ı tek 

1 lcalrnadığrnı yazıyor. ltalyadan ge· lifleri tekrar ~deceğini zannetmekte • Pi haberlere göre, liret üzerinden ya di·. Buna mukabil. Eko dö Pari gazeb; atak tediyeler yeni bir emre kadar tesi, Petersonun lngiliz bliyük elçisi-
Oke edilmiştir. ne yardım için gelmekte olduğunu bil 

Bul11arlar ucri ted. diriyor. Gazetenin I~ondradaki muh::ı 
birlerden fİkôyetçi biri, Mussolini ile Sir Drummond ara 

lı Sofya, 21 (A.A.) - Hükjımet ya· sındıı!:i müı:akerelerin de tek ar baş
li~· Milletler Cemiyeti genel sekreter- tadığını bildirmektedir. Pöti Jurnal ga 
t ~n.e bir muhtıra göndererek zecri zetesine göre, Ingiliz büyük elçisi ltal 
tı.t b~rleri mıebep olduğ~ mühim eko- ya ile müzakerelerin tekrar ba'}lama~ı 
t 
0I?ıık zayiatı bildirecek ve bunun müml·ün oldı•ğu!'lu ve bu müzakere}~ 

t:~r~ tedbirleri tatbik eden devletler ~in Van Zeeland'rn teklifi üzerine 
le a r~dan kontenjan verilmek sureti Milletler Cemiyeti tarafından gösteri 

tavızde bulunulmasını istiyecektir. len müz::ıkerrıer r"r,.evl'ı:ine dahil O· 

Üçler toplanıyor lacağını Laval'a bi1rtirmiştir. 
be l>ltiı, 21 (A.A.) - ltalyan - Ha - • 
di 1

1 
•nlatmazlığının halli hakkındaki Londra, 21 ( A.A.) - İngiliz Dış 

t/ 0nıatik görüşmelere bugün Paris- isleri Bakarılrğı Habecıistıvı rh;rcs; c:e. 
4 tekrar batlanacaktır. Ovr gazetesi. fi Mau~ice Peterson bugün Parise ha 
l'rıUYll'in dün lngiliz büyük elçisi ile reket etm .. ktedir. P~tersorı p .. ~:.,tl' 
dt 1lkatında, zecri tedbirlerin ltalya- Fransız hiikümeti ile Jtalyan • Habeş 
la ~~Sule getirdiği §iddetli akisle· do anl<ısmazJ.i7ına Milletler c .. r,. ... vesi da
'ttı'l aıyle, müzakerelere derhal başlan· hi11nde bir h;ıl sureti bulmak üzere ya 
c:•ı lüzumunu kaydettiğini yazıyor. pılacak mfürnkacıalarda İngiliz elçisi • 
~te, Parise yalnız lngiliz eksperi ne ya·dım edecektir. 

*'<::: 

Yine 

LJ;.ıadra, 21 A.A. - Kahire'den 
'iı.· •riliyar: Muır milliyetperverle
ıa.."' müfrit cenahı olan l)Qtani IJTU· 
.,_, ,!_"llÜn l•kenderiye açılclann 
~ -.,lı)'Gcak olan lngili1' manevra 
~fi· dolayuile boykotaj ilan etmiı. 

ır. 

'-~bire, 21 A.A. - Reuter ajan 
lf.tt•rından: 

~'tl alk karsa,alıklar çıkarmaya 
tt-.:llı•thr. Hatta bazı kimseler, 
t,.brı "•Yları ve otomobilleri taşa 
·~· \l!lardır. Zabıta, havaya ateş 
)et 

1~"'· Cöatericiler bu ihtara· ria-
ı.• •rek kaçmıtlardır 

~~~ata, talebenin pek az aıkıntı 
eli ... a' olduklarını beyan etmekte
"'-lct \lnl•rın ekaeriai timdi çalış -

to:'dır. 
t•ıı .. dr•, 21 A.A. - Özel kaynak. 
·~ .:h~"lildiiine göre Mıaır kabine 
••ıı dQ leJanlar yÜzünden hadia o • 
·~.:~u inceden inceye tetkik 
ltaıt ~ uaere dün bir toplantı yap • 
.ı. QaGdaabıtanm bu iayana ne tekil 
et • ._ ah•le etmit olduğunu mey
.... ~ çık..,_.k üzere bir anket ya. 
P0ı~ karar vermiatir. 

'1çı1,i ...... aöatericileri dağıtmak için 
'-la11 1ıı•aınan •teıli ailah kullanma
~iıt· ""'aunda keain emirler ve-

ır. 

Jt h" Matem 11ünü •alrin geçti 
I._, t: .. •r•. 21 A.A. - Nasyonalist -
.. ti ~ •f•n~an Neaimi Patanın aiya"- Jc: ııııltere hükumetinin Mıaı-

l'f• takibetnıekte olduiu hattı 

Karışıyor 
[Baştarafı birincide] 

hareketi proteato etı ek Üzere ter • 
tibedilmit olan malen:. günü öğle • 
ye kadar hadisesiz geçmittir. Bütün 
umumi hizmetler normal bir aureL 
te ifa edilmektedir. illerde aükun 
hüküm aürmekte olduğu haber ve
riliyor. 

Zabıta, Kahire'nin muhtelif ma • 
hallelerinden göstericileri kovmuf 
ve bazılannı da tevkif etmittir. 
Bununla berflber hiç patırdı olma
mıttır. 

Yerlilere ait dükkanların hemen 
hemen hepsi kapalıdır.Avrupalılara 
ait mağaz .. lar iae acıktır. Fakat de
mir kepenkleri herl•angi bir karga
şalık çıkması ihtimaline mebni ihti
yat olarak, yanyr. kadar iniktir 

Nasyonalist fırkanın önünde top-· 
lanmıt olan iki yÜz kadar talebe 
gene bir Mı~.rlı kız tarafından aöy 
lenilen atetli bir aöylevi dinlemit • 
lerdir. 

Elli ki~ tevkil edildi 
Kahire, 21 A.A. - Bugünkü teza

hürat esnasında elli kişi tevkif olun
mustur. 

Nasyonalistlerin merkezi önünde 
200 kadaı; tenhürcü polislere hücum 
ederek bunlardan yedisini yaralamış
lardır. Halk bundan sonra dağılmış· 
trr. 

Tramvaylara ve otobüslere hücum 
edildiği zaman da bazı yolcular yara
lanmıştır. 

Akşama doğru tehir sakin halini 
yeniden almrştrr. 

Ekmek Meselesi Son Telgraflar 

Fınnlar ikinci Ekmeği 
Az Çıkanyorlar 

}anılacak sert una yeniden sermaye 
takmanın doğru olmadığı kanaatinde
dirl~r. Esasen, bugünkü sert buğday 
piyasasına göre konulan ikinci ek
mek narhı fırıncılara pek fazla kar 
bırakmamaktadır. ikinci ekmeğin be
lediyenin istediği miktardan ~ok az 
çıkanlması, bu şekilde izah edalmek
tedir. Belediyece yapılan kontrollerin 
Jiddetlendirilmesi, bu aksayrşı önle
yecek kafi bir tedbir addedilmekte
dir. 

Dün, orta~ bir de randıman me
selesi atılmıştır. Bazı değirmenciler, 
78 • 80 randıman unla yapılan birinci 
ekmek fiatlerinin indirilebileceğini i
leri sürmüşlerdir. Bunlara göre, bu
gün 9-10 lira arasında satılan 78-80 
randımanlı unun çuvalını randımanı 
artırmak suretile 8-9 liraya indirmek 
kabildir. Bu, hiç değilse narhta hal
kın lehine 20 para kadar bir ucuzlu
ğu temin edecektir. 

Belediye, narhı tesbit ederken ran
dıman üzerine bir nisbet koymuş ll'· 
ğildir. Yalnız birinci ve ikinci nevi 
ekmekler üzerinde bazı evsafı tesbit 
etmiş, bu evsafın temini için elde edi
lecek randımanda değirmenciyi ser
best bırakmıştır. Belediye bu evsafa 
uygun olup olmadığını araştırdığı un
larda şimdiye kadar randıman mese
lesini düşünmemiştir. Bugün, beledi
yenin istediği evsaftaki birinci ekmek 
unu, değirmencilerin iddiasına göre, 
ancak yumuşak buğdaydan 78-80 ran
dımanla elde edilebilmektedir. Son 
günlerde bu unların gıdai hassaları 
değişmemekle beraber randıman nis
beti artmış, yani unun kalitesi yüzde 
dört nisbetinde ikinci unla ka ııarak 
randıman yüzde 84 e fırlamıştır. Bu 
yükseliş kalitenin zararınadır. 

Kaldı ki, son zamanlarda bazı fı· 
rmların çıkardığı elıtmek yüzde 84 • 
86 randımanlı unlarla yapılmıştır ve 
bunlar da birinci ekmek diye satıl -
mıştır. Belediye, narhı koyarken de
ğirmenci ve fırıncıları yüzde 80 ran
dımanlı un kullann;uya mecbur etme
diği için, randımanlı ekmeklere veri
len 14 kuruşluk narhın da indirilme
si icap etmektedir. Çünkü, değirmen
ci, beıediyenin dilediği birinci ekmek 
evsafını yüzde 84 randımanlı unlarla 
da pek aıa temin etmektedir. 
Görüştüğümüz bir değirmenci, bu 

iddiaların haklı olmadığını saklaya • 
mıyarak şunları söylemiştir: 
''-Değirmenciler, birinci unu yüz 

de 82-83-84 randımandan alamazlar. 
Kalite bozuk olur. Bununla beraber, 
her birinci nevi ekmek ununun be • 
hemehal yüzde 80 randımanlı un ol· 
duğunu da iddia edemem. Son gün
lerde bazı bozuk birinci ekmekler gö· 
rüldü. Bunlar kalitesi düşük unlar • 
dan, yani yüzde 82 - 84 randımanlı 
unlarla yapılmış ekmeklerdir. 

Biz, daima belediyenin birinci ve 
ikinci ekmekte istediği evsafı gözetİ· 
riz. Bugünkü evsaf, birinci ve ikinci 
ekmeğin yüzde 80 randımanlı unlarla 
yapılmasını gerektirmektedir. 

Birinci ekmekler, yumuşak undan 
yüzde 78 • 80 randımanlı unlarla, ikln 
ci ekmekler de sert buğdaydan yüz
de 78 • 80 randımanla alınacak unlar
dan yapıhraa belediyenin açıkladığı 
evsafa uyar. Sözü geçen unlardan bi
rincinin çuvalı bugün 9 - 1 O, ikincisi
nin de 8 • 8,40 1i adır. Biz değirmen
ciler, bazan yüzde 72 randımanlı gü· 
zel unlar da çıkarmz. Yüzde 80 e va· 
nncaya kadar arada kalan yüzde 8 lik 
cinsi, bizim Bon kalite dediğimiz bir 
undur. Bu, Ka· adeniz sahillerine çok· 
ça sevkedilir ve bilhassa lstanbulda 
da çavdar ekmeği dediğimiz gıda mad 
desi, bu Bon kalite unlardan yapılır.,. 

Randıman meselesi üze inde ileri 
sürülen iddiaların verdiği sonuç şu -
dur: 

Gerçi buğday durum ve piyasası a
şağı yukarı bugünkü narhı icap ettir
mektedir. Fakat narhı koya· ken dü -
şünülen evsaf yüzde 84 randımanlı un 
la da temin edilebildiğine göre. kali
tede yüzde 4 nishetindeki randıman 
farkı narhın biraz olsun indiril • 
mesine imkan vermektedir. Çünkü an 
dıman nisbeti arttıkça un, kaliteden 
kaybetmektedir. Ve bugün piyasada 
yüzde 80 randımanlı un, yüzde 84 ran 
dımanlı undan daha fazla değer bul
maktadtr. 

Narh kaldınlabilir mi? 
Ekmek islerile uğraşanların çoğu. 

na hm kaldırılmasını zararlı bulmak· 
tadır Bir kırmacı dün şunla·ı söyle
miştir: 

"- Narhı kaldırmak, bence, hem 
halk için. hem fırıncı için zararlı olur. 
Narh olmadığı zaman, adalar, Boğaz-

[Baştarafı birincide] 
içi, Pendik gibi yerleri bir gözöniine 
getiriniz. Şurası muhakkaktır ki, bu
radaki fırıncılar halka ekmeği çok pa
halıya satacaklardır. Na hı kaldırdığı
mızı ve bunun kesif halk kütlelerile 
cevrili bulunan muhitlerdeki akisleri· 
~i de düşünelim: Narh kaldrıldığı için 
buralarda çok ağır rekabet başlaya
caktır. O zaman fınncı, bu yüklü şart 
lar altında rekabet yapamıyacak. ya 
t"kmeğin kalitesini bozacak, yahut dük 
kanını kapatma derecesindeki zarara 
göğiis ~e- ecektir. Belediyenin narhı, 
bugün bir fren gibidir. Ekmek işinin 
hesapla yürütülmesini temin eden nar 
hın. kaldırılması yanlış bir§ey olur.,. 

Sovyet hazrrlrhlarr ilerliyor 
Fırıncıla~ın kurmak istedikleri 1i -

mitet sosyetesi için yaplan temaslar 
ilerlemektedir. Esnaf bu işte, beledi
yenin mutlak kontrol ve mürakabesi
ne lüzum olduğu kanaatindedir. Hatta 
bunu nizamnameye konulacak bir mad 
de ile temin etmeğe zaru·et görmek
tedir. Sosyetenin kuruluş hazırlıkları 
etrafında uğraşılmaktadır. Oğrendiği
mize gö ·e, Sosyete bir emrkeze bağlı 
olarak dört bölge şubeleri halinde i
dare edilecektir. Ekmekçiler ve fmn
cılar kurumu, bugünle de hazırlıkları 
nı bitirecektir. Beledivenin bazı ihtira 
zi kayıtlarla sosyete~in kuruluşunu 
iyi karşılavacağı umulmaktadır. Bu 
hususta, U:ay ileri gelenlerinden biri 
diyor ki: 

" - Bize henüz bir sosyete kuru
lacağı hakkında müracaat edilmedi. 
lşin esasını incelemeden, ekmekçilik 
sosyetesinin halka ne dereceye kadar 
nafi olabileceğini kestirmek mümkün 
değildir. Yalnız, şunu ilave edeyim 
:J<i, sosyete geniş fabrika tesisatla·ı 
halinde ~alı mak amacını güderse tek 
lif niabeten hüsnü nazarla telakki e
dilebilir:. Yoksa, halkın ~ükaek men
faatlerinin tam tersine görülen gaye
lere yer ve ilmiyeceği şüphesizdir . ., 

ikinci ekmekteki gıdai 
kuvvetin umulantlan laz 

la olduğu anlafrlıyor 

Halkın gösterdiği büyük rağbete 
rağmen, birçok fırınlarda ikinci ekmek 
bulunmadığından şikayet edilmc-kte . 
dir. Bifüassa. Eminönü, Şişli, Beyoğ
lu, Beyazıt semtle indeki fırınlar çok 
az mikdarda ikinci ekmek çıkarmakta 
dırlar. Fırıncılardan bir kısmr, ikinci 
ekmek satışınn pek karlı olmadığmın 
farkına va·mışlardır. Bir fırıncı, birin 
ci ekmek için 100 kiloluk una 30 kilo 
maya koyduğunu ve bu birinci nevi 
mayayı ikinciye de kullandığı için za
rar ettiğini söylemiştir. Hakikaten bir 
çok fırınlarda ikinci nevi ekmek itin 
ayrıca maya bazı !anmaktadır. Bit
tabi, birinci un mayasiyle hazırlanan 
ikinci nevi kalite çok giizel ve gıdai 
değeri yüksek bir ekmek olarak ç•k
maktadır. Burada halkın açık bir is
tifadesi olmakla be aber fırıncının çe· 
kinmesini icap ettirecek kadar zarar 
mevzuu bahis değildir. İkinci ekmeğin 
hakiki gıda kıymeti, birinci maya ile 
yapılmakta olusundadır. Dün kendisi
le temas ettiğimiz profesör D·. Gene
ral Tevfik Sağlam ikinci ekmek üze
rinde şunları söylemiştir: 

" -!kinci ekmek ile birinci arasın
da henüz s~kı bir tetkik yapmadığım 
itin kafi bı-.,ey söyleyemiyeceğim. 
Maamafih. ikinci ekmek, gııiai değeri 
itibarile noksan bir kalite değildir . ., 

Ankara belediyesinin 
bulduğu çare 

Dün Ankaradan verilen haberler, 
orada ekmek meselesinin halledildiği
ni müjdelemektedir. Oğrendiğimize 
göre, Ankarada bir değirmen vardır. 
Bu değirmen sahibinden ekmeğin 12 
buçuk kuruştan fazlaya satılmamasını 
temin etmesi istenmiş. değirmenci de 
bunun ancak unun çuvalını 1080 ku
ruşa indi· mekle kabil olacağını bildir
miştir. Birinci yumuşak unun 1080 
kuruşa verilebilmesi için buğday fi. 
yatlarının 7 .5 kuruş olması gerektiği 
sonucuna varılmıstı". Bu maksatla, 
Ankara belediyesile Ziraat Bankası a
rasında yapıla;, temaslar buE:dayın 7 .5 
kurusta tutulmasım mümkün kılmış • 
tır. Ziraat Bankasının Ankaradaki de 
ği·mene buğdavı 7,5 kurustan verdi~i 
ve bu suretle ekmek fiyatlarının 12.5 
kııru$tan daha vukarıya fırlamasının 
fiilen önüne geçildiği haber verilmek
tedir. 

ilbay ne divor? 
Ekmek ve buğday durumu hakkın

da ilbay da bir muharririmize şunla
rı söylemi,tir: 
"- Ekmeğin 14 kuruşa çıkması, 

Talebe Üç Maddelik Bir 
Karar Kabul Etti 

Kahire, 21 A.A. - Kahire talebeleri üç maddelik bir karar kabul 
etmiılerdir. 

Karann üç maddesi ıunlardır: 
1 - Son hadiseler eanaunda ölen talebelerin ailelerine yardnn etmek 

ve Mıaınn Milletler Cemiyetine tikayetlerini bildirecek bir heyetir. Ce
nevreye gönderilebilmaini temin eylemek makaadile bir iane liateıi aç· 
mak, 

2 - Bütün siyasal partiler ıeflerini, lngilterenin Mısır içiılerine ka
rıımaaı aleyhine bir mütterek cephe tetkil etmeye davet eylemek 

3 - Bugünkü Mısır hükumetinin aldığı vaziyeti protesto eylemek 

Habeşler T ahşidatı Bif irdiler 
Adisababa, 21 (A.A.) - İmparatorun cephedeki askerlerini 

ziyareti burada Habeş ordularının nihayet harekete geçmeğe ha· 
zır bir hale geldikleri tarzında tefsir edilmektedir. Filhakika ge
rek şimal, gerek cenup cephelerinde Habeş tahşidatı fiilen bitmiş 
demektir. İtalyanların Maakllenin cenubuna ağır top bataryaları 
koymaları, bizzat 1 talyanların muhtemel bir Habeş muakbil taar· 
ruzunu nazarı dikkate aldıklarına deialet etmektedir. 

iskenderiye Açığında Talimler 
Londra, 21 (A.A.) - Burada belirtildiğine göre bugün isken

deriye açıklarında yapılmakta olan İngiliz donanması talimleri 
normal talimlerdir ve bundan dolayı birçok zaman evvel Mısır 
ileri gelenleri bu talimlerde hazır bulunmağa davet edilmişlerdi. 

Süveyş Limanının Kumandanı 
Kahire, 21 (A.A.) - İngilizlerin Mısırdaki süel hazırlıkları 

devam etmektedir. Süveyş limanının Mısırlı kumandanı değişti
rilmiş ve yerine bir İngiliz getirilmiştir. 

Bir Hal Sureti Projesi 
Londra, 21 A.A. - Franaız hükumeti ile konuımalar esnasında ln

giliz büyük elçiıine yardım etmek Üzere bugün Parise giden lngiltere 
Dııişleri Bakanlığı dıt dairesi ıefi Peterson, Parise, ltalyan - Habeı har 
bi için bir hal ıureti projesi götürmemektedir. Peterıon, Parisde Fran • 
aız Dııiıleri Bakanlığı Afrika daireai ıeflerile beraber, muhtemel bir 
hal aureti için vaziyeti tartmaya ve ayni zamanda ihzar elımiye çalıfJDa. 
ya devam edecektir. 

Tanklar Tuzakla Avlanıyor 
Londra, (Deyli Telegraf) - Sasa Beneh'in cenubunda tiddetli muh• 

rebeler olmU§tur. ltalyan hücumu Habeşler tarafından püskürtülmüt
tür. Tank tuzakları kullanan Habeşler ltalyan tan~larından bir kıa
mını da ele geçirmiştir. 

Cephelerden alınan malumat Habeşlerin artık mukavemete hazır ol
duklarını bildiriyor. 

Kral Vorgi Kiri na ide 
Roma, 21 (A.A.) - Yunan Kralı Yorgi bugün öğle üstü Quiri

nal sarayında İtalya Kralı tarafından kabul edilmiştir. Öğleden 
sonra Kral Y orgi ile Mussolini arasında bir görüşme olacak ve 
gece Yunan elçiliğinde bir kabul töreni yapılacaktır. 

Köstenceden Gelecek 
5,500 Göçmen Var 

Bükreı, 21 A.A. - Mevaimin epey ilerlemesi üzerine, Türk hükume· 
ti bu aene Dobrice muhacirlerinden yalnız bir kısmını ve bilhassa malla. 
rını daha evvel taafiye etmit olan aekiz bin kişiyi kabul etmeye karar 
venniıtir. Bunlardan 2500 Ü daha evvel lstanbula hareket etmitlerdir. 
Geri kalan 5500 kiti pek yakında gelecek olan vapurlara intizaren, 
Köstencede muvakkaten camilere ve misafirhanelere yerleştirilmitler • 
dir. Romanyada bütün itlerini halletmiı olmalarına rağmen bu aene ha
reket edemiyecek olan Dobricenin geri kalan Türk ahaliai iki hükumet 
arasındaki anlatmaya tevfikan bulundukları yerde kıtı ıeçirmek üzere 
misafir edileceklerdir. Romen memurları bu buauata icap eden bütün 
tedbirleri almıılardır. • 

[Anadolu ajanamın notu: 
Aldıiımız malumata göre sağlık bakanlığı iki vapurun derhal Kös

tenceye gönderilerek bu muhacirlerin ay aonundan evvel nakilleri içın 
emir vermittir.] 

son on beş günlük buğday ve un te
mevvücatından ileri gelmektedir. Fa
kat bu, muvakkat olacaktır. Bunu ön
lemek ve düşürmek için lazımgelen 
bütün tedbirleri düşünmüş bulunu • 
yo· uz. Göreceksiniz ki alacağımız ted 
birlerle ekmek yakında ucuzlayacak
tır. Nctekim. ikinci nevi ekmeği çı • 
karmakla bugün bile birinci nevi ek· 
mek aleyhine bir muvazene hasıl ol
mu~tur. Aldığım raporla da birinci 
gün ikinci nevi ekmek, birinci nevi ek 
mek üzerinde yüzde yirmi beş bir te
sir yapmıştır. Bugün bu mikdar yüz
de kırkı bulmuttur. Nisbetin bu suret 
le yüzde elliyi bulacağını tahmin edi
yorum ikinci ekmek, gerek gıda ve 
gerekse lezzet itibarile çok ivi evsaf
tadır. Hatta ben de evimde bunu vi
yorum. Memurin lokantasına da ikin
ci ekmek alınmaktadır. Birinci nevi 
ile ikinci arasındaki fiyat farkı, bilhas
Ea çok ekmek sarfeden aileler için mil 

himdir. ikinci nevi ekmegin bazı fı· 
rınlarda bulunmadığı cihetine gelin· 
ce: Benim kaymakamlardan aldığım 
raporlar, heryerde ikinci nevi ekme
ğin kafi miktarda bulunduğunu gös
termektedir. Bundan başka fırıncı ve 
ı'leei·m,.nci t'llrrinde 3 av1·k ..+rk mal 
bulunduğu hakkındaki iddianın bize 
bildirilm"si fıı"~alr olaraktır Tetkika
tımız, bu neticeyi vermemiştir.,, 

Büğday mütemadiyen düşüyor 
Dün Tecim ve Zahire borsasında 

sert buğday üze ine hararetli denebi
lecek muameleler olmuştur. Buğday· 
lardan yumuşaklar 9.25, sertler 7 ,20 
den muamele görmüş, 340 ton sattl
mıstrr. Birinci vumıısak uıılar o ~o 
1090, birinci sertler 770 • 81 S kuruşa
ras•ncfa s-.tolmısttr. Satıs nıik'" rı on1 
cuvaldır. Dün şeb imize 215~00 kilo 
un ve 680 ton buğday gelmistir. Bu~
day fiyatlarında yeniden beş paraya 
yakın bir dil liklük örWm! tUr. 
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PROGRAM 

lSTANBUL 

18: Danı muıfkiıi. 19: Necdet Rüıtil. 
Manzum bilı:be. 19,SO: Hafif muıiki. 20: 
Konferanı: Profncir Dr. Klıım But 
(Çocıaklarm diı beknnmd•ki 9bemmi7et) 
20,30: StiidJg orkestraıı. 21: Radyo cu 
ve taqo snpları. 21,35: Son haberler, 
boraalar. 21,SO: Macar halk havalarL Ba
yan Alekaandr Maylcr ve orkeatralL 

BUDAPEŞTE 

11,30: Flit konıeri. 19,25: Cuband. 19, 
55: Hilrlye. 20,30: Belliıai'nin "Norma., 
opera11 (Operadan röle). 23,30: Macar 
mıizi;i. 24: Pllk. 

BU KREŞ 

13-15 e kadar: Plü ve haberler. 11: 
s :b canu orkntrHL 19: Sözler. 19,20: 
Konıerin ıüreii. 20: Haberler. 20,35: Ro
men opcrumdan röle. 23,45: Yabancı dil
lerle haberler. 24: Romen müzifi. 1: Ro
manya hakkmda franııaca konferau. 
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Ac kırat•• b•r kahH ka"tı 
abnd ktı kabıahtı def•der Yemek
lerden b·rer uat eonr1 alanıru 

ı.u5: Plik. (2 1• kadar). 
BERLtN Huımeızll§ı, mide ektlllk 

H yanmalannı fid~rir At•dalcı 
tata1ahtı H kokuyu isale eder 
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17,30: Pi7ano • keman - viyolonıel (kü
çuk konaer). 11: Hafif müzik (Şarkılı). 
19,30: Doktorun ıporcalara öqiitleri. uı. 
40: Aktüalite. 20: Kiıçıik ıealer. 20,40: -----------
Aktüel Uf&JIL 21: Haberi•. 21,10: Senfo
nık müzik. 23: l>a)'Ullllar. 23.30: Ulusal 
7a7D1L 24: ffafaf DIÜİIL 

ViYANA 

17,15: Plü (Artiıük damlar). 11: Ço
cuk aaab. 11,SO: Kaenıtaerli kompozi. 
terlerin eaerlerinden. 19,10: Beden ıporu 
haberleri. 19,20: Seyyah celbi propacan
PIL ı 9,35: Büyük ıehir ıokaldarmı re
rn rte. 20: Haberler. 20,30: Bar müzifi. 

Ademı ıktidar 
ve 

Bel gev,ekll§lne 

HORMOBiN 
il 
it 

ı ı 

ı 11 

21: Sarkdı etlenceli akpm "Opera pro- lat••lit Galıtl posta kutua&ı 
vaları,,. 23: Haberler. 23,10: Radyo or- ~!i!!ıı!!İ!!!!!i!ii!iii!!i!iii!!!! J2SS _ ı : 
kntraaı (Hober). 23,40: Sorculara cevab. • ~ 
23,50: Tamimler. 24,05: Konıer111 devamı. 8793 

• 
24,45: Cu. 

VARŞOVA 

18,20: Viyolonıel konıeri (Mourt, Su· 
bert, Beethoven, Graiııer), 11,50: Spor. 
111: Sarkdar. 19,30: Sozler. Pllk • Muh
telif ıözler. 21: Küçük radyo orkeatra11 
(Valı ve operet Popurileri). 22: Balet mll
ziii. 23: Kuartet (Hayda). 23,30: Plilı:,. 

MOSKOVA 

19,20: Keman ıonatları ve romanılar. 

'
zı: "1002., ıece operaımm radyo adap
Ul)'ODU. 22: Yabancı dillerle yayımlar. 

• 
SİNEMALAR 
TIVA fROlAR 

• NASIT - ERTUGRUL SADi TtYAT
ltOSU: Bu ~ltüt 21,M dııf ~1-) 
VecmtS ~e. 

• HALX OPERET!: Saat 20 de (Bay· 
Bayan) opereti. Son hafta. 

- • TEPEBASI. BELEDtYB GARDEN· 
BARINDA: Müzik · Varyete. 

• SEHfR TfY ATROSU: Bu alqam sa
at 20 de (Tohum) pi:reai. Pazar silnü 
Matine aaat 15 te. 

• SUMER: (Kadm ne yapam) ve (Şu-
bertin aıln) 

• İPEK: (Seven öldürilr mü?) 
• YILDIZ: Ap ıenv>niıi. 
• ALKAZAR: (Korsan kız) 

• TURK: (Saadet) 
• SARAY: (Pariı cararı) 

• SIK: Viyana bülbülü. 
• MELEK: Gönül •1Wllan. 
• FERAH: Diva Kaıta. 
• OSKUDAR HALE: loaaa , .. daları. 

'Tiark'' ıialü, .. rkılı.. 

• 
M0ZELER 

• Ayaıofya müzeai: Saat 10 - 16, ıi
riı: 11 kuruı. 

• Roma, Bizanı, Yunan eaerleri müzeai 
- Çinili K6'k - Bıki tark nerleri mil • 
esi: Saat 10-16. Giriı: 11 kurq. 

• Türk •e lalim eserleri ariiaesi: S'aat 
10 - 16. Oiriı: 11 Kanq. 

• Yedikule: Saat 10-16. <.iırıı 11 lnınıf. 
• Ticaret ve Sanayi müaeai: Saat 10-16 

Paru& 
• Aakerl eaüse ve unuçlar: Saat 10 -

16,45. 

• Topbpı lara71 miiMli: Saat 13 -
ıe. Qirif: 52 kanat 

• 
L t M AN 
HAREJ'EnERı ·-----

....................... qpurlar. 
Saat • • 

t,- Tayyar Mudanyaya 
9,- Ayten umite 

• Bqttn limaıumazı ıeJecelı vapurlar: 
Saat 

1.- Menin Ayvalıktan 
17 ,- lzmır lakcndcriyeden 

• BeJOilu Halkmnden: 

1 "UÇUK iL Aft LA R 1 

Satıhk Radyo 
s Yedi limbaJı mükemmel bir Filip 

radyoıu satılıktır. lıtiyenler M. M 
rümuzile Tan idaresine müracaat. 

9509 

Profesör K. KömUrciyan'an 
Hesap, muhaaebe ve ticaret kitaı>

ları: 
Yeni harflerle: - Tenzilli bedeli Kr 
Amelt ve tatbiki kambiyo 35 
YahnuhaJt\:ie ıuw111 'J ıtt.s 
Tlcad ....,.._, ae. ~k lU 
İkt'sad ilmi 87, 5 
İhtisas muhasebeleri 175 
(Şirket, sanayi. ziraat ve banka) 
Ticari ve. mali hesap 70 
Zihni hesap kaideleri 20 
Yeni Luıaritma cetvelleri 56 
...... 1ab1 yeri: 

İKBAL KOTOPHANESt 
8957 

• 

Hurm• ıabuna 2t yeya 12 
adetlik kutularda uhlar 

Gayet mQh im 
Hunaa aabuaunun kokulu bır 

tabun olm•yıp bb 1 kokulu Y• 

emul••• eiade b•r ..,, ıçin 
kuJıan•laa b r ey ubaau oldu· 
tunu bı•h• ... •• kadıalannaa 
d•kkat aaurlanaa arsıederia 
bir t•crhbe aıu · kua kaf clır 
Hurma aabua. TURAN mama
ıatuulHd r 

· ~------111!!!!--!11!!1!1!!8!~ 
. ...... li!!!l .... !l!i!l!!l!ll!!!!!~· 

il ftJ• elektnlde .... , .. 
to• ıittem 

GEHA 
tel&ı r makinalan 

ZiY AEDDiN SAiD 
Galata • latanbul 
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1 
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• 
• 

Evimiz Spor aalonunda Zikrim deralerf '9i!!!!!ili!!i!!l!IM!m!i!!!l!!!ii!i!!i!!!ii!ii!!!!~!!iiil!!!!!!i 
düaenlenmi,tir. Ba denlere yuılmak iıti- • ""'!! • 
7ealer evimU dirktörliıiüne barannalarL ------------• 

DAVETLER 

lıliUI Tlrll Talebe Birliti Xoqre Bat
bnlıimdan: 

Vaktin sedlnneai bneblle seçen hafta 
betanlamJYllll Birlik ldare lae"'1 ıeçiml
niıı ve namamede seri ralan la1r kamala
rm müaalıere ve baW nnlDIDda konsnmi• 
lklDci celaelinfıl 24-11-135 Pbar ıtlnil ea
at 10 ela Hallrevi İltaabal bnaa)'lllda ak· 
tedileceii il6D olunıır. U1e arbclaılarm 
liltfen bulmunalarL 

• 
Fener:rılmu Spor Klübii Batlwılıtm-

41an: 
Çok 6nemli bir iıi ıörüımelı icin biitiln 

kliip ~ 23-11-935 camartHi eü· 

nU aJıtamı aaat 19,30 da Fenerde ldü p 
merkeıin'e ıeJmeı.rini dileıU. 

• 
Gülhane müaamere1eri 

GUlhane 1dlnllbdn HDelik ikinci tıbbi 
miluınerMi 1nııtlD uat US,30 dan 11,SO 
kadar devam edecektir. Arn eden medet 

a 
-

c1q1arm t..oDeri rica ol-.r. 

• Fen FalritltHİ irim,. talebe birlltinden : 
m Bu yd der1edilimiz ilmi konferamlar 

ilki ıenel kimya ordinar:rtiı profcaör 
"Fritz Amdt. tarafmdan 25 sontqrin pa 
zartMi cünll Üniverıite konferans aalonun 
da aaat 17 ,30 da Tllrkçe olarak verilecelı 
tir. Konferanı ıerbcattir. Herka ıelebil 

il . 
. 
. 

ir. 
llevn: (Ala' 111) dur. 

Ankara Cumhur Baş
kanlığı Filarmonik Or
kestrası Şefliğinden: 
Orkestramıza aşağıda cinsleri yazılı enstrumanları ça

lan müzisyenler maaş veya ücret karşılığı alınacağından 
istiyenlerin seçim sınacına girmek üzere 25-11-935 pa
zartesi günü saat 10,30 da İstanbul Galatasaray lisesin
de sınaç komisyonuna bir dilekçe ile baŞvurmaları. Ens-

trumanlann cinsi piyano, k eman, alto, "viyola,, viyolen 
sel. kontra bas, flüt, obuva, "korangle", klarnet "Mi be
mol, Si bemol, La .. fagot "kontra fagot''. korno, trom-

• pet, trombon, "'tenor", Trombon "bas", bastuba, tem
bal, Batteria. ( 7 40 7) 

lstanbul Levazım Amirliğ 
Satmalma 

Komisyonu ilanları 

İdareleri İst<'nbul Leva
zım amirliğine bağlı kıtaat 
için 65 ton sadeyağ 26-11-
935 Sah günü saat 15,30 
da Tophanede Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yaprlacaktır . 
Tahmin bedeli beher kilosu 
'80 kuruştur. İlk temi
natı 3850 liradır. Şart

namesi her gün Komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalariyle be
:ra ber tekliflerini ihale saa

------------------------ tinden bir saat evvel Komis

Mevsimlik Kürkler 
En gUzel mevelmllk kUrkler, Eprem KUrk ticaret· 
haneel, •alonıar1nda tethlr edllm•ktedlr. Bu kıy· 
metll kUrkler bizzat kUrk Uetadı .Bar l!prem tara· 
ftndan Moekova piraeaeından lntlhab edilmlttlr. 
KUrkle allkadar olan Şlk Bayanlar1mıza bu •afonu 
ziyaret etmeleri tav•lye olunur. Ftyatıar cidden 

rekabet kabul etrneT derecede ehvendir. 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden 
Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği neşir işleri için musa

baka ile bir mütercim alınacaktır. En ,,üksek maaşın asli 
elli beş liradır. Buna mukabil 200 liraya kadar ücret ve
rilebilir. 

Musabaka imtihanı 29-11-935 günü saat 10 da Anka
rada ve İstanbulda yapılacaktır. 

Musabakaya girebilmek için memurin kanununun 4 
üncü ve 5 inci maddelerinde yazılı memurluk veya müs
tahdemlik şartlan ile beraber eiı aşağı lise derecesinde 
tahsil görmüş olmak, ve istek kağıdı ile •gerekli vesikala-
rı 28-11-935 günü saat 17 ye kadar Ankarada Zat işleri 
müdürlüğüne İstanbulda gümrük başmüdürlüğüne ver
mek ve buralardan alacakları basılı beyannameyi doldu
rup vermiş bulunmak lazımdır. Fransızcadan başka dil 
bilenler tercih olunur. (343'5) ( 7 394) 

. 
lstanbul 

ğünden: 
üniversitesi Rektörlü-

• 

Tıp Fakültesi: 
1 - Mikrobiyoloji, salgınlar bilgisi ve parazitoloji 

enstitüsünde iki. 
2 - Marazi teşrih enstitüsünde bir. 
Doçentlik açık bulunduğundan istiyenlerin kısa bir 

zamanda rektörlüğe başvurmalan. ( 7 388) 

EVKAF MUDIRIYETI ILANl AJ~I' 
Değeri 

L. K. 
260 00 

83 35 

674 87 

420 00 

Pey parası 
L. K. 
17 50 

6 25 

50 55 

31 50 

Balık pa:zannda Temirtaş 
İpçiler sokağında eski 46 
yeni 4 6, 4 8 sayılı 2 6 metro 
arsanın ~-3 payr ( 5 7 5 4) 

Büyük çarşı dışında Bat 
pazan Çadırcılar caddesin-
de eski 25, 27 yeııi 194 sayı
lı dükkanın 1-6 payr ( 3160) 

Usküdarda İcadiye mahal
leşinde Hamam sokağında 

-31 sayılı bahçesi bulunan e
vin 1-3 payr (58) 

Yemiş Zindankapıda Çar
dak sokağında eski 1 O 7 ye-
ni 31 sayılı kagir dükkanın 
20-240 payr (5812) 

Yukarda yazılı paylı mallar satılmak üzere 31 gün a
ra ile artırmaya çıkanlmıştır. Ustermesi 5-12-935 per
şembe günü saat on beşte komisyonda yapılacaktır. İs
teklilerin yüzde yedi buçuk pey paralarile mahlfila t kale
mine gelmeleri. (6845) 

Devlet Demiryollan ve Limanlar1 ifletme 
Umum idaresi ilinlan 

Fevzipaşa-Diyarbekir hattının Ergani ..madenden sonra 
Sallar Ergani Geyik Leylek ve Diyarbekir istasyonlannı 
havi son kısmının 23-11-935 tarihinden itibaren işletme
ye açılacağı ve şimdilik Elazizden Diyarbekire Cumarte
si, Salı, Perşembe günleri Diyarbekirden Elazize Pazar, 
Çarşamba, Cuma günleri birer muhtelit katar hareket 
ettirileceği ilan o\ un ur. ( 3 413) ( 7 3 5 Ol.. 

yona vermeleri. ( 2 41 ) 
(6920) 9007 

• • • 
Askeri Tıbbiye talebeleri 

için yüz takım maa şapka 
h4rici elbisenin kumaşı cihe
tiaskeriyeden verilerek diğer 
malzemesi müteahhide ait 
olmak üzere 25-11-935 Pa
zartesi günü saat 14 de Top
hanede Satınalma Komis
yonunda açık eksiltme ile a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
ı 000 liradır. İlk teminatı 
7 5 liradır. Şartname ve nü
m un esi Komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin belli saatte 
Kol'"isyona $ı!elmeleri. 

(250) (7026) 9019 

• • • 
Topçu ve nakliye okulu i- . 

çin 80 adet demir sıra ayağı 
23-11-935 cumartesi günü 
saat 11 de Topanede Satm
alma komisyonunda pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeJi 153 lira 60 kuruştur. 
Son teminatı 23 lira 4 ku
ruştur. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülebi
lir. İateklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. 
(281) (7369) 9472 

• • • 
Topçu ve Nakliye mekte-

bi için ak gürgen ağacı 23-
11-935 cumartesi günü saat 
1 1, 15 te Topanede Satınal
ma komisyonunda pazarbk
la alınacaktır. Tahmin bede 
li 13 O liradır. Son teminatı 
19 buçuk liradır. İsteklile
rin belli saatte komisyona 
gelmeleri. ( 283) ( 7 3 70) 

9473 

••• 
İstanbul levazım yollama 

müdüriyetinin Sayyat ro
morkörünün makine, tekne, 
k,zan, elektrik aksamı ta -
miratı 9-12-935 pazartesi 
günü saat 15 te Topanede 
satınalma komisyonunda ka 
pah zarfla eksiltmesi yapıla
caktır. Keşif bedeli cem'an 
yekun ı 0726 lira 49 kuruş· 
tur. İlk teminatı 804 buçuk 
liradır. Şartnamesi ve keşfi 
her ~ün komisyonda görü
lebilir. İst,.k1ilerin istenilen 
vesaiklerile tekliflerini ihale 
saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. 

(290) (7416) 

••• 
İstanbul levazım amirli

ğine bağlı kıtaat için 100 
ton kuru fasulye t'0-12-935 
sah ~nü saat 15 te kapalı 
zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 15000 liradır. İlk te
minatı 112~ liradır. Sartna
mes; komi"vonda görülebi-
1 ir. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile birlikte ·teminat 
mektup veva makbuzlannı 
ihale saatinden bir saat ev
veJ Topanede Satmalma ko
misyonuna vermeleri. 

(279) (7298) 

Rutubetli gDnlerde: 
Kendinizi Emnl1et AJttnda 

Bulundurunuz 1 

Pektorin 
Öksürüğe, Nezll'~·e, L"ronşite karşı 

en müessir bir silah yeı:ne geçer. 

KUTUSU il KURUŞ 

IESll lllll-111111 mn ECZllESI. sımct~ 

latanbul Mar•ci Askeri 
Kıtaatı ilinfan -

Vize Alpullu için 60 şar 
ton ve Pınarhisar için 100 
ton ki ceman 2 2 O ton ek· 
meklik un kapalı zarfla al!· 
nacaktır. İhalesi 26 İkincı
teşrin 935 Salı günü saat 
16 dadır. Vizeye ait unurı5 muhammen fiatı 14 Kr. 7 
santim Alpulluya ait unun 
muhammen fiatı 14 kurut 
50 santim ve Pınarhisar• 
ait unun muhammen fiatl 
1 5 kuruştur. Hepsinin tuta• 
n 32550 lira olup ilk pe1 
parası 2442 liradır. Şartna
me ve evsafı her rün Çorlu• 
daki Komisyonda görüle~t
lir. Eksiltmeye gireceklerı!1 
zarflan açma saatinden bit 
saat önce kanunda yazıh ~e
sikalarla birlikte teminat.,
teklif mektuplannı vemıele
ri. (438) (7022) 

901
S 

• • • 
Adanadaki kıtaatın ihtİ'" 

yacı için 420 ton yulaf 28"' 
11-935 perşembe günü sa
at 15 te kapalı zarfla alına"' 
caktır. Tahmin bedeli be
her kilosu 3 kuruş 7 5 saf!"' 
timdir. tık teminatı 1181 li"' 
ra 25 kuruıtur. İhale P,
nünde isteklilet'muayyen ~ 
lan n1tten1 mr saat ~ 
mühürlü zarf içinde tcııt' .. 
nat makbuzlarile teklif 'rOtl! 
toplarını komisyona vefdlİf 
olacaklardır. İhale Adanadt 
Tüm Satınalma komis)'D"' 
nunda, yapılacaktır. ş~~ 
meyi her gün komisyonwıı-
alabilirler. ( 462) (7249J

3
-. ... 

19-11-935 tarihinde Lil"' 
leburpz Tümen kıtaatı ib : 
tiyacı için 58 ton P.irin~_!!
lip çıkmadığından m"!~ 
men fiati 25 kuruşa çııcaı~
dığı 29-11-935 te talipleri' 
Tümen satınalma komi~ 
nuna müracaatları. 4) 

(474) (741 

••• 
Evvelce yapılan ilan ~ 

rine Askeri Matbaada rıı 1, .. hal musahhihliğe talip 0 JJi 
rak müracaat edenleri?_:~ 
rincikinun 935 p~.:,i 
günü saat 9 da hiisn~ 
ahvali sıhhiye ve Bon~ 
evrakile taahhüt sen~ tl
ve is•dalarile birlikte !!a
han olmak üzere Süle7•"),\ı 
niyede Askeri Matbaada

5
) 

lunmalan. ( 473) (741 

• • * JdlO 
Alpullunun so,ooo.. eıı 

sığıretine v~rilen fiat~. 
ce yükaek görüldüiül!0

-

alaylarm 9,300, ala~:: 
30,000 kilo sabunun~ 1uııiitl 
li çıkmadıpdan üç tıl
eksiltmesi ü 8Ül1 uı•.ıo. 
mqtır. VizMira 9,4~0 ~ 
Alpullunun 8,900 ~o ~..dı
yaima yine istekli ç~;... 
imdan son paorlıtı ~ıs 
dald erzaklarla ' beta~ 
İkinciteşrin 93$ pal ,s; 
günü saat 14. ıs.ıs te~i-' 
lacaktır. İsteklilerin , 
Satınalma komisyonuna 
meleri. (468) (7335) 
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Kapah Zarf Usulile 
Eksiltme ilanı 

SiimerBank 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - lzmlt klAlt ve Karton fabrikasına alt Re· 
vır, lf4jl yıkanma yeri, genel glrlf, Yollar1, deko· 
vll pozu ve anrotman itleri vahidi flat eeaaı ile 
ekalltmeye 4jıkarllmı,t1r. Bu itlerin tahm•n edilen 
bectell 44,882 Lira 24 kuruftur. 

2 - Bu it• alt evrak tunlard1r: 
a ) Eksiltme ,artnameal 
b ) Mukavele projesi 
c ) Fenni tartname 
d ) Hususi 9artname 

- -

' \ • ı / 
• I .. ·. . 

.. ... . ' , , \' \ 

PartOm&rli. T. P 1 VER A. Ş. 
latanbul Şubul 

$ifil Ahmet Bey sokak No. 66 
Telefon : '3044 

RUZGARA RAÖMEN 
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\ 

''Y.ty . ) 
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VOZONOZ KADiFE MANZARASINI 

M AT LiGiNi 

KAYBETMIVECEKTIR: EGER, 

L.T.PIVER1
N 

TALKSIZ 
MATITE 

GÜZELLİK PUDRASINI KULLANIRSANIZ iÇiNDEKi BÜTÜN MAD
DELER MAT OLDUOU iÇİN O DA MATTIR YE EŞSİZ BiR 

iLTiSAK KABiLiYETi YARDIR. e ) Metraj ve ketlf hulasa cetveli 
f ) Projeler 

ı.u,enıer bu evrakı 22a kuru, mukabuınde lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır· 
SUmer Bank Ankara fUbealnden alabilirler. 1

1 

a - Ek•ll•m• 2s ıkıncı tetrın 1eas pazart .. ı ma Eksı·ıtme Komısyonundan 
9UnU aaat 1S,30 da Ankara'da Ziraat Bankaaı 1 : 

binasında SUmer Bank Merkezindeki Komisyonda 1 Heybeliada Sanatoryomu için azı 1829 çoğu 3395 şi-
»•Pllacaktır. şe Yakacık veya Çene suyu açık eksiltmeye konmuştur. 

4 - Ekalltme kapah zarf uaullle yapllacakt1r. ! • 1 - Eksiltme 27-11-935 çarşamba günü saat 14,30 
S - Ekalltmeye glrebllmek ic;ln lateklllerln da Cağaloğlu Sıhhat Müdürlüğündeki komisyonda 

1,848 llra 70 kurut muvakkat teminat vermeal yapdacaktır. 
ve man ve fenni bakımdan bu iti muvaffakıyetle 2 _Tahmini fiat beher şişe 55 kuruştur. 
ba9arabllece§lnl vea•lkle lsbat etmesi llzımd1r. 3 - Muvakkat garanti 140 lira 5 kuruştur. 

8 - Teklif mektuplar1 y~karda yazıh gUn ve 
••atten bir saat evveline kadar mUnakaaa komla· 4 - Şartnameler parasız olarak Heybeli Sanatoryo-
»onuna verlleblllr. Posta ile g6nderllecek mek- mundan alınabilir. 
tupıar1n nihayet ihale aaatlnden bir saat evvel 5 - Eksiltmeye gireceklerin muvakkat garanti mak-
ıeım19 ve zarfın kanuni 9ekllde kapatllmıt alma· buz veya Banka teminat mcktuplarile belli saatte komis-
•ı llzımd1r. yona gelmeleri. ( 705 7) 9093 

9198 lstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 

Avrupaya Talebe Namma~~~~r~;te~!~~~~!çehlivu-
G O.. de · ı · o kuf tarafından tamamına 9592 lira kıymet takdir edilen n r f f y r Boğaziçinde Y eniköyde Güzelce Ali paşa mahallesinde 

ffladen Tetkik ve Arama S:nstitüsiinden: Bağlarbaşı, Üçyol ağzı ve Bağlar mevkiinde eski 54, 14, 
1111:- 55 No. lu maa bahçe bağın icareteynli mahalli elyevm 

1 - Maden Mühendisliği tahsil etmek üzere Avrupa- bağ ile maa bahçe kagir hane ve ittisalinde ahır ve bahçı
~a nıusabaka ile 27 talebe gönderilecektir. İstiyenlerin van odası ile üzeri beton katı havi natamam asri ahırın 
~iıdaki şa,ctlaı-ı haiz olması lazımdır. tamamı açık artırmaya vazedilmiş olduğundan 2 5-12-

A ~ Türk ol.mak, 935 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 ten ı 6 ya 
B - Ma~en ocakl~nda çalışabilecek kabiliyette ve kadar dairede birinci artırması icra edilecektir. Artırma 

~ıh>ıati tam olmak, sıhhi muayene Ankarada yaptırıla- bedeli kıymeti muhammenin % 7 5 ni bulduğu takdirde 
taktır. müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son 
d" C - Lise mezunu olup fransızca, almanca, ingilizce artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün 
ıllerinden birisini okuyup yazabilmek, müddetle temdit edilerek 9-1-936 tarihine müsadif 

D - Yaşı 18 den aşağı 25 ten yukarı olmamak, perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
2 - Musabaka imtihanı Ankarada M. T. A. Enstitü- yapılacak ikinci açık artırmasında artırma bedeli kıyme

Siindct 4 lkincikanun 936 cumartesi günü yapılacaktır. ti muhammenenin % 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 
~c;ılacak musabaka imtihanında kazanmış olmakla bera- No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış Pe
l r gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibari- şindir. Artırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti mu-
e 27 arasında bulunmaları gereklidir. hammencnin ro 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir 

. 3 -İmtihan: Hesap, hendese. cebir, mihanik, fizik ve bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalan lizım
kınıya ve yukarda yazılı ecnebi lisanlardan birisinden dır. Haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacak
l'apdacaktır. larda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
d 4 - Tahsile gönderilecek olanları ilerde tahsil müd- haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiaları-
ttleri kadar mecburi hizmete tabi olduklarından bu hu- nı evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 

susta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhüt- 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. 
narne verecekler ve bunun için de muteber kefil göstere- Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar 
Ctklerdir. satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Mütera-

5 - İsteklilerin: Nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal va- kim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye 
takası, mektep şahadetnamesi veya bunların tasdikli su- rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzavededen tenzil olu
r~.tleri, 4 kıta fotoğraf ve dilekçelerini 2 İkincikanun 936 nur. Daha fazla malumat almak istiyenler 10-12-935 
~nü ~kşamına kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü Ge- tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede a
' el Dırektörlüğüne göndermeleri ve 3 üncü cuma günü çık bulundurulacak artırma şartnamesi ile 934 _ 2469 
l~hhi nıuayeneleri yaptırılmak üzere öğleden evvel Bay No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut ve
iJiasan Apartmanındaki Enstitü dairesinde bulunmaları saıki görebilecekleri ilin olunur. ( 7 402) 
n~unm. (3385) (7268) - "" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jandarma Genel komutanhğı An-
l ı K6prü inşaatı Eksiltme lllnı 

,,afıa Bakanlığından: 
Şose ve Köprüler başkanlığından · 
~ istekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılmamış olan 
it ~ara vilayetinde Çubuk kasabası içinde 12,500 lira 

2 eşıf bedelli Betonarme Çubuk köprüsü inıaatının kapalı 
1:rf usulile eksiltmesi 6-12-935 tarihli cuma &ünü saat 
le ~ Nafıa Vekileti Sose ve Köprüler Reisliği eksiltme 
01.JıiaYonu odasında değişik şartlarla yapılacaktır. 

62 ~ltaiıtme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
~-' kuruı mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğin
"Cll alınabilir. 

~-~~kkat teminat 937 .5 liradır. 
ı .. ,1~ilerin yapmıı oldukları işlere ait vesikalan iha
ehıf' en az üç gün evvel göstererek Nafıa V ekiletinden 

Yet Vesikası alınması lizmıdır. 
l 1'eJdif mektuplarının 6-12-935 tarihli cuma günü sa
ıtıe!: e kadar Ankarada şose ve köprüler reislii.ine veril

lbnndır. (3384) (7269) 
MOO 

kara Satınalma komisyonundan: 
1 - Aşağıda çeşit ve sayısı yazılı iki ayakkabı kapalı 

zarf usulü ile eksitlmeye konulmuştur. 
2 - Satın alınacak (3875) çizmenin çiftine bin ve 

(4062) yemeninin çiftine de (214) kuruş fiat tahmine
dılmiştir. 

3 - Çizme eksiltmesi 28-11-935 perşembe günü sa
at 1 O da ve yemeninin de saat 15 te Jandarma Genel Ko
~utanlığ'ı kurağında yapılacaktır. 

4 - Çizmenin ilk teminatı ( 2 9 O 6) lira ( 2 5) kuruş ve 
şartname bedeli 194 kuruş. yemeninin 651 lira 96 kuru~ 
ve şartnamesi parasız olarak komisyonumuzdan almabi-" 
liı. 

5 - Eksitlmeye girmek istiyenlerin kanun ve şartna
mede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını eksilt
me vaktinden bir saat evvel komisyona vermiş olmalan. 

( 7085) ( 3330) 9146 

EmlAk KomUsyoncuları ve muameleciler kurumundan : 
Kurumumuz merkezi Bahçekapıda Seli.met han 23 nwnaraya tapn

mıftır. ŞimdİJ• kadar kayıdlarmı yaptmnamıt olan arkadaılann her 
ıiin aaat 10 dan 11 ya kadar mürcaatlan. 

: ŞiŞMAN YANKO- ~! : 
11 

MAGAZASI : latanbul Y enlpostane caddesi fto. 38 1 
li 

11 Mantoluk ve Robluk Yiinliiler.m•z 
1 

ı GELMIŞTiR 
ı ı 

1 

1 

Her aHi 

ii ipekli, Pamuklu, Patiskalar, Ketenler 
ı ! Beyaz ~• r.akli 

1 

Tuhafiye Dairemizde En Zengin Çeşid 1 1 

li 
Haıır Ye ölçü i zerine ı ı 

, 1, Gömlek, Pijama, Kuan dö fö, Robdöşambr il 

j 

1 

Kıtıık ıbtıy•çl•nnı temin iç n muhterem mütterı l rım &ın 

• tefriflerinı haHaten rıe. ederi& 

CiHAZ TAKIMLARI . 
NEFASET·METAftET·UCUZLUK 

lstanbul 5 inci icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 

1 
l 
; 

.. 
8128 

Birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehlivukuf tara
fından tamamına 8865 lira kıymet takdir edilen Boğazi
çinde Bebekte Bebek caddesinde E. 124 Mü. Y. 198 No. 
lu ahşap ev açık artırmaya vazedilmiş olduğundan 23, 
12, 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci artırması icra edilecektir. Artırma 
bedeli kıymeti muhammenin ro 7 5 ni bulduğu takdirde 
müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son 
artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün 

müddetle temdit edilerek 7-1-936 tarihine müsadif 
.,cth günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık artırmasında artırma bedeli kıyme
ti muhammenenin o/o 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 
No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış Pe
~i:ıdir. Artırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti mu
hammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazım
dır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacak
larda diğer alaka daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve maşarife dair olan iddiaları
m evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 
20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Mütera
kim vergi, tenviriy~ tanzifiyeden mütevellit b~lediye 
rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olu-
nur. Daha fazla malumat almak istiyenler 10-12-93'5 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede a
çık bulundurulacak artırma şartnamesile 934 - 6586 
No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut ve
saiki görebilecekleri ilan olunur. ( 7401) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek

törlü~ünden: 
Yüksek Enstitüsü için açık eksiltme ile Zeiss Marka J S 

ad~t Kurs Mikroskopu ile 12 adet Mikroskop lambası a· 
nnacaktır. 

1 - Tahmin olunan muhammen bedel 2300 liradır. 
2 - Muvakkat teminat 1 73 liradır. 
3 - Eksiltme 25-11-935 pazartesi günü saat 15 te 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlük binasında 
yapılacaktır. Fazla izahat şartnamede yazılıdır. Bedava 
şartnamesini almak istiyenl er İdare Müdürlüğüne müra 
caatları. ( 321 7) ( 6896) 8911 

- - ~ - - -- ~-~--
Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlar• 

1 Banka Komerç Y~'e ita yana 
Sermayesi ı 700,000,000 (ihtiyat akçeaı ı 580,000,000 Liret> 

r rauelt.n ( S.yyahin çelderi) ıatoı 
Lire&, Frank, İngiliz liraaı veya Dolan Frank olarak satt1an 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranm kemı1i emni· 
yet1e taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, ' ı şehirde, ote11erde. vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük ı 
tedivat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz ' 
Travellers çekleri hakiki sahibinden başka kimsenin kulla. 
mavacağı bir şekilrle tertip ve ihtas edilm1ştir ( 5999) 8719 , 
--- -- -- - ~ 

Denizcilere ilan 
Türk Anonim Elektrik Şirketinden: 
1) - 25 ve 26 İkinciteşrin 1935 te: Sarayburnu ile 

Salacık arasında, 
2) - 27 lkinciteşrinden 10 Birincikanun 1935 e ka-

dar: Arnavutköy ile Vaniköy arasında -
Denizaltı kabloları üzerinde tamirat yapacağı alakadar
lara bildirilir. Bu işler için kullanılacak duba da kablolar 
konur ve kaldmlrrken istimal edilen arsıulusal mutat 
işaretler gece ve gündüz bulunacaktır. Bu yerlerden geçe 
cek gemilerin dubanın yanından geçmemeleri denizcile
re ilan olunur. 

İSTANBUL DEN~Z 
TİCARET MUDURLÜGÜ 
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L UÇ laşı • 
Deri, yUn, ipek ve her tUrlU mensucat ile bütUn elbiselerde ve Cjamaşarlardaki 
mürekkep, yağ, pas ve demir ve her ı;ıevi lekeleri kat'iyen ve gayet kolayhkla 
'ayanı hayret bir surette ~emizler ve yeni gibi yapar. Şişesi 25 kuruştur. 

Çamaşarlart sıcak suda yıkarken bu tozdan koymah ve uğuşturmah, Cjamafır- · 
lardaki lekeler ve bütün kirler kolaylıkla Cjıkar. Gayet temiz olur. Kutusu 10 kuruttur. 

HASArt Deposu; lstanbul • Ankara • Beyoğlu 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

i Reklama inanmaym il 
§ Alanlara Sorun E 
= = - -- -- -- -5 EN KOLA'(., E.':'J PARLAK, EN SÜREKLı YANAN § 
~ KOMUR TÜRK ANTRASiTiDıR E 
- = = = 
~ Rektfima inanmayın ~ ı - -c = 
5 Alanlara Sorun s - ~ = : ı - -- -- -5 EN ÇOK ISITAN, KOKU DUMAN YAPMADAN YA- § 
~ NAN ve YANARKEN PARÇALANMAYAN KÖMÜR § .. -----

-----

1 ürk Ant ras iti, Kok, Antrasit 
Ve Hertürlü Mahrukat Yakan 

YER i L R 
-: Şakir ZUmreoğlu fabrikası tarafından imal edilen Z On G U L DA K, HALK, ---- • 

• 91.. d • = ORDU, ÜCj tipte sobalara arayınız. Ucuz ve temiz olarak apartmanlar1nızı, 
'W!l ... ı 1 1 r ~i . evinizi ısıtırsınız. Sobaları görmek ve fiyatlarını ö!)renmek i~lnı 

---.. ---- §_-

1

: Fabrika : HALICIOGLU Telefon : 43214 
: I Ankara satış şubesi : BANKALAR CADDESİ No. 29 Telefon : 3766 

.. .. --------.. Reklama • 
ınanmayın 

i: İstanbul satış şubesi : GALATA TÜNEL CADDESI No. 36 Telefon: 44043 

~~~~~~~~~~~·~~~~~J = 9041 

-------- = ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------- Alanlara Sorun ... --------------------------

HER SOBADA VE MALTIZDA YANAN, FiRA 
VERMEYEN, EN HAFıF VE EN UCUZ KÖMl.JR 

iT --... 

-------------------= ------

-i i 

i Satış Yerleri : ~ 
- -- -- -

Taksitle 

KÜRK 
IWIArtTOLAR 

CAKETLER 
TILK.LER 

GARrtlTURLER 
Buhran dol• y11ile her yerdu 

ehven 

RDIYATTA KOLAYLIK 

V. HACI YAni 
Adreı: Mahmutpaşa Kürkçü 
Han g'f'Çiıiınde ıol kol No 

47 - 49 Telefon 21987 ~ Yenicami işhan Maden kömürü işleri T. A. Ş. ~ 
~ Galata iş Bankası Şubesi ~ Şub••h K··~: ··;: K••kçoı .. 
- -- -- -;:.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır; l>r . . tt A ~ I IWI 

Cerrahp•şa haataneaı aab ~ 
• - • dry~ n zühreviye mütehu_'!~~- ... ı 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan : 1 G:~.':.::::r::m.~:q!~~ N:·~~~ı 
D. No. Semti ve mahallesı Sokağı Emlak No. Cinsi ve hissesi hısseye göre 9164 

319 Bakırköy Zeytinlik 

1435 Cibali Gülcami 

1589 Yeşilköy 

1656 Burgazadası 

2739 Boyacıköy Maslak 
2951 lstinye Ncılişah sultan 

3457 Kurtuluş 

3671 Fener Tevkii r:ıfer 

4133 Ortaköy 

4654 Arnavutköy 

5094 Boyacıköy Maslak cad. 

6426 Balat Hacı İsa 

E. Fırın Y. Toaşevler 

Ayakapı iskelesi 

Yeşil yalı 

Yeni 

Bağlar 
Değirmen 

E. Nalbant Y. Marsık 

Kanlı kilise 

İkinci ve Üçüncü orta 
ve Bayır 

E. Dubaracı Y. Eğ
lence 
Maslak cad. 

Leblebici 

32 115 metre arsa 

4 eski ve yeni 

10 - l 

E. 2 Y. 15 
mahallen 17 

7 
E. 2-2 Mü. 32 

ve 36 mahal
len 158, 160, 
30 - 32 

E. 6 Y. 66 
mahallen 67 
E. 12 Y. 22 
Mahallen 8 

E. 13-15-17-
19-1-3-5-7-

9-2-4-6-8-10 

Ahşap hanenin 1-4 
his. 
Ahşap hanenin 29 -
64 his. 
Bahçeli ahşap han·e
nin 33-252 his. 
6431 metre tarla 
8485 metre bostan 
ve müştemilatile iki 
dükkanın atik 2-2 
Mü. 32 No. lu ma
hallinin 85· 120 ve 
36 No. lu mahalli
nin 80-120 hissesi 
28 metre arsa 

Kagir hanenin 8-24 
his. 
2113,50 metre arsa 

E. 8 Ahşap hanenin 4 -
Y. 12-13 16 his. 

'2 367 5 metre çilek 
tarlasile barakanın 
1-3 his. 

E . 4 Y. 12 Kagir dükkanın nı-
sıf h i ı s e s i n i n 
2,332,800 hise itiba
rile 846,253 hissele
rile diğer nısıf hisse-
nin85320 hissede 
22309 hissesi ve di-
ğer 145800 hissenin 
8 hisse itibarile 2,50 
ve Kulei Zemin ma
hallinin 32 hisse i-

muhammen K. 

T. L. 
230 açık 

artırma 

350 .. 
90 ,, 

225 ,, 
560 .. 

2000 kapalı 
zarf · 

28 açık 
artırma 

1100 kapalı 
zarf 

845 açık 
artırma 

600 .. 
140 

" 

tibarile 3,50 hissesi 300 ., 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satıp çıkarrlmr,tır. İhaleleri 4-12-935 tarihine tesadüf 
eden Çar~mba günü saat 14 tedir. Satı! münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 
·--~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!i!~~!!!!!i~ 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENiCE 
Gaıetec.ılik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı yer : TAN matbaası. 

Devredilecek ltihra Berati 

"Tazyiki hava veya raz uıuli ile 
mermi atan eslihai nariye., hakkın
daki ihtira için alın:nıt c- lan 13 
Sonkanun 1932 tarih ve 1329 nu
maralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere ba,kaıına de•ıir ve. 
yahut icara verilmeıi teklif edil
mekte olmakla bu huıuıta fazla 
malUmat edinmek isteyenlerin Ga
latada Aılan Han 5 İnci kat 1-4 
numaralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

JERA·NS 
Türk Limited Şirketi 
( Emlik idaresi ) 
Galata • Ünyon Han 

Çolt uygun _şartlarla mülkler 
dare ed~r Bo1 kalmama1arını 
lt'mın eyler ve m11lk •ah•pleri
nin haklarını ehemmiyetle ko-

rur Tf!J,.fon 43358 

I Diş macunu piyango bileti değildir 

adece talihe güvenilerek 

rasgele seçilmez 
RADYOLIN güıel kokulu ve ho, lezzetlidir. Çocuklar bile kullanabilirl•' 

RADYOL1N mine tabakasını tahrib etmeden çob kıaa bir ~ 
içinde dişleıi beyazlatır ve parlatır. 

RADYOLIN ağl'ıdaki her çeşid mikrobları yüzdeyüz 6ldürür Al" 
kokuıunu izale eder, nefeıi tathla,tırır. 

RADYOLIN dit etlerini kuvvetlendirerek bir çok tehlikeli hastalık" 
larJD önünü alır 

Bütün bu evıafı bir .raya topladığı için biç tereddfid et:Jlledell 
al'çilecek en mi•kemm~l diş macunudur 

~~~-----~~~~~~~~-----------~·-------
1 S TAN BUL BELEDiYESi iLANLARI :J 

Fatih Belediyesinden: Sokakta dolaştığı görülerek tututandi~ 
adet koyunun tarihi ilan.dan itibaren 8 gün içinde sahibi çıkrna 

1
1!) 

takdirde satılacağı ilan olunur. (B.) ~ 


