
23 
IKINCITEŞRIN 

CUMARTESi 
1935 

SAvısı 5 KURUŞ 

Kahirede 

BUGÜN 12 SAYFA 

ISTANBUL 

~akmda: 

2000 LiRA 
MOKAFATLI 

Ev Kraliçesi 
Müsabakamız 

748743 

SAY 1 215-3518 
On Birinci YIL 

SAHJP ve 
BAŞMUHARRiRi 

Mahmut SOYDAN 

TELEFON { Müdür : 24318. Yarı itleri ı 24319. 
İdare ve Matbaa : 24310 

Kanlı Çarpışmalar Oluyor 
Sokaklarda Barikatlar Kuruldu,1 

l talgan 
Protestosuna 
lnrilizlerin 
Cevabı 

Digarbekir Hatlı Açıldı 

DUn Kömüre Bugün Bakıra 
Vardık Yarın Erzurumdayız 

Bütün Işıklar Söndürüldü, 
Şiddetli , Çarpışmalar Oldu 

Varılan her nokta gibi Diyarbekir bizim 
f9n bir lntlh• deill bir merhaledir Silahsız Halk Yığın ları Polise Hücum Ederken 

Kafilenin Önünde Binlerce Çocuk 
Götürdüler Ve Ateş Açılmasının Önüne Geçtiler 

Londra, 22 A.A- Zecri ted
birlere kartı İtalyanın vermiş 
olduğu protesto notasına ce
vap tetkil eden İngiliz notası 
Sir Samuel Hoar tarafından 
Grandiye verilmiştir. 

1 Mevzuu bahis İngiliz notası 
pn>jesi Cenevredeki tanzim 
komitesi azası tarafından gö
rillmtif ve tasvip edilmiştir. 

-------~~------=---ı 

Bakır YolÜ 1 

Açlldı 
t 11'1!ıak - Filyos hattından sonra 

1 
lin de Fcvzipaşa - Diyarbekir hattı 

ıı:_ııdı. Bu hatlardan birincisi nasıl 
b •zanın kömür enerjisini, yurdun 
der tarafına dağıtacaksa, ikincisi 
be,. &erek kalite ve gerek miktar iti
d •rıle .dünyanın en zengin bakır ma-
.tnlerınden biri olan Erga11inin is
::-l~tını, büyük endüstrileşme pli-

ın ııtediği verlerc götürecektir. 
"llu iki hattın ardıardına açılmasile, 
ka. Ynı Bayındırlık Bakanı Ali Çetin
ki Y•, demiryollarında ötedenberi ta .. 
~p ettiği ana pr,.,;r; ... fi. • • !~~ n~lk 

"'- ""ı ey tilusal eleonomı ıçındır,, 
t:~ipini bir defa daha tahakkuk et-

•t oluyor. • 
• ~ memlekette ticaret ve endüstri 
~-~'" fn1d!ll:ıfr bavrndır1tk 
ntiry ~ 1aejlriilenit-~ra • .,._ 
b i ~llarının yUrüyüıUne ballı oldu
haı Sil, 12 Ccmhuriyet yılında ve bil
derrı':' IOn seneler zarfında başarılan 
~ryolu ıebekesi, ekonomik kalkın
)'a 1Zda bize çok mühim hizmetler 

b~ııtır. 
tip ün, açılan 550 kilometroluk ''Fev
l>i •ta • Malatya - Eliziz • Ergani • 
~Yarbckir., ve geçenlerde açılan 400 
'bt:n1etroluk, Irmak - Filyoa hatlarile 
1-rı •~er Cumhuriyet devresinde yapı
tOd atlann uzunluğu 2469 kilomet-

llr. 

'f>it8u rakama bu yılın sonuna kadar 
1-r~ek olan hat parçalarile, ana hat
tJt". n ~ika yapılan diğer yollar, 
llıı i edıhrse, yeni hatarımızın yekü
.... 628 kilometro olacaktır. Bu hc
)o~a her aene vasati 220 kiometro 
ş Yaptık demektir. 

btlt~aaına dikkat etmek lazımdır ki, 
~tr Un bu yollar, kiometro tazminatı •t ~eden, yab,ncılara kartı finansal 
"-.si••al hiçbir fedakirlığa katlan
tl n, onlardan borç para almadan, 
,~eklerimizin karşılığını dıt ellere 
~ldan, kendi paramız, kendi bil
ttra "e kendi imanımızla yapılmıı- ı 

llo~ suretle memleketin büyük bir 
~ nuu telifi ederken, ayrıca Tür
~ ctıarıcı kabiliyetini bir defa da-

l t n.a göıtermiı olduk. 
btij e dun açılan Fevzipaıa - Diyar
~ ha~tı da bu yoldaki Türk ener

ISıan büyük bir zaferidir. 
hbt hat üzerinde Eliziz 

hattının baıladığı Yolçatı 
[Arkası 3 üncüde] 

TAN '-..-

Talebe gösterile

re devaın edecek 

Kahire, 22 A.A. - Talebe, peve, 
ıö.terilere devam etmek hutusundaki 
kararlannı ,._... Ythiclen teyit niye
tindedirler. 

Mısır ünivenitesi meclisi, 29 son· 
tepine kadar üniv•aitenin kapalı im). 
muına karar vermiıtir. Meclis, tale
benin o tarihe kadar ıükinet bulaca· 
iuu ümit etmektedir. 

[ Arka11 8 incide] 

--===================================== 
Haliç Belediyeye ~eçti 

"-•i ~cl!oey•tesi bugünden itibaren belediyeye geçti ve munkkat idare 
"" R.,.iıniz belediye emrinde çalıtmak üzere açılan hususi def

teri imzal.&yan memurlann bir kaçmı ıösteriyor. 
I rYuuı 3 üncü ıayladal 

Franaız notası projesi de İn
giliz projesine beazemektedir. 
Ancak daha mutea-il tabirlerle 
yazılmıttır. Bu da tanzim ko
mitesi ~asının taıvibini ka
zanmıştır. 

Ycnı y:ıpı!an bat 
t.' .-~ r ııt hatlar 
\'1ı•dmakta olan ha• 
Y ıpılacak o lan hat Loadra, 22 A.A - ltalyanm Lon

dra Büyük Elçiıi Grandi, Pariıten 

avdet etmiıtir. Grandi, cazetecile~ 
diyevde bulunarak yakında tekrar 
Pariae ptmcıinin muhtemel olduğu
nu 8iiylemittir. 

Bapn açılan F•rnıipofa • Diyarbelıir balııryolunun ve yannlri Er.,.. 
rum - Sıvcu ticar•t )'olunu wöat•rir harita 

[111pu. cevabına ait l~al,.ı talalat 
I .-C. M7/emıadadır] 

Diyarbekir, 22 A.A - Fevzipap
Diya: bckir hattının açılıt töreni bu
ciln Bayındırlık Bakanı Ali Çetinka
ya tarafmdan yapıhnıttır. • 

Diyarbckire trenin bu ilk firiıiyle 

•------=:.=~~111111!!!!!!!!11 ... .,._,tbüyük bir itin ilk aafhaaı bitmiıtir. Bu 
1"INtle lamet lnönünün aaraılmu bir 
irade ile yurdumu~u demir ağlarla ör
mek yolunda cüttüiü ıiyaaanm ıö-

_... Ali Çetinkayarun nutku 
4 üncü sayfada .. 

zettiği bütün ilk noktalara varmıt bu· 
lunuyoruz. Filhakika 1924 yılında An 
kara iıtasyonunda ilk civataları ııkı)e 

1 Arkası 9 uncuda 

Kondilis istifa 
Edecek Siyasa
dan Çekilecek 

"ULUS,,un Dil Yazlları 

Hak - Hakikat 

Necaşinin Atlattlğı Tehlike 
Ogaden'de Şiddetli Yağmurlar Ve Müthiş 
Fırtınalar Yolları Geçilmez Hale Koydul 

Eğer Harar üzerinde uçan iki ita/yan tayyaresi, 
az evvel gelselerdi, '' N~güs ,, Ü götüren tayyareye 
tesadüf edecekler ve belki bütün Habeş harbinin 

istikametini değiştireceklerdi 
• Atlatılan tehlike 

Adisaıbaba, 22 A.A - Dün sa
bah Harrar üzerinde uçan iki İ
talyan tayyaresi, iki üç saat ev
vel gelmiş olıalardı, İmparatoru 
Adisababa'ya götüren tayyareyi 
görmeleri çok muhtemeldi ve o 
zaman harbin gidişi, mühim su
rette değişebilirdi. Bu sebepten 
burada, imparatorun bundan 
sonra yapacağı yeni teftişler ve 
gidip gelişlerin tamamen ve 
kat'i surette gizli tut11lacağı söy 
lenmetkedir. 

imparator cenuptaki 

vaziyetten ınemnun ! 
Addiaobaba, 22 A.A. --. impara

tor, c•ph•)'• )'Gpfıfı teltiı ••)'Ghati 
halılıında v•rdifi be)'anatta, c•nup 
c•phuinin sii•l v• •i)'(Qal durumun 
dan m.,,.,.un oltlaiunu •Ö)'l•miıtir. 

r Arkuı 5 incide 1 

[İtalyanların propaıanda için dağıttıktan reıimterden: Habcı neferi
nin ayağı çok mühimdir. Bir Habeı yaralmnın ayatını, birkaç ltalyanın 
hep birden tedavi etmeleri de bu ehemmiveti .ra.terir il 

! Şimali Çindeki 
1 Ayrıhk hareketi 

lngilizler: "Japon askeri 
projelerinin geri kalınaıı 
ınuvakkattır " diyorlar. 

Japon Harbiye Na1'tn G•neral 
KAVAŞIMA 

[Bet vilayetten ibar•t Şimali Çi11 
l.derayonu henüa idilılalini ilcin 
•tmİf delildir. Dün bu h.,...,o •• • 
l•n telva,,ar. c.n.ral Şanlı - K.ay • 
Ç•lı'le, JaponlGT arfUlnda yapclan 
müJJGlrerel•rin bitmftftİf oltlafaıta 
6Nf•rm•lrt.dir. Bununla ..,..hr 
ba iain birlıaç ,ün içirll• miUNf • 
menli bir netic. ver.c.fi talunin 
.dilebilir. 

Avrupa wıueteleri, Şimali Çin • 
d•lıi bu ayrılılı /aar•lı•ti11i, maht• -
lil ıurett• t.,nr .diyorlar. Çinlle 
.,. Uaalı Şarltta ,,..nlaati olan m•m 

r Arlrua 9 uncuda l 
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Düşündük~e 
1 

GünGn i~lndell 
Ayın parçalanacağı hikayesi Asri kazak 

Bir gazetede okudum: . 

KUÇUK HABERLER 

Ayın 50 milyar sene sonra 
parçalanacağını haber veren İn
giliz aliminin iddiası, bütün 
yeryüzü gazetelerini düşündür -
meğe devam ediyor. 

Zecri tedbirler 
ve tereddüt 
Edilen noktalar 

r. Ne Dersiniz? 
• 930 senesinde Darülfünun Tıp 

Fakültesinde yapılan bazı eşya yolsuz
luğu hakkındaki rapor ilbaylık idare 
heyetine gelmiştir. Bu işle eski fakül
te katibi ile idare, anbar memurları il
gili bulunmaktadır. 

"Baki adında biri müddciumutJJJ1' 
müracaat ederek karısı Enikanaı ke;i 
disini dövdüğünü söylcmiı ve r.ct 
bir tabip tarafından muayene cdılrııe-

50 milyar sene! Göz açıp ka
paymcıya kadar geçer. Bunun 
için Avrupa muharrirlerinden 
ve Garp alimlerinden hiçbiri, 
sevgili ayın mahkum olduğu a -
kıbetlc bugün arasındaki zaman 
fasılasına hiç ehemmiyet vermi
yorlar da, bu gökyüzü faciasını 
yarın bekliyorlarmış gibi fenni 
sebeplerini bugün tayine çalışı
yorlar. 
• Derler ki şiir, hayal ve ilim, 
hakikat içindir. 

Fakat maha, mehtaba, mihre, 
bedre, hilale, kamere, aya dair 
yazılmış thiçıbir şiir, fennin bildir 
diği bu uzak hakikat kadar ha
yale sapmamıştır. Elli milyar 
sene sonrayı teleskopunun u
cunda gören fen adamının riya
zi muhayyilesi, şiirin hayali ri
yaziyesinden çok daha inanıl
maz bir tasavvura benziyor. Fa
kat ne yaparsınız ki ilmin yalan
larına şiirin hakikatlerinden ?.i
yade inarunıya davet edilen bir 
asırda yaşıyoruz. Etrafımızda 
gezen ay parçalarım görerek a
yın parçalanması hayalini en 
güzel şekilde ifade etmiş olan 
halk muhayyilesi, hatta yıldız
ların birer kırpılmış eski ay par
çası olduğunu söyliyen bizim 
Hoca, daha doğru ve daha zarif 
bir hayali İngiliz aliminden da
ha muvaffakıyetle dile getir
mişlerdir. 

Peyami SAFA 

ADLiYE 

639 liralık pulu zimmetine 
geçirmekten suçlu 

Birçok ıahıslar namına alınan ve 
ipotek edilen mallar için sahipleri ta
rafından getirilip kendisine emanet 
edilmiş 639 liralık pulu zimmetine 
geçirmekten suçlu Beyoğlu eski tapu 
memuru Sabrinin duruşmasına dün 
üçüncü eczada bakıldı. Suçlu: 

- Ben b\l pulları zimmetime ıe
çirmcdim. Her nasılsa düşürdüm. Fa
kat son ra , azar azar ödedim. Şimdi 
h iç borcum kalmadı, dedi. 

Dinlenilen şahitler, Sabrinin birta
kım kullanılmış pulları da senetlere 
yapıştırdığını ve bazı kağıtlara nok
aan pul koyduğunu söylediler. 
Duruşma karar için başka güne 

kaldı. 
• Şayeste ve Remziye isminde iki 

kadın, gizli randevu evi işletmek id
diasile zabıtaca yakalanmıt ve adli
yeye verilmişlerdir. Suçlular dün, bi
rinci aulb ceza hakimi Rcşidin huzu
runa çıkarılmışlardır. 

Duruşmalarına serbest olarak de -
vam edilecektir. 

• Corci isminde biri, Türklüğe ha
karet etmekten suçlu olarak yakalan
mış ve adliyeye verilmiştir. 

• Mukaddes isminde bir kadın baş
kalarına kötü hastalık aıılamak ve 
polise hakarette bulunmak suçilc ya
kalanarak adliyeye verilmiştir. 

Doktor Ekrem Şerif 
Tıp Fakültesi dahiliye doçenti Ek

rem Şe:-if Almanya, Avusturya ve 
Fransa kliniklerinde bir tetkik scya
iıati yapmak üzere dün akşam hare
ket etmiştir. Ekrem Şerifin ıeyahati 
bi.r ay kadar sürecektir. 

No. 98 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Fakat Cemile bu ıefer kendiıini 
alevlerin üatünde buluyordu. Ya
nan evin bombot ve içinde kızıl hor
tumlar biçiminde ıölgeler ııçnyan 
odalanndan aofalarına koıuyor, 
merdiven batında önüne çıkan ıim
ıiyah bir duman ve ıonra da bir 
alev f ıtkmtı karııaında nereye ka
çacaiını ıatırıyordu. Bir aralk yai
lıkçının ıelini ile gözıöze ıeldi. Ka
dıncağız bebekleri yanarak kömür 
olınuı ıözlerini Cemilenin üıtüne 
dikerek haykmr ıibi ağzını açıyor, 
fakat MSi çıkmıyordu. Cemile bu 
kadmm hep "Gözlerim çıkıın!'' 
dive and vermek adeti olduğunu ha 
brladı. "Niçin acıyorum? Bu kan 
benim aleyhimde az dedikodu mu 
yaptı?'' diye diifünecek oldu; fa
kat içinden bu ınıale fııkıran cevap 
ıu idi: "Zavallı kadın ••. Zavallı. 
Şimdi kim bilir ne telaıtadır.'' 

Cemilenin yanındaki aandalyeye 
•iri oturmuıtu: 

ltalyaya karşı zecri tedbirlerin tat
bikına başlanması dolayıııiylc iki gün
denberi bir gazete Italyan gemileri
nin du-durulduğunu ve kontrol edil
diğini yazmaktadır. Bu haberler ta
mamen asılsızdır. 

Zecri tedbirlerin tatbikı hakkında 
mufassal bir izahname ncşrcdilmcmc· 
si yüzünden ortaya bazı müşküllleır 
sıkmıştır. Bu arada gemilere benzin, 
petrol, kömür vesaire gibi yanıcı mad 
delerin verilip verilmemesi meselesi 
önemli bir şekil almıltır. Bu gibi 
maddelerin ltalyaya ihracı memnu 
maddeler meyanında olup olmadığı a
lakadar makamla: ca düşünülmüş ise 
de yanlış bir hareket yapmamak için 
keyfiyetin Ankaradan ıorulması mu· 
vafık gö ülmüştür. 

Birçok kimseler Ofise müracaat e
derek meydana gelen bu durum yü
zünden zarar görmemeleri için acele 
bir karar verilmesini istemişlerdir. Va 
ziyct tamamen tenevvür etmeden ih
rakiyc maddeleri verilmemektedir. 
Türkofis direktörü dün akıam bu hu
susta Ticaret Odası genel sek·:etcrilc 
de uzun görüşmeler yapmıştır. 

Diln aksam geç vakit durum A:ıka
raya bildirilmiş ve alakadar makam • 
!arla bu hususta temaala.r yapılmıştır. 
Mesele bugün anlatılmış olacaktır. 

Bir şayiaya göre de ltalva hüku
metinin : devletlerin kcndiline karsı 
zecri tedbirleri tatbik etmesi dolayısi
lc fü-acı memnu maddelerden başka 
yasak addcdilmivcn maddeleri de İt· 
hal ctmiycccfi söylenmektedir. Haki
ki durum yakında anlasılacaktır. 

A lvon J,. aeu'- _..f;lmiyec1ı~ m;? 
Diğer taraftan, Italyaya sevkedil

mck üzere 500 kilo afyon hazırlanmıı
tır. Zec-i tedbirlerin tatbikıne bulan
ması üzerine afyonun da ihracı mem
nu maddeler arasında olun olmad•ğı 
heniiz anlasılmamıstır. Bu yüzdt-n 
500 kilo afvon hazırlanmıt bir halde 
beklemektedir. 

Uvustu·ucu maddeler il'1'hisarı du
rumu ı\rıkarar13n 11orm~~a karıır ver
nı;~tir. Sonuç bu~ün ?f 1ası1acaktır. 11-
gililer afvonun da Italvava ih·acı 
memnu m~drteler pr1111rnda olmıvacağı 
ve dolavısivle bekl~tilen afvonu'1 sev
kcdilehileceği emri verileceği kanaa
tindedirler. 

tJ.WM'lltllJlllM!__,~.,..:....:...~ 
Birkaç gündenbcri Ankarada bulu

nan uyu tu-ucu maddeler inhisarı f!e
ncl rtrrektörü Ali Sami ~ün sabah şeh
l'İmiT.e dönmüştür. AH Sami inhisarın 
isleri ve genel afyon durumu hakkın
da Ekonomi Bakanlığına izahatta bu
lunmus ve hu hususlarda alakadarlar
la dil t,.maslar vapmıstı"·· 

Verilen son kar~rlara Ş?;Örc merkez
leri hariçte olan Türkivcdeki kurum
Ja·ın IT'erk~zlerine gönderecekleri fa
iz ve diler tcdive bedelleri afvon ih
rar: etmek suretilc karşılanabilecektir, 

Bu karar alAkadllrlar arasında P'C

nel bi.- memnunivct uvandırmı~ttr. Bu 
!lurctle hem afvon ihrııH".T artl\cak ve 
hem de ;ofvon "111 .. t:thsilteri daha iyi i~ 
yapmış olacaklardır. 

Vapurcular rekabetten fİ.ki· 
- yete bqladılar 

Vapur şirketleri, aralarındaki nak
liyat rekabetlerinin önüne geçilmesi 
için Ekonomi Bakanlığına mü·acaat 
etmeğc karar vcrmi~lerdir. 

Vapurcular bilhassa Zonguldak gi
bi havzalardaki kömür nakliyatını ile
ri sü· erek rekabet yüzünden zarar et
tiklerini söylemektedirler. Bunlar 
nakliyatın resmen makta bir ücrete 
bağlanmasını istcmetkcdirler. 

1 

Hulki olduiunu gördü. Bu oğlanın 
o zılgıtı yedikten aonra hali. yiiz
ıüzlük edip te ti.kırdı aôylemeıine 
tatmıştı. Birdenbire ona döndü ı 

- Bakaanıza bana. .• dedi, uz ev-
li değil misiniz? 

Hulki ıülüyordu: 
- Evet, dedi. 
- Hem yeni evliain, değil mi? 
- Evet, nereden biliyoraunuz? 
- Duydum. Karın kel mi? Ba-

tında hiç ıaç yok mu? 
- Anlamadım. 

- Yüzünde fare yenili ıihi çı-
banlar mı var? Opemiyor muıun 
onu? Salyaaı mı akıyor? 

- Vallahi anlamıyorum. 
- Cevap veraene kuzum bana? 
- Hayır. 
- Ben ıörmedim ama her hal-

de yÜzÜD• bakıbnryacak kadar çİr· 
kin def ildir, delil mi 1 

- Hayır. 
- Sana bir fenalıtı Hl' mı? 
-Yok. 
- Niçin benim peıimdea plir-

ıin? Şunu açık açık aöyler miain ba
na? 

- Güzelıiniz aiz, bu ıu•arenin 
en süz el kadmıaınız ! 

- Dalgınıınız ! dedi. 
Cemile batını çevirince bunun 

- E ••• Ne olmuı? Kana da ae
nin bu gece burada bulunan en gÜ· 
zel erkeğe sitae razı olur mu -
mn? 

HAL iÇ VAPURLAR! 
latanbulda eltmelt 14 lturUfO 

çıktığı ltalyanlara z;ecri tedbirler 
konduğu, Mııırda kargCJlalıklar 

olduğu sıralarda bir ulak hadiae 
cereyan etti. Fakat ehemmiyeti 
pek ııözümüze ilipnedi. Bu hadiae 
Haliç tirketinin aervialerini tatil 
etmesidir. 

Bunun ehemmiyeti neresinde di
yeceksiniz. Bir zayıf aoayete iıini 

ileri götüremiyeceğini anladı ue 
çalıımaktan vaz ıı•çti. 

Lakin bu aoayete yıllarJanberi 

ncuıl çallfıyordu? Bu eaki ıirket 
senelerdenberİ hep ziyan mı edi -
yordu? Hayır. Kar ettiii ~an • 
lar da oldu. Yalnız; ıon senelerde 
Haliç nakliyatı azaldı. Otobüder 
bunu büıbütün eltıilttiler. Şimdi 

bu ıirket artık (Akay) ülar••İnin 
malıdır. Bununla (Haliç) te yolcu 
mu artacak? .Zannetmiyoruz;. Mak 
sat Haliçte uapur İfletmek İse 

bunu yafıyan bir kurum olan ( A-

kay) a vermek ona yafa yamı yan 
bir uz.uu takmaktır. Bizce bundan 
(Akay) kar etmiyecek ve fi.iph~sız 
zarara uğrıya~aktır. Bir iıin hep 
zararla idamesi doğru ue ekono -
mik delildir. Onun için bu İfİn •o
nu fudur: Ya (Akay) Haliç için 
hükumetten ueya ıehirden para 
yardımı görecek ue bu yardımı 
gördükçe Haliç uapurları çalııa -
cak yahut bu yardımı görmiyecek. 
O halde Haliç vapurları bir an ge. 
lece ki, çallfmayacaklar. Bu ane 
kadar yapılan ,maarallar da heba 
olacaktır. 

Büce Halif ıirltetini çöktüren 
sebepler vapurlann idareainde de. 
iil, Halicin tenhalıiındadır ue ma. 
aleael bu hastalık lstanbulun çcık 
uaruılarında vardır. llünt.>r burıun 
önüne ııeçmek ue fehri büzülmek
ten kurtarmaktır. Biz böyle düıü-
nüyoruz;. 

Siz ne dersiniz? 

"-~----------~..-=-----------------------~--,..--~---------· ..... ,_., 
KUL TUR 

Bütün talebe imtihandan 
geçirilecek 

Kültür Bakanlığı önemli bir karar 
vermiştir. Baı§nlık lise ve orta okul
la:a gönderdiği bir tamimde, bütün 
talebenin genel bir sınaca tabi tutul
masını bildirmiştir. 

Mektep idareleri bu emir üzerine 
imtihanlara başlamışlardır. imtihan
lar bu ay sonuna kada:- bitmit olacak
tır. Bu imtihanlar, talebenin bir yıl 
evvel bulunduğu sınıf derslerinden ya 
pılmaktadır. 

İmtihanlar yalnız, riyaziye, yaban
cı ve Türkçe gruplarından yapılacak
tır. Şimdi yapılan bu imtihanların ta
lebenin bir yıl içinde geçirdiği mutat 
imtihanlarla alakası yoktur. Bu dene
meler, bütün mekteplerdeki talebenin 
genci seviye•ini meydana çıkaracak, 
bir yıl evvelki denluin talebe tara· 
fmdan hazmedilip ctilmcdiğini orta -
ya koyacaktır. 

Mektep muhitlerinde, bu yeni imti
hanlarda muvaffak olamıyan talcbc
n\n \ık ·~ •wnıfa. s~•tl ,__ 
yiaları dolaşmakta dır. Talebenin ve 
velilerinin böyle bir endişe beslemele
rine mahal olmadığı temin edilmekte
di r. 

• Bu ders yılı başında Istanbul kül
tür direktörlüğü emrine verilen ilk o
kul öğretmenleri tamamen yerleştiril
miş ve bunların muameleleri tekcm· 
mül ettirilerek maaşları tamamen ve
rilmiştir. 

Bu yıl İstanbul Kültür direktörlü
ğü emrine verilen muallimlcrdcn 100 
kadarının henüz maaşlarının verilme
diği, çünkü bütçede bunlar için tahsi
sat olmadığı yazılmışsa da, bu haber 
doğru değildir. 

• Dünden itibaren yabancı ve azlık 
okullarındaki okurlarda tifo aşısı ya
pılmıya başlanılmıştır. 

• Yabancı okullardaki yabancı ta • 
lcbcye türkçc de· sterinin kur usuliylc 
okutulması esaslarını tesbit için üç ko 
misyon kurulmuştur. Bu komisyonlar 
dün 44 üncü okulda ilk toplantılarını 
yapmışlardır. 

• llkokullardaki fakir talebeye ay 
başından itibaren yemek ve-ileccktir. 

• Yarın Talebe Birliği kongresi 
saat 14 te Halkevinde toplanacaktır. 

Hukuk Talebe Cemiyeti kongresi 
ise bugün saat 14 tc Halkcyindc top
lanacaktır. 

BELEDiYE 

Konservatuvar için toplantı 
yapıldı 

Dün belediyede geç vakit bir top
lantı yapılmıştır. Bu toplantıya şar
bay, fen direktörü Hüsnü, yollar di
rektörü Galip, harita di:cktörü Galip, 
eski fen direktörü Ziya, belediye imar 
müşaviri Vagner ile konservatuva:ın 
projesini yapacak olan Alman mimar· 
larından Pölzik iştirak etmiştir. 

Mimar Pölzik konscrvatuar binası
nın inşaat projeleri hakkındaki fikir
lc rini söylemiş, buna kartı belediye
nin istedikleri kendisine anlatılmıştır. 

60 bin lira borç veriliyor 

Şehir planının yapılma hazırlıkları 
masraflarına karşılık olmak üzere be
lediyeler banka•ı T..t•"""l beJ,.~ı, ••• ı 
n~ tüuda1ık 60 bin 11 . alık borç verme-
ği kabul etmiştir. 

llerdc stadyom ve mezarlık inşası 
için de ayrıca borç verilecektir. . 

Belediyeler bankası bundan sonra 
bôcledtyeiere ya'inız imar i Terine att 
iş ler için para verecekt.i.r. 

• Epeyi zamandanberi Ankarada 
bulunan belediye başkan muavinle
rinden Ekrem dün 9chrimize dönmüş
tür. 

Kedi, köpek mücade1esi 
Şehirde, köpeklerin ve kedilerin 

toplattırılması yolundaki mücadele 
devim etmektedir. Görüştüğümüz bir 
doktor, kedilere eziyet edilmemesi 
için Amcrikadan belediyeye yapılan 
müracaat münasebetiyle şunları söy
lemiştir: 

- Böyle bir mektubun Amcrika
dan gönderilmesi şayanı hayrettir. 
Çünkü, Ame:ikalılar, bu mevzu üze
rinde çok hassasiyet göstermekle ta
nınmış insanlardır. Amcrikada kedile
re karşı mücadele hala devam etmek-
tedir. Bu savaş. yalnız kuduza karşı 
koymak için değil, ayni zamanda in
sanları rahatsız cttiklcd ve kuşları öl
dürdükleri içindir. Hususi köpekler
den olduğu gibi hususi kedilerden de 
vergi alınmasını düşünen Amerikalıla
rın böyle ye siz bir merhamet göstcr
miyeceklerini zannederim . ., 

- Söz aramızdaı Tabii! ı .- O kıskanır. Fakat .• Anlamaz 
- Tabii mi? Demek hiç laakan- kL 

mazaın. - Demek onu aldatıraın. 

• Eyüp nahiyesinin ilçcbayhk hali
ne getirilmesi hakkındaki emir, ilbay
lıktan idare heyetine verilmiştir. lda
re heyeti Eyübün ilçebaylık olması 
kararını tasvip ettikten sonra buranın 
kadrosu yapılacaktır. 

Bundan başka bu ilçede yeni bir u
raylık teşkili için de genoy yapılacak
tır. Eyüp itçesine Eyüp merkez nahi
yesiyle Kcmcrburgaz nahiyeıi verile
cektir. 

• Bakırköy ve Çatalcada bazı çift
liklerin göçmenlc·c verilmesi için in • 
cclemeler yapılmaktadır. Evkafa ait 
hir iki çiftlik tc satın alınarak göç
menlere verilecektir. 

• Oğretmenlcr birliği yarın saat 
15 de bir toplantı yapacaktır. 

• Eminönü halkevinde dün bir top
lantı yapılmıştır. Bu toplantıda göste
ri şubesinin 3 senelik çalışmaları so
nucları üzerinde bir söylev verilmiş, 
"Zoraki Tabip,. temsil olunmuştur. 
Halkevi korosunun verdiği konser al
kı!!larla kar!'ılanmıştır. 

• Sıhhat Bakanlığı müsteşarı Hüsa
mcttin. Trakvadaki tetkiklerine de
vam etmektedi-. 

Müsteşar, tetkikleri sonucunu 
bir rapor halinde bakanlığa verecek
tir. Hüsamettinin bufiln yahut yarın 
şehrimize döneceği umulmaktadır. 

• 4 BHncikinundan itibaren Emin 
önü Halkevinde İngilizce kursları a -
çılacaktır. 

• Bu yıl konservatuvardan mezun 
olanlara diploma verme töreni bugün 
saat 16 da konservatuvar binasında 
yapılacaktır. 

lktııatçılar Birliği konfe· 
ranslar hazırlıyor 

Türk iktisatçılar birliği belediye ko
operatifiyle birle§erek iki konferans 
tertip etmiıtir. Bunlardan birincisi bu 
gün saat 14 te teci~ odası salonunda 
ve-il ece ktir. 

Beledive im.ar 111UsJ,viri Vaırner ta
rafından verilecek bu konferansın 
mevzuu şehir imarının dayandığı tek
nik ve ekonomik meselelerdir. 

ikinci konferansı P-ofcsör Kesler 
verecektir. Günü ve mevzuu henüz 
belli değildir. 

·ı Kurun refikimiz 
Kurun arkadaşımız dün on dokuı: 

ya~ıan girm~tir. Arkadaşımızı tebrik 
eder, muvaffakiyct dileriz. 

Edimenin kurtuluş bayramı 
Edirnenin kurtuluş bayramında bu

lunmak üzere Milli Talebe Birliğin· 
den bir grup Edirneye gidecektir. 

POLiS 

iş yüzünden kavga 
Tarabyada Avni Çelebi sokağında 

57 numaralı evde otu an İbrahim, ev
velki gün Sadettin, Hüseyin adların
daln arkadaşlarile kavgaya tututmuş· 
tur. fş yü:t.:ündcn çıkan dövüş büyü· 
müş. Hüseyin ve Sadettin ellerine gc· 
çirdikleri ta§larla Hüseyini ba!ından 
ya-alamışlardır. Suçlular tutulmuı, 
tahkikata başlanmıştır. 

• Evvelki gün saat 14,30 da Tah
takalcde Karakol sokağında 5 numa
ralı dükkanı kiralıyan Ahmet, ocakta 
tutkal kaynatırken orada bulunan pa· 
muklar ate! almıştır. itfaiye yangının 
büyümeıinc meydan vermeden ateşi 
bastı.~ mıştır. 

baht bir adam olurum, karımı da 
bedbaht ederim. 

- Nasıl teY o? Ben de Mni ıö
rünce hotlanmadım desem yalan 
olur. Güzel, kanı ııcak oilanım 
sen. laterim senin beni öpmeni. F •· 
kat bir dütündüğüm vardır, kendi
mi tutarım. 

- Nedir düıündüğünüz? 
- Korkarım, Allahtan korkanm. 

Sen korkmaz mıstn? 
- Hayl1'. inanmam ki ben .:>na. 
- Allaha İnanmaz mııın? 
- Hayır. 

sini istemiş.,, • 
~yl• Bunu haber veren gazeteci ·~ 

1 bir müracaati garip bulduğunu 9'Jr ~ 
metken çekinmiyor. Hem de "Bakin•ıı 
vücudünde yumruk, tokat ve tdna 
yaraları,, gördüğünü ilave ettiği JıV 
de. . iti 

Bence garip olan ŞC)[ gazetcc;n cll 
zihniyetidir. Karısından dayak yry 
bir koca veyahut herhangi bir ka~~ 
dan dayak yiyen herhangi bir crkc:ı.1 

niçin Türk hakimini bir işkencenin ,e
zasını vermekten alakoysun? 

Yine asıl garip olan ve hayrete.~ 
ğen şey bu kocanın böyle dehşetlı ~ 
dayağa sonuna kadar tahammül : •. 
mesi ve karısından ilk tokatı ycdı'1 
anda pencereleri açıp; 

- Yetişin! 
- lmçlaat!, ... 1 - Karım beni dövüyor! YctitiJJlt 
- Poliiis!· . ...; 
Diye avaz avaz bağırıp mahallelır 

ayağa kaldırmamasıdır. ~ 
Erkeklerin kadınlara dayak atı!l 

itiyadında oldukları devirlerde ka~ 
lzrın büyük bir mcharetlc kuUand~ .• 
lan bu silah, rollerin değiştiğini .. g~ 
düğümüz bugünlerde, niçin bugı.ın ili 
mazlCımun da, bugün işkence çeken • 
de, bugünkü zayıf cinsin de kuUanl 
cağı silah olmasın. 

Bakinin adliyeye başvurduğu -:: 
yepyeQi bir devrin başlangıcı sanın' ıtl" 
hatta bunu !sanın doğumu, Muha ti 
medin hicreti, dünyanın yaratı~ • 
gibi bir tarih başlangıcı haline Y~ 
scltmck hiç te yanlış olamaz. "' 

Filvaki kadından dayak yemek ısılı!" 
dası pek yeni değildir. Kılıbığın l1t 

sanlık tarihi kadar eski bir kök~I' 
vak'alardan ve hadiselerden ııl 
manayı bilenlerdeniz. 

V c yine biliriz ki bir erkeğin, e~"le;; 
mcğc karar verdiği gün kıhbıkhga ·op 
şuurla karar vermiş olması kadar ~ 
bir kocalık vasfı olamaz. Fakat ı ·JJ! 
har kılıbığın dayak yircn erk~k ~.p 
ola-ak ele alınmasını ıstcmeyu: ııl' 
kocayı dövmesi bir kadının insan~ 
en kötü ıckliylc istismara kalkıştıl ıct• 
demek olur. O zaman birdenbire tttP 
zak kesiliriz. Lakin iyi dayak at . 
ıııöh.retinden sıyrılmış, mcdcnileŞ~ 
••rıletmı11, .aı;:v,.. aarayının yolr 
bilen bir kazak. 

Baki bence kılıbık değil, ınilk' 
mel, fakat asri bir kazaktır. 

Nizamettin N A;jr, 
Ajanı radyoda havadis;· 

visi açtı . -1 
Ankara, 21 A.A - Mühim .s1'f' tf' 

haberlerin ve harp havadislerınııı bır' 
tanbul ve Ankara harici yclo. de ıcrİ' 
lunan gazetelere ve ajans ~b?~~ıtı~ 
ne en süratli §Ckildc yetıştırı iti" 
için birincikanun 1935 tarihindel1 el_. 
haren yeni bir radyo servisi a~ıla 
tır. r•6-

1620 metre dalga ile lstanbul o•· 
yosu her akıam aaat tam 22 .de, ;r 
kikada 16 kelime üzerinden dıkte•"~ 
rctilc bu servisi vcrmeğe başlaY ;' 
ve 22,30 da bitirecektir. Yarı~~ 
zarfında verilecek kelime ı:ııı 
500 c yakındır. tııJ 

.. 1 k olal1 t• 
Yavaş yavaş soy cnecc ,re 

haberlerin yalnız dinlemek, ııc,r-"' 
mck ve diğer yerlere vermek f•Y6'' 
sunda bulunanlar için birçok 
tar temin etmesi beklenebilir. ııU• 

• • f/C 
Bütün ajans abonele:ının ıedt' 

· · · ııtP tün gaıctclerın bu scrvısı r•d' 
rck nasıl aldıklarına dair p.nk•fıl1dl 

· 'd · b. h fta :z:ar Jı aJans ı aresıne ır a 1'e111>' 
telgrafla maH'imat vermeleri 

menfaatleri iktizasındandır. 

. eeb"j'; 
Dedi ve herkeain hayretı0 111ıı 

miyet vermeden ıruPlİ,°u--ıı •"' 
uzaklaıtı. Orta aalond• 1• 9"'' 
ve) kendiıile konupn doktor. . 
ıılapnııtı. Onu da durdurd"is 1 6t' 

- Allaha inanl1' mıaınıı& 1 

ye aordu. 
Doktor güldü: • •11 ,ofl 

d .. "bi nıçı - Damdan uıer gı 

dunuz bunu? • i• tılJ' 
• S" leY1

" - Merak ettım . oy 
f(t• 

z~. ·~~, 
- Batını ııkıda olunc~ 1İ,11 '"ı· 

Sonra unuturum. ~e~l~ la•tıt'' 

Cemile ömründe ilk defa olauk 
böyle bir itiraf duyuyordu. Ruhu 
büyük bir hayretten nefrete, aonra 
hemen m,raka hızla ıeçti. Acaba 
buradaki inaanlar hep böyle midir 7 
PrenMı te inanmaz mı Allaha? 

hiç akl~ ıelmedıydı. Sı• ~ 
tınız. b"'" 

- Demek bazan ia•OJl"• 
inanmazımız? 

- Gibi bir teJ· 0 ' t. ıı 
$. d" • 111u"' • • ~' - un ı ınanıyor th bit ,,,. 

- Sizin gibi pzel ·~ t~1' iJI" i 1 
Yerinden birdenbire kalkarak iki 

salonu da kotara'-: 1reçtl n J>!8me
ai yine maTİ ıalonda buldu. Hemen 
üıtüne yürüdü. Etrafında 1edi te
kiz kitilik bir kalabalıia IÖz ,; .. _ 
liyen prenaeıin li.kırdıamı k ...... Jc 
aordu: 

yaratmı• oldufanu ıore delil ~ol 
)'Ol'Ulft. Biraz açıldın•• 

1 11:.AI ıJ' 
s;we nacizane taTeiver· o : .... ~:ı.. 
almaJIBız. Açık aöy uyo·pirlİ'' 
nana• tehlikededir. Çok 11 do~~ 

• • b" L--1cet1• (fJ' 
C.mıle 111h ır .....-- .a' ,~ 

run koluna prcli ve ıöi ._.,, 

- Hiç. - Ne yapayım? Benim yerimde 
- Allaha inamr mıımız aiz? 
Prenaea gülümaiyerek: 

• mutak tadını onun Olll
11 

•• ;ı-1 
kundurarak: . ao1~ IY - Demek onu aevmiyo"IP? olun da aiz aöyleyin: Meseli. sizi 

- . Severim, çok aeverim, arka- ıörüyorum, çok hotuma gidiyorsu-
datÇa aeverim. Bir erkek arkada- nuz, aize baktıkça kanım alevleni-
ıımdan farkı yoktur. yor, bu aleti ancak aiz aöndürebi-

- O da ıeni kıakanmaz mı? lirıiniz. vokaa ben ıuratı aaık. bed-

• - Şüpheaiz! dedi. Fakat birden 
bire, böyle niçin ıordunuz bunu? 

Cemile: 
- Hiç! 

- Haydi bana bır ıaınP 
dedi. 

- Buyrun! 



==========================================TAN=============================================== 

Adliye Memurları için 
Yeni Şartlar Kondu 
4d1iye Bakanhğımn Hazmrladıği 
. Tamim Tebliğ Ediliyor 
~~ 22 (Huauai muhabirimiz 1 süratle okuyabilecek kabiliyette o
~11•) -Tüze Bakanhiı mah- lacaklardır. Aynca harç kanunun
~~ ~· •• adliye dairelerinde dan sorulacak •uale cevap verebile
~ • l~l'lllekte olan batkitip, ki- cek derecede bu kanunu bilmeleri 
~ :..• .lllubqirlerle, yeniden bu gi- ve icra kanununun da umumi hatla 
ti - aıfelere alınacakların tayinle- nnı ezberlemeleri, müdcieiumumi -
"-ıe:.--da bilmeleri lizımaelen lik, aorsu hakim vekilliii ve noter 
......... ~tı ıöateren bir ıenelıe ha- lik itlerinden umumi mahim .. t aa-
,. ---.tır. Buna ıöre: bibi olmalan aranacaktır. 
~ YllJa ve aüvari mübatirler Memurlann terfilerinde bu nokta 
...._ t ~ulü muhakemeleri kanunu )ar ıözönünde tutulacaktır. Nam -
~ bUbliiat kımuna ait hükümle- zet olarak almanlarda da bu tart a
.... d ec:ekler ve tebliıat itlerin - ranacak, diier kanuni ıartlann be
._ ~ ~acalc hallerde kanuni tartla raberinde olacaktır. Diier memur -
~ il' zabıt 't'araka11 tutabilecek larla beraber Tüze Bakanlıiı me-

l Jette olacaklardır. murlarmm da bir aicili bulunacak 
ile .;-dBqki.tipler ve katipler, el ve it kabiliyetleri not edilecektir. 
~ 1~da yanlıpız ve oku - Memurlara bu tekilde hazırlaaftaa 
~~k üzere on iki kelime, lan için 3 ay müddet verilmittir. Bu 
~ th.e He dikte ettirilditi takdir - müddet bittikten aonra, Tüze Ba -
~ Janlıtuz olmak üzere da- kanlığı iapekterleri tarafından bir 
' ...__:!O kelime, dikte ettirilme - kontrol yap•lacak ve bu kontrol 
~ d ... ~ 25 1c~ı;n:• J'Azabilecek neticeainde aranılan bu vaaıflan 
.S..L~~do ile yazılmıt bir yazıyı röatermiyenler hakkında kanuni 
. .._.... 85 kelime olmak üzere muamele tatbik edilecektir. 

'fugoslav Tebaasma Bizde de 
4d1i Müzaharet Gösterilecek 
)\~a, 22 (Hususi Muhabirimiz bildiriyor) - Yugoslav
~ürk vatannaşlanna yapılan adli müzaheret dolayısiyle, 
~tazı etimiz de Türkiye sınırlan içinde bulunan Yugoslavya 
~ daılarma adli müzaherette bulunulması Dışbakanlığı ta
~~ Tüzobakanlığına bildirilmiştir. Tüze Bakanlığı bu 
"1İftiır.eret kararından bir tamimle alakadarları haberdar et-

Bataklıklar 
~., il (~ muhahirimiz 
~~ ) - Kcıaya Sllıma 9M'afl bölp 
~~:"'9vT' _... lfincl• .. Ka 
~i.~.,, ,1 · -·-:;) .. 8C J.el..tar bü 
~~·~aDıı:en atak1ir
""tl-~ Ye --~~~ B.kaıı 
~ --~encli•len tara#mdan ya-
~ ~J .. İ mucibince kurutul • 
ı-._ ır..=.&flanmııtır 
~,. . ......,.a aıtma •vqı bölıeainin 
f-t 'ltotea_beai dahilinde dört bin hek-

1ilcliifünde Karaaaz bataklı 

Kurutuluyor 
inun kurutulmaaı itine önemle ça
lrtılarak aalbk Ba~lı~ -.ühen -
dialiiince yapılan • proYeY• fgfe S 
metre genişlikte iki u ç metre derin- ~ 
likte açıı...a.. ser.Jilifi, 14 lııia met
re uzunlofaallakttıaaaı ._lının 
12500 metrelik kıamı bitirilmiıtir. 

Daha açılmaaı rerekliği 1500 met -
relik krammın da havalann uysun 
olduiu zaman acele bitirilmeaine ça 
lqdacakbr. 

Yeni Türk-Paraşütçüleri 
. Muvaffakıyetle Yetişiyor 
~~ 22 A.A. - Uzman Ano
~ ~ kutu)nun faaliyeti etra -

l'fit1ı fU izalaab vermiftir:. 
~ ~Ufu alanmda parqütle 
~ 1iraU üyemiz vardır. TaleS: Pek çofu bu yeni ve önemli 
~-~ ... 11't'affak oluyorlar. Bunla 
~ • ~--ve aofukkanbdır. Bil 
~ ~lerden aonra hepaini çok 
~"il •u1orum. ltlerinde çok mu 
t:_~ olup muallim olanlan oldu
~ İtıbt dereceleri niabetin üa
'•l'~-..Jan da vardır. Talebe
>..,.~ Parqütçülüfünün iatikba
~ Tda itana cok ümitler veri-S alebeler araaında bayan 
-..._.~ Bayan paraıütçü arka -
._ ~ hiçltir auretle seri kal-

ceaareti, aotukkanlılı • 
clerecelerile birçok ar -

iı. tinadiden seri bıralmut 
. "-...a-:-"":.~11' 
~halen Avrupada Te 
~ ~ önem kazanmqbr. 
~ Pdaa ahlr"lar vücuda olan 
~ olal.a aotukkanlılık, sinirlere 

.._: 11 k, korkuyu sidermek 
'als.. ~ -. .. için çok mühim olan 
~ ~a.ıflar ltahıetmektedir. Me 
~~,treden yapılan bir atı -
>t~~ d' illa: Tale'Jenin kendiaine 
~~ .... ktıflere göre 700 metre 
~...__ , ~l'llfÜtünü açmadan dü -
~!'İ :!'L~Yada Hkiz aaniye bir 
~ ... ~diyen yere aürükle
lf:.~ a•lııı yerinde olmayan 
-._~ 'l'&r1ı)"apacaiı it delildir. 
!'it~ b• Kutu parqütçüleri -
ıııı...: ~I 11a naetreden yapılmıt bir 
~~~•ardır. Talebeler 300 
,_..~ ailN cliftükt• IODra 
~ 8Çlyorlar 't'e y-. sa
~~ ~lar ic-.inde ini-yorlAr. 
~ 1....:.-:.. ~~tinde oldgp sibi 
~r ... tlerinde atrlq 

.....,.affakıyetle ao~ 

~~ Alstua karanbklan -
~ ~ • iaerinde yapacafı 
'--~ıa.:ıinGlecek oluna hiç 
~ ..... _~ ~okma~ sibi kor-

Nl ---~~ alman ltu derece
~l.~ IC~~et babftir. Sonra, 
~f -- Parafiitçüleri sünün 
~ "-al.:tleri~de atladıldan si
~~ ı.a.a.; ~!Yede yedi, aekiz 

9ltiii ka't'Vetli havalar 

da da atlamıtlar ve muvaff akiyetle 
inmitlerclir. Cümburiyet bayramın 
da yapılan büyük törende Türkku
fU adına yedi paraaütçü ittirak et
mİftİr. O Pn, rü~"'irm IÜrati .. Di
yede aekiz metre idi. Fakat hiç rüz 
ıir yokmut sibi atlamıtlardır. 
Dünyanın hiçbir yerinde rüzsi

nn aflrat.i de.kuz metreyi aımca pa
raıütfe atdınmaz. Gördünüz ki rüz
gar .. aiyede dokuz metreye y~kla
tırken bile Türk Ku,u paratütçüle
ri atladılar. Para9ütçülükte atılıtlar 
kadar yere initler de mühimdir. 
Şimdiye kadar ,n ufak bir kazanın 
yadedilmemit olmaaı da ıöateriyor 
ki, gençler bunda da muvaffak olu 
yorlar.,, 

lnebolu k6y1Glttrlne 
Tohumluk ve 
Yiyecek veriliyor 

t..tiolu, 22 A.A. - Yaz mevai -
minin altı ay kurak sitme•İ bu civar 
ürünlerini tamamen mahvettitin -
den köylülerin yiyeceiini ve to • 
bumlutunu temin için ziraat ban -
kaaı 1300 ton buiday ıetinnittift 
Bu yükü setiren ........ Sinopta fır
tınanın durmaaını bekliyor. Mal çık 
tıfında tevziat baılıyacaktır. Ban -
kanın bu hayırlı iti köylüyü çok ae
vindirmittir. ----
f;erkes Etem ve 
-Reşit serbest 
Bıraklldllr 

Suriyede çıkan "Vahdet" psetesi, 
fU haberi veriyor: 

'"Tilrkiye Cilmhurreiıi aleyhine ıu
ikaıt tertibi teihmeti ile tevkif edilmit 
olan Çerkea Etem ve kardeıi Reıit bir 
istintaktan reçirilmitlerdir. Mütt~ 
hemle!r, kendilerine atfedilen cürmü 
inkir etmifler ve bu itin bi rtalmn 
l'l!~harr~k aja!lılann marif ~ti olduğunu 
soylemıılerdır. Bunun netıceai olarak 
Etemle Reıit adli aebeplere binaen 
aerbeıt bırakılmıılardır ... 

Hakimler 
Arasında 
Değişiklik 
Ankara, 22 ( Huauai ımıhabirimiz 

bildiriyor) - Merain iza mülaz.mi 
Fatma Seniha latanbul aza müli
zimliiine, Sıtnç aortu hi.kim veki
li Feyzi Cemil Kilia ~ bikim ve 
killiiine, Artvin reiai Haaan V ufi 
Gelibolu müddeiumamilitine, eaki 
Çorlu hikimi lanet Kilia hukuk hi.
kimliiine, Oaküdar müddeium!Ufti 
muavinlerinden Ka,if latanbul müd 
deiumumi muavinlitine, latanbul 
aulh hakimlerinden Abdürrahman 
Y enitehir hukuk blkimlitine, Edir 
ne müddeiumumi muavini Rifat 
Salihli hukuk hikimlitine, Erıani 
Oamaniye bakimi Hüaeyin Nevtehir 
müddeiumumiliiine, latanbul aza 
muavini Ali, latanbul aulh büimli
tine tayin edi!miılerdir. 

içtimaiyat kitabı 
A..._., 22 ( Huwai muhallirimiz 

bildiriyor) - Bu yıl liaelerde oku
tulmak üzere huauai bir komiayon 
tarafmdan hazırlanmakta olduiu
nu yazdıinnız içtimaiyat kitabının 
ilk faaikülü bitmi4tir. Bu f aaikül iç
timaiyat ıirit kıamıdır. Bu faaikü -
lün aon bir incelemeden ıeçirildik
ten aonra baaılmak üzere devlet ba. 
aımevine busünlercle ~önderileceii 
umulmaktadır 

Gümrük memurlarına dağı
tılacak ikramiye 

A..._.., 22 (HtNUai muluıbirimiz 
b;ldirivor) - Gümrükler Genel Di 
rektörlüiü para cezalanndan mer
kez hiaaeai olarak 4imdiye kadar 
birikmit olan 40 bin lira kadar bir 
parayı merkezde çalıf&D memurlar 
ra mükif at ve ikramiye olarak tev 
zi edebilmeai etrafında incelemeler 
yapmaktadır . ..;..----

T··..ı. ...... . k D . .. - -7• - .... -9'nnar a aımı 

IComiayonunda Türk 
delegeai 

A ........ 22 (Hwi mulwbiııimiz Wl
den) - Türkiye - 'Danimarka dai
mi uzh\ "mll komisyonuna Tiirk~-" 
• ...... Erwaam aqW.. Fmt ~ 
men tayin edilmiftir. Fuat yakinda 
Kopenhaia sidecektir. 

KUÇU K ANKARA! 
HABERLERi 

e Ankara, 22 (Telefonla) -
Dünyanın en tanınmıt viyolonael üa 
tatlanndan Alman Grummer buıün 
16,45 te Alman aefaretbaneainde 
bir konaer vermittir. Komerde bir
çok tanmmıı kimaeler de bulunmut 
tur. 

Kara denizde 
Fırtına 
Birçok vapurlar Sinoba 

sığındılar 

Sinop. 22 A.A - Bir gün ev
vel başlıyan fırtına bütün şidde
tiyle devam etmektedir. Deniz
de münakalat dunnuştur. Kara
deniz, Uıtküdar. Atilla, Yılmaz 
ve Sami vapurlan limanımıza 
ıığmmışlardır. Karadeniz va
puru Samsuna çıkaramadığı 
yolculannı bugün lstanbuldan 
gelmesi beklenilen Ankara va
puruna aktarma edecektir. 

Bir Yunan gemisi 
demirlerini taradı 

Moakova, 22 A.A - Guetelerin 
bildirdiklerine gare Karadeni% sahil
lerinde tiddetli bir fırtına hüküm ıür
mekte ve büyUk tahribata aebep ol
maktadır. 

Novroaiıki limanında demirli bula> 
nan bir Yunan vapuru palamarlarını 
kopannıt ve fırtına tarafmdan mak
~ra .•';U"ilkl~lllllİftir. Gemi büyük teh
like ıçmdedır. Fırtına şehrin içinde de 
büyük huaı yapllllftır. Bit çok damlar 
uçmUf, vac•nlar devrilmit. telgraf 
direkleri 1an1mq ve telefon telleri 
kopmuttur. 

Hazer denizinin timal ahllinde 
kain Gurcef limanıQda bulunan altı 
büyük cemi ile kırk yedi mavnayı fır. 
tına açıfa ıUrtlklemittir. Bu remile
rin içinde bulunan 78 kitinin hayatı 
hakkında endiıe edilmektedir. Bif 
tayyare ve bir buzkıran cemili bun
larnı imdadına çıkmııtır. 

İki vapur gelebildi 
Karadenizdeki fırtına yüzünden ~ 

maııımıza celmeleri geciken Güneysu 
ve Sadıbade vapurlan dün abam li-

HERGUN BiR MESELE 

1 

Haliç idaresi Bugün 
Belediyeye Geçti 

Yeni idare hiçbir değişiklik yapmıya
caktır - Belediye Reisi izahat veriyor 

Zabıtai belediye memurlan Köprü ultelaini belediye nam.na 
muhalaaa edi)'Ol"lar 

Haliç Soayeteainin dün aon çaht
ma ıünü idi. Sabahtan aaat 21 e 
kadar tarife mucibince aeferler ya
pılmıtt aaat 20 den aonra vapurlar 
birer birer Ayvanaaraya yanaf1Dıya 
batlamıttır. Son poıtayı yapan va
pur da aaat 21 de EyÜpten kalkmıtt 
doğruca Ayvanaaraya gelerek diğer 
vapurlann yanma bailamıttır. 

Amme hizmetinin bir 4akika bi
le geri bırakdmamaaı Ekonomi Ba
kanlığından çok açık olarak bele -
diyeye bildirildiği cihetle belediye 
dün bütün gün bu itle uğraflD•ttır, 
bu cümleden olarak dün belediye
de birkac toplantı da yapılmıttır. 
Fakat bunlardan en ehenuniyetliıi 
aaat 15 te olmut ve geç vakite ka
dar aürmiiftür. Haliç Direktörü Ha 
aan Baarinin de bulunduiu bu top
lantıya belediye batkan muavinle
rinden Nuri, hukuk itleri direktörü 
Muhlia, Baf1Durakıp Hayıri, Akay 
Direktörü Cemil, Deniz Ticaret aa
direktörü Refik ittirak etmitlerdir. 

Baı •• o o A 

•apurlaruua busüaden itihann be
ledi7eye baf lı bir idare tarafından 
itletilmeaine batlanmııtır. Bundan 
baılla doğrudan doğruya belediye 
başkanına bağlı oJmal üzere mu -
vakkat 1»ir idare he,.. eti brulmut
~A.· ~net Aka' Dire~törii Cemi 
lin baılı:anfıJmda dents ticaa'-l u-
direktörü Refik, belediye fen mü -
.. viri Muata(a Hulki, hukuk itleri 
direktörü Muhlia, baflDurakıp Hay 
riden mürekkeptir. 

Soayete zamanrıda tirket direktö 
lüğünü yapmıt olan Hasan Baıri yi 
ne vekil olarak b.ı itte 1'ırakdmıf -
tır. 

caktır. Ve o büroda çalıtan memur
lardan iatifade etmiyecektir. 

BeWiyeye dellir .,. talim 
Diğer taraftan dün Soayetenin öi 

leye kadar belediyeye müracaat e
derek demirbq e~valannı ve mu -
ameleaini aulh yolile devir ve tea -
lim etmeıi lizımıeliyordu. Fakat 
aoayete bundan imtina etmittir. Bu
nun üzerine beladiye birinci hukuk 
mabkemeaine bat·· W'lllU4 ve "tea
biti deliil,, iatemiıtir. Birinci hu -
kuk mahkem .. i iti incelemit, bele-

-4 

Son ltarara ladar Haliç Şirketinden ~n bileti alan 
yolcu 

Son karar verilinceye kadar, Ha
liç vapurlannı bu muvakkat idare 
heyeti ile müdür vekili idare ede -
cek ve bu heyete belediye Akay ve 
deniz ticaret müdürleri maddi ve 
manevi yardımlarJa bulunacaklar
dır 

Haliç vapurlannm burün munta 
zam olarak itleyebilmelerini temin 
edecek olan yat, kömür ve aaire 
cibi lüzümlu maddeleri Akay ida
reai hazırlamıttır. 

Muvakkat idare heveti ile mü -
dür ve-kili, yeni idarenin aanki Ha • 
liç Soayeteai mevcutmut gibi hiçbir 
ite halel selmeclen :alıtabilmeai i
çin dün trece seç vaklte kadar ça -
lıflDltlardır. 

Memurların lıayıtlan 

Bundan batka dün Köprüde Akay 
iakeleainin yanındaki odada Haliç 
.SO.yeteainin "Demuru olup ta muvak 
Irat idare heyeti unrinde çabpnak 
iati,..alerin kayıtlan yapılmıttır. 

Sa.yetenin kaptan. çarkçı. müret
tebat ilkele memuna sihi bittin me
murlan bu idare emrinde çalıtmaia 
iatekli olduklarını bildinnitler ve 
kendilerine hugiinlrii 't'asifeleri bak 
kında direktifler verilmiftir: Yalnız 
müdürden ıayri olmak üzere Soa -
yetenin idue merkezindeki tefleri
le m~~urla!' kaydedilmemitlerdir. 
Çünkü hükUmet ve belediye naza -
nada Haliç Soayeteai halen mevcut 
bulunmaktadır. Ancak bu aoayete 
it yapmakta aciz söatermiıtir. Bu 
itibarla aoayetenin idare merkezle -
rile bu. merkezde çah,.n memarla
n iserıncle muvakkat idare heyeti
nin h~ir hakla l'öriUmemektedir. 
Bunan için mu•akkat idare aoaye -
tenin merkez ltüro.una el koyınıya-

mınnnıra ıelmitlerdir. 

Portekizde de fırtına! 
Lizbon, 22 A.A - Portekbin pat 

kıyılarında tiddet\i bir fırtına ve tal· 
nık olmuııur. Portoda bir ev yılal
mııtır. Gemilerin limana ıirmeai ve 
çı~ma .. imklnıız bir hale ıelmi,tir. A 
veıro açıkla ·ında denize inmek üzere 
bulunan bir deni% tayyareai riizgira 
kapılımt ve denize dÜfDlÜftilr. Tay
yare batmqbr. Pilot kurtanlabilmifae 
de aldılı ytralarm teairile 6lmüttUr. 

diyenin iateiini yerinde bulmUf, 
azaamdan üç kitinin devir ve tea -
lim itinde bulunmaama karar ver -
mittir. 

Belediye bu karan aldıktan aon -
ra aoayetenin vapur, iakele, ve bi
letlerine tahmini bir kıymet koy -
mak, aonra da bunlara. vaziyet et -
mek için üç heyet kurmuıtur. Bu 
heyetlerden her birinde birer ha
kim, birer belediye mühHdiai, A
kay idareainin b;rer mümeHili ve 
belediye nimma belediye müdürle
rinden birer ki~ bulunmaktadır. 

Heyetler üç koldan i•e br.ılamıt -
lar biriai vapurlan, diieri iakele ve 
biletleri ve üçüncüıü de Sosyetenin 
dihr iılerini teaellüm l!lmilllir. 

Bu muamele ıece reç vakte ka
dar aünniif, ve reuni zabıtlar tu -
tulmuıtur. 

Vapurlar maayene edilJi 

Deniz Ticaret Direktörlüii iki 
aündenberi oldutu sibi dün de Ha
liç ~veteam•n ial31" halde olAn va
purlarmı .... kere ..... '-ıınl ....... 
yeneden tfeçirmittir. Dün alqama 
kadar aoayeten;n vapu1"lanndan an 
cak aekiz taneainin Mfere yarar bir 
durumda olduiu anlqılmqtır. 

Şar6ayın iaalaatı 

Haliç Soayeteainin itini bırakmaaı 
üzerine hUıl olan durum hakkında 
il ve .. rbay Muhiddin Uatündai 
dün ak.-m seç vakit. razetecilere 
demittir ki: 

- Halic •apurlan "ann aabah • 
tan <bu aahahtan) itibaren beledi
yeye 'batlı bir idare marifetile iti• 
rine devam edec-eklerdir. Bu va.,ur
ların i,l~t;lmeaile me .. ·ul olmak ü
zere ltelediye Nialiline batlı ola -
r~k ~ir idare heyeti t .. İriı edihnia
tir. Sırket zamaamda müdir velril-
liii yapınıt olan Haaan Baari bel• 
diye riyaaetince yine müdiir Tekilli 
finde bD'akıhnıttır. 

Kaptan. çarbçı, mürettebat sibi 
tirketin diier memurlan it belediye 
ye geçtikten......,. çalıtmalı-nna de
vam edeceklel'ini imzalarile kabul 
ettiklerinden fine ialerinde çalı•• -
ceklardır. Akay idareai İcap eden le 
vazımı ödünç olarak :reni idareye -· . 

Hediye yiyeceksin! 
Kuduz lakırdılan olurken fena 

bir teaadüfle dün aktam yemekte 
dilimi ıaırdım.. Ne de acıyor kifir ! 
Acaba dilimin ne acı dduğunu ısır
madan anbyamaz mıydım? v. 
acaba dilimin acıaını anlamak için 
mi Allah bana dilimi mrttı?. 

Dilimi ıaırmca elimi ıayriihtiya -
ri atzıma ıötürdüm. 

Anamaordu: 
- Ne oldu? .• 
- Sorma J Dilimi ıaırdnn. Fena 

halde acıdı •• 
Gülerek cevap verdi: 

1 
- Hediye yiyecekain ! 

1 
- V azıeç ! Dedim; öyle bedi-

i yedeıa. .. Fena J.,Jde canım yandı. 

1 

o rü• rörmüt bir ana tavrile be
ni t ... m etti •.• 

- Nekadar çok ıaırınan bedi -
1 yen o kadar büyük olur. Yapabil • 
ı aen de dilini b:.iabütün yeaen o za-

l. man b\c:livenin büyüklüğüne ölçü 
olmaz. Lakin aana öiüdüm olaun: 

1 Sıfır dilile bealen, kendi dilini ye
. me! Dedi. 

8.FELEK 

Kral gelince 
[Baş tarafı 1 incide 1 

diliain, Kral tarafından tekrar b
binttye memur edilmiyecetini anla
dıktan aonra aiyaaal hayattan çekil
meye mecbur kaldıirnı yasıyorlar. 

HükUınet sazetelere bir teltlit 
vererek, krala yalnız adi cürümler
den mahkUın olanlann cezalannı 
affetmeyi tavaiye edeceiini bildir
miıtir. HükUınet aiyaaaaı ıenel bir 
affe müaait delildir. 

Bazı f&yİalara ıöre Çaldaria ve 
Metakaaa ?artileri birletmitlerdir. 
Metakaaa bu partinin lider muavin
liiine setirilmia 7 . 

V enizeloı gelecek mi? 
Atina, 22 ( Huauai muhabirimiz -

den) - Anekaartitoa gazeteai bu
sünkü nüahaaında Kral Jorj'un Pa
riate kaldıiı ıünler zarfında Veni
zelw ile ıiriiftüiünı. ve bu ean"da 
ikiai araamda tam itilif hiaıl oldu
iunu ,.....Jdadır. Bu havadiae na
aaran Veaizeloa, Yunaniatana ıel• 
cek fakat Giritte otur•caktır. 

8a ...... '*rac!a muhteli.· aurette 
tefıir edilmektedir. Siyaval çevren
ler buna inanmak iatememi,lerdir. 

Bakır Yolu 
Açıldı 

[Batı 1 incide J 
iıtasiyonu ile D i y a r b e k 1 r 
arasındaki 160 kilometroluk kısım bu 
sene batarılmııtır. Bu hattın diğer 
hatlara nazaran büyük bir zorluğu 
vardı. Çünkü bu 160 kilometroluk kı
sım, Gölcük aahili ve Dicle vıadisi gi
bi çok çetin yerlerden reçiyordu. O
nun için çok emek ve çok para sar
f edildi. Bu parçada yekunu 7761 met
roya balif olan 33 tane tünel açıldı. 
Dicle üzerinde beton köprüler yapıl
dı. Bu hat için 12.766.800 lira har
candı. Ve her kilometroıu vautf 
80,000 liraya ıeldi. · 

Fakat sayın Bayındırlık Bakanı A
li Çetinkaya, hiçbir zorluktan çekin
miyerek bu çetin iti de en kıaa bir 
zamanda batardı. 

Çok yalanda Ergani balar madeni
nin itlemeaile bu hat için aarfedilen 
para tamamen çıncak ve bundan son
ra bu çelik yol. yurdumuz için bir ıer· 
vet oluğu haline celecektir. 

Buriln Erıani bakır madeninden, 
rasyonel bir çalııma ile senede 20,000 
ve hatti 24,000 ton bakır istihsali ka
bildir. Bakınn kiloau 70. kurut rad
delerinde olduğuna göre, eier ıene· 
de 20,000 ton iatihaal edilecetini far
zedenek, balarm bbe ıetireceği pa
ra 14,000,000 Türk liraaidır. Bun
dan ba1nnn maliyet fiatini çıkaracak 
oluraü Erıani yolunun belki iki .e
nede tamamen masrafı çıkaNcalmı 
tahmin edebiliriz. 
Kaldı ki, Erıani balannın evaa

fıru, dünyada mevcut bakır maden
lerinin enafından da çok yiiktektir. 

Bizim fimdiki halde her aene vaaa
ti bakır ithalitımız 2,540 tondur. E
ğer, bu maden ifledikten aonra her 
sene 10,000 ton ihraç edebilirsek, 
dünya piyasalarındaki bakır fiatleri
nin normal aeviyeaine göre 1,000,000 
lngili% lirasına yakın bir kambiyo ge
liri temin edebilmemiz mümkündür. 

Onun için çok ıeçmeden Türkiye. 
elektrifikaıyon ve endüstri plim için 
ıa.myeıen bakın içeride temin eder
ken, difer taraftan da en birinci ba
kır ihracatcıaı memleketler arasında 
mevki alacaktır. 

Dün açılan balar yolunun bu itibar
ı.. e~em~iy~ti çok büyüktür. Tren 
dildüklerı Dıyarbekir • Ergani hattın
d. çınladıkça. Merain limanı da bü
yük b~~ lnkitafa kavupcaktır. Hükil
met butun Ergani ocaklanna hayati
yet veren çelik ağı kurarken 8bür 
yandan da Mersin limanında mihani
ki tesisat vücude getirmittir. Bu sa
yede yeni hat, Türkiye için muhtelif 
cephelerden yeni hayat kaynafı ola
cak ve mühim çalıtma imlinlan te
min edecektir. 

TAN 
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ı~o. <tl Yazan: Zıya ŞAKIR 

Yusuf Paşa Boğulduktan Sonra 
Mecnun Ibrahim 

Emrini Geri Alı1Jord.u 
Fakat Yusuf Paşa, şu feci ölüm 

anında bile, yine mert ve yine metin 
idi. Bir kılı bile kıpırdamamt§, yana
ğının a~ı bile solmamıştı. Hiçbir mu
halefet ve mukavemet göste. meden, 
başnı bostancılann kemendine uzat
m.ştı •.• Giritte; volkan gibi yerden 
kaynıyan lağam ateşlerine, yüzlerce 
toptan fışkıran taş ve demir güllele
re, binlerce zıhlı şövalyeye mağ!Up 
o~mıyan koca (Hanya kalesi fatihi) ; 
şimdi burada iki bah.1rı çıplak bos
tancının yağlı kemendi a!tında can ve
rivermişti. Lakin, daha o yağlı ke
ment boynundan çrkarılm.ldan koşa 
koşa bir haseki gelmiş: 

- Efendimiz ferman buyurdular. 
Sakın boğulmasın. 

Demişti .•. Ne çare ki; artık iş iş
ten geçmişti ... Haseki ağa ile kapıc. 
la :- kehyası, Revan Köşkünde buluna11 
padişaha gelmifler: 

- Şevketlu sultanım!.. Cenabı 
Hak, aleme rahmet olan mübarek öm-

rünilr.e ömür berekatı ihsan buyur· 
ıun. lradei phaneniz, yerini buldu. 
Demişl~rdi. O zaman, me~nun Ih a

him kalbinde ;t<:ı l•:ı neılanıet h\.•!iet
m i2: 

- Getirin m~yyitini olsun göreyim. 
Demişti ... Yusuf hışanm biruh ce

ıedi, küçük bir h.ılı ~eccade iç111dc Pe· 
tırilmi~. Ibrahimin önüne bırakılmış
tı. lbrahim ye inden kalkmış; ellerini 
böğürlerine da yamı§; önünde, upuzun 
yatan bu hareketsiz vücudun üzerine 
eğilerek birkaç ıaniye bakmrı; ve 
sonra hüngür hüngür ağlamağa ba~
lamış: 

- Kırmızı elma gibi yanakları 
varmış. Yazık oldu ki kıydım ... Hay, 
sc!ni boğan eller kırılaydı ... Dilerim 
Bari hüdadan, seni bu hale koyanlar, 
onma sın. 

Diye, feryat etmeğe başlamıştı 

• Valide Sultan ile Padişah Ibrahim 
ııasında vukua gelen mücadele, sara
yı titretmişti. Ibrahim, elindeki el
mas saplı siyah abanoz asa ile anneııi
r.in üzerine hücum tmiş, döğmek is
temişti. Fakat, yarım asrrlık hayatını 
sarayın entrika ve fı tınaları arasında 
geçirmiş olan Valide Sultan, şu kısa 
cümle ile oğlunu olduğu yerde tevkif 
~ylemişti: 

- Hele dokun. Hele, parmacığının 
ucu ile şöyle bir dokun. Alimallah, 
ta- nlursı•n . At mevdanındaki dikili 
taılann altında, taj kesilenleri görüp 
ibret almazsın: hey uslanasıca ... 

Bltıl itikatla - ın tesiri altında bütün 
Eihniyet ve muhakemesi dumura uğ
ramıı olan Paditah lbrahim, bu söz
ler kar~ısında duruvermis; gözlerinin 
önüne Sultanahrn•t meydanındaki di
kili tasların altındaki oyma resimler 
gelmiııti Sa-ay ve şehir halkı bunla
ra ; (analarına pay verdikleri için böy
lece taş kesilmiş çocuklar) derlerdi. 

Ibrahim, yarıda kalan öfkesini baş· 
ka türlü teskin etmek istemiş: 

- Var. imdi. Bu-ada sokranıp dur
ma. Neyin var, neyin yoksa derle. 
Kalk git. Edimede ikamet eyle. 

Demişti. Kösem Sultan, azametinin 
daha ziyade rencide edilmeslhden 
korkarak: 

rülmüş iş midir Allah bilUr, 
yiesin çekersin. 

sey-

Diye, ağlaşmağa başlamışlardı. 
Padişah lbrahim, bu manevi tehdit 

karşısında, derhal gevşemiş öfkesini 
yenebilmek için asasını yerlere ve du
va lara vura vura, Altın Yol dan ge
çip Has Odaya gitmi§tİ. 

Artık sarayın havasıııa bir ağırlık 
gelmiş; günlerce ve gecelerce süren 
içki ve saz alemleri, birdenbire duru
ve mişti. 

Paditah, en ehemmiyetsiz şeylere 
derhal öfkeleniyor; bir türlü önüne 
geçilemiyor: hemen her hiddetini, 
uzun sinir buhranları takip ediyordu. 

Cinci Hoca, telaş · içinde idi. Hiç 
akıldan ve hayalden geçmediği halde, 
Yusuf Paşanın böyle feci bir ~ekilde 
öldürülmesi, onun içine büyük bir 
ko · ku vermişti. Günden güne artan 
sinir nöbetlerinin önüne geçebilmek 
için bütün gayretini sarfediyor. padi
ıahı uzun uzun nefeslerden ve tesbih· 

lerden geçiriyor; fakat ne bu nefes ve 
tesbihler ve ne de miskler ve zağferan 
larla yazılmış muskalar; artık Padi
şah lbrahime kar etmiyordu. 

Günler geçtikçe, buhran artıyo- ve 
sıklaşıyordu. Vakit vakit padişahın 
boğazına bir §ey tıkılıyor; saatlerce 
hafakanlar içinde çırpınıp duruyordu. 

Cinci Hoca, yine bi· gösterişle bu
nun önüne geçmek istemiş; bir gün te· 
laş ile padişaha gelerek: 

- Sevketlim !. Üç gündenberu 
ecinni padişahın hapsetmiştim. Ya, 
;evketlu padişahımın derdi ne idüğü
nü söylersin veyahut, seni salmam; 
demi~tim. Nihayet ecinni padişahı, 
!l!İ!T',ı; cevab•nı v"rdi. Cukurbostanda 
bir kör kuy"' vardıp. Padipahınıza sihr 
eclip o kuyuya atmışlardır. Varrn, çı· 
karın . Marazrnrian, elbette halas bu· 
lur; diye kasem eyledi. 

Dedi . 
Cinci Hocanın bu sözleri karşısın

da P adisah Tb ahimin gözt,.ri faltası 
gibi açıldı. Derhal bostancrbaşıyı ça
ğırdı: 

- Cukurbostanda bir kör kuvü 
varmıs. Bana sihir düzüp içine atmış· 
lar. Seğirt. Bul, getir. 

Dive bağırdı. Bostancrbaşı. maiye
tine de· hal aoamlar ve kuyucular al
dı. Atma atlıodı. Cukurbostana davan
d ı Bir kö"ede. üstüne taslar yığılmı~ 
kör hir kuvu vardı. Derhal icine ku
vueular indirerek arattı. Kuvucunun 
bi i, kecelcre sarılmıs, bohca S?ibi bir 
şey çıkardı. Bostancrbaşı, korka kor
ka bunu aldı. Atrnı catlatarak saraya 
getirip. Cinci Hoca ile Padişah lbra
himin Ö'lÜne bıraktı. 

- Hoş imdi, lbrahim ! .. Padişah
sın. Hükmedenin. Anacığını, tatra 
t1ürmek istersin. Pek Ala. Biz gideriz. 
Amma, burası bir gUvercinliktir. Sa
na da kaltnaz. Tez ferman et. Yol ha
zırlığın görsünler. 

Cinci Hoca. vere derhal bir dai · e 
<;izdi . Eline o bohr.avı alarak daire· 
nin ir.ine Pirdi. Yfiksek !!esle okuma
ba ha.,lad•t!ı dua mı-ıltıları, Revan 
kö• kiiniin mermer ve cini kaoh du
varlanndıı aksetti. Padisah Ibrahim 
de. oturdul!u verden merak ile hoh
caya doğru eğilmi~ti. Cinci Hoca kat 
kat ve ~enk r~nk bezlere sarrlmrs ('). 
lan bohcayı okumakta devam t.derek 
a ğır aibr actı .. kinden, - sabun kı
lıbınd:ın ovularak vapılmış - bir in
s;p1 ı1ek1i cıkıırdı. Bu seklin tam P.Öğ"
süııde, iğne ile saplanmış bir !<ağıt 
vardı. 

Hemen. yerinden srcradı: 
- Get padişah,m. Bir besmelel l'e

rife çek te, fU İğneyi kendin çek •ÇI

kar. 
r :\rltf!tll varı 

Cevabını vermitti. • 

Diyarbekir Hattı 

Ali Çetinkayanın Söylevi 
Açılan Hat Bizi 

Cevherine 
Bütün Doğuya 

Yalnız Bakır 
Değil 
Bağlıyor 

datakhaneıerııe ..• Sarayıarıı~ •.• .::.eıahat ve cınaıet· 
lerin işlendi§i mahallerlle bUtUn Paris •••• 

f şte bu hafta S A R A Y Slnema•ll1111 

3östermekte oldu§u EUGEnE SUE'nün büyük ront•" 

İhtiraslı dehsetli ve realist filminin mevzull 

, ........................................ ~' 

Dünyanın en uzun ve modern köprüleri araaında yer alan Diyarbehir -
Fevzipa§a hatti üzerinde bulunan Firat köprüsü 

MELEK Sinema1ında 

\dolf \V ohlbruek - Renate Muller 
ve George Alcxander 

arafından •maalıiı b·r ıurette 
yarahlao 

• iPEK SİNEMASIND.4 

Afk, ihtiras ve kıskartc:lt~ 
tllml olan 

SEVEN 
3ÖNÜL .. 

OYUNLAR! Oldürür mü? ... 
ilmi aynı muvatfakiyetle 

1

Heyecanh filmini muti•"' 
devam ediyor. 

ilaveten: PARAMOUrfT 

görUnUz. 

Ali Çetinkayanın şimendifer si- lüzum gösterdiği tesisatı vücude ge
yaaamızın, yni açılı§ın ve Üzerinde- tinnek ve fabrikalar kurmakta çok 
ki tesisatın önemini izah eden ıöy- ehemmiyetle uğra§ılmaktadır; ve 

' • DUnya Haberletl~ 

--~--------------------------------~ ~ 111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111•• 11~1 
!evi şudur: yakın bir zamanda tam bir faaliye-

"Sayın yurtda§lar: te geçilecektir. . 
Kömür yolunun Karadeniz kıyı • Yurdumuzun en feyizli yerlerın -

aında, Filyoıta açılma törenini ya- den biri olan bu havalinin mahsulü 
pıp dön::!ükten sonra ayın yirmisin- ile beraber bakır cevl-eri ve bunun 
de trenle Ankara'dan hareket ede- işletilmesi için icap eden kömür ve 
rek ayni töreni yapmak Üzere de- madene vakın bir sahada ke~folu
ierli yurdumuza Diyarbekire gel· nan kro~ madeni ve ıair levazımın 
dik ve her şeyden evvel, Atatürk'ün nakli demiryolumuzun en emin bir 
pek yakinden tanıdığı ve çok ıev - surette iıletilmeıini ve verimini te
diği Diyarbekirlilcre krvmetli &elam min edecek i.mHlerdendir. 

i illiHADI Milli 1 
~ Türk Sigorta Şirketi l 
~ Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eylel'İI' 1 
E Sigortaları halk ıçın müsait teraiti havidir• ı 
= 1 E Merkezi idare•i : Gcılatada Vnyon Hanında i 

l ve ıevgil crini getirdiğimizi teb~ir Hükümetin cıkardığı Ergani iı • 
ederim. Ankaradan itibaren tren - tikrazını tehalükle ve pek kısa bir 
le Anadolu yaylalarını boydan aşıp zamanda kapatılmaaı husuıunda 
Kayıeri - Niğde - Adana_ Fevzipa halkımız tarafından gösterilen bü
şa • Malatya - Elaziz ve Ergani Ba- yük itimadın nekadar yerinde oldu 
kır madeni istasyonlarından geçe - ğu yakin bir gelecekte filen görüle
rek kat'ettiğimiz meıafe (1315) ki cektir. 

E Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 1 i : Telefon : 4.4887. 871 ! 
- ~·· • 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

lomelredir. Bu me§hur bakır madeninin yolu 
Diyarbekir Anadolunun lran ve Üzerinde bulunma•• dolay .. ıile ı.. .. -

lrak sınırlarında büyük bir mınta - kır yolu adını verdiğlmtt bu hat es
kanın ilk ve müh'''• tienderlerinden ki Bağdat yolu üzer:ndel<i Fevzipa
ve transit merkezlerinden biri ve es §a iıtasyonundan ba§lıyarak Sey -
ki Şark kervanlar·nın uğrak yeri ve han. Maraş, Gaziantep vaayetleri
tarihi bir belde olduğu malümunuz nin topraklarından creçmekte ve şi
dur. Eskiden. on dördüncü ve on be. mMi .-rki iati&u.••tinde M•latya 
şincı asırrarda Sarkın yelkenli gemi ve Elaziz vılayetlerine uğrayarak 
leri Hint Denizini katederek bir ta- y olçatı istasyonunda Elazize bir 
raftan Kızıldeniz vaaıtasile Mısrr kol ayırdıktan sonra Cenuba doğru 
kıyılarına diğer taraftan Basra kör dönerek Ergani Bakır madenleri -
fezini ve Dicle suyunu takip ede • ne, ve Diyarbekire varmaktadır. Şu 
rek Musula gelirler ve buradan ha- suretle hattın icerisinden geçtiği al
mulelerini kervanlar vaaıtasile Di- tı vilayetin nüfuıu bir milyon yedi 
yarbekire ve Diyarbekirden Anado yüz bin ve civarında bulu~ıı.n .. di ğe~ 
luyu katederek Garba ve lıtanbula dört vilayetin nüfuıu yedı yuz ellı 
doğru naklederlerdi. z bin olduğuna göre hemen iki buçuk 

Hattın önemi m"lyonluk bir halk kitlesi bu yolun 
O tarihlerdeki Diyarbekirin i- feyzinden daha yal<ından istifade 

pekli ve pamuklu dokuma ve sair etmiş olacaktır. 
san'at itleri en makbul ticaret em- Hattın uz.unluğu 

I, bu bakır yolunun F evzipaşadan 
Divarbekire kadal' olan uzunluğu 
(505) kilometredir. 

tialarından biri idi. 
Divarbekir bugün demiryolu va -

ııtasile bir taraftan Malatya ve Si
vaı Üzerinden Samsun'da Karade -
nize ve d:ğer taraftan yine Malat
ya ve Adana Üzerinden Mersinde 
Akdenize ve Kayseriden geçerek 
Cümhuriyetin idare merkezi ve kıı.l 
bi olan Ankaraya ve daha ötede 
Marmara ve Ege denizine bağlan
mış oluyor. 

Şarka doğru 
Hat fÜphesiz Diyarbekirde kal • 

mıyacak; Şarka doııt ve kardeş 
memleketlerin demiryollarına ka -
vuşacak ve birleşecektir. 

Diyarbekir ve haval:si ve Şark il
leri bu defa da 14 ve 15 inci asırlar 
da olduğu g:bi ıarktan Garba geçen 
kervanların uğrağı değil; fakat 
ıarptan farka yirminci aırın me -
deniyetini, fen ve sanatını naklede
cek olan Demiryolunun ve ticaretin 
mühim bir merkezi olacak ve fÜp -
hesiz büyük b:r umran ve refaha da 
enni§ bulunacaktır. 

işte bu tarihi yurt parçasının bu
gün umran ve terakki yolunda hu
sule gelen değişikliği, yeni ·ı urk 
rejiminin ve Atatürk devrinin ve 
onun büyük Başvekili ismet lnönü 
hükümetinin şaşm'\2 §imendifer si
yasetinin hayırlı ve mühim ve müs
bet neticelerinden biri olduğunu gu 
rur ve iftiharla görmekteyiz. 

Cevher hazineleri 
Sanayi aleminin daima gıpta et

tiği kömür, bakır gibi iki kıymetli 
cevherin en verimli hazinelerine 
malik olmak yurdumuzun en büyük 
nasiblerinden biridir. KC:;mür, en
düatri ve nakil iıleri İçin ıonıuz bir 
kudret kaynağı olduğu gibi Bakır 
da batta elektrik olduğu halde ıa
nayi için en mühim unsurlardan bi
ridir. 

Üzerinde 37 adet iıtaıyon ve 
( 13609) metre tulünde ( 64) adet 
tünel ve ( 1910) adet menfez ve bü
yük ve küçük köprü vardır. Bunlar 
aaraında Göksü viyadüğü ve Fırat 
nehri üzerindeki betonarme köprü 
(Fırat köprüıü) yer yüzünde sayı
lı fen ve san'at eıerlerinden birer 
örnektir. 

Hattın maırafı ( 65) milyon lira
ya baliğ olmuştur. Bu paranın yal -
nız ( 12) milyonu dahili istikrazla 
( 53) milyonu da devlet hazinesinin 
daimi varidatı ile temin edilmi§tir. 
Hat 1927 senesinde kömür yolu ile 
birlikte Nafıa Vekaletinin mühen -
dislerinin fenni nezaret ve müraka
besi a l t ı n d a 1 ı v e ç ve D a
n i m a r k a g r u p u vaııtaıile 
inşa edilmeğe b a ş l a n m ı ' t ı r. 
Bu grupla hükumet arasında yapıl
mış olan mukaveleve göre inşaat 
(436) ıncı kilometreye kadar de -
vam ederek Ergani bakır madeni 
hizalarını geçmiştir. 

Grup buraya kadar olan ve~ibe · 
lerini kömür hattında olduğu gibi 
memnuniyeti mucip bir surette ba
şarmıştır. BunClan sonraki Diyarbe -
kire kadar olan ( 70) kilometrelik 
kıamın yeniden mali bir tertibe ih
tiyac kalmaksızın doğrudan doğ -
ruya kendi fen adamlarımız vaııta
şile inşa edilmiıtir. 

282,300,000 lira şarlettik 

Yurtdaşlar: 

ki!ometreye hali~ ~l.an bu yeni d~- 11• FERAH sinemada_., 
mıryolu şebekesı ıçın devlet hazı- Bugünden itibaren 
neaiıuf,.n ?A? ~on nnn ı;p,. .... ı.,f;ı . 

mi§tir. 1 

Ortalama bir hesap il~ her ıene
ye (23,525,000) lira masraf ve 219 
kilometre yol düımektedir. 

1 

SÖZ BiR 
ALLAH Bi~ 

Dünya havacliıleri .JEAN ~ıf: 
run,-.,· ..... otn G'-'L, 

Bununla beraber işbu birinci dev ·
re içinde Ceaupta Antalya, ;ıarkta 
Erzurum hatlarının intalarına baş
lanmı§ ve devam edilmekle bulun

--•ŞARKiSi 

mu§tur. 
5100 kilometrelik hat 

Gerek bu hatların ve "erekae Va 
na ve hududa doğru yapılması 
musammem hattın İn,a'>ınll ayni 
hız ve hamlelerle devam edilecek -
tir. Bir taraftan bu yeni hatların : 
inşalanna devam etmekle beraber 
diğer taraftan 1934 teneıinde Ec
nebi imtiyazı altında olan 706 kilo
metrelik lzmir - Kaaaba temdidi 1 ! 
hattı ıahn alındığı gibi bu ıene de 
610 kilometrelik Aydın hattı ıatın 
alınacak Devlet demiryollanna il
hak edilmittir. Bugün devlot demir 

1 

yolları idareıinde işlemekte olan 
hatların yekunu evvelce ıatın alı - ·. 
nan Anadolu ve Bağdat hatt• ile di
ğer bazı •ube hatları da dahil oldu 
ğu halde ve yeniden inıa edilc!ınler 
le beraber (5700) küsur kilometre-
dir. ' 

Bu yekuna Sivaı - Erzurum •e 
Malatya-Sıvaa iıtikametlerinde İn -
fil edilmit olup henüz llÇılmamı§ o
lan hatlar dahil değildir. 

Yukardanberi izahına çalıttıiım 
demiryollarımız bugÜn Cümhuriyet 
hükumetinin milli birlik V• varlıiı
nın ve içtimai ve iktisadi •iyaaetinin 
lemeli olmuftur. 

Memleket müdalaa.ı bakımından 
iatiklal. savatında karıılaıtıiımııı 
güçlüklere bir daha maru.a lıalmı • 
yacağız.. Husuaiy(e yolauzluk yüzün 
den harbiumumi facialarını tekrar
layıp ta ız.tıraplarınızı Yatatmak i•
temem. Bugün vatan müdalaıuına 
bir işaretle hemen ülkemizin her 
köfesinden derhal koımak V• yetiı
mek imkônlan temin edilmiı ve edil 
mektedir. 

içtimai bakımından dahi vatan -
da§larımızın biribirile kaynafmala
rını ve milli birlik ve kültürü temin 
edecek en mühim bir amildir. 

Mılli ekonomi bakımından da bir 
birinden farklı olan muhtelif iıtih
ıal mıntakalarımızı iktiıat ıartla • 
rına ve halkımızın hayat ve maişe -
tine uygun olarak yapmakta oldu -
ğumuz tarifelerle biribirine baila
m akta ve milli ekonomimizia tam 
ve mütevazin bir surette inkitafına 
hi.dim olmaktadır. 

ilk tren 6u ıa6ala Hay. 
darpafCU/an ltalkıyor 

.. 

MAHALLESİ 
VE 

ÇORBAYI 

HASA~ 
Özlü Ünlaril6 

1 ,,. 

yapınız Hasan yulaf, piriııÇı b'' 
tatee, ~yaz muıır, arp• •• ,JIP 
dem türlü özlü unlarile y•P it' 
ıütlÜ maballebiye bir parÇ;d•1 
mik karıttırınız. Ha .. n Su ııef" 

1 nitaıtaıı ödü unu ıud• t~el 
il aiı pitiriaiı, üzerine P~ j,I" 
1 • e.., koyunuz, Hasan mercıııı _ ... 11· 

~ııo -zelye, yulaf, patatu o _,,. 
. -~ o rile çorba ye pOre y•P ti'" 

1 fasetlerine 'doyum olnı•1 .,,,. 

adü ualarile çocuklar11111
' ,..ti~ 

l leyini:ı Tombul toaıbul, ı;si 
il ııbi olurlar. Haaan ç•ç!:; ~· 

unile ekmek yapınız. .~· 
zetlidir, Mutlaka H .. • 11 111 ı;slO 
ıına dikkat edıniı tt•,.~111ı•· 
unlar• n~fHetini on ıenr ~i~ 

" faza eder. Dam• taıedıf· 
kurt.anmaz bıç boıulııı•• 

il ". Hasan depoS ' 
il of1" 

1~ Aabra, l.taobul, Be1 J 
\. s~ 
--====~ 
1 

Dr. lHSAH SA r•ttJlf 
BaktariyoloJ ı Lab0 ır"'~ 

Umumi kan tahli1~~99e~· 
nolrtai nazarından ( 11 Jtil~ 
ve Kahn teamUlterİ) k• ıs' ._.ı 

Kapının önünde a~laşan padi§ahın 
hemşi·eleri, daha fazla sabredeme
rnişler. Içeri girmişlerdi. Şimdi, acıklı 
bir sahne canlanmıştı. )ultanlar, pa· 
dicıahın ayaklarına kapanmışlar: 

1'._ Aslanım! .. Niçin el sözüne uyup 
•nacığını horlarsın. Valide Sultan 
ıürgün etmek, Ali Osman arasında 2ö· 

ZA Yt - İstanbul İthalat eümrüğün
den almı~ olduğum 317831 No. lu 
3-10-935 tarihli 15862 kuruşluk de
pozito makbuzunu zayi ettim. Yenisi
ni akıcağımdan hülmü olmadığını i
lin ederim. 

Dünya kurulalıdanberi yer altın
da kalmı, olan bu iki hazinenin ka
pılarını acarak yirminci aınn en ye 
ni ve mütekamil usulleri ile işlet - . 
mek ve bundan yurdumuzu fayda
landırmak Cümhuduk hükumetinin 
gayelerinden biridir. 

Bunun içindir ki, bir taraftan de
miryolu aiyasetimizde devam eder -
ken diğer taraftan cevherlerin bu • 
lunduiu ıahalarda fen ve aanatın 

Bilirsiniz ki, §imendifer siyase -
tine Cümhuriyetin ilk yıllannda ve 
ismet Pata hükumeti zamanında 
ba§lanmıttır. Bu siyasetin ilk hede
fi Ankaradan başlıyarr11k Kayıeri • 
den geçmek Ütere Sivasa ve Sam -
sundan baılıyarak yine Sıvasa var 
mak ve kömür havzasını iç Anadolu 
ya bağlamak ve Akdeniz kıyıli'lrın
dan bakır madenine erİ•mek ve 
Kayseri Ulukı~la ile Kütahya Balı
kesir aralarını b:rleııtirm •le idi 

Hemen on ıcneye varan devre 
içinde aıraıiyle bahsedilen hatlar ya 
pılmıı ve bugün kömür ve bakır 
yollarının işletmeye açılması ile is
tenilen gaye elde edilmi!ltir. 2628 

Diyarbekire ilk tren bu ıabah ıa
at 10,40 ta Haydarpaş-ıdan kalka • 
caktır. ilk aefer için birçok yolcu
lar daha dünden yerlerini tutmuf-
lardır. Divarbekir postaları Elazize 
kadar her ıün itliyecektir. Elazizle 
Diyarbekir arasında haftanın 3 ıü
nünde gidiş, diğer 3 .:ününde de ge 
liş postaları yapılacaktır. 

T.f ve ır 
vatı sayılması. ~ 0 idrar· tltı 
haatahkları teşhısi, e t ll ııfl 
gam, cerahat, kazurat ~ tıll5 ef• 
lilatı , Ültra mikroskoP~'re· .e~ıı ıı 
aşılar istihzarı . K_anda "ktarl•~ 
Ktorilr, Ko!lesterın m~ 'l"tl 

tayini, Divanyolu No.l l · 
..__ ... wmaı.-.ı. 

·Hasan Ecza deposu sahibi 
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SC>:N I-1.Al3ER 
italya - Habeş 

( Bat tarafı 1 incide) . 
Kıtaat taralırulan allnflonan un

parator, hatalan aiyaret etmİf H 
ha.talann ailelerine hediyeler da -
iılmJftır. Daiakur üaerine yapılan 
bir hGIHI bcu,,ancncla afır .auntte ya 
ralandıiı halde ltııa.ındon aynlma
makta i.rar etmİf olan bir onbGfl 
yaralarynın tuiriyle ölmüffür. 

Grand-DO 

Almanya-Fransa Müzakereıeri 
ALEKSANDR'ın 

l-1.A T~A.L.A.~ 
H 

No. 38 Çeviren: M. Raıım OZGJ:!;L'J ,, 
Alman - Fransız Yakınlaşmasının Husu/ünü Cicikada •Üel bir rnftli. lturul • 

mUJ ve cephe lııımandaplan impa
ratora ~at vererek ltalyanlann 
henüa Kauabeneh' e 11armaclrlclan
nı ve ileri hareketlerinin F alon neh 
rinde durclufanu teyit etmitlerdir. 

Çarlığın Çökmesindeki Sebepler 
den Birisi de Temin Edecek Mühim Nokta, Fransız

Şovget Paktının Hitler Tarafından Kabulüdür,, Adiaababa. 22 A.A. - Resmi bir 
bildirikte Habetistan ve Somali hal
kının Habet imparatorunun Ogaden 
cepheıindeki seyahati eınaaında ken
diıine kartı bağlılık göıterileri yap· 
mıl oldukları beyan e~ektedir. . 

Çahn Kendi Alemine Dalmasıgdı 
O.Ş POLiliKA 

Zecrt tedbırıerln 
Şıddetlenmesi 
c..ı.. Puseainclen itibaren ltal
~ zecri tedbirl..U. tatWune 

. ylıe beraber bunlarm ıid-
~ için lmnetli bir cıen
hll laelinni,tir. Zecri t~ eko-
11Clılnilı t.afı. malUaı olduiu üzere, 
~ ~ mal saba allJWllllık ve 
~.bazı etY• aatm.Mn9ıkbr. Ba 
--_....,. ltalyaclan mal •bn Mnıa
~ .....,. lwnemdr. Zecri tedbiri• 
l'iQ tatlııiloni kahul eden devletler, 
...... eci ltalya olan her nevi etfayı 
~· ......... yı taahhüt etmiılerdir. 
- .... taraftan ltaly.,a 1ablauyacak 
91Ja liatıeei llirbç kaleme inhisar et· 
.... bııdir. Kabr ft deve sibi .. keri 
lllldintta kullanılan ha~anlar ile 
~ saz ve çelik imalinde kullanı· 
'- blızı kimya maddeleri, buçuk ve 
~ ia...ettir. Pmnuk, kömür ve 
....... aiK ltal,a .-yiinin en bü
~ olan macld.a.. liateye 

fbr. 
uı..ı.r Kmumu- on Hkizler 

"-niı..i bu list · tanzim ederken, 
~ eyı 
.__. . tici~ ~ etmiyen ~let-
-.. TUıyetlsıni de nuan iıtib.a 

~-· Ve ilk eclmıcla tatbilu im
• oiuı maclclelsi ti.teye lmymak 
~ıtir. Filh.aaka Aımrika ve 
~,..... da h...._.ai bir tekilde 
hrd.nal tanin edilme.Jikçe kömür, 
~ ve petrol u...,. konamazdı. 
~çuk lnailtennin inhiaan albnda-

. laaüı.. w dohmyonlan, clünya
llla riade clolıııeandan fazla kauçuiu· 
laQ •n..ı -..kteclir. Biaarıleyh 
... ....,. ... ,i liat.,. kg,., 'd, 1 tal,a 
-Pllıtaa ....ı.um edilebilir. J' ....... 
~;-~ii.."va- - 1N)W petrol 
-..a.~ ltal:Ja; kömürünü ele 
~ satın aWailir. Bunun 
İsin üt.ye ilave ecliıleaık ıı. madde 
~çak azma ........ liım-
..,'A!taıı• .,,,w.ı .. it~ •t
lt .... beraber, Oillılıı .... ,...._, 
~elt'in Uluitiii= .,.muna elinden 
~.~ yardımı yapmaya hazır olduğu 
,.~ıln.ktac:hr. Bu aebepledir ki 
~urbew'canı, kendisine verilen 
~yete dayamnık ltalyaya ıilüı 
.hl.ı.a1a1 menetmiıtir. Fakat müeı
~~ tatlüınde bu raddeye kadtr 
- - ......... IODl'a aalibi:reti ... niba
htl~ir. Bununla beraber, A
~~ hükUmeti ltalyaya petrol aa
~ da ımnetmek için petrol iı
~ Ye 1atqrm iahi....a.. llltmcla 

bCluran tiftetlerle temua seç· 
lllittb-. Filhalrik• Ameribda petrol 
~ lıiırbç Wiyük .-etin - ... 
;:::::;. BunlM'I ltalyaıa petrol aat-
1;__~· menetmek iıia hüldanetiu e
~ Wr aaliıhiyet olmam.lda ben
~ Aıaerika hükUmeti bum., ikna 
:.llııiliır. Bu yolda ,apılan teteWMiaüa 

..ıfalayetle netic:elenec:eii beklen
"'tlctıediı-. Ve ümit edildiii sibi, mu
~· neticelenirse, petrolün 
'-lbemnu listeye konulımuı en tabii 

........ olacaktır. 
A~ maeleıinde de vaziyete 
~· büıiımclir.Almanya zecri tecl 
~ ~ etmemekle be!Uer, zec:
~leri tatWk eclea devletlerin 

etı.rini zorlattmm* ta i.temi
ht. Ba dütünce iledir ki AJmanya, 
;:;: teclliıolerin taıtWlmulea clotan 

• lllba Wr ihtldr ftlileei olnwana 
~ olacaimı bildinniıti. FiDı.a.;ır. 
~ ... ta lqiltere olmak Ü• 
~elli devleti sücendiauwlc .... 
~ Çüaki w:ri teAirleııia tat
._- ~uk yapu devlete 
:::--11 da "-ebıte seçilmek ihtimali ;;!i· Sov,.t Ruıya, zecri teAirleri 
.._-:__- ebni:realer hlıldaada da teclhir 
~ il-1 ıünnüıtü. ~ he
' ~le hir tedbire müracaat eclil
~~· F•t zecri tedbirler henüz 
~ ... linlerini pçiriyor. Bu tecrü
~ .._cali aeticel_.. l'ÖN on ıe-
1......~ lson.i ... i yeni yeni tıeAirler a· 
~· .................... zecri tecl-
~ .ıı_!-tlıiancl• dolayı wwa ui· 
~ -.letl..m bu~ teli
~ ._dde.i olduiu sim. boquacu
~.!O'ı kir temin etmeie çalıtan 
~ .. ederi ....... ele 

-~ ~ tıeclhirlaia tiddet· 
~ için giri,a.. tefebMlı 
....,, olacaia MmıiJW-A. Ş. E. 

~llp uçmanlan 
- lldGıler 

a.z:;'Y~rk, 22 A.A- Nevyork Times 
ıa11 lı:~' tayYareci Lincoln Ellıworth 
doı.11 ilı:~ul~tla: a tesadüf ettiiinden 
'-ttbU ıncı cenup kutbu Revat-:ıti 
~ •iinde tnuvaffılayetıbliğe uğ • 

Olduiunu haber vermektedır. 

Son pnlerdc bir anlllf"HI serrtini anulılılan .öylencn Alman BGJvelti. 
li Hitlcrlc Franaa Büyült Elçüi Franmva dö Pqruc 

Paris, 22 A.A. - Gazeteler, Hit· sı.z büyük elçiıi ile yaptığı mülakata 
ler • François Poncet mülikıatının e- burada büyük ehemmiyet verilmekte
hetömiyetinden bahıetmekte ve an- dir. 

mparator, latalara nıpn vermıt 
ve ordunun kuvvei maneviyeıinin 
yüksekliğini görerek fevkallde mü -
teha11iı olmuıtur . 

Bildirikte imparatorun yapmıı ol -
duiu bu ıeyahatin, İtalyan b~ldirik
lerinin birtakım ıehirlerin ve bılhassa 
Saubaneh ıehrinin .zaptedilmit oldu
iu ıuretinde verdikleri haberin yan
lıt olduğunu gösterdiii ilive edilmek
tedir. 

Daima çete harbi! 
Harrar, 22 A.A. - "Reuter,, ai;ln· 

aı aytarından: 

Por·Artür'ün umwni manaarcuı: Burada, htan Ru• :ıarlalilan, liman 
ve ter_,.• •öriinüyor 

cak hi11edilebilir derecede bir aalih Reuter ajansının Pariıten öğrendi
huıulünü kaydetmekle beraber müı- ğine göre, ehemmiyet, resmi bir teb
bet aarib neticeler derpif etmmin liğin nqri üzerine daha ziyade art -
tim~ililı: mütkül olduğu mütaleaunda mııtır. Salahiyettar Fransız mahafili 
bulunmaktadırlar: mülikatın genel mahiyet gösterdiğini 

Habeı imparatorunun yapmıf oldu· 
ğu ıeyahatin güneydeki Habet kı
talarınm kuvvei maneviyeıini artır • 
mıt olduğu biç ıüpheli.zdir. Bunuı.la 
beraber Necaıi'nin bu .ziyaretinin bir 
taarruz yapılacatını bildiren bir ali· 
met gibi telikki edilmeai doğru ola
mıyacağı aöylenmektedir. Zira ku
mandanlar, çete muharebeıi tabiyesi
ne devam edilmeıini tercih etmekte
dirler. 

Mliaude alıp çıkacağım zaman, Öyleyken, baba elinden aldığı ilk rüt
bir etajer üzerinde çok muntazam benin aade kıyafeti içinde. g~rünm~~ 
bir ııra dahilinde duran dosyaları onun en tatlı ve en samımı zevkını 

"Petit Pariıien,, diyor ki: ''Bu gö· ve bu eınada İtalyan - Habeş mese· 
rüıme, diplomatların hükumet reisle- lesinin ıraıulusal vaziyet üze~ine yap
rine vakit vakit yapmaları idet olan tığı tesirlerin de konutuldugunu te· 
ziyarete aali benzemiyor. Uzun ıü - yit etmektedir. Yine Pariıte memnu
k6ttan sonra yapılan bu ilk görüşme niyetle teyit olunduiuna göre bu mü
bilhassa ve muhakkak karıılıklı mal\1- llkat üzerine iki memleket milnase -
mat alıp vermeye inhisar etmiıtir. batına bir ferahlık gelmiıtir. Bu mü-

Bu görüşmeden yakın istikbal için likat, daha uzun konuımalara bir bat· 
herhangi bir netice çıkarmaya kalkıı- langıç olacaktır. 
mak, cüretkirane hareket olur. Söylendiğine göre, gerek Hitler, 

"Le JourW,, Fransa mebusan mec- gerek Franıız büyük elçisi, bu konuı
liıinde Franıı.z • Sovyet paktına ıit ma eanesında Sovyet muahedesi me
olarak yapılacak görüşmeler arifeıin- selesini ileri ıürmüılerdir ve Fransız 
~- .. A 

1
---

1
-- I..!- ---··· a• ...... - .. ı,- u~,.:;ı, l'!lci .. i Milletler Cemiyeti çer -

ta olduklarının itikir olduğu mütale· çeveiine dahil bulunan Du p•.,_ ı..;9-
aaındadır. bir memleket aleyhine omailıp bak-

Pertinax, ''Edıo de Pariı, gazete- kında yeniden teminat vermittir. 
s~n~ yazdığı makalede, nqredilen teb Daily Telegraf gueteıi diyor ki: 
lifin, cerelı: lı:amoyu ve lı:erelı: parl&- "Bu mülakat, bizzat Lavalin arzu-
mento ef1ı:innı yanlı! yola ıevkede • su üzerine yapılmı§tır. Almanya ise 
cek ~tte tiialunduj\ıftu yazmak- Franll% - Sovyet münaıebetlen ve 
~d":. Prını~ ve Alman • ~~zlerinde Parla - Meak:ova paktının tasdik edil
bıçbır değıtıklrk yo~~ur ... Şımdiye ka- mek üzere bulunmaaı üzerine tellşa 
?a.r uzlaıt~~ı~~ası mumkun ~lmıy~~ düımüıtür. Bu meselenin müzakerele
ıkı ayrı goruş, evvelce oldugu gıbı re mevzu teıkil ettiği farzedilebilir. 
kılmaktadır.,, Gazete, ayni zamanda, Paris mu -

"Oeuvre,, gazetesi diyor ki: habirinin verdiği malCimatı da neşret-
''Berlin hükumeti bot görünmek mektedir. Muhabir, Fransuva Ponsc'

ar.zusundadır. Bir el uzatıldığı ıöy - nin Hitleri bet aydanberi ilk defa gör
lenmekte fakıat bu el, bili çok kalın düğünü kaydettikten ıonra, görütme
bir siı tabaka11 içinde uzanmaktadır. nin Franıız telkinlerinden doğan nik· 
Hitlcr görütmeye mütemayildir. Fa- bin bir tebliğden batka bir netice 
kat bu temayül hiçbir zaman muay· vermediğini bildiriyor. 
yen bir mesele üzerinde görüımek i- Bitler, evvelce olduğu gibi timdi 
Çin göıterilmemiıtir.,, de, Fransız - Sovyet paktının Fran-

Bu gazete, Bertin ile Pariı arasın- ırz • Alman münasebetlerinin düzel. 
daki w.ziyette değişiklik olmasına meıi yolunda geçilmez bir mini ola
büyük değer vetdipni yazmakta ve rak telikki etmektedir. 
makalesini töyle bitirmektedir: Morning Post gazetesinin öğrendi-

« Alman - Fransız yakınlaı- ğine göre, görüşme karıılıklı mallt -
masmın husulünü temin edecek mat edinme mahiyetinde olmuş ve 
en mühim nokta, ancak, Fran- müabet neticeler tesbit edilmemittir. 
sız _ Sovyet paktının Hitler Gazeteye göre Fransız elçisi, Hitlerin 

Fransız - Sovyet paktının neticeleri 
tarafından kabulüdür. Şimdiye hakkında müsterih olması için müm· 
kadar yapılan görüşmelerde bu kün olan her ıeyi yapmıştır. 
mühim mevzu üzerinde hiçbir Bununlıa berıher Alman hükQme
terakki elde edilemediği görül- tinin bu pakt hakkındaki noktai naza
mektedir.» rını değiştirmemiş olması muhtemel-

dir. Her halde görüşme iki memleke· 
tin gündelik münaaebetlerinde daha 
doıtane bir hava yaratabilecek mahi
yettedir. 

• Hitlerle neler görü,üldtl? 
Londr•, 22 A.A. - Hitlerin Fran-

------------------~---
Zecri Tedbirler fle ita/ya 

Roma, 22 A.A - Mueaolini, 1 merlyete cirm~ baldmıdald karama· 
sebze meyve ve çiçek müstah· meyı neı etmifur · 

'11 ! · ·11- 1 b ltalYtı Anwrilıacl.,. petrol aldı 
ıı erının ı~ .toı> antısma aı- Corpua, Chriıti, 22 A.A - Texas'-
kanhk etmıştır. Bu toplantıda de Pansylvania iımindeki lttlyan pet 
zecri tedbirlerin tatbikmin seb- rol &emiıi, Akdenbdeki ltalyan ıemi
ze, meyve ve çiçek ticareti üze- le~ine ai~ altmıı bin varil petrolü hi -
rindeki tesirleri ve neticeleri tet mıl oldugu halde hareket etmiıtir. 
kik dilmiştir. Aynı zamanda ka· Bu petrol.ün mübayaaıma ait. muka-

b 1 .. lA- l ukab'l ed velename bırkaç hafta evvel unza e
u u cumı ge en m ı t • dilmit idi. 

birler <1' incelenmiştir. 
"Tunu,, Beyi .secri tctl

•irlcri ltabul etti 
Pariı, 22 A.A - Tunuı beyi, 1 tal

yaya kartı ekonomik .zecri tedbirlerin 

itaba - Macar an
Lumcuı imaalandı 

RomJ, 22 A.A - Italya - Maca • 
ristan kili ing protokolları imza edil· 
mittir. 

Peştede Yahudi Aleyhdarlığı 
Peıte, 22 A.A - Yahudiler aley· 

hindeki nUmayitJer, &ittikçe alır bir 
mahiyet almaktadır. Birtakım talebe
ler, "Azeat,. ıuetesl idarehanesine 
cinnete tetebib etmifle dir. Bunlar, 
merkezi Uninnitede ti.detli niima
yiıler yapmıılardır. Talebe, poliıin 
mümaneatma rıfmen, muıiki akade
misine girmittir. Süratle vak'a mahal· 
line gelen poliı takviye kuvvetleri, 
talebeyi dağıtmak için kılıç kullanmak 
mecburiyetinde kalmıt ve bu urada 
talebeden birkaçı yaralanmııtır. 

Talebelerden bir heyet, mahalli ıa· 
setelerden birinin idarehanesine ıi· 
derek ıasetenin Yahudilere karşı da
ha u mütemayil bar eket etmesini ia
temiflerdir. 

Polon~tla da Yalaadi 
ale7Marlıfı IHlr 

Varşova, 22 A.A - Son günlerde
ki Yahudi aleyhtarı tezahürat üzerine 
tatil edilen derılere yeni ipra kadar 
tek .. ar batlanmamasına karar veril
mittir. 

Şiddetli yağmurlar, 

müthi• fırtmalar ! 

göıterdi. Baktım; orada yirmi kadar teıkil ediyordu. 
doayı vardı . 

- lıte, dedi, bütün bunlan bu ge
ce okumaya, her doayınm içindeki 
kağıtlara kararlarımı, yahut mütalea· 
larımı yazmıya mecburum. En aıağı 
dört aut zaman aarfedeceiim. Ve 
bu, her gün böyledir. 

r Aı Kal• " .. ,, 
s±3?!I 

Jtlopdiacio, 22 A.A. - Somali 
cepheainde fiddetli yajmarlann de
vam etmeltte olduiu öirenilmİf • 
tir. Müthiı fırtınalar, bütün O•a -
den de yollan •cçilmca bir hale 
••tirmiftir. 

Bir Habq muvaffakiyeti 
Adisababa, 22 A.A. - Reım! bir 

bildi. ik, 12 teıriniaani tarihinde Ha
beılerin Maka11enin kuzc.J--.dD!m 
..... ~ ~nde l>ır muvaff• 
)ayet elde etiiıiı olduJdamu bildirmek 
tedir. 

İkinci Nikola, böyle devamlı büro 
itleri ile, en tatuz ve yorucu vazife
leri ıör~k için katlandığı yorıun· 
lukt. ikinci Giyomun ıösteritli n ei· 
lenceli hayatından büıbütün N!ka 
bir hayat yafl)'ordu. 

iki bükümdarm harici ,, ... ~ 

Fransa Kendini 
T akvıge Ediyor 

Pariı, 22 A.A - Petit Parisien , •• 
ı:eteıi, Pictrinin Oran yakininde Mar• 
ıel - Kebirde vücude f etiri~m!ıin_e .~a 
rar •ermit oldutu yenı denız u11ünun 
ehemmiyetinden bahıetmektedi:-. Bıa 
Umaııa hlkim olan dağlar, ona müe .. 
air bir müdafaa temin edecektir. 

İtalyanlar, 300 ölü bırakmıtlardır. 
Bunlardan birisi albay ve ikiıi de sü· 
baydır. Bundan buka İtalyanlar 200 
tüfek be dôrt mıtr&fyö.z Dlr&JUmııar
dır. 

İki hükümdarın flhaiyetlerindeki 
teıat harici ıataJ.i..!rıncla dı kendi-
~ftr~~. 

Askeri ve bahri resmigcçitler, dini 
meraıim, uray teırü.tı, ecnebi bil· 
~pmciuM •J"ll'eJ.: Qklelcsi ve aer .. 
&ileri •çmak, tantanalı aeyahatler, bu 
iki Jaükümdarın daimi metgaleleri 
idi. Ve her ikiıi de böyle meraaimde 
azametle ve gösterigle söz aöylemek 
mecburiyetindeydi. 

Manel • Kebir, Cebelüttank'm af• 
zmda ve Cartagene'in karşısındadır. 
Framanm Akdenizin Gı bini kontrol 
etmesin' l~· Zira, Franaa 
bu limanı ç; vv~ı bir deniz tay-

Ru Seyyumun gİ· 

rif tiği bir muharebe 

Londra, 22 A.A. - Reutcrin Şi
mal J.talyan orduları nezdindeki ayta· 
rından biri tarafından 1 7 tetriniaani 
tarihinde Makaheden çekilip ihtimal 
aansör taAlfından tutulmuı ve geç 
gelmiş bir telgrafa ıöre, Ru Seyyu
mun biuat kendilİ, Tembien mınta
kasında bir muharebeye &iritmit ve 
bu muharebe eınaaında İtalyanları u
fak zayiata düçar etmittir. Ras Sey· 
yum, 500 ili 600 kitilik bir kuvvetle, 
kaI'flSUlda yalnız buldu&u 1 S inci 1-
talyan yerli aaker taburuna Abaro bo
ğazı yanında hücum etmiıtir. Raa, 
askerlerini yüksek dağın ıırtlannda 
iyi mevkilere dağıtmıı ve İtalyanlar 
tarafından bir\ienbire piyade ateıi ile 
11kı bir makineli tüfek ateıi ile karıı
lannuftır.Fakat birkaç ıaat süren mu
harebeden ıonra Ha betler, daha üç 
ltalyın ttburu ile yerli İtalyan ali -
vari müfrezeıinin 15 inci taburu tak
viyeye geldiğini görür görmez geri 
çekilmeye mecbur olmuılardır. Ha -
bet zayiatının ne kadar olduiu bilin
memektedir. Habctler ölü ve yaıalı • 
lannı beraberlerinde ıötünnüılerdir. 
Muharebe, tabit bir Jcale tefkil eden 
mefhur Ambaaalami daimm keııann
da 2000 metre kadar irtifada vukua· 
gelmiıtir. Ambaaalami bili Habqle
rin elinde bulunmaktadır. 

Ras Seyyum askerlerinin bu mu • 
barebe mevkiinden çekilmeleri üzeri· 
ne dört İtalyan taburu ve yerli lttl
yan sÜYari müfrezeıi, imdat Jatalan 
ile ttkviye edilmeden evvel Raa Sey
yumu çevirip ele geçirmek üzere ta
kibe baflanuşlardır. 

Be ~ikada ltalya 
Lehine niimayı, 
Brükıel, 22 A.A - Dün alqam, 

Milletler Cemiyetine müzaheret birli· 
fi tarafından ltalya - HaJ>q anlat
mazlığı etrafında tertip ec!Aen bir kon 
ferana bazı hadiıele.e ıebe!' olmut
tuf, Sağ cenah taraftarı talebe Millet· 
ler Cemiyeti ile Belçikı bQk<lmeti a
leyhinde ve lttlyı lehinde tezahilrat· 
ta bulunmuılardır. Polis müdahaleye 
mecbur kalmıttır. Birkaç kişinin ya· 
ralandığı bildirilmektedir. Toplantı
dan ıonra üniversite civanndalri so
kaklardı gürültü geç vakte kadar de
vam etmi,tir. 

yareleri üssü haline ıctircccktir . 
Marsel - Kebi ile Oran araunda 

bir tünel k:ndaealrtır. 

• Paris, 22 A.A - Yükıek 11kert 
mecliıi dün saat 17 de dışi§leri bakan• 
lığında ve Uval'in batkanlığı altında 
toplanmıf, milli müdafaaya lazım olan 
iptidai maddeler meıeleai ile uğrat
mıttır. 

Sonra, böyle umumi meraaimde, 
ikiıinin de kıyafeti, giyinit tarzları 
ayrı bir meseleydi. Oniforma, takıla
cak nipnlar, nipn kurdelalan, boy 
göıterilecek yerin bütün teferruatı 
uatlerce milnakap olunurdu. 

Bir seyyar tiyatrocu, sahnede ıö
rünmeden evvel kılık kıyafetine ne 
kadar ehemmiyet verine venin, her 
halde, Giyomun çektiii zahmetten 
daha az zahmete katlanırdı. 

Frank Düşiiyor 
Iskonto Artıgo1" 

Kayıerin bu ıibi göıteriı güçlük· 
lerine aarfettiii uzun aaatler dütü· 
nüldüğü zaman anneainin, kralıç~ 
Viktoryanın söylediği ağır sözleri 
hatırlamamak kabil değildir: 

- Oğlumun, demifti, bütün faa
liyetinde tefahurdan baıka bir amil 
aramayınız 1 

Kayserin büyük erkinıharbiye rei· 
si, General Moltke, bu hususta, kra
liçe Viktoryanın sözleri kadar ağır 
tenkitlerde bulunmuıtur: 

••Gelecek pazar, ıene bir sancak 
dikme merasiminde hazır bulunmıya 
mecburuz. Esaı vazifemizi, bize ti· 
mamiyle unutturan bu gibi maymun
luklar& iftirak etmeye mecbur oldu
tum zamanlarda çileden ç.kıyoruqı. 
Merasim, bir tiyatro temıili man.ara· 
11 alıyor. Bütün bu bot te)'lerin ar· 
bımda, Almanyanm Uıtündc bir fır· 
tına bulutu gibi, masallardaki Gor
gon, Bellon batlannın dit bilettikle
rini görüyorum. Süı, ıöıterit-. Gü
nün meseleıi hep bu! .. ,, 

Bu tantanalı nümayişler, bu daimi 
prlatanlık, ikinci Giyomda, kibir ve 
azamet hastalığının tezahüratı idi. 

Amcazadesi çar, bu hususta kayse· 
re pek az benzerdi. 

Şüphesiz meraaim, çarların bayatın 
da da büyük yer tutardı. Bu mera
simdeki debd be ve ihtigam akıl al
mıyacak derecelere varırdı. lmpara· 
torun kudreti, emsalsiz ziynetler, Aı
yai ve Bizansvari tataalar ir. '1de te· 
celli ettirilirdi. 

Nikola, bu muhtqem dint merısi
mc İftirak ediyordu; fakat Giyom gi· 
bi göıterifli değil.. Ciddi, vekarlı yil· 
rilndeki manada safiyet parlardı. Ha
linde ve elbiaesinde glb çekecek bir 
cililik. tefabur v· gururunu tatmin 
edecek bir fevkalldelik 18rllnmezdi. 

Saravdaki huıuat yqayıpnda çok 
sade giyinirdi. 

Babaımın hatn"asma karşı besledi
ği derin bir evllt sevgisiyle. onun 
verdiği miralay rütbesi apuletlerini 
taşırdı. Halbuki gururuna kapılsaydı. 
bir kalem darbeıi ile, kendisini en 
yüksek rütbeleri tevcih edebi irdJ. 

Pıril, 22 A.A - Dıpn çıkan altın 
mikta ı bu haftt .zarfında ekıilmit ol• 
maıına rağmen iıkonto fiatı ikinci de 
fa olarak yükıeltilmittir. Fran,m tek 
nik ve durumunun son derecede kuv
vetli olmasma bakıhna bu hareketin 
birtakım piaikolojik sebeplerden ileri 
geldiği anlaşılı~. Çünkü banknotların 
altın karşılığı yüzde 7 4 nisbetinde 
mevcuttur. 

• Londra, 22 A.A - Bu sabah gaze-
teleri. Fransız pare durumu hakkında 
hararetli tefsiratta bulunuyo lar. U -
mumi kanaat, mürkülitın her şeyden 
evvel fırka anlaı~zlıklarına atfı ica~ 
edeceği merkezindedir. 

"Taymiı.. gazetesinin Paris muha 
biri, Lavalin sayısız ka ar ·~ '\elerinin 
itimadı sarstıfını bildiriyor. llkonto 
fiııtınm yükaeltilmeıinin, yeni bir ıltın 
ç·kqı dalyaıma mtnl olabUecefi zan• 
nedilmemektedlr. 

"Finantil Taymia., ıueteli, fran
lcm dUtnıesi ibtimılinden bahaederek, 
küçük devletlerin lüzumunda altın e
uıını artık muhafaze edemiyecekle l 
mütaleasında bulunuyor . 

"Finanşil Niyuz .. gazetesi. heyeca· 
nın daha haftalarca süreceği kanaatin. 
dedir. Bununla beraber, bu gazete, 
buhranın önüne geçilebilf'ceğini. çiin
kü sol cenahın. liınoi hadiselerinden 
sonra.. bi faşist darbesi yapmaktan çe 
kindftclerini ve bir hükumet buhra..ııı· 
ne mini olmak ic-in ellf'rinıif'n ~elenl 
yapacaklarını bildirm"kt,.dir. 

Sima• tl~niz-:nd ~ 
Bir Vapur battı 
Londrı, 22 A A - Bu sabah k1'1m 

sisli bir havada 946 ton hacminrl•ki 
''Tres .. adlı Norvec; vapu·u. ~04 ton 
h~cminde "Lancresıe. O?d•nc.l:ık; f:ıgi
liz vapuru ile müsademe etmi11tir 

"Lancr:-sse .. futa miktarda su "1· 
maKa baslamı• ve biraz sonra ıf? ı. t
mıstır. lCavbolan bir tavh m011t .,.,a 
olmak üze e hiltün miirf'tteh•t in .... ~. 
rılmıştır. Ciddi surette hıtcıtra utr1'· 
mıs olan ve ıu ılnuılrta bulu,., n 
"Tres., vapuru en vıkın Tngiliz li.,.,a
nma doğru gitmektedir. 
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• 

PiYAS A - .BORSA -
EKONOMiK ~RONiK izmir piyasası BORSA VE P i YASA DUŞ PiY ASA 

Bakırı n Ehemmiyeti 
Dün açılan Fevzipa§a - Diyarbe- Tesbit edilen çalıtma programına 

kir tren yolu ~le beraber, .~~ganide göre, bir sene sonra, buradan 
yatan kuvvetlı bakır enerJıaı, r:ıem- 10.000 ton, ikinci sene 15.000 ton 
leket içine yayılmak ve hatta hu- ve üçüncü sene 24.000 ton bakır 
dutlardan tatmak imkanını bulmut İstihsali kabil olacaktır. Bu mik
oluyor. . . tar, bakır madeni müstahsil olan 

. ~akır.' endüst~i hayatında hızım 
1 

devletler arasında bir mevki alma-
gıbı daıma yem hamleler yapmak mıza mü•aı·ttı·r M t · t t" t •k · • · l k • · k.. ·· ., · evcu ıa a ıı 1 • 
ıa.tıren bı~ ~e.m e ~t ıçın, omur lere b~kalım: Dünyadaki senelik 
g:bı, demır grbı en lazım maddeler- bakır ıstihsalatı l.800.000 tondur. 
den biridir. Bu miktar muhtelif devletler ara-

Bilhasaa, bütün yurdun "elektri- sında §Öyle taksim edilmiştir· 
fikasyon" u için, rasyonel bir tarz- A . • 
da çalışılmağa karar verildiği gÜn· ~erıka 830.000 Ton 
den itibaren bakır, Türkiye eko- Şılı • 230.000 ,, 
nomisinde büyük bir rol oynamağa Belçıka Kongosu l 12.000 ,, 
namzettir. Kanada 90 .000 " 

Çünkü bakırın en ziyade kulla- Japon.va 75.000 ,, 
nıldığı yer evvela, gerek dinamo in- reksıka 65.000 ,, 
ıaatı, gerek dağıtma §ebekelerile, ~~anya 50.000 ,, 
elektrik endüstrisidir. manya 25.000 ,, 

Mühendislerin yaptıkları hesap- ~usya 22 000 ,, 
lara bakılırsa, bir kilovatlık yeni vusturya 11 000 ., 
elektrik kuvveti İçin, 3 - 3,5 kilo Bunun mütebakisini de diğer 
bakıra ihtiyaç vardır. devletler İstihsal etmektedirler. 

Elektrifikasyon işlerine önem ve- Demek oluyor ki, Türkiye yalnn: 
rildiği bir sırada Ergeni bakır ma- Ergani madenile bunlar arasında 
denlerinin işlemeğe açılması, bizim bir mevki alacak kudrettedir. 
için .~z bir kazanç mıdır? . Halbuki bizim ithalatımız şim-

D!.geı: t.ar~fta.n ~akır, mekanık diki halde senede, vasati 2.540 ton-
endustrının ınkı~afıle ıon derece d ' b . . . 

ı . k d d ç·· k.. d t h an ı arettır. Elektrıfıkasyon ve a a a ar ır. un u evvar sa ı - d·~ 

lz.rda, makine yataklarında, kazan- ıger endüstrileşme yollarında ah-
larda daima bakır kullanılmakta- lftn rasyonel adımlarla, bu miktarın 
dır. O tomobil endüıtriıi de bakırla daha çok artacağı şünhesizdir. 
beraber inkiıaf eder. Vuati kabili- Bunun için §İmdiden bir rakam 
yette bir otomobilde 20 kilogram ~öylenemezse de Er gani bakın ih. 
bakır kullanıldığı hesap edilmitlir. tiyacımızdan her halde kat kat 

Bu itibarla bakır madeninin işle- fazla olac•ktır. 
tilmeıi ve memleket dahiline ak-
ması, beş senelik endüstri planımı
%Jn daha kolaylıkla başarılmasına 

hizmet edecektir. 
Ergani bakır madeni dünyanın 

en zengin bakır madenlerinden bi· 
!"İdir. Gerek İıtihsal miktarı, gerek 
çıkarılacak bakırın kıymeti itibari
le şimdiye kadar zenginliklerile ta
nınmış birçok madenlere faiktir. 
Şirkete verilen. imtiyaz sahası, 
1.200 kilometre murabbaındadır. 

Ccık vakında THrkiveni.,. hiç ,.,). 
mazsa komfu devl~tlere bakır ih
raclltına batlıyacağı muhakkaktır. 

Hulaıa olarak, denilebilir ki, bakır 
madeni sade bize endüıtri planımı
zı batarırken çok müsait imkanlar 
hazıralmıyacak, ayni zamanda 
memleket İçin başlıba9ına bir ser
vet kaynağı olacaktır. 

itte dün açılan F evzipaşa • Di
yarbekir hattı bu servet tehrinin çe
lik yatağıdır. - Mümtaz. F AIK 

istanbul Toptan Eşya Fiatleri Endeksi 
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l stanbul Ticaret T:ndüstri Odası, lstanbul toptan eşya liyat lan hak-
' kında bir endeks neıretmiıtir. Bu endeksteki rakamları 'flTalik haline 

koyarak yukarda neşrediyoruz.. Hesap 52 madde üz.erine yapılmıf ve 
fU esas naz.arı dikkate alınmıştır: 

1913 - 1914 senelerindeki toptan e1ya fiyatları 100 addedilmiştir. 

Bu harpten evvelki fiyatlardı r. Bunlar yüz. olduğuna göre 1927 aene
ainden itibaren fiyatların yü;z;de kaç yükseldiğine bakılmış ı ıe grafik 
ona göre çi:z;ilmiştir. 

Yalnız. 1935 aenesi için ilk 9 ayın r,•asatileri alınmış, ve bu vasati bü
tü n sene için muteber addedilmiştir. Yukarıdaki grafikten anlaşılaca
ğına göre, toptan eşya fiyatlarında Umumi Jlarpten sonra bir şukut 
vardır. Çi:z;gi yavaş yavaş inhina peyda ederek aşağı doğru kaymakta
dır. Yalnız. bu şon •cnede hafif bir lrılama vardır. 

E 

No. 9 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

Sonra elindeki gazeteyi göstererek 
ilave etti: 

- Yaptığınız tahkikattan dolayı 
isminizi gazetelerde okuyorum. Her 
halde b eni saat altı treninin yolcula
rından olmak sıfatiyle isticvap etmek 
istiyorsunuz. Fakat doğrusu pazarte
si akşamı trende beraber geldiğim 
yolcuları şimdi hiç hatırlıyamıyorum . 
Oturduğum kompartımanda sarı zar
fa dair bir şey görmedim. 

Madam Dotrey, çatlak sesiyle söze 
karıştı : 

- Maksim, dedi, bu müfettiş efen
di de artık çok oluyor. Garşın yukar
sında birisini öldürmüşlermiş, onun 
için senin dün gece nerede olduğunu 
ögrenmek istiyormuş. 

Baron birdenbire doğruldu: 
- O da ne demek? 
Nikol gri kasketi gösterdi: 
- Katilin başında bu kasket var

dı. dedi, komşulardan birinin bahçe
sine atıp kaçmış. Fakat bu sabah ma
dam Dotrey bu şapkanın sizin şapka
nız olduğunu söyledi. 

Dotrey teshih etti: 
- Benimdi, dedi. Çoktandır giy

mivorum. - karısına dönerek - anti-

şambrdaki dolaba kaldırmıştm, değil 
mi Gabriel? 

- Evet, iki hafta evvel, artık giy
miyorsun diye şapkayı dolaba kaldır
dıll1 

- Ben de bir hafta evvel şapkayı 
da, delikdcşik olmuş bir boyun atkı
sını da çöp tenekesine atmıştım. Ser
serinin biri oradan almış olabilir. 
Başka soracağınız? 

- Salı akşamı ve çarşamba akşa
mı, sizin hava almağa çıktığınız sa
atlerde Baba Leskonun köşkünün et
rafında başında bu kasketi taşıyan 
bir adamın dolaştığını görmüşler. 

- Evet, biraz başım ağrıyordu, dı
şarıya çıkmıştım. Fakat o taraflara 
gitmedim. 

- Ne tarafa gittiniz? 
- Sen Klu şosesi üzerinde dolaş-

tım . • 
- Hiç kimseye rasgeldiniz mi? 
- Belki.. Fakat dikkat etmedim. 
- Dün, perşembe akşamı saat kaç-

ta döndünüz? 
- Saat on birde .. Yemeği Pariste 

yedim. Eve geldiğim zaman karım u
yuyordu. 

- Madamın söylediklerine göre, 
bazı şeyler de konuşmuşsunuz. 

- Konuştuk mu Gabriel? Ben ha
tırlamıyorum. 

- Evet, evet, konuştuk. Hem ne 
diye sakhyayım, beni öptün .. Fakat 
rica ederim, kim olursa olsun artık 
bu mösvbve cevao vermeviniz. Ne -

Muhtelif mahsullerin son 
aylarda durumu 

PAMUK 1 Eylfılün ılk haftasında 

yeni yıl rekoltesinden piyasaya pek 
az pamuk gelmesinden hazır satışlar 
olmamıştır. Vadeli satışlar oldukça 
iştihah olmuştur. İkinci haftasında 
ise 10 harar kaba, 137 balya preseli 
birinci hazır mal ve 708 balya da va
deli satışlar yapılmış muamele bir 
parça canlı ve hararetli geçmiştir. 
Son iki hafta içinde 42 harar kaba, 
341 balya preseli hazır mal, 849 bal
ya preseli pamuk vadeli olarak satıl
mıştır. Eylulün ilk bölümündeki sa
tışlara göre ikinci bölümünde daha 
kuvvetli pamuk satışları olmuş ise 
de fia tlarında hazır malların kilosu 
başına 2, vadeli satışlarda 1 kuruş 
kadar düşüklük kendini göstermiştir. 
Dış pazarlarındaki pamuk Hatları İz
mir piyasasındaki fiatlarında daha 
aşağı olması yüzünden hazır mal sa
tışları ümit edildiği derecede yapıl
mamaktadır. Eyllıide yapılan hazır 
mal satışları İzmir pamuk mensucat 
fabrikalarının halihazır ihtiyaçları i· 
çin alınan pamuklardır. 
Pamuğun piyasaya ilk gelişi olan 

26 Ağustos 935 tarihinden 30 eyllıl 
935 gününe kadar İzmir borsasında 
71 7 ton (3.547 balya 80 harar) pa· 
muk satılmıştır. 

PALAMUT DURUMU - Bu yıl 
palamut mahsulü ağaçlarda gayet iyi 
ve neşeli olarak kendisini göstermiş
ti. Lakin sonraları palamut bölgesine 
yağmur düşmemiş ve havaların çok 
kurak gitmesi yüzünden meyve tabii 
neşvünemasını bulamamıştır. Eylulün 
son haftası içinde yeni yıl mahsulü 
piyasaya gelmesi satışları canlandır
mış ise de üretmenler rekolte eksik
liğinden istifade etmek düşüncesile 
İzmir piyasasındaki fiatlardan daha 
yüksek fiatlar istemişlerdir. 
Diğer taraftan dış pazarlardaki pa

lamut alıcı tecimerlerin lzmirdeki pa
lamut ihracat tecimerlerine teklif et
tikleri fiatlar İzmir piyasasındaki pa
lamut fiatlarından daha dun olduğu 
cihetle ihracatçılar da palamut üzeri
ne az iş yapabilmişlerdir. Şimdiki 
halde l:anıir piyasasında palamut ü
zerine işler ayni duq:uniu u mUha
faza etmektedir. ----
Zahire borsasında 

22 lkinciteşrin CUMA 

PARALAR 

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

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

Alq 

618,-
124,-
165,-
173 . ..:... 
81.-
23.-

815.-
82.-

92.-
22.-
32,-

23.-
24.-
14.-

22.-
52.-

33,-
31.-

937,-
52,75 

236,-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
L iret • 
Bclga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
p,.nııııo 

Ley 
Oınar 
Yen 
C• •nnvct~ 
İsveç kuronu 

ı-

ESHAM 
İ3 Bankası Mü-

" " N, 
.. ,, H. 

Anadolu % 60 
.. 3 100 

Sirkctihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkos • 
Reji 
A~!an Çimento 
Merkcı Bankası 
Osmnnlı Dnnl<l>Dt 
Tdefon 
l ttihat Değirmencilik 
Sark eMrkez Eczanesi 

Sau~ 

622,-
126,-
168,-
177,-
82.-
24.-

8111.-
84.-
94.-
23,-
34.-
24.-
25.-
15.-
23.-
54.-
35,-
32.-

939.-
53.25 

238,-

K•ı>aıırt 

12.06 
620,50 

0,79,45 
9,78.22 
4,69,75 
4,44,59 

64.52,65 
1,1 7,03 

19.20,63 
4,24,42 
1,97,53 
4.%1.-
4 51 40 

63.77.55 
34,01\.33 
ı 71130 

10.011 
3 ,12,87 

92.-
9,70 
9.80 

25,65 
42,-
15.-
23,-

8,25 
14,75 

2.17,-
8,95 

61,2S 
23r-~ 
8,50 

10.50 
4,20 - -----

T A HVİLAT 
Dün zahire bo: ~sın da satışların 

bir'l<eç un ..-n:lkl zını ybettl \ 1 __.,.~ 1' th ttT11 10,75 
42,65 
43,50 
45.90 

görülüyordu. Bilhassa un ve buğday 
üzerine satışlar: e1<seriyetle bir cins 
mal üzerine olmuştur. Ekstra polatlı 
yumuşak buğday üzerine hiç muame
le yapılmamıştır. 1 - 5 çavdarlı yu
muşak buğdaylar 8 kuruş 30 paradan 
satılmıştır. 5 - 6 çavdarlı yumuşak 
buğday üze· ine muamele olmamıştır. 
1 - 5 çavdarlı yumu aklar evvelki 
güne nazaran dün on para daha ucuza 
satılmıştır. Söylendiğine göre bir yan 
dan da Ziraat Bankası buğday fiatla
rını 10 para kadar düşürmüştür. Sert 
buğdaylar 7,10 - 7,20 arasında satıl
mıştır. Genel buğday satışı 260 ton
dur. 

Birinci yumuşak unlar 1085, 920 
ve 830 arasında muamele görmüştür. 
Muhtelif cins birinci sert un 900, 
800, 830. 780 ve 760 kuruştan satıl
mıştır. Bütün un satışı 1540 çuvaldır. 

Dün gelen maddeler 
Dün yalnız Anadoludan 12 ton huğ 

day gelmiş, dün hiçbir ta-aftan gel
memi~tir. Buğdaydan başka 93000 ki
lo arpa 337 5 kilo badem, 25723 kilo 
pamukyağı, 2000 kilo bulgur, 4500 
kilo mercimek , 157 50 kilo beyaz pey
nir. 7 500 kilo fasulye, 750 kilo kaşar, 
2578 kilo zeytinyağı, ı 2000 kilo mı
sır, 14200 kilo susam, 14980 kilo pa -
muk, 11185 kilo tiftik, 1385 kilo ya
prtk gelmiştir. 

dir bu başımıza gelenler? 
Suratı öyle kayışlanmıştı ki, daha 

fazla bir terslik etmesi ihtimali de 
Nikolün aklından geçti. 

Kocası cevap verdi: 
- Mösyö vazifesini yapıyor Gab

riel, kendisine yardım etmek de bizim 
vazifemizdir. Bu sabah saat kaçta git
tiğimi mi öğrenmek istiyorsunuz? 
Saat altı vardı zannederim. 

- Trenle mi gittiniz? 
- Evet. 
- Fakat istasyonda kimse sızı 

görmemiş. 
- Tren gelip geçici trendi. Bunu 

bildiğim için Sevr'e kadar yürüdüm. 
Yirmi beş dakikalık Y<!ldur. Abon
man kartım oradan da trene binmeme 
müsaittir. 

- Sizi Sevr istasyonundaki me
murlar da tanırlar mı? 

- Orada yolcular fazladır. Belki 
o kadar tanımazlar. Kompartimanda 
yalnız bulunuyordum. 

Nikol suallerini sordukça, öteki hiç 
tereddüt etmeden cevaplarını veriyor
du. Gayet sarih, açık cevaplar •• 

Nikol birden sordu: 
- Yarın benimle Parise gelir mi

siniz? Orada dün gece beraber ye
mek yediğiniz zevatla, bilhassa bu
gün görüştüğünüz kadınla yeniden 
teşerrüf edeceksiniz. 

Daha bu son cümleyi bitirmemişti 
kL Madam Dotrevin VÜ7.İİ hüshütün 

Anadolu I ve II 
" II 

Anadolu mümessil 

İSTİKRAZL A R 

Türk Borcu I 
.. .. il 
.. .. 111 

lstikrazı dahili 
Ergani 

25,20 
23,20 
23,45 
94,-
95,-

22 ikirıcireş r i n CUMA 

Z A HihE B ORbASI 

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

Cinai Kı. P. 
ARPA 

Yemlik çuvnlh -,-
" dökme -,-

Sert 
Yumuşak 
Mahlut 
Ekstra 
Çavdar 

Beyaz çuvallı 
Sarı çuvallı 
Kepek 
Razmol 
Yulaf 
Kuşyemi 

BUODAY 
7,20 
8 ,30 

- .-- .-
6,-

MISIR 
3 ,35 
5,35 -.-- .--.-

14,05 

Miktarı 

85 T. 
175 

85 

105 

22 

kayış kesildi. Fakat yabancı bir a
dam var diye kendini tuttu. Ancak 
ellerini duvardaki putlardan birine 
çevlrerek: 

- Ebedi seHimetim ... ebedi selame
tim için, dedi. 

Arkasından haç çıkarttı, bir iki şey 
mırıldandı. Kocasını şefkatle kucak
ladı, salondan çıktı 

İki erkek karşı karşıya kaldılar, 
baron bir şey söylemiyordu. Nikol, 
istasyonda pek sahte ve sakin gördü
ğü yüzün tabii bir yüz olmadığına 
dikkat etmişti. Baron, birçok kadın
lar gibi koyuca allık kullanıyordu. 
Gözlerinin etrafı çürümş gibiydi. Du
dakları sarkıyordu. Bir insanda sani
yeden saniyeye bu ne değişiklik! 

- Mösyö espekter, siz pek yanlış 
bir yoldan gidiyorsunuz. Fakat tah
kikatınız nekadar haksız da olsa be
nim gizli hayatıma kadar sokulmuş 
bulunuyor. Onun için size acı bir iti
rafta bulunmağa mecburum. Benim 
karıma karşı muhabbetim ve hürme
tim ~rdır. Fakat ondan başka birkaç 
aydanberi Pariste bir kadınla tanış
mış bulunuyorum. Dün gece bu ka
dınla birlikte yemek yedik. Beni Sen 
Lazar istasyonuna kadar getirdi .. Bu 
sabah da saat yedide buluştuk. 

- Yarın beni bu kadının evine gö· 
türeceksiniz. Otomobille sizi almağa 
geleceğim. 

Baron bir an tereddüt ettikten son-

Keten tohumu 

İnce 
Kaba 

İspanya 
Kalburlanmııı 
Naturel 

Beyaz 
Sarı 
Susam 

lç tombul 
İç ııivri 
Kabuklu 

Oğlak 
Ana mal 
Çengelli 
Deri 
Kaba 
Sarı 

Anadolu kırkım 
Anadolu Tabak 
Trakya kırkım 
Trakya Tabak 

- .-
AFYON 

- .-- ,-
NOHUT 

- .-- .-
7,-

DARI 
- .-- .-
15,20 

FINDIK 
-.-
-.-
-,-

TİFTİK 
80,-
- .--.--.-- .-- ,-

YAPAK 
-.--.--.--.-

YÜN 
Yıkanmış (gÜ%) -.-

BEY AZ PEYNİR 
Tam yağlı 
Yarnn yağlı 
\'ağsız 

- .-- .--.-
KAŞAR PEYNİRİ 

Yağlı 
Yaisız 

-.--.-
ZEYTİNYAÔI 

Ekstra 
1 İnci yemeklik 
2 inci yemeklik 
Sabunluk 

- .--.--.--.-
NEBATI YAÔ 

Ay çiçeği tasfiye 
Haşhaş tufiye 
Pamuk tasfiye 
Susam tasfiye 
Bezir pifimİş 

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

Eks. Eks. 72 k. -.-
Ekstra , 
1 inci yuma. 72 k. 1000,-
1 inci sert 775,-

Cava 
Çin 
H india 
Seylan 

6 0RSA OIŞI 

ÇAY 
<ıcuuaıs-aıu oeaa011ttu•r .J 

Kş. S. 
260,-
-.-

285,-
265,-

DEMİR VE ENV Al 
(Kilo m h\ı bllt.'dİr) 

Kı. S. 
Camlık, köşebcrıt 
Dörtkö11c, lama, yuva. 
Mıhlık, 5İlme 

-.--.--.-
Potrel - .-
Siyah çember -.-
Yuvarlak (6 mm. ve aıaiı - .-
Siyah sar." 
Karfiçe 
Çinko 

(oluklu) 16,-
11 ,50 
10,50 
27,-

Köaele 

Sıiır .. 
Manda 

~ 
Elvan .. 

DERİ "İşlenmiş., 
(Kiloır•m buabiledir) 

I 
II 
1 

II 

Kş. S. 
120,-
105,-
115,-
100,-

\Beyaz çekme 

I ad 
II ,. 
1 .. 

60,-
40,-
50.-
35,-

Sahtiyan 

Elvan .. 
Beyaz 

" 

Fiyor 
Beyaz .. 
Piyanto 

ra: 

II " 

1.. 75,-
II .. 55,-
1 .. 50,-

II ., 55,-

KİTRE 
(Kiloıram beıabiledir) 

Kı. S. -.-
I 115,-

II 95,-
54,-

- Pek ala gideriz, dedi. 

15 

10 T. 

54761 K . 

210 Ç. 
1330 Ç. 

Kş. S. 
360,-
-.-

350.-
360,-

Kı. S. 
8,50 
7,75 
8,50 
7,SO 
9,50 
8 ,50 

16,50 
12,50 
12,25 
28,-

Kş. S. 
150,-
125,-
125,-
110,-

65,-
45,-
90,-
45,-

115,-
75.-
75,-
56,-

Kıı. S. -.-
125,
ııo,-
60,-

Nikol bu mülakattan pek kararsız 
bir zihniyetle ayrıldı. O cuma akşamı, 
Sen Klu karakolundan bir memuru 
geceyarısına kadar köşkü tarassuda 
memur etti. 

O vakte kadar şüpheli hiçbir hadi
se olmamıştı. 

ÜÇÜN CÜ K ISIM 

BARONUN MET~Sİ 

-1-

Garşla Paris arasındaki yirmi daki
kalık mesafe arasında hiçbir şey ko
nuşmadılar. Nikol, baronun bu kadar 
boyun eğişine şaşıyor ve onun için· 
dir ki şüpheleri büsbütün artıyordu. 
Yakından bir daha kendisini süzdü. 
Baronun yüzünde kendisini o kadar 
taze gösteren ' boya kalmamıştı. Çök
müş bir çehre, sarı bir deri.. Geceyi 
uykusuz geçirdiği pek iyi anlaşılı
yordu. 

Nikol sordu: 
- Hangi mahallede? 
- Lüksemburg civarında, Döjirar 

sokağında .• 
-Adı? 

- Eliz Masson. Evvelce Fuliberjer 
de figüran idi. Kendisini oradan çe
kip kurtardım. Bana karşı şimdi öyle 
minnettar ki., Zavallı civerlerirıden 

20 - 11 - 1935 -
YUMURTA 

MARSILA YDA: 1440 hk sandık· 
!ardan Mazagan ekstra 540 - 550, 
Selekto 630 - 700, Kazalanka eksttl 
540 - 550, Selekto 680 - 700, Trabr 
lus cinse göre 340 franktır. 

1000 lik sandık 
~ Yerli cinse göre 635 Frank. 

100 adedi 
Filipville yemeklik 34 - 35, O~: 

yemeklik 38 - 40 Alger yemekli 
38 - 39 franktır. 

LONDRADA: 
Polonya 61 - 62 Kg. 11. - ıt .4, 

59 - 60 Kg. 8. 4 - 9., karışık 1'1· 
9. 4 - 10, Çin taze Kg. 9. - 9.4. aJ 
taze Kg. 8. 4-8.6, Menekşe Kg. 8.6, 
beyaz şiline satılmıştır. 

BERLINDE: 
Alman Günlük 65 Gr. 11 1-2, 60 

Gr. 10 3-4, 55 Gf. 10, 50 Gf. 9, 45 G~ 
8 1-2, Taze 65 Gr. l 1 1-2, 60 Gr. 1 
1-2, 55 Gr. 9 3-4. 50 Gr. 8 3-4. 45 Gt· 
S 1-4, Orta 60 Gr. 8 1-2 şiline. 

Holanda, Danimarka, Isveç, Nor
veç, Fenlandiya, Belçika, lrlanda ": 
Estonya: 65 Gr. 11 1-2, 60 Gr. 1 
3·4, 55 Gr. 1 O, 50 Gr. 9 şiline. 

Bulgaristan, Macaristan, Yugosla"s 
ya: 65 Gr. 11 1-4, 60 Gr. 10 1-2, 5 
Gr. 9 3-4, 50 Gr. 8 1-4, Frigirifiye 6: 
Gr. 10, 60 Gr. 9 1-2, 55 Gr. 8 3-4, S 
Gr. 8 1-4, 45 Gr. 7 3-4 şiline. 

FINDIK 
MARSlLY ADA: 
Kabuksuz Şark 650, Giresun 660, 

Napoli 675, Romen 900. Tarragall 
610, Kabuklu Şark 290, Napoli 2so, 
Napo1i k·iple 310, Napoli karışık zsO, 
Sicilya 285, Sicilya kriple 31 O, Sicilr: 
karışık 290, Tarragon karışık Z8 
franga satılmrştır. 

HAMBURG: 
Kabuksuz vadeli 60, kabuklu vade

li 26 - 28 T. lirasına satılmıştır. 
ZEYTINYAGI 

MARSILY ADA: 
(C. 1. F. cinse göre) 

Tunus 1 inci tasir 380 - 400, 2 fıt' 
ci tasir 375 - 385, infigeable 380 _,. 
400, Cezair Sufine 340 - 360, Bo~ 
J~~ aoo - 210, Andalousi hazır ın' 
170 - 180, Adi ha~ır ma! tRO fraııl' 
satılmıştır. 

HAMBURGTA: 
lspanya hazır ilk tasir 240 Ps., .,.. 

deli 2 tasir 240 Ps., İtalya hazır IS 
tn•:..- cnn T r ua'4ali , .... :. ~~" ~510 Fransa hazır ilk tasir S 1 O, vadeli 
franga satılmıştır. 

YUN 
MARSlLYADA: 
Anadolu yıkanmı1 8. - 8.50, ~ 

kanmamış 4. 50 - 5.50 franga sa 
mıştır. 

Yunanistan bizden Mıııt 
alacak 

Yunanistan 30.000 ton mısır a1'
caktır. Bunun mühim bir miktardll 
memleketimizden ve geri kalan JO
sımlarını da Bulgaristan, RC\man::; 
Suriye ve Rusyadan alm:ık isteııı 
tedir. Teklif incelenmektedir. 

Snrı 45,- ~ 
Galo -.- ..,..,,. 
Çamurlu 20,- _:,:;.,,. ...:....:.....:...:..: ______________ .;__ __ _ 

PATATES 
(Kiloıram beıabiledir) S:• .. 

Kı. S. 7,_,. 
Kaba 
Ekstra - Ekstra 
Ekstra 

5,50 .,,,. 
4,50 s.,,. 
3,50 ıc 's. 

K9.S. ~ _______________ .....;;.... ____ _ 
SABUN 

(Kiloıram beaabiledir) 

Zeytinydmdan I 
II 

Pirina ·~aimdan 

Kş. S. 
24,50 -.--.-

rahatsız.. -1 
- Her halde size çok pahalıya 

olmuştur. dlfJ" 
- O kadar değil, sade bir ka 

Fazla iddiası ve isteği yok. ., ~ 
- Öyle söylüyorsunuz aına, e 

rasını da veremiyorsunuz. clJl"• 
Ondan sonra bir şey k~~ut~~ ~· 
Nikol, baronun metresının kt tli bit 

bileceğini düşünüyordu. Debşeda ,ar 
merak içindeydi. Acaba sineınaj.ctlıO" 
düğü kadın mı? Acaba Baba 
yu öldüren kadın mı? bO~ 

Vojirar sokağında csk~. ~e cll JsJC
bir hana vardılar. Baron uçiin 
ta, solda bir kapı çaldı. d ıı .ıor 

Genç bir kadın açtı. Bu ka ı 
madaki kadın değildi. gelebil• 

- Oh, sen misin? Nib.ayet }cadtfi' 
din, diyordu, yanındakı ar 
mı? • ırıdi; 

- Hayır, yanımdaki pohs ıftl~ 
şidir. Benim de tesadüfen k~rsl ~ 
milli müdafaa bonoları ınese e 
kında marnmat istiyor. da , 

Nikol, genç kadını. ealon ırıı1' ...... 
iyi tetkik etti. Gözlen morlatdarıo'd' 
tahklı bir kadındı. Saçları llapdlt' 
ğındr. Yüzünde baron~n .ku ili. ~ 
allık vardı. Boynuna yeşıl çu:g 

· k tmıatı. takal renginde bır at ı a "' 
Nikol · dedi ki: ıS --~ 
- Basit birkaç sual ıorac~i e..,,,., 

mazel.. Siz baron Dotreyı~. ? 
perşembe günü gördünüz ınU· 

rArk&11 



N====================================================::. 7 

lngiliz-Alman 
Futbol Maçı 
Şiddetli gösterilere karşı 

şimdiden tedbir 
diitiinülüyor 

Elimizdekini Göndermekte Ne Mana Vardı 
Ve Yenisini Seçmek l çin 

Londra, 22 A.A. - Alman Büyük 
Elçisi Fon Hoesch'un Dışişleri Ba
kanlığının ziyaretinin hakiki sebebı, 
yakında yapılacak olan İngiltere - Al
manya futbol maçıdır. Halbuki bu 
ziyaret birtakım faraziyelere yol aç
mıştı. Bu maçta hazır bulu~mak üze
re Almanyadan buraya bir miktar Na
zi gelecektir. Yahudilere karıı yapıl
mıt olan tazyikler dolavı"ile halk•n 
Nazilere kartı hissiyatı pek galeyanda 
olduğundan Almanlann yıapacak1a.1 
gösterilerin ve Gamalı hac;h bayrakla
rın ortaya çıkarılmasının birtakım ha
diselere ıebebiyet vermesi gibi bir 
tehlikeye düşülmek istenilmemektedir 

Finlandiya Seyahati Ne Demektir ? 
lı ~:rrıa~ z~man spor işlerimizde acı
~Utı~eğımıze çöken şeyler oluyor. 
)a ö r~n bir kısmı kulağımızdan ve 
töz~ z.~üzdc-n kaçıyor; bir kısmı 
salını llluze çarpıyor veya kulağımıza 
itle .Yor da o sıralarda başka hadi
>'lZ rın_ ehemmiyeti yüzünden bunları 
dt ~ga vakit kalmıyor; arada sırada 
keb'l~nlardan bir tanesini ortaya dö-

l ıyoruz Bu.. . 
tl gun de, bunlardan bir tanesini 

e alacağız. 
tın1!24 senesinde Paris olimpiyath
tde n e~~el, bu olimpiyatlara iştirak 
~te1k gureşçilerimizi çalıştırmak ve 
lıla ır ~nıak üzere arandı, tarandı ve 
bit tarıstandan Raul Peter isminde 
ı924antrenör getirildi. Bu antrenör, 
tı ~ılından sonra birikmiş aylıkla
ıeı:.erıımediği için, acına acına ve is-

aYtrek memleketimizden ayrıldı. 
•tn a~ırınıızda kaldığına göre 192 7 
lekltsın~e, para vaziyeti daha iyi bir 
ta e .~•ren spor teşkilatı, Peteri tek
t~· &ureı antrenörü olarak memleke
biiı~e getirtti. Peter bu arada, teda
dt e kalan aylıklarını aldı mı alma
ltın tnı, orasını pek bilmiyoruz. Bıra
~kı ~i bunun da mevzuumuzla bü-

O bı~ ali kası yoktur. 
be . &un bugün, yani sekiz seneden
ta rı Rau1 Peter, Türkiye Güreı Fede
c:on~nun antrenörlüğünü yaptı, 
Ciir eıç~lerimizi çalıştırdı, birçok yeni 
"~etc;ılerin yetişmesine ve parlama-

p •nıkan verdi. 
tiir eter hiç şüphe yok ki, çok iyi bir 
)'e/'. antrenörü idi. Böyle olduğu da 
~ .11~ırdiği, meydana çıkardığı, bilgi
~ını arttırdığı güreşçilerimizin tam 

1 rt •ene sırtı sıra Balkan şampiyon-
llfunu almasiyle sabittir. 

LU B~r. antrenörün iyiliği ve fenalığı, 
. rııı ve bilgisizliği, değeri ve değer
~liğ~ eseriyle ölçülür Mesela 1928 
liı.ıpıyatlarından evvel futbolcüleri

!;ia için getirtilmiş olan antrenör 
d ot ..B.ela !çin gözGmüzü kapar ve 
b~ ''fena. bilgisiz ve detersiz., 
ır antrenör olduğuna kalıbımızı ba

ll~iliriz. Çünkü eseri ortadadır. Eli

~de en iyi elemanlar bulunduğu 
.::. •ırada Türk milli takımını dün
~n en kötü, en beceriksiz takımı 

0
• '. sokmakta ve 1928 Amsterdam 

ttliı.ıpıyadında futbolümüzün utanıla
~ k hale girmesinde en başlı amil o

t' ~k bu adamın antrenörlükteki bil-
••ııtiği ve değersizliği gelir. 

l'ı Bıınu, eseriyle ölçtüğümüz gibi, 
tter·•- b'l . . . k . . d ti 04• ı gısını ve ıymetını e ese-
~lt ölçtüğümüz zaman görürüz ki 
d reı llntrenörümüz, sekiz sene için
i t tUreı sahasında, dünya sporculu-

llQa ltarıı yüzümüzü ak etmiştir. 
\ lfa1 böyleyken, son zamanların vu
d ~tına bir göz gezdirelim : Güreş fe
~aıyonundakilerle bu değerli hoca
llö arası açılıyor, başlıyorlar antre
\ar Peteri dinlememeğe ve hiçbir işe 
il. rııtırnıamağa.... O kadar ki son 

di 
1~~- tampiyonasında Peter yetiştir 

1~ &ureşçilere öğüt verebilmek, yol 
~ ternıek imkanıryıan bile uzak bı-

tırılı,,yor ve maçları &;elişi~üzel bir 

seyirci gibi uzaktan seyretmik mec
buriyetinde kalıyor. 

Nihayet allem ediyorlar, kallem e
diyorlar, bu değerli antrenöre yol 
tezkeresini veriyorlar ve gönderiyor
lar ... 

Bir antrenöre yol verilir: Ya bece
riksizliği ve bilgisizliğinden, yahut 
da ayLığını vermek imkansızlığından .. 

Petere yol verilmesi beceriksiz ve 
ya bilgisiz olduğundan değildir. Çün
kü, dediğimiz gibi eseri ortadadır. 
Evvelce olduğu gibi aylığını vermek 
imkansızlığından da değil: Çünkü, 
yeni · bir antrenör getirtilmek üzere 
olduğunu biliyoruz. 

Öğrendiğimize ~Öre, federasyon 

Eaki 6Üreı antrenörü Peter 

Antrenör deJ;ğimi:ı, armut mudur? 

erkanından biri Finlandiyadan yeni 
bir antrenör seçmek üzere memleke
timizden Avrupaya gitmiştir. Bu 
"Antrenör seçmek için tetkik seya
hati,, ne gülmemek kabil değildir. 
Antrenör dediğimiz armut mudur? 
Ve iyi bir antrenör sergiden karpuz 
alır gibi şöyle bir dolaımak, göz gez
dirmek ve gözün kestiğine el vurmak 
la mı anlaşılır? 

Biz gUreşte en iyi bir antrenörün 
elimize geçmiş olduğunu ve bunu 
kaçırdığımız kanaatindeyiz. Bu eli -
mizdekini durup dururken gönder -
mekte ne mana vardı, ve yenisini seç
mek için Finlandiya ıeyahati ne de -
mektir. 

Böyle lüzumsuz bir iki seyahatin 
paralarını biribirine eklesek ıbclki, gü
reşçilerimiz ıçın çok ehemmiyetli 
olan kapalı salonu yaptırmak üzere 
lazımgelen arsanın bir kısmını §İmdi
den alabiliriz. 

Seyahat noktasında düşüncemiz bu 
olmakla beraber Peter hakkında da 
federasyonu bu harekete sevkeden 
bir sebep olabileceğini de düşünmü
yor değiliz. Olabilir ki, Federasyonu 
sevke~n sebep haklı ve mantığa uy
gundur. Ne yapalım ki dütünüyor, 
düşünüyor bunu bulamıyGruz. Olsa 
olsa Peterin ~ok teknik olması ve gü
reşçilerimizin de bu kadar tekniğe 
uyamıyıacağı, bunun için de daha faz
la kuvvete yatan bir tarzı öğretecek 
bir antrenörün getirtilmesi düşünce
si hakim olmuştur, diyoruz. Acaba 
böyle midir? Güreş Federasyonu bu 
hususta bizi tenvir edemez mi? 

S. G. SAVCI 

[_e~~öi~~~u~"R 
23 ve 24 T eşriniıani 
tarihlerinde yapılacak 

maçlar 

.1 

23 T eıriniıani Cumartesi 
Fener stadı: Alan gözcüsü Ali Rıd 

van. Eyüp - Hilal B. takımları saat 
13,30 Hakem Ekrem Ersoy. fener
bahçe Beykoz B takımları saat 15, l 5 
Hakem Ali Rıdvan. 

Şeref stadı: Alan gözcüsü Şazi 
Tezcan. Süleymaniye - Anadolu B. 
takımları saat 13,30 hakem Şazi Tez
can. Beşiktaş - Topkapı B. takımları 
15,15: hakem Şazi Tezcan. 

Taksim atadı : Alan gözcüsü Saim 
Turgut. Güneş - Vefa B. takımları 
saat ı 3,30 hakem Rıfkı. Galatasaray 
lstanbulspor B. takımları saat 15,lS 
hakem Saim Turgut. 

24 T eıriniıani Pazar 

Bu sebepten Dıtitleri Bakanlığı el
çiye maç eınasında büyük bir sükun 
hüküm ıürmeıi ve Almanların muka
bil İngiliz nümayiılerine mini olacak 
surette tam bir dürüsti muhafaza et
meleri için ne lazımsa yapmasını tav
$iye etmittir . 

YENi NEŞRiYAT 

Havacılık ve Spor 
Türk Hava Kurumu tarafından 

hazırlanan bu mecmua zengin ve dol
gun yazılarla çıkmıttır. Bu sayıda 
havacılığa ait birçok meraklı haber
ler vardır. Tavsiye ederiz. 

Yeni Adam 
İlim, ar ve eğitim gazetesinin 99 

uncu sayısı çıktı. içinde lsmail Hak
kı, Nüvit Osman, Vahdet Gültekin 
Zahir Sıtkının yazıları var Bunlar 
a · asında Dr Octave Beliard'm çocu
ğa cinsel hayatı öğretmeli mi, Nüvit 
Osmanın Rötgen ve eseri, Ismail 
Hakkının mini miniyi nasıl yeti§tir
dim? yazılarını okuyunuz. 

ENGİN KILAVUZ - Pratik bil
gileri toplamağa çalııan bu kitabın 
forma halinde neşrine başlanmıştır. 
Tamamlandığı takdirde l 00 formaılk 
ansiklopedik bir kıraat kitabı olacak
tır. 

Bulmacamız 

Fener stadı: Alan gozcuıii Şazi L-+ 

Tezcan: A.Hisar - Karaıümrük A. 
takımları saat 11 : hakem Şazi Tez
can. Eyüp - Hilal: A takımları saat 
12,45: hakem Sabih. Fenerbahçe -
Beykoz A takımları saat 14,30 hakem 
Adnan Akın. Yan hakemleri: Feridun 
Kılıç; Bahaeddin Uluöz, Zarif. 

Şeref stadı: Alan gözcüsü Halid SOLDAN SACA •• YUKARDAN AŞAtl 
Galib Ezgü: Altınordu - Ortaköy A. 1 - lnıan c;okluiu 9. 

takımları saat 11 hakem H. G. Ezgü. 
Süleymaniye - Anadolu A takımları 

s~at 12,45: Hakem Sadi Karaan. Yan 
hakemleri Rıfkı, Ekrem Erıoy: 

Beşiktaş - Topkapı A takımları sa
at .4,30 hakem Suphi Batur. Yan 
hakemleri İzzet Asaf, Samim Talu. 

Taksim atadı: Alan gözcüsü Saim 
Turgut. Kasımpaşa - Haliç A takım
ları saat 11 hakem t. M. Apak .. Gü
ı .i • Vefa A takımları saat 12,45 ha
kem Ahmet Adem. Yan hakemleri 
Talat Özışık, Tahsin. 

Galataaaray - İstanbulspor A. ta
kımları saat 14,30: hakem Nuri Bo
sut. Yan hakemleri Halid, Mehmet 
Ali. 

2 - Güzel sanatlar mektebi 4. 
3 - Lakırdı 3. Geniı deiil 3. 
4 - tıim 2. Su 2, Şıpka 3. 
S - Nikbin defil 6. içinde bahir kızı. 

rır 4. 
6 - Likin 3. 
7 - Para 4. Fotoiraf 4. 
8 - Bir nehirimiz S. 
9 - Bir viliyetimiz 9. 
10 - Sıyd 2. Yed 3. 
11 - Bir kuı 7. Nota 2. 

D0NJC0 BlİLMACAMIZIN 

1 - Kayısı 6. Su taııyan 

2 - Araı 4. Ta 2. 
3 - Yazı 4- Kaaab S. 
4 - bmmak 7. Kaz 3. 
S - Manda S. 
8 - Avize S. 
9 - Atık 4. Zer 3. 
10 - Kabı 4. Er 2. 
11 - Zehir S, Re 2. 

HAL&..ı 

4. 

........ -..--.-...........-
FAYDALI 
BiLGiLER 

o u 1lt ur.wr.:wı ıu ·-
BUGUNKlJ 
PROGRAM 

İSTANBUL 

ti: Danı muıikiıi (pllk). 19: Çocuk 
aaati. Hikbeler. Mesut Cemil. 19,30: 
Çocuk aaatinın devamı. lluild. 20: Şehir 
tiyatroıundan l Galip Arcan. 20.30: Ba-
1an Bedriye Tüziin ve rad10 cu ve tan
ıo ıruplarL 21,35: Son haberler, borsa
lar. 21,3S: Bayan BabikyaD (Şan). 

BUDAPEŞTE 

18: Pllk. 19: Konferanı. 19,30: Macar 
11rkılan. 20,40: Skeç. 21,10: Caz. 23,10: 
Duyumlar. 23,30: Badapqte koaaer orkea
tra11 (Kır11ık hafif müzik). 

BERLİN 

17: Şen, mizahi :pa)'DD: Puarm dötafil 
biletleri. 19: Sp0r dayamlarL 19,U: "ta
amda ve lrarıamda,. adlı müzikli akeç. 20 
Yaylı aazlar kuarteti (Beethoovm). 20,40: 

() A"rupanın her tarafında lik maçlarına devam edilmektedir. Bu arad~. h:te In~ilter .. e, F~sa, 
lfrta Avrupa memleqtleri lik maçları halk tarafından, bu sene daha buyuk bır alaka ıle ta
ıp edilmektedir. Fransada profesyonel takımların maçları çok güzel, hararetli olmıktadır. Res 

Aktüalite. 21: Haberler. 21,10: Alman 
kompoaitörlerinin 2 nci ıdnü (brı,ık 
konser), 23: Haberi.-. 23,25: Danı ve ba
fü müzik. 

ViYANA 

17,30: Süel bando. 18: Ameriblılarm 
1eyahat intibaları. 18,2S: Halk tarkılın 
(Yenilerden). 18,SS: lıtenen pliklırlan. 
ıt,40: Aktlialite. ıo.ıo: Haberler. ao.40: mimiz Fransa futbolünden bir nümunedir. 

Kedili Boyacı J 

Herkesin kendine göre bir illeti 
vardır. Kimi kadına, kimi rak ıva. ki
mi kitaba dütkündür. Kimi, boyun
bağı meraklısıdır, kimi de kat kat 
kostüm yaptırmaktan derin bir zev
kalır. 

Benim illetim ne kadın. ne alkol, 
ne kitaptır. Ben ayakkabı ıeverun. 
Ayakkabılannın titiz ve meraklı bir 
itıkıyım. Orta bir maaı sahibi olma
ma rağmen yatağımın altıda, itina 
ile dizili, herbiri kendi lnlıbına so
kun, sekiz çift ayakkabı vardır. A
yakkabılanmı canım gibi sevdiğim 
için tabii onların boyasına, cilasına 
da son derece dikkat ederim. Onları 
boyatmak ve cilalatmak günlerimin 
en önemli hadiselerinden biridir. 

Ayakkabılarımı kendim kadar se
ven, yahut da menfaat için sever gö
rünen bir boyacı bulmuştum. Yıllar
danberi o boyacıya ayağımı itimatla 
uzatırdım: O, aık ile, şevk ile ayak
kabılarımı boyardı. 

Halbuki timdi boyacımı kaybet
tim. Bu acıklı hadise bakınız nasıl 
oldu. 

Köylü boyacı, yıllardanberi, otur
duğum sokağın caddeye bakan ko§e· 
sine yerletmitti. Şitelerin bakır ka
pakları pırıl pırıl parlıyan sedef kak
malı boya sandıiının arkasında, alça
cık bir iskemlenin üıtünde otururdu. 
Şekli, biçimi, hali ve tavırları, pek 
ağır, pek ciddi idi. Altmıı, altmıt 
betlik olacaktı. Fakat bembeyaz, iti
na ile taranmıı top sakalına rağmen 
hemen hemen kırışıksız bir yüzü, 
genç ak!Jlı mavi göderi vardı. Bo
yacının yanında, daima üç kara kedi 
vardı. Bu kedilerin ikiıi boya sandı
ğının sağında Ye solunda uyuklarlar, 
ve encak müıteri ıeldiği zaman, bin 
naz ile. yerlerini bırakmıya razı ge
lirlerdi. Kara kedilerin üçüncüsü bo
yacının omuzunda yer almııtı. Ora
dan indiğine hiç tesadüf etmedim. 

Yerlerini deği§tirmiyen bu üç kara 
kedi, hazan ıekil değiıtirirlerdi. Bazı, 
içlerinden biri, lekesiz siyahlığını mu
haiaze etmekle beraber, ufalır, yahut 
irileıirdi. Daha doğrusu, evinde on 
bet kara kedisi olduğunu ıonradan 
öğrendiğim boyacı onları münavebe 
ile gezdirirdi. Ben, sekiz buçukta e
vimden çıkar, sokak başına varınca: 

- Merhaba Ahmet usbıı, 
Diyerek ayağımı uzatırdım. O da,. 
- Merhaba bayım, diye cevap ve-

rir ve cila kutusuna sarılırdı. 
Bir sabah, bir yağmurlu sabah, Ah

met uıtanın bulunduiu köşeye gelin
ce, ömrümün sayılı hayretlerinden 
birini geçirdim. Kuıımda, ayni yere 

"Der Vetter ıuı Dınııda., adlı Künneke
nin opereti. 22,40: Film bahıi. 23: Haber
ler. 23,35: Piyano (Koıti Vehınen). 23,40 
Tamimler. 24: Danı. 21: Avuıturyı nota· 
ları (Plik. 

VARŞOVA 

17,lS: Sitır konıeri. - Sözler. 17,4S: 
Şarkılar. 18: Dola Praıyaımdan repor
tıj. 18,lS: Plik. 19: Stüdyo piyesi. - Söz
ler • Pllk. 21: Soliıt tarkdı konıer. 21,4S: 
Haberler. 22: D111rdaki vıtındı,lırı emiı 
yon. 22,30: Mizah. 23: Orke1trı konseri. 
24,0S: Yabancı poıtalırdan röle. 

MOSKOVA 

18,30: Operadan röle. Çıykovakinin 
"Mazepa., operaıL 22: Yabancı dillerlı 
yayımlar. 

• 
SlNEMALAR 
TİYATROLAR 

• ŞEHİR TİYATROSU: Buıün aaat 
ıs te çocuk tiyatroıu, aaat 20 de 
(Saz - Caz) opereti, yırm matine sa
at ıs te. 

• NASIT - ERTUQRUL SADi TiYAT
ROSU: Saat .20,30 da (Hafız Burhan 
konseri) ve (Teyze Hanan) vıdvil 3 
perde. Matine 14,30 da. (Baykut) ve 
komedi. 

• HALK OPERETİ: Franıız Tiyatro
ıunda saat 20,30 da (Bay - Bayın) 
opereti. Son hafta 

• TEPBBAŞl, BELBD!YB • GARDEN
BARINDA: llhik - VUJ'ete. 

• SUMER: (Kıdm ne :papam) ve (Şu-
bertin atkı) 

• İPEK: (Seven ölclfirfir mU) 
• YILDIZ: Atk uafonisi. 
• ALKAZAR: (Korsan kız) 
• TURK: (Saadet) 
• SARAY: (Pariı esrarı) 
• ŞIK: Viyana bülbülü. 
• MELEK: Gönül o)'U!llın. 
• FERAH: Diva Kuta. 
• USKODAR HALE: Boma aevdalın. 

"Ti&rkc:e aözlii. urlrd•-

Nakleden : MI· FA. 

oturmuı bir boyacı, alık alık yüzüme 
bakan ve sırıtan bir boyacı vardı. 
Fakat bu boyacı, Ahmet usta değil
di. Gençten, kara gözlü, dar alınh, 
çiçekbozu&u. haydut suratlı bir h• 
rifti. Bir müddet kendimi toparlıya
madım. Sonra : 

- Ahmet nerede? dedim, ve bir 
felaket haberi bekliyormuı gibi kal
bimin sızladığını, hızla çarptı&ını 
duydum. 

Herif, sinsi sinsi güldü. 
- Ahmet gitti, bayım .. Biz de bo

yacıyız. Burasını konturatlamadı yal. 
ded ... 

Birden, felaketi kavradım. Herif, 
benim kırk yıllık boyacının yerini 
kapmış, yerleşmi§, belki ihtiyarı 
kovmuştu. O günü ayakkabılarımı 
boyatmadan yürüdüm. Ertesi aabah, 
daha ertesi sabah, bütün bir hafta, 
Ahmet ustayı ve kedilerini görmek 
ümidiyle evimden çıkıyor, fakat kö
ıe başına gelince ayni inkisarı hayal
le karşılaşarak yoluma devam ediyor 
dum. Ayakkabılarımın cilasız kalıtına 
mı, Ahmet ustanın aıina merhabaıın
dıan mahrufll olmama mı yanacağımı 
kestiremiyor, ckhıetli üzülüyordum. 

Bir gün dayanamadım. Ahmet us· 
tanın yerine artık iyiden iyiye yerlet
miı olan o deni herife dedim ki: 

- Utanmıyor musun? İhtiyar ada
mın yerini aldın, müşterilerinden et· 
tin. Bu köte onun köıesiydi. Bırak, 
tekrar gelsin .. 

Herifin gözlerinde kötü bir pırıltı 
yandı: 

- Burası sokak, dedi. Kim nereye 
isterse oraya ycrleıirim. Hele &elsin 
moruk t Gözünü patlatırım berem • 
nin ... 

Heriften korktum, kaçtım. 
Bilmem kaç gün sonra idi, ve bil

mem, içinde bulunduğum tramvay 
ıehrin hangi caddesinden geçiyordu. 
Birden, yabancı bir sokağa giren Ah· 
mcdi, bir şimıek sürati ile gördüm: 
Sanki yıllar geçmiı gibi ıayıflamıı, 
çökmüı bir Ahmet. Sandukasının ka
yışını omuzuna atmış, yere bakarak 
gidiyordu. Kara kedilerin biri öteki 
omuzuna çıkmış, muvazenesini kay • 
bedip düımemek için pençelerini bo
yacının yeleğine takmııtı. Öteki ke• 
diler, köpek gibi, ihtiyan takip edi· 
yorlardı. 

Tramvaydan fırlamak, Ahmedin 
arkasından koşmak istedim. Fakat a
raba o kadar hızla gidiyordu ki, bu
nun imkansızlığını anladım ve yeri
me oturdum. Ne boyacımı, ne de ka
ra kedileri bir daha görmedim. 

MÜZELER 

• Ayasofyı müzesi: Saat 10 - 16, Ji .. 
riı: 11 kuruı. 

• Roma, Hizanı. Yunan eserleri müzesi 
- Çinili Kö,k - Eıki tark eserleri mi • 
zesi: Saat 10-16. Giri,: 11 lı:uru,. 

• Türk ve lalim eserleri müzesi: Saat 
10 - 16. Giriı: 11 Kurut. 

• Yedikule: Saat 10-16. Giri• 11 kanii-
• Ticaret ve Sanayi müzesi: Saat 10-11 

Pırııuı. 

• Aıkerl mlise ve aamıçlır: Saat 10 -
16,4S. 

• Toplı:ıpı Sarayı mliseıi: Saat ıs -
16. Giriı: 52 kura• 

• L 1 M AN 
HAREKETLERi 

Buıün limananısdaD sidecek •ıparluı 
Saat 

21,- Gülnihal Bandırmaya 
19,- Antalya Ayvılıiı 

20,- Bırtm Karabiııyı 
19.- Mersin Bartma 
20,- Sadıkzade Karıdenize 

• 
Bqtin liawumızı ıelecelı vaparluı 

Saat 

lS,30 Karadeniz Karıdenizdea 
6,30 Saadet Bandırmadan 

16,15 Ayten lzmitten 
17 .- Tayyar Mudanyıdaa 
6 Bandırma Kırıbiııdan 
8,30 Bırtm Bartmdan • 

DAVETLER 

Kadılı:ö1 Hallrevinden: 
Erzurum - Sıvaa hattı hakkmda 24-n-

3S pazar ıünü ıaat 20,30 da müderriı bay 
Zühtü tarıfmdan bir lı:onferanı verilecek
tir. latiYealerİQ sdebiloçckleri bildirilir. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·---

! Kahirede kanlı çarpışmalar old Staviski'nin Emin Adamı Ne 'Digor ? · Mısır hadiseleri 

Efendi Tevkif Edildiği Zaman Bir 
Uşağı da 

Mısır 
Yürüyeceği 
Yolu Çizmiştir Beraber mi. Yakalanır ? 

"Le Pelit Parisien" den: 
Staviski muhakemesinin 12 inci cel

sesinde mahkeme suçlubrdan sabık 
avukat' Gaullier'yi isticvap etmi~tir. 
Gaulier, Staviskinin istintak hakımi- ; 
nin dairesinden kaçmasını kolaylaş - : 
tırmış ve dolandırıcılıkta suç ortağı- 1 

~~ : 
Gaullier zayıf, hastalıklı bir adam . 

olmasına rağmen suçluların en genci- = 

d~ : 
Gaullier, StaviskiJCi katibi bulundu- · 

ğu avukat Levy Ou.-...-ınn'ın evinde ! 

tanımıştır. O zaman bır tiyatro mese- . 
lesi etrafında görüşülüyordu. 

Reis: 
- Siz çalınmış eşyaya yataklık ve i 

dolandırıcılıkla itham ediliyors~nuz 1,, : 
Filhakika Gaullier, birçok işlerde 

Staviskiye yardım etmiştir. Bilhassa 
birçok davaların tehirini temin etmiş- ; 
tir. 

Reis: , 
- Staviski istintak hakiminin oda- 1 

ıından kaçtığı zaman, siz kendisine 1 

yardım ettiniz. J 
- Biz istintak hakiminin odasında 

bulunuyorduk. Hakim bir dakika için 1 
dışarıya ~ıkmıştı. Staviski birdenbire : 
kalktı ve kapıdan dışarıya çıktı... · 

- Staviskinin ahvali sıhhiyesi hak- 1 
kında en ziyade malumat sahibi olan 
siz değil misiniz? 

- Ben kendisiyle hiçbir zaman 
hastalık meselesini münakaşa etme
dim. Ben hekim değilim 1 

- Staviski hakkında hiçbir şey bil· 
miyor muydunuz? 

- Bana birçok işlerden bahsetmiş
ti. Fakat başkalarından hiçbir zaman 
bahsetmedi. 

- Size Fo~ier sosyetesinden bah
setti ve her yerde Alexandre adı ile 
anılıyordu. 

- Tamamen değil .. Bilhassa Fon
ciere sosyetesi mevzuubahs olduğu 
zaman hep Staviskiden bahsedilirdi. 

- Fakat biliyorsunuz ki Staviski 
Fonciere sosyetesinde Alexandre adı 
ile iş görürdü. 

- O Alexandre adı altında benden 
hiçbir şey istememiştir. 

Bundan sonra suçluya atfolunan 
dolandırıcılık suçuna geçildi. Stavis
ki tabiilct h1kkında ha\lkı hıyarları
nı kullanacak Macarlar meselesile 
meşgul olurken, Gaullier'den istişari 
surette fikrini sormuştu. Gaullier de 
Macarların alacaklarının Trianon mu 
ahedesini imza eden devletler ve bil
hassa Fransa tarafından taahhüt edil
diğini söylemiştir. Bu bir hata idi. 
)'ani istiyerek yapılan hata idil 

Reis: 
- Bir avukat yaptığı hatadan dola 

yı tahtıe edilemez. Fcıkat siz Stavis· 
kinin sizin fikrinizden istifade edece· 
ğini biliyordunuz. Bunun delili de 
Gugenheim adında bir adamın Macar 
alacakları karşılık gösterilmiş olan 
tahvilatı satmakla meşgul olmasır.!ır. 
Gaullier'nin verdiği raporu, diğer bir 
avukat da tasdik etmıştir. l'akat fi
nans bakanlığı bunun tamamen aksi· · 
ne bir rey vermiştir. 

Müddeiumumi: 
- Verdiğiniz rapor ıçın sizden 

ikinci bir imza da istemeleri nazarı 
dıkkatinizi celbetmedi mi? 

- Hayır). 
Müddeiumumi: 
- Staviski kaçtığı zaman, hakkın

da dolandırıcılıktan dolayı takibat 
yapılıyordu! 

- Benim bundan haberim yoktu 1 
- Siz Fonciere sigorta şirketinin 

avukatı idiniz. Bu şirketin 10 milyon 
frank sermayesi vardı. Bu paranın 
nereden geldiğini kendi kendinize 
gormadınız mı? 

- Fakat, Staviski parasız bir adam 
değildi, ki sorayım. O hiçbir zaman 
parasız kalmamıştır. 

13 üncü celse 
Staviski muhakemesinin 13 üncü 

celsesinde mahkeme, eski yazıları o
kumakta mütehassıs Abcl Rigault'ü 
§ahit sıfatiyle dinlemiş sonra Stavis· 
kinin adamlarından ve en ziyade em
niyet ettiği kimselerden suçlu Gilbert 
Ramognino'yu isticvap etmiştir. 

Abert Rigault, Bayonne belediye 
reisi Garat'nın imzasını tetkika me
mur edilmişti. Garat evvelki celseler
de, Foncihe sigorta şirketi direktörü 
Guebin'e sahte bonoları alması ve is
konto etmesi için yazdığı mektupların 
altındaki imzanın kendi imzası olma
dığını iddia etmişti. Rigault mahke· 
mede: 

- lmzanın taklit edildiğinden şüp
he ediliyor. Halbuki ben hilekarlık ya
pıldığına delalet edecek birşey göre
medim. 

Bununla beraber her imzada öyle 
birtakım hatlar bulunur ki sahtekar
lar bunu taklit etmeğe muvaffak ola
mazlar. Garat'nın yeknazarda imzası 
kolaylıkla taklit. cdileb.~lir gib~ _za?ne
dilir. Fakat hakıkatte oyle degıldır. 

Rigault neticede imzanı~ Garat'nın 
kendi imzası olduğuna kaıl bulundu
funu söyledi. Garat bunu reddederek 
dedi ki: 

- Size verilen bu hileli vesikanın 

"Elcihacl" dan: 
Badema İngilizlerin niyeti _h~kkın

da artık şüpheye düşmemelıdır. Ne 
meşrutiyet, ne de mua~ede .. İşt~ h~pı 
yaldızlamak için bu ikı hakı~atı sus
lü cümlelhle çerçeveliyen S~r Sam.u
el Hoare'ın sözleri bundan ıbarettır. 

Vefd p a r t i s i ve .M ı s ı r 
milleti, İngiltereyi bihakkın sıkış
tırmak ve oynadığı rolü meydana çı
karmakla itham edilmiş olmalarına 

1 rağmen ortada bir hakikat .. ~evcu:: 
tur: Mısır bundan böyle yuruyecegı 
yolu tamamen çizmiştir. 

Giuboud-Ribaucl, auukah Albert Gautrad ile beraber i&ticvabı eanasında 

altına ben imzamı atmış değilim. Yazı 
ve ımza tetkikiyle meşgul olanlann 
yaptıkları adli hatalar pek çoktur. 

Bu mektup benim de~ildir ve sahte 
bir mektuptur. 

Staviskinin emin a
damı ne diyor? 

Ramogmino, Trilport ta otelci idi. 
Boksör Niemensonsky de maiyetinde 
bulunuyordu. Suçlu, bu boksör vası
tasiyle Hayotte'ü ve onun vasıtasiyle 
de Staviskiyi tanımıştır. Ramognino 
Nise yaptığı bir seyahatten sonra Pa
rise gelmiş ve bundan sonra Staviski
nin şirketlerinde görülmeğe başlan-

mamıştır. 

Bir bono hakkında bir defa bir te
şebüste bulunmuş ise de bugün bunun 
neye dair olduğunu hatırlıyamamak
tadır. 

1933 de suçlu bir Ingiliz müessesesi 
olan Sutton müessesesine bazı mücev
her<:tı rehin olarak vermiştir. Bu mü
cevheratın bir kısmı kendi namına, 
diğer kısmı da İspanyol asilzadelerin
den Marki Delgado de Salzedo namı
na rehine verilmiştir. 

Bu muameleden maksat müşkül va
ziyette bulunan bir tayyare teşebbü
sünü kurtarmak için para elde etmek
ti. Suçlu bu muameleyi Marki Delga
do namına yaptığını, Staviski namına 
yapmadığım söyledi. 

Suçlu: 
- Ben Atexandr•ın iş adamı idim. 

1 'M.Uhi.m..bir 'i«'k bedelinin tah.a.ili mcv-
, zuu bahsolduğu zaman hep bana mü· 
1 racaat ederdi. Fakat bana hiçbir za
j man esralını tevdi etme~tir ... 

1 Bir uşak, efendisinin kime telefon 
ettiğini, kimleri kabul ettiğini ve ne
reye gittiğini bilebilir. Fakat o efendi 
tevkif edildiği zaman, acaba u~ağı da 
beraber mi tevkif ecfılir? .. Suçlu yedi 
milyon franklık çek bedeli tahsil et-

i miştir .. Ifadesine göre. o, bu parayı 
yanında alıkoymamış. memuru bulun
duğu şirketlere yatırmıştır. Hatta A
lexandre'ın karanlık işlerle meşgul ol-

~
' \ duğundan da haberdar değilmiş 1. 

\ ~ 1 - Reis: Herhalde bu işlerin ahlaki 
~ • 1 olduğunda 2üpheye düşmeniz lazım-

:s. - ~_.., ~'...... . ehi 
't>: 'l' 1 - Öyle ise size kiremit rengindeki ''. ~~ , # pardesülü adamdan bahsetmem lazım 

"'~~'1· ~- 6 • • «eliyor. Bu adam benim. Bir şahit be-\'\ ~'\" ~ ~i..?#, • ~'- t> 
\ \' \ 1 fVJ] ni. öl<fürülen prenc:in evi önüne gör-

müş .. Diğer bi- şahit te beni Liyon is-
tasyonunda prens ile konu~urken gör

GAULIER ile AVUKAT/ VALLIER müş .. işte az kalsın, bu iki sahit beni 
mıştır. Uzun müddet i~siz kaldıktan darağacına göndereceklerdi!. Bana 
sonra kendisine eskiden Staviski olan prensin öldürüldüğü 20 kanunuı;ani 
Alexandre'ı görmesi tavsiye edilmiş· günü. nerede bulunduğum soruldu. 
tir. Ben de ne· ede bulunduğumu hatırlı-

Staviski ilkönce kendisini başından yamachm. Bereket versin, istintak ha
aavmıştır. Fakat Hayotte'un ısrarı ü- kimi Fougery o gün beni isticvap et
zerine Ramognino'ya küçük bir iş ve- tiğini hatrrladı. O olmasaydı mahvol
°'i-ilmiş ve bilahare bir )irkete direktör muştum. Suçlu. dinleyicilerin kahka· 
yapılmıştır.. Fakat suçlu, mahkeme- haları arasında ilave etti: 
deki ifadesine göre, Rayonne ve Orle- - l te prens meselesinde aleyhim
ans ikraz sandığı işleriyle meşgul ol- de, bu meseleden ziyade delil vardır: 

Tigre'nin merke:zi olan Makalle'nin favvareden 

Vefd partisinin vazifesini yapac~
ğından emin olunabilir. Memleketın 
bulunduğu bu tehlikeli saatlerde ko_r
kulacak bir ·şey varsa o da bazı sefıl
lerin iktidar mevkiinin arkasından 
koştuklarının görünmesi ve İ~gilizle: 
re Mısırı gene kendi evlatlar~ ı.le ma~ 
llip etmek fırsatını vermek ıçın re.ot 
bir kabine teşkilini kabul etmelerıdır. 

"El Ehram"dan: 

İngiltere fevkalade komiserin~n bir 
gün komiserlikte tertip ettiği hır_ ça.Y 
da yaptığı gibi bütün liderler.~ ~ır 
bayrak altında toplıyabilecek gunun 
adamı nerededir? 

Umumun hürmetini kazanmış, bü
tün liderleri biribiriyle anlaştıracak 
ve onlara vatanın tehlikede bulundu
ğunu ve onların tesanüt ve birliğine 
ihtiyacı olduğunu anlatacak adam 
nerededir? 

Böyle bir adam nerede bulunuyor? 
Çanını çalsın ve Mısırın bütün evlat
larını davet etsin. Artık şahsi düş
manlıkları şimdilik bir tarafa bıraka
lım, çünkü kin ve garaz ve felaket 
artık ortadan kalkmalıdır. 

Mısırda bir Irak 
Askeri heyeti 

• "La Reforme" dan: 

Irak hükumeti yakında Mısır or
dusunun makineleştirilmesi meselesi
ni tetkik etmek üzere Mısıra bir he· 
yet göndermc'!e karar verdiğini Mı
sır hükumetine bildirmistir. Bu heyet 
blr thgnil :za'bitinm başkanlığı altın
da 4 Irak zabitinden mürekkep ola
caktır. 

ingilteren.n 
Sudandaki 
Hazırhkları 

''Vadiyülnil', den: 

. Habeş ovasında, İtalyan kuvvetleri
nin ilerlemesine ve onun neticelerine 
karşı koymak ve Mavi Nil kaynakla
rını işgal edebilmek için, İngilizlerin 
Sudanın şark hudutlarında kuvvetle
rini arttıracakları hakkında bazı şa
yialar dolaşmaktadır. 

Bu şayia, çıkan diğer bir şayiadan 
ileri gelmektedir. Bu şayiaya göı e 
T'llna gölü ve Mavi Nil Mısırı ve Su
danı alakadar etmekte olduğundan 
İngiltere hükumeti, Tana gölünün 
işgal ve müdafaası için, Mısır ordu· 
sunun yardımına müracaat etmeği 
düşünmektedir. Hatta Mısır müfre
zelerinin, Mısıra muhtaç olduğu kır
mızı suyu temin etmek için tekrar 
Mısıra gönderilmeleri çok muhtemel
dir. 

Mavi Nilin mecrasının cenuba çev
rilerek pamuk ziraatinde kullanılma
sı o havaliye malik olan bir devlet 
için çok kolay olduğu beyan edilmek· 
tedir. 

İngiltereyi endişeye düşüren ve o-
nu İtalyanın genişleme sıyasasına 
muhalefete ıevkeden mesele budur. 

O niversite tatil edildi 

Kahire, 22 A.A. - Mısır üniversi
tesi 27 ilkteşrine kadar kapatılmıştır. 

tık hadiselerin taf silah , 

Kahire, 18 (Hususi muhabirimizin 
mektubu) - Veft partisinin mitin
gine ge nler 25 • 30 bin kişi k_adar~ı
lar. Niıhas Paşanın nutkunu dınledık
ten sonra bu halk dağılmaya başladı. 
Ortada öyle bir sükun vaıdı ki bir
kaç dakika sonra Kahirenin alla_k b~l
lak olacağını, sokaklarda polıslerın 
ve lngiliz bölüklerinin evlerine dönen 
bu halka yaylım ateş açacağını kimse 
tahmin edemezdi. Fakat nasıl oldu; 
ne oldu, bir türlü anlaşılamadı, halk 
evine yakın caddelerde birden bir pa· 
nik oldu. Sad Zağlul ve Elfeleki so· 
kaklarının bircl:itikieri noktada kala
balığın bir polis kordonuna çar_ı:>~ığ~ 
görüldü. Gürültüler, küfürler işıtıldı 
ve yine o anda bir tabanca P":tladı. 
Polisler yine bilinemez nasıl hır se
beple ellerindeki sopaları önüne gel~
nin kafasına, sırtına indirmeğe baş -
!adılar. Bu vaziyet halkı sinirlendirdi. 
İlk şaşkınlıkta paniğe tu~ulanlu tek· 
rar geriye döndüler ve bır cephe ha
linde polislere saldırdılar .. En azoan 
25 bin kişinin yanaşık nızamda ve 
kademe kademe ilerleyişi karşısında 
polis safları gerilemeye ~ecb~r _kaldı. 
Bunun üzerine halkın şıddetı bır kat 
daha arttı ve her taraftan: 

_Kahrolsun Nesim Paşa! 
- Kahrolsun İngiliz esirliği 1 
Sesleri yükselirken birkaç silah da-

ha patladı. Bunları polisler havaya 
sıkmışlardı. . 

19 ı 4 nümayişlerindenberı Mısır-

[Baştarafı birincide] 
öldürmek, bizi öldürmek emrini 
mitlerdir. Eğer Üzerlerine saJd 
olursak bizi yine öldürmekten Ç 

miyeceklerdir. Bundan z.ararh 5 
cak olan kimdir. Bizim öldürece8

1 polislerin yerlerine derhal başkıı artl 
nı koyabilirler. Ama biz Veft P 
•İnin istiklal mücadelesinde yer ek 
mış olan askerleri, biz öldürülec 
lursa.k yerlerimiz kolay kolay 
rulabilir mi?., . 

Bunu dinliyenler bir nümayt 
vazgeçmişlerdir. 

Lakin şimdi bütün Mısır, 
sokaklarında öldürülenlerin mate 
tutuyor ve içindeki kini tehdit! 
dolu bir sükut içinde. yarın daha 
kesecek bir ustura gibi bilemekt 

Dil Yazdarı 
[Baş tarafı l incide] 

.-öy + e»; «Üy + e»; «.h + üyÜ 
(2). -

(2) ağ: Kökün yukarda saydıg 
l.ıütün anlamlarını haiz olabilen 
veya objeyi gösterir. 

(3) ak: Manayı tamamlar, t 
eder, ifade eder ektir. 

Şimdi kökün yüksek, büyük. 
bip (1) mefhumlarını kastediyor 

Hak = Allah olur. 
Kelimenin beyaz, parlaklık, te 

lik, asıl, muhakkak, hakikat 
mcfhumlaını kastediyorsak; 

Hak = bu vasıflan haiz olan 
olur. Doğ uluk, gerçeklik manalaı1 
mefhumlardan çıkar. .. 

Kelimenin kuvvet, emek, U 

pay, hisse (III) mefhumlarını k 
diyorsak; 

Hak = Kuvvet veya emek ıP 
bili kazanılmıt olan §eY demektir. 

Kelimenin asli unsur, uzuv ( 
mefhumla=ını kastediyorsak: 

Hak = Bir ıüje veya obje ile 
kından alikalı bir mana ifade 
Mesela: 

"Bir iş., hııkkmda sizinle görü. 
istiyorum" denildiği zaman bıt 
dair demektir. 

HAKiKAT 

lılar .o böyle sokak gürültülerinde k~l 
!andıkları az zarar verir birtakım sı
lahlar vardır. Faraza ağızdan dolma 
eski piştovlar, ezvallılar gibi. .Birden 
halkın da bunlarla ateş etmege ba:i
ladığı görüldü. Polisler derhal orta
dan silindiler. İngiliz kıtakirı yan so
kaklarda ve evlerin birinci katlarında 
mevzi aldılar ve o anda şiddetli bir 
yaylım ateıi açtılar. Artık mesele an
laşılmıştı, polise ve ıüel kıtalara so
po ile saçmalı tabancala~}~ ~arşı gel-
mek nasıl mümkün olabılırdı? Kelimenin etimolojik şekli ıud 

Aklı başında olanlar çilyavrusu gi- (1) (2) 9> (4) 
bi dağıldılar. (. , h + ak + ık + at) . ·ı .. ,....,,., Not l - nilck.:ıt olunurea I 

Gençler ve üniveraıteli er sözünün etimolojik şekli olan: . 
(. , h + ağ + ak) ta birinci 

Maamafih in.~t edenler de olmadı (ağ), (hakikat) kelimesinde (111') 
değil. Bilhassa gençler, üniversite ta- !inde meydana çıkıyor; yani: 
!ebeleri bir müddet daha mukabelede flak = (h + ağ + ak) 
bulunmaktan çekinmediler. Polise Hakik = (h + ak + ik) 
karşı cephenin kuvvetsiz kaldığını (Hakik) sözüne gelen son ek, C 
gönince yine hücuma kalktı v~. ~z: (hakik) yani (hak) kelimesin~rı 
sonra bir taraftan yerde yatan olu- ret ettiği anlamların müspet bır 
lerle yaralılar toplanırken öbür taraf- de olmuş, yapılmış bulunduğunu 
tan da kaçamıyan nümayişçilerin ço- terir. Yani doğru olan, asıl olan 
ğunu karakollara tıktıl~r. d"mektir. 

lşte yedi ölüye ve bı~çok. yaralıya Not: 2 - "Hakikatlı, hakik~ 
mal olan ve bütun Kahıreyı mateme sözlerindeki anlam; parlak, ternıA' 
sokan hadise böyle cereyan etti. Bu- bir işi, bir münasebeti unutınıya 
gün yaralananlar arasında Veft aza· ya unutan demektir. 
ıaından ve eski mebuslardan Hasan y~ Not: 3 - Kelime, arapçada ( 
sin ve Veft partisi azasından Hamdı suretinde söylenir. Bu sözü etı. 
Seyfünnasır, polis genel .k.um~?dan jik şekilde ayıralım ve şu şc}cl 
muavini binbaşı Lüka, lngılız yuzba- k.artılaştıralım: 
Şılarmdan Noble ve birçok genç tale- ( h + ak + k) . ' . . ' 
be vardır. (. , h + ağ + ak) 

Acaba bu hadise mürettep midir? ( . ) • 
b h 1. . , h +ak +, ık . Mesulleri kimlerdir? Ka a at po ıste • 

k V ft Arap ağzında, kelimenın "A 
midir, Vcft fırkasında mı, yo sa e . bünyesinde mevcut olan sone~ 
fırkası mitingile hiçbir münasebetlerı k . d . .T. J 

Olmadan birdenbire belirip polise kar- alinın üşürüldiığü göru ur. ~ 
sözün sonundaki (k), manası.ı 

şı tahrik eden talebelerde mi? zuli olarak Araplar tarafında~ 
tık ateş edilmiş bir harf değildir. ~e 

Zira polis ilk ateşin halkevi civa
rında bulunan ve Sad Zeğlul Paşa a
ilesinin oturduğu bir konagın bahçe -
sinden açıldığını iddia etmektedir. Ta 
}ebelerin bu hadiıeden sonra başka 
nümayişe kalkıımalarını ve. Abb~ı 
Paşa köprüsü civarında yemden hır 
kanlı kavga olmasını da polis ku
mandanı Russel Pata polislere hak 
verdirecek bir delil oıarak ileriye ıür
mektedir. 

Talebelerin ifadeleri 

Yakalanan talebeler sorguya çekil
dikleri zaman yalnız şu cevabı bir 
kağıt altına yazmışlar ve hepsi altını 
imza etmişlerdir: , 

"Biz hepimiz V cft'in askerleriyiz. 
Hepimiz canlarımızı V cft partisi uğ
runa feda etmeğe hazırız. Zira biliriz 
ki V eft Mısıra istikrnlini verdirmeye 
çalışmaktadır • ., 

Bundan bir ı:ün sonra Tıp fakülte
sinde talebelerin bir yeni nümayiş ha
zırlamak için toplandıkları anlaşıhn· 
ca polis fakülte civarını aarm .§tı r. 
Talebelerden bir kısmı derhal fakül
tenin mUdafaa haline sokulmasını ve 
Mısırın istiklali için sokaklarda dö -
ğüşmenin doğru olacağını ilerıye sür
müşlerdir. Bunu haber alan V cft par
tisi beyhude yere kan dökülmem::sinl 
talebelerden rica edince Talebe Birli· 
ği reisi galeyan halinde bulunan ar
kadaşlarına ateşli bir nutuk söylemiş 
ve demiştir ki: 

"Fakülte duvarlarının öte tarafın
da poliıler mevzi almı!lardır. Kuman· 
danları onlara herhangi bir tiddete 
&iddetle mukabele etmek. ateı etmek. 

arapçaya, hemen hemen türkçe 
ki anlamlarla alınmıştır (3)· 

(1) (v.) den maksat, herhanıi bit 
kalclir. o·· 

(2) Kamusu Türki; Türk D ı.I 
Türk Lugati ''Çagatay ve Uygur• 
ri .. : Radlof IQgati. I ''Tarancı ~· 
lehçeleri .. : Orhon Kitabeleri: Dı 
gat-it-türk. ..J ~ 

(3) Ahterii Kebir, Lilgati N•~· ~ 

M "1ıtl Eski lstanbul llbay ua .. t 
Ordu Ilbaylığından teka~ren 
Tahıinin yirmi dört saat su ·ı:-i 

f t ettıı; bir haıtahktan sonra ve a • 
essürle duyulmuşt~r. T~h~ıngeÇ. 
ömrünü mülkiye hızmetın e ıı.ı 
Erzincan Ilbaylığında 0~. ?;are 
kendisini sevdirmiş iyi bır ı tta 

·· Be}•azı riydi. Cenaze!li bugun . vind 
!anpa+a fırını sokağındakı ~ ıı 
renle kaldı larak ~yüpte ~ıl~i ai 
tanına gömülecektır. Ke er 
bt.yanı taziyet olunur. 
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ak·k 
~akalle Civarı~d~ italyan 
l\Uvvetleri Bozguna Uğradı 
kaAdisababa, 22 A.A. - Decaz Kassa Sabahat tarafından açılıp 
le ıa~ııan muharebe hakkındaki tebliğ·den başka olarak neşredi-
'kbır liabeş harp tebliği diyor ki: 

ııeu a~a-~leden Şimali garbi istikametinde ilerliyen I tal yan kuv
bir<l~rı ~zeri~e çalılıklar arasında gizle~iş b~~~?.an .~~.be~l~r 
rnuh nbıre !hucum etmişlerdir. Bunun üzerıne gogus goguse bır 
fl'ı"· arebe olmuş ve bunun neticesinde Italyan kumandam öl
ltı~ş ve İtalyan askerleri Makalleye doğru bozgun halinde kaç-

Ya başlamışlardır. 

. Habeşler Hırpahyorlar 
-'ddiıab b 2 ·· ~ · f d b ·· dit _ a a, 2 A.A. - Habeş hukumetı tara ın an ugun neşre -
eıı uçü.nc- h hı·-· d" k" t>" u arp te ıgı ıyor ı: 

llııı u~ fİına) ve cenup cephelerindeki kuvvetlerimiz, düımanı ve düşma 
teti)ınu~a~ale hatlarını hırpalamak ve müteaddit keıifler yapmak su-

0 e buY\lk bir faaliyet göstermiılerdir. 
ba ~el lllÜfrezelerimiz de iyi iı görmüşler ve düşman İşgalinde bulu -
ltıii~ llraziye girerek ahaliyi sağ ve salim hatlarımıza nakletmiılerdir.Bu 
ltı~e~elerin hareket çabukluğu, düşman takibinden kurtulmalarını 
, kun kılmııtır • 

lngiliz Kabinesinde Değişiklikler 
a~l.ondra, 22 A.A - Royter Ajansmın bildirdiğine göre, bu 
di~~tll! t.ngiliz kabinesinde aşağrdaki değişiklikler olacağı bil-

tnıştır: 

lıa~alen Sübakanı olan Lord Halifax, Mührühas Lordluğuna, 
ltıinen Müstemlekeler bakam olan Malcolm Macdonald Do
ltıa Yontar Bakanlığına, halen Dominyonlar Bakanı olan Tho
bu~f M:iistemlekeler Bakanlığına, Hazine Finansal Sekreteri 
a)'n Cooper Sü Bakanlığına tayin olunmuşlardır. Duff Cooper 
Sek 

1 
zamanda özel müşavirliğe getirilmiştir. Hazine Finansal 

t1tthe~.erliğine William Shepherd Morrison tayin edilmiştir. 
kfıtn nihas Lo,rdu olan Lord London Derry istifa etmiş ve hü
l{atnetten çekilmiştir. Halefi Lord Hallifax hükumetin Lordlar 
l)'~rasında liderliğini de yapacaktır. 
ıger bütün kabine üyeleri yerlerini muhafaza etmektedirler. 

ingilterenin italyan 
1.o Protestosuna Cevabı 

\Qbıe~clra, 22 ,A.A. - lngiJtcre hü- 1 mek ve bu karann bitarnfane te -
tt\'a.b· t-.r-afından Italyaya verilen vellüt edeQ,k nıH:H5elerini l<abul et
~eltt~a~Olada ezcümle JÖyle denil mck zaruretinde kalmı§hr. Büyük 

"lta.ı ır: • Britanya hükumeti, pek yakin bir 
lııiitıd Y.a.n hüklımetinin notıuıında istikbalde ve milletler cemiyeti üye
tt'ia.ı:ı e;jç bulun.ı:'n .. gene.l mütal~~t~ si. sıfa.tile h~iz _ol~bileceği kudr~t 
lııetj C lll"ak, buyuk Brıtanya huku nısbetınde şımdıkı ,ayanı teeasur 
~''~d enevredeki münaka§alar es- ihtilafı halletmek için elinden gel -
li~ but kendi meıuliyetlerini müd- diği kadar çalıtmak hususundaki 
(!'iııiıı Unan milletler cemiyeti kon- şiddetli arzusunu da gizlemek ni -
t llller·' .aıamblesinin ve diğer te§ek yetinde değil dir. 
'"e.f h~ın vazifelerini tamamiyle bi Bununla beraber Brit,,nya hüku. 
~'llııı il" zihniyetle yapmak ve ltal meti İtalya notasır.ın son fıkrasın -
ltı~ {;'e'rı.ı menfaatlerine kabil ol da "her memleket icin serbe1t ve 
1•1.ıau a;a ... geniı bir pay ayırmak hakkı hiikümranisint!en mümbais 
~ dtıi\l il a.kı kat,i arzularına ~ahit bir muhakeme., cümlesiyle yapıl -
~cl.tdj~a 1~.a~~t et~ek mec~u~İye : mak istenen telmihi anl.am~mazl.ık 
lıt dıaa.t · Bu?uk Brıtanya hukumetı tan gelemernJ'k mecburıyetındedır. 

o k 1d bu tarzda cereyan ettiği. Bu telmihe göre, Büyük Britanya 
~tt.11 ~I ar mütmaindir ki, ltalyan Krallığı hükumeti kendi hareket 
b.~ttitı ı e oı:ıaya atılan meseleler haklarını tesbit husuıunda tamamiy 
~ll.ııı ehre~ıden bir münaka§a aç- le serbest olmak ic11.beder. Vakıa 

1 ~-il ıç.hır fayda temin etmiyece Büyük Britanya hükumeti milletler 
auy~tın~ varmı§t.~r. cemiyeti paktına imzasını kovmak-

~! da t Brıtanya hukiimeti şura - la kendi serbe1t ve hukuku hüküm
)~İl'er ahattur ettirir ki, milletlP.r rani11ir.e müstenit muhakeme hak -
h' bllt-i 

1 k<?.n~eyj~~e. b'.llunan, ltal- kıncl~n. hicbir vakit ~arfın~zıu et
~~ ~e.nçci·b.utun hu1<umetlerle bera- memıştır, Fakat o tarıhten ıtibaren 
llı ilde I 111 de 7 birinci te§rİn tarİ· bu hakkı ancak p11.ktın taahhütle
• 'det~ talya hükumetinin 12 inci rine mutabık olRrak ·icra etmek ta 
.~Ct.e.t y~ ~~halif olarak harbe mü ahhüdü altına gİr:ni~tir. İngiltere 
h1~ttjlld hgıni tasdik etmek mecbu- hükumeti için bundlln h11.§ka hiç
~lttik ek kalmııtır. ltalyaya kar§ı bir hattı h1'.reket ihtimali yoktur. 
Ilı •İtıin r-aJlı~~n .. beslediği dost)~k lt':"lva hükıim_eti~in d~. kendisinin 
~ t~ llii ~~k buyuk olmasına rag - mılJetlcr cemıyetı azalığına, ayni 
'lilti kl'ük Britanya hüklımeti yu kıymeti vermrsine İntizar etmeyi 

llrara muvafakatını bildir- de trlıii llddeder .•. 

~laıı ra la 
~ }"~411 Y rrn birer ucu, parmakla 
d trl:ıdc:ı~ar içinde, Kayseri Sıvas ü
b t11 l?iı amsunda Çankırı üzerin
~~'.da J'~sta, Karadenize, Ereğliye 
t' ırdcd~ ıkesire vardı. Bugün Diyar 
~~trı Yo~r .. Dün yine böylece kömüre 
it: "'r Yo) ~~erinde idik. Evvelki gün 
( t l'o)u ~ Uzerinde idik. Bugün ba
ti~~· Şillld~zerinden Diyarbekire gel
ı: ~de 1 burada Diyarbekir kapıları 
)~'::l b\.İtUÇınhyan lokomotü düdükleri
hi lları "en b~~~~n semalarında akisler 
it: ~de tatlı Utun Türk milletinin kal • 
t!'l'i hıı ba heyecanlar uyandıran ses
tı~arı her Şarıını müjdelemektedir. Va
İlc .hi~itn ~0.kta gibi Diyarbekir de ar· 
d~ tıl'e, Yuıçın bir intiha değil, daha 
tı0t }'iııe btdun en uzak sınırlarına ka 
~ı.ık~ııı ol u Yolda gidişin bir merhale 
~t ltı.ı, 19:C~ktır. Dün de böyle ol
)~~llrııına 5 .ın sonuna kadar Sivastan 
lr:ı an Si\' gıde~ yol 43 üncü, Malat -
tliltıttreye asa gıden yol da 4 5 inci ki
~~ Bon·a varnıış olacaktır. Birka!' 
~ tııı ı 12 Af.Y9ndan Antalyaya giden 
t ilktı kıloınetresi işletmeye açı· 
4:11. t, 1924 
~ -,tıığı.ıın d.e hayal arkasından 
~cı lı:ııdre~~u soyJiyenler, Türkün ya 

il tUpb ınden sarsılmaz enerjisin-
e edenler vardı. Bugün yur -

Hattı Açıldı 
[Baştarafı birincide] 

dun dört bucağına 2628 kilometro 
ıay yayılmış ve Türk milleti biitün di. 
ğer yurd işleri arasında yalnız bu iş 
için bugüne katla- 282 milyon 300 bin 
lira vermiş bulunuyor. Bizi Diyarbe
kire getiren trenin lokomotifi Atatür
kün milli renklerimizle ve hurma dal
la ıyle bezenmiş portresi altındaki !ev 
ha batı ilinin selamını taiıyor. Va
gonların üzerindeki dövizler bir ha
yal değil hakikatin ta kendisi "1322 
kilometro iki günden az bir zamanda., 
"dün kömüre varmıştık, bugün bakı
ra geldik, yarın E-zurumdayız . ., 

Bir zamanlar hayal arkasından koş· 
tuğumuzu söyliyenler bugün buı:ada 
Diyarbekir kapıları önünde kurulan 
takın altından geçen çelikleşmi~ haki
kati yine bu tak et-afında halkalan
mış olan binlerce insanın en büyükle. 
ri Atatürke nasıl sarsılmaz bir inanc 
ile bağlı olduğunu, başta Ismet InönÜ 
ile, büyük işlerinin başa·ılmasında o
nunla birlikte çalışan arkadaşlarına 
karşı olan minnet ve saygılarının açık 
ve içten olan ifadelerini görmeli ve 
işitmeli idiler. Biz Ankaradan buraya 
gelinciye kadar geçirdiğimiz her yer
de de bu candan duyulan temiz bağ
lılığın tezahürünü gördük.,, 

Ekmek Meselesi 

Değirmencilerin Elinde 
Stok Buğday Ve Un Var 
ikinci Ekmek için Yeni Bir 

Talimatname Yapıldı 
Bazı şartlar altında un randıma
nının değişebileceği anlaşılıyor 

Buğday fiatleri ile un piyasası ara
sındaki nisbetsizlik, aradan günler 
geçtiği halde, henüz düzelmiş değil -
dir. Buğday fiatleri devamlı olarak 
düştüğü halde, bu sukut, un piya~a
sına beklendiği kadar tesir etmemış
tir. İlgililerin verdikleri malümata 
göre, bunun sebebi, ucuza alınan buğ
day stoklarının ellerde bekletilmesi -
dir. 

Resmi rakamlarla tesbit edildiğine 
göre, bugün muhtelif ellerde 22 bin 
tondan fuzla stok buğday vardır. Ge
çen haziranın ilk haftası sonunda te
cimen depolarında 3789, değirmenler
de 7000 ve Ziraat Bankasında da 
14123 ton bulunduğu anlaşılmıştır. 
Buğday fiatlerinde ilk yükselme te
mayülleri görüldüğü sıralarda, yani 
Eylulün birinci haftası sonunda tüc
car elindeki mal 2021 tona düşmüş, 
fakat buna mukabil değirmenlerdeki 
stok artarak 8502 tonu bulmuştur. 

Ziraat Bankasının stoku bu yüz -
den 11046 tona inmiştir. Bu rakam
lar, gerek Ziraat Bankasından, gerek
se tüccar elinde bulunan stoklardan 
1502 ton buğdayın değirmencilere in
tikal ettiğini göstermektedir. İkinci
teşrinin ikinci hafta ına ait kayitler, 
bu hakikati daha açık bir surette te
barüz ettirmektedir: 

Tecimen elinde 1602, Zirat Banka
sında 7074 ton kalmış ve değirmen
cinin 8502 tonluk stoku 13021 tona 
fırlamıştır. 

Tecimen stoklarında görülen dü -
şüşlerin amili, daima artık değerle 
yapılan buğday satışıdır. Zira.at Ban
kasının stoku, piyasa muvazenesinin 
temini maksadile elden çıkarıldığı i
çin azalmıştır. Buna mukabil, değir
mencinin elindeki stokun her hafta 
biraz daha artması, ekmek fiatlerinin 
yükselmesini icap ettiren sebepler a
rasında sayılmaktadır. Bu açık ra -
kamlar değirmenlerin piyasadan hala 
buğday çektiklerini göstermektedir. 
Geçen hafta 13021 tona wran bu sto
kun büyük bir kısmı buğdayın ucuz 
zamanlarında alınmıştır. Aydan aya, 
haftadan haftaya düşen tüccar stoku 
da bugün 1602 ton oloarak kaydedil -
mektedir. 
Değirmenci elinde bulunan 13 bin 

küsur ton buğdayın çoğu un haline 
getirilmi;itir. Buna göre varılan sonuç 
şudur: 

Depolarda stok buğday ve stok un 
mevcuttur. 

İlgili makamların resmen teyit et
tikleri bu kesin netice, stok mal bu -
Junmadığı hakkındaki mütalcalar .. ta
mamen zıttır. Stok buğday ve un ol
madığı için indirilemediği söylenilen 
ekmek fiatlerinin bu vaziyet karşısın
da her halde biraz daha düşürülmesi 
kabil olabilecektir. 

Rantlman meseleainde 
Belediyenin görüıü 

Narhtıa randıman nisbetinin de göz 
önünde tutulması yolundaki mütalea
ları, alakadarlar iyi karşılamışlardır. 
Birinci ekmek evsafının yüzde 80 ye
rine yüzde 83 - 84 randımanla temin 
olunması fiatler üzerinde müessir o
labilecektir. 

UI'ay, narhı tayin ederken randı -
man esasını gözetmemektedir. Beledi
ye ileri gelenlerinden birisi bunun 
sebebini ve randıman bahsinde beledi 
yenin noktai nazannı şöyle anlatıyor: 

"- 100 kilo ekstra ekstra buğday
dan 72 kilo francala, l 00 kilo yumu
şak buğdaydan 78 kilo birinci ekmek 
alınmaktadır. Randımanın düşürül
mesi, un için razmol, kepek gibi ya
bancı maddelerin girmesine sebep o
lur. Bu ecnebi maddeler, ekmeğin gı
dai kuvvetini düşürür. Belediye, narh 
tayin ederken randıman tayin etmez, 
bütün Türkiye belediyelerinde tatbik 
olunan evsaf şartını ileri sürer ve bel
ki bu evsaf yüzde 78 - 80 randımanla 
elde edilebilir. 

Yüzde 78 randıman işi, hükUmetin 
buğday siyasası işidir. Randıman, an
cak hükumetin göreceği lüzum üzeri-

ne düşürülebilir. 
Narh işinde, bütün dünya hüku -

metlerince ''randıman usulü,, kaldı -
rılmıştır. Her yerde ekmeğin gıda nis
betlerini tayin ederek elde olunan 
"evsaf usulü,, kabul edilmiştir . ., 

Belediyenin bu mütaleası üzerine, 
bu işlerde tecrübe kazanmış bir mü
tehassısla görüştük. Bize aynen de • 
di ki: 
"-Belediyenin randıman üzerinde yü 
rüttüğü mütalea doğrudur. Fakat is
tediği yüzde 78 randımanlı unu bu -
gün piyasada bulmak kabil değildir. 
Randıman düştükçe ekmek, şüphesiz 
ki, gıdai kıymetinden kaybedecektir. 
Lakin, şimdi birinci ekmek yQpılan 
unlar yüzde 78 randımanlı değil, yüz
de 84 - 85 randımanlıdır. Mademki, 
belediyenin istediği evsaf yüzde ~4 -
85 randımanla da temin olunuyor. O 
halde, yüzde 78 ile yüzde 84 arasın
daki yüzde altı nisbetindeki randı -
man farkını da helkın lehine ve ek
mek fiatlerinin düşürülmesini temin 
edecek surette nazarı itibara almalı • 
dır . ., 

Belediye ikinci ekmek 
satışını düz.ene koyuyor 

İkinci ekmeğe karşı gösterilen rağ
bet, 'herglin biraz daha artmaktadır. 
Fırınlarda belediyenin kesinlediği mik 
tıadan daha az ikinci ekmek çıkarıl -
mamasına dikkat edilmektedir. Kon -
troller, az ikinci ekmek çıkarıldığı id
dia edilen yerlerde şiddetlendirilmiş· 
tir. Dün, bütün fırınlarda kafi miktar
da ikinci ekmek bulunmuş ve halkın 
ihtiyacı temin edilmiştir. 

İkinci ekmeği yapmak istemiyen -
ler, muayyen miktardan az çıkaranlar 
cezalandmlmaktadır. Mıntaka beledi
yeleri teftiılerini artırmışlardır. 

Fırıncılar Sosyetesi için 
bir teklil ha;sırlanıyor 

Fırıncıların bir sosyeteye bağlan -
malan hakkında temQslara devam e
dilmektedir. Ekmekçiler kurumu, bu
nun için bir teklif hazırlamıştır. U
ray, bu teklif ve nizamname esasları
nın incelenmesind-n sonra kararını 
verecektir. Haber alındığına göre, da
imi bir murakabe 'kaydile halktn men
faatlerine aykırı gitmiyecek olan bir 
sosyetenin kurulmasına izin verile -
cektir. 

Zahire bor•a•ıncla dünkü aatı§lar 

Dün Tecim ve Zahire borsasında 
hararetli muameleler olmuştur. İstan 
bula 12 ton buğday gelmiş ve sert 
buğdaylar 7,10 - 7,20, yumuşaklar 
7 ,30 - 8,30 kuruş arasında muamele 
görmüştür. 

Piyasada 1540 çuval un satılmış, 
yumuşaklar 830 - 1085, birinci sert
ler 760 - 900 kuruştan muamele gör
müştür. 

ı - 5 çavdarlı yumuşak buğday fi
atlerinde evvelki güne nazaran 10 
para kadar bir düşüklük kaydedilmiş
tir. 5 _ 6 çavdarlı birinci yumuşak un
lar üzerinde muamele olmamıştır. 

Umumi un satışlarında on kuruş 
kadar bir düşüklük görüldüğü haber 
verilmektedir. 

ikinci ekmek için Beledi
ye bir talimatname yaptı 

Belediye ikinci ekmek hakkında 
yeni bir talimatname yapmıştır. Bu 
talimatnameye göre, ikinci ekmekler
de birinci ekmeklerde olduğu gibi pi
şirildiği fmru gösteren etiketler ko
nulacaktır. 

Her fırın halkın ihtiyacı nisbetinde 
ikinci ekmek yapmaya mecburdur. 

İkinci ekmek te birinci ekmek gibi 
müşteri isterse tartılarak kendisine 
verilecek ve 1001 gramdan eksilk ol
mıyacaktır. 

İkinci ekmeğe de birinci ekmekle 
beraber belediyece fiat konulacak, fı
rıncılar ikinci ekmeği bu fiatten yu
karıya satamıyacaklardır. 

Bu talimatname hükümlerine riayet 
etmiyenler cezaya çarptırılacaklardır. 

o 

Köstencedeki Muhacirler 

Göçmenlerin 20 Gün 
içinde Taşmması Bildirildi 

Ücretleri Peşin verilecek vapurlar te

min ediliyor, 8,000 g~men getirilecek 
Sağlık Bakanlığı Romanyadaki 8 

bin göçmenin azami yirmi gün zarfın
da yurdumuza nakledilmesi için dün 
Deniz Ticaret direktörlüğüne emi• 
vermiştir. Bakıanlıktan gelen bu em
re göre yeni nakliyatı yapacak olan 
vapurcuların ücretleri peşin olaral: ö
denecektir. 

Göçmenleri Sirkeciye boşaltan her 
gemi istihkakını derhal alabilecektir. 

Bakanlık, yeni gelecek göçmenle in 
İstanbul civarında da yerleştirilecek -
!erini gözönüne alarak nakliyat ücret
lerini iki kısma ayırmağa karar ver
miştir. Bundan sonra Çanakkale ile 
Sirkeciye boşaltılacak göçmenler için 
vapur sahiplerine ayrı ayrı nakliye 
ücretleri ödenecektir. Yeni nakliyat 
şartları bugün göçmen taş•makta olan 
vapur sah:plerine bildirilecektir. Ba· 
kanlık, bunların yeni nakliyatı kabul 
etmemeleri halinde ayni şartlarla baş
ka vapurlar tutulmasına ve nakliyatın 
durmamasına önemle işaret etmiştir. 

Armatörler dün deni~ ticare
tinde bir toplantı yaptılar 

Dün, Deniz Ticaret Direktörlüğün
de, Köstenceden yurdumuza göçr '1 

taşımakta okı.n vapur sahiplerinin de 
iştirakile bir toplantı yapılmıştır. Bu 
toplantıda vapurculardan Nami bira
derler yeni şekildeki nakliyatı kabul 
etmişler, Paş;ıbahçeli Cemal kararını 
bugün bildireceğini söylemiştir. 

Kalkavan zadeler ise. şimdiye ka
dar biriken parala•ını almadan ncıkli
yata devam edemiyeceklerini bildir -
mişlerdir. Bunlar toplanan borçlan 
yüzünden hiçbir taraftan kredi alama
dıklarını da söylemişlerdir. 

Bu müzakerelere bugün de devam 
edilecektir. Yeni şartları kabul ede
cek vapurcularla pazarlık yapılarak 
mukavele imzalandıktan sonra derhal 
nakliyata başlanacaktır. Yeni nakliyat 
ücretlerinde eskisine göre bazı indir
meler yapılacaktır. Eskiden{ insan ba
şına 360, arabalara 600 ve hayvanla
ra da 480 kuruş olarak tesbit edilen 

Bir mühacir kafilesi 
nakliyat ücretleri fazla görülmekte • 
dir. 

Romanyadan gelen haberlere göre, 
Köstencede bulunan Nazım ve Bursa 
vapurları göçmenleri yükledikleri hal 
de fırtına yüzünden iki üç gündür ha
reket edememişlerdir. Hava durduğu 
için bugün Köstenceden kalkarak ya
rın limanımıza geleceklerdir. Bu ki 
vapurun getireceği göçmenlerden baş 
ka, Köstencede bekliyenlerin ıayısı 
iki bin kadardır. Fakat hergün b rçok 
muhacir kafileleri iç mıntakalardan 
sahile inmektedirler. 

Diğer taraftan, vapurcukmn Ro -
manyada biriken paraları için Roman
ya hükumetile yeni temaslar yapl -
maktadır. 

Ekonomi Bakanlığı, bu müşkülatın 
kökünden halli için Romanya ile ara
mızdaki ticaret mukavelesine göçmen 
nakliyatı için serbest döviz kaydinin 
ilavesini istemiştir. Bükreş elçimiz 
bu hususta Romanya hükfımetile te
maslarda bulunmaktadır. 

Şima! Çindeki Ayrılık Hareketi 
İngilizler : " Japon Askeri 
P inin Akim Kalması 
Muvakkattır ,,. Diyorlar 

leketlerin gazetelerine bakılırsa, 
Japonyanın tahriklerile yapılan bu 
son hareket, Japon emperyali;smi
nin AsyQ Ü;serinde nasıl yayılmak 
i.tediğıni bir defa daha iabat etmİf 
tir. lJığer memleketlerin basını İse, 
hele hadiseyi bitaral gözle tetkik 
ettiklerini aöyliyenler, uaz.iyeti fÖY
le anlatmaktadırlar: 
Japonyanın takip ettiği gaye, 

Çin topraklarını ele geçirmek, ve
ya bugün için, Mançuri, Yehol ue 
dahili Mongoli.tanla Çinin ıimalin
cle bulunan eyaletlerden mürekkep 
geniş bir İmparatorluk teaİa etmek 
değ:lair. Japonyanın Aayada, ge
nifleme siya.asını takip ettiği mın
taka, Mançuridir. Onun için, Japon
ya, bugün her feyden evvel Man
çurideki durumuna takuiye etmek 
endişesindedir. • 

Bu noktai nazara göre cenuptan 
Çin aeddine doğru yapılan hareket
ler, Mançuriyi Souyet Ruayadan 
gelen ihtilalci ue komünist unaur -
lordan korumak içindir. 

Bu iki noktai nazardan hangisi 
doğrudur? Bunu ;saman isbat ede
cektir. Dün 1felen telgrallar funlar
dır:] 

Çang - Kay Çekle -
yapılan gÖrü§me~r 

Rekin, 22 - Japon hükumeti na
mına söz söylemeğe salahiyettar olan 
bir zat, Şimali Çindeki istiklal hare
keti hakkında diyor ki: 

"- Şimali çindeki muhtariyet ha
reketini bir nehre benzetmek müm
kündür. Eğer General Çang - Kay -
Çek bu nehrin cereyanını durdurma
ya teşebbüs edecek olursa, nehir ta
şacaktır . ., 

Ayni adam, bu esnada Çine 10 mil
yon İngiliz lirası kıymetinde bir is
tikraz yapmak için, Şanghayda bulu
nan İngiliz finans adamlarından Sir 
Leih Ross'un bu teşebbüsleri hakkın· 
da §unlan ilave ediyor: 
"- Bu zatin Şimali Çindeki eko -

[Baştarafı birincide] 
nomik vaziyeti de gözden geçireceği
ni ümit ederim. Burada vazıyet gayet 
karışmıştır. Nankin hükumetinin pa
ra siyasasında gümüş esasını terkct
mesi ve herkesi elındeki gümüşlem;ın 
devlet bankasına teslime mecbur bı -
rakması, Şimali Çinin iflasını intaç e
decektir.,, 

Diğer taraftan Tokyodan gelen ha
berlere göre Japon gazeteleri, Şimaıi 
Çindeki durum hakkında şiddetli tc:i-
.siratta bulunuyorlar. 

"Tokyo Nişi Nişi,, ve "Tokyo Asa· 
hi Şimbun,, gazeteleri Çang - Kay · 
Çek'in Şimal Çininde doğrudan doğ
ruya Nankinin kontrolü alunda muh
tar komiserler teşkili hakkındaki pro
jesini nihayet ihtilatlara sebep olacak 
tehlikeli bir manevra olarak telakki 
etmektedirler. 

Kokumin Şimbun gazetesi, İngilte
reye şiddetle hücum ederek bu mem
leketin Çindeki Japon aleyhtan hare
kete müzaheret ettiğini haber veri
yor ve İngiliz diplomasisini Uzakdo
ğu barışını bozmaktan sakınmaya da
vet ediyor. 

İngilizlere göre 
Londra, 22 A.A. - Uzakdoiu me

selesi hakkında tefıiratta bulunan 
"Taymis., gazetesi, Şimal Çindeki 
muhtariyet hareketinin bir Japon ma
nevrası olduğunu kaydederek diyor 
ki: 

Japon sile) projelerinin akim kal -
ması muvakkattir. Milletler Cemıyeti-
nin Mançuride müdahalesine mani o
lan sebepler şimdiki durumda da ca
ridir. Amerika hükumeti, kendi te -
baasının menfaatleri tehlikeye düş -
medikçe müdahale etmek istemediği 
görülüyor. Buna göre, şu iki esaslı 

•metalibe ile iktifaya razı olmalıdır: 
ı - Nankinin kontrolünden çıka· 

cak her eyalet Çinin dış borçlarından 
kendisine isabet edecek kısmı deruh· 
de etmelidir. 

2 - İngiJterenin ekonomik müsa· 
viliğine riayet edilmelidir. 

iKTiSAT VEKALETi iÇ TiCARET UMUM MUDURLUGUNDEN: 
30 lkinciteırin 1330 tarihli kanun hükümleri daireainde teacil edil

miı olan ecnebi ıirketlerinden (Loit Triyeatino _ Flotte Reunite Loit 
Triestino - Maritima ltalyana E. Sitmar - l.oyd Trieatino Flotte Reuni
te Loyd Triestino Maritima ltaliana E. Sitmar) AnOJıim Şirketinin 
Türkiye umum vekili haiz olduğu aelihiyete binaen bu kere müracaat
la Şirketin Gireaun acentaaı bulunan P. P. Daniyelaen'in ıirke1 namına 
yapacağı itlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, 
edilen ve üçüncü ıahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere ıirketin T:re
bolu ve Görele acentalığına da tayin edildiğini bildirmit Ye lazımıelen 
kağıtları vermiıtir. Keyfiyet kanuni hükümlere uysun ıörülmüı ol
makla ilan olunur. 
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Sıvas - Erzurum hattı inşasına 
tahsis edilen o/o 7 faizli istik
razın 4 buçuk milyon liralık 
2 nci tertibin kayit muamelesi 

Maliye Vekaletinden: 
30/ 5/ 934 ve 23/12/ 934 tarihli ve 2463 ve 2814 numaralı kanun

lar mucibince haıılı Sıvaı • Erzurum hattı intaıına tahıiı edil
mek üzen yapılma11 kararlaıtırılan 30.000.000 liralık iıtik
razın 4,5 milyon liralık ikinci tertibinin kayit muameleai 20 tet
riniaani 1935 tarihinde baılamıı olup 5 kanunuevvel 1935 ak
ıamı bitecektir. 

1 - latikrazm bu ikinci tertibi beheri 20 ıer liralık itibari kıymet-
te 100.000 ve beheri beter yüz liralık itibari kıymette 5.000 
adet hamiline muharrer tahvillerle temıil olunacaktır. 
Yinniıer lira itibari kıymetteki tahvillerin ihraç fiati 19 ve 

500 lirahk tahvillerin ihraç fiati de 475 lira olarak teabit 
olunmuıtur. 

2 - Bu iıti.krazın 1enHi faizi 3 7 dir. Her tahvile 20 aded ıenelik 
kupon merbuttur. Bu tertibin ilk kuponu 5 kanunuevvel 1936 

da ödenecektir. ' 

3 - Bu iıtikraz tahvil ve kuponlarile tediyelerine müteallik ev

rak ve aenedler, faiz ve difer muameleler iıtikrazm ta

mamen itf a11na kadar her türlü verıi ve resimden muaftır. 

4 - Bu iıtikraz tahvilleri, umumi ve mülhak bütçelerle idare olu

nan daire •e müe .. e1elerce, Vilayet Huıuai idareleri ve 

Belediyelerce yapılacak müzayede, münakaaa ve mukavele-

lerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerinden batabat ka

bul edilir. Bundan baıka hazinece ıatılmıt ve ıatılacak olan 

milli emlak bedellerinin tediyeıinde dahi batabat kabul olu
nur. 

5 - Tahviller Türkiye Cümhuriyet Merkez, Adapazan Türk Ti

caret, Emlak Ye Eytam, Türkiye ltt Sümer ve Türkiye Ziraat 

Bankalan merkez ve ıubelerile Oımanlı Banka11, Selanik 

Bankaaı, Komerçiyale Banka1ı, Roma Bankaaı, Holandache 

Bank - Uni N. V., Ruı Ticareti Hariciye Bankaıı, Doyçe Or

yent Bank, Dreadner Bank fUb~ıi, Doyçe Bank Und Diıkonto 
Ceaelıaft tarafından ıatılır.f 

lstanbul Levazım Amirliğı 
Satmalma 

Komisyonu ilanları 

Harbiye ve merbutu o
kullar için 9 1 ton koyun eti 
ve 22 ton sığır eti 27-11-
935 çarşamba günü saat 15 
te Topanede Satınalma ko
misyonunda kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 
Hepsinin tahmin bedeli 
45260 liradır. İlk teminatı 
3394 lira 50 kuruştur. Şart
namesi her gün komisyon
da gÔrülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyo
na vermeleri. ( 244) ( 6959) 

9049 

••• 
Harbiye ve merbutu okul 

lar için 3 6 bin kilo ıspanak 
2 8 bin kilo pırasa 1 9 bin 
kilo lahana 4000 kilo havuç 
2300 demet maydanoz, 
7000 kilo karnabahar 11 
bin kilo kereviz 25-11-935. 
pazartesi günü saat 15,30 
da Topanede Satınalma ko
misyonunda kapalı zarfla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
5413 liradır. İlk teminat 
406 liradır. Şartnainesi ko-

1 misyonda görülebilir. İstek
lilerin kanunda yazılı vesi -
kalarla beraber tekliflerini 
ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 
(257) (7040) 9050 

• * • 

- - _ı 

Bir numaralı dikimevi i
çin 4000 kilo elleme meşe kö 
mürü 25-11-935 pazartesi 
günü saat 14,30 da Topa
nede Satınalma komisyo
nunda pazarlıkla alınacak -Askeri Fabrikalar lstanbul Satın

alma Komisyonundan~ 
Patates 1190 .K~ 
Soğan 360 ,, 
Pırasa 680 ,, 

tır. Tahmin bedeli beher ki
losu 6 kuruştur. İsteklilerin 
belli saatte komisvona gel
-melen. <~> ~a?Z) 

947 5 

••• Lahana 680 ,, 
Ispanak 850 ,, İdareleri İstanbul Leva-
Taze bakla 1 7 o ,, zım amirliğine bağlı kıtaat 

Muhammen bedeli 227 lira olan yukarda miktarı ve için 50 bin kilo ıspanak, 17 
cinsleri yazdı altı kalem sebze Salıpazarında Askeri Fab- bin kilo lahana. 50 bin kilo 
rikalar yollamasında satınalma komisyonu tarafından pırasa,SOOOkilo havuç 15bin 
1 O Birincikanun 935 sah günü saat 14 te açık eksiltme- kilo kereviz. 30000 demet 
ve konulmuştur. Buna ait şartname bedelsiz alınabilir. maydanoz, 11 bin kilo kar-
lsteklilerin yüzde 7 ,5 muvakkat teminatı olan 17 ,5 lira- nabahar 25-11-935 pazar
nın Beyoğlu malmüdürlüğüne yatırarak makbuzunu ve tesi günü saat 15 te Topa-
2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o gün ve saatte neqe Satınalma komisyo
komisyonda bulunmaları. ( 7 3 6 5) yonun da kapalı zarfla alına-

-~--===~~~ caktır. Tahmin bedeli 7930 
- İltanbul İkinci icra memurluğun- 1

• ,-" • ·-- - ~ • liradır. İlk teminatı 594 lira 

da~~r borçt-an dolayı mahcuz olup pa- I• Deniz yolıarı 75 kuruştur. Şartnamesi ko-
raya çevrilmesine ka~ar ~erilen ve / 

1 
1 S L f l M E 'i l misyonda görülebilir. İstek 

tamamına 600 altı yüz lıra kıymet 1.1 · k 
takdiı· olunan Gala tada Yenicami ma- ,, Acenteleri : Ku•klh KISprtıh•t• : 1 erın an unda yazılı vesi -
hallesinde kurıunlu han altında eski fel 42363 - Sirkeci MilhUrdar kalarla beraber tekliflerini 
6 N_o: lu .tevsili bi~ ma~azanın on his- 1 '"111 ·ırle Han Tel 27740 mm iha ı~ saatinden bir saat ev _ 
ae ıtıbarıle altı hıssesı açık artırma- A 1 k • 1 
ya çıkanlmrıtır. yva ı yo U w·1 {Omisyona vermeleri. 

1 - Birinci açık artırması 25-12· " ANTALYA ~•pL ru 23 ikin· <256
) ( 7043) 9051 

935 tarihine rastlayan çuıamba gü- t · CUMARTES - ' *** 
nii saat 14 ten 16 ya kadar da·ırede ' eı ••rın , 1 sunu sa İsta b 1 L " · 1. .. ,, t9 d ZM ... k _, n u evazım am1r ı-
yapılacak, ve bu artırmada verilecek ' •t • 1 '" e &Jar 
bedel kıymeti mubammenenin yüzde ! '"739S.. 9St9 ,, ğine bağlı kıtaat için 30 ton 
yetmit betini bulduiu takdirde son 1 ! ~ gaz yağı 9-1 2-9 3 5 pazartesi 
artıranın UıtUnde b1rakılacakt1r. Ak- Mersin Yolu .. .. t 1 s 3 d 
•i takdirde aon artıranın taahhüdü gunu saa ' O a Topa-
ba k ANAFARTA ~apuru 24 ikin· nede satınalma kom1·syonun 

ki kalma \bere artırma on bet run eıte" D PAZAK r Dil ıaat 10 ,, 
daha uzatılarak 9-1-936 tarihine rast- da MERSiNE lcadar .. 7396 95201 da kapalı zarfla alınacaktır. 
lay.an perşembe günü saat 14 ten 16 11 

' , 1 Tahmin bedeli 7 500 liradır. 
ya kadar dairede ikinci açık artırması Karadenız yolu 1 ı İlk teminatı s62 buçuk lira-
yapııacak ve bu ikinci açık artırma ı VATAN npur~ 24 ıkıneitee· ' dır. Şartnamesi komis d 
neticeıinde de verilecek bedel kıyme-

1 
rin PAZAR 1runu aaat 2U de ı • • • İ yon a 

ti muhamminenin yüzde yetmi§ beti- , RıZE'ye kadar. ı74i6) _ , gör~lebıiı:. steklilerin ka-
ni bulmadı~ı takdirde satış 2280 No. ~ • nunı vesaıkle beraber teklif 
lu kanuna tevfikıan ıeri bırakılacaktır. Kayıp - Emek cüzdanımla tatbik mektuplarını ihale saatin-
Satıı peıin para iledir. Artırmaya gir mühürümü kaybettim. Yenisini çı- den bir saat evvel komisyo
mek iıtiyenlerin kıymeti muhammi - ka tacafımdan eskisinin hükmü yok na vermeleri. ( 2 9 3 ) ( 7 4 6 3 ) 
nenin yUzde yedi buçuğu niabetinde tur. liomonti Arpasuyu sokak 6/ 2 

pey akçesi veya uluu.l bir bankanın -=M-=a=h=-m=uır:::t•Ka=-rı=n=da=ı=· -====-:ı:======
teminat mektubunu vermeleri lazım • 
dır. 

2 - Meıktir gayri menkulün mü
terakim vergi, ta naif at, tenviri ye 
çöp ve sair belediye rUıumtan ile va
kıf iceresi borçlan borçluya aittir. 

3 - 2004 No. lu icra ve ifllı ka
nununun ı 26 ıncı maddesine tevfikan 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılarla diğer alakadar
ların ve irtifak hakkı 1&hiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilin tarihinden 

1tibaren yirmi gün içinde evrakı müs-

bitelerile birlikte daireye bildirmele
ri lazımdır. Akıi takdirde baklan ta
pu ıicillerile •bit olmayanlar satıt 
bedelinin paytaımaaından hariç ka • 
brlar. 

4 - Artırma p.rtnamesi herkeı ta
rafmdan ıörUlebilmek üzere 26-11-
935 tarihine rastlayan salı gUnU dai
rede yerine asıJacaktır. Daha fazla 
malumat almak istiyenlerin dairesine 
gelerek 934-1871 sayılı dosyadaki ev
rakı ve mahallen vaziyet ve takdiri 
kıymet raporunu görüp anJayabile
cekleri ilin olunur. (16887) 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

"Temel 1erenlerinden mamul dal 
salı duvar,, hakkındaki ihtira için 
alımnıt olan 27 llkklnun 1927 ta· 
rih ve 790 numaralı ıbtira beratı
nm ihtiva ettiii hukuk bu kere bat
ka1ma devir veyahut icara verilme. 
ıi teklif edilmekte olmakla bu hu
auıta fazla malUnıat odinmek iste
yelerin Galatada, Aılan han S inci 
kat 1 - 4 numaralara müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

9351 

~D~P~~~~r 

TORI<· TiCAAET ·BANK ASI 
ICUPONLU •VADELi •MEVDUAT 

• 

~ : . 
·GiT·PARANIN·FA.ıZiNi•AL• 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

2 tane ı, 75 -< 2, 72X O, 40 boyunda gürkenden yemek dolabı, 
yemek odasındaki hücrelere camekan ve raf. 
. 2 tane 2;(60 boy, 0,55 en ve yükseklikte çocu~ yemek masası. 

4 tane 2, 60X O, 2S X O, 30 boyunda yemek sırası. l X O, 67 eb'
at mutbakla yemek odası arasına pencere yeri ve çerçeve. 

3 tane 1, OS X O, BO X O, 60 boyunda kestane ağacından beş 
gözlü yazı masası. 

3 tane yazıhanelere uyar şekilde ufak biçim döner koltuk. 
4 tane 1 X O, 60 eb'adında 0,006 M. M. kalınlığında kırıstal 

cam. 0,85 X O, 85 boyunda 4 gözlü mutbak için tabaklrk. 2X l, 50 
yüksekliğinde bir metrosu kapalı ve bir metrosu C!Jllekan ha
linde tecrit odasına bölme. 

,Mew4MM...bir. pencere b~hığu dUzeltil~p d&rt ıra«l..,..bir dıOlap ha

line konacak, diğer bir pencereye raf konulup dolaplara yedi ki
lit v~ sürme yapılacak. 

18 tane 1 X O, 30X O, 25 boyunda arkalıklı çocuk sırası. 
1 tane 1,20 x' 1, 2ox o. 40 eb'adında üstü eğri ve kapaklı te

mizlik dolabı. 
Üsküdar süt ve mektep çocukları bakım evi için lazım olan 13 

kalem malzeme pazarlığa konulmuştur. Bunların hepsine 488 
lira bedel tahmin edilmiştir. İstekli olanlar 36,50 liralik muvak
kat teminat makbuz veya mektuıbile beraber 26 - 11 - 935 Sa
h günü saat 16 da levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. 

«B.» (7455) 

Hepsine 120 lira değer biçilen Sarayburnu iskelesi ankazı a
çrk arttınnaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülür. Arttırmaya girmek isteyenler 9 liralık muvakkat temi
nat mabuz veya mektubile beraber 9 - 12 - 935 Pazartesi gü
nü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. «B.» (7444) 

Senelik _muhammen kirası 330 lira olan EJminönünde Reşadi
ye M. eskı Kantar kulübesi kiraya verilmek üzere pazarlığa 
konu!mu~tur. Ş?rtnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Pa
zarhga gırmek ısteyenler 24 lira 7 5 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuz veya mektuhile beraber 9 - 12 - 935 Pazartesi günü 
saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (7451) 

Düskünler evi için lazım olan 2000 kilo mercimek pazarlığa 
konulmuşt~r. Bu mercimeğin hepsine 260 lira değer biçilmiştir. 
Şartn&mesı levazım müdiirlüğünde görülür. Pazarlığa girmek 
isteye~ler 2490 N o. 1ı arttırma eksiltme kanunda yazılı vesika ve 
19,50 lırahk muvakkat temi11at makbuz veya mektubilc bera
ber 9 - 12 - 935 Pazartesi günü saat 15 de daimi encümende 
bulunmalıdır. (7450) 

Büyükçarşıda Cadırcılarda Batpazarı sokağında 37-39 eski 
ve 190 - 192 yeni No. lı dükkan kiraya verilmek üzere açık art
tırmaya konulmuştur. 120 lira ~enelik kira tahmin edilen burası 
için 9 lira ilk teminat verilec-· :.-. İstekli olanlar bu miktar te
minat mektup veya makbuzile birlikte 25 lkinciteşrin 935 Pa
zartesi günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (6933) 

Bir metre murabbaına bir lira değer biçilen Kumkapı Nişan-
:cı yangın yerinde 307 ve 303-7 harita No. lı arsalar arasında 40 

santim yüzlü 10 metre murabbaı arsa alakadarlar arasında sa
tılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnam~i levazım · 
müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek isteyenler 75 ku
ruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubilc beraber 29 
2 citeşrin 935 Cuma günü saat 15 de daimi encümende bulun
malıdır. «B.» (7163) 

Zührevi hastan~inc lüzumu olan ve mevcut listede yazılı 
bulunan ecza ve alat açık eksiltmeye konulmuştur. Bu ecza ve 
atatın hepsine 3034 lira bedel tahmin edilmiştir. Teminatı 227 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi ve ecza ve alat listesi Levazım Mü 
dürlüğünde görülür. İstekli olanlar 2490 No. lı kanunda yazılı 
vesika ve miktarı yazılı teminat makbuz veya mektubile birlik
te 25 İkinciteşrin 935 Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encü-
mende buluıunahdır. (6935) 

--------------------. 
latanbul Har•ci Asker' 

Kıtaab ilanlan __, ....:..._ ___ _ 
Bir metresine biçilen ea; 

70 kuruş olan 40 bin ıne aJl 
ekmek torbalık bez kaP 
zarfla eksiltmeye konulıtı~~ 
tur. İhalesi 2 5 İlkkanun 9dt' 
Çarşamba günü saat ıs 
dir. Şartnamesi 14 O kutU; 
M. M. Vekaleti Satınal 
Komistonundan alınır. ı:~ 
siltmeye gireceklerin 21 • 
liralık ilk inanç parası ın~0 
tup veya makbuzlarile 24 d· 
sayılı kanunun 2 ve 3 ıııa ıe 
delerinde yazılı belgele~ 
birlikte teklif mektupla~ıı· 
ihaleden bir saat evvel tı• 
karada M. M .. Vekaleti 5a e
nalma Komisyonuna vertı1 
leri. (433) (6991) 90ıo 

• • • • ifa 
Bolu Askeri ihtiyaç 1~ 

alınacak olan 94998 kil~t
yeniden kapalı zarfla ek_1pi 
meye konmuştur. 1b~ ii 
30-11-935 cumartesi ~ 
saat 11 de yapılacaktır.~ 
min edilen tutarı 15199 ıe. 
68 kuruştur. Muvakkat r 
minatı 1140 liradır. ~artıl dl 
mesi her gün komı~yorı, , 
görülebilir. İsteklilenn ~ 
nuni ikametgah vesikal aJd' 
da koymuş oldukları b ,fa 
usulüne göre yapaca~o 
kapalı zarfları ihale ~ 
saat 1 O na kadar Bolu~!.f'IJ • 
misyona vermeleri duy ..... 
1 ur. ( 4 5 5 ) ( 71 7 4) 9, .. . . . " Pınarhisar Topçu J.l ~ 
nın 21,000 liralık yula~~ 
peyi 161 7, DemirkO r' 
7200 liralık sade yağı i~1, 
yi 540 ikisi de kapalı z 1s 
Demirköyün 4620 liral~ Jİ' 
ton gaz yağı ilk pey 2 7 ıJl' 
ray .açık eksiltmeye...~· 3 
muştur. Üçünün ibal~ııiJ 
Birincikanun 935 salı .fe# 
saat 15 tedir. İsteklı "' 
Vize Satınalma komis1° 
na gelmeleri. 

93
51 

(460) (7241) 
• • • ast 

Evvelce yapılan ilatı iiıt' 
rine Askeri Matbaada ıııol'' 
hal musahhihliğe tali_P z-. 
rak müracaat edenlerııı ~ 
rincikanun 9 3 5 paı ~' 
günü saat 9 da hÜS~ 
ahvali sıhhiye ve Borı tıeri 
evrakile taahhüt sen~ ~, 
ve istidalarile birlik_~e ; ... 
han olmak üzere Suleda b" 
niyede Askeri Matbaa S) 
lunmaları. (473) (741 ifı' 

• • • v•· 
İzmit için 160 ton .;e tıli~ 

rıca için 100 ton e~~J1~ 
un 9-12-935 pazartesı ,ıı· 
saat 16 da kapalı zarfla ıı" 
nacaktır. Kapalı zarfl~sl'' 
iki yer için saat 1_4 te bSf 
buz karşılığı komıs~orı1ıt11ı' 
kanhğına verilecektır. va~' 
ununun tutarı 2 7 200 ooO Jı' 
ca ununun tutarı 11 ıııiı1'tı 
radır. Muvakkat te a içif1 
İzmit için 204-Q o~rıc ııe' 
1 2 7 5 liradır. 1steklıle~51oıı' 
gün şartnameyi k0

1
1111 ıctU~' 

da görebilirler. ste 111~ 
belli gün ve saatinde_nt _ Jjğl 

ıs ev · 
saat evvel kanunun .. bl' 
belgelerle İzmitte TU:oıııi'' 
nasındaki SatınaJına 
yonuna gelmeleri. (1459) 

( 4 76) _fi 

• • • ,r JılU 
Konyadaki kuru~irı ss' 

vanlannın ihtiyacı ıç "')lıtı'' 
ton yulaf pazarlıkla 850 Ji ' 
caktır. İsteklilerin 1 \fef~ 
rahk teminat mekt~~S ", 
makbuzlarile 2(-11 -

0 
30 ~ 

şamba günü saat 1 ~- , .. 
Satınalma komisyon~ 
meleri. (477) (7460 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Aşağıda isim, miktar, muhammen bedel ve muvakkat 
teminatı yazılı gaz ve yağlar üç parti ve hizalarında gös
terilen tarihlerde Ankarada idare binasında Merkez do
kuzuncu eksiltme komisyonunca saa't 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu eksiltmelerden herhangi birisine girmek istiyenle
r'in buna ait teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
keza kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmiye ka
nuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve teklif
ltrini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
Vermeleri lazımdır. 

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

t S t M 
1 -Rezidü 
2 - Sürşof yağı 

Silindir yağı 
3-Gaz 

Pis gaz 

Miktar 
(Ton) 
800 
200 

20 
175 

70 

) 
) 
) 
) 

Muhammen Muvakkat 
oedel teminat 
(Lira) (Lira) 

72000 4850 

45200 3390 

Eksiltme 
Tarihi 

9-12-35 

10-12-35 

41650 3123,75 11-12-35 
9338 

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

Bu işe girmek istiyenlerin 421,50 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak An
karada malzeme dairesinden ve Haydarpaşada tesellüm 
ve sevk müdürlüğünden dağıtılmaktadır. ( 7 360) 

9484 

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

1 

Miktarı Muham- Muvak- Eksiltme 
men kat te- tarihi 

lSMl bedeli minat 
Lira 

~ --···1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ Denizcilere ilan ---------------== ---------------------------------

Türk Hava Kurumu ~ -
B • • • • k p • = Türk Anonim Elektrik Şirketinden: 

. uyu ıyangosu ;_ 1) - 25 ve 26 İkinciteşrin 1935 te: Sarayburn11 ile-
Salacık arasında, 

Şimdıye kadar bmlerce kişıyı zengın etmıştir § 2) - 27 lkinciteşrinden 10 Birincikanun 1935 e ka-
2 ci Keşide 11 • 1 ci Kanun - 935 dedir. 5 dar: Arnavutköy ile Vaniköy arasında 

B • • • • k • k · 5 Denizaltı kabloları üzerinde tamirat yapacağı alakadar-
U y u 1 r a m 1 ye ~ lara bildirilir. Bu işler için kullanılacak duba da kablolar -

30.000 LI. rad 1 r = konur ve kaldırılırken istimal edilen arsıulusal mutat 
§S işaretler gece ve gündüz bulunacaktır. Bu yerlerden geçe 
= ek gemilerin dubanın yanından geçmemeleri denizcile

Ayrıca 15.000,12,000, 10,000 Lırahk ikramiyelerle 5 e ilan olunur. 
(20.000) Llrahlc bir müklfat va~dır ii 

c 
r 

• İSTANBUL DENİZ -;n ;;:illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr;; TİCARET MÜDÜRLOGH 
9542 

9211 

lstanbul Tramvay Şirke i 
( 1935 Yılının 1 İkinciteşrinden sonra) 

Pazardan ba,ka gUnlerde gldit • geli' kı' programı , 
hk s~ 

Siyasal Bılgiler Okulu Satınalma 
komısyonu Başkanlığından : 

No. YOLLAR kalkış Aralık Dakika Kalkıı 

Okulumuz talebesi için alınacak olan 600 - 7 50 metro 
yerli malı elbiselik kumaş açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bir metrosunun muhammen fiati 550 kuruş, muvakkat 
eminatı 31 O liradır. İsteklilerin şartnamesini görmek 
çin Yıldızda okul kalemine ve eksiltmeye girmek için 
2-12-935 salı günü saat 15 te Fındıklıda Güzel San'atlar 
Akademisinde toplanacak olan komisyona müracaatları 
eksiltmenin saat 16 da nihayet bulacağı ilan olunur. 

10 Siıli - Tünel 6,15 tık kalkıı 7.30 
7.30 - 9,00 

Tünel - Siııli 6,35 9,00 - 17,30 
17,30 - 19,00 
19.00 son kalkıı 

11 $iıli - Beyazıt 7,15 llk kalkıı 9,00 

Beyazn - Şi,li 7,55 
9,00 - 17,30 

17,30 - 19.00 
19,00 son kalkııt 

12 Harbiye - Fatih 7,00 İlk kalkıı 7,30 

Fatih - Harbiye 6,15 
7,30 - 9,00 
9,00 - 17,30 

17,30 - 19,00 
19,00 son kalkrıı 

12 A ljarbiye - Aksaray 7,20 İlk kalkış 9,00 

Akaaray - Harbiye 6,35 
9,00 - 17,30 

17,30 - 19,00 • 19,00 ııon kalkış 

15 Taksim - Sirkeci 7,30 İlk kalkış 9,00 

Sirkeci - Taksim 7,50 
17 ,30 son katkı, 

16 Maçka - Beyazıt 6,30 ilk kalkıı 7,30 

Beyazıt - Maçka 7,15 
7,30 - 9,00 
9.00 - 17,30 

17,30 - 19,00 
19,00 - 21,00 
21,00 son kalkıı 

16A Şişli (depo} Eminönü 6,15 İlk kalkış 7,30 
7,30 - 9.00 
9,00 - 17,30 Eminönü - Maçka 6,45 

Maçka - Eminönü 7,20 
17 ,30 ıon kalkıı 

17 Siıli - Sirkeci 7.00 tik kalkıı 9,00 
9,00 - 17,30 

Sirkeci - Siıli 7,30 17,30 son kalkıı 

17 A Mecidiyeköy - Eminönü 6,45 

10 
6 
6 
6 

10 

14 
21 
12 
26 

14 
8 
8 
8 

15 

17 
17 
14 
28 

7 
7• 

11 
8 
9 
7 

ıs 
20 

ıs 
7 

16 
7 

8 
11 
8 

23,40 

24,00 

23,00 

23,45 

24,15 

23,30 

23,55 

23,10 

19,0S 

19,25 

23,15 

24,00 

7,05 

20,00 

19,30 

19.30 

20,05 

t 
1 

(7221) 9336 -
1 stanbul Sıhhat ve içtimai muavenE!t • 
dırektörlüğünden : 

Tokat Memleket hastanesinin Matbah Levazımatı ve 
Çamaşırhane tesisatı Vilayet Sıhhat Müdürlüğünde 
mevcut keşifname mucibince açık eksiltmeye konarak 
27-11-935 Çarşamba günü saat 15 de en muvafık fiat 
ve şart dermeyan edenlere ihale olunacağından daha 
fazla malfımat almak isteyenlerin ve keşif nameyi gör
mek isteyenlerin Ankara ve İstanbul Sıhhat ve İctimai 
Muavenet Müdürlüklerine ve Tokat Memleket Hasta• 
nesi Baştababetine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(7313) 9439 

Avrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

;) Sürat kontrol saati yedeği 59kaJcm 1150 lira 86,25 24-12-935 
) licintz ıistcmi ıofaj çantası 165adet 825 lira 151,88 25-12-935 

_, Eminönü - --Mecid iyek. 7.20 

18.30 

lg,oo Maden etki:c ve Arama Enstitüsünd 0 n: 
1 -- Maden Mühendisliği tahsil etmek üzere Avrupa

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

9·l8S 

2700 Kilo Sığır Eti 
Askeri Fabrikalar. lstanbul Satın-. 
nıa komisyonundan· 

-... Muhammen bedeli 8 2 8 ilra 9 O kuruş olan 2 7 O O kilo sı 
gn eti Salı pazarında Askeri fabrikalar yollamasında Sa 
tynalma komisyonu tarafından 6 Birincikanun 935 cuma 
günü saat 15 te açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklile 
rın yüzde 7 ,5 muvakkat teminatı olan (altmış iki) lira 
l i kuruşu Beyoğlu malmüdürlüğüne yatırarak makbu 

-

-
-

2Unu ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o gün 
• Ve saatte komisyonda bulunmaları ( 7 2 61) 9378 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma komisyonundan 

l\'Ierkezimiz ve Tahaffuzhaneler için 7 5 ila 100 ade 
~erli malı battaniye ve 7 5 ila 100 adet yerli amerikan be 

t 
-

Zınden nevresim yaptırılacaktır. 
A - Battaniyelerin tahmini bedeli beheri 7 50 ve nev -

k 
resimlerin 3 9 O kuru_ştur. 

B - Bunların nümuneleri merkezimizden verilece 
\Pe Şartnameleri de parasız olarak merkez levazımından 
alınacaktır. 

Ü C - Eksiltme 15 Birincikanun 935 çarşamba gün 
saat 14 te Galatada Kara Mustafa paşa sokağında İstan 
bul Lımanı Sahil Sıhhiye merkezi satınalma komisyo 

. 
-

n11nda ayrı ayrı yapılacaktır. 

-
D -- Eksiltme açık olacaktır. 
E - Battaniyelerin muvclkkat teminatı 5 7, nevresim 

lerin 39 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin peyler sürülmeğe başla 

trıadan muvakkat teminatlarını yatırmaları lazımdır. 
-

(7287) 94 

Emlak ve Eytam bankası 
lstanbul şubesinden · 

Mütekaidin Eytam ve Eramilin Mart, Nisan, Ma 
Y•s 935 maaşlar1nm iskontosun 4-12-935 Çar 
Şanıba günü başlanaca':<tl r. 
J ~· ye 3. 12. 935 pazarıesi ve salı günleri yalnız Malfı 

01 

. 

-

1-
-
) 

~r.n ışlerine bakılacaktır. Bu tarihten sonra müracaat e 
en rnaIUller umumi sıraya dahil olurlar. ( 2 7 3) ( 7 3 8 2 

94 86 

19 

19A 

22 

23 

34 

32 

33 

37 

Kurtulu$ - Beyazıt 

Beyazıt - Kurtuluı 

Şi,li (depo) EminönU 

Eminönü - Kurtuluı 

Kurtuluı - Eminönü 

Bebek - Eminönü 

Eminönü - Bebek 

Bebek - Beşiktaı 

Ortaköy - Aksaray 

Aksaray - Ortaköy 

Be,iktaı - Fatih 

Fatih - Beıiktas 

Topkapı - Sirkeci 

Sirkeci - Topkapı 

Yedikule - Sirkeci 

Sirkeci - Y cdıkule 

Edimekapı - Sirkeci 

Sirkeci - Edirnekapı 

6,15 

7,00 

6,05 

15.40 

7,10 

6,30 

6,40 

-.-
6,30 

7,15 

7,00 

7,40 

6,20 

6,50 

6,15 

6,45 

6.15 

6,45 

İlk kalkış 7.39 
7.30 - 9,00 
9,00 - 17.30 

17,30 - l '>.00 
19,00 - 21 ,00 
21,00 son kalkıı 

---
11k kalkış 7,30 

7.30 - 9,00 
9,00 - 17,30 

17 ,30 son kalk ıs 

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

17.30 - 19,00 
19,00 IOft kalkll 

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

17,30 - 19.00 
19,00 son kalkıt 

İlk kalk11 9,00 
9,00 - 17,30 

17,30 - 19,00 
l 9,00 son kalkıı 

tık kalkış 7,30 
7.30 - 9,00 
9,00 - 17 ,30 

17.30 - 19,00 
19,00 - 21 ,00 
21.00 son kalkıı 

ilk kalkrıı 7.30 
7,30 - 9.00 
9,00 - 17,30 

17,30 - 19.00 
19,00 - 21.00 
21,00 son kallc11 

tık kalkıt 7,30 
7,30 - 9,00 
9,00 - 17,30 

17,30 - 19,00 
19,00 - 21.00 
21,00 ııon lcalkıı 

ıs 
8 
9 
8 

15 
21 

15 
8 

16 
8 

10 
8 

14 
8 . 20 

15 
10 
ıs 
9 

ıs 

10 
14 
9 

ıs 

8 
7 

11 
7 

16 
20 

8 
7 

11 
7 

16 
20 

10 
7 

10 
6 
ıs 
20 

23.00 

23,45 

7,10 

20.00 

19,30 

23,20 

24,00 

24,40 

20,00 

20,45 

20,00 

20,45 

23.15 

23,45 

23.10 

23,40 

23,15 

23,45 

9327 

Ankara Cumhur Baş
kanlığı Filarmonik Or

. kestrası Şefliğinden: 
-
-
-
. 

Orkestramıza aşağıda cinsleri yazılı enstrumanlan ça 
lan müzisyenler maaş veya ücret karşılığı alınacağından 
istiyenlerin seçim smacına girmek üzere 25-11-935 pa 
zartesi günü saat 10,30 da İstanbul Galatasaray lisesin 
de sınaç komisyonuna bir dilekçe ile başvurmaları. Ens 

n trumanların cinsi piyano. k eman, alto, ''viyola., viyole 
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. (7407) 952 

-
-
-
3 

A - Türk olma~, 
B - Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve 

sıhhRti tam olmak, sıhhi muayene Ankarada yaptırıla
caktır. 

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

D - Yaşı 18 den aşağı 2 5 ten yukarı olmamak, 
• 

2 - Musabaka imtihanı Ankarada M. T. A. Enstitil-
sünde 4 İkincikanun 936 cumartesi günü yapılacaktır. 
Açılacak musabaka imtihanında kazanmış olmakla bera
ber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibari
le 27 arasında bulunmaları gereklidir. 

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

4 - Tahsile gönderilecek olanları ilerde tahsil müd
detleri kadar mecburi hizmete tabi olduklarından bu hu
susta mükeJlefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhüt
name verecekler ve bunun için de muteber kefil göstere
ceklerdir. 

5 - İsteklilerin: Nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal va
rakası, mektep şahadetnamesi veya bunların tasdikli su
retleri, 4 kıta fotoğraf ve dilekçelerini 2 İkincikanun 936 
eünü akşamına kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü Ge
nel Direktörlüğüne göndermeleri ve 3 üncü cuma günü 
sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere öğleden evvel Bay 
!-!asan Apartmanındaki Enstitü dairesinde bulunmalan 
ilan olunur. (3385) (7268) 9399 -
Akay işletmesi Dırektörlüğünden · 

1 - Akay işletmesinin kömür yükleme ve boşaltma 
işleri 1 Kanunusani 936 dan itibaren bir sene için açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 13 Kanunuevvel 935 cuma günü saat 
16 da İdare merkezinde şefler encümeninde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girecekler, muvakkat teminat olarak 
7 5 O lira getirecekler ve ihaJe kime yapılırsa bu miktarı 
1500 liraya iblağ edecektir. 

4 - Bu hususta hazırlanmış olan şartnameyi görmek 
ve tamamlayıcı malumat almak istiyenlerin idare leva-
zım bölümüne müracaatları. ( 7428) • 

Ankara Hukuk Fakültesinden ~ 
Hukuku Amme zümresi için bir yardımcı profesör alı

nacaktır. İsteklilerin şartları anlamak için İkinciteşrin 
nihayetine kadar Fakülteye müracaatları. ( 3427) ( 7 34Q) 
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•• asan asti leri 
Öksürük, nezle, bronşit, boğaz ve göğüs Hastaltklarile sesi kısılanlara şifai tesirlerl 

çoktur. 30 kuruştur. HASAN Ecza Deposu 

250 gramhk ambalAj 

T U R Y A G ıaf, hazmi kolay ve bütün yemekler 

iç·n kullanılan m i kemmel bir nebati mutbah yatıdır. 

Çok idareli ol up, ate, tuirile trbahhur edecek hiç b:r 

maddeyi muhtevi değıldır 

Kt nd• amballıjanda bir kaç ay taze olarak muhafaza 

edı lebih . 

Saf nebati TURYAG ile pif rilen yemekler çok lezzetli 

olur. 

TüRı<iYE YAG VE MAMULATI 
S4NAYii LiMiTED ŞiRi<ETi 

• 

Dışler:niz kaplayan kir tabakası 
sinek kağıtlan r b ı yapışkandır, 
Mıkropları ç kH, muhafaza eder 
ve beıler Dilınizı dışlerın z·n üze
rinde gezdıuenaz bu ta .. akayı ıiz 

de h ssedersiniz 

istanbul • izmir 

Tehlike baş göstermiş demvktir 
Bır gün h erşl'y olup bıttık ı eo ıoo
ra di ln•n 'lİn donuk 48ra hır r Pnk 
a dı~ını görPc .. ks n·ı Bunu d t 

a~11ları ve bır çok vahım hasta· 
laklar takip edecektır 

• 

Siıi bu trhlikelerdf'n kurtarac .. k yeıriine d ş macunudur D • şleriniı.ı 

tem · ı.ler, parlahr m krop ıan öldürür, d ş etlerin• kuvetlendirir Gijnde 
ık• defa Radyolin kullanmakla pek kıu bir zaman içinde hakıkaten 

beyaz parlak ve h·m·:z: dıs lnf" sıthip olur.unuz 

........................................... ı••••m-1J1111m:m• 

Feyziye Mektepleri Cemiyetinin 
FEYZIYE MEKTEPLERi CEMIYETl'nin ıenelik kongrası Niıanta

ıında Iıık Lisesinin yanındaki dairesinde 1 Birincikanun 1935 Pazar 
günü saat 11 de toplanacaktır. Uyclerin gelmeleri rica olunur. 

Uınumt neşrayat ve yaza ışlen Muduru . Etem lzzeı BE.ı~ lCı:. 

Gazetec.ı lik ve matbaacılık T . A . Şirketi, İstanbul, Ankara cad· 
desi, ı 00.- Basıldığı yer : TAN matbaası. 

Ademı ıktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
l afsılat Galata poıta kutusu 

• 1255 - • 
8793 

~SATILIK~ 
Yıldız Hamamı 
aah~ekapısında meşhur 

Yıldız Hamamı 
sat. l ı ktar. 

Basiret Hanında 26-28 
numaraya müracaat. 

• • 937b 

. ' 
' ,' ............ /. .. ""· .. ·. "" ... ' .. ;. .... . 
·.-.SEKSU.LIN·' 
.... .. ·~-------; .. ··:·Ademi .. ~.·~. 
... ..... . : , . . ~. . .' :. . : .. 

. <-~~'.'.;:.~:.:,,,iktidar:-~·;; ... 
. ":"; • . .. . ı'J' . '·,, ,, . •• .. ,,, ' ~ :v. · .... e ·e· ı ·\;··.··~ : ._· ... ::~.:: 

\'.~·; )1~ .. ~ . . ........ ·~·· .•. ~/~ ıt')ı. ~'.'\ 

. :~.:;,: ge.vşekhAI,;; 

<· Derma.nsı~lık~"~" 
yocu~ ve . Dımaa·ı~ 

'ftl'• .•. • ., · • . , ·'•./\' ,• ..... 

·, · yorgu"'!IUQ.~nda.:.: ,·. · 
pek mOeasır: ~. 'emin. 

•• • • • . ~ ~~ '·.il., .. . .. ' 

,,,; ... , bir, llAÇtır • . ~ ~· 

·Kut:uau 200 ~-. ki,;.Jı;· · 
. . . . . ·1 • ,. 

·• BEŞiR KEMAL " MAHMUT C~Af':: · 
Eczanesi - · sı·rkecC 

?~~&~ 
1 TRAŞ ~HENi VE TAAŞ SABUNU ıt 

I EN SERT SAKALt 

1 ~iı;lrı 

--- -----.. -·----
FARUK 1 'nin 

CiCi SURMESi 
Avrupa rimellerinden ü.tündür. 

Yakmaz! 
Dökülmez!! 

Leke yapmaz UI 
Fırçalı sürmeler ara11nda eşsisdır 

Her yerde bunu arayınız 

Faruki ve Cici mıırkıuına dikkat 

VAPURCULUK 
Türk Anonıır. Şirketi 
latanbul Acentah~ 
Liman Han. Telefon : 2292.5. 

Galata şubesi Tel: 43663 

SADIK ZADE vapuru 23 
ikinci Te•rın CUMARTESi 1&at 
20 de Hopaya kadar. 

Karabiga yolu 
SAADET vapuru 23 ikıncitef

rin CUMAR lESI Hat 20 de 
KARAB GAYA kadar ı 
..-...~~~~~~~~· 

Her genç kızın 
Bilmesi lazım 

Bir 
Annenin 

nasihati 

i 
"Mryuı olma! Bu bir çok genç kaz 
tarın başına gelır Yapılmam-.a li-
zrm ' "len '"ylerı yaptıkları ıçin da · 
haz ya 1e frna aştırıyorlaı " c ıyordu 

Bıı yor kı ntllhcubıyelinin !lrrma 
k"tfett m Munbeaat mPsamata, aı 

yah kabarC'ıkları ve aararmış bir 
ten onu korkutuyordu Ona dl'dım 
"Ten•n gayrı saf maddelerınden 
tamamen kurtulmak, dldıni beya:ı
Jatmak ve güzeıleştırmt>k için yal-
nız bas t ve az ma •ratlı bır çare 

var ır Hemen bugiınden bryaı r"n 
gındt>ki yağ••ZI b r tüb v"ya bır 
vazo Tokalop kr emı aatın al, her 
sabah pudralanrnudao evvel 1at 
bık et Terkab ındekı aaflaodırao, 

bryaz.latan ve kuvvetlendiren kıy
metli cevhrrleri say~sinde en çir-
kin ıen ve cıldler üzerınd" şayanı 
hayret b•r surette icrayı tesir 
eder Yaınaz 3 gün zarfındaki 

memnun• yetbahş 1\ eti c e ı ı n den 
m emnun kalacakun " Bu pek ba
ııt ı edbi r sayesinde bir çok g-enç 
kadar saadete kavu,muşlardır. 

--'~~~~~~~~~-----
ZA Yl - S8 sicil numaralı arabacılık 
chliyctnamemi zayi ettim. Yenisini 
alacağım. Eskisinin hükmü yoktur. 

Arabacı Salih oğlu Murtaza 

- - .. 
Hem kendisi ıstırabçekiyor, 

hem de başkalannı üzüyor. 

Devasız bir derd mi? 

HA YIR BiRKAÇ KAŞE 

GRi iN 
ile ge~ecek şiddetli 

bir baş ağrısı 

GRi iN 
Bütün ıstırabları dindirir. 

Di,, sinir, adele, bel ağralarsnı, ütUtmekten mUtevell .. 
sancı ve sızılara keser, Ciripe, nezleye kartı ~ol& 
müessirdir. 

GR•p•N Radyolin diş macunu fabrikasını• 1 1 : mütehassıs kimyagerleri taralı• 
dan imal edilmektedir. - - -

Yeni postane cad NECAT! MEMDU.i'un 25 

1 
9 
3 
6 

:uırıf cep takvimi ve muhtıraları bu ıene ıoy ad ... 

ızafeten Ayırün namile piyasaya yaydığına mü,teriler~ 

ne bildirir Bılgıai 10 İt defteri 25, Acenda 40, du

takvima 20 kuruştur Piyasadaki takvim ve mubtıra ... 

ran en temız ve en doğrusudur Her yerde arayanıs. 

Asri kadın güzelli
ğinin tılsımı oldu. 

Bütün Türk Bayanlara 

~ \ ': ~ • it.. şimdi onu kullanıyorlar. 
.. ~l~EVLiYA ZADE. 

e J1 ., "::~~~i.:yat ~=~ 
K .. em i İstanbul Bah~ekapı 

Hamidiye TUrbesl 

Okullular için Hayvanlar AlbümU 
100 hayvan reımi, genel bilgilerle ötreten Fuad'ın bu eseri ilk °"""'• 

çocuklara için çok faydalıdır Yalnız 30 kuruş. Y~ni Poıtane kart•_. 

da Meydancık hanı (Anadolu Türk kitap depoıu) nda 

•-=HALI ALINIR-• 
· ı . Her neva ealıti halı alanır. I' 

MPktubla lıtanbul P K. 261 

• • 9282 

İstanbul Asliye İkinci ticaret mah-
kem esinden : 

Loit Triestino vapur kumpanyası
nın (Karnaro) namı vapurun yirmi 
altıncı seferi ile lsta.nbulda Fincancı
lar yokuşunda 27 No. lu mağazada 
tüccardan Macit Nusrete ait olmak 

üezere ~elen ve manifestoda 50 No. 
lu poliçesinde (Yani konşimentosun

da ) yazılı (E. K. B) markalı ve 6436 
ila 6454 No. ya kadar ve bir sandık 
eşya için kumpanyadan biri 10 diğeri 
9 sandık için alınmış olan iki adet or
dino ziyaa uğradığından mezkur iki 

ordinonun ilan tarihinden itibaren 45 

gün zarfında mahkemeye ibrazı ve 
ibraz edilmediğ i takdirde mahkemece 

iptaline karar verileceğini Ticaret ka
nununun 638 inci madd ftsi hükmüne 
tevfikan il~n olunur, (16877) 

İst. 6 er İcra memurluğundan: 
Bir alacağın temini için haciz edi

lip satışa karar verilen bir adet Benli 

marka zımba ve makas makinesi To
panede Kılıcali paşa mahallesinde 

Çöplük iskelesi sokağında 3-5 numa
ralı ardiyede 27-11-935 çarşamba bü-

nü saat 13 te açık artırma ile satıla
cağı ilan olunur. ( 16870) 

1 KUÇUK ILAnL"' 

Satılık Radyo 
Yedi lambalı mükemmel bir ~ 

radyosu satılıktır. lstiyenler ?tt. 
rümuzile Tan idaresine müracaa~ 

Arayıp bulamadığınız ıey he~ 
forlu, hem havadar hem ucuz 

Kirahk Apartman 
Şişli Bomonti Bulgar çartı Efl 'j/r 

kak 46-48 telefon 49309. ,,. .. 

~----------------------=-: İstanbul Asliye İkinci Ticaret df!'!' 
kem esinden: . -

Lütfik Arman Kuyumcıyan rı'l/#l. 
fından Armenak Hamparsuın~ati~ 
hine pul koleksiyonlarının ıs r·-':lı .ı.,;.ııııııır· 
için açtığı dava üzerine davar~ .. 
linin H. U. M. kanununa tev !1ııİ!I ğer tarafa tebliğine karar v~~ J:a 
yaptırılan tebligatta muınaıl ~ ~ 
menak Hamparsumyan etye:u ...,. 
rede bulunduğu meçhul oJdug UılJ!.lr. 
dile iade edildiğinden bir ay rn f!P 
le ilanen tebligat icrasına karar~ 
rilmiş olmakla tebliğ makamına ıf· ..:~ 
olmak üzere keyfiyet ilan olu(ı 6tt'r. 

~ 

Tashih: LUTFI FiKRi 
Kadıköyündc Dumlupınar 5s 

da 14 No. lu hanesinin satışı e 
lu dördüncü sulh hukuk mah~ 
ce 2-12·935 pazartesi saat 1 

pılacağı tashihen ilan olunur. 


