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italyan Askerleri Arasında itaatsizlik 
~Başladı. Yerliler 300 italyan Oldürdiiler 
italyanlar Fransaya Soruyor :1 Ba.?ka, Hususi H'!-beşler Harekete Geçiyor 

Biz Bir ingiliz Gemisini Mue5ses~l~r tlabeş Kuwetleri italyan-
B t k N y k ? Memurları lçın ları Hırpalamağa Başladı 

a ırırsa e apaca sınız · Barem eenupta caon.hı.,. aıd11ar, 11eı,.n1 ... 
ltalyan Elçisi Lavale Petrol Vasağınm 
Muharebe Demek Olduaunu Sövledi 

, _____________ . _____________________________ ,.,_ 

Pariı, 23 A.A. - "Ocuvre,, gazeteıi
lliıı diplomasi muhabiri, dün Laval ile 
İtalyan Büyük Elçisi Cerutti araımdı 
1apdan görüşme eanaımda, İtalyan el· 
Çİainin Lavale petrole ambargo konul· 
hlaamm muharebe demek olacağını aöy· 
lecliiini bildirmektedir. 

A)'nı muhabir, ltal)'Gll hükumetinin 48 .aat· 
'•nberi, bir tehdit politikaa ııütmefe kanır uertli· 
fİıai ilôue etmektedir. 

Mussolininin hususi delegesi bulunan 
Marki Theodoli, Cenevreden dönmez· 
den evvel nüfuz sahibi birçok Frans12 
Şahsiyetlerile görütrnüş ve ~ndilerine 
İtalyanlar tarafından bir İngiliz gemisi 
batırıldığı takdirde, Fransız kara ve de· 
niz kuvvetlerinin, 26 Teşrinievvel tarih· 
li P'ransız notasmclı taahhüt edilditi şe. 

........ ~-·qu.- ~Ue&,iQO- ~"-4oiM'Wi!o~~ 

ltıayacaklannı soriiiiltur. 
Marki Theodoli, bu ıuale, Fransızlar 

larafmdan verilen cevaplan Muuolini· 
re nakletmiıtir. 

Denildiiine göre, Marki, Muuoliniye 
•erdiği raporda, bugün Fransa ile lnsil· 
tere araamda mevcut ve ilerde iki hüku· 
lheti yekdiierinden ayırabilecek bazı 
IÖriit ihtiliflarmdan da bahsetmiştir. 

Kömiir ue petrol ihtiyacına hrp ioyma• için , .. 
nerlerini erlıeıulen .öndüren lıaranlık V enedilt •• 

'--: . .....,... ...... ~ ...... ~· 
Vaziyet 

Fransa Akdenizde, ingiltereye 
Yardım için Tedbir Almamış 

Zecri tedbirler 

CB-.:.:_ "h' ·-·---' h~.ı· -..: -·- en mu un ,.,..._. uaı-
~ .1tal7G7G .. ok.dilecek petrol 

Devletle alik•dar bu mü
eıaeeel• IQ8lllurlan neka

dar •••ı alacaklar 
Anlı--. IS (H11111ai MuhaWri

miz lti .. i,_) - Bir imtiyu 
veya '-ai kananla dnletten ltir 
bakt--••••1• ....... ~ 
tamuıiea -.,. ıa-- deYlete ait 
olan .. a ......... müe11eıeı.ia ... 
murl.,... ..._..-i •akis,,.,• ha
zrrl ...... elea Una• projeaiaia 
Bqhelren .. wriWitini , ..... 
taa. IC.._ ,..,;.1 ,..Jua4a Ka. 
mutap ........._ktır. 

HAkut, .. ~ pn;..um. 
hazırh-•• .... -.1.-iai proje
m. ....... •1IC8'e ll,U.amcla 
fÖYI• iah ılıileldsu'lrı 

"hnti1az " huwt tlii• kanun. 
(•ruu 3 üncüde] 

Yeni kabineyi 3'apmaya Kö 
ae İvanof memur edildi 

• ,_. HM zllk ba,ıadı 

.. .. .,. ,._...., ..,_ ,,.,.i ltal)'Gll BQfhmutanr Rodo,li;,e 
teı7İ edilirlıen •• 

H~r, 23 A.A.- (Reu
ter) İtalyan askerleri ara
sında itaatsizlik hareketleri 
çıktilt hakkındaki haber, IÖ 
züne inanılır yabancı kay-

naklar tarafından da teyit 
olunmaktadır. 

H.,.,.,,,., JJ A.A- • .,,..,,. tlol• 
.... 6ir ,..,..,. ..,.., ~ ....... 
....... ....... ... ,, lıaı lt•b• 

( Arka11 9 uncuda ı 

"ULUS,,un Dil Yazlları 

D ı - Müdafaa 
"Defi, dafi, müdafaa, müdafi" sözlerinin etimoloji, 

morfoloji ve fonetik bakımından analizi 
DEFi 

Kelimenin etimolojik tekli: 
(1) (2) (3) 
(ed + ef + jğ) 

(1) ed: Kök o 1 a r a k burada 

"kuvvet, hareket, urmak, atmak, 
uzaklaımak., anlamlanna getir. 

(2) ef: (. + f), ektir, (k, g, h 
gibi) manayı tamamlar ve tayin eder. 

[ ArkaSJ 9 uncuda) 

Deniz Harp Mektebinde Dün 
Atatürkün Büstü Açlldı 

~ ambar110 lıonm.uının ~ok 
lı dahiline llirmeaidir. 

fot1.~~ karı• aecri tedbirler 
it, ' ' edilirlıen Kanoda murahha· 
"'-iDefrol. demir, çelik ue pamuk 
h ,::"ileler ü.aeine de cımbar· 
._ ......,., meu..uu bahHtmİf 

Lonclra, 23 A.~ - Daily Teles
raph, lnıiliz notannm Cenevre 
kararlannm katilitini bildinnkte 
oldutunu kaydettikten aonra diyor 
ki: 

l.a•al, bir taraftan Almanya ile 

UJUfımık ipn pyretler urfeclerken 
diier taraftan da ltalya ile sami
ni münaMbetler teaiaine çalıfı1Dak- 1 
tadır. Franaa, zecri tedbirlere it
tirake lqiltere tarafından mec- : 

[Arkası S incid~ l l 

Wift \ rneaele Cenevrede derlaal bii· 
~ r alôlra a)'Glldırmıffı. 

ti ~~ !edbirleri tan11im komite· 
~9Q1114a topltı1tarak bu ambcır110 

t ""'• tetlıiltat ~JMCalıhr. 
t...-; "rinlıii harbin, can daman o
t.,' 1'efroWen mahrum hlmak 1---i• 6üJ1iilı bir •""ite ayandır· 
,,__-... ...... 6ir t•'6rola ,.......,. 
~ Birilı Eldai bu ......ı. 
-..... ....,. Uoal'le •örü,,,.Uı .,. 
~ ambar•o hnmcuının bir 

a flerrtelı oltlufunu aöylemiftir. 
~ laaoadw ,,.,..,. mulıcrlJir, /. 
ti 6i.- laiW...tinin 48 aaattenbe· 
'i 6iı.ı~it politik,,.. taltip ettili-

tf -.rrrtelıtedir. 
~~inin huaaai dele•ai bu· 
P...__ - flrlti Teodoli Ceneured• 
ltc.ı-... ...-~ı.nıe •Örİİf"IÜf .,. 
r....~ toralınJan bir /nllİfu 
~~ betanWıfı talrclirde Franau 
~ ".,•i11 ltaouetlerinin lnwilU 
~ -;:::.. arlıa olup olmı7fJCfl· 

- ... ,,. r. _,~ !'a -1e uerile11 eeuaplan 
a.. &.-'.?'-. biWirmiftir. 

Ne .....,..u, Aorapada .,. tlÜn· 
~ .. 'l~ınun tekrar oe miithif 
'-r;. -.ere lıarardıfınr •'*errnelı· 

/> 

Fransa - Almanya 

~-~~tan Hitlerin, FrllltMI 
~ ·~ PNftfOu • Poncet ile 

-........., ••relı Froruu ınatha. 

[ Arka11 3 üncüde] 
b ............. 

Fransa - Almanqa 

Hitlerle Fransız Elçisi 
Arasındaki Görüşmeler 

Çok iyi Tesirler Uyandırdı 

F,..,....ı., iaralınclan en falı itiroaa afraya nolıfa Alman,,..... .il&lı
lanmcuı idi. Yalıardalıi reaiıntle ailôla"'1tara A.brtanyada yeni Alman ... 

lıerl•rini bir toplantı ..,......,,a ... ,,......,...... 

Pariı, 23 (A.A.) - Tempa pze· ı mü}lkatı t(Syle tefair etmektedir: 
tesi, Hitler, Fran11s büyük elçiıi ve "Bir doıtluk havası içinde geçen ve 
Almanya Dıt itleri Bakam arasındaki [ Arka11 9 uncuda) 

ICöee loaraol ve TOJCI 

Sofya, 23 (A.A.) - Kabine iıtifa 
etmifdr. Bu sabah evveli Batbakan 
Totdıeff, sonra da Dı' Bakanı Kö
se lvanoff ıaraya citmıılerdir. Bunun 
üse .. ine, Bakanlar kurulu alelice?e 
toplantı)'• çalınlmııtır. Biraz sonra 
lrahinenln mütterek iıtifau haberi te· 
yit edilmekte idi. Buhranın, kıla ol
muı kuvvetle muhtemeldir. Köıe lva 
aofml batkanlıia ıeleceii tahmin edil 
mektedir. Son cünlerde Kase lv1tno
fun, yeni bir kabineye ci·ebilecek ba· 
n tahıiyetlerin fikirlerini iıtimsaç et
tili bilinmekte idi. Söylendiltne ;ıöre. 
Köle 1vanoff teknik bilıiteri kuvvetli 
adamlardan mürekkep ve yeni bir ae· 
çim kanununun tanziminden sonra. 
baııhca vazifeleri yeni ıeçim yapmak 
olacak olan bir b.bine tetkili fiktinde 

1 
dlr. 

Ka.binevi Köse lvanof 

teşkil ediyor 
Sofya, 23 (A.A.) - Dıt Bakanı ltö

ae lvanof yeni kabineyi tetkile m~mur 
edilmittir. Son günlerde. 1923 den 
1926 yılına kadar batbabnhk eden 

[ Arkuı 9 uncuda l 

Dün D..U. Htırp lf elıfe6inde Atatürlr 6cütünin açıllf tÖNftİ ~
dı. Raimlerimia 6a törenden 6irkaç intibaı ta6it edi.)'OI'. Yahrda11 
ue Nidan itilHınn: Amiral Şükrü liM talebaini teltİf etlİ)lor, melıfep 
,........,,.., •7'-o oeri70r, laarp lıımu talebeai l.ıilrW Marpnı Mi)'lfi. 

70", 6iilt .ı.70". talebe •Ö~ ueri.)'OI', Amiral lnmlelbı haiyor. 
[Y....., İç M)'lado) 

, 
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Düşündük~e 

Edebiyatın bir kaybı 
Edebiyatın da hafızlan var

dır. Bunlar hemen bütün meşhur 
nazımlan, hatti nesirleri ezber 
bilirler. Konuıurlariten bir bey
tin, bir mısram hatırası, cümle
lerinin arasında sıık sık canlana
rak, edebiyatın büyük ve ,güzel 
yüzlerini unutulmaktan kurta
rır, o anın heyecanını bütün bir 
devrin hasaaeiyetine bağlayarak 
sözlerini bir cemiyetin bağım
dan geçen ruh cereyanlarile dol
durur. Kendileri edip olmak id
dinmda bulunmayan bu edebi
yat hafızlan, güzel sözlerin 
mahfazası halindeki ebibiz 
hatırlama kabiliyetlerile bir mil
letin edebi hafızamı kendile
rinde tepbhüa ettirirler. Edebi
yat tarihiyle ha)k araımda bü
yük tefekkür ve hahasiyet ce
reyanlarının intikaline vasıta o
lan bu insanlar azaldıkça edebi 
cevherlerin kıtlığa uğramasm
dan korianak llzımdır. 

Eskiler arasında edebiyatın 
bu hilt.siz ve sadık dosttan çok 
vardL Işte bir tanesi de, dünkü 
gazetelerde ölümü haber veri
len vali Tahsindir ki aramızda, 
edebiyat qkiyle bbden yqça 
famuu ve idare ad11nı pb9tye
tini unutturan çok aziz bir bilvi
yetti. Muharrirlerimizdeıt bir 
kısmı ODU yakından tanırlar. 
Çünkü Müatecabi zade İ1111etle
rin, Andeliplerin devrinden za
mammıza kadar, vali Tabain, 
edebiyatm sohbet mevzuu oldu
ğu yaıh ve ıenç meclislere ıir
mefi hayatmın uyıh ve belki de 
bir tek zevki YlpDlf adamdı. 

Edebiyatımımı • cıeçmif a
man olur ki hayali cihan defen, 
cgün doğmadan meıimei ıeb-
den neler doğar», cgül biter 
bastığın yerlerde mübarek ka
demin», cmihitaba bakamam 
yar gelir hatırıma• ilih ... 
gibi çok meşhur mısralarını, be
yitlerini, mamıunlannı, müfret
lerini toplayarak bir kitap yap
mak isterdi. Söyleyeni bilinen 
ve bilinmeyen bu binlerce aözün 
çok orijinal: bil edebİJ&t tarihi 
vemka11, ayni am..Wa ..h..,. 
edebi terbiyesine yarar bir eser 
olacağını tekrarlayarak bu fik
rine biraz cesaret katmaya ça
lıştun. Galiba batladı, fakat bi
tinneaine ömrü yetipnedi. 

Bir gün kendisine Saminin 
meşhur: 

Hbır ol bami mülcifata .,. mesti 
pnn' 

D-L-....! • ...:.....&. .1. • • 
- ..... -~- ..... 291 sn-. 

dancbr. 

Mııralarmı taııyan gazeli o
kumasını rica etmiıtim. Tama
mını hatırlayMIUKIL Ertesi ıün, 
haberim olmadan, oturduğum 
yerin adresini .onnu., bulrrwf, 
gazelin tamamım yazarak bir 
adamla ubahleyin bana yolb
mqtı. 

Bu edebiyat atla ve vefam 
gençlerde var mı? diye diitinil
yona ve Tllhlin gibi inunlarm 
azalmaamdm duyduğum acmm 
teselliaini bu ıualin mülbet ce
vabmda arayorum. 

Peyami SAFA 

Deniz Harp 
O kulunda 
Dünkü Tören 
Denb ~ Okulu ve Liaeainde ha

.arlaaan Atafllrk bllstlnün açılma tıs
reni, dün aat 1m bqte okulda yapd
ımıtır. T6rende donanma komutam 
Amiral ftıkril, Harp akademisi komu
tanı Albay J'ahri,KuleU lisesi llDmuta· 
nı lrurınay albay Adil, latanbul Deais 
komutam ya·bay 1'811t ile 'rili)ıet De
ri ıelenleri bulunpıllflardır. Saat on 
bete dolru domınma koaıutanı Ami· 
ral ŞGkrl obla -PJmif " talebe ta· 
rafmdan brplamnıftır. Denls harp 
okul ve Uae.r' talebelerinin lftiraldyle 
bütilıı davetliler lnilnde bir ıeçlt re• 
mi yapdmqtır. Genç denkdlerin ıeçit 
remıinden sonra okul komutan ve ta· 
lim heyeti ile çalmlanlar büıtün etra
fma aelmltlerdir. Tören, burada hep 
beraber söylenen latik141 marfiyle 
batlamıt, okul komutan vekili yarba1 
Pelunl b1r t&yln vennltdr. Pehml, 
l&yleviııin sonunda donanma Amira -
lincin blhtü açmaunı rica etmif, Ami 
ra1 ŞWril de bilatü aÇ1D1Jtır. lluallim
lerden JqmaraaJa bir talebe ele duy· 
dulu sevfad anlatan llylevlerial ver
mitler. orada baJunaalllr Ula Atatlr
lrihl tveflne,... diye~
Komutan ve Qretmealerle albaylara 
•e davetlilere hanrlamn salonda bir 
py dyafeti •eriJmlttlr. Zjyafetten son 
ra talebeler tarafmdaa idman a&teri
leri yapdımf •• doMmmı komutanı 
törenle ufurlanımttır. 

l<ULTUR 

Yabana okullarca Tür .. 
clenleri 

Yabuıc:ı okullarda ttlrkçe clenleri
nin kur uauliyle ne tarzda okutturu
lacalı baklanda incelemeler yapan ko 
misyonlar dün sabah ta Kültür Direk. 
törlülUnde topJanııuılardır. Komis • 
yonlann sair (Ünü son brarlannı ve
recekleri anlatılmaktadır. 

• Bütün ilkokullarda okurların se
viyelerini öfrenmek tiz~ öi"etmen
Jer tarafmdan aık sık denemeler ya
pılmau, bu denemelere ait doıyalann 
uklamp mdbyeseli cetveller hazır· 
Janmau ve yıl sonunda buna ıöre ba· 
Mimi edUmni lmarletbrdmıjbr. -Bu 

~- -ill'1lflj 
murakabe halinde bulunduruJmuı ola 
caktrr. 

• Kültür Babnblr, tatil nmanm
da bakanlıkta bir komiayon kurmut. 
ilk ve orta mekteplerle liaelerin müf
redat proıramlarmı incelettirmİf, 
•e bu kOmiıyonlar ban kararlar ver
miıti. Bunla:-dan ilk okullar komisyo
nu ilk okullarm ikinci devresinde o
kunan kitaplarda epeyce defitiklikler 
yapmıftı. Fakat bu deiifiklikler bası 
aıretmenler tarafmdan iyice kavrana
mamıı. bu yibden bau yan1q yolları 
sapılmqtır. Bunu cöıönünde bulundu 
ran Bakanlık, ajntmenleria tereddilt 
lerini ortadan kaldıracalr tekilde bir 
yayıntı yapmq •• clUn ilcili lrimaele· 
re ctiaclerilmiftlr. Pakat daha evvel 
ilk tedriut enapektörleri ilk okullar 
&&·etmenlerine bu huauata konfenm
lar nrerek kendilerini aydmlatacak· 
tir. 

• XOltUr DirektlrltlP, reaml Dk 
mekteplerde tarlııp derelerini kunet
lendirmeJe ve bu clenlerin bütün o
kullarda ayni metot içinde okutulma. 
ama karar nrmlfdr. Ba kararını tat
bik eclebllmtk .... ilk okutma ilpek 
tlrleriadea ml•lı:lleıı Wr komisyon 
kurul- lmrar ..... tir. 

KUÇUK HABERLER 

Şeker buhranı ,ok, 
Kuru ıa,ıara var 

Birkaç Condenberi tehirde teker 
bubranmdan bahsedilmektedir. Şeker 
leme fabrikalan aabiplerinin iddialan
na göre evvelce bir iki gilnde yapılan 
t~limat bir aydanberi gayrimuntuam 
yapılmaktadır. Bu husuata teker tir· 
keti direktörü Behçet diyor ki: 

- Çikolata, tekerleme fab:-ikalan 
bizim mütterimiz defildir. Bunların 
araaı birinci unıf toptancılarla açıl -
mııtır. ve tekeri enelce de mutaYaUit 
tüccardan aldıklan için timdi ortabp 
ıiirilltüye veriyorlar ... 

Şeker fabrikaları Genel Direkt8rll 
Klzun da ıeker buhranı olmadrpm 
töyliyerek f(Syle demektedir: 

••- Şekenislik hakkında bize hiç 
bir tüccar müracaat ve fiklyet etme
mittir. Biz aldığmm liparitleri on 
gün zarfında teslim etmeyi taahhüt 
ettik ve bunu .mıctiye kadar ye'."'Üle ıe 
tirdik. latanbulun uaml teker: ihtiyacı 
günde 6 vaıondur. Halbuki bu ayın 
on betinden yirmisine kadar lıtanbu-
1.ıt 4 7 vaıon, 21 inde 79 vaıon. 22 •in
de 17 vaıon ve buıUn de S2 nıon 
teker ıelmlftlr. Bu m1kdar latanbul 
ihtiyacının çok fnldnde stoktur • ., 

İnebolu faciaımdan IOIU'a 
lnebolu vapurunun batma11 tkerlne 

deniz bnlannm &nüne ıeçmek için 
ula tedbirler alnumttır. Liman idare
leri, ıemDerin JOlcu v~ eıya hamu
lelerini ula bir kontrole tl~ tuttukta
n slbl vapurlara istiap Wdinden fu 
la mal )'ilkletilmetine de ilıııkin bırak
mamaktadırlar. Ancak bu durum. ih· 
racat tedmenlerinin ıikiyetlerine yol 
&ÇIDJftlr. Bundan sonra ihracat qya
lannın vapurlara tercihan yflldetilme
si için ilcllilere emir!!!_ verilmittiJ· 

Gayrimübactillerin 
iıteclilderi 

GayrimUbadlller kurumu 'Genel ıek 
reıteri Şahap, Ankaraya cltmiftir. la· 

~-~~~~~~M~u!!!!!a!llll!IJ!ll!lı· .. m~l ... e ..... r ......... ,....:ttı• tt11!@w.-r 
heyetle çalıpcaktır. Finans Bakanh-
ilyle temas ftmlekt~ buluıwı mtlmea
.n heyet, Adamda emlü ubfların • 

5 Kuruşa indirilen laah- =~~:IUU~=:: 
hUtler Bile Ahnamıyor ::.....ııı..-lif,._.._ .. 

llhı baklandaki teklifler de kabul e
clilmittir. 

Konife, Bakanlıklar tarafından ha· 
ıırlanılmakta olan bet yıllık tqkillt 
proıramlan yapıbrken Kültür Ba -

muayene edilmeleri baklandaki te - kanbpnm ö&retmenlerin baklarmı llO 
19bbUaleriıı iyi •e mUabet aonuçlar ruyucu kayider koyamr isin Bakan
verdip, tatilde Orta Anadoluya ve bia mürac:ut edilmeeini kararlqtır

Muallimlerin paruile alınacak uçaklara 

"Oirebuenler Uçaiı,, adı verilecek 

Bunaya tertip edilen ıezintilerden i- mııtır. 
yi randıman almdrit yazılıyordu. Yapılan seçim t0nunda, haysiyet 

Rapor ima bir münakapdan son- divanına: Kültür Y ardirektörü Şev -
ra oldutu ıibi kabul ec:lilmittir. ket Süreyya ve Betoilu .43 ündl ilk-

Oiretmenlerin ayhldarmdan Ha- okuldan Sabri, Haap mUfcttitllkleri
va Kurumu için keailmekte olan yüz- ne: llkokutum eapekterlerinden Bclip 
de ikilerle almacak uçaklara ''Kültür ve Beyoclu 49 uncu ilkokuldan Ya -
uçaklan,, iami verilmesi hakkında Ha- auf, idare heyetine: Beyotlu 29 uncu 
•a Kurumu ne.ıdinde tqebbüaler ya- ilkokuldan Osman, lıtanbul 5 inci o
pıldıp ve bunun Hava Kurumunca kuldan SaW.ddtn, latanbul on be
kabul edildiii konifeye bildirilmiı. tinci okuldan Etem, Beyollu 29 uncu 
ölt'etmenler bunu memnuniyetle kar- okul baf(Slretmeni Fahri ve Haydar
plamJflardır. Olt'etmenlere birer ro- pap lilninden Kenan ıeçilmiılerdir. 
ıet daptııma11 teklifi kabul edilerek Konıre, .. at on eeldlde nilla1et bul
reuamlar araanda muubaka açılma- muftur. 

Elanek ve riifvet? 
Dün lıtaabul pseteleriııden 

de bir yazı okudum. Gözleri 
cibi apcak bir iddiayı ortaya atan., 
"bir fırıncı ne konuıtum, def~ 
600 li·a riifVet yanh idi,, batlığınl 
fıyan bu yumm 66 ve 67 inci. 69 • 
ilndl 107 - 109 uncu satrlarmda 
zerrenin zerresi derecesinde bir~ 
kat ifade ediliyorsa bunun ka~ 
kapka~ bir ya .. ıirmemiz ve kaP~ 
ra bir vatandaı auratı görmemek ...-; 
memleketin bütün aynalarmı kd'IP 
mamıs lbrmsellr. Şu aç dlmler 
kııua: 

1 - " ..• Bir de diğer rütvet vaılt' 
in o abmp ftrilme• Ye ııöy-:""ı:i 
pv pçeNin. Bu am rlpeti 
kaldınnü kolaJdır amma biru 
det iater." 

2 - " ... Biz una alır, fınna g~ 
arkadan belediye memuru gelir. t# 
lile ıötilriir, tahlilde un bel 
nin nUmunetine aylan çıkar, lla 
fırıncıya ceaa. Arkau malOm, - .... ..w.
vermemek için ... 

- Aman söyleme. 
- Zaten ıöylenmes ld. • .,, 
S - " ... Binaenaleyh fırıncı 

rüıvet... ilth,. 

Bir memleketin en bliyUk sebl~il'..'11 
bayle bir lAUbalilile kalJaıılamaSo 
yanda yan açık yan kapah ~ • 
menhua rilfnt metinin fmncılık ~ 
rinde bir rotil oldutu iddia 
tedir. 

latanbul tehrinde, bilhaua ~ 
denberi bütün prtlan ile bir ~ 
bubranı içinde yuvarlanmakta oJlll .,.... 
latanbul ıehrinde, bayle Mhmı ~ ..... 
lrikat, bUttin vatandatlar ve en ~ 
mUddeiumum!ain en baısu sen~ 
l~rini harekete geçirecek acı bir baır 
kat vana bunun ,.nm afula ~ 
ıulmaıma imkin olamu ve ol~ 
bdır. Ve ıuete yazıyor, ~ rur....-:: 
nrdrr, fırıncı bunu veriyor, yahut ;.t: 
tur. 

Vana. ıuete derhal bütün deJllll'.'.: 
ri ortaya yılarak bunu isbat ~ 
ve fmncı da bavle •in' bir f~; 
müphem bir tekilde ortaya ·-
kalmamalı. açık kon~malldır. 

o samuı 700 bin kitinin mideli -
canı ne oynayan bir ıebekeyl,.... 
dibine batırmak için rejimin A~ 
makinesi derhal harekete ıeçer. Y.~ .......... . 
sa bu bir iftiradır. 

Bb Ttlrkiyenin lierhanci bir ~ 
anda belediye •e devlet çarktan ~~;i'.ı:~l~ 

unda y.lh fınııcı defterlr.inin "'r:/? 
faullanna rakamlar aralayan bir tfr.) 

vet illeti olmadrp kaııaatindeyis. 
kar+;=M • & bir unn~ 
büfaaclöiitan~ıııı.ıa auı wuiuıt ıa ·:~ 
lercleals de. Bir uluaun biltUn CIPJIP' 

nttrleriai uaba soiıacak ıımden_ ~ 
lana maballeftri. kahve dlftlCIP":':: 
cinulara, latanbul hemterilerinde ,., 
heler uyandıracak yarım apıara _. 
111 tahammWU olabilir? 

Tekrar ediyoruz: Bu, ya bir ~ 
bttir ya bir iftira. 

Ya haldllllti yüsde yüs ortaya~ 
np milcrimlerin cezaJarmı •e~ 
Yahut iftirayı, vicdanlarrmımı .~~ 
temiz duygulanmum brpana cBl11!"F 
kapkara ıuratb iftirayı, yere ~ 
yız. Yan llekyawl, yan Mefil;:,.. 
yıiisde yib sarraf sekllanna aa 

edemeyia. Niamettin NAZi!. 

Karplı balık avı 
ınntr Dbayhlt karem ~ 

ya•k etmlftir. Bahkçrlar, J)f 
Bakanlılma müracaat etmitlerdlf~ 
nun. yerinde etetkik oıunmuı. _~ 
b amı balık nesline sarar ~~ 
il anlqrlmqtır. Bu tekilde a• ;...ı
ya tekrar mUaade edileceli 
maktadır. 
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iptidai Maddelerden Arman 
Muamele Vergisinin 

Yeni Tenzilat Nisbetleri 
Tenzilata tabiolmıyan maddeler hangileri? 

~~ara, 23 (Hususi muhabirimiz 

1111 ıyor) - Muamele vergisi kanu
~uc.ib~nce hazırlanmış olan l 9 3 5 
•eli haaıt ıptidai maddeler tenzilat cet 
lfe . kkındaki kaı arname Bakanlar 
"eY;tince kabul edilmiştir. Kara:-na
$ı~ azartesi günkü Resmi Gazetede 
lc~aktır. Cetveli ve tenzilat niısbet-

'l' a~~en bildiriyorum: 
llltı enzıata ltabi olmayan maddeler 
reç ~dır: Çimento, au kireci, alçı, ki
"4Sk..ı renıit, tuğla, müstakil demir 
derıı ehaneleri veya dökmehaneli ma
' egya fabrikalarının demir döküm 
dıtt lllitı,tahta kutu, incir kasası, kun 
t~ ka~ıbı, müvellidülhumuza, ~e -
~e~ı makarna ve tebriye fabrıka
lııc ın lınal ettiği makama ve şehriye, 
~'c,. lalam, pastırma ve benzerleri, 
tib Çikolata (kakao yağını kendi is
~~ eden fabrikalar için), yün ip
~~· sun'i yün (Sodi), yalnız ipek 
'iiı t.or fa~ri.kalarında yapı.l~n .. bükü~: 
kUnı1Ptk ıplıkleri, yalnız fılator ve bu •t b' f~~:ikalarında yapılan bükümlü 
lıUnı iikumsüz ipek iplikleri, filitör, bil 
1i f v~ dokuma kısımlarını havi ipek
lba •brıkalardıa dokunmuş ipekli ku -
Ptntlar, pamuk ipliği, ipliğini kendi ya 
dtıı pamuklu fabrikalarda bu iplikler
'fat~pılmı! kumaşlar, •uni pamuk, 
~. Çeltik, kut tüyü, ıoğuk hava ve 

le ~enz!lattıan istifade eden maddeler-
Ç~~ılat nisbetleri §unla:"dır: 

ton utı veya ınozayik, yıiizde 1 O, be -
ıo trıal~eme yüzde 10, Tisiloit yüzde 
6o' :enı~rtel (dikenli tel dahil) yüzde 
so' ~~ır bo~u (dökme hariç) yüzde 
so' Çıvı yüzde 60, toplu iğne yüzde 
.,,· ftal veya nalça yüzde 50, cıvata 
so Ya Pt~çin yüzde 50, karyola yüzde 
"1~ denıır fıçı yüzde 50, terazi (bilubi: tartma aleti) yüzde 50, teneke 
de 3~ veya kutu yüzde 30, kova yüz
}'\iı • tnUıSluk yüzde 30, kurtun boru 
te de SO, ba~r .te~ ~!e~.~ell} v':'aJ ~_il 
)Uz:O· harf' db1rümü yüzdo 25, k?ise 
"atı/ ,20, kurşun tüp yüzde 10, gal
'air ılı saç yüzde 65. zikredilmeyen 
'ft rrı flladeni e§ya yüzde 50, doğrama 
t\irrıı •rangoz mamulatı yüzde 10, bil
)ijzd t mobilya yüzde 10, ahfC!p araba 
)e tı~ 1 O, karoseri yüzde ı O, kimyevi 
)tt w:~t müstahzarat yüzde 20, ıtri-

ı "l:de 20, hamızı karborı ytizde 10 

tıbbi pamuk yüzde 10, nebatat hüla
salan yüzde 20, çivit veya boya yüz
de 20, her nevi sabun yüzde 10, sül
yen yüzde 50, asfalt yüzde 5, elekli 
un değirmenleri bilcümle mamulatı 
yüzde 10, değirmensiz makarna ve 
§ehriye fab:ikaları mamulatı yüzde 
50, konserve yüzde 10, sütlü çukula
ta (kakao yağını kendi istihsal eden 
fabrikalar için) yüzde 20, sütlü çiko
lata (kakao yağını satın alan fabrika
lar için) yüzde 40, sade çikolata (ka
kao yağını satın alan fabrikalar için) 
yüzde 25, her nevi pisküvi yüzde 25, 
ipliğini kendi yapan fabrikaların 
dokudukları yünlü kumaşlar yüzde 5, 
dahildeki başka fabrikalardan veya 
memleket haricinden satın alman ip
liklerle dokunan yünlü kumaşlar yüz· 
de 60, yün fanilQ yüzde 50, yün ço
rap yüzde 45, yalnız ipek büküm fab
rikalarının bükülmüş ipek iplikleri 
yüzde 70, büküm ve dokuma kısımla
rım havi ipekli fabrikalarında büküm 
lü iplikten dokunmut ipekli kumaş
lar yüzde 50, jütten dokunmuı kumaş 
!ar yüzde 50, konfeksiyon yani ku -
maşını başka yerden alıp yanız biçip 
dikme ve benzer işlerle yapılan (el
bise, gömlek ve çorap gibi) hazır eş
ya yüzde 60, zarf ve defter, mukavva 
kutu yüzde 25, kesekağıdı, kundura, 
deriden zikredilmiyen sair eşya yüz
de 20, kösele veya vaketa yüzde 12, 
vidala, fantazi deriler ve mobilya de
rileri, glase deriler, meşin ve sahti -
yan yüzde 6, kauçuk mamulatı (a
yakkabı, otomobil lastiği, kaloş, boru 
ve saire) yüzde l O, büküm ve dokuı ı. 
kısımlarını havi fabrikalarda büküm
süz iplikten dokunmuş ipekli kumaş
lar, yalnız dokuma kısmım havi ipek
li fabrikalarında dokunmuş ipekli ku 
maşlar yüzde 70, ipekli jarse, pamuk 
çorap, kaytan ve fotinbağı, balık ağı 
yüzde 40, ipek çorap yüzde 25, pa -
muklu febrikalarında hariçten veya 
dii!cr fabrikalardan alınan ipeklilerle 
u"h-.uc&U ~ .. ~ .. tiıf•~ J ...... ~ı;; Jllı lJdUHUI. 

fanili, makara ve yumak yüzde 45, 
ppka ve keçe, .tJPlrA te~yini, gramo
fon plağı, plastik eşya, (tarak, düğme, 
ağızlık ve saire) kıf ma ve kılaftan, 
a~n'i çiçek, yüzde 20, baston ve şem
sıye, sepet, kuruşun kalem yüzde 10, 
tecrit edilmiş elektrik teli ve kablosu 
yüzde 50, pil veya akümülatör yüzde 
30. 

:•»arbekire giden okyo, Tiran, 
b eyet Pazartesiye Prag el(jilikleri 

ÖnQyor Ankara, 23 (Telefonla) - Tok· 
yoya bir büyük elçi tayini karar

)'~lcara, 23 (Telefonla) - Di- laıtığından Tokyo Büyük Elçiliği
~ kir yolunun açılma törenine mizi bugüne kadar tedvir eden Or
~~ .._ heyet, busuıi trenlerin hare- ta Elçi Nebilin Tiran Elçilifine 
~=rleri deiiıtirildiğinden Pa- nakli ve Tiran Elçimiz Yakup Kad-1' ıünü ıehrimize dönmiif bu- rinin Prag Elçiliiine tayini ihtima-

~~k=tır==. =======================li=k==u=vv=e=t=l=id=ir==. ================== 

Göçmenler 
'l?apurcularla Yapılan 
kereler Henüz 

Müza
N eticelenmedi 

- ~ 1'ıe Ortıanyadan memleketimize göç • ı caret Direktörlüğü başka vapurcular-
t~r lla~liyatı yapmakta olan vapur- la temasa .g~rişe~~ktir. Ba~anbk: kıt 
.. lifi~ diin Deniz Ticaret Direktörü yakla§~ğ! .ıçın muzakerelerı~ hır an 
!alt ?tf.ecdetin başkanlığında toplana evvel bıtırılerek derhal naklıyata bat
bıı]~1 nakliyat için müzakerelerde !anmasını bildi miştir. Köstenccde göç 
«-n ~. Ufl~rdır. Dünkü konuşmalar - men yüklemekte ~lan Bursa v~ N~zun 
Z.L t't bır sonur alınmamıtttır Mü- vapurları 2200 goçmenle bugun lıma-
'-~ "'reler :ıı :r • 1 ki d' qt't bi t Yann da devam edilecek ve nımıza ge ece er ır. 

t1ı1tr br IOnuca bağlanacaktır. Vapur r ,_,,,....... --- ~ 
ileri •U~lilnkU navlun yüksekliğini · •o 7.PkRtlarıntzı Türk Ha-
Ol•n erek Köstenceden Iatanbula • · t rı.kliyat için de eıki Köstence _ va kurumuna verınız. Bunlaı 
~~kale il . . . k d' 1 Türk Hava, Kızılay ve Çocuk 

tı\i c::etını ııteme te ır er. E . k l d 

1 
Gae . lıltizatrereter bilhassa bu nokta sırgeme urum arı arasın a 
... ~de n~ılmaktadır. Yeni prtlan L ... araeşçe paylaşılır. 

etınedikleri takdirde Deniz Ti- -·------------

Vitrinlerde 
Yiyecek Teşhiri 
Yasak Edildi 

Ankara, 23 (Telefonla) - U
ray, tehrimizde bulunan bütün lo
kanta, aşçı ve piyazcı dükkinlan· 
nın ön ve yan vitrinlerinde yiyecek 
vesairenin tethirini yasak etmittir. 
Bu nevi ticarethanelerin camekan
larına aynca tül perde •oymalan 
karar altına almmıatır. Urayın bu 
kararları 15 Birinci kanunda •tat
bik edilecektir. 

T ranıit halıların antrepo 
ücretleri yüzde elliye 

indiriliyor 
Ankara, 23 (Hususi Muhabiri

mizden) - Transit hah antrepo 
ücıretlerini etüt etmek üzere Eko· 
nomi Bakanlığınca toplanan ko
_;ııı•o" i•;ni hiti'"1ftidir Knmiıyon, 
ikbaadi buhranın halı fıatlan ve 
aatııı Üzerindeki büyük tesirini gö
zönünde tutmut ve hah antrepo 
... .,7.ilatrr•., vii:P:de 30 """ -"~--1 .. 
50 ye çılmnbnaımı muvafık ıör-
müıtür. Komiııvonun hl\ztrl'lmış 
.... M,,f't, ra1>0r ;17. .... ;nA• Ek""""'""i 
Bakanbfınca incelemeler yapıl ~ 
maktadır. 

Recep Peker Geliyor 
Ankara, 23 <Telefonla) - Cüm 

hurivet Halk Partiıi Genel Sekre
teri Recep Peker, bu akıam lstan
bula hareket etmiıtir. 

Banka, Hususi 
Müesseseler 
Memurları İçin 

Barem 
[Baş tarafı 1 incide l 

larla devletten bir hak ve menfaat 
temin eden veya sermayeleri ta
mamen veya k11men devlete ait o
ıan bankalarla mue-c...:lıı::& lu aan. 

mur ve arilatatıd ... lerine yüksek 
Ücret vermelerı •e ıbamiye, te
mettü, tazminat ıibi namlar aJtm. 
da batkaca menfaatler temin et
meleri devlet hizmetiyle devlete 
ait müeaaeaeler hizmetinde bulu
nanlann kazançlan araıında nis
betaiz bir fark husule getirmekte 
ve bu da iyi yetiıen ve yetipnek 
İstidadını gösteren gençlerin dev
let hizmetine rağbet etmemelerini 
mucip olmaktadır. 

Yukarda izah edilen mahzur· 
lann ortadan kaldınlmaaı, banka 
ve müeueae memurlan için bir 
had çizilmesi gerekli görülmüştür. 

Esasen banka ve müesseselerin 
ücretleri arasmda bir muadelet ol· 
madığı gibi memurlann almmala. 
nnda ve terfilerinde de muayyen 
ve sabit bir usul takip edilmemek
tedir.,, 

Ma"flar 
Bu Önemli kanun projesinin ibti

Ya ettiii esaslar ıunlardır: 

Bir imtiyaz veya hususi bir ka
nunla devletten bir hak temin e· 
den veya sermayeleri tamamen 
veya kıamen devlete ait bulunan 
bankalarla müeaaeaelerin memur
lannın da ücret miktarlan, hizme
te ıirit ve terfi tekilleri noktasını 
dan devletin Gcretli memurlarmm 
tabi olduktan hükümlere bailı o-

. lacaktır. Bunlara ikramiye ve t•· 
mettü namivle temin olunacak 
menfaatler iki maat miktannı ge
çemiyecektir. Ancak. bu mÜHae· 
selere intiaap edecek memurlara. 
tahsil derecelerine röre. devlet 
memuriyetlerine ıirebilecekleri de 
recelerin en çok iki derece iiatün
deki derecenin tekaWI ettiii ücret 
verilebilecektir. Bu IUl'etle veri
lecek ücretler de•let memuriyetin. 

deki birinci derece •••fi seçemi
yecektir. 

Müessese müdürü, meclisi idare 
reisi ve azalanna verilecek "lnat 
ve tahsisat BAkanlar Heyetince ta. 
yin olunacaktır. 

Banka ve müeaaeaelerdeki mÜ•· 
tahdem ve memurlara munzam bir 
vazife verilmesinde kat'i zaruret 
oluna bu munzam vazifenin •eril
mesi Bakanlar heyetinin karAnDA 
batlı olacaktır. 

Ekmek Meselesi 1 

2nci Ekmek istanbul 
Fırınlar1nda Sollandı 

Usküdar fu ınclları ikinci ekmek 
~ıktığını bilmiyorlarmış 1 

' 

ikinci ekmek satıştan, lstanbul ta
rafında tamamen yoluna konulmuş -
tur. Diğer mmtakalar için de yeni tet
birler alınmaktadır. Buna rağmen, 
dün Usküdarın bazı semtlerinde ikin
ci ekmek çıkanlmamıştır. Bazı fınncı
lar, ikinci ekmek isteyen halka: 

.. _ Daha bize emir gelmedi. lkinci 
ekmek çkaımak için müsaade verme
diler.,, karşılığında bulunmuşlardır. 
Üsküdar ilçebayhğı vaziyetten ha -
berdar olmuş, bu gibi fırıncıların ce
zalandırılması için tedbir alınmıştır. 

Bu mıntakadaki kontrollar arttırıla
caktır. - Buğday ve un liatlan 

Diğer taraftan, buğday ve un fiyat
ları arasındaki nisbetsizliğin sebepled 
incelenmektedir. Bu~day 2 kuruş ka
dar indikten sonra çuval başına 25 ku 
ruş farkeden birinci yumuşak unlar, 
fazla müşteri bulamamaktadır. Fırın
cılar bu düşüklüğü kafi bulmıyarak 
onun daha ziyade ucuzlamasını bekle
diklerinden Borsada hararetli muame
leler görülmemektedir. Bunun tesir -
leri un fiyatları üzerinde de hiuedil
miş, geçen glln birinci yumupk unlar 
920 kuruşa kadar düşük fiyatla sat·l
dığına rağmen istekli çıkmamıştır. Bu 
durum, un fiyatlarında yeniden bazı 

Memurların 
Paraları 

düşüklükler kaydedilebileceği ihtimal 
lerindcn doğmaktadır. Maamafih, buğ 
day ve un piyasasında görülen nisbet
sizlik üzerine belediye el koymuştur. 
Zahire fiyatlarının 6 aylık seyri üze
rinde tetkikler yapılmaktadır. Beledi
yenin incelemelerinin müsbet sonuç
lar vereceğini anlayan spekülatörler 
telasa düşmüslerdir. Sözü geçen nis
b~tsizliğin hakiki mahiyeti anlaşılabi
lirse ekmeğin daha ucuza yedirilebil
mesi imkan dahiline girecektr. 

Randıman İçin yeni in
celemeler yapılacak 

Randıman durumu üzerinde bazı in 
celemeler yapılacağı haber verilmek
tedir. Alakadarlar, birinci ekmek ev -
safının yüzde 84 randımanla temin o
lunabildiğini ileri sürdüklerine göre 
yüzde 4 - 6 nisbetindeki randıman far 
kının fiyatlara tesirler yapacağını ile
ri sürmektedir. Bugün yeniden ekme
ğin yüzde 84 randımanlı unlarla ya
pılmakta olması, bundan sonra tayin 
edilecek narhlarda randıman esasının 
da konulmasını icap ettirmektcdir.Ma 
amafih. belediye gerek un ve buğday 
fiyatlarında bplunan nisbetsizlik ve 
gerekse randıman işi üzerinde esaslı 
tecrübeler yaptı- acaktır. Buğdav ve 
un fiyatlarında mütemadi kaydedilen 
ı!üşüşler, önümüzdeki haftada yeni 
tayin olunacak narha müsbet şekilde 
tesir edecektir. Ekonek fiatJerindeki 
düşüklüğün yeni·narhta 20 - 30 para
yı bulacağı umulmaktadır. Fakat bu
nun, nrh tayini gününe kadar artıp 
çoğalması da muhtemeldir. 

Haliç Şirketi 

Sandıktaki 
Veriliyor 

Abonömanlar Geçmiyor 

Memurlar Arasında Hiçbir 
Değişiklik Yapllmıyacak 

Haliç Sosyetesinin faaliyetini dur
durpıau üzerine, dün sabahtan itiba
ren Haliçteki ıeyrüacfer Akay idaresi 
tarafı~.dan. temin edilmeğe ba9lanmış
tır. Dun, ilk seferden başlayarak bü
tün postalar mümkün olan intizamla 
i§letilmiştir. Akay direktörü Cemil, 
iskeleleri dolaşarak teftişlerde bulun
muı. bazı aksakhkların düzeltilmesi 
için emirler vernıi§tir. 

Yapılacak tedbirler 
Muvakkat işletme heyeti, öğleden 

evvel Akay idaresinde direktör Ce -
milin başkanlığında bir toplantı yap
mııtır. Bu toplantıda, Haliç vapurla
nnm acil tamir ihtiyacı karşısında a
lınacak tedbirler görilşülmüı, işletme 
itleri üzerinde ban kararlar verilmiş
tir. Muvakkat işletme heyeti, Haliç i
daresi direktör vekilliğine tayin edi
len Hıaaan Basriden vapurların ihti· 
yaçlan ve yapılması llzımgelen işler 
üzerinde etraflı bir rapor istemiştir. 
Hasan Basri, bu raporu birkaç güne 
kadar hazırlayarak heyete verecektir. 

Abon,,.,.lar 6eçmecli 

Eski Sosyete tarafından yolculara 
evvelce satılan memur ve abonöman 

karneleri, dün muteber tutulmamıı -
tır. 

Bu gibi yolcular, yeniden bilet pa· 
rası ödemek vaziyetinde kalmışlardır. 
Bunun sebebi, Abonöman ve memur 
karnelerine ait paraların eski sbsyete 
tarafından alınmı' olmaaıdır. Muvak
kat idare heyeti. bu karneler için eski 
sosyete ile temaslara giritmiştir. Bir
kaç güne kadar tekrar kabulüne ba§
lanacaktır. 

Memurlar filıôyetçi 

Haliç Sosy~esinin yeni idareye ge
çen bütün memurları, kendilerine taz
minat verilmediği için müteessir va
ziyettedirler. Bunlar diyorlar ki: 
''- İçimizde 30 senedir bu mües

sesede çalışmış memurlar var. Sos ye· 
te hiçbirimize yardımda bulunamıya· 
cağını bildiriyor. Bütün kabahatimizi 
iki ay önce işimizden ayrılmamıı ol
makta bulu}{oruz. Çünkü, itinden ay
rılan memurlara ıenelerdl'nberi oldu
ğu gibi, iki ay önce de 3 - 4 maaş nis
betinde bir ikramiye veriliyordu. Biz, 
sonuna kadar işimizden ayrılmadık. 
Fakat, şimdi hata ettiğimizi anTıyo -
ruz. Çünkü nizamnamenin bağışladı-
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Rezalet davalan 
Bugünlerde Franaada fU methW' 

Staviski rezaletinin muhakemesi 
görülüyor. Bilmem kaç yüz ıahit, 
fU kadar maznun fU k~~ar bin 
sayfa iddianame falan falan. 

Ben, bu Staviski rezaletini ti ba
tından sonuna kı..dar merakla ta
kip ettim. Gördüm k:; bu rezale~ 
aiyaai cereyanlar., karıımıt hatta 
Franaanın büyük devlet adamları
nı bile içine almıt bir ıeydir. Bu 
kadar büyiik ıeniılikte bir reza
letin meydana çıkmaaında Fr-:nsa 
için bir kir yoktu. Bunu radıkal 
aoayalist ve maaon aleyhtarları 
veaile addederek, bir ıiyaai 

ücum yaptılar. Bunda tam muvaf 
fak olamadıkları için it büsbütün 
fenalaıtı. Hökmnet bu rezaleti boğ 
mak iatedi. Yapılan ıamatalardan 
dolayı tam bir kuvvetle it~ tutama
dı ve boğmak istediği meydana 
çıktı. Böylece dünyada bir kere 
daha politika da:averelerinin hep 
para kazancına dayandığı kanaati 
hasıl oldu ve bu iyi kötü bir siyaıi 
inan üstünde yürüyenlerin aleyhi
ne bir hadise oldu. O arada bir de 
bakim öldürdüler. Onun da katili 
bulunamadı. it büsbütün etkıyalık 
tekline girdi Aykırı -.azeteler bu 
itte parmağı olan nekadar maaon 
ve mebus varıa onları tethir etti
ler. Gerçi teıhir ayıp birıeydir. Li
kin aonunda ne oldu?. Aradan se -
neler geçtikten sonra timdi muha
kemesi batladı. Nt: olacak.. Çoğu 
alacağı cezadan fazla yatmıt olan 
maznunlar hapisten cıkacak ve bu 
muazzam rezalet önünde adalet 
tesirsiz görülecek. 

Bence bir reza:et, bir siyaıi cÜ· 
rüm, hatta alelade bir cürmün ce
zaaı biraz gecikti mi acialct mef· 
h•mu kuvvetini kaybediyor. 

Staviıki muhakemesi de bunun 
bir canlı misali ... Ne olacak?. Bu 
koca, bu muazzam rezalet, bu müt 
bit neıriyattan sonra aylarla haydi 
bir iki senelik birkaç mahkiimiyet 
ve ondan ..onra hiç .. Onun içindir 
ki ort da rezaletler biribirini takip 
ediyor. 

B.FELEK 

Vaziyet 
. [Başı 1 incide] 

tında ve gerek Alman gazetelerin
de çok iyi akialer yapmıftır. Muh· 
temel bir Alman - Fran•ı" yakın· 
fıluw/cın R~ da JMf'lllanclur. 

Yalnı" Fron .. alar, eier Alman
)'O ile bir anlQfma yapılacak olur-
10, bunun tek taraflı olmıyacağını 
ve kollektil güven prenaiplerine 
clayanacaiını söylemektedirler. Bu 
da ancak Cenevre mı..·kanizmcuı 
ılahilintle yapılabilir. 

Herhalde 1111 muhakkaktır k• 
Hitlerle, Fran•ı" elçi•i ara•ıntla 
)'Opılan görüıme timtlilik bir an
raımayla nihayet bulmcua bile 
iki devlet ara•ıntlaki ötetlenben 
devam etlen 6er,inliii çok azalt• 
rrllffır. 

Habeşistan da 

ltalyanlar Makallenin cenubun
da bulunan T embiyen bölııe.intle 
Rcu Seyyum'un cukerlerile kar11· 
laftıklannı ve ffabeflere bü,,ülı 
1'Gyİat vertlirtliklerini biltlirmekte
clirler. Fakat bu hauatliain tloiru
luğunu teyit eder bir haber alına
mam1ftlr. Çünkü 11eçen gün de 
Royterin biltlirtliği gibi her ulak 
bir çarplfma iki taralça tla bü,,ülı 
bir muuallakıyet e-.ri olarak gö.
terilmelıtedir. 

Çin de 

Şimali Çin eyaletlerinin ayn bir 
lecleruyon halinde birlefİP iatik· 
lôllerini ilôn etmeleri için Japonya 
taralıntlan yapılan tepbbü• h•· 
nü• bir netice vermemiftir. Çin Olf 
İfleri Balıanı, bu teklife aala ceuap 
uerrniyecefini söylemiftir. Nankin 
hükumeti bu duruma ltarp koy. 
malı için elinden 6eleni yapacak
tır. 

Diğer taraftan Nanlıinclen gelen 
bir tel11ral, Çin-Japon ııörüımeleri 
nrn daha aiyatle linan•al aahatla 
kalacaiını ve muhtariyet ifinin 
fÜpheli oltlufunu bildirmektedir. 

ğı hak, bugün bize verilmiyor.,, 
Memurlar. tekaüt sandığında birik

miş paralarının kendilerine iadesi için 
eski sosyeteye başvurmuşlardır. Sos
yete, hesaplan tasfiye ettıkten sonra 
bu paraları kendilerine iade edecek -
tir. 

Muvakkat işll.'tme heyeti, memur 
ve müstahdem kadrosunda şimdilik 
hiçbir değişme yapmamaya karar ver
miştir. Akay direktörü Cemil, memur 
kadrosunun aynen muhafaza edildiği
ni dün bir muharririmize söylemiştir. 

Belediye, Haliç sosyetesine ait gay 
rimenkuUere el koyduğunu ve sefer
leri dün sabahtan itibaren mümkün o
lan intizamla itletmeğe ba,ıadığını lç 
Bakanlığına bildirmiştir 
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Biribirlerine nikah bağı ile bağ
lanmıyarak beraber yaşıyan ve biribı
rini daima serbest, bir başkasile bağ
lanmağa hazır görenlerin hayatı çok 
defa şiddetli çekişmeler, kıskançlık 
kavgaları, sonra yeniden tanışmış. se
vişmiş gibi son derece hararetlı se
vişmeler içinde geçer. Bunu Tomtom 
sokağından M. A. Güral'ın ınacera-
11nda da görüyo: uz. O anlatıyor: 

feda etmekten, hem de on dan inti
kam almaktan bahseden zavallı genç 
kız ... Sevdiğin adama ka,·şı bu kadar 
zaf gösterirsen daha ~ok mağlup 
olursun. Onu mağlup etnıı:k ve ken
ıiini aratmak ıs!iyorsan o:ıun yaptıgı 
gibi yap. Arama, sorma ... Bir ay, iki 
a} sabret: o zaman ya onun telaşını 
gö-eceksin; yahut kalbinde ve lcar
;ında bir başkasının onun yerim al
ct.ı ğını 
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Diye bağırdr. 
Padişah Ibrahim, yerinden ka~ktı. 

Eir besmele mırıldandıktan som3, 
korka korka iğneyi çıkardı. Kağıdı 
aldı. Patlak gözlerini aça aça baktı. 
Kağıdın üze inde büyücek bir yıldız 
şeklinde (Mührü Süleyman) vardı. 
Bu mührü Süleyrnanın ortasına (lb
rahim) ve yıldızın her şemsesi üzeri • 
ne de ayrı ayrı birer (Mehmet) ya
z ılmıştı. Padişah lb ahim, bundan hıç 
bir şey anlamamıştı. Kağıdı, Cir.r.i 
Hocaya uzattı. Hoca. kağıda uzun ve 
dikkatli nazarlarla baktı. Sonra başı· 
nı PadilClha çevirdi: 

- Geçmiş olsun, sultanım!.. Sihir, 
bozuldu. 

Dedi.. Ve başını ağır ağır sallıyarak, 
§U izahatı verdi: • 

- Aslanım!. Buna, (kafir büyü,ü) 
de ler. Bozulması, çok fisan degildir. 
Allah razı olsun ecinni padişahından 
k i, bize vaktile y erini haber verdi. 
~ğer üzerinden birkaç gün daha geç
seydi, işimiz, kati müşkülleşirdi. Zi· 
ra, bunu kuyuya atmış ki, tesirini tez 
gö4'tere. Baka, sultanım. Şu. sabun 
müba ek cisminizdir. Bu iğne de can 
evinize saplanmıştır ki, helake işaret
tir. Bu sabun ol kör kuyunun i~in~e 
yab ya b ( ı) eridikçe. sizin de cısmı
n •z, böylece eriyecekti. Allaha, sığın· 
dık; hergün marazımz artacak ve ar· 
tık önüne geçilmiyecekti. 

- Ya, bu kağıt? .. 
- Haaa, onu da arzedeyim, sulta· 

nım. Şu (İbrar;m). zati mübarel;ini
zin ismi şerifidir. Şu (Mthmet) ler 
ise, bu sihri yapanın ismidir. Sizi. yıl
dızın içine alıp ortalamış. Kendisi de 
etrafınızı almış. llmi şerifte: yıldız 
uçlan, zafer ve galtlıeye alamettir. 
Bu sih i yapan Mehmet ismindeki 
kafir. böylece sizi günden güne hal· 
de'l düsürüo. onulmaz bir maraza 
müptela edip kendisi size galebe ça?· 
mak istemiş. 

Padişah lbrahim, ko ku ve hayret 
içinde Cinci Hocayı dinledi ... Şimdi 
ortaya miıhhı bir mesele çıkıv ·rmişti: 

- Bu: Mehmet isimli sehhar. a
cep kim ola ki.. 

Saray ve şehirdeki belli başlı (Meh 
met) isimli birçok kimseler tetkikten 
J?el"İrilmis ve nihavet bu sihrin. sabık 
Sad-azam Mehmet Paşa tarafından in 
tikam maksadile yapıldığına hükme • 
dilmişti. Şu anda, .~ehmet Paşa.nı~ 
kellesi, kıl üstünde ıdı. Fakat Cıncı 
Hoca isin ilerisine kadar gitmiye ce
saret' edememiş: Mehmet Paşa gibi 
tanınmış bir veziri kendi düzenbazlı
ğile kurban etmekle halkın husume -
tini celbetmektcn çekinerek: 

- Sultanım!.. Sehhar kısmı katle • 
dilirse hortlayıp cazu olur deyu, ki· 
tapta ye i vardır. Sehhar olanları de
niz aşuru sürmek evladır. lmdi. Meh 
met Paşa kuluna Girit serdarlığını 
verip gönrl"rmek. muvafıktır.Mezbur. 
gayet nazik ve celebi meşrepti-. Der
ya cengi ve serdarlık mcşekkatine ta· 
hamül edemez. Akibet, cezasın bulur. 
Hemen, işi şimdiden muhkem tutup, 
mal ve emvali yadellere gecmeden giz 
lice bir deftere çekilmeli. Hazinei hü
mavununuza bir hayli menfaatli olur. 

Biri, sarsıntıya uğrıyan mevkiini g~
ne l;uvvetlendirmişti. Diğeri de, hem 
kendisinin ve hem de Yusuf Paşanın 
ıntikamını alarak kalbindeki kin ve 
gayzi teskin etmişti. 

• 
lbrahimin sıhhat ve neşesi, Hoca -

nın çevirdiği fırıldaktan basıl olan 
telkin ve itikat sayesindı. birkaç gün 
iyi gitmişti. Fakat bi az sonra, bir -
denbire iş değişmişti. yine sinir buh 
ranları başlamış, yine o uzun hafa • 
kan ve çarpınmalar baş gö0termişti. 
Saray, telaş içinde idi. Günlerce pa • 
dişahı nefes etmekten ve esma çek • 
mekten kanterler içinde kalan hoca -
nın nefesi, a· tık yarı çılgın bir hal 
alan padişaha, patlak bir körük üfü
rüğü gibi, kat'iyyen k!r etmemekte 
idi. 

Gerek pa~ha ve ~rck s;ırav. hal 
k •na ve hatta , bizzat Cinci Hocaya 
da yavaş yavaş şu kanaat gelmişti ki ; 
bir medrese yobazını devletin ba~riye 
nazırlığı makamına kada- çıkaran: ve 
bütün mahiyeti bir üfürükten ibaret 
olan (ilmişerif). artık iflas etmi~ti . 

Bu vaziyet. Cinci Hoca için, bir Ô· 
lüm demekti. Buna binaen ne yc>pıp 

vapıp vaziyeti ıslah etmek gerekti... 
Aradan çok geçmedi. Hocanın zekası, 
bu meseleyi de halle kafi geldi. 

Hocanın dü~ündüğ\i, ~undan iba • 
retti: - Artık padi~aha kafi der '!cene 
hassa!livet kudreti veremiven süt ile 
incir ilacını de~istirecek. Yeni keşfet· 
tiği bir tertip ile padisahın hislerini 
y~niden J?alevana getirecek. Ve onu 
tekra - kadınların kuc;ıklarına atarak 
orada. ebedi bir mesti içind~ sürükle· 
yip gidecekti. 
Hocanın keşfettiği tertip, cidden 

mı:• ...... 'll~lni F.limizde bulunan 
ve birlcaç yeri, güveler tarafından ye 
1":1-: .. n1ıo., -"'rl"t,.cıinl" J1ı>ıı:aran bu ter
tip. şu maddelerden mürekkepti: 

Haza tertibi şerif 
Karanfil 1 O dirhem 
Kebabe 10 dirhem 
Fulful 1 O dirhem 
Darçın 10 di hem 
Kereviz tohumu 10 dirhem 
Udulkahır 5 dirhem 
Isırgan tohumu 1 O dirhem 
Anason 10 dirhem 

Havuç tohumu 10 dirhem 
Şalgam tohumu 10 dirhem 
Turp tohumu 1 O dirhem 
Mastaki 1 O dirhem 
Sinameki 1 O dirhem 
Günlük 1 O dirhem 
Uzerlik tohumu 3 dirhem 
Acı badem yağı 3 dirhem 
Kavrulmuş çörek otu 60 dirhem 
Bunların üç misli, (aseli mussefa) 

(2) 
Misk 5 çeki:dek. 
Nöbet şekeri 60 dirhem 

"Bugün üç yıl oluyor. Bu üç yıl 
içinde ondan on defa ayrıldım. Bo
.zan o kaçtı, günlerce görünmedi. 
Ben deli gibi onu aradım. Ba~kala
rile kolkola sinemaya girerken ya
kaladım. Ba.zan ben onu kovdum. 
Eşyaaını arkasından attım, halta
larca aldırmadım; aramadım. Hat
ta bir başkasını bularak evime rıl
dım. E vvelci )'alvararak, sonra 
adamlar gönderip beni aratarak, 
nihayet evime baskınlar yaparak 
.zorla yine geldi. Gariptir ki bütün 
bunlara rağmen seviftik. Biribirimi. 
.ze karıı aon derece ağır ve tamiri 
kabil olmıyacak iıkenceler yaptığı. 
mı.z, ihanetlere ıahit olduğumuz 
holde barıftıhtan aonra her feyi 
unutuyor, tıpkı ilk günlerdeki ha-

raretle sevişiyorduk. Fak.:ıt bir haf. 
ta evvel artık kat'i olarak çıhtı, 
gitti. Onu ertesi akşam Beyoğlu
nun b;r birahanesinde bir gençle 
başbaşa bira içerken görünce sen
deledim; dayanamadım. Ne yapa
cağımı şafırarak .vür:irken karşıma 
tanıdığım bir kı.z çıktı. Hemen onu 
ayni birahaneye götürdüm. Karşı
daki ma<ıada yerle.~tik. Ona karşı, 
bu tanıdığım kı.za birçok iltifatlar 
)'opm!lğa, elleri!'!İ Öpmeğe, kahka
halarla if.Ülmeie ve güldürmeie ç_a
L•ııyordum. O birdet!bire fa~ırmıf, 
,l..,.n••r 1.-'-·~•·· A .-ı.ı.. ~·--·-..l-A.: --
kekle hi~ meşgul deP,il, kaşlarını 
catmış, dişleri kenetlenmiş, bize 
bakıyordu. U~üncü bira kadehleri
ni toku11tururken kolama bir tabak 
çarptı; başım yarıldı. Yere düştüm 
O .van•nrlaki erkeğin hiddetli bir sö 
.züne: "Sen karışma!" diye ceı•ap 
rıf!rf're~ kar<ııma l(elm;$, yanımda • 
ki kı.zla ve benimle alay ediyordu 
Herke$ biribirine girmi.sti. Onu ko· 
lundan tutarak kaçırdılar. Ben ba
tımı sararak çıktım. Artık yapacak 
bir ıey kalmamıştı ve artık onun 
yüzüne bakmamak lazımdı. O da 
bana geleme.zdi; aanıyordum. l/al
buki o ak§am evime geldi. Gözyaş
ları içinde ayaklarıma kaprm-lı. Al 
istedi. Kovdum. Bugün halci kovu. 
yorum ve hergün aabah işim• git
meden, akıam evime geç vakit ,.el
diğim .zaman ayni mücadeleyi ge
çiriyorum. F okot hergün daha .za
yıf bir mücadele. Bunun aonu nere
ye varacak? Bu kı.zla beraber otur
mak benim İçin bir lelôket oluyor. 
Ne yapayım?" 

Emsali çok görülmüş bir metres 
hayatı. Onunla evlenemezsiniz. Cün
kü bu izdivaç kadrnı değildir. Bi~ an 
evvel kurtulmağa çalışmanıu işiniz, 
sıhhatiniz, haysiyetiniz ,.mrecijyor 
Kaçarak. kaybolarak kurtulamazsa
nız evlenerek kurtulacaksınız. O sizi 
ölümle bile tehdit edebilir: fakat av
ni şeyi hemen bir başkda:na yapmağa 
da hazırdır. 

• Zafm mağ1ub;veti 
Şehzadebaşından Gönül Uma,. iki 

buçuk yıldır bir gençle nasıl sevişti
ğini anlatıyor. Pangaltı yollarında 
başlryan bu sevda gencin Gönülii sık 
ıık ihmal etmesile ve ik;cte bir lray
bolma,ile sürün P'itmi!':. O S ... h~aoı-ha 
şına taşınmış: genç oraya da gelip 
bulmuş Fakat bir müddet sonrıl yine 
ihmal etmiş. Gönül mektubunun so
nunda divor ki: 

: Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanmd~ Kain ~ 
§ U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız· i 
= ' § Türkiycde bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 1 
= •• 

Bundan iyi intikam olur m u ? 

SAGLIK 
ÖGUTLERi 

i Ku~asın~re ydan Qyap~nız. I 
: Telefon : 4.4888. 8718 .j 
; 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

En iyi aperitif 
- :sı Fransızcanın bu aperitif _ke~im~si 

artık bizim dilimize de iyice gırdı. Es- rFAVDALI BiLGiLER 
kiden biribirlerini Yenikapıya yahut 
Kılbu:-nuna davet eden içki dostları, ..._.,.-~~ ............. ~ 
şimdi; B U G Ü N K Ü 

- Haydi, bir aperitif dalım ... di- P R O G R A M 
yorlar. 

Bu zamanda herkes kullandığı söz-
lerin etimolojisini öğrenmek isteıii
ğfoden, belki aperitif kelimesini!1 _de 
ne demek olduğunu bilmek istersınız: 

Aperitif Iatincenin aperire, açmak, 
mastarından açıcı demektir. lçki dost· 
!arına sorarsanız bunun "tahtında 
müstetir" iştah açıcı bulunduğunu 
söylerler. Fakat şu küçük hikayeyi 
dinlerseniz aperitiflerin iştahı nasıl 
açtıklarını öğrenirsiniz; 

Ünlü hekim ve büyük yazman olan 
Rablais'nin baktığı bir kardinalin 
hastalığında birçok hekimler konsül
toya gelirler. Hastayı uzun uzadıya 
muaveneden sonra ona bir aperitif 
ilaç içirilmesiıı.e karar verirler. Rab
lais bu kararı duyunca hemen bahçe· 
ye koşar, büyük bir ateş yaktı-arak 
üzerine bir kazan kodurur, içerisini 
su ile doldurttuktan sonra hastanın 
konağında nekadar anahtar buldu ise 
hepsini kazana attrır. Arkadaşların
dan ayrıldrğının farkına varan h,.kim
ler bahçeye inerler bu hali görünce, 
Rablais şöyle der: 

- Emrinizi ifa ediyorum, diinyada 
anahtar kadar aperjtif { ar:ır:rd\ ııu>v o
~cunu... .uu ~ .. uarı ye-ıışmez ersenız, 

bir de top getirteyim. Top yalnız aç
mak değil, önüne gelen şeyi deler 
bile! 

Akıllı hekimin yaptığı işin manası· 
nı elbette anlamıssınızdır. Aperitif 
denilen içkiler, o adı taşıyan ilaçla r 

!STANBUL 

12,30: Hafif musiki ve dans musikisi 
(plak). 18: Tokatllyandan nakil. Çay sa
ati. 19: Karmen operasından seçme kısnn
lar. 19,30: Türkçe sözlu plaklar ve operet 
parçaları. 20 : Konferans. 20,30: Stüdyo 
orkestraaı. 21: Radyo caz ve tanco crupla
rı. 21,35: Son haberler. 21,50: Eminönü 
Halkevi costerit kolu tarafından piyes 
(Nor nikah) Molyer. 

BÜ KREŞ 

12 10: Koro konseri. 13,35 : Radyo or
kest;ası. 13: Dinıcu orkestrası. • Sözle~. 
14.30: Konserin arkası. 17: Köylü saatı . 
18 : Gaina orkestrası. 19: Sözler. 19,20: 
Konserin arkası. 20, 15 : Plik. 21: Mozart
m "Rekiem., i. 22.30: Duyumlar. 22,50: 
Verdinin operalarmdan parçalar. 

BUDA PEŞTE 

18,30 : Çembals aletile konser. 19: J. 
19 : M c1r müziği. 20: Konferans. 20,30. 
Rac:r macar orkestrası. 18,30: Konferans. 
Piyano le şarkılar. 21: "Mavi Tilki., ad· 
lı ıark ılar. 21: 'Mavi tilki., adlı radyo pi
yesi. 22.40 : Haberler. 23,10: Rajter idare· 
sinde opera orkestrası. 24,25: Şarkılı sa
lon müzifi. 

BERLİN 

17: Kema . (Piyano ıle ve Marıt, Kor
Rrı\' res ~ıi'Cfi 'ö'l'"d" 1ıtam'lı'l~-ı 4 .~!ı: ~"JJ5Pıın-: 
h•rleri. 19.45 : Harb mektubları, harb •İ· 
ır!eri. 20,30: Spor aktüalitesi. 21: Klarinet 
k man, viyolonsel ile oda müziği (Brahı:n~ 
Beethoven) . 22: Pfitzoner kendı eserlerını 
idare ediyor (Hamburıdan nakil). 23 : 
Haberler. 23,30 : Münih'ten piyano · şarh 

VİYANA 

bile, iştahı açarlar, açarlar ama. yan· l8,20: Çocuk saati. 18,50 : Radyo orkes· 
lış anahtarlar gibi içerisine girdikleri trası. (Holzer idares"nde) . 20: Haberler. 
kilidi bozarak yahut top gibi, geç- 20,10 : Konserin arkası. 20,50: S'irler. 20, 
tikle~i yeri delerek, parçalıyarak 55 : Piyano (Valter Rehberg) . 21 ,50 : "He-

reinsoazieren,. adlı müz'kli piyes. 23: Ha-
açarlar. b ~rl1:r. 23,20: Bando mızıka. 24,345: Dan' 

Aperitif diye icilen o türlü türlü müziği. 
içkilerin hepsi, Rablais'nin anahtarla· 
rı gibidir. insana verdikleri ;ştah ya
lancıdır ; o, iştah değil, mide kazı"l
masıdır. l~tah verdiğini sand ığınız 

aperitif mideye gerc:ekten iştah ve
recek tabii maddelerin hepsini boıcır. 
hazmı karıştırırlar. 

Hekimlerin bildiği bir tele ·aperitif 
et suyudur: Bir kilo sığır etile iön 
yüz gram sığır kemiğini bir tülbent 
içine sardırırsınız. Bunu toprak yc1hu: 
emaye bir tencere içine (bakır t .. nrere 
et suyunun tadını bozar) koyclurıır
sunuz. üzerine de dört buçuk litre so
ğuk su kattıktan sonra kızgın at este, 
tencerenin ağzı açık olarak, kaynatıl· 
masını emredersiniz. Ahçınız ust::ı ise, 
buna lüzumu kadar sebze katmasın• , 
et suyu kaynarken köpüğünü alması
nı istiyebilir. Yalnız tuzunu ;ı.z koy
masını tembih etmelisiniz. Dört heş 
saat sonra önünüc en ıyı apc-ritif 
srelir. 'R11 l\oeritif iştahı gercekten a
çar, çünkü midede yemekleri' ha7."l'let
ti· ecek maddeleri harekete getirir. 

Sonra da, sığır etile sığır k~r.ıiği 
nekadar pahalı olsa, yine rakının bir 
şişesinden bile ucuzdur. Et suyu çık
tıktan sonra kalan srğır hasl~masr da 
çoluğu, çocuğu az cok doy~r1cak lez
zetli bir yemek olur. 

1.-okman H Pkim 

VARŞOVA 

17,45 : Sarkılar. 18: Dans müzifi. 18,40: 
Müz ki. ııözler. 19: Viyana müziii. 19,30: 
Stüdyo piyesi - Sözler. 20.40 : Spor haber
le~i. 21 : Orkestra (Hafif müzik) Sözler. 
22: Eğlenceli procram (Lembergden) 2~: 
Muhtelif. 23 : Yabancı postalardan nakıl
ler. 24,05: Caz. 

MOSKOVA 

1: Çingene şarkı ve havaları. 14: Sar· 
kılar. 18,30 : Sovyet ıarkıları. ve koro kon 
..... i. 20 30: Karışık konser. 20,30: Orlov 
v~ Zatulovı;ki (Keman müzici). 22: Ya· 
b· ncı dilelrle program). 

HAMBURG 

ı 7: Büyük orkestra konseri (Kornauth 
Marx, Reger) . 18 : Berlinden nakil. 19,~0: 
Sözler. 19 ,0 : Radyo piyesi. ''De Dodge th 
Rüm, adlı müzikli radyo piyesi. 21: Bres
lau"dan. 22: Pftizner'in eserlerinden kon· 
ser. 23 : Haberler. 23,30: Hünihtcn nak:l. 

MÜNİB 

18: Berlinden nakil. 19,30: Sitar konse
ri. 20: Spor. 20,20: Piyano ve keman (Su
bert). 20.45: ''Yunanistanda Bavyera,, ~d· 
lı radyo piyesi. 22 : Hamburc'dan (Pfıtz· 
ne- k"lnoeri. 23: Duyumlar. 23,30: Gece 
müzi(i. 

BELGRAT 

17: Piyes. 19,30: Karısık ''rkılar. 20: 
PIAk. 20.145: Haberler. ':0,30: Ulu~aı proı· 
ram. 21: Pllk. 21,10: Radyo pivcsi. 21.40 
Hıılk ,arkıları. 23: Haberler. 23,20: Plik. 
Z4: Lokantanın birinden röle. 

~cıklı bu o üm ' 
BRESLAU 

* SUMER: (Kadm ne yapsın) ve 
bertin aıkı) 

* İPEK: (Seven öldürür mü?) 
* yfLorz: Aşk ı;enfonisi. 
* ALKAZAR: (Korsan kız) 
* TÜRK: (Saadet) 
* SARAY: (Paris esrarı) 
* SIK: Viyana bülbülü. 
* MELEK: Gönül oyunlarL 
* FERAH: Diva Kasta. 
* USKUDAR HALE: Bosna 

"Türkce sözlü, ısarkılı,, 

• MÜZELEJt --------; 
* Ayasofya müzesi: Saat 13 - J6, 

riı: 11 kuruı. ,;. 
* Roma, Bizans, Yunan eserleri ~li~. 

- Çinili Kö•k - Eski ıark eserlerı 111 

zcsi: Saat 10-16. AGiriı: 11 ~uru~. . 5"1 
• Türk ve Islam e11erlerı muzesl. 

13 - 16. Giri$: 11 kuruş. sf 
* Ticaret ve Sanayi müzesi: Saat 111-"' 

Parasız. . . rıst * Yedikulc: Saat 10-16. Gırıı 11 kU .,, 
* Askeri müze ve sarnıçlar: Saat ıo 

16,45. "" 
* Topkapı Sarayr müzesi: Saat ıs 

16. Giriı1: 52 kuruı 

• 
!°'\..ÖL l ı& J. Q J ______ ._., 

Bu gece nöbetçi ezcaneler ~unlardıri~if' 
Bahçekapıda Salih Necati - ~ehrerııri "" 

de A. Hamdi - Aksarayda Zıya Ntı ,.. 
Fenerde Emilyadi - KaragümrukteeS "" 
rif - Galatada Doğruyolda Merk siılde 
Tünelde Matkuviç - istiklal cadd~ ~·· 
Kemal Re bul - Sişlide Asnn - Bufll j
dada Mehmet - Heybelide Tana& .
yüpte Hikmet eczaneleri. 

• TOPLANT~ 
• dil" * Hukuk fakültesi Talebe Cemiye~,,,ı 

toplanacacı yazılmt$tı. Cemiyet kO 
dun toplanmamıştır. 

• LlMAN l 
HAREKET~ 

"'' Bııcün limanımızdan cidccelı: vapıal' 
Saat 

20,-
9,-
9,-

10,-

Vatan Karadeniz:e 
Uiur 1zmite 
Kocaeli Mudanyaya 
Anafarta Mersine 

• Bucün limanımıza ıelecelı: vapu rlat1 

Saat 

12,- Aıya Imrozdan 

• " t: ı T F A t ftl 
TELEFONL~ 
~,..,ıı 

latanbul itfaiyesi 446~ 
Bcyotlıı itfaiyeıl 6oO 
Kadıköy itfalyeıl 5 Yc,ılköy Bılı:ırlı:lh. B!lyUk· f06!1_ 

dere. Uılı:iidar itfılyert atafP'"' 
Pa,abahce Kandilli ErenlrÖ1· ab -' 
ı.üyüka4a Heybeli Burıu ıcı; flJ""1' 
takalın Lçin telefon .antrılırıdak ırtflıfl' 
rı (Yınırml kelimesini ıoTleme ~ 
~·--.._. _____________ ,._._....-.~~ 

TA~ tB 
Gündelik Siyasal Ge~• 

--- . • 24J19 

TELEFON { Yazı ı~ıeri:. 1..sıo. 
ldare ııılcr1 · 

"/.,te bugün tamam 20 gün oldu. Esbak Nafia Nazırı Ziyanın re 
Cikaaı ve I~ Limited Direktöri" 
~edrinin, Şark Demiryolları hu 
1<uk mütaviri Zekinin ve Ziraa' 

17: Hafif orkestra konseri. 18: Solo, ko· 
ro ve orkestra (Brahms) . 19,30: Aktfuıli· 
te. 19,4S: Çan sesleri. 20: Sözler, şarkdar. 
Yavlı •azlar trio11u. 21 : Umumt harbde Ö· 
len aıık~ rler i hatırlayış. 22: Hamburcdan 
n kil. 23: Haberler. 23.30: Piyano • Sarkı. 

TELGRAF: 
11b" 

"TAN •. &ıt9 

1lankası memurlarından Bürhıt 
,eddinin kayınvalideleri Bayar 

• 
SiNEMALAR 
TİYATROLAR 

Bir ay\ılr 
3 

ABONE 
orsarı ıcı' 

Tiırkıye ıclr Liri ıt 
Lıra K """ -1 50 • """ 

4 - 14 ... 

Padisah lbrahim, Cinci Hocanın bu 
fikrini de hal takdir ile kabul etmiş; 
ve hatta bu suretle hayatını kurtar -
masına mukabil: 

Cinci Hoca bizzat (Mısır çarşısı) 
na kadar gitti. Bütün bu maddeleri 
en halislerinden intihap etti. Mahmut 
Paşa civarındaki konağına ~ctirc!i. 
tunç havanda bunları ayrı ay· ı döv
dürerek biribirine karıştırdı. Bir ma
cun yaptı. Bu macunu da, küçük bir 
elmastraş kavanoza koyarak, saraya 
dayandı. 

Padişah Ibrahim, büyük bir bed • 
binlik içinde idi. Evvela macuna ilti
fat etmek istemedi. Fakat sonra. ho
canın ısrarına dayanamadı. Parmağ; • 
nı kavanoza daldırıp büvücel,. bir par 
ça kopördıktan son-a ağzına ar.tı. U
zun uzun parmağını yaladı: 

Hiç haber yok. 18 vaşında bir genç 
hız cocuk gibi aldatılamo.z. Onun 
beni umıtma,~ınr hiç ist,.mediS:im 
icin a:vrılEam b;le resimlerim; bıra 
kocahtım. Halbuki ~imdi müth;s bir 
hayal sukutuna uP,ratlım. Hicbir 
şey düwnemivorum. Bugün sı.ze 
bunları yazmadan ona mektup ya. 
.zarak beni aldattıiTı idn onunlo 
hiçbir alakam olmadıiiı~r. onun ;cin 
resimlerimi getirmesini bilJ•rdim. 
Buvünden ~,,rıra onu unutma~a ca
lısaca~ım. 8Plki de havatrmı onrın 
İçin Feda ,.d,.,.Pi:m. Bana ,..,.ı;p 

yaluarıraa belk; vİne onu affede
rim. Fakat İyi bir intikam almak ve 
kendimi ona aratmak için ne yap
malıyım?" 

Oilistan ölmüştür. Cenazesi bugür 
ıaat 12 de Ayaspatadaki evinder 
'caldırılarak Topkapı haricindek' 
"ileıi kabristanına gömülecektir 

• SEH1R TİYATROSU: Bugün saat 10 
da çocuklara, saat 15 te ve 20 de (Saz· 
Caz) opereti. tlkkanun içinde Pazar
tesi akşamları da operet oynanacaktır. 

* NASİT. ERTUORUL SADİ TIYAT· 
ROSU: Bu rece 20,30 da (Mürebbi 
ye) Meşhur vodvil 3 perde. Matine 
15 te. 2 eser birden (Yanım) ve ko· 
medi. 

6 " 
1 ~lık 

1 50 21 """ 
14 -

iLAN • 
ıoe 111 

llinlar için tılncılılı Slrlı:etJer 
- Hoca!. Aferin sana. Beni hoş • 

nut ettin. Tersaneyi. sana verdim. Var 
git. anda emanet et. . . 

Demisti. .. Padisahın bu ıradesıle 
Cinci H~ca; koca Osmanlı lmpar~t;)r· 
luğunun (Bah· iye Nazırlığı) maka • 
mına geçmişti. . . 

Cinci Hoca, oynadığı bu, kome~ı ı· 
Jc iki maksadı birden temın etmışti. 

(1) Ya va, yavaş. 
(2) Sızırdmıs bat. 

t Arkası var J 

Hem bir sevgili uğruna hayatını 

Teşekkür 
Kaybettiğimiz Celal Sahir Erol>ana 

her vesile ile gösterilen ilgi ve sevgi
den dolayı bütün sevenlerine sonsuz 
şükran ve saygılarımızı sunarı.z. 

Erozan Aılesı 

* HALK OPPERETİ: Bugün matine 
saat 16 da ve saat 20.30 da (Bay -

Bayan) opereti. Yakında: (Telli Turna) 
* TEPEBASI. BELEDiYE GARDEN· 

BARINDA: Müzik • Varyete. 

racaaı edilmelrdir dcıtrııf' 
Küc;iil& !anlar dofrud3 n ' 

•daıemız~t alınahılır bir det•~ •• 
Kiıc;ük i\lnların !ı sıtrrlıtı 1çiıı .,.. 

30 kuruııtuı 5 samdan taz:sı del•~ 
tır baırnı 5 kuruıı alınır 11 ıııdif(I 
fazla lc;in velrl'ln~an %10 1nırus 



~ 

1 
1 

24 - 11 - 935 T A N========================================================-=- ~ 
Ş 1 M A L 1 Ç1NDEK1 

SC> .N' l-IA.13ER AYRILIK HAREKETi 

Çin, Karşı Koy-
-----~-------------------

DIŞ POLiliKA 

Fransa. Alm:-nya 
d ~ir sgfirin, nezdine elçi olarak gön
ta~di!'i devlet reisi ile görüşmesi, en 
I' bir hadisedir. Bununla beraber, 
F "-n~n Berlin Büyük Elçisi 
~ ~~·~. - Poncet ile Hitler arasında 
la~ gun evvel yapılan mülakat, her 
~ ~ f~vkalade bil" hadise olarak te
iildir edilrnişti.r. Ve k'"bepsiz de de
lc.ct.z,. Hitler - Poncet mülakatına bu 
le . ehemmiyet verilmesinin sebep· 

ra funlardır: 
ii·~ - Beş aydanberi ilk defadır ki 

diı er, Fransız elçisi ~le görüımekte-
r. 

Aı!. - ltalya - Habet davası çıkalı, 
tif nyanın bu krizden ne şekilde is
)' •deye kalkııacağına merak edili-1c::U· Almanya !iımdiye kadar krize 
lc-ı •adeta lakayt kalmıştır. Bu müla
•trın:caba bir ıeyler istemeğe doğru 

3 
f adım mıdır? 

)' t - Geçen mayrata imzalanan Sov· 
/ • Fransa misakının Fransa Mecli
~ t.runıdan tasdiki zamanı yaklat
~!~r. Acaba Almanya bu tasdika 

4
111 olnıaia mı ~alışıyor? 
~ - Franarz elçisinin mülakattan 
il ~. ~~rise aeyahat ebnesi ve Laval 

0 e IGrütmeai de mülakata hususi biT 
.::; ~erilme&ine ayn sebep teşkil 

§tir. 
F Anlaşıldığına göre mülakat talebi -.7:"' tarafından gelmiftir. Ve Fran
y n geldiğine göre, Lavalin, Sov
d et • Franarz miıakı tasdik edihnezr:: evvel, Hitlerle bir defa daha te
l'. 1 ~bnek istediği anlatılmaktadır. 
~erriot Almanya ile temastan bir ne
ley çıkacağına inanmıyor. Binaena
ta h derhal misakın tasdikine taraf
t" rd.,. Ancak Laval ümidi kesmemit
l 11'. Franıız Basbakanı, bugünkü f&l'l• 
ı:- altında artrk misakm tasd'.kinden 
~nılamıyacağını bilmekle berBber, 
ta..a.:.ı~aaadekirlrldar mukabilinde bu 
rı--oq Almanyanın da hic olmazıa .:arnr almak iıtiyor. Tabiidir ki mi-

a Almanyanın ittirakini temin et
~ lava) için esas hedeftir. Fakat 
ir "- rnuvaff ak olmazsa, Almanymun 
l>u~ıru ren çekmesi de Lava) için 
lrrYuk ~r ayui muvaffakıyet olacak
\'aff intihabat arifesinde bövle bir mu· 

alnyet Lavalin isine çok elverir. 
b\ıl Zannedildi~ine eöre, Laval'in Al
..1 nyadan istiyeceği §eyler tunlar
'11111': 

•. 1• - Lokamo muahedesinin tekrar 
-~ .I• 

~-~sene iein Sovyet Rusya ve 
..... otlovakvBV1l kanı taarruza geç-
"'""ec ~. . •hh .. egının Almanya tarafından ta-

trt edilmesi. 
lci ~Yet Rusya ile Fransa arasında· 
old rn~sak ta bet aene için imzalanmıt 
'-le ll&una göre, Almanya, zımnen mi
ta 1 da kabul ebnit oiacaktır. Lehis
F ~artık Franıayı alakadar ebniyor. 
laiıt llsanm noktai nazanna göre, Le
~llıı artık kendi batının çaTesine 
0 1\ •cak ~i~ vaziyettedir. Ve esasen 
~lene ıçın de Almanya ile misak 
ltıta lllrutbr. Memel Almanyaya bıra
~ ~ Av~.turya hakkında da Al· 
tor Yadan bir taahlwüt iıtenilmedtğine 
) e, Fransa bu meseleyi de Alman
.~ llOktai nazarına göre hallebne
da .. ~lln~ma~tadır. Esasen bir zaman
"-~ bu ıfle daha yakından ali.
)ı A .. olan Italyanın bile Avu.turya
l'İ l'hanyaya pitket çekmek tehdidi
'- ~duğu malumdur. Ancak Fran 
'-ı jl~Hıarya hakkındaki alakasızlrğı
til. ~ ederse, Küçük itilaf devletle
t.~1-n münasebetlerini yeni baştan 
h'- etmek mecburiyetinde kala
.._tll'. 

~ 8ta İzahattan anla,ılacağı Üzen!, Al
~ .. ll~ • Fransa münasebetleri mev
.\.~ ı olur olmaz, derhal bütün 
~ti Pa devletleri araıındaki münaae
lc~ er ortaya atılır. Bu da gösteriyor 
J:'ta~da münhasıran bir Alman • 
~ meaeleıi yoktur. Bu meıeleye 
liti cib!'ca, bütün meseleler çorap ip
"'9.,; ı çözülür. - A. Ş. E. 

~9111z kabinesinde 
•Aişiklik 

•in1:n~ra, 23 A.A. - İngiliz kabine
biye~kı değişikliğin muvakkat bir ma 
ay 

1 
te olduğu bildirilmektedir. Oç 

>'ap11°nra daha esaslı bir değişiklik 
tıa,aaacağı sanılmaktadır. O vakit bil
~na 11~!1iz bakanı Sir Bolton Eyres
t011 C e ın çekileceği belki de Vins-
tiiıec ~u.rchill'in ortaya çıkacağı gö . 

}t el\tır. 

'ltrı~:ı'sa~ Mac Donald, 1skoçya üni
torıu elen saylavı olup dün ölen Skel 
~i\lcn 

1
Ycrine saylav seçih:cek oğlu 

lir bt rn ~ac Donald da güvenilebi· 
r daıreden intihap olunacaktır. 

~acaristanda 
raıcıhk 

Peıt 
burg• c, 23 A.A. - Otton de Habs-
Pılan ~~ ~d~önümünün tesidi için ya
diıe ol •nı tören ilgisi ile ciddi bir ba
tören .~uştur. Müddeiumumilik, bu 
tıltj a ı~ın. gönderdiği davetiyelerde 
to., 0ttıdükü "Meşru kral İkinci Ot
tlcyhj:rak tavsif eden, papaz Mikeş 

e dave açmıştır. 

Çeviren: M. Rasim OZGEN 

ltaıyaaa :iu J:jaskını mak için Elin-
. 1 S Al d den Gelen Her No. 39 Bırçok Ver er u tm a şeyi Yapacak 

Kaldı, Yetmiş Kişi Boğuldu Nankin,23A.A.-Kendisindeni· /mparalor Boyuna Gaf Yapar Ve 
. •· . _ zahat istiyen yabancı ülkelerdeki dip- A/ s • JA/ • 

Roma, 23 (A.A.)-' Şıdde~lı fırtına ve su basmaları agır zarar- lomatik mümessillerine, Çin Dış Ba- man lgQSl eTl 
ları mucip olmuştur. Calabrıa ve Reggio illerinde insanca bir kam: 

çok kayıplar olduğu ~il~iri~mektedir. Yetmiş kişi boğulmuştur. "Kuzey Çinin guya erkinliğid le- Bunları Tamire Ug"' raşırlardı 
Fırtına, dün akşam Mısına ıle Catanzaro arasındaki bölgede de- min için yapılacak herhangi bir te • 
vam etmiştir. Geniş arazi baştan başa sular altındadır. Birçok ıeb~ ~.h~ku~n~ .•ali cevap 
köprüler yrkıldığı gibi, bazı uzak mmtakalarm da civarla irtibatı verilmiyecegını,, bıldırmııbr. 
kesilmiştir. Misinadaki köşkler bölgesi tamam ile su altındadır. Denildiğine gö~,. h~ümet duru· 
Demiryolu bazı yerlerde sökülmüş, bazı yerlerde de toprak al- maı· karşı koakymak açın ehnden ne ıe-

d ·· ··1 .. k 1 t F d d k' arse yapac trr. tm a gomu u a mış ır. ırtma urduktan sonra su altın a ı 

ovalar üzerinden, Etna volkanından fışkıran şiddetli, sıcak bir Görüşmeler daha zi-
rüzgar esmiştir. Misinadan gelen gemiciler, dağın tepesinden yade finansaldır 
yüksek alevler çıktığım gördüklerini ve uğultular işittiklerini Nankin, 23 A.A. - Kuzey Çin hak 
söylemektedirler. kındaki, Çin - Japon görüşmeleri, ih

Kahirede Sükunet Var 

Kahirede çıkan •on karıfıklıklar e•na•ında alınmıf bir reıim .• 

Kahire, 23 (A.A.) - Talebenin, zorla Üniversiteye girmek ni
yetinde bulunduğu hakkındaki haberler üzerine, polis, Djizeh'de
ki Mısır Üniversitesi etrafında ve köprüler üzerinde tertibat al
mıştır. Kahire'de sükunet vardır. 

timalki daha ziyade finansal mesele
lerle, Çin hudutlarmdaki komünist fa
aliyetine taalluk edecektir. Siyasal 
muhtariyet şüphelidir. Bunun, Tok
yonun resmen Jakayit görünen du -
rumundan ötürü ikinci plL"lda kalma
sı muhtemeldir. 

İngiltere-Birleşik A
merika görüşmeleri 

Vaşington, 23 A.A. - Diplomatik 
çevenler Hull ile İngiliz büyük elçi· 
si Sir Lindsay arasında, Japonyanın 
Kuzey Çindeki hareketi hakkında ya
pılan son görüşmeye ehemmiyet ver
mt>ktedi:-ler. 

Amerika hükumetinin, bu mesele 
hakkındaki durumu daha tavazzuh 
etmemiştir. 

Japonyaya karşı 
zecri tedbir mi ? 

Londra, 23 A.A. - Resmi çevenler, 
Hull ile İngiliz büyük elçisi Sir Lind
say arasında Nevyorkta yapılan gö· 
rüşmeler esnasmda, Japonyaya karşı 
ekonomik zecri tedbirler tatbikinin 
de mevzuubahis olduğu hakkındaki 

haberleri yalanlamaktadıdar. Çinde -
ki son siyasal inkişafın, Tokyo ile bir 
anlaşma akdine mliteveccih olduğu 

ileri sürülerek, böyle bir telakkinin 

Fransa, Akdenizde ingiltereye mantıksızlığı kaydedilmektedir. 

V~rdım icin Tedhir Almamış Kondilisin yeni 
bur edilmiıtir ve Lava) bu yolda 
da devam etmek mecburiyetinde 
bulunmaktadır. 

Fransız notası, Akdenizde bir 
Frann.ı; - ln,ili.ı: mütekabil yar
dımının pratik aurette te•İ•İ için 
hiçbir tedbir almadıjını da g~lice 
iırap etmektedir.,, 

Cevabın Romadaki akisleri 
Roma, 23 (A.A.) - Havas Ajansı

nın diplomatik muhabiri bildiriyor. 
İngiliz ve F.ansız hükumetlerinin, 1-
talyan Protesto notasına verdikleri 
cevabı tefsir eden resmi çevenlcr, bu 
cevaplarda, Italyan notasının Cenev -
ı·ede takip edilen usulün sakatlığı ve 
İtalya tarafından açığa vurulan Ha -
beş hareketi hakkında ileri sürülen fi 
kirlerin red ve inkar edilmemiş olma
sını tenkit etmekte ve bununla bera
ber Fransız notasındaki uzlaşma ta -
mamiyle samimi ifadeyi tebarüz etti:-
mektedir. İsviçre hükumetinin verdiği 
cevaba gelince, resmi çevenler Isviç
renin iki muharip ülkeye silah ihraca 
tına ambargo tatbik etmek hususun
daki kara ma değer vermektedir. 

Eden lngilterenin si 
yasasını anlatıyor 

Londra, 23 (A.A.) - Edimburgda 
bir söylev söyliyen Eden, tecerrüt si
yasasına hücum etmi§ ve lngilterenin 
A vrupadan tecerrüt etmesinin imkan
sız olduğunu söylemiştir. Habeş me
selesi hakkında da demiştir ki: 

"Zecri tedbirlere memnuniyetle iş
tirak etmiş tek bir devlet yoktur. He
le lngiltere hiç te memnun olmamış
tır. Mecburen yüklendiğimiz bu vazi· 
fe gerçekten elim idi. Ve hazan iştirak 
e?enle için önemli ticaret mahreçle
rı kaybettiriyordu. Biz, hiç bir zaman 
tu iki vazifemizi "unutmadık ve unut
mıyacağız: Barışı iade etmek v~ Mil
letler Cemiyetinin otoritesini kuvvet
lendirmek. 

Gö~ülen davanın ltalya. Habeşistan 
ve Mılletler cemiyeti için ayni derece 
de kabule şayan bir surette halledil
mesi kadar Ingilterenin temenni etti
ğı hiç bir şey yoktur . ., 

F ranıız gazeteleri ce
vabı tefsir ediyorlar 

Paris, 23 (A.A.) - Italyanın pro
testo notasına verilecek cevapla, Hit
ler - Fransuva Ponae gö üşmeleri bu 
sabahki Fransız gazetelerinin nazarı 
dikkatini ayni önemle çekmektedir. 
Cevap hakkında "Petit Parisien". şu
nu yazıyor: 

"Zecri tedbirleri tatbika mecbur ol
maktan duyulan eıef bilhassa tebarüz 

[Baıtarafı birincideJ Bir beyanatı 
ettirilmiştir. Diğer taraftan, Ingiliz 
notasının da tahmin edildiğinden zi -
yade samimi olduğunu kaydetmek la
zımdır.,, 

Yine ayni gazete, Italyaya sevkedi
lecek petrollere amba go konmasını 
mevzuu bahsederek diyor ki: 

"Böyle bir şey yapılacak olursa. 
İtalyanın öfkesi son dereceyi bulacak 
ve Roma ile öbür hükumet merkezle
ri arasındaki ge. ginlik bir kat daha ar 
tacaktır. Tekrar bir barış yolu araştır
mak üzere lngiliz ve Fransız eksperle
• inin toplanmakta oldukları böyle bir 
sırada meydan verilmemesi temenniye 
şayandır.,, 

Petrole ambargo 
Nevyork, 23 (A.A.) - Amerika 

petrol ticaretinin ileri gelen resmi 
şahsiyetlerinin düşündüklerine gö e. 
ltalyaya petrol ihracının önüne geç
mek için en iyi çare ambargodur Zi
ra, bir çoklarının 1 tal yada önemli mev 
duatı bulunan sosyeteleri kendi istek
le:iyle ltalyaya petrol göndermekten 
vazgeçirmek filen imkansızdır. Bu sos 
y~teler, mukabelei bilmisil intaç ede
bılecek ve mallarının müsade~sini mu 
cip olacak her türlü hareketten ko -
cunınaktadırlar. Ayni zamanda da, 
h.arpten son a. Italya ile ·atış verişle
rı.?e devam etmek istiyorlar. Şayet hü 
kumet ambargo koyacak olursa, o za
man ıo~yeteler ihtimal ki boyun eğe· 
cekler~ır. Söylendiğine göre Royal 
Ou~ch ıle Şell sosyeteleri, Italyaya sü
et ışle ·de kullanılmak üzere petrol 
v .~rmektedirler. 

Amerikanm ıilah ticareti 
Vaşington, 23 (AA.) - iyi bir 

k~ynaktan haber verildiğine göre, hü
kıımı•t, Amerika Birleşik devletleri ile 
1talyc ve Habeşistan arasında tica ete 
mani l lr_nak için gayet şiddetli finan
sal tedl1ırler tatbikım dii~ünmektedir. 

Macarlar bt•iday gönderiyorfor 
Varşova . .?3 (A.A.) - Bu ayın 18 

inde ltalyaya ha~eket eden gemilere 
25 000 ton Macar buğdayı y\iklendi
ğı bildirilmektedir. 

1 talyan tab;iyetine 
giren İngilizler 

Floransa, 23 (A.A.) - Burada bir 
çok Ingiliz ve Amerikalı, zecri tedbir
lere karşı p· otesto makamında olarak 
İtalyan tabiiyetine geçmeği talep et -
mişlerdir. 

Amerikadan ltalyaya tay
yare benzini 

San Pedro (Kalifornia) 23 A.A.
Dışişleri Bakanı Hull'ın ihtarına 

Gazetelerin· kendisine atfen 
yazdıkları yazının yalan ol
duğuğunu, siyasadan çekil-

ır.ıiyeceğini söylüyor 
Atina, 23 (Hususi muhabirimiz

den) - Bazı gazetelerin kendisine 
atfen beyanat yazmaları üzerine Kon
dilis siyıasa hayatından çekilmeyi şim 
diye kadar aklına bile getirmediğini 
ve memlekete hizmet etmek üzere hiç 
olmazsa daha on beş sene çalışmaya 
azmetmiş bulunduğunu söylemiştir. 

Münakalat Bakam Mavromihalis 
Kondilis ile yaptığı uzun bir konuş
mada kralı davet için Londraya git
tiği zaman İngiliz siyasi 1ahsiyetleri 
ile kanuştuklarmı anlatmıştır. 

Kral havanın biraz durul
masını bekleyecek 

Atina, 23 (Hususi muhabirimiz
den) - Donanma kumandanı Bren -
diziden Deniz Bakanlığına bir telsiz 
göndererek kralın Elli kruvazörüne 
girdiğini ve fırtına yatışır yatışmaz 
geminin hemen hareket edeceğini bil
dirmiştir. 

Başbakan Kondilis te Elli kruva -
zöründen kralın bir telsizini almıştır. 
Kral bu telsizinde Yunanistana gel
mesinin havanın durumuna bağlı ol
duğunu bildirmiştir. Kralı karşılamak 

için hazır!anan programda bir deği • 
şiklik yapılmamıştır. Hava henüz sü
kun bulmadığından Elli kruvazörü 
Brendiziden bu sabah hareket etme • 
miştir. 

rağmen, Oregon gemisi, 36 bin ton
luk tayyare benzini yüklü olduğu 
halde bugün İtalyan Somalisine ha
reket etmiştir. Gemideki tayfa sendi· 
kalara dahil olmıyan işçilerdir. Çünkü 
sendikalara dahil tayfa, gündeliklerin 
yüzde elli nisbetinde a:tmlmaaı vadi
ne rağmen gemiye girememişlerdir. 

• 
Vaşington, 23 A.A. - İtalya Bü-

yük ,Elçisi, Hull ile bir saat konuşmuş 
tur. Bu konuşmanın hangi mevzu ü
zerine cereyan ettiği söylenmemekle 
beraber, Amerikıanın, harp eden mem. 
leketlere yapılan ptrol ihracatı hak -
kındaki vaziyetinden doğan durumun 
mevzuubahis olduğu tahmin edilmek
tedir. 

it 

Kayaerin, Çardan ittifak muahede•ini kopardığı Bjorko mülôkah •• 

Giyom nekadar tenhadan çekinir 
ve ondan kaçmak için ne derece 
çrrpınırdıyaa, Nikola aksine inziva
dan o kadar hoşlanır ve onu arardı. 

Daha evvelleri, Avrupada hiçbir 
saray, Romanofların ihtişam ve alayi
şiyle boy ölçüıemiyordu. Fakat son
ra, ikinci Nikolanın devrinde, bu par
lak debdebeler pek seyrekleşti. Buna 
sebep olarak da çariçe Feodorovna 
Aleksandra'nın arhhati gösterildi. Ba
zan bu sebep doğru idi; fakat daha 
ziyade bir behane olarak ileri sürü
lüyordu. 

Seneler geçtikçe, karı koca, derece 
derece mahrem aile hayatları içine 
çekildiler; Sen-Petersburgda, ancak 
resmi merasimde görünmeye başla
dılar. Artık, ya Peterhofta Çarskoye 
Seloda, veya uzak Kırım sahillerin
de, sevgili Livadyalarında ikamet e
diyorlardı. İmparatoriçenin müptela 
olduğu ıinir hastalığı, günden &üne, 
onu daha ziyade tehyiç ediyor, hüz
ne salıyor; ortodoksluk mistisizminin 
cezbeli hulyalarrna kaptırıyordu. Ve 
bu haller, çariçeyi, her gün biraz da
ha fazla inzivaya sürüklüyordu. İm
paratorun tabiatı da müsait olduğu 
için, o da kanıma tabi olup gidiyor
du. 

iki hükümdarın siyasi 
hayatlarındaki tezat. 

İkinci Giyom ile ikinci Nikolayı 
biribirinden ayıran tezatlar, psikolo· 
jik sahada olduğu kadar siyasi faali
yetlerinde, hükümdarlık vazifel::rini 
telakkilerinde de göze çarpıyordu. 

Giyom, bir taraftan ıahsi teşebbü
sü ile hareket eder, her şeye müda
bQle eyler, şahsi iradesini her mese
lede hakim kalmak isterdi, Bir taraf
tan da mütelcvvin bir ruh taşır, fikir
lerini, kanaatlerini ve tanvvurlarını 
mütemadiyen değiştirir dururdu. 

Fikri tefevvükuna, siyasi ehliyetine 
ve manevi prestijine o kadar inan
mıştı, ki yalnız kendi memurlarına, 
cenerallerine değil, ecnebi hüküm
darlarına ve diplomatlarına da ders 
verebileceğine zahipti. 

Hohenlohe'nin ve prens dö Bülo
vun hatıralarından iyice anlaşılıyor, 
ki bu zevat, vazifeleri arasında, kay
serin karıttrrdığı meseleleri daima 
tamire mecburiyet görmeleri gibi pek 
ağır güçlüklere katlanmışladır. 

Alman politikasının tiddetli deği
şiklikler geçirmesi, hep imparatorun 
yaptığı gafları tamir etmek mecburi
yetinin neticesi olduğu kolayca anla
şılıyor. Giyomun lngilteıeye karşı 
muhabbet ve nefret şıkları arasında, 
daima, cephe değiştirmesinin sebebi, 
imparatorun kararsız teıcbbüsleri ile 
bu teşebbüslerin tamiri için sarfedi
len gayretlerin ça~pışması idi. 

Kayserin doıtu Olenburg, prenı dö 
Bülova, bir gün, §Öyle yazmıttı: 

"İm[Alrator, her şeye şahıi damga
sını basıyor. Bütün hareketlerinin a
mili, şahsi istidlalleridir: bundan do
layıdır ki, başkalarına her zanan ver
diği derslerin kendi üzerinde bir te
siri olmuyor.,. 

İmparator Giyomun en büyük ku
suru, şahsiyetindeki ifrat idi. İkinci 
Nikolanın en büyük meziyetlerini 
felce uğratan şey ise. onun aksine o
larak, şahsiyetinin kifayetsizliği idi. 

Denilebilir ki, Nikolanın, hiçbir 
.zaman, şahsi fikri yoktu. Hatta iddia 
olunuyor ki, o, daima önünde en son 
serdedilen fikrin tesiri altında kalı
yordu. Bundan dolayı ertesi günü 
hatasını anlıyor ve bir gün evvelki 
kararını inkar ediyordu. 

Bütiln seltanatı müddetince devam 
eden meseleleri iyzab edebileceği için 
bu noktanın üzerinde durmak icap 
eder. 

Nikolanın, şahsi bir ilhamla herhan 
gi mühim bir meselede karar verdi
ğini hatırlamıyorum. 

Dahili siyasette olıun, harici poli
tikada olıun, çarın verdifi kararlar, 

hep başkalarının telkinleri, tesirleri 
neticesiydi. 

Bu yabancı telkinlerin en kuvvetli
si - hazan müsait, bazan da meş'um 
neticeler verdiren - babasının nüfu· 
zu olmuıtu. 

Üçüncü Aleksandr'ın kurduğu ya
hut başkıdıgı işler ... Onun siyasi ve 
içtimai gayelerı, onun bütün idare 
prensipleri, oğlunun nazarında, kılma 
dokunulamıyacak mukaddes birer ve· 
dia idi. Fransız - Rus itilafına sada
kati, işte, bund-an neşet ediyordu. 
~unu bana, birçok defalar soylemişti. 

Babasının hatırasına bu kadar bağ
lılığı, ekseriya, üzerinde amil olmak 
istiyen başka nüfuzlardan, onu, kur
tarmı§tı. 

Fakat yabancı telkinlerin baba ha
tıraları ile, uyuşabileceklerine kanaat 
ettiği zamanlarda da derhal teslim 
bayrağım çekmekte tereddüt etmiyor
du. 

Bu halden dolayı, bilhassa iki kişi, 
Nikolanrn üzerinde büyük bir nüfuz 
idame etmişti. 

Birisi, üçüncü Alektandr'm dostu 
ve sadık fikir arkadaşı olan, kepdisi
nin de mürebbisi bulunan Sen Sino
dun umumi vekili Popdonoçef idi. Bu 
adam, büyük biı· hukuk alimi, derin 
bir din mütebahhiri, oı todoksluk 
mutlakıyetinin muteassıp bir şampi
yonu idi. O, şakirdinin beynine, bir 
daha çıkmamak üzere, demokrasi ve 
parlimantarizm korkusunu sokmuş
tu. O, çara hükümdarlık azametının 
mistik bir esasa dayandığım, hüküm
darın, kaderin tebaası üzerinde kul
lanması için kendisine bahşettiği mut 
lak kudretten bir zerresini bile onun 
lehine terketmek hakkına rmlik ol
madığmı telkin etmişti. 

Bu adamların, ikincisi de kaba Ras· 
putin idi. Eğer babasının, çok dindar 
çar üçüncü Alekaandrın da çok yük· 
sek kutsiyetine inandığı P. Jan Kron· 
ı~d namında bir adama taptığı ve 
Nikolanın da bu ulvi maneviyetin 
Rasputinin şahsında devam ettiğine 
iman ettiği hatırlanmazsa, bu murdar 
köylünün çarın üzerindeki nüfuzunun 
sebebi anlaşılamaz. 

Tetkikine girişeceğimiz tarihi dev· 
ıedeki - bu devre 1904 - 1914 ara-
11ndaki on senelik bir zamandı ki bu 
müddet zarfında cihanın mukaddera
tı ile oynandı - tesirlerini anhyabil
mek için, iki hükümdarın ruhi ve ma
nevi biletlerini bu suretle tesbit et· 
miş bulunduk. 

Kayserin Niko!a üzerin
deki m e • ' u m teıiri 

9 Şubat 1904 te Rusva ile Japon
ya arasında harp patladı. 

Ha bin daha ilk günlerinde herkes 
anladı ki, ikinci Nikola, zafı, cehale
ti, safiyeti dolayısile bu felaketli ser
gür:eıte atıldı. 

Bu huıusta. Çarın üzerinde, Giyom 
kadar kimse müessir olmadı. 

Kayaer. Uç senedenberi boyuna 
tekrar edip duruyordu: 

- Niki.. Allah, hiç şüphesiz. Isa· 
mn dinini Uzak Şa kta muzaffer kıl
mığı sana nasip etmiştir! Bunun ~e
ticesinde Kore yarımadası ile Man
çuri senin idarene geçecektir Japon
larla girişeceğin harp hırictivanhk 
ile budistlik arasındaki ha plerin so
nuncusu olacaktır Srn mu7.afft>r;•·et· 
le milbcşşirsin: r.ünkü Hazreti lsa
aenin yardımcındır 

Giyom. bu hilekirane teşviklf"rile 
1'ua kuvvetlerini Sarkf As"ava atmak 
ve bu su~etle Frarfi"ız . RU!ı itPRf·nı 
ft>lce uğratrn(lk ~avesini takip edi· 
vordu. 

Kavser. Peterhofta narmıstatta . 
Revelrla Nikola ile her kar .. ,lııcı•ıı·n-la 
ii'falkAr nazarivesini ilt> i siirü,•or ta
lakatile ve süslü cerhen~ile çarın ak
lını ba~ından alıyordu . 

1 Arkııs ""-' ı 
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EKONOMİ - PiYASA - BORSA 
e~oN~MiK KRONiK Zecri Tedbirler! BORSA VE PiYASA 

- -- - - - - -
Sovyet Rusya ıngıltereden Ve italyaya 

istikraz Yapmak istiyor ihracatımız 

23 lkincite•rin Cumartesi Yulaf 
Kutyemi 

-.-

ICiiSPIVASA 
~-- 11-1935 

Bupn4erde Londrada, 10 veya 15 Mısır değildir ki oreda lngilizler Ja- Zecri tedbi;lerin tatbikına bat· 
milyonluk bir istikraz yapmak için pon mallan üzerine bir resim daha Janmaaı üzerine doğacak müıkül
Sovyet Ruaya aefa:.et1'ıe lngiliz finana ilave ebinler. lerin halli için Türkofiain göndere· 
adamlan aruında bir müzakereye gi- Diğer taraftan Büyük Britanya, ceii izahname dün de gelmemiştir. 
rifildiği haber verilmektedir. Çin piyasaaının ancak yüzde 12 aine Oteyandan, balyaya ihracı mem 

Bu, iki devlet araaındaki münaaeba- hiıkimdir. Japonlann aıağı yukarı nu olmıyan maddelerin de yola çı
tın, bu kaGar adu ve finannl konuı· 100 milyon nülualu fimali Çin eyalet· kanlamıyacağı hakkında bir şayia 
malare kadar ilerlediğini göıtermek lerini kendi kontrollan alhnda müa- dolaımaktadır. Bu, İtalyanın ken
itibarile tayanı dikkat olduğu gibi ya. takil bir federasyon ' yapmak iatemele- diaine ihracı memnu olmıyan mad
pdacak i.atikrazm mahiyeti İböarile ri, buradaki lngiliz menfaatlerini hay· deleri de almak iatemediğinden 
de mühimdir. li ..... ca1ı mahiyettedir. doğmaktadır. ltalyaya gönderil-

Moskova Jimdiye kadar Londnada lngZiz finam adamı Sir Leih Ro.a'. mek üzere hazırlanan 500 kilo af. 
kredi ~~ıı de~ilclir. Fak~t ~ütün un çme 10 mil•on lnşriliz liraaı ik- yon dün de gönderilememiıtir. U
bu_ kredıl~? hep~ k ... vadelıdar. Ve raz etmek için Şanghayda yapbğı te- yuıturucu maddeler inhiaan afyo
daiııla !uyuk Bntanya. mallanm aa- ıebbüal• henüz müapet bir netice nun ltalyaya ihracı memnu mad-
bnalmaga fM'8DUftD' Şimdi yapılmak • tir deler araaında olup olmadığını 
i&tenen iHikraz iae İs veya 20 aene- Yeıı;:ıet111ı • -'=nce, lt.ı .. __ aormuıtur. Gelen cevaba göre hal-
de ödenmek üzere uzun vadeli ola- ~~:~ ~--tatb"k• .. yara I!' yaya afyon ihracı aerbeattir. 
calat1T. zl.ecrıih bnmerı; __ ,_ 1 1

- uze-~ 
1
n1rz· Bununla beraber uyuıturucu 

Vaziyeti anlatalım: ~-- ~~ oktullUll muteea.ır 0 aca- madeler inhiaan bu ciheti ltalya-
B .. ük B "tan il C....- R •""- fUpue Y r. dan aormadan afyonu yola çıkar-uy n ya e ~ .. 7 et uaya ş· eli trol ..1_• ,_.. _ 

arasmda yapılan tİc:a"."'Ct muabedeai, it nn pe • uemır, •omur Ye P8· mamayı dahıı muvafık görmüştür. 
hacmini kafi derecede büyilltememit- muk sibi ma~deler .üzerine konacak Gelecek cevaba göre hareket edi -
tir. Göründüğüne göre bu neticeye amba-go, lngıltereyı ltalyaya yalnız lecektir. 
vannak için ya Sovyet mallanmn in· kereste ve ha':"an gönderen Macarİ•· 
giltere pİyaaalarındalri revacını temin tandan daha zıyade aanacaktır. 
etmek veyahut, Büy\ik Britanya mal- lngilizler, bundan dolayı bilhaaaa 
larnu Ruayaya kredi ile satmak la- 14i•tihsa.I vaaıtalan" için yeni mabreç
znndll". Bunlardan birincisi çok güç- ler bdlmak mecburiyetindedirler. 

ltalyan gemileri ih
rakıve alabilecekler 

tür. lkinciaini ise ancak uzun vadeli lıte Sovyet Ruaya ile yapılan mÜ· 
kTedilerie tahakkuk ettinnek kabildir. Zflk~ler bu vadide ablmıt ilk adım. 

Filhakika Moskova ile Londra ara- dil". Bu Moskovanın da menfaatine
amdüi ticaret denldepnesi Rusyanın dir. Cünkü yapacağı iatikrazı, müsmir 
çok lehinedir. 1934 aeneainde Ruaya- aahalard" kullaıMuk yani lno;lte
nın lngiltereye olan ihracatı aon do- recfen mrkina ve aaİ""e aatrnalacaktll". 
kuz ay zarfında 13.800.000 lngilia Ji. Bu istikraz ehr tahakkuk edecek 
raaı tutarken, lnlt'İlizleri.n Rusyaya oluna, bugün Uzak Şarkta ve Avru
göndenfilde.-i malların yekunu an- pmıın birçok sahala.PJnda müşterek 
cak 2.700.000 e baliğ olmuştur. memaaderi bı•lnnan iki devlet an.,ın-

Aradaki ~le çok büvüktür. dalıi tica•i illriler daha ziy,.de takvi-
Onun için, uzun vade ile yapılan. ve edilmit olmakla kalmıyacak, bel

•e hedefi, Büyük Britanya mallanna ki ı,; .. kaç Sel"ledir dünyayı saran eko
mahreç temin etmek olan bir istik- nomik k"İ7.den aoma yeni bir devre
raz, faizleri bit- tarafa bn'akılaa bile, nin de açılmııdc: üzere bulunduğunu 
lnP.ilterenin çok lehine olı.caktll'. iapı'lt edecektir. 

Zaten lngiltere, bugün birçok ml\h- O da dev)et!er ara11nd11 güven ve 
l'ederini kaybetmiı vaziyettedir. He- emniyet rejift,;.,in teenüa etmeğe 
le Birleşik Amerika devletlerile Ka- baırfaf'Jlaıırdn'. Cü,.,kü uzun vadeli ve 
nada araaında yapılan ticaret nıuka- az f,.jzli krerfi!er hid,;r tarafın zaran
ve1eı•.i, Japonlıınn arsruluııal ticarette "" olmıvarıok. an~lusal mübadelevi 
Miihim bir rol oynamai?a baalamaları, takviye ettikJe.-i zaman, daima ~ven 
T "~liz ih"'catrnr büsbütün unmıatır. ve emn:vetin te•ıt•;;,. ettiğini ıöate
Brezilya, Cenubi Amerika devletim rir. -Mümta~ F AIK 

Benzin, petrol, kömür veaf.ire si
bi yanıcı maddelerin ltalyan gemi
lerir.e verilip verilmiveceği hl!.k· 
kında tereddüde dütülmüıtü. Ev
velki aktam geç vakit Ankara ile 
yapılan telefon konu•malanndan 
sonra durum acele ;ncelenmit ve 
dün öf leden aonra bu husuata ke
~in t!mİr gelmistir. Bu emre göre 
:hrakıye macMeleri lt11lyan gemİ· 
lenne verilebilecektir. 

lhrakıye meaeleainin bu auretle 
neticele~ai bilha1111l ltalyava 
da ihracat eşyaaı götür~n gemile
rin müıkül durumunu düzene aok
muıtur. 

Balık ihracı clurdu 
Son birkaç gün içinde ltalyaya 

balık ihracatı çok azalmıt ve iki 
gündenberi tamamen durmuıtur. 
Alakadarlann fikrine göre bu dur
l{unluğa sebep balığın az çıkması
dır. Ayrıca Yunaniatan da çok 
m'1ctarda balık çekmiştir. 

Bütün bu aebepler balık fiatlan· 
nın vükaelmeaine de amil olm\lf· 
tur. Bu Yiikaelit bir çift torikle 
30 - 35 kuru.tur. 

Motörler balılc belcliyor 
lkj stld• tu~ly hahk. ...heınan 

ı.-..W lleill ,e nn ililıyacını kar-

- .-
PARAL A R Keten tohumu - ,-

AFYON 
Al11 -Sterlin 618, 

Dolar 124, 
20 Fransız Frangı J6~. 

20 Liret 173. 
20 Belçika frangı 81. 
20 Drahmi 23. 
20 İsviçre fr. 815. 
Florin 82. 

20 Çek Kuron 92. 
Avusturya ıilin 22. 
Mark 32, 
Zloti 23. 
Pengo 24. 
20 Ley 14. 
Leva 22. 
20 Dinar 52. 
Yen 33, 
lııvec; kuronu 31. 
Altm 937, 
Mecidiye 52.7 5 
Banknot 235, 

ÇEKL ER 

Paria üzerine 
lnciliz liruı 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Penco 
Ley 
D•nar 
Yen 
Cerne>•t'tl 
lsvcç kuronu 

ESHA M 
ı. Bankası Mil-

" • N, 

" " 
H. 

Anadolu% 60 
" % 100 

Sirkctihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkos 
Reji 
/A ~ıan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat netirmencilik 
Sark eMrkez Eczanesi 

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

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

938,-
53,25 

237,-

12,<MI 
620,SO 
0.79,45 
9,79,SO 
6.69,62 
2,45.75 

63,69,50 
1,17,60 

19,20,93 
4,24.25 
1,97,45 
4.11.-
4 §1 40 

&S.77.55 
S4.tf\.3J 

2 71 SO 
tt ... 

3,12,25 

92.-
9,70 
9 ,80 

25,70 
42,-
15,-
23.-

8,25 
14,75 

?,17,-
8,95 

61 ,25 
23,-
8,SO 

10,25 
4,20 

TAHVİ LAT 

!!?!."&.-ı ~-- 4'J: K;M -
" 

il 

İnce 
Kaba 

-.--.-
NOHUT 

tıpan ya 
Kalburlanm~ 
Naturel 

- .--.-- ,-
DARI 

Beyaz 
Sarı 
Susam 

-.--.--.-
FINDIK 

İı; tombul 
lç sivri 
Kabuklu 

-.-- .--.-
Oilak 
Ana mal 
Çenıelli 
Deri 
Kaba 
Sarı 

TİFTİK 
80.0S 
- .-- .-- .-- .--.-

YAPAK 
Anadolu kırldin 
Anadolu Tabak 
Trakya kırlıcnn 
Trakya Tabalıc 

-.--.--.--.-
YUN 

Yrkanmq (güz) -,-
BEY AZ PEYNİR 

-.--.-Tam yafh 
Yarnn yafh 
Yatsız 

KAŞAR PEYNİRİ 
Yatlı 
Yatım 

-.--.-
ZEYTİNYAOJ 

Ekstra 
1 inci yemeklik 
2 inci yemeklik 
Sabunluk 

-.--.--.--.-
NEBATlYAÔ 

A.1 çiçeti tasfiye 
Haıha, taıfiye 
Pamuk tasfiye 
Susam tasfiye 
Bezir piımiı 

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

Ekı. Eks. 
Ekstra 

72 k. 1200,-
1120,-
990,-
790,-

1 inci yumu. 72 k. 
1 inci sert 

BORSA DiŞi 

ÇAY 
(Kilo ... am heaabiledir) 

ıs 

o 

6212 K. 

40 Ç. 
20 Ç. 

510 ç . 
991 Ç. 

Kı. S. K,. S. 
Cava 260,- 360,-
Çin - ,- - ,-
Hindia 285,- 350,-
Seylan 265.- 860.-

~ - · LJJ;!;.wnır-~-r.~\T'Ar===-

YUMURTA 
MARSILA YDA: 1440 hk san~ 

lardan Mazagan ekstra 540 - 550, 
Selekto 630-700, Kazablanka eks~~ 
540 - 550, Selekto 680 - 700, Tr...
lus cinse göre 340 franktır. 

1000 lik aandık 
Yerli cinse göre 635 F rank. 

100 adedi 
FilipviJJe yemeklik 34 - 35, ~~ 

yemeklik 38 - 40 Alger yemelP'"" 
38 - 39 franktır. 

LONDRADA: 
Polonya 61 - 62 Kg. 11. - ıı.4. 

59 - 60 Kg. 8. 4 - 9., karıtık 1'1· 
9. 4 - 10, Çin taze Kg. 9. - 9.4, il 
taze Kg. 8. 4--8.6, Menekte Kg. s.6, 
beyaz şi\ine satılmıştır. 

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

Gr. 10 3-4, 55 Gr. 10, 50 Gr. 9, 45 GtÔ 
8 1-2, Taze 65 Gr. 11 1-4, 60 Gr. 1 
1-2, 55 Gr. 9 3-4, 50 Gr. 8 3-4, 45 Ot• 
8 1-4, Orta 60 Gr. 8 1-2 tiline. 

Holanda, Danimarka, Isveç, Nor
veç, Fenlandiya, Belçika, Irlanda 1: 
Estonya: 65 Gr. 11 1-2, 60 Gr. 1 
3-4, 55 Gr. 10, 50 Gr. 9 şiline. 

Bulgaristan, Macaristan, Yugotla~ 
ya: 65 Gr. 11 1-4, 60 Gr. 1 O 1-2, 
Gr. 9 3-4, 50 Gr. 8 3-4, Frigirifiye ~! 
Gr. 10, 60 Gr. 9 1-2, 55 Gr. 8 3.4, ~ 
Gr. 8 1-4, 45 Gr. 6 3-4 şiline. 

FINDIK 
MARSILY ADA: 
Kabuksuz Şark 650, Giresun 660t 

Napoli 6745, Romen 900, Tarra"'
8
": 

610, Kabuklu Şark 290, Napoli 2 ' 
Napoli kriple 310, Napoli kar11ık ~SO. 
Sicilya 285, Sicilya kriple 31 O, Sicil?! 
karışık 290, Tarragon karııık 3.., 
franga satılmııtır. 

HAMBURG: 
Kabuksuz vadeli 60, kabuklu vadr 

1i 26 - 28 T. lirasına satılmıttJr• 
ZEYTINYAGI 

MARSILY ADA: 
(C. I. F. cinse göre) 

Tunus 1 inci tasir 380 - 400, Z ~ 
ci tasir 375 - 385, infigeable 380-' 
400, Cezair Sufine 340 - 360, ~ 
jas 200 - 210, Andalousi hazır ": 
170 - 180, Adi hazır mal 180 fraJl•· 
satılmıştır. 

HAMBURGTA: 
lspanylı hazır ilk tasir 240 Ps.. fi' 

Zahire Borsasında Buğday 
Fialleri Düşmeğe Başladı 

111ılıyacak kadardır. Bunun icin de 
ihracat yapılamamıştır 20 ye ya
'un Yunan ve ltalvan balık motör
leri. torik almak icin beklemekte· 
dirler. lstenilditi kadar brıhk çı
karaa bunı ..... a vü1detilecektir. 

Anadolu mümessil 
43,50 
45.90 

<Kilo•r•m he1&biledir) 
1'1. S. Kı. S. 

~li 2 tas!,! 240 ~~:: ~taly~ hıfff' -, 
Fransa hazır ilk tasir 510, vadeli Jl 
franga satılauttır. 

Zahire bonaaında dün de önem
li aatıı olmamıflll". Satıılar hemen 
hemen yalnız un üzerinde olmut
tur. Birinci yumuıak un 850 ile 
,1075, birinci aert un 790 ile 830, 
ekstra ekıtra 1200 - 1300 ve eka
tra unlar da 1120 kuruıtan mua
mele ıörmüttür. Genel un aatışı 
1481 çuvaldll". 

Yumutak buğday 7,25 - 7,20, 
sert buğday 7,25 - 710 araaında 
muamele görmüı ve her ikiainden 
de 431 ton aatılmıttır. Buiday fiat
larında diqüldük göze çarpmakta
dır. 

Gelen maddeler 

Dün Anadoludan, Trakyadan ve 
muh:elif limanlardan tehrimize 
243 ton buiday ve 52200 kilo un 
gelmiıtir. Bundan batka 68580 ki
lo arpa, 19900 kilo mercimek, 
12550 kilo kabuklu ceviz, 78746 
kilo iç ceviz, 30000 kilo bulgur, 
21000 kilo çavdar, 22329 kilo 
fasulve, 14662 kilo beyaz peynir, 
18000 kilo irmik, 79000 kilo mıaır, 
21000 kilo nohut, 16200 kilo zey
tinyafı, 3080 kilo katar, 316 kilo 

No. 10 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

- Evvelki gün mü? Durunuz, dü
tiineyim. Ah, evet, öğle ve akşam ye
meğine buraya geldi, ben de kendisi
ni istasyona kadar götürdüm. 

- Dünkü cuma günü de geldi mi? 

- Dün, aabah yedide geldi. Saat 
dörtten evvel de bu odadan bir yere 
kımddamadık. 

Nikol, bu verilen cewpların evvel
den hazırlanmıt cevaplar olduğunu 
hemen anlamıştı. insanlar vardır, ya
lanı hakikat ka olr kuvvetle ifade e
derler. Bu kadıncağız da o soydandı. 

Nikol evin içini dolaıtı. Fakir bir 
tuvalet kabinesi, bir mutfak, bir tio
lap. Dolabı açtı, elbiselerin arasında 
bir yol çantası, tiıkin iri bir valiz 
gördü. 

Birden arkaya döndüğü zaman, 
genç kadının a§ıkına manalı bir cöz 
işaretini yakaladı. O zaman valizi aç
tı. 

Bir tarafında kadın çamatırlan, bir 
cilt iskarpin, ild elbise, öteki ı;tözde 

afyon, 250 kilo keçi kıh, 4387 kilo 
tiftik, 16350 kilo yapak ıelmiıtir. 

Balık fiatleri arttı 
Son günlerde balık fiatlannda 

hisaolunur derecede bir yükaelit 
görülmektedir. Bunun aebebi az 
balık çıkmaaıdır. Bilhaaaa torik 
fiatları çok yükaelmiı ve bir çift 
torikle 35 kuruıu bulmuttur. Evel· 
ce 20 ile 30 kuruı araaında aatılan 
torikler timdi 50 - 60 kuruta ve
rilmektedir. Fiatlann yükaelmeai -
ne Yunaniatan Ye ltalyanın balık 
çekmeai de amil olmuttur. 

Kahve 2 kurut artb 
Son zamanlarda kahve atoku a • 

zalmıttır ve bunun aıeticeai olarak 
ta kahve fiatlan kiloda 2 - 3 ku
rut kadar yükaelmittir. Bu huauata 
yaptığımız aoru9turmalara göre 
kahve fiatlan daha fazla yükıel
miyecektir. Çünkü azalan atoku 
telafi etmek için yeniden kahve 
aiparit eclilmiıtir Yeni stok gelin
ce kahve fiatlan normal teklini a
lacaktır. 

bir veston ve erkek gömlekleri.. 
Nikol batını kaldırarak sordu: 
- Bir yere .mi gitmek istiyordu-

nuz? 
Baron hayli içerlemitti. 
Ona doğru yürüyüp: 
- Bu da ne? dedi: sizin böyle eş

y~yı karıttırmanıza kim izin verdi? 
Bu sizin yaptığınıza . baskın denir. Ne 
salihit'et1e? Elinde bir emir var mı? 

Nikol, çilesinden çıktığı pek belli 
olan ve gözlerinde cidden öldürmek 
arzusu görülen bu adamın karıısın

da, tehlikede olduğunu hissetti. 
Cebinden revolverini çıkardı ve 

hasmının karşİsına dikilip: 
- Dün sizi Kuzey gan tarafların

da görmüıler, elinizde de iki valiz 
varmış .. Sizi metresinizle görmütler. 

Baron: 
- Lif 1 dedi. Lif 1 nereye gitmi -

şim? İşte buradayım. O halde istedi
ğiniz ne? Açıkça .CSyleyin. Beni ne ile 
itham ediyorsunuz? San sarfı ka
nttırmıf olmakla mı? Belki de •.• 

Daha yavaı sesle devam etti: 
Belki de Lesko babayı öldürmüt 

olmakla .. Buna varmak istiyorsunuz 
değil mi? 

Boiuk bir ses duyuldu. Eliz "Mas
aon bembeyaz kesilmit. boğulur gibi 
oluyordu. 

İSTİKRA 

Türk Borcu I 

1 ta1yan adalarmda 
açlık tehlikesi 

" 
,.II 

,, ,. III 
İstikrazı dahili 
Ergani 

ZLAR 
25,lS 
23,15 
23,40 
94,-
95,-

Camlık, lıcöocbent -.- 8,50 
Dörtlröşe, llma, yuvL -.- 7,75 
Mıhlık, silme -,- 8,50 
Potrel -,- 7 ,SO 
Siyah çember -,- 9,50 
Yuvarlak (6 mm. ve aıatı - ,- 8,50 

,, " (oluklu) 16,- 16,50 
Siyah saç 11,50 12,SO 
Karfiçe 10,50 12,25 

Kaı. 23 (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Zecri tedbirle· in tatbikı 
münasebetiyle, adalarda oturanlar is
kelelerimizden mühim mübayaada bu
lunmutlardır. Bilhassa kazamıza çok 
yakın olan Meyis adası sakinleri gün
de bi-kaç sefer yapmak suretile fa. 
sulye. patates, nohut ve mercimek al
mışlardır. Verilen bir habere göre 
Meyis adas•ndan lskenderiyeye mü 
him mikdarda un sipariş edilmi!f. faka 
Mısır hükumeti un bedelinin Mısır pa 
rası üzerinden ödenmesini şart kostu 
ğu için bu siparişin ayın 18 inden ön 
ce teslimine imkan görülememiştir 
Meyis sakinleri, ac kalmak endi~esi 
ne düşmil~lerdir. Rodostan gelen ha 
berle·e göre. Italya hükumeti Rorio 
ve di~er adalarda zecri tedbirlere kar 
eıı tedbir ~lmıştrr. Ilk olarak şahısla 
elinde bulunan gaz, benzin ve ispi· t 
ya vaz'ıyet edilmiştir. Lokanta milş 
terilerine bir tabaktan fazla yeme 

23 ikincire~srin Cumartesi _C_in_1ıc_o ________ 2_1_.-___ 2_8_.-_ 

ZAHiRE B ORSASI DERİ .. ltlenmif,, 

- (Kilo.ram he1&biledir) 
. Istanbul Tecim ve Zahire Borsasın 

maddeler ıun-da dün muamele gören ~· 

. . 
t 

. 

. 

. 

. 
s 
. 
r 
o 
. 
k 

- Ne diyorsun? dedi; seni adam 
öldürmüş, ıu Garşt'lki herifi öldür
müı olmakla mı itham ediyor 1 

Baron gülmeğe başladı: 
- İnsanın öyle diyeceği geliyor 1 

Rica ederim, bay enspektör, şakanın 
bu kadan yeter ... Karımdan sorauk
larınızı sordunuz. 

Yavıaı yavaş hiddeti geçiyor, ken
disini zaptediyordu. Nikol elini ta • 
bancasının tetiğinden çekti, sofaya 
doğru yürüdü. Dotrey hala acı acı gü
lüyordu. 

''Ahı Bu polisleri dedi: ilk defa o
larak onları işbaıında görüyorum. A· 
ma hep böyle çam deviriyorlarsa doğ
rusu halimiz yaman 1 A efendim, 
bu valizler kaç haftadan beri hazır. 
İkimiz şöyle bir yola çıkmak. güney 
taraflarında bir gezmek istiyorduk. 
Sonra olmadı, gidemedik. 

Genç kadm, iri mavi gözleri bir 
noktaya dikilmit. dinliyor, ikide bir 
de kendi kendine söylenir gibi: 

- Seni ithama cesaret ediyorlar 1 
Sana adam öldürmüı diyorlar ha 1 di· 
yordu. 

O anda Nikol, ne yapması lizım
geldiğini iyi görmüttü. Her ıeyden 
önce bu iki a11kı biribirinden ayır -
mak, sonra Baronu polis direktörlü
iüne 2ötilrmek ve hemen evi basıo 

tardır: 

Cinai Kı. P. Miktan 
ARPA 

Yemlik çuvallı 5, 35 25 

" 
dökme -. 

BU ODA y 
Sert 7, 20 386 T 
Yumuşak 7 ,25 45 
Mah!Qt -. 
Ek .. tra -. 
Çavdar 6, 

MISIR 
85 

Beyaz çuvallı - . 
Sarı çuvallı 5, 35 83 
Kepek -. 
Razmol -. 
verilmemesi ve fırınla rdan vesika ile 

mda emir çıkarıl
di r. 

ekmek•lmması hakk 
dı ~ ı haber verilmekte g 

araştırmak için amirleri ile anJ.aımak. 
Bu işi bizzat yapmaktan hotlanmazdı 
ama çaresiz katlanacaktı. Tahvilat o
rada ise ne yapıp yapıp onların bir ke· 
re daha kaçırılmasına mini olmak i
cap ediyordu. Kadına dönüp: 

- Siz beni burada beklersiniz, de
di. Size gelince, mösyö .. 

Eli ile açık kapıyı gösterirken öyle 
amirce bir tavrı vardı ki Baron boy
nunu eğdi, öne geçip üç merdiveni in
di ve otomobilin arka koltuğuna yer· 
leşti. 
Sokağın kötesinde bir belediye me

muru, gelen geçen arabaları idare e
diyordu. Nikol, onun yanına gidip 
kim olduğunu söyledi ve otomobile 
de, içindeki adama da göz kulak ol -
masını rica etti. Sonra evin en alt iM· 
tını iıgal eden küçük meyhaneye gi· 
rip telefon bapna gitti. Poliı dairesi
ni istedi, fakat adliye zabıtası daire· 
sini bulmak için hayli bekledi. 

Hele tükür! Siz misiniz, Löfebilr? 
Ben, kibarlar ilemi ııabıtasından Ni
koJ. İyi dinleyin, Löfebür, bana he -
men iki kiti gönderir misiniz? Voji
rar sokağının Lüksemburga çıkan kö
tesine.. AJlo 1 sesinizi biraz yükseltir 
misiniz, dostum. Ne diyorsunuz? Ba
na S.-nkluya mı telefon ettiniz? Ben 
Senkluda deiilim ki ... Nevmie? Beni 

Kı. S. x,. s. 
Sıiır I 120,- 150,-

" il 105,- 125,-
Manda I ııs.- 125,-

" 
ll 100,- 110,-

M .. ia 
Elvan I ad 60,- 65,-

" II • 40,- 45,-
Beyaz çekme I " 50.- 90,-

" • II " 35,- 45,-
Sahtilan 

Elvan I " 75.- 115,-

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

" il " 55,- 56,-

görmek mi istiyorlar dediniz? Kim? 
Direktör mil?. Ben de timdi geliyor
dum .. Ama önce ıiz bana iki arkadaı 
gönderin.. Hem çabuk olsun.. Hat 
Löfebür, size bir söyliyeceğim daha 
var. Hüviyet tetkiki dairesine birini 
gönderin de sordurun: Eliz Masson 
iıminde, Foli Berjerde figüranlık et
mit bir kızın onlarda sicili var mı? 
Eliz Masson .. ,, 

On bet dakika sonra, bisikletlerine 
binmiş iki polis memuru geldi. Nikol 
onlara Eliz Massonu tarif etti, üçün
cü katta .>turduğunu söyledi, onun 
kaçmasına meydan vermemelerini ten 
bih etti ve kendisi Baron Dotreyi Em· 
niyet direktörlüğüne götürüp orada 
arkadatlarına teslim ettL 

il 
Direktör Mösyö Gotiyenin öyle saf, 

bön bir hali olduğunu görüp te 
aldanmayın, o gözü açık, gayet bece
rikli, ince, muhakemesi yerinde bir 
adamdır. Odasında oturmut. Nikolü 
bekliyordu, yanında da kıaa boylu, ol
dukça ya§lı, fakat henüz dinç, omuz
lan geniı bir adam vardı. Bu adam 
Nikolün birinci derecede amirlerinden 
komiser Moleon idi. 

Direktör Nikolü görünce: 
- Bu da ne demek, Nikol? dedi. 

Ben size. bizimle daima temaı ede· 

YUN 
MARSILYADA: 
Anadolu yıkanmıt 8. - 8.50, ~ 

kanmamıı 4. 50 - 5.50 fran&• il 
mııtır. 

Frank düşüyor nr-
Son günlerde frank önemli ~ 

'tarda dütmeie baılamııtır. f• 
aaat bete doiru gelen aon tel~...il 
lar frangm 30 aantim düt~ 
göateriyordu ki, bu miktar çok,-. 
hemmiyetlidir •• Bu dütüklük •, ... 
zamanda Nevyork, Londra •• _ _... 
ris bonalannda da aynı ~ 
hiuedilmiıtir. ""'11!_ 

l.tanbu"1a el• 
Frangm hiaaolunur de~,

dÜflDeie bqlama•ı frankla t .,cif 
edilen eshamın da sukutunu :;.a.
olmuttur. Frank ile tediye -__ _... 
eaham ve tahYilatın Paria b..--..,. 
da da düımeie batladıfı ha...., ....... 
rilmektedir. İstanbul borsa 
büyük iıler görülememektedir· .,-

ceksiniz diye yüz defa sö~ICJI!~ 
mi? Halbuki iki günden bert ': bit 
hiçbir haber yok. Senldu koıultC ~ 
yandan, benim gönderdii~ • clJ" 
bir yandan, ıiz de baıka bır yao ~ 
çalıtıyorsunuz. Aramızda rabıta Jlllt"' 
Hepiniz §Öyle anlaııp bir plAJl 
muyonunuz. ttll"' 

- Yani, bat direktör, müd*f~ ır 
villeri iti ile Bikok cinaye~ ~yır 
tediğiniz gibi ilerlemediih" 
mek istersiniz? 1 

- Size de öyle gelmiyor oıo pol• 
- Benim pek tikiyetim yo~dld" 

rusu ben de bu işe pek sarı bil~ 
Beni eilendiriyor ama. ~e . JleP" 
pek iaımadı. Çok parça bır ıt· 1'_ 
ke-1dl bavaıına iş gören ve. ~,re'"' 
çürük tütaya basan üçUncil '!°._, 
de adamlp.r. Aralarında ~irlik bİ' Jll' 
İnsanm bıfııına töyle cıdclS 
sım çıkmıyor. 

Direkt8r: ~ 
- O halde, dedi, ais bu iti rot' ; 

Moleon Arsen LUpeni tanı ~ 
v tı o .. vaktile ona karp ugrat • bil JaO 

itlerine alıtkınlığı vardır ve 
ıusta hiç kimse onun kad&r·• dOJ" 

Nikol direktörün masasınaUi ~ 
ilerledi. heyecanda olduğu ~ .. 

(Afw-. 
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"Diyarbekir, yeni gelişme ve 
yükselme devrine giriyor,, 

Diyarbelıirin bqünlıü 
elıoı omilı d u r u m 

"'~Yilk sanayi, Diyarbeld-de henilz 
~f etınemi9tir. Buna mukabil kü
ller ~nayi hayatında Umit verici bir 
hakleyı' vardır. Demircilik, kuyumcu
~· bakırcılık, taşçılık, testicilik, ma-
1.i ~Oıluk, boyacılık ve oymacılık t?i
lPeı.... Çlik el san'atlri ile, mantincili.k, 
C1lJ '~ilik, 'kilimcilik, bezcilik ve putu
tit ~. Ribi tezglh işleri çok ilerlemit
an.:.0ilbaasa mantin denilen ipekli ku
~~· piyasada tanınmı9 ve lzmir 
t;sıstnde altın madalya alm11tır. El 
~lannda islenen bu kuma'llar, 
1ıa..ı~- elekt-;ği bittikten sonra modern 
.._..tla çıkartılabilecektir. 

Ba,lıca ihraç 
maddeleri nedir? 

~rbektrin ihracat maddeleri şun
lıtd : Buğday, arpa, pirinç, udeyağ, 
~ t1ll içi, mazı, kitre, coviz içi, pa
~ ~tı. keçi kıh, barsak, kösele, av 

a erı, ipek. koza ve ipekli pusudur. 
~ llladdelerden başka külliyetli 
~. rda aınam ihracatı da yapılmak-

~ ilaracot maddelerind.,. .,. çalı 
...,_~>'~arpa, pirinç, maaı, ltitre, 
~ ~ badem içi ihracatı J'O
ı. ~ır. Banlan 6iMen en ,,,.. 
~~ qyor. Yalna _,. ..,.e. 
J'~ .:. Sllri_,. Hiilııimeti tarallltllan 

...... .l'e nwıllanna lıula p,nriilt 
~~ için talebe 6ÖN ihracat 

l>t -ntı.)IOr, 
~°'i>ekirden yapılan ihracata na
~ ithalatı azdır. MeseU 932 ıene
l.ıoo '170.045 limhk ithaltta mubbil, 
~ ·198 1lralılr ihracat yapılmııtır 
\ii. ~ltllda 330.853 lira gibi önemli 
---~..-.dır. Müteakip yılların ih-

•e ithlliitmda da ayni ve belki 

Bütün şehir yolları 
parkeye çevrilecek 
Halkevi Binasının önünde Bir 

Anıt Meydanı Açılıyor 

Yeni Dijıarbelıirtlen bir 6Örüniif: Liae oe Nn'atlar oltulu cadden 
Yakın çailara ıelinciye kadar Di- ı mezbahuı, urayca son zamanlarda 

yarbekirde büyük bir su derdi vardı. istimlak edile· ek üstelik yirmi bin li
V'aktile yapılmıt olan au kanalları ra harcanmak ıuretile fenni bir oiçi
zamanla yıkılmıı ve kapanmış oldu- me sokulmuı ve halkın temll: et ye
ğu için tehirin içme suyu çok kötü mesi temin olunmuıtur. 
bir ~aı .. al~ııtı.. Bundan ~ş. yıl ön- Şehir içindeki ana caddelerin he-
ce buyük bır hımmetle su 1f1 ele alı- . . . . . 

k 220 000 l. h k men hepsı bu ıkı yıl ıçınde onarıl-nara . ıra arcanma aure-
tile tehirin hayatı meaabealnde olan mııtır. Bunun için 20.000 liraya ya-
su, demir borular içine ahnabilmit- kın lir para harcanmııtır. Şar için 
tir. Hail bi.çok şehirlerimizde halle- deki yollar için parke esası kabul 
dilemiyen su işi buıün Diyarbekirde edilmiı. her yıl bir bölilm parke ya
halledilmit ve Diyarbekir Türkiye- pılmak suretile birkaç yıl içinde ,ehi
nin en aüzel sularından birine ka- rin bütün ana yollan parkeye çevri
vuımuıtur. lecektir. Bu yıl urayca bir muaye"\e 

Çok eski bir Tü. k tehiri olan Di- ve miipvere evi açılmıttır. Burada 
yarbekirde vaktile yapılmıı" timdi- süt çocuklarma pa'"Uız bakılmakta 
ye kadar kullanmakta olan mUkem- ve yoksulların ilacı urayca vrrilmek
mel pllnh bir kanalizaeyon teşkilAtı tedir. 
vardır. Bu kanalizasyonun bazı bo- Dağ Kapısı antresinde yeni yapı
zuk kıannları aon zamanlarda uraym lan Halkevi binasının önünde bUyiak 
önemli çabtmalarile onartılmıf vr ve modern bir anıt meydanı buırlan
kanalizaayonun bulunmadığı bazı maktadır. Bu~ya Atatürlriln büvıik 
mahallerde yenici= kanalizasyon ya- bir heykeli konulacaktır. Heykel için 
pılmqtır. 25 bin liralık bi? tahsieat aynlmrştır. 

Eakiden fena bir durumda bulu- Bu i9in ilkbahara kadar bitmesine 
nan ve ihtiyacı karplayamıyan ıehir çalıplmaktadır. 

Bayındırlaşan 
Diyarbekir 

Diyarbekir Halkevinin 
Yll Başardığı işler 

Bu 

Güzel San'atlar Şubesi, Büyük 
Muvaf f akıget Gösterdi 

K6yUiler arasında a~ılan müsabakalar 

Hallıeuinin oçtıiı miUabalralanı İftiralı etleıı lroyliılertlen bir ,,..,,. 

Diyarbekir Halkevi ilk açılan on 1 6 - Spor ıubeai, Diyarbekirde mev 
dört halkevlerinden biridir. Zengin bir cut bulunan A - Yıldız ve Bozkurt ku
killtür kaynağı olan Diyaıbekirde, lüplerinin teknik dairesinde ça1ışmala• 
Halkevi çahşmalan çok verimli ao- n ve ilerlemeleri için müeabakalar 
nuçlar vermiıtir. Dokuz ıubeaile ve açılmııtır. 

çok kUTVetli elemanlarile çalrıan bu Köycüler ltolunan ltöyler-
Halkevinin bu birkaç yıl içinde yap- de ;yapılı incelemew 
tıiı itleri sıra ile yazıyoruz: 

1 - Diyarbekir köy1Ulerinin dilini 
ve lehçesini düzeltmek ve kendilerine 
yurt bil&iıi öğretmek makaadile Halk
evi iki yıldanberi Diyarbeki e bağlı 

' 
7 - Köycüler tubesi Diyarbekirin 

1 köylerde öz türkçe ile yurt bilgisi mil 
1 aabakalan açmıt ve 130 köylüye 6z 
: tilrkçe ve lehçesi düzıün ı 50 köylüye 

de yurt bilciai öğı'etmiftlr. Her yıl 
mayıs ayı 10nunda yapdan bu müsa
bakalarda birincilik kaz.ınanlara dört 
öküz, ikinciliği kazananlan iki öküz, 
ücüncülüğti kazananlara da bir öküz 
iır.mlye •erilmjf, diğerlerine de eh
llyetlerme ıö• Jiın#r Uradan be1 
liravl kadar para ikramiyeleri veril
miştir. 

birçok köylerine giderek, köylUniln 
soysal, tarnnael ve ekonomik dur~ 
lan Uzerinde incelemelerde bulunmut 
ve konu,malar yapmııtır. Bu ıube bil
haaaa köylünün dili üzerinde önemle 
çahpıalı:tadn'. Bu yıl Deveıeçidi na
hiyesinde sekiz köyde lehçeli düzıiln 
köylüyU lehçesi bozuk köylüye mual
lim yapmak auretile ikinci bir müsa
baka daha açmı,br. Bu müsabakada 
birincilik kazananlaTia, hocalık ya~ 
lara ikramiye verilecektir. 

Diyarbeltir llbayı Faia Erpn 

/er darafına 6idiı .,. •elitlerini te
min için Çermilr, Oamcmiye yolu
nun iltmaline çalıpnalttatlır. 

Mardin - Diyarbelrir fOMaİnin de 
onartılmcuına deoam olunmalıtaclır. 
Bu yolan Diyarbeltir içinden pçen 
lrrmaı tamoınlanmıf H cürnlaariyet 
bavramı yıldönümiincle hallıa açıl
mr•tır. 

llbavlılın -*lılt oe ft»yaal yar
dım itlerine 6elince; Di;,rırbelıirin 
nümane, mhrwuiye oe lrudaa tetla
uihaneleri oanlır. Banlar lreratli lıo
nıılarında çolı 'aydalı u. Hrimli 
bir biçimde çallflyorlar. Bilh .. .a 
ilbayfılt merlteaincle atma en çalı 
6Örülen bir hutalrlttır. Bununla 
airtıf"l'I için baltanlılttan bir ltu
ram açlımuı yalanda llilelrte 6ala
nalmaff•· Sailılt ue Soy.al Y .,.. 
clım Balıonlıiınco bu launıdalıi di
lef imiain onaylanaca~ını lnn>oetle 
ummalrtayıa. llbayl•fut 6enel .af· 
Lir durumu normal bir halJedir. 
Y ay6fn .,. bulQflcr laualılılar yolr 
6i6iclir. Göç,,..,. iıleri tamamen bi
tirilmİ.flİr. Gelen ~menler t.,,... 
men lrö~lere yerleffirilmif. hndile
rine mıiimlıün olan laer türlii wm/ım 
yaprlmıffrr. Bunlar için yapılan ev
ler 'enni ve Üdleri lıiremtilidir. ll
baylılrta _,.rlqtiril.,. 6öçm.nler bu 
pn tamarnile mütalril hale pl
ıniflerdir. 

Yerleştirilen göçmenler 
Diyat"beldrde &elip yerlqen cöç

men~eri iskln etmek için y eniköy ve 
IC4bil köyleri nümune lı:öyU olarak 
yapılmıttır .. ~~~ne köylerinde köy
lünün her turlu ihtiyaçlarını temin 
edece~ müc:_ueaeler Nrdrr. NUmune 
Jröylen malı imkan bulundukça arttı
rılacaktır • Buralara yerlqen cöçmen
ler vuiyetlerinden çok memnundur
lar. 

2 - Halkevi şimdiye kadar hallan 
bil~sini arttırmak için yüze yakın 

konferans vermiştir. 

3 - Temsil ıubeai ıimdiye kadar 
elliden fazla müsamere vermiş ve bu 
mOumerelerde (Kab-aman), (Akın), 
(Ozyurt), (Uyanq), (Mavi Yıldı
nm), (Şer'iye 'Mahkemeli), (Hinci 
Şayia), (latildil), (Baykuş) ve (Ca
navar) gibi piyesler temsil etmfttir. 

Diyarhltir. ... Wi,alı bir hsaftf 
4 - Güzel aan'atle- ıubesi, Hallıce

vinin en verimli ve özlü ça11f8D bir ıu
beaidir. Bu tube. Halkevinin yeni açıl
dığı uralarda. Diyarbekir türkülerini 
toplryarak halka on beş gUnde bir 
konser vermittir. Şimdi de çok kıy
metli on be• milnaiyenden teşkil etti
ii bir orkestra ile ~nael musikiyi 
yaymap ve prda yeni bir musiki he
vesi uyandr-mafa başlam11tır. Bu or
kes+rayı KUltUr Genel lnspekterlerin
den Tulunay kurmuı ve organize et
miştir. Geçen ıeneden itibaren kuru· 
lan bu orkeıt-a şimdiye kadar on beş 
konser vermi,tir. Bu orkestra Diyar
bekir için büyilk bir kazançtır. 

S - Halkevinin içtima! ya~ım ıu
beıi, timdiye kadar 300 yoksul ve ye
tim çocuğa elbise ve ayakkabı giydir
miı. kövlere doktorlar göndererek 
hasta köylüleri muayene ve tedavi et
tirmif, 500 köylü çocuğuna çiçt-k aşı
sı vurdumıut. itıç dafıtmıştır. Bu şu
be bu sene de Halkevinde bir trahom 
muayene ve tedavi evi açarak trahom
lularla mücadele etmiştir. Göz haata
hklan mlitehaaaraı Binbaşı Şevketin 
idaresinde yapılan bu mücadelede 400 
hasta tedavi altına alınmıı ve kendi
lerine paraaız ilaç dağıtılmııtır. 

1 - Halkevinin büyük bU ldltUpha 
aesiJ• Wr de okume od.Mı .. rdn'. lha 
ldltilphanec:len herkes istifade etmek
tedir. 

9 - Halkevi limn kurslarına da 
çok önem vermektedir. Evin franam-

w-' ·r ıu. ıl-futa or , 
c:a. in&ilizce, italyanca ve tican muha· 
aebe kunlan vardır. Bu kuralara et
li kadar heveekir devam etmektedir. 

10 - Halkevinin müze ve serci 
ıubeai de çok iyi çahımaktadır. Bu 
§Ube şimdiye kadar (ipekli kumat). 
(koza), (hububat), (meyva) ve (çi
çek) sereileri açmıı. Diyarbekirin es
ki eserlerinin fotoiraflarıru aldırta· 

rak iki bilyilk albüm vücuda ıetirmif 
ve sur üzerindeki kitabelere ait bir 
eeer hazıdamıttır· Bu eser yakınlarda 
kitap halinde baaıhp yayılacaktır. 

11 - Halk.:vinin bir de kadınlar 
demeği vardlr. Derneğin batkını Be
hiye Baturaydır. Bu dernek Diyarbe
kir kadınlannın çarpf ve 

0

peçeden 
çıkmalan için çok çalıtmıı. konferans 
lar vemıit ve Halkevinde büyük top
lantılar yapını§tıT. Derneğin bu canlı 
çahşmalarile bugiln diyarbekirde bir 
tek çarpflı kadın bile lı:almamıttar• 
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Marsilya Cinayeti Davası 

Suçluların Avukatı Adaleti Tahkir 
Edişinden Nasıl Meslekten Çıkarıldı 

c;orCjil'in kızı bir 
Müzikholde 
Dansözlük ediyor 

Matin'den: 
Londra kibar mehafili mühim bir 

meselenin dedikodusu ile meşguldür: 
Winston Cburcbill'in kızı Miss Sarah 
Churcill 23 Teşrinisaniden itibaren 
bir müzikholde dansözlüğe başlıya
caktır. Bu genç kız çok zamandanbe
r: dansa meftundur. Miss Churchille 
hususi bir akademide dans tahsil et
miş, eski ve yeni dansları öğrenmiş
tir. Genç kızın validesi kızının teşeb
büsüne asla mani olmıyacağını söyle
diğinden ebeveyni tarafından buna 
mümanaat edilmesi mevzuubahs de
ğildir. 

Fransada Esrarlı Surette Teca-
vüzlere UğrılJan 

"Le Journar' den: 
Fransada Sens belediye reisi Dr. 

Dupechez 25 mayısta geceleyin bir 
sinemadan çıkarken meçhul bir adam 
yanına gelmiş, doktordan yakın bir 
köyde doğurmak üzere bulunan bir 
kadının yanına gelmesini rica etmiş
ti. Doktor bunun üzerine hemen oto
mobiline binerek yola çıkmıştır. 

• 

Belediye Reisı 

Avukat mahkemeye hakaret etti 
Cumhuriyetin adaleti 

ve gürültü ile bağndı: 
bu mudur? 

Yugoslavya Kralı Birinci Alexan
dre ile Fransa Dış işler Bakanı Louis 
Barthou'yu Marsilyada öldüren Us
taşi Hırvat ihtilal teşkilatı mensupla
rının muhakemesine Fransa Aix - En
Provence mahkemesinde, mahkeme
lerine devam edilmektedir. Mahkeme
nin ikinci celsesinde suçluların 'vu
katı Desbons ile mahkeme heyeti 
arasında bir hacfise olmuş ve bunun 
neticesinde avukat mahkeme salonun
dan çıkanlmıştır. Celsenin tafsilaunı 
aşağıya yazıyoruz: 

Miss Churchill kırmızı saçlı zarif 
bir kızdır. 

Genç kız, seçim işlerile meşgul o
lan babasmı kararından haberdar et
tiği zaman Mister Churchill bundan 
çok memnun olmuş ve memnuniye-

Ertesi gün doktor Dupechez, yol 
üzerinde ağır yaralı olarak bulun
muştur. Doktor, mütecavizleri teşhis 
edemediğinden, vak'anın failleri bu
lunamamıştır. Doktor Dupechez uzun 
bir tedavi devresi geçirdikten sonra 
tekrar Sens'e gelerek işe başlamıştır. 
Ahiren düşmanlarının yeniden teca
vüzüne uğramıştır. 

Doktor geçen akşam evinden çıkıp 
belediyeye gitmekteyken uzun boylu 
bir adam yanına sokulmuş ve: 

- Sizinle konuşmak isterim, de
miştir. 

- Öyleyse belediyeye geliniz. 
- Ben belediye reısı ile değil 

ikinci celse açılınca A v u k a t 
Georges Desbons, Ustaşi'lcrin karar
gahı olan Sankajuska'da. Kral Alek· 
sandr'ın resmi üzerinde atış talimleri 
yapıldığına dair olan ı 6 parçadan mü
rekkep evrakın okunmasını istemiştir. 
Reis, bu evrakın okunacağım fakat, 
henüz sırası gelmediğini söylemiştir. 

Ustaıiler mahkeme huzurunda ''Ate' haç,, ile konuşmak istiyorum. 
Ben miralay de la Rocue tarafından 
gönderildim. Size onun bir mektubu
nu vereceğim. 

Dr. Dupeche: 

dırmışlardrr. Doktor i~ticvabında lı~ 
bir şey söylemek istememiştir. !{arı 

Bundan sonra suçlulara yeni bir 
tercüman takdim edilmiştir. Fakat, 
bunlar tercümanın Yugoslav olduğu
nu öğrenince, kabul etmemişlerdir. 
Hatta suçlulardan Pospişil sert bir 
tavır ile cevap vermiş ve: 

- Yugoslavya bir millet değildir, 
demiştir. 

Tercümanların sözlerini kontrol 
ctmeğe memur edilen Casteran bu de
fa da tercümeleri kontrol edeceğini 
tıöylcdiğindcn suçlular biraz yatışmı§
tır. 

Suçlulardan Kralj deli midir? 
Bundan sonra, Tuluz şehri Emrazı 

'l\sabiye Hastanesi Di,.ektörü Dr. Di
cle'nin, Kralj'ın ahvali ruhiycsi hak
kındaki şehadetine müracaat edildi. 

Şahidin sözleri şu suretle hulasa edi
lebilir: 

Heyecanları duymak ve bunları 
ifade etmek kabiliyetleri biribirinden 
ayrı ayrı şeylerdir. Bazı heyecanlar 
ifade edilir, fakat hissedilmez .• Bazı 
aktörlerin sahnede ağlamaları gibi. 
İfade edilen bu heyecan, nihayet şah
sın telkin kabiliyetine göre hissedile
bilir. 

Doktor Dide bu prensipi suçlu 
Kralj'e tatbik ederken dedi ki: 

- Kralj, ifade ettiği heyecanları, 
ayni derecede hissettiğini zannetmi
yorum. Kralj'ın manevi bir ıstırabı 
duymak kabiliyeti, mes'uliyet derece· 
sini hafifleşti·ebilir mi? Bana bryle 
bir sual sorulacak olu~a "Hayır" 
derim. 

Bu sözlerin suçlulara tercümesine 
gelince, doktorun sözlerinin cümle 

Avukat Desbon• mahkemeyi terkedip giderken 
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KIRMIZI VE SiYAH 
Fouque, dostunun bu sözü açması

nı sabı.sızhkla bekliyordu. Julicn in
sanın taşrada halkın itikatlarına kar
şı borçlu olduğu vazifey1 müna3ip bir 
şckılde ifa etti. Kendin,, "confcsseur" 
diye bir jansenist sesmiş olmasına 
r:ığmen, abbe de I<'rilnir'in sayesinde 
zindanında ruhaniler tcşkilatınd;ın 
yardrm görüyordu: onda teşebbüs 
fikri biraz daha fazla olsaydı, kaçıp 
kurtulabilirdi. Fakat zindanın kötü 
havası tesirini gösteriyor, dlışiinıne 
kuvvetini azaltıyo:-du. Bunun içindir 
ki madame de Rcnal'in tekrar geiisi 
onu umduğundan da çok sevindirdi. 
Kadın onu kucakl:ırken: 

- Benim en büyük vazifem sana 
karşı olandır, dedi; Verriere&'den 
kaçtım geldim. 

Julicn, madame de R@nal'e kal"$t 
benbenliğe kalkışmazdı, ona geçirdiği 
bütün zaaflan anlattı. Madnme de 
Rena1 ona doğrusu çok iyi bakıyor, 
ondan bir şey esirgemiyordu. 

Madame de Rcnal akşam hapisha
neden çıkar çıkmaz teyzesinin evine, 
Julien'e bir şikara bağlanır gibi bağ
lanmış olan papası çağırttı; bu ada-

STENOHAL 
mın bütün isteği, Besançon'un yük
sek sosyetesine mensup kadınların gö
züne girmekti: madame de Rcnal onu, 
gidip Bray - le - Haut manastırında 
dokuz günlük bir riyazete kolaylıkla 
razı etti. 

Julien'in bunu duvunca ne kadar 
sevinip ne çı1gınca bir aşk heyecanı
na kapıldığını hiç bir söz ifade ede
mez. 

Madamc de :üc· al bir ''a:tcan avuç 
dolusu para sarfedip bir yandan da 
zenginliği ve sofuluğu ile ür.lü teyze
sinin itibarından bildi~i gihi istıfade 
ederek, Julien'i g\lnde iki kere gor
meğe izin kopardr. 

Bu haberi duyunca M:1thilde'in 
kıskançlığı artıp ad.:ta bir çıl~ınlık 
ha1ini aldı. M. de Frilair ona, dostu
nu her gün bir defadan fıızl~ görebil
mesine izin verdirecek ka iar akide
ler dışına çıkamı:yacağını, zaten bu 
kada ına sözü geçnıtyeceğini itiraf et. 
misti. Mathildc, madame de Renal'in 
en küçük girişmelerini bile öğrenmt•'lt 
için onun arkasına adam koydurdu. 
M. de Frilair de kumaz zekasının bü
tün inceliklerini harekete getirmiş, 

cümle nakline karar verildi. Fakat 
meselenin asıl ehemmiyetli noktası 
mütehassıs raporunun neticesini ter
cüme etmekti. 

Bu rapora göre Kralj kendini mü
dafaa edebilecek bir haleti rubiyede
dir. Hapishanede ahvali ruhiyesinde 
görülen karışıklıklar m..ıvakkat ma
hiyettedir. Bu karışıklık bir heye
candan ileri gelmiş ve yine bir heye
canla geçmiştir. Cezai mes'uliyeti de 
dolayısile cüz'i surette hafiflemiştir. 

Kralj bu sözleri işitince gülüyordu. 
Avukat Desbons: 
-Kraljın manevi durumu, nüfuz al 

tında bulunmak için kendisinde hu
susi bir kabiliyet uyandırmıyor mu? 

Doktor Dide: 
- Böyle bir hale şimdiye kadar 

hiç tesadüf edilmemiştir. 

- Öyleyse, kabineme geliniz .. 
Doktor bunun üzerine muayeneha

nesine girmiştir. Fakat içeri girer 
girmez meçhul ziyaretçi doktorun 
üzerine kamasını çıkararak hücum 
etmiş: 

- Biz "ateş haça,. mensup bir be
lediye reisi istemeyiz!,, diye bağır
mıştır. 

demiştir ki: . • 
- Doktor eğer söyliyecek bır ıı. 

yi varsa, yarın söyliyecektir. BU v·;~· 
de hiç kimseyi kabul edemez. di· 
manian bu defa da onu öldüretJI~ itı 
ler. Fakat bu defasında müteca~~e· 
yüzünü gördüğünden onu tanıya 
cektir.,. , 

Doktor Dupechez bilahare deınıt· 
tir ki: . ~ 

- Bu taarruzun siyasi bir ınahı~i· 
ti olduğunda hiç şüphem yoktur. ıeıı 
ralay de la Rocgue tarafından geııı· 
bu adamı kabul etmeğc mecburdurver 

Doktor Dide mahkeme salonundan 
çıktıktan sonra Avukat Desbons rei
sin, suçlulara, mütehassısa sorulacak 
bir şeyleri olup olmadığını sormadığı
nı hatırlattı. Ve bu sözler yeni bir ha
diseye sebebiyet verdi. Bunun üzerine 
reis Duktor Dide'i tekrar mahkeme 
salonuna çağırarak yeniden yemin et
tirdi ve §chadetini tekrar etmesini 
söylcJi. 

tin ve· diği neş'e ile söyledıği bir nu
tukta hasımlarına karşı güzel muka
belelerde bulunmuştur. 

Fakat doktor, son uğradığı teca
vüzdenberi cebinden eksik etmediği 
revolverini cebinden çıkarmış meçhul 
şahsın üzerine iki defa ateş etmiştir. 
Fakat kurşunlar isabet etmemiştir. 
Ayni zamanda mütec.aviz de kaması
nı iki defa doktorun sol bileğine sap
lamııtır. Doktor bağırarak istimdat 
etmeğe başlamış, fakat soğukkanlılı
ğını kaybetmeden hasmına iki defa 
ateş etmiştir. Fakat mütecaviz kapı
yı açarak çıkmış ve ortadan kaybol
muştur. 

Yeti şenler doktoru hastaneye kal-

13enim şahsımda bir milliyetpe UÇ 
öldürülmek istenmiştir. H:rpte e\" 
defa yar~landım .. Bundan altı ar ta• 
vel de öldürülmek derecesinde bır }(e· 
arruza uğramıştım. Dün boğaııın J<St 
silebilir, gözlerim oyulabilirdi. fa ol· 
gene kurtuldum. Bundan böyle de J·•' 
miyeceğim. Kimse bana dok~ 

Doktor Dide ıaşırmıştı. Mahke
me •alonunda olı:ın bitenden haberi 
olmadığından kendisinin deli yerine 
mi konulduğundan şüphe ediyordu 1 
Bu suretle yarım saat geçti. 

Bundan sonra Monpelye Fakültesi 
Reisi Eujicrc ve Marsilya Tıp Fakül
tesi Profesörlerinden Cornil dinlen
di. Bunlar da Doktor Dide'in sözleri
ni teyit ettiler. 

Eir ara, zabıt katibi jüri reisine bir 
zarf getirdi. Bu zarfta acaba ne var
dı? Jüri Reisi Massena za fı büyük 
bir ihtiyatla açtı. İçinden haftalık bir 
mecmua çıktı. Bunu kimin gönderdi
ği malum değildi. Fakat zarfın için
de gazeteden başka bir de mektup 
vardı. Reis, acaba bu zarfın jüri aza
sına verilmesine müsaade edecek mi
dir? Kanun jürilerin hiç kimse ile 
münasebette bulunmamasını emret
mektedir. Oyle ise, bu zarfın suçlu
ların avukatına da tebliğine izin ver
memeğe hakkı var mıdır? 

11 inci jüri, arkadaşları namına bir 
beyanname okudu. Bunda, şimdiden 
sonra ~içbir zarf açılmıyacağı ve bu 
:ı:arf içınde gelen gazete ve mektubun 
da imha edildiği bildiriliyordu. 

Yeni bir hadise 
Celse yeni bir hadise ile açıldı. Bu 

hadise evvelkilerden daha şiddetli 
idi. Mahkeme avukatın ser.dettiği mü-

Mathilde'i Julien'in kendi!line layı~ 
bir insan olmadığına kandırmc.k isti
yordu. 

Fakat mademoisclle de La Mole, 
bütün bu azaplar içinde Julien'i eski
sinden de çok seviyor ve hemen her 
gün onunla müthiş bir kavga çıkarı· 
yordu. 

Julicn, bu kadar garip bir surette 
lekelemiş olduğu o zavallı kıza karşı. 
sonuna kadar bütün kuvvetini sa-fe
derek efendice hareket etmek :stiyor· 
du: fakat her lahza, madame cl~ Rc
nal'e karşı duyduğu ateşli aşk daha 
üstün geliyordu. Birtakım çürük se
bebler göste·ip Mathilde'i, madame de 
Rcnal'in ma~umca gelip yine masum
ca gittiğine inandırmak istiyor, bunu 
başaramayınca da içinden: "Artık. 
diyordu. dramın sonu pek yakınlaş
mı~tır: daha iyi gizliyeıı-ııvorsam bu. 
benim için bir özür sayılabilir " 

Mademoiselle de La Mole. M. de 
Croisenois'nın öldü~ünü haber aldı. 
M de Thaler, ıu Dek zengin he.-if, 
Mathilde'in ortadan 'kaybolması hak
k•nda nahoş sözler ç1kartmt<1tı: M ne 
Croisenois gidip onu J?Örrlü ve bu 
sözle·i tekzio etmesini dilı-rli: M. de 
Thaler ona, aldığı imzasız mPktupları 
gösterdi; bunlar bir takım kürük ha
diseleri van ya'l:ı getirip hiı ibiri ile 
izah ediyor. ve bunu o kadnt maha
retle yapıyordu ki, zavallı maıquis' 
nin hakikati seT.memcsine imk~n kal-

taleaları reddediyordu. Avukat yeni- ı 
den bazı sözler sadetti. Bunun üze
rine müddeiumumi: 

- Metr Debons, bu hareketler jüri 
leri asla korkutamaz 1 •• 

Debons: 
- Bu jüriyi korkutmak için bir 

usul değildir. 
Müddeiumumi: 
- Oyle ise bir dal:weredir. 
Bunun üzerine şiddetli bir hadise 

oldu. Dcbons beyanatını okumaktan 
istinkaf etti. Bağırarak, yumruklarım 
vu arak müddeiumuminin sözünü 
kesti. Ve reisin kendisini sükuta da
vet etmesine rağmen patırdıda de
vam etti. 

Nihayet katip, avukatın beyanatını 
okudu. Fakat bunlar imza edilmemiş
ti. Debons: 

- imza etmeğe vakit bulamadım. 
diye bağırdı ve hiddetle sözüne devam 
etti. Bununla beraber müddeiumumi 
gürültüler arasında şu sözleri söyliye
bildi: 

- lştc asıl bu, şüpheli sayılacak 
bir dalaveredir. 

Bunun üzerine Debons'un tekrar 
bağırdığı işitildi: 

- Cümhuriyetin adaleti bu mudur? 
Müddeiumumi: 
- Artık çok oldu. Debons'un kay

dının terkinini, ikinci defa olarak is
tiyorum. 

Bu sözler herkeste büyük bir hay
ret uyandırdı. 

Sükut temin edilince, :.vukata ken-

madı. • 
M. de Thaler, hiç de ince sayıla· 

mıyacak birtakım şakala·a cesaret et· 
ti. Ofke ve üzüntü ile serhoşa dönen 
M. de Croiscnois'nın, bunun üzerine 
istediği tarziye o kadar ağırdı ki zen
gin yahudi, düelloyu tercih etti. Bu 
i§ budalalığın galebesi ile neticelendi, 
yani Paris'in sevilmcğe en layık 
adamlarından biri daha yirmi dördü
ne varmadan dünyaya gözlerini ka
padı. 

Croisenois'nın ölümü, Julien'in za
yıflamıs ruhu üzerinde acib ve mara
zi bir tesir bıraktı. Mathilde'e: 

- Zavallı Croiscnois ! diyordu, bi
ze karşı doğrusu pek usluca ve pek 
kibarca hareket etti; anneni:ı:in ~alu
nunda vaptığımız ihtivatsızlıklar vü· 
zünden bana kin bat!layıp bir kavga 
cıkarwası beklenebilirdi; çünkü önce 
hor b::ıkılan bir insana karşı bağlana
cak kin ço~u zaman pek gazablr olur. 

disini müdafaa etmek için söz veril- \ kuvvctile çıkan'll. ıcıı· 
di. Bunun üzerin~ r~is, jandarrnaıksr• 

Bunun üzerine Avukat Desbons mandanına Desb~ns J dışarıya ç 
uzun bir nutuk söyledi. Siyasetten masını emretti. k~ııı 
dem vurdu. Staviskiden, babasından Jandarma kumıı11dn.~ı, a;~ats 
bahsetti ve hiçbir suçu olmadıgı hal- yaklaşınca, D~bonıı rl'':"X te 
de mesleğini terketmesi istendiğini ederek ya~aş sesle: 
söyledi. Mahkeme Aix barosu reisi- - ~dlıye sa ayının 
ne, meslekdaşını müdafaa etmesi için ~a~ musellah k.uvvctle 
söz ve:di . .Oaro reisi dedi ki: ıstıy~rum 1 dedı. 

1'1. 
kapısına 11li 
.,.fitürUlı11e 
~ 

B ·· b" "f "f tm kt Reıs: ili\· 
. - Meni gkudç ır vazı hekı a e ek e- - lki müfettiş kendisinı götü~' -;e 

yım. es e aşım ma emeye arşı B d 1 d d . L •• 
1
:;t.cut 

·· d" ~ · "dd d 1 ·1 b"h u an a sa on a erın , ıı . goster ıgı şı et o ayısı e, tev ı e h h .. k.. ·· ·· d 
müstahaktır. Fakat mahkemenin onun e~~bn u umt ksu~uyo.~ 1~· ec•'r tıif 

1 · • ~ .. d f V"9 ons ar ı soz soy ıy · tt' 
~:~e. eyı samıd~kıkaurettel mı: a aa e!- halde değildi. Etrafını sa:-an &"~\J 
tıgını nazarı ı ate a acagına emı- .1 b k -1 k cübb• .. 

· kk d ·· ~ d cı ere a ıyor, ag ıyara . ,. 
nım. Ha ın a musamahakar avra- . .. d p 1- 1 h e u"' zenrıc opuyor u. o ıs er em n 
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nımz. tılarak kendisini kapıcının oda. ıa.· 
Celse tatil edildi ve heyet müzake- soktular. Desbons orada son defa 0 

r.'!ye çekildi. rak cüppesini çıkardı. dıs'' 
Celse açıldığı zaman reis de La Proise Avukat mahkeme salonundan (la.il 
uzun bir karar suretini okudu. Bu rı çıkarıldıktan sonra suçlular 
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kararda bir gün evvel kendisine ya- Pospişil ayağa kalkarak uzun ~ı:> §ıl 
pılan eczaları nazarı dikkate almıya- natta bulundu. Tercüman sözlerını 
rak muhakemeye mani olduğunda:ı ve suretle nakletti: dil• 
bilhassa "Cümhuriyet adaleti bu mu· _ Desbons mahkemeye kabul e di• 
dur?" sözü ile hakaretamiz sözler sar- mcdiği müddetçe ben de kendi ~e~or· 
fettiğinden avukatın kaydının silin- mi müdafaa etmiyeceğim. Hiçbır gre· 
mesine ka~ar verildiği yazılıydı. guya cevap ve:miyeceğim. Açlık 

Salonu derin bir sükut kapladı. vi yapacağım. lav->" 
Desbons söz söylemeğe hazırlandı. Suçlu ayni zamanda Yugos 
Reis sözünü keserek: Hükumetine söğdü, saydı. işti· 

- Metr. burada artık i~iniz kal- Diğer suçlular da bu sözlere 
madı ! Size buradan çıkmanızı emre- rak ettiler. uçııı· 
diyorum 1 Baro reisinin talebi üzerine, 9h3ıce• Desbons: lara bir avukat tayini için, rnu 

- Ben bundan ancak jandarma me ertesi güne bırakıldı. 

tel'in dulu ile evlenmekte hiç bir zor
luk çıkarmaz. 

Mathilde soğuk bir tavırla cevap 
verdi: 

- Hem de büyük ihtiraslardan bo
yunun ölçüsünü almış bir dul. .. Altı 

av sevgiden sonra aşıkının, bütün fe
laketlerin başı olan bir kadını kendi
sine tercih ettiğini görüp dünyayı an
lamış bir dul... 

- Haksızlık ediyorsunuz; ma
dame de Renal'in buraya gelip git
mesi, Paris'te beni affetti meğc çalı· 
şan avukatın çok işine yarar. Bu sa
yede avukat benim, öldürmek iıttedi
ğim kadından hapishanede himaye 
gördüğümü anlatarak çok kuvvetli 
sözler söyliyebilir. Bunun çok tesiri 
olabilir ve kim bilir? belki bi- ~ün be· 
nim bir melodram mevzuu olduğumu 
görürs\inüz, v. s., v. s. 

,. g::ıriiP 
Julien'e gelince o, Mathilde 1 bını· 

rahatsız olduğu anlar bir t:ırafa getir• 
kılı- sa, ileriyi hemen hi~. a.~1ınaidiY0r• 
mcden bir aşk hayatı surup ~ ,. bııl• 
du. A~k ihtirasının, son dere:~> ~iyell 
muş ve yapmacığa lüzum .g.or ardır: 
a~k ihtirasının garip bir tesırı -:ışıılı• 
madame de Renal de onun t~ ,yor• 
ğını ve tatlı neşeaini adeta paY aŞ 
du. Julien ona: it' 

J<ortl 
- Vaktile, diyordu, VergY r Jt.41' 

rında seninle beraber gezerken rı i bir 

dar bahtiyar olabilirdim 1 ~t:~rıfı': 
yükselme hırsı buna meydad bl!yııl1 
di, benim ruhumu o günle~. e pud8}(· 
alemlere sü ükleyip göturdu. gliıe1 
!arımın ta yanında dura? bU -;ıl<ııcıı· 
kolu tutup kalbimin üzerınde(z;rr:-tıl. 
ğıma gelecek günler y:ılgırıı . ıcocıı 
beni senden uzaklartırı~o.rd~~ıl111ıııı' 
man bir servet kurmak ıçın ınatsff• 
lazım gelecek sayısız ça'"pıŞ ı-ısf.': 
yalnız onları düşünüyordun1···de gı;rıc 
hayır, siz beni bu hapishan~tiyarl1 

meğe gelmeseydiniz b~n ba 
nedir bilmeden ölecektım... b0ı:ıııı 

M de Croisenois ölünce Jutien'in, 
Mat'1ilde'in ilerisi hakkındaki bütün 
düsiinceleri altüst oldu; birkac gün 
dil dökün kıza. M. de I.uz'e va·m'lsr 
lavmgeldil{ini ispata calı~tı. 

- O sıkı1gan bir adamd•r. pek je
su:t de değildir, diyordu: elbette bir 
gii'1 o da sıraya karısacaktır. Onda. 
r;ıhmetli Croiscnois'da old•ığundcln 
f::ızla yükselme hırsı va:-dır, hem de 
nl!vamlı bir hırs... Ailesinde düklük 
falan da yok; bunun için o, J uliı-n So-

Şiddetli ve öc alarak yatıştırılma· 
'ma imkansız bir kıskanma. umutsuz 
bir üzüntiinün devamı (umutsuz. çün
kü Julien'in kurtulduğu fa·,.;olunsa bi
le onun gönlünü yine elde et!T'ıo~ .. im
lr§n var m''). o veEnsız iş·kı h!li ve 
her zamankinden fazla sev""'ı-nin ver· 
diği utanma hissi, çek~irdiiti ıstırap, 
mndemoiııclle de La Molt-'u gamlı. 
kederli bir sükuta düsürmüştü: ağzı
nı bıçaklar açmıyordu. Onu bu hal
den ne M. de F·ilair'in yaltaklanma· 
ları kurtarabiliyordu, ne de FououC'
nin kabasaba, 11ert acık sözlülüğü. 

Julien'in bu sakin hayatını il :;ııı· 
.k. h"-d" ldu "Confcsseur •. : .. c!1· 
ı ı es ıse o · w • ·t1erı•· rıı· 
stnist olmasına ragmen, 1esuı .. 

1 
ıco 

dırı ,. 
trikasına ka· ışmaktan ken varti' 
yamamış ve, kendi de farkına tU• 
dan, onların elinde alet oırnuŞ ,.11r 1 

f.Arktı"rAC 
N.A 



=============================-==============TAN===========-======================================~ 

So:ıı 

Şimali Çin mea' elesi için 

Japon Dışişleri, SU, Deniz 
ınans Bakanları loplandı 

J Tokyo, 23 (A.A.) - Dış işleri, Sü, Deniz ve Finans Bakanlan 
~Yanın Çin siyasası hakkında bir toplantı yapmışlardır. 
~vq-, Nankin büyük elçisi Ariyoshi'ye yeni talimat verdiğini 
~konseyine bildinniştir. Rengo Ajansı ile Tokio Asahi 
~. ra_zetesinin bildirdiklerine göre, bu talimat aşağıdaki 
~ ihtıva etm.eıktedir: 
aa!°!!_ankin hükGmeti, Kuzey Çin'in istiklil hareketi hakkında 
~t verecek, Japonyanın özel vaziyetini tanıyacak ve ko-
~ tehlikesi ile mücadele etmek için pratik tedbirler teklif 
-~ .. . 
Marsilya Cinayeti Davası 
~~. 23 A.A.) -Aix - en - Provence'da cereyan eden sui 
~iler muhakemesinin tehir edilmesi, gazetelerin hoşnutsuz
~,. U ~Yandınmştır. Politika gazetesine göre muhakeme, Mar 
~ 9Ui;kaatinin önüne geçmiyen sebeplerin tesiri altında tehir 
Itri l~r. Genel düşünceye göre, Aix - en - Provence'daki celse 
,._?akıp etmeleri gereken, muhakemenin ne gibi şartlar içinde 
·.'"l'llllllt olduğunun farkına vannamışlardır. 

Romada Bir Otomobildeki 
Anıerikan Bayrağını Yırffilar 

... ~, 23 (A.A.) - lngiltereden gelen ve otomobille dünya 
~e çıkan i:ki Amerikalı çift bir kaç yüz gösterişçinin taar
"k ~-~!~amııtır. Amerikalıların bulunduğu otomibile saldıra
'---~ bayrağım koparan ve otomobilde bazı tahribat ya
._ ~Ha Jandannalar dağıttnış ve Amerikalı çiftler polisin hi-

hai altında gezılerine devam edebilmişlerdir. 

lngilterenin Mısır• işlerine 
Mü~ahalesi Protesto Ediliyor 
~, 23 A.A.) - Burada her türlü muhasama gösterişleri 
~ ve protestolar şimdi müracaat şekline inkılip etmiıtir. 
~ mahkemesi hakimleri ve muhtelit mahkemelerdeki avu
ııı..n!ngilterenin M11ır işlerine müdahalesine 'karşı tiir protes
~er ~le karar Vermiflerdii .. Siyaul iliiiifilio;n..,.-l'ÖNr 
~ ltere, kendisi tarafından Mwr mill~ine verilen ümit
... d~yie f>ôla çrl&fuyacağlliı hissettirir ise vaziyet iyile-
~· 

Dil Yazlları 
~+ ti ,.. .Wı Kökün, ipret et
Mil ..ıı~lllanalannı tamamhyan ve ta .. 

'-a--a bir söz unsurudur. 
4ır: Ulıaurun batka ıekilleri de var-

J- I>at ( + me) - darb 
Ilı - Dav ( + eç) - havan 
1\1 - Dib ( + ek) = havan 

-Tav == enerji 
~ -Tei ( + mek) = taarruz 

~ ~ -Teb ( + e) - ıilkelemek, 
·. -~çırpmak 
~ -Teb ( + iyelen) -==tepin-

~-Teb- tep ( + i)-= tekme 
~kTeb ( + iyesir) ,_,iterek 

'1a lt-Teb ( +in)= tepmek 
f, t, llliaallerde ıörüldüğü üzere 
" ·~ kateıoriden c;>l~p biribirle
~ ·~-~-~ pbı; (b, p, f, 
~'- '--oman da ayni kateıori-
~ ve biribirlerinbı yerini tu-

(1. 
'~~:_~ aon ek, ., 16z ~ 
~ -~ bqlıhqma ifadeye ya

Glla Ilı. teklini verir. Biz keli
:Olef + et), (def + o1). 
ftlaek) pkflleridde rBrtııdU
-*e, clöi. •• -., teb 

llUd ~ a,ıece 

f&qtarafı birindde] 
tır. 

(4) af: (. + f), ektir. Obje ve aü
jeyi tayin ve ifadeye yarar. O halde: 

Em + üd + ., + ai -- müclafaai! 
Kuvvet, ihtimam, itina, menetme, sa
hip olma anlamlarının ifadesidir veya
hut bu manalan haiz olan kitinin vas
fıdır. 

MUDAFI 
Bu ikinci anlamı, sonda küçük bir 

~okal defifimi ile (müdafii) ıeklin· 
de kullanırız. Birinci kelimenin so
nundaki uzatma rolü yapan (ğ) yeri
ne imlida (a) konulmaktadır. ikinci
nin (i) ai kaldırıla ak onun vokali 
olan (i) yi hafifçe uzatmakla iktifa 
olunur. 

Görülüyor ki (müdafaa) ve· (mü
dafi) kelimeleri, türkçede ayni bün
yededir. Birincili panaeyi, ikinciıi o 
panseye sahip olanı ifade için kulla
ndır. 

Kelime, arapçada mii.W.. pklin· 
de: 

.. (1) zor ile ate salmak. bkıver
mek, defetmek" [ 1] ; (il) dayanma. 
uhip çıkma [2]" an1amJarma ve 
..uw.&ittkllde: 

-'(l) defedici [ 1] ve (il) daya
nan [2]" anlamlanna alınmtttır. 
Arapçada, defif ve müdalea 16sleri 
bir kökten farzolunmuıtur. Tllrkçede 
bu kelimelerin kaJrle 1, cörilldilfta ri· 
bl, bir delildir. IW unsurunda: ··..ı
mak. kakmak, atmak'' anJamlan 
esutır. Pekit milllllw 16zilnde idik
ten selen ... ...... "himaye et
mek, korumak, amala tqkil etmek. 
uılüpllk etmeıı- aıdaınJındır. Nite
kim ••menetme1r, tiaadetmek" anlamı-
na olan-•• .. c:ı ··"mania"' ma
~ olan mataı [3) ve "bekle-
mek" (4]. "~~, "ıkle
mtk"' (6), "taruaut (7) an-
lwlanna olu • .... •• -ınanet-
............ olan .......... (8) 
~ .... llepilnclt (v. + •) ~ 
- ... ~-...etmek. ::"e;. btlrhm4 ı&.etlpek, himaye, 

-. ilhfpUk •· ı.'" manalan ıa
rWmektcdir. Bu aaydıpmz kelimele
rin etimolojik pldllerint altalta yua
rak kilçUk bir tablo halinde ıörelim: 
MikWM - (. , m + Od + af + al) 
Ma.....- - (. , m +at + am + ak) 
Matawlı- ( .• m +at+ av+ uk) 
Ummak - (um + ul + um + ak) 
Muiutai - (. , m + ul + ut + at) 

italya -
lmooetleri, claima Gf•f lalıtl.,.,,.. 
yıollanmalanndan filtayet ..ı.,../t 
tl)'Gltlanırut .,. H)ICU uh..ı.r. 
hücum ederelt 6anlardaıa 300 /tİfİ
)'İ öldürmüılerdir. 

ltal)'Gnfann 6u •hepten dola71 
Daawala6ure dolru ilerlemel• de
ucım edemediltleri aöylenmeltt•
dir. Maamalila, 6öyle 6ir haber an 
ccılı lıa)'di ilatiyatla luıbal edilnwli· 
clir. 

Habetler Gorabiyi 
geri aldılar 

Harrar, 23 A.A - (Royter) -
Gayri remai bir .• abere ıöre Ma
betler, Gorr•hai'i almıtlardır. 

Daha evvel Daııa!ıbur'dan tele
fonla alman malıimat imparato
run aö:zleri ile maneviyatlan JÜk
aelen Habetlerin cenup iıtikame
tinde ilerlediklerini ve Gorrahai'in 
16 mil •imalinde Gabredarreye 
yaklqbklan merkezinde idi. 

Acliaababa, 23 A.A - Dünden
beri Habet kuvvetlerine memup 
mühimce müfrezeler, ıerek timal 
ıerek cenup ceph .. inde ltalyan 
mevail..U.. ıece lriicamlan yapa -
rak difmanı lurpalwaaya batla. 
mıtlardır. Ba hareketlerin laedefi, 
ltalyanlann erzak •• mlh · ftt 
irtihatlanm k ..... ktir. .. .....tı. 
ltalyaa iJ.-i laanbti ••••=• 
durmuttur. Um hatlara _...k 
müb;nmaat ve silih naklecl• ltal
)'U kolmn lzeri.. •Nmn ........ , 

lar 7aıaalarak banlar, :raalarmclaki 
8fplarla ltiıtikte eair almeekta
dır. 

Fil avlar aibi 
tank avlıyorlar 

Şmcliy. hcl,,,. H.,,.,,.,.. lil •OUI· 
da hllandan örtüliJ ,._,,.,,,.,. .,.. 
•t..;,ıe oe7fl/ard ..,_,.leriıt ,.la· 
si lecldirlılılan ~ 24 te
ne hiiaan tenltı ele ~ir. 
Ha,,_,,.,., tanlılann ~ 
Yol ,,,.,.,,..,,,. .,. ..,,,.,J.. 6'r İf 
~ Pnillii .Yal,_ .,,..,, ellerin-
"• dinamit lıe,,.alleri olclufrı W
tle •hela l•ltlare luicam ecle
,..,, luqatlan 6cıAuuaG 6a ltor-
hnc harp Gletini ~ta ff)'CI 

6erhcwo •tnwlıteclirler. Aynca, 
miitltif ..ealtta dola71 bu tonlıla
nn maden cidarları llrtUllfflo lıalo
mı_,,.,... tanltcıl.,..,. 6iuııt hncli
lerinin terhttilıleri müteaddit ltii
cam CD'Cl6cılon do bvluıunrqtur. 

ha.,hatar. p. N, B. avtarma pek 
yakmda Habeı kanetlerfftin bü
yük mikvaata harekete kalkacak • 
lannı bildinniıtir. 

Temb~eade Raa Sinum 
ukerleriyle bir çiip~' 

Adigrat, 23 (A.A.) - Tembien böl 
geaindeki temizleme hareketleri de
vam etmektedir. ltalyan kıtalan Am
ba • Selaıa'da kartılattıkları Raa Sey
yum kuvvetlerine büyük zayiat ver
dirmiılerdir. 

Habefler, 51U ve yaralılarını bera
berle-inde &ötUrdilkleri için, kayıpla· 
rı tahmin etmek mümkün delildir. 
Amba • Selaıa mevkii 2400 metro yük 
seklikte olup tabit bir müatahkem 
mevki teıkil etmektedir. 

Setit bölgesine 

takviye kıtaab 

Tiıre, 23 A.A. - Havaa aytarm • 
dan: 

Birkaç ıUvari ve topçu kıtaaile u
çaklar ve tanklar Setit bölgeainde ha
reket etmekte olan ve bilhaua yerli 
askerlerden mUrekkep bulunan Gene
ral Couture'un askerlerini takviye i
çin gön<' ·rilmiıdr. 

ltalyenlar, Habeflerin Setit ırma -

GörUJüyor ki. bütün bu kelimele· in 
lmruluıu bir oldutu cibi. bepainde de 
kök anlamı mevcuttur. 

Not: GörUJdil ki '1a", "m" kateıo
riaindendir, yani bunlar biribirinin 
ye ine kaim olurlar. Y akutçada ( 9) 
(b) ile baflıyan ıu kelimelere bab
bm: 

(m • it) ldq - kavrama. dikkat 
(m • b) icliiilef - dört ıösle bek

lemek. bnemak, dikbt etmek 
(m • b) itey - ~nrilmit yer. du

var: öyle kapatılmıt ve ldlitlenmit ol
mak ki hiç.bir ıra kalmaun 

(m • b) iteJ4ei - etrafı çevrll
miı olan 

(m • b) ...... - tatmin etmek, yar
dnn etmek, Yenmek. Kakü ( v. + m -
b) olan bu kelimelerin hepsinde. 
"midafaa" lrelimeaiııdeii eaul mana 
mevcuttur. 

[Ba kelimılerle wq. aliblı ... 
•.w., iilllit. imdat, medet" kelimele
rinin a•lizini ,_. ~] 

I - Kama,. ,...._ 
D - Tflrk Dili °'"l'llrlıln. lelaceai.. 

m - Kaman Tlrld. , 
IV - Radlof llptl 1D "Kırım lebc-i" 
v - Orhon kitahetel'f. 
vı. vn. vm. ıx. X - Pllranld: Ya-

lmt Dili L6pti. 
(*1 A"terii Kebir. 
(**1 Tercllman-fll-Jtcat. 
[t 1 TercUmaa-fll-L6pt. 
r21 Kama• Ttrlrf. 
(31 Badlof IV. "Kuaa lehceıd,. 
(4) Tirlr Dili: Kamua Tiidıl. 
[ 51 Kama1a Tilrld. 
rsı Tirit DOL 
[7]Belıaa. 
(11 Pelraraki: Yıkat Lbatl. 
[t] Pelıanld- Yalaat Ltpti. 

Habeş 
[Bqtarafı birincide] ' 

Bulgaristanda 
Toşef Kabines~ 
istifa Etti 

1 Fransa 
Almanya 

r.ıp ıeçmek için yapacaldan her te
tebbüae enıel olmak istemektedirler. 

İmparator aon gezi. (Ba• tarafı ı incide) 
Profetar Tunlroffun bapanhiJ al

ıinden çok memnun tında bir kabine teıkili için ıayretler 
Adiaababa. 2: A.A. - (Reuter): 

lmparator seyahatinde ıö:dülderin • 
den o kadar memnundur ki, Oıaden 
cephesine yeni takviye kıtalan ıön -
dermeyi artık lüzumlu bulmamakta
dır. 

Diğer taraftan her til lü cacaualu

aarfedilmit ve bi çok aiyual parti li· 
derleri, eski temel yasanın yeniden 
meriyete konulmıaamm kraldan iatenil 
meli meseletıini tetkik etmek O.ere top 
laıumıJardır. 

Kabine neden iatifa etti? 
ğun 6nüne ıeçmek için derhal ve çok Sofya, 23 (A.A.) -r Sut on birde 
sıkı tedbirler alınacaktır. lmparato - qtifumı vermek u.ere uraya ciden 
run teftif seyahatini mUnakap eden Totef, k a1m yuundaa çıktıktan aon
harp konseyi, imparato:un Harrarda ra demiftir ki: 
bulunmumı ltalyanlann ancak caaua- Pinanı Bakam RiMkof hafta bqm 
lar vaaıtaaile haber aldıkları neticeai- da kabineden çekilmiıti. Bunp aa
ne varmııtır. Bundan sonra impa'tato- bahleyin de Münakale Bakanı Loyu
run ha-eektleri bilhaua "diplomatik,. pref tadll11nı verdünden bu hal kabi 
beyanatlarla gittikçe daha gizli tutu- nenin genel iatifuını mucip olmottur· 
lacaktır. Bu suretle hakikati ölren · Iatifa, bJç klmaeyi bayrete diitUrme
mek te gittikçe ıüçlqecektir. mittir. HükiUnetin kral tarafmdan 

Habef hıUkametinin neırettili teb- kendisine ve~ yeni bir ana yasa ve 
liğde ezcümle deniliyor ki: ıe"İm nizamnameai huırlamak vuüe 

"Hart.in en uırila neticelerinden &i- aW yapmayacak bir halde bulundu -
riai, İmplıntwlufun hirliiiai tahkim ğunu herkea birkaç aamandanberi bi
etmek olmaftw. imparatorun nüfuzu Jiyordu. Yeni kabinenin bup teı -
memlt-ketin • uzak k(;.elwine kadar kil olunıcafı sanılmaktadır. Köse lva 
ya........._chr. Biitü" Mabetlerin 1a- nof, Kral Boriain itimadını haiz bir a
dakati matı.ktır. Herpn Eri~e dam olarak tellkld edilmektedir 

~~ ..=i~ :=-:: yeni kabinenin karakteri 
Sofya, 23 A.A. - Bugün öğleden 

Yerlileri Habe§Jerin sonra 'kral yeni kabiııe liatesini tas
dik etmiJtir. 

tarafma geçiyorlar Köse ı vanofun batkanlığındaki ye-
ni kabine üyeleri ıunlardır: 

Resmi bir bildirik, Eritre ve ltal- Baıbakan ve Dıtitleri Bakanı Ge-
yan Somaliai yerlilerinden birçoktan- orgi Köse lvanof, lçiıleri Bakanı: 
nın her gen Habetler tarafına ıeçtik- Mütekait general Sapot Finans Baka· 
lerini bildirmektedir. ltalyanların tav nı: Milli Banka eaki ıenel direktör 
r. hareketi Habqleri imparator Seli- muavini Ganef, Kültür Bakanı: Mü
aiye etrafmda toplanıp birlCJllleğe tekait ıeneral Javof, SU Bakanı ge • 
sevketmektedir. neral Lukof, Bayındırlık Bakanı: Es-

Bildirik, bazı kabile teflerinin ken- ki Bayındırlık müateprı mühendis 
dile ine iltihak ettikleri hakkmda ltal Ganef, Münakale Bakanı: Mühendis 
yanlar tarafından bildirilen haberleri Stoyanof. 
yalanlamaktadır. ltaly.nlarm bildir - Ekonomi Bakanhiı 19 Mayıs 1934 
dikleri iaimlerin bi~çoğu ltalyanlar ta ten evvel olduğu ıibi ikiye ayrılmıt
rafmdan itıal edilen köylerde oturan tır. Ziraat Bakanlıjına, Ziraat fakül
ehemmiyetaiz bazı 9eflerdir ki, itgal teai profesörlerinden Atanasof ve Ti
altmda bulunmaları dolayııile kendile caret Bakanhiına tüccardan Malef ıe 
rine hain ıözUyle bakmak kabil de • tirilmittir. 
iiJdir. Kabine, hiçbir 1>9rtiye menıup ol· 

HiikOmet Halteflerin dum dam kar mıyan aaWıi1etU efhastaa mUrekkep
tunJ.n im......._, ...,.•hW.. tir ve Sii Bakanı hariç llaWnenln hiç
ileri Mr ........ ~. bir iiyeai ordu muvuaf bbmetindc 

değildir. Bu da ıa.teriyor ki yeni htl-
Dumdmn kurıunlan kfimet hiçbir batla hattı ordu batıY· 

la dahi mukayyet delildir ve bu au-
Roma, 23 ( A.A.) - Habe91ilerin retle Olllllıa.. pot'ti> •ra 'ı ••meo ha .. 

duıu dum kurıunları kullandıktan hak ı. rice çıkarılmıt bulunmaktadır. 
kınclil 1e1en ube ıer &serine burada K.W. mu~ 
b\\Yllk blı nefret ve iatlkrü •nuau ~ 
hilkflm ıUrmelrtedir. Uçman ÇAVUf .n- ICöM lvaaiof'aa tef1ti1 .ecle
Dalmuinonun lSlümU bu cin' bir kur :;ji kUi.ne üyeleri hiçbir siyual 
tunun i .. betine •~ilmektedir. Tri - parti~ baih balanmıyacaktır. Ve 
buna pzeteainin doğu Afrikada bulu bu kabine muvakkat bir mahiyeti 
nan ayta ı Somali cephesinde Dagna- haiz olacak•,.. Ba kabine, bandan 
reide ele geçirilen Habeş harp gereç- evvelki hikUınetin clilpneaine .... 
}erinin tetkikine her 2 s kuru9undı rbiyet ....... meaelelerin incelen
on tane-sinin dum dlum olduu anlatıl- meai. veni bir temel yaauı ile yeni 
dığmı bildiriyor. bir seçim a.t.minin kunaJa.aı ile 

İ al altm,Ja bulu- meMQI olacaktır. 
fi" Bulpriatan da taklı"bi hü 

nanlarm debaleti JNn,et vanmak iativor - -
Roma, 23 tA.A.) - Reuter muha· 

bi: i bildiriyor : Reamen bildirildiğine 
göre, Opden'de Italyan İfpli altın
öaki bölge ltalyanlara dehalet etmiı
tir. Dehalet tamamen kendiliğinden 
olmllflUr. Şefler kendilerine ltalyan
larJa beraber iatihlia harbine itti ake 
müsaade edilmeaini istemitlerdir. Bu 
dehalet Jtalyanlann münakalit ifleri
ni göze çarpar de. ecede kolaylaıtıra
caktır. 
Oeıdenin toprak genitliği 100,000 

kilometre murabbaı tı·•"llaktadır. A • 
h•liıi ıtekaen bin kişiden ibarettir. 
Habetler valnur 1891 - 1894 yılla
flT'danberi Oıadene sahip bulunuyor
lardı. 

Soma1iye takviye 
Kd' .ıları gönderilyor 

Roma, 23 (A.A.) -Yabancı mem
leketlerde oturan ltalyanlardan mil -
rekkep olan 22 inci siyah ıömlekliler 
Lejiyonu, halen kafi bir mikdarda ol
mıyan General Gruiani'ain bt'aluı -
nı kuvvetlendirmek üzere buıUn Pie
monte vapuru ile Somall'ye ıftmek 
üzere Napoli'den hareket edecekler -
dir. Ahiren M<>Jadiacio'ya gande·il • 
mit olan 50 uçatm ıeri çapnldıiı bil 
diriliyor. 

Sofya, 23 A.A - Sofya divana 
Z1arlti micldei 91Dtm1İai, lefriaiev· 
vel 'bidayetüule devlete karp lmna
lan •ikalt t .. killtmı .......,.an
lar .. ldtmclald Wdie......U-i w. 
tinaiftir. lddianeme. albay Volçef, 
, ....... Saimof .. binba.. Staaçef 
için ölüm .. clilw 24 .... için ele 
onar ,.ı hapi8 ceaau talep etmek· 
tedir. 

bulunma' ta idi. Goincul. apanau ltal 
yanlara hücum etmiftir. Bu çarpqma· 
da yalnıa bir ltalyan kaçmq, diğer 
birçokları ölmü9tUr. Habetlerir kayı
bı, 5 ölü ve birçok yaralıdır. Fitaorai 
Goin&ul'un kardqi de muharebeye it 
tirak etmit ve bir obüa iaabetile 61-
mlif tür. 

Mabetler bu böll(ede İtalyanlara 
rutgeleceklerini tahmin etmekte idi· 
ler. Bizzat yaıwlanmq olup, tfmdi Har 
rar baataneainde tedavi edilmekte o
lan Goinpl, çoeukla ile kanama: 

.. Ailem beni ıllkadar et:mu, c6rilm 
de timdi yalıus yurdum vardır.,, de
mi9tir. 

Goingul, tekrar muharebe meydanı
na dönebilmek için yarelarmm irileı
mesiııi beklemektedir. 

CuuaJuğa kartı 

ZırhL otomobil'ere hü- • 
cum eden Habetler 

arla tertibat 
Cibutl. 23 (A.A.) - (Royter) Hı

bepatandan ıelen yolcuların 1nlattık
lanna ıöre. imparatorluk dahilindeki 
san.ar gittikçe cbıha ziyade tiddetlen
mektedir. Memleketten çıkan bütün 
yolculann Uzerleri arıtnmakta ve bü
tün mektup, veaib -,e ica tlar dikbt
le tetkik edilmektedir Tetıraflar u
sun müddet çe~lrtedir. Habet 
mabmlan. bunlan, mnbtınf olduk1a· 
tı rinyetleri kontrol etme'!• e9' m 
~kmiyecelderini bildi melrtedirtcT. 
Habet btlkOmed 4le tnsat kendi frti. 
bat vaııtallnnm tazım oldulu dere
cede iyi olmacblm dtiraf etmektedir. 

Harrar, 23 (A.A.) - GUveniltbilir 
tU uı kayndlardan bildirildifine gö
re, bu ayın onuncu giinU. Anele mev
lrli civarında Dauabour"un 80 kilo
metre cenubunda, bir haJyan pifd.'".r 
kolu ile bir Habet b6lüf0 arasında 
wkua ttl'!len c;ıarpı,mada, Pitaorarl Oo 
1ncuı yaralanmıttır. 

Bu çarplflD&ya alt tafaDlt aplr
dadır: 

40 Habet aakerlne kumanda etmek 
te olan Ooingul evvelce dlrHl Habet 
çevenlerinin blldirdi'lf aı"bi. alb tane 
tanka delil. fakat altı tue hafif artı
lı ttal:yan kamyonuna rutıelmİftir. 
Bu kamyonlar, Anele blS11eainde keşif 
yapmakta olan, Somali yerWerinden 

• 30 askerle 10 ltalyan ubitinl hAmi1 

Ayai yo&caı.n. cWiklerine söre. 
ltalpn tan-e kunetı.i Haheaiatan 
.t., Britaaya Smwliaiade ilih ve 
....,, ............. ,... içia ......... ................. ,.... .......... 

[Baı tarafı 1 incide 1 
iki bükQmetin bilanü niyetlerini ı&ate 
ren bu fikir teatiainden dolayı ancak 
baz duyulabilir. Bununla beraber, bu 
ıörltımeden, büyük mikya•ta bir Pran 
m • Alınan müaıkereai açıldıtr ve ar 
ıauluaal du· uma yeni ve mühim bir 
vakıa ilive olunduiu neticesini çıkar
maktan ibtiru olunmahdır. 
luruı hatırda tutulmalıdır ki, ma· 

lOm oldupna ıöre, ayn bir Fransız • 
Alman aolaf!DMı hiç bir zaman naza· 
n dikkate ılm"'lmıttır· Çünkü . bu. 
genel İf birlili ve kollektif emnıyet 
eualanm dayanan Fransız politikası 
ile ıilç telli olmıabilir. Framanın o al 
yaaaa ki, tıpla Pranau - lnciliz İf b~r
liği ve Pranua - Italyan doatlufu gıbl 
ancak Mill,tlet Cemiyeti çerçevesi 
içinde it cörebilir. Diier taraftan 
Fransa hiç bir zaman bant ve emni
yetin tetkilltlandınlması ifinden Al
manyayı uzak tutmayı dutOnmemİf • 
tir. Hitler ile Prançoia • Poncet ıra· 
aında irtibat muhafaza olunmakta ve 
eler raıuluaal vaziyetler müsaade e
derse Cenevre mekanizmasına tama• 
men uyıun olarak kollektif eaaalı bir 
bal sureti için müzakereler yapılması· 
na imkin mevcut bulunmaktadır. Fran 
su - Sovyet muahedesi biç bir devlet 
aleyhine müteveccih değildir. ihtimal 
dir ki dünkü m(i)ikıat bu huauatald 
bütiln tüpheleri gidermefe muvaffak 
olmuıtur. Bu da bundan sonraki mü
zakereleri kolaylaıtıracaktır. Fakat fU 
nu da unutmamak ll.ıımıelir ki Al
manya ile milzakerele·e girişmek için 
Fransanm •tlam olması ve kendi va• 
aıtalarmdan emin bulunması lizımdır •• 

D:ğer pzeteler meaeleyi 
naaıl aörüyorlar 

Paris, 23 (A.A.) - Hitler ile Fran 
auva Poase arasındaki ıörilfmeler mG 
naaebetiyle Matin ıazetesi Alman ha 
aınının bu görüımeleri muvafık bir 
tarzda tefsir eylediğini ve Romanın 
da bunlan sempati ile takip etmekte 
olduklarmı yazdıktan sonr• diyor ki: 

"Alman aallbiyettar mahaflli, umu· 
mi mahiyette fakat doatça bir ruh ta

py.m bu ıöri1fmelerden memnun kal· 
c!ıldanm söylüyorlar. Bununla beraber 
F'ranu. ile Almanya arasında bir ya·• 
kmlılı: husulüne mlni olan birçok se
bepler üze·fne na.ıan dikkati çekmek· 
tedirler. Bilhassa, böyle bir güçlükler 
karşısındadır ki. mü.zake"e sahasını m 
qa ile ıılÇlllOk, incelemek ve buırla • 

•kJIAJdlt~ 
Plpro dfyOi : meeeleler-

de Pranu De Almanya noktai na.ıaJ'9 
lannm farklı olması, arala-ındıld mtl 
naıebatın en nuikine bir tarzda de
vam etmeaine mlni olamaz. Gerçek· 
ten bir yakınla!ma temenniye pyan -
drr. Franaa ile Almanya araamda hic; 
değilse on, on bea aene icin bir bot 
reçinme temin edilebilse, ba·~ı can• 
dan wvenlerin dileyebilecekleri en 8-
nemll netice elde edilmit olur.,, 

Mühim bi" 1n~1iz 
pzeteciai Berl:nde 

Berlin, 23 (A.A.) - Birçok tn~
lis gazetelerinin aahibi oı.n Lord Bl
verbruk • l'eaverbrook • di1n Be·line 
gebnittlr Ziyaretinin özel mlhivette 
oldutu teyit ediliyo,.. Lord Biverbruk, 
Berlinde bi kaç ııtlln kalmak nivetin• 
dedir. Sonra Münih'e gidecektir. 

him tahriW yapmıflarchr. Kızıldeni9 
den plea ~ise-on on sün için
de ltalyan mldiyatnun in ... daa ziya. 
de otemolıile ait hulandujunu Ye P 
milaia di eklere kadar otomolıille do 
la olclutm- t.ilclil maldedil'ler. 

Harrarda Belçikalı aühay1ar 
Ci1Nti, Z3 (A.A.) - Adi• ...... • 

..... ~..._, B\l'diDl1 ..Wtı.rin be 

............. ,. '... Mette elduiu 
halde o..- • Haıil-..... üclafu• ............ ._., ... ..--. -
nDt ettildıalW ................ o. 
miryola, .,., .... ,. ...... p1la .._ 

el nakli1'tl!l ilin 1m1e..-.-1ac1ır. -Te
cim itJ.ri •• ....q,. cliaa-ftar. 
1ta1yan1ann ....mı te-.ki'ab 

Adlcrat. 23 (A.A.) - Sterani A • 
jaıwndaa: Alman ba• tafsillt. doğu 
Afrikada lta111nlann ikinci ilerleyi • 
finde ltalyaıı iqe ve münakale aer -
vialeri ta•afnidan aarfedilen büyük 
gayretlerle tahakkuk ettinlen terakki 
teri ıa.tennektedir. Beş yUz kamvon, 
Adiptta kurulan büyilk depoyJ harp 
ge eçi tafllllltlardır. Diğer yüz kam
yon. Adua'ya ayni nakliyatı yapmış -
tardır. Bir aeyyar ıtölve cephC'y,. dol 
ru g6nderilmittir. Burada Oç hin ai • 
Jih tamir edilmiştir. Hayvanıar için ilç 
bUyiik haıtane ku ulmu9tur. 

Habet Veliahdi 
Adisababa, 23 ( A.A.) - Vellahdin 

öldüiüne dair olan "vialar burada 
resmen yalanlanmıttrr Prena tanı sıb 
hıatte olup Deaaie'den ıeldltfnden he
ri uçakla biç bir ıedntl yanmam?Stır . 
Prenain bir uçak Jruumda öldüğü 

167·-.ı~ 
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HıKAveJ Kuyudan-Gelen -kahkahalar 1 
.._ ___ !!._ Nakladen . MI· FA. 

• 
Bugünkü 

Çocukluğumda c.ızun Kış geceleri -
ni mangal başında oturup masal söyli 
yen kadınlar arasında geçirdim. Mı -
sı:: patlatarak, kestane kavurarak ge
çen bu çocukluk gecelerini dolduran 
hikayelerin çoğu korkunç ve tüyler 
ürpertici şeyler idi. 

Hafize nine "bir varmış, bir yok
muş,, diye başladığı tatlı masalla ·mı 
"ya benim başımdan geçeni hiç sor • 
mayın., ile başlıyan kendi muhayyi
lesinin mahsullerinden birile bitirir • 
di. Bunlar, ekseriya ötekilerden daha 
tatlı, daha cazip, daha inandırıcı olur 
!ardı. 

Ko· kulu hikayeler ibdaında ernııal
sizdi diyebilirdim. 
Çocukluğumun her yalana çabu • 

cak kandığı zamanlardan bugün~ ka
dar benim üzerimde hala izleri lcay -
bolmamış, hatırladıkça tüylerimi Ür· 
pertenleri de va dı. işte ben siu Dun 
lardan bir tanesini anlatmak istiyo • • rum. 

O gece yine komşu kadınları ve 
sümüklü çocukları hamam gibi ısın • 
mış bir kıı odasında toplanmıştık. 
Hafize nine elindeki maşa ile manga 
im küllerini karıştıra ka. ıştıra anlat
mıştı. 

"Akşam üstü idi. Ezandan sonra 
halk camiden çıkmış yollar kalaba -
liktı. Bir yetmişlik tütün almak için 
bakkala gittim.Hic unutmam bakkalın 
kızı hastalanmış. Onlara ilaç tarif et
tim. Çenem bir defa açıldı mı ma • 
h'.lm. Epey gevezelik etmişim. Eve dö
nüyordum. Mescidin köşesinde fene • 
rin dibinde mantosuna sa::ılmış tirtir 
titreyen bir J<Jz duruyordu. YavukJu
r.unu bekliyen o yolun yolcularından 
bir haspa sandım. Güzelmi güzel? 
Upiska saçlar, iri tahrirli gözle:, kü
çücük yavru ağzı dudaklar. Afet bir 
şey. 

Tam yanından geçerken bülbül gi 
bi sesile: 

- Hafize nine, Hafize nine de -
di. 

Üstüme iyilik, sağlık, bu haspam 
beni nerden tanıyor dememe kalma -
dan o: 

- Hafize nine seni bekliyordum. 
Dün gece annem öldü. Bugün göm -
dille-. Şimdi, evde yalnız yatmaktan 
korkuyorum. Ne olur bu gece bana 
misafir ol. Beni yalnız bırakma Ko
ca bir hanede. Yalvarırım sana Hafi
ze nine dedi. 
Baktım yüzüne. Yaşlı gözlerile. tl't· 

Jı sözlerile pek cana yakın 'ey. Allah 
tan olacak derhal kıınım kaynayıver
di. 

- Sen nerede oturursun kızım. 
Dedim. 

Karşıda pancurları inik bir eski za
man konağını göstererek: 

----· SOLDAN SACA n YUKARDAN AŞACI 

1 - Patlar 5. İzınirde iyisi ı;ıkar 4. 
? - Biıyuk 3, Gen!$lik 2. 
3 - Cam 5, Meydan 4. 
4 - Bır d~nizimiz 3. llenin muhaffdi 2. 
~ - Kalbur 4. İngiliz kadmı 3. 
6 - Yed 2. Bir cöz ren(İ 3, 
7 - Şanü eeref 2. Köık 5. 
8 - Kırmızı 2. Beyaz 2. Nota 2. 
9 - Söndürmek 7. Nota 2. 
ıo - Vilayet 2. Sıı;an 4. 
ıı - Ayı . yuvası 2. Bir kuı ismi 4. Ya. 

ma 2. 

D0NK0 BULMACAMIZIN HALLI 
ı - Kalabalık 9. 
2 - Akademi 7. 
1 - Laf 3. Dar S. 
4 - Ad 2. Alı 2. Tan S. 
! - Brdbın l'i. Tava 4. 

- Işte şurada. Dedi. 
Bu konağı bili im. Çocukluğum -

danberi "tekinsiz ev., derler dururlar 
dı Sonra orada bir ana kızın yapaya! 
nız yaşadıklarını işitmiştim. Fakat ne 
yin nesidir bilmezdim. Zi~a onlar ki
bar aile. Mahalleden hiç kimse ile ko 
nuşmatlardı. Zat,.n senenin bazı ayla
rııı• ba~kıa Vl"rlerne geçirirler. Burada 
pek oturmazlrdı. 

Kıza acıdım. 
- Dur bakayım dedim. Eve gide -

yim de cocuklara haber vert"yim hek
lem•sinler. Merak ederler. Dedim. 

Ben eve gittim. O mescidin kö~e . 
!İndeki fener dibinde beni bekledi o 
önde ben ark:tda be ·aberce tekinsiz 

Maçlar 
Bugün lik maçlarının dördüncü haf 

tası üç stadda oynanıyor. Hemen ila
ve edelim ki, gilnün en güzel ve en 

1 enteresan oyunu, Galatasaray ile ls-
tanbulspor arasında yapılacak olan 

1 maçtır. Istanbulspor takımı, genç ele-
1 mania dan mütegekkil olduğu ic;in, Ib 
1 rahimden mahrum olarak sahaya çıka 

1 

cak olan Galatasaray takımını epeyce 
oyalayacaktır. Galat:ısaray bir defan
sını takviye edebildiği veyahut mev
cut defans oyuncuları iyi bir gUnle-
ı inde olduğu takdirde bugün sey-ede
ceğimiz maç tahminden çok enteresan 
olacağı muhakkaktır. Galatasaray for 
vet hattı, haddi zatında iyi olan oyun-

' 

cularda'1 mürekkeptir Ancak. araların 
da tam bi- anlaşma yoktur. Zaman za-

1 man uyu!labilen bu mühacim hattı ek
i seriya teker teker oynamağı tercih 

eden oyunculardan mürekkeptir. Hal. 
buki Istanbulspor forvetli daha takım 
halinde oynayan oyunculardan terek
küp ettiği ic;in sık sık Galata5a-av ka
lesine inebileceklerini tahmin ediyo
ruz. vaziyet böyle olduğuna göre, Ga
latasaray müdafileri çok çalışmak mec 
buriyetinde kalacaklardır. Buna mu • 
kabil, şurasını da ilave tdelim ki, ls
tanbulspor takımının, müdafaa hattı, 
Galatasaray forvetleri ile epeyce uğ
raşacaktır. Ancak bu hatlar genç ele
manlardan mürekkep cl-::iuğu için, o
yun hararetlenecek ve çok güzel bir 
mac seyredeceğiz. 

ikinci derecede ente~esan mac. Gü
neş ile Vefanın oynayacağıdır. Güneş, 
§İmdiye kadar yaptığı maçların ikisini 
de kazanmış bir durumdadır. Vefa, ta
kımı, oyun tarzı. sertçe olan bir ta
kımdır. Genç Güneş takımının böyle konağa l?İrdik. 

- Korkmadın mı 
dik. 

Hafize nine ~e- se·t bir oyun oynayan, bir ekip kar
şısında ne dereceye kadar muvaffak 

- Ne münasebet o zamanlar 
korku nedir bilmezdik. 

Efendime sövliveyim. Lapiska ~aç 
h. iri mavi gözlü kız lSmbayı yaktı . 
Karanlık. bitimsiz, ri.ıtubetli dar ve 
uzun bir taşlıktan geçtik Bomboşmu~ 
stibi tooukla~ımrzın sesi koca tavan -
ları 2üm P'Üm öttlirüvor. Gtcırtıh bir 
m"'rdivenden çıktık, bir odaya gir
dik. 

olacağı mallım değildir. Maamafih, 
biz Jt"Cnç ve st"ri elemanlardan mürekkep 

bir takım olan Güneş, herhalde Vefa 
karşısında da, iyi bir oyun o:rnamağa 
çalısacaktır. 

Kızın yiizünde bir düşünce bir dü

Uçüncü de·ecede enteresan oyun. 
Fener - Beykoz maçıdır. Beykoz, fil
vaki, lik maçlarının başındanberi tali
sizlikle çarpışıyorsa da, zaman zaman 
~üzel oyunlar tutturabildiğini de göz 
önünde tutmak lazımdır. Eğer bugün
de Fene· bahçe karşısında böyle 'bir o-

şünce, dokunsan ağhyacak. 
- Adın ne senin? Dedim. 

çekerek cevap ve ·di: 
- Levli! 

yun çıkarabilirse. galibivet değil am
Içini ma makul bir sayı farkı ile mağlılp 

olması beklenebilir, 

Ben "ölenle öliirımez. yavrum., 
dedim. Sar.larınr,"'O 1ipiska -sııçl~nnı 
oksadtm. Gittikçe fenalgı,Y:ordu. Bay 
gınlrk1ar geçiriyordu. 

- Su! Dedi. 
Telaşla testiden bardağa suyu ko

varken mürekkep şisesini devi di:n. 
Feracem de lekelendi. Ferac.:sinin e
teğini göstererek: 

- lşte leke! Dedi ve devarıı eUi: 
Elimde bardakla su odaya girdi~im 

zaman kız odada yoktu. Oteki odaları 
a~adım. Yoktu. Sofaya cıktım yok. 
F.vin her taraf.,.ıı uadım. Yoktu. 
Bahçey~ çıktım. Kuyunun basına l!'İt· 
tim. !çerden, kuyunun ta dibinden 
bir kahkaha geliyordu. Bir kahkaha, 
bir kahkaha. Kah, kah, kah. kah. 
Tüylerim dik"n diken oldu. Sokağa 
fırladım. Bütün m!ha~leli eve geldi. 
Fakat kahkaha kesilmişti. · 

Ertesi gün kuyudan. evlere !!enlik 
kı.trn öliisünü çıkardıla~. Belediye 
doktoru dedi ki: "Anlasılan kız ku
vunun dibinde hemen öl~emiıı ve cıl-
dırmrs. Kahkahalar ondan . ., · • 

Hafize teyze batını sallıyarak ila
ve etti: 

- Amma inan olsun ben o bah -
cenin yanındaki virnneden gectikçe 
kuvudan gelen o kahkahaları duyu • 
yorum. 

Dördüncü derecedeki maç ta, Beşik 
taş - Topkapı maçıdır. Bu oyunun 
normal neticesi Topkapının mağlup ol 
ması iıe de, bu seneki lik maçları da
ha ilk gününden sürprizler doğurma
ğa başladığını unutmamak lazımdır. 
Filvaki Be~iktaş bugün mağllıp olmaz 
diyebiliriz amma, gözönünde Topka
pı, Fenerbahçe maçını tutmak şartİ· 
le ... 

Hilal • Eyüp maçı da çok enteresan
dır. ikinci kümede biribirini takip e
den bu klüpler birinci kümede de kar 
şı karşıya geliyorlar. Herhalde, ne ka 
dar Eyüp Hilali yenmek ve birinci kil 
medeki vaziyeti ta: sin etmek isterse, 
Hilal de o kadar hasmını yenmek ar
zusundadır. Bu bakımdan bu maçın 
hayli heyecanlı olacağı umulabilir. A, 
nadolu • Süleymaniye maçı da kolay 
kolay bırakılabilecek bir maç değildir. 
Sülcymaniye de Beykoz gibi lik maç
larında şanssız isede, Anadolu ile oy
nayacağı oyunda, kendisinden birşey
le • ümit etmek kııbildir. Velhasıl bu
giln oynanacak olan maçların hemen 
hepsi zevkli ve enterasandrı. Durum 
böyle olduğuna göre futbol meraklı
ları çok heyecanh bir gün daha geçi
recektir demektir. 

( B) takımları maçları 
Dün B takımları maçlarına devam 

edildi. Şeref stadında, Süleymaniye -
Anadolu B takımları arasında oynana 
cakt1. Anadolu takımı sahaya çıkma-

Y E N 1 NESRIY AT dğı için Silleymaniyeliler hükmen ga-
Hemşerİnİn dördüncü sayllı lip ilan edildiler. !kinci maç Beşiktaş 

Halkın aeve ıeve okuduğu veY.a • 
ne halk ozeteai olan HEMŞERI' -
nin dördüncü aay11ı çok heycanlı 
ve renkli b :r kapak içinde çıktı. 

Dünva 1ivasasrnı ku, bakıtı gö
ren HEMŞERI, ıon ltalyan - Ha. 
bet - M111r meselesine ait çok en
tereaan ve renkli bir de reıim nef
retmiıtir. 

Bunlardan baıka, romanlan, ıİ
yaıal bilmeceleri, halk dilinde ya
zılmıı tiirleri, velhaııl herşeyi bü
yük bir alaka ile takip edilecek bir 
mahiyettedir. 

Karilerimize, bu çok ıüzel halk 
ıra.zetesini tavıiye ederken de hot 
bir zaman ıeçireceklerini ümit e
diyoruz. 

Bir tayin 
Uşak teker fabrikası muhasebe me 

murlarından ve gaıetemizin Up.k ay
tarlı~ını yapan Şükrü Kayı Aktar, 
Alpullu ıeker fabrikasına tayin edil
mi§tir. ŞilkrU Kaya Aktan Alpulluya 
giderek yeni vazifesine başlamı§tır. 

6 - Ama 3. 
7 - Lira 4. Foto 4. 
1 - Tunca 5. 
9 - Kaatamonu 9 • 
10 - Av 2. El 2. 
tı - Kanarya 7. Ll !. 

B ile, Topkapı B arasında oynandı. 
He· iki takım da güzel bir oyun oy
nadıktan sonra, Beşiktaşlılar 1 - 3 ka
zanmağa muvaffak oldular. Fenerbah
çe stadında oynanan maclarda Eyüp -
Hilali l • 2 Fenerbahçe Beykozu 6 • O 
mağ!Up etti. 

Cirit oyunları bugün 
yapılacak 

Bayburttan gelen ciritçiler kafilesi, 
bugün saat 14 de Veliefendi cayı·ın
da cirit oyunları yapacaktır. Halkımı
zın bu eski Türk oyunlarını iyi takip 
edebilmesi için hususi tren ve otobüs 
servisleri temin edilmistir. Saat 12,40 
ve 13,20 de kalkacak iki tren halkı o
yun sahasına götürecektir. 

[ Bi~DiRi-~ LER 
1. S. K - lıtanbul ıu ıporları 

klübü atletizm kaptanlığından: 
Atletlerin hazırlanmaaında klü

bümüz üzerine düşen vazifeyi ba
tarmak ıayısı az olan Türk atlet 
takımına eleman kazandırmak a 
mıtcıyla k1üp azalanyla klüp men
ıubu olmayan bütün sporculara a
çık olarak tertip etmekte olduğu
muz kosu ve yürüyü~lere bu hafta 
yine ıiılide devam edilecektir. 

l - KOŞU - 29 Birincikanun
da yapılacak Halkevi krosuna İf· 
tirak edeceklerin hazırlanabilme -
feri için Halkevi kroıunun yapıla-
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BELEOiYE. ~DLiYE 

Gümüşsuyu yo~undaki 
otomobil kazası 

Konservatuvar için yapılaJI 
toplantı 

Kendi idare ettiği otomobille, Gü
müşsuyu yolunda tütün amelesinden 
Melek adında bir kadını çiğnemek 
ve yaralanmasına sebep olmaktan 
suçlu SelmaHayrünnisanın duruşması 
dün yapıldı. Suçlu Selma, kendisinin I 
o tarihte, Çankırının Kurşunlu nahi
yesinde bulunan kocasının yanında ol 
duğunu, hldiseyi çıkaran otomobilin 
bir başka otomobil olduğunu söyledik 
ten sonra: 

Konservatuvar 
Mezunlarına 

D•plomalaı ı verildi 
in' Yeni yapılacak konservatuvar b ıı 

sının projelerini incelemek ü•e e dllr 
belediyede bir toplantı yapılnı~.ştı d 
Bu toplantıya Fen direktörü flusnô
Başkanhk etmiş ve eski Fen direkt . 
rü Ziya. eski imar miidürü Ziya. kon. 
scrvatuva:- müdürü Ziya ile kon~er~i 
tuvar profesörlerinden ve bele?ı~e Al· 
marlarmdan bazıları ve bu iş ıçın. k 

1 manya dan gelen mimar Pölzik iş.~ır• c 
rtmişlerdir.Birkaç gün süren göf1;1Ş'ü, 
ler sonunda mimar Pölzikin proJ~ ı8 
zerindeki anlatmaları heyetçe kafı a· 
rülmüı ve hiç bir değişiklik ya~ılıt: 
sına lüzum olmadığına k(1rar verılıtı1~ 
ti-. Bu itibarla Pölzik ile belediye a~o 
sında yapılacak mukavelenin hazır ~ı· 
ması hukuk işleri direktörlüğü~e ıt" 
re;kılmıştır. Mukavele en kısa bır ·r 
manda hazırlanıp imza edilecek~' · 
Pölzik imzadan itibaren dört ay iç~ 
de inşaat p·ojelerini yapmayı taahhı.ıU 
etmi§tİr. Proje şarbayhğa verilir v~ 
mez binanın yapılması eksiltmeye 

11 nulacaktır. Eksiltme şartlarından ~ıı 
önemlisi binayı yapmayı üzerine a c 
kimse, bunu en geç bir buçuk se;. 
son~a belediyeye teslim etmeğe rn 

- Nihayet ben de bir anayrm. Kijl 
!andığım otomobille böyle bir kaza 
yapmış olsaydım, çiğnediğim kadını, 
yüz üstü bırakıp kaçmazdım. dedi. 

Mahkeme, şahitlerin çağ ılması i
çin başka güne kaldı. 

• Heybeliada açıklarında ç~rpışa
rak 35 kirinin boğularak ölmesıne se
bep olmaktan suçlu Firuzan vapuru 
ile motör kaptanının muhakemf'lerine 
dün ağır cezada devam edildi. Suçlu
lar müdafaala·ını yaptılar. Duruşma 
karar için başka güne kaldı. 

• İstanbul Hukuk Fakültesi me
zunlarından Muzaffer Gençay Istan
bul hakim namzetliğine tayin edilmiş
tir. 

Tahsin:n cena7eai dün 
kaJdırıldı 

Olümünü teessürle haber verdiği
miz eski Istanbul ilbay muavini ve 
ordu ilbaylığından miitekait Tahsinin 
cenazesi dün Beyazıddaki evinden kal 
dırılmıştır. Cenaze töreninde Mülkiye 
müfettişleri, ilbaylık e·kanı, merhu
mun birçok dostları ile polis kıt'ası 
bulunmuştur. Cenazesi Eyübe nakle
dilmiş ve orada aile kabristanına gö
mülmüştür. 

Kömür, odun fiatı 
yükseliyor 

Son günlerde mangal kömürlerinin, 
odunla-ın fiyatları artmı~tır. Bir haf
ta evvel çekisi 280 kuruşa satılan me
şeler, 350 kuruşa fırlamıştır. Geçen 
on beş gün içinde alım satımı 4.5 ku
rustan yapılan Bulgar kömürleri de 
6 kuruşa yükselmiştir. nur.dan ba!'ka. 
malın az ~eldiğini ve az kaldığını ile·i 
sürerek ihtikara sapanlar da ~örül
mektedi-. Karadenizde üst üste görü
len fırtınalar. kayık ve motörlerin çık
mamasına sebep olmustur. Havaların 
birden bire soğuması da fivatlara mü
essir olan amiller a-asındadır. Haki
katen elde mevcut mal az o1du/!u g-ibi, 
dısarıdan r.elen odun. kömiir ihtiyaca 
veter mikd:ırda değildir. ll~ililer bu 
durumdan istifade ederek ihtikara sa
panla-ın da çoi7aldığın rileri sürmekte 
dir_ Sehir,de odun stnku azdır. Bunun 
sebebi. sömikokun cıklşıdır. Yerli an
tras'itin diğer mahrukat satıs1:mnı çok 
cızaltacasrı umulduğu için oduncu ve 
kömürc:üler he· senekinden çok nok
san mikdarda stok vapmışl;ırdır. Fi
yatlarda görülen yük~elis şikavetleri 
mı•r;.., "ı..,...,.ı,. .. .,,:ı,r, ~,.ı,.,:ıive Rkoııo

mi Dir.-kti'r1tiğü piyasa durumunu in 
celemektedir. 

F.vk~f Gf'!nel Di.-P.1,törü 
Evkaf Genel DirektQr'i Fah-eddW-. 

Kioer An}nmıdan şehrimize ~elrnicıtir. 
Fahreddin Kiper veııi acılıı.n Evkaf 
memurları knrsııncfa hi- mlirMet bu -
lunmu~tur. 'Rvkaf Genel nirektörü 
dün akşam Edirneye gitmiştir. 

Bevazıt C1t"'1~inde serği 
acılıvor 

Her yıl olduğu eibi. bu sene de 'Ra
ma:r.an münasebetilf: Bevu:ıt camiin • 
de bir servi acılacaktr-. Camilerd,. Ra 
ma7,;ına mahsus hazırlıklar tamamlan
mıştır. 

R~~ VJlhk dem;r P"dii~trisi 
plan~ için bir fıru.,.:1 ;ı: grupu

nun teklifi 
Beş senelik de.mir ve celik endÜ!ı

trisi planını tatbık etmek üıere ~er
mavedar bir InP-iliz grupu müracaatta 
bulunmuştur. Bu grup vapacağı tesi
satın h,.delini uzun vadl'lerle ve Türk 
malı olarak alacaktır. Grup, ayrıca 
benzin istihsal edece~ini, fosfaltlı e:üh 
re, amonyak mürekkebatı, harp leva
zımatı ve daha bircok maddeler imal 
edeceğini bildirmiştir. 

cağı "Şitli - Hürriyet j,bidesi,, a
rasında 3000 metroluk bir saha da 
bilinde yapılacaktır. 

2 - YOROYOŞ - 19 lkincika
nun Türkiyede ilk defa yapılacak 
Halkevi "ŞifJi - Kilyos - Şiıli,, 
yürüyütiine hazırlanmak maksa
dıyla .Şitli tramvay deposundan ha 
reketle Zencirlikuyu - Suterazi
ıi - Maslak istikametinde takri -
ben 12000 metroluk bir yol Üzerin
de yapılacaktır. 

3 - Koıu ve yürüyüşlerde birin
cilik mevzuu bahıolmayıp çalıtm• 
mahiyetinde yapılacağından tec -
rübeli lecrübeıiz herkeı ittirakte 
ıerbeattir. icap ederae ikinci üçün
cü katagori üzerinde de faaliyet 
göıterilecekt:r. 

4 - Sporc.ıların soyunmaları ve 
istirahatleri için bir salon temin 
edildi istirak edeceklerin bir yere 
kaydedilmeleri lazım değildir. Ge
leceklerin ıaat tam 9,45 de tram
va pdeposunda bulun~naları rıca 
olunur. 

Konservatuvarın vatı kısmından me
zun olan iki talebeye dün törenle dip
lomaları verilmiştir. Diploma tevziin
den evvel konse· vatuvar direktörü 
Yusuf Ziya bir ııöylev vererek konsl"r 
vatuvarın tarihinden bahsetmiş ve pek 
kısa bir zamanda gösterdiği muvaffa. 
kıyetlerin bundan sonra daha verimli 
bir surette devam edeceğine işaret et
mi tir. Yusuf Ziyadan sonra ilbay 
Muhiddin Ustündağ, yeni mezunları 
tebrik etmiş, diplomalarını muvaffa
kıyet temenni ederek kendilerine ver
miştir. Hayrullah ve Şükrü ismindeki 
genç mezunla:-, diploma tevziini müte
aklp kendi aletleri ile bazı parçalar 
çalmışlar ve alkışlanmışlardır. Yeni 
mezunlara muvaffakıyetler dileriz. 

Denizaltı kabloları tamir 
ediliyor 

Sarayburnu ile Salacak ve Amavut
köy - Vaniköy arasındaki denizaltı 
kablolarının tamirine lüzum görülmüş 
tür. Sa· ayburnu - Salacak kablosunun 
tamirine yarın başlanacak, Arnavut
köy - Vaniköy kablosu da çarşamba
dan itibaren onarılacaktır. 

Bir 1 tal yan piyanisti 
şehrimize geliyor 

Meşhur İtalyan piyanistlerinden 
Madam Kuliçi Santa - Lequito yakın
da şehrimize gelecektir. Piyanist ka
dın, Macaristan, Romanya, Bulgaris
tan ve Mısırda bir çok konserler. ver~ 
miş ve büyük muvaffakıyetler kazan
mıştır. Kazaditalyada iki konser ver
dikten -sonra turnesine devam edecek
tir. 

POUS 

ÜfürükçüWk ediyormuş 
Usküdar Rumi Mehmetpaşa mahal

lesinde oturan Trablusli:arpli 65 yaşın 
daki Mehmet oğlu Omerin üfürükçü
lük ve remilcilik yaptığı haber alın
mış ve hakkında tahkikata başlanmıi
tır. 

bur olmasıdır. ··:ltl 
• Uray ile Evkaf arasında pürU 

111 işleri halletmek üzere kurulan hake at 
heyeti bu ayın yirmi altısında tekt c)a 
çalışmalarına başlıyacak ve yakın 
da kararlarını verecektir. dl 

• Ankara belediyesi. Ankarada r
ikinci nevi ekmek ihdasına karar veısl 
miş, İstanbul belediyesinden Istanb r
da satılmakta olan ikinci ekmeğin f~. 
munu istemiştir. Dün Ankara bele ·r 
yesine icap eden malümat verilrrıittı' 

Kuduz köpekler 
Ve Taksim meydal11 

iki gündür şehrimizde kuduz "'•:: 
ları azalmıştır. Dün yalnız bir far~t 
rafından ısırılma vak'ası vardır. f dl 
Gelibolu ve Hayrebolu tarafların,1 kuduz vak'aları çoğalmııtır. Dün ~ot 
reboludan kuduz köpek tarafından }ıtllt 
kunç bir ıekilde 30 yerinden ı~ırı ı1J' 
bir kadın getirilmiı ve tedavı alt 
alınmıştır. lr" 

Ancak şayanı dikkat olan bi:. n~e· 
ta vardır ki, o da köpeklerle rnuca ,~ 
le edildiği bildirilmesine rağme~. 'f ~· 
sim, Talimhane civari sokak ko?eôe 
leri ile doludur. Bunlar sürü balın,,. 
gezmekte ve gelen geçen halk btl ~· 
ların saldırma korkusu içinde sok'cti· 
!arda yürümektedirler. Acaba bele,. 
yenin köpekleri itlafa memur otan 1Jf 
damları bu semte hiç uğramıyor 
mı? 

TOPLANTIL~ 

Tıp Tal ebe Cemiyeti (liid 
toplandı e-

Bir sarhoşun işlediği cinayet Tıp Tal~be Cemiyeti yıllık kongrıı-
Evvelki gün Yalovada kahveci Id- si dün Universite konferans salo~~e

risle aşçı Enver arasuıda bir ağız kav- da saat 13 te toplanmıştır. Celseyı 11rl 
gasile başlayan döğüş, Enverin yara- miyet reisi Ekrem açtı. Bun~an 5,f,ıı· 
lanmasile son bulmuştur. Iki arkadaş riyaset divanına Suat, Necatı ve 1,.. 
ta fazlaca içmiş ve Enverin dükkanın- sin seçildiler. Talebe hep birlikt~et1'i 
da buluşmu~lardır. idris, şakaya baı- tiklal marşını söyledikten sonra, 'f yıl' 
lamış ve bir aralık: yet Genel Sekreteri Namık Kaşı rd• 

!Ik faaıl'yet raporunu okudu. RaP0tılı· ''- Enver, seni öldürürüm ... demiş- ı 
bir sene içinde yapılan işler an ak i,-i 

tir. Bunun bir §aka olduğunu zanne- yordu. Rapor aza tarafından ço "'' 
"den Enver, mukabil tedbir almamış, karşılandı ve alkışlandı. Muhaseb~ı.ıll' 
bu sırada da Idris çıkardığı bıçağını mürakabe raporları da muvafık bU del1 
aşçının kasğna saplamştır. idris, ma- du. Raporda gelirin bir yılda 300 ur· 
rifetini i. }edikten sonra durmamş, Ka 1500 lir.aya yükseldiği anlaşılın1'b'' 
zimze köyüne kaç-::uştır. Jandarma ta D e r • k i t a P 1 a r 1 n 1 n dııı. 

zılarının b a s ı 1 ı p basıtrnaaı:ır· 
rafından tutulan Idris, ne yaptığını Fakülte albümünün hazırlanıp .h blltı'° 
bilmediğini ileri sürmektedir. Suçlu lanmadığı soruldu. idare heyetık ef11• 
Adliyeye teslim edilmiştir. lara cevap verdi. Cemiyet reisi E ;,w 

albüm için 3 bin liraya ihtiyaç 0 bil' 
• lstiklal caddesinde tavukçu Yor- ğunu, halbuki bu paranın mevcutJ<anl 

danın dükkanına soba kurmak isteyen lunmadığını söyledi. Cemiyet baf dar' 
Anastas merdivenden düşmüş, baygın mn izahatı üyeleri aydınlattı. b' 
bir halde hastaneye kaldırılmıştır. heyeti tebrie edildi. Bundaı;ı ~don::·tıe• 

ZI dl.lekler yapıldı. Ve yem ı a • Erenköy Bağdat caddesinde 392 
M k P yeti seçimine başlandı. yrı· 

numaralı evde oturan ithat ızı e- Yapılan seçimde idare heye~ine ;aı.ıf• 
rihanın evinin arka tarafındaki pence- ]anlar şunlardır; Ekrem Kerıııı. S tlctt 
re parmaklıklarını çıkarmak suretile Atıf Tuncer, Kemal Gürkan, 'er 
hırsızlık yapmak isteyen Ismail ve Mustafa, Tarık, Necati, Osrnan. 
Zeki yakalanmışlardır. vat ve Ibrahim. ~ 

=================================~ 

Akhisar Tütüncülerinin Kararı 
1 

sr 
Al<hisar, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Yeni ç~ka~rJlliŞ' 

tış kooperatifleri kanunu ilçemiz tütüncülerini çok ~e~ı?.d;tJl'leJl 
tir. Bu münasebetle mevcudu 500 e varan kooperatıflı ur tııfl'l' 
ler. tayyare sinemasında bir toplantı yapmışlardır. Hazır tıYJ 
komitesi çalışmaya başlamıştır. Yukarki resim bu toplan 
gösteri vor. 
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Havalar soğuau, sıhhatinrze dik
kat ediniz. Ehemmiyetsiz cörUlen 
bir hastalık büyük ve vahim ne
ticeler doğurabilir. nezleye, 
Soğuk Algınlığına 
Grip e, Romatizmaya, 

AGRILARA • SIZILARA En tesirli ilaçtır. 
ALGOPAN harici tesir
lerden korunmak için madeni 

Bas ve Dis aiirılarma . . 
Anado udak ı eczaneler kışlık ıh ıyaclarını şımdiden temın etme· 

ı; ~ ,.ı,., Ton•ıt., l11+A .. bnl~ıt 7.AM,\1\1 Fc711 ~ • .,.., .. ,,.,-:f,. 1111bl •r 

kutulara konmuştur. ısım 

ve mlrkasma dikKat. 

--· 
Gayrimübadiller Komisyonundan: 

Semti ve mahalleıi Sol::"lğı Emlak No. au Cinai ve hiaseıi Hiaaeye göre --1195 

28Q 

~931 

2937 

1124 

l3tı 

so35 

S949 

6124 

'1S17 

Kadıköy Osmanağıı 

Eyüp Hacı liuare\' 

Beykoz 

Tarabya 

Bakırköy Zeytinlik 

Boğaziçi Yenimahalle 

" 
Bakırköy Sakızağacı 

Y eıilköy Ümraniye 

uaıata Arap camn 

Söğütlü çe,me 

Savaklar ca 

Kotracı 

Kiliıe 

Boıtan 

Boıtan 

Mektep 

E. Boyacı Y. Çayır 

E. Hürriyet Y. Hür 
adam 
E. Dördüncü 
Y. Dört kardet 

Kalafat 

E. 62-62 Mü. 
v. 78-80 

E. 21 

E. ve Y. 6 

~. 12 Y. 13 

E. 10-12 
Y. 16-18 

E. 5 Mü. 

E. 34 Y. 42 

E, 8 Y, 7 

E, 3 Y, 5 

E. 19 
Y. 3 

Y. 115 E. 121 

Oıtünde odaları 
olan kagir iki dük 
kanın mülk ma-
hallinin 57, 50/ 
120 hiaaenin 140/ 
1728 Hiı. 
Odaları bulunan 
ağaçlı 2880 metre 
bostanın 1/ 2 Hiı. 
40 metre arsanın 

tamamı. 

26 metre araanın 

tamamı. 

Ahp.p iki hanenin 
4/ 128 Hiı. 
1 1 O metre arsanın 
1/ 2 Hiı. 
83 metre arırnın 

tamamı. 

98,50 metre araa-
nın tamamı. 

Bahçeli ah,ap ha-
nenin 1/ 4 Hiı. 
Ahşap barakanın 
ve bahçenin tama 
mı. 

8,IO metre araa-
nın tamamı. 

Edimekapı Hatice Sultan E. Karabat E. 85 
Y. 105 

Oıtünde odası o-
Y. Melek Haca lan kagir dükka-

latanbul Davutpafa 
nm tamamı. 

Tarhana mektebi E. 11 Y. 11- Ahşap hanenin ve 
t 1/ 1-11/ 2-11/ 3 dört arıanın 46, 

50/ 48 hiı. 
Beyoğlu Y eniıehir Keklik E. 42 Mü. Y. 85 Ahşap hanenin ta 

mamı. 7848 Arnavutköy E. Büyük Ayftzma E.15-17- Ah,ap hanenin 

muhammen K. 1 

300 Açık art-
tırma 

750 •• 
32 ,, 

52 ,, 
75 " 
55 ,, 

100 ,, 

100 •• 
~00 " 

160 •• 
250 " 

60 " 
1000 kapalı 

zarf 
670 Açık art

tırma 

y Y. Beyaz Gül Cad. 19 Y. 34 45/ 150 Hiı. 
.. ~ f!Vlıftfı yazdı gayrimeılkuller on gün müddetle ıatrıa çhnlnv~trr. ihaleleri 6-12-935 

tı _,: cuma ırünü saat on dörttedir. Sahs .mü..-batnran ~avrimübadil bonosiledir. 

700 
tarihine " tesadüf 

Mevkii 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Cinsi Miktarı 

Ton 

Tah. Fi. Teminatı İhale 

Ku. san. Lira tarihi 

Saati 

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

Ezine ve Bayramiç için kapalı zarfına talip çıkmadı
ğından tekrar kapalı zarfla alınacaktır. Unun miktarı 

ı teminat ve ihale tarihleri yukarda gösterilmiştir. Şart -
namesi eskisi gibidir. İsteklilerin kanunun 2,3 üncii 
maddelerinde yazılı vesaikle teklif mektuplarının ihale 
saatinden bir saat evvel Bayramiçta Tümen Satınalma 
Komisyonuna verıneleri. ( 453) ( 7145) 

9183 

* * * 
Ordu sıhhi ihtiyacı için arpasma istekli çıkmadığın-

3 2 kalem ispenci yarı alet dan pazarlıkla alman mik -
ve kimyahane makineleri tar düşüldükten sonra ge
kapalı zarf usulile satm alı- ri kalan 190,000 kilo arpa
nacaktrr. Hepsine biçilen e- sı, 250,000 kilo samanın pa
der 25000 liradır. Muvak- zarlıkla alınan düşüldükten 
kat teminatı 18 7 5 liradır. sonra geri kalan 220.000 
Evsaf ve şartnamesini al - kilo samanı tekrar kapalı 
mak ve görmek üzere be- zarfla eksiltmeye konulmuş 
delsiz olarak M. M. V. Sa- tur. İhaleleri 29-11-935 cu
tmalma komisyonundan alı ma günü saat 14.15 tedir. 
nır. Eksiltmeye girecekle- İsteklilerin Vize satmalma 
rin 2490 sayılı kanunda komisyonuna gelmeleri. 
gösterilen vesaikle teminat ( 448) (7109) 9213 
ve teklif mektuplarile bir - • • • 
likte belli gün ve saatten en Adanad~.ki kıtaatın ihti-

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

az bir saat evvel Ankarada yacı için 420 t< yulaf 28-
M. M. V. Satınalma komis- 11-935 perşembe günü sa
yonuna gelmeleri. İhalesi at 15 te kapalı zarfla alma-

1 

j • - • 30-11-935 cumartesi günü caktır. Tahmin bedeli be-
DenİZ yoliarı saat 10,5 tadır. (335) her kilosu 3 kuruş 75 san-

ı - Cibali Tütün Fabrikası için alınacak bir adet har- ı S L f. T M E \) t (
6285

) *** 8751 
timdir. İlk teminatı l 181 li-

man makinesi açık eksiltme suretile münakasaya konul- 1 Acenteleri : Karalröy KöprOh•t1 Ordu sıhhi ihtiyacı için ra 25 kuruştur. İhale gü-
rtıııştur. l'eı 42362 - Sirkeci MUhtır.dar 300 bin adet pansuman pa- nünde istekliler muayyen o-

2 - Tahmin olunan bedel 4000 liradır-. .., .. ,·•de Han. Teı ın•n 111111 keti kapalı zarfla sa- lan saatten bir saat evvel 
3 - Eksiltme şartname ve resimleri parasız olarak Karadeniz yo~ U tın alınacaktır. Beherine mühürlü zarf içinde temi-

l{abata t ı ··b t b · d ·ı·r VATAN -apuru 24 ıkı'ocı'teş bı'çı"len kıymet 35 ku- nat makbuzlarile teklif mek ş a evazım ve mu ayaa şu esın en ven ı . .. -
4 - Eksiltme 8-1-936 çarşamba günü saat 15 te Ka- rin PAZAR ırünü •aet 20 de ruş muvakkat teminatı tuplannı komisyona vermiş 

bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo- RıZE'y" kadar. 17416' 9553 6500 liradır. İhalesi 28-11- olacaklardır. İhale Adanada 
nunaa yapılacaktır. 

1 
lskenderiye Yolu 935 perşembe gunu saat Tüm Satmalma komisyo-

5 - İsteklilerin fiatsiz tekliflerini bir hafta evvel Tü- 1 İZMIR vapuru 26 ık·nciteşr n 11,5 tadır. İstekliler evsaf nunda yapılacaktır. Şartna-
~Un Fabrikalar şubesine vermeleri ve eksiltme için de Cfo SALI rünü Hat ıı de iSKEN- ve şartnamesini anlamak ve meyi her gün komisyondan 

,S güvenme paralarile birlikte muayyen gün ve saatte o :RfYE'r kadar " 7437 .. • görmek üzere 525 kuruş alabilirler. (462) (7249) 
mezkur komisyona gelmeleri. (7429) ! mukabilinde M. M. V. Sa- 9329 

k 
Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma ':y1~~0T~!~cı ~!~~d~~at:' 

om·ısyonu Başkanı g""ından. 
1 

Hledilen393 -395 numero 'le ' 1 • 12 kinunuıani 1926 tarı hli ibti-

Okulumuz talebesi için 200 - 225 çift ayakkabı açık ra beratı "atmak veya devret-
tk ·ı · B' 'f . f' . 550 mek veyahut Türkiyede müşte· 

sı tme ıle alınacaktır. ır çı tın muhammen ıatı reken işletıımesi ıç n konuşuı-
~ltvakkat teminatı 93 liradır. Şartnamesini görmek için mak arzu edilm•ktedir Alaka· 

?tldızda okul kalemine eksiltme için 4-12-935 perşem- , dar arın ı M 10381 Z . ) rumu· 

be günü saat 15 te Fındıklıda Yüksek Mektepler muha- ııle ~~ağıdakı adrese yazmaları: 
s:beciliğihde komisyona müracaat edilmesi ve eksiltme- Publıcıtaa s A · Z· rı<'h Su "") 

llın saat 17 de biteceği ilan olunur. (7222) 9337 

tmaJma komisyonundan a - • • * 
Imabilir. E! . .:siltmeye gire _ Balıkesir Garnizon kıt'atı 
ceklerin 2490 sayılı kanun- ihtiyacı için 400 Ton Un es
da gösterilen vesaikle temi- ki talibi nam ve hesabına ka
nat ve teklif mektuplari\e palı zarf usuliyle yeniden ek
birlikte belli gün ve saatin- siltmeye konulmuştur. Ek
den bir saat evvel Ankara- siltme 6-12-935 Cuma günü 
da M. M. V. Satınalma ko-

saat 16 da Balıkesir Askeri misyonuna gelmeleri. 
(337) {6286) 8752 Satmalma Komisyonunda 

* • * yapılacaktır. Unun Tahmin 
Demirköyün 230,000 kilo edilen bedeli 49000 lira ve 

----~,...-----------~------~--------~~------~~----~~--------------------~~--~ 
muvakkat teminatı 367 5 li-
radır. Taliplerin şartnameyi 
Balıkesirde Satmalma Ko
misyonunda ihale gunune 
kadar her gün görebilirler. 
Teklif mektuplarını ihale sa 
atinden bir saat evvel mak -
buz mukabilinde Balıkesirde 
Satmalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 464) ( 7331) 

9432 

• • • 

lstanbul -, 

Çiçek ve Fidan 
Bahçivanlan cemı 

yetinden: 
19.12 931 tarıhınde Vil1'yet ma 
kam nca teşt'kk lune m sı>ad 
Olt>nan c"miyf'timizın n zamna· 
memizın tad lı ve ıdare heyetı 
11eçımı yap lmak üı.ere kongr~ 

ıın n 26· 1ı.9j5 ıah günü ıaet 
13 te ctmıyetin ıdarc merkeı.ı 
olan Ga atada Fermente lndf' 
K•nber hanında toplanacağın· 
dan o ruo o zamnam" miı mu· 
cıb ı ncr. ""m yetım z.. dahıl ol· 
nıaaı ıcab eden tidan ağaç to 
hum, çıçek ıoğanlan yetiştır .. n-
ıe rle •atanıar, oahçıvan bahç .. 
muheı dıai, çıçtk mağaraaı ıa· 

tı bı, çıçekç lerle yanıarında ça· 
llşan lar Ye bıluma;m çıçek v .. 
tadan yet ştiren bahçıvanlarla 
muıtahdemluıoın rey er nı kul 
anmak uzere cemıyet m"rkt' 

z Dl" f t'l rn PI• ri ·•in rılunur -
İstanbul Asliye İkinci ticaret mah

kemesinden: 
Loit Triestino vapur kumpanyası

nın (Karnaro) namı vapurun yirmi 

altıncı ıeferi ile lstanbulda Fincancı

lar yokuşunda 27 No. lu mağazada 
tüccardan Macit Nusrete ait olmak 
üzere gelen ve manifestoda .50 No. 
lu poliçesinde (Yani konşimentosun· 
da) yazılı (E. K. B) markalı ve 6436 
ila 6454 No. ya kadar ve bir sandık 
':Ya için kumpanyadan biri 1 O diğeri 
9 sandık için alınmış olan iki adet or
dino ziyaa uğradığından mezkur iki 

ordinonun ilan tarihinden itibaren 45 

gün zarfında mahkemeye ibrazı ve 
ibrıaz edilmediği takdirde mahkemece 

iptaline karar verileceğini Ticaret ka

nununun 638 inci maddesi hükmüne 
tevfi an ilan olunur. (16877) 9581 

Usküda:- Birinci Sulh Hukuk Mab-
kemeıinden: 

Kuzguncukta lcadiye Cad. Dudu 
Kuzguncukta lcadiye cad. Vida 

Kuzguncukta lcadiye cad. Lca 
Kuzguncukta Icadiye cad. Mazaltc. 
U ralın hazine ile sizlerin üzerinize 

açmış olduğu izalei şüyu davasının 

cari muhakemesinde gönderilen tcb

liğat üzerine ikametgahınız meçhul 
bulunmuş olduğu mübaşir tarafından 

verilen şerhten anlaşılmı§ ve ilanen 
tebliğat ifasına mahkemece kara· ve
rilmiş olduğundan yevmi muhakeme 
olan 2/1/936 perşembe günü saat 10 
da Üsküdar Sulh Birinci Hukuk Mah
kemesine gelmeniz lüzumu ilanen teb-
liğ olunur. (16914) - ·-- .. , ' KASRETLE·TAHA'YYOL: E: TT IGIN 
GENÇ LiGE VUŞ 

-.--
' I 

Evvelce yapılan ilan üze- 1 
rine Askeri Matbaada mün-
hal musahhihliğe talip ola· BELGEVŞEKLIClHE 1 

' 
..L:3A N V< A .S·"-

rak müracaat edenlerin 2 Bi • 1 
9370 

rincikanun 935 pazartesi ----------_;;~ 
günü saat 9 da hüsnühal, Dr Hafız Cemal 
ahvali sıhhiye ve Bonservis 
evrakile taahhüt senetleri 
ve istidalarile birlikte imti
han olmak üzere Süleyma
niyede Askeri Matbaada bu 
lunmaları. ( 4 7 3) ( 7415) 

9513 

DAHiLiYE MOTEHASSISI 
Pazardan başka günlerde (2,30 

dan 6) ya İstanbul Divanyolu (104) 
yeni numaralı hususi kabinesinde has 
talara bakar. Salı. Cumartesi sabah 
(9,30 - 12) saatleri hakiki fıkaraya 
mahsustur. Herkesin haline göre mu· 
amele olunur. Muayenehane ve ev te
lefonu 22398. Kı!Jlık telefon 21044. 

8715 
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Türkıye halkının 

of O u 

HIDJ~LiN 
Kullanıyor ve Radyoli n 

kullananların 

•• u ;o 
o 

ayni hükmü veriyor 

R DY~Li 
daima en 

mükemmel diş 

macunudur 
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Mütercim Müsabakası 
,' :,;/ • \ ~ • .. t t ' • • I• '• : ! •. ,., ' ' •.- ' 

Gümrük ve inhısarlar Vekaletınden 
Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği neşir işleri için musa

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

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

Musabakaya girebilmek için memurin kanununun 4 
üncü ve 5 inci maddelerinde yazılı memurluk veya müs
tahdemlik şartları ile bera her en aşağı lise derecesinde 
tahsil görmüş olmak, ve istek kağıdı ile gerekli vesikala-
n 28-11-935 günü saat 17 ye kadar Ankarada Zat işleri 
müdürlüğüne İstanbulda gümrük başmüdürlüğüne ver
mek ve buralardan alacakları basılı beyannameyi doldu
rup vermiş bulunmak lazımdır. Fransızcadan başka dil 
bilen]erterciholunur. (3435) (7394) 9518 

Avrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

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

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

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

sıhhati tam olmak, sıhhi muayene Ankarada yaptırıla

caktır. 
C - Lise mezunu olup fransızca, almanca, İngilizce 

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

sünde 4 İkincikanun 936 cumartesi günü yapılacaktır. 
Açılacak musabaka imtihanında kazanmış olmakla bera
ber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece itibari
le 27 arasında bulunmaları gereklidir. 

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

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

5 - İsteklilerin: Nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal va
rakası, mektep şahadetnamesi veya bunların tasdikli su
retleri, 4 kıta fotoğraf ve dilekçelerini 2 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 
I-!asan Apartmanındaki Enstitü dairesinde bulunmaları 
ila,n olunur. ( 3385) ( 7268) 9399 

Umumi neşnyat ve yazı ışlen Müdürü; Etem lzzel BENICt. 
Gazetec.ılik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, ı 00.- Basıldığı yer : TAN matbaaaL 

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

lan müzisyenler maaş veya ücret karşılığı alınacağından 
istiyenlerin seçim sınacına girmek üzere 25-11-935 pa
zartesi günü saat 10,30 da İstanbul Galatasaray lisesin
de smaç komisyonuna bir dilekçe ile başvurmaları. Ens-
trumanların cinsi piyano. k eman, alto, "viyola,, viyolen 
sel. kontrabas, 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) 9523 

J ıstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonu ılanları/ . 
Hava Aktarma anbarınm 

Servi burnunda Skoni şirke
ti deposunda bulunan 26 bi
don ve 888 adet benzin te -
nekesi 26-11-935 salı günü 
saat 14 te Topanede Satın -
alma komisyonunda pazar -
lıkla satılacaktır. Tahmin 
bedeli 114 lira 80 kuruştur. 
Son teminatı 1 7 lira 2 S ku
ruştur. İsteklilerin belli sa
atte komisyona gelmeleri. 
(265) (7204) 9251 

* * * 
İstanbul Levazım amirli-

ğine bağlı kıtaat için 3 5 ton 
zeytinyağı 5-12-35 perşem
be günü saat 15 te Topane
de Satınalma komisyonun
da kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 12600 lira
dır. İlk teminatı 945 liradır. 
Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile birlikte teklif 
mektup ve makbuzlarını iha 
le saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

271) (7290) 9387 

* • * 
İstanbul Levazım amirli-

ğine bağlı kıtaat için 7 ton 
sirke 6-12-9 3 5 cuma günü 
saat 14 te Topanede Satm
alma komisyonunda açık ek 
siltme ile alınacaktır. Tah
min bedeli 805 liradır. İlk 
teminatı 60 lira 38 kuruş
tur. Şartnamesi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gel
meleri. (272) (7291) 

9388 

* * * İstanbul Levazım amirli-
gıne bağlı kıtaat ıçın 
13 ton çıbık, 13 ton 
kesme makarna ile 5500 ki
lo arpa ve 300J kilo tel şeh
riye 6-12-935 cuma gunu 
saat 15 te Topanede Satın
alma komisyonda kapalı 
zarfla alınacaktır. Hepsinin 
Tahmin bedeli 8970 liradır. 
İlk teminatı 6 7 2 lira 7 5 ku
ruştur. Şartnamesi komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarile bir
likte ihale saatinden bir saat 
evvel teklif mektup ve mak
buzlarını komisyona verme
leri. ( 2 7 3 ) ( 7 2 9 3 ) 

9389 
• • * 

İstanbul Llvazım amirli
ğine bağlı kıtaat için 3 5 ton 
zeytin tanesi 5-12-935 per
şembe günü saat 14,30 To
panede Satınalma komisyo
nunda kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli 7700 
liradır. İlk teminatı 5 7 7 bu
çuk liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İstek
lilerin kanuni vesikalarile 
teklif mektup veya makbuz
larını ihale saatinden bir sa
at evvel komisyona verme
leri. (274) (7293) 

9390 

*. * 
İstanbul Levazım amirli-

ğine bağlı kıtaat için 3 S ton 

sabun 6-12-935 cuma giinü 
saat 14.30 da Topanede Sa
tınalma komisyonunda ka
palı zarfla alınacaktır. Tah
min bedeli 945J liradır. İlk 
teminatı 708 lira 7 S kuruş
tur. Şartnamesi komisyon
da göri.ilebilir İsteklilerin 
kanuni vesikalarile teklif 
mektup veya makbuzlarını 

ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

(275) (7?Q4) 9391 

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

9392 

* * * İstanbul Levazım amirli-
ğine bağlı kıtaat için 22 ton 
yeşil mercimek 4-12-935 
çarşamba günü saat 15 te 
Topanede Satınalma komis
yonunda açık eksiltme ile a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
4400 liradır. İlk teminatı 
330 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İstek
lilerin belli saatte komisyo
na gelmeleri. (277) (7296) 

9393 
• • • 

İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı kıtaat için 23 ton 
kuru üzüm 4-12-935 çar
şamba günü saat 14,30 da 
Topanede Satınalma ko
misyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin be
deli 3680 liradır. İlk temi
natı 276 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. 

(278) (7297) 9394 
••• 

İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı kıtaatın ekmeklik 
un ihtiyaçları için 600 ton 
buğdayın kırdırılmasının pa 
zarlığı 28-11-935 perşembe 
günü saat 14,30 da Topane
de Satmalma komisyonun
da yapılacaktır. Son temina
tı 7 50 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri .. 

(294) (7468) 

1 "UÇUK ILAftLA R 1 

Satılık Radyo 
Yedi lambalı mükemmel bir Filips 

radyosu satılıktır. İstiyenler M. M. 
rümuzile Tan idaresine müracaat. 

9509 

Kanarye sevenlere - Sarı, be
yaz. tu ·.mç rc1.Jklerde güzel öten 
cennan,cinıi karıaryeler ve damız
lık di~ilt!rİ vaı-dır. Türkiyenin her 
t;ıraf•r e gonderilir. 

Adres: B. K. Cebeci Demirlibahçe 
Bağyolu, No. 10 - A. Ankara 

9354 

Osram-m 
i.'40 İSTİFADkLİDİQ 

OSRAM IAboratuarlarının 
yeni meydana getirdikle
ri OSRArt "D,, ampulleri 
fennin bir mucizesi tetAk· 
ki ediliyor. Çifte spiralli 
olan OSRAM " D,, llmba
lar1 tabii sarfiyatla pek 
c;ok ışık verirler. Cereyan· 
dan tam manasile istifa· 
de etmek isteyenler 

OSRAM "D,, 
ampullerini d·~er l:im· 
balara tercih etmelidirler. i/}P.D,f:ı~,f~Al-~~_p.,j 
Adi ucuz IAmbalara naza· ~W~~ 
ran yüzde 40 istif ad eli- 0.5&>4 A 

dirler. lJ v7 _ .. 

Siyasal Bilgiler Okulu Satınaınıa 
Komisyonu Başkanlığından: 

Okulumuz talebesi için 21 O - 2 2 5 takım elbise açık ek"' 
siltme usuliyle diktirilecektir. Bir takımın muhammeıı 
fiati 11 lira muvakkat teminatı 18 7 liradır. İsteklilerin 
şeraitini öğrenmek için Yıldızda okul kalemine ve eksilt
meye girmek için 3-12-935 çarşamba günü saat 14 te 
Fındıklıda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde komis
yona müracaatları ve eksiltmenin saat 16 da biteceği i
lan olunur. ( 7220) 9335 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan öJüm ve ma101iyetil1 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve vakinlerinizi: 

·Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sıgortalarında mühim bir ınkılap yapmıttıf• 
Çünki hu sigorta ile : 
Ôliım ve malUliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -

vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin biti'"' 
mında sigortalı hayatta bulunursa ve malüliyete uğramamış ise müedl"' 
men meblliğ % 10 fazlasiyle cediye olunur - muvakkat ve daimi malOliYet 
milddetınce ücret alınmaz - daimi maluliyet halinde müem&.ıcn meblağıll 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavclenamenin hi~· 
mında müemmen meblağ yene tamamen ödenir. • 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanııı 
vaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 

M uametat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 2053 f. 
Umumi acentalığı : Galata, Unyon han. Telefon: 44888 
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-----------------------------------------------
ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI _J 

Keşif bedeli 589 lira 83 kuruş olan Pendik Birinci Mektebin k~ 
mürlük ve odunluk inşası açık eksiltrneğe konulmuştur. Şartn_3 
me ve keşif evrakı levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltıne~e 
girmek isti yenler Bayındırlık Direktörlüğünden buna benzer g 1~ 
yaptığına dair vesika ve 2490 numaralı Arttırma ve Eksiltıne ~
nununda yazılı olan vesika ile 45 liralık muvakkat teminatına .. 
buz veya mektubu ile beraber 2 Birincikanun 935 pazartesi ~
nü saat 15 te daimi encümende bulunmalıdır. (1) "7164 
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El~ktrjkle suyu verilrnİf 
MAVi JiLET biçakları, çok 
haffif surette traş ederek, 
her biçağın dayanıkhğını, 
eskisinden çok fazla idarn• 
etmektedir. 


