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imparator Kuvvetleri 3 Koldan ilerliyor ! 
Habeşler Cenupta Harekete Geçiyorla,r ~n~üstri pl&nlarırnız 

• gıttıkçe genişliyor 

ı lerliyen 3 Habeş Kolundan Malatya Bez 
Herbiri 25 Bin Kişiliktir fabrikasliçin 
italyanıarm Şimalde De Cenupta Da hazırhklar 
Der ha 1 ilerleme 1 erine i h ti m a 1 Yoktu r 't:.ı: .. ::';e;.'E;::.~r'i.!:~·~ü:::ı:-

'------------~----==--------·""" , Londra, 24 A.A. - Reu
ter afansının Harrardan al
~ığı telgrafa göre, Habeşl~r 

orahinin 20 kilometro şı
llıalindeki Gabredane köyü
tl.ij tekrar almışlardır. İm
~aratorun kuvvetleri herbi
tı 2 5 şer bin kişilik üç kol 
halinde ilerlemektedirler. 

İtalyan ilerlemesi 
çok zorlaştı 

Ankara, 24 (Hususi muhabirimiz
den) - Birinci endüstri planımızın 
mensucat kısmında mühim bir mevki 
işgal eden Malatya bez fabrikasının 

, bir an evvel inşa ve faaliyete geçmesi-
1 ni temin için lş, Sümer, Ziraat Ban-

i kalan tarafından milli bir teşekkül 
vücude getirilmiştir. 

1 
Nazilli fabrikasının ince mallar, Kay 

seri fabrikasının kaba mallar imal et
i mesine mukabil Malatya fabrikası or-
11 ta sınıfın ihtiyaçlarını temin edecek 
malı imal edecektir. Oğrendiğimize 
göre vücude getirilen milli teşekkül 

! yalnız Malatya fabrikasının inşasını 
deruhte etmiyecek, ayni zamanda Tür 

1 kiyenin iyi pamuk yetiştiren sahala -
\ rından biri olan Iğdırda ayrıca bir 

(Arkası 9 uncuda l 

• londra, 24 (A.A.) - Reuter bildi· 
~ı~o~ : Bu haf~a Habeş cephele:"inde 
t uyuk mikyasta hareketler gö ülmüş
lt~· Bu hafta Italyanlar için bir tah
lııın, Habeşler için bir hazırlanma 
d af~ası olmuştur. Habeş kuvvetleri 
bcalıılden cephele:e doğru gitmekte 

1 rdevamdır. Diğer taraftan şimalde 
.. tal yanların yeniden ileri hareketleri-
.. e d • Adiaababadan Harrara gid en Habeı;•,. 
)' k crhal başlıyabilmelcri ihtimah .-------------------------

Mussolini ile 
İngiliz Elçisi 
Gene Görüştü ~~ t~r. Cenupta ise şimal cephesinde 

]~1• guçlüklerden daha büyük güçlük -
l ·."ardır. Ve bunlar Italyan kuvvet-
erınin burada da ilerilcmesine mani ol '. l'ıın f , .. n •. -::..tu1_ı ............ ~ ....... ~ ..... - --: 
li]j~· Cttalığı, irtibat temininin zahmet 
ıa;1 ve ayrıca geçilmesi :ror bataklık
la n.ınevcudiveti vardı:. Bu bataklık t/ sıvri sinekle doludur ve bu sebep 
tc~· Sıtma tehlikesi de başgöstermek
l:~r. liabeşler Italyanların bu dur -
trıakluğundan istifade edeek hazırlan 
iltr tadırlar. Harrar kadın çocuk ve 
1ı..\r1Yarlardan tahlive edilmiş ve birçok 

rupalılar da şehri terketmişlerdir. 

"Defa; 

"ULUSnun Dil Yazıları 

Defa -Ümit 
ümit, imdat, medet ,, sözlerinin etimoloji, 

morfoloji ve fonetik bakımından analizi 
[Dün kü yazımızda analiz edilen «defi» ııe «dali» aözlerile 

k ök bemıerliii olan «defa» ke limeai ile, «müdafaa» ııe «müda
fi» aözlerinin k ökü ile alakalı olan «Ümid, imdat, m ed et» söz

lerin in analizini de bugün 9 uncu sayfamızda koyuyoruz.] 

Roma, 24 A.A. - Mussolini dün 
akıam geç vakit İngıliz büyük elçisi
ni kabul etmiştir. Konuşma 20 dakika 
eürmik'"'Ye eöylemliğine göre, ~ok 
memnuniyet verici surette geçmiştir. 
Bu buıuıta hiçbir ıey öfrenilfibcmiş
tir. Yalnız konu§manın gayesinin, a
radaki irtibatı muhafazaya devam et
mek olduğu söylenmektedir. 

Recep P eker geldi 
Cümhuriyet Halk Partisi Genel sek 

reteri Recep Peker dün Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. ~kası 9 uncuda] 

·~~~~~~~~~~~~~~--,..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Çinde Vaziyet Gergin 

liyen Çinde Örfi 
idare ilan Edildi 

4hali Çinin Parçalanmasına 
karşı Koymak/ çin Hazırlanıyor 

l 'l'icnt . 
erin . sın, 24 A.A - Muhtariyetçi-
~alc idare makinesini kuvvet kullan
h}"ia~uretile ele aldıkları hakkında 
tindirar d~laşmaktadır. Durum ger -
Ç· · İhtıyat tedbirleri alınmıştır. 

• 

~il uluıseverleri Çinin par-
arıınaıına müsaade etıni- h 

yorlar 
d ~ekin 24 A A ç· H • Çinin parçalanmasına lıarıı koyma. 
ogu lı • • - ıtung, opeı v v G l ş K -Ç L ,.,,... cıopei m ht . k . . h Ik ga ugraıan enera ang- ay e~ 

··•ll:ı:ah u arıyet omıtesı a • · L · • E · J lı ı b 
d eretin· · b. b ' ın ı~ı resmı: ııın e anaıy e e ra-
ağı•-- ı ısteyen ır eyanname b ş K .ç L J 

t. "'•uıtır l{ . b. A . .h d er oturan ang- ay e" ile oruu-
t-:ogra · omıte ır sy~ ıttı. a ı da cuk er Şang-Kay-Çek 
Çıtıi J rnının batarılması iiın, şımal 
lcı bır ~Pon.ya ve Mançuri arasında sı 
'ttrıckt ~~rıki mesai lüzumuna işaret 
•lrıın il~ ır, Halk muhtariyet komite
Siıı .ile :nlarını yırtmıştır. Filezof Hu 

lıııal Çininin mcıhur phsiyet-

leri Üniversite mahfelleri namına neş 
, ret tikleri beyannamelerde bütün aha
liyi Çini parçalamak ve mıntaka rnm
taka muhtariyetler tesis etmek teşeb ı 

[Arkası 9 uncuda 1 

Genel Savaşta Kanah Niçin 
Geçemediğimiz 

Şimdi Meydana Çıkıyor! 

İngilizler 4 Müdafaa 
Hattl Yapmışlardı 

Türklere müteahhitlik eden, fakat haki· 
katte casus olan biri, yanh$ yolgösterdi 

lngilizler Bu Gördüğünüz Abide 
l stikametinden Geldiler 

Türkler Kanalın Ortasına 
Vardıkları Zaman Ateş 

Açtılar ve Hepsi Boğuldular 
[ 3 üncü sayfada Mısır hususi muha
birimizin mektubunu okuyunuz ] 

(g \Yl 
IK{fRıftl1Ö(Çtg~Ö 
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Müsabakamııa Girecek 
Bayanlarımıza 
2000 Liralık 

Eşya Hediye Edeceğiz 

Ayrıca, Kraliçe Olana 
750 Liralık 

Bir Kürk Vereceğiz 

Beyoğlu Kız San'at mektebinin güzide talebeleri 

Bugünlük, şu kadarını, biliniz ki: 

1 - «Tan» ın aylardan beri hazırladığı bu müsabaka, 
şimdiye kadar yapılan müsabakalara göre, en çok hediye 
verenidir. 

2- Bu müsabakayı, Türk evinin direği olan Türk 
kadınında yuva sevgisini kuvvetlendirmek ve alakasını 
bütün kadınhğımıza yaymak maksadile bir memleket 
hizmeti olarak yapıyoruz. 

3 -Müsabakamıza girecek olanlar, kupon toplamak 
veya gazetenin herhangi bir parçasınt kesip saklamak 
gibi külfet ve zahmetlerden tamamile azade olacaklar
dır. 

4- Müsabakamız, ayrı ayrı 
mürekkeptir: 

1 - Dikit ve Biçki 
2 - Yemek piıirmek 
3 - Çocuk bakımı 
4 - Ev idaresi 

dört büyük kısımdan 

Bu dört müsabaka için ayrı ayn imtihan yapılacak 
ve ilk seçimde kazanacak olan 400 kişiye hediye verile· 
cektir. Bu hediyelerin listesini yakında neşredeceğiz. 

5 - Bu imtihanlar, kendilerinden yardım ricasında 
bulunduğumuz İstanbul Kız San'at mekteplerinin müm
taz idare ve tedriı heyetlerinin nezaretine ve teknik H· 

lahiyeti haiz bir hakeme havale olunacaktır. 

Yakında daha çok tafsilat vereceğiz . 

Veliefendide cirit 
oyunları yaplldı 

[Yazıaı 7 İDci aayfadal 
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Düşiindük~e 
Ecnebi konser ve turneleri 

Bilmem kaçıncı defa olarak, 
bir kere daha, apaçık ve düpe
düz yazayım: Garp musiki aile
si içine girmek istiyoruz. Milli 
sesimizi onun tekniği ile şu veya 
bu tarzda kalıplayacağız. Her 
türlü sistem münakaşasını da bı
raktık. Hemen işe başlamalı. A
sırlardanberi kulağı kendi mu
sikisine ahşan Garbin tekniğine 
en acemi bir çırak olarak bile 
yaklaşab·ımemiz için gece gün
düz onu dinlememiz şart. Kaza
lara, köylere varıncaya kadar, 
her yerde, hergün konserler ve
rilmeli. Küçük bir Garp memle
ketinde her gün mutlaka yüzden 
fazla konser vardır. Bizde ne kö
yünden, ne kazasından, ne vila
yetinden bahsedebiliriz? Hatta 
bir Avrupa uğrağı olan lstan -
bulda bile «konser» denilen ha· 
<liseden eser kalmamıştır. Ver -
giler yüzünden bir tek ecnebi 
san'atkarı da buralara uğramİ
yor. Ecnebi tiyatro turnelerinin 
de ayağı kesildi. Bu vergiler 
meşketmek istediğimiz Garp 
san'atini hudutlardan içeri sok
madığı gibi eskiden devlet hazi
nesine giren varidatın da kökü
nü kurutmuştur. Yani faydası ne 
san'ate, ne millete, ne devlete; 
zararı hepsinedir. 

Mevsim çoktan girdi. Avrupa
dan bir tek san'atkar gelmedi ve 
gelmiyeceğini de biliyoruz. 
Halk «kalplere vur zımba, rum
ba da rumba rumba» kantosunu 
yeni musiki sanıyor ve bir sürü 
kötü yerli tangolarla Avrupa mu 
sikisi hakkında en bozuk fikri ah 
yor. Çingenelerin sazlarına va
rıncaya kadar her sokak ve mey
hane çalgısında bu havalar du
yulmaya başladı ve halk için gü
nün en büyük müzisyeni, yine 
herhangi bir zurnacı tbo'dur. 

Peyami SAFA 

Gıdasız C)Ocuklara 
Aybaşında 
Yemek veriliyor 
İlk mektepler açılalı iki ay olduğu 

halde, henüz gıdasız çocuklara yemek 
verilmeğe başlanaınamıştır. Kızılay 
İstanbul şubesi, bu iş için tahsisat a
ramaktadır. Üç bin çocuğa, haftada 
dört gün yalnız öğle yemeği verilme
si için çalışılmaktadır. ünümüzdeki 
aybaşına yemek verilmesine başlan-a
bilecektir. Yapılan incelemelere gö -
re, öğle yemeği verilmesi Jazım gelen 
gıdasız çocuk sayısı, İstanbul ilk mek 
teplerinde üç bin değil, on, on beş bin 
arasındadır. Kocuklara bakmak için, 
Kültür Bakanlığının, Sağlık &kanlı
ğının belediye ve çocukları esirgeme 
kurumunun da Kızılaya yardım etme 
si lüzumlu görülmektedir. 

40 bin lira çöp vergisi 
Kapahçarşı esnafı, belediyenin ken 

dilerinden fazla tanzifiye resmi aldı
ğından şikayet etmektedirler. Esna
fın iddiasına göre, Kapalıçarşı esnafı, 
yılda, belediyeye 40 bin lira tanzifiye 
vergisi vermektedir. Esnaf, çarşıdan 
başka bir esasa istinat edilerek, da
ha az tanzifiye vergisi alınmasını is
temektedir. 

No. 100 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Sonra karıımın eline dokunarak: 
- Nen var kuzum? dedi, bir te

ye mi canın sıkıldı 1 
Şükran, bir ağlama hazırlığı için-

de yutkunarak: 
- Hiç! dedi. 
Hulki Cemileye tekrar bakarak: 
- Nesi var? diye sordu. 
- Görmüyor musun? Canı sıkı-

lıyor. 
- Niçin? 
- Kendiıine ıor! 
Hulki hafif bir &ıçrayıtla cazban

dın çalmağa basladığı bir tan
goya kulak vererek Şükranın çene
aine bir parmağını dokundurdu~ 

- Bo§una kendini Üzme! 
Dedi ve danıetmek için uzak. 

laftı. 
Cemile onun arkaıından bakarak 

öfkeli öfkeli ıöyleniyordu: 
- Şu çapkın züppenin yediği 

naneye bak! Karııınm içi kan ağ. 
lıyor, onun gözü bili tfanıta. Hay 
danı gibi kolun bacağın çarpılsın, 
boyun devril&in e mi? Alemde sen 
benim kocam olmalıydm da ben de 
senin fitil fitil burnundan getirme
lidim. Alimallah ıeni bu kalabah
fın ortaamda miti maskara eder-

Yakacak Mad
deler Boyuna 
Pahalılaşıyor 
Şehrimizde mahrukat sıkıntısı de

vam etmektedir. Ecnebi koku satan 
müesseseler bu yıl 5000 tondan fazla 
mal getirilmesine müsaade edilmemesi 
yüzünden, ellerinde stok kalmadığını 
iddia ediyorlar. Bu yüzden hariçten 
kok sipariş edilmesine lüzum görü -
yorlar. 

Gazhanelerin kokları günü gününe 
sarfedildiğinden, peı'Clkende satıcılar
da mal bulunmamaktadır. Alakadar
lar mahrukat buhranının bir ay sonra 
daha ziyade 1iddetleneceğini söyle -
mektedirler. 

Ecnebi antrasitleri ton başına 6 li 
ra yükselmiştir. Odun fiatleri de 380 
e kadar çıkmıştır. İyi mangal kömürü 
bulmak ta güç bir iş olmuştur. 

Yangın kulesine 
Renkli elektrik 
Beyazıt kulesindeki yangın sepetle

rinin kaldırılmasına karar verilmiş -
tir. Kulenin iki tarafındaki sepetlerin 
yerine, yangın işareti olarak, gündüz 
bayrak asılacak, gece renkli elektrik 
lambaları takılacaktır. 

Yangın gündüz İstanbul tarafında 
olursa, asılacak bayraklar kırmızı, Be 
yoğlunda olursa Sarı, Anadolu ciheti 
veya adalarda olursa yeşil olacaktır. 
Bir günde iki veya üç yangın olursa, 
yangınlar, o yerelrin bayraklarile ku
lede gösterilecektir • 

Geceleri de ayni renkteki elektrik 
lambaları, yangının bulunduğu semti 
gösterecektir. Bu işaretler Galat-a ku
lesinde de tatbik edilecektir . 

, 
Haliç sahillerinde çalışan 

otobüsçüler telaşta 
Haliç vapurlarını belediye iıletme

ğe başladıktan sonra, Eyüp - Keres
teciler otobüslerinin kaldırılacağı şa· 
yiaları otobüs sahiplerini endişeye 
düşürmektedir. Otobüsçüler diyorlar 
ki : 

- Biz her yıl belediyeye 100 bin 
lira resim 5dilyoruz. Maliyeye de mil
hiın mikdarda vergi veriyoruz. Bu
rada çalışan otobUsçiller, çoluk çocuk 
sahibi, fakir kimselerdir. Me&elc tet
kik edilince görülür ki, Haliç şirketi
nin iflaı etmesine otobüsler katiyen 
~mil olmamıştır. Haliç sahillerinin 
gittikçe boşalması buna sebep olmuş
tur. Bu boşalmayı da yine şirket ha
zırlamıttır, denebilir.,, 

Limanlarda birikmiş 
maddeler 

Ekonomi Bakanlığı Trabzon, Gire
sun, Samsun ve bilhassa İnebolu is
kelelerinde birikmi, olan ihraç malla
rımızın derhal nakli için Deniz ticaret 
direktörlüğüne emir vermiştir. Di • 
rektörlük vaziyeti bütün vapurlara 
bildirmit ve bu iskelelerdeki mall-arın 
nakli için ambarlarında evvelden yer 
ayırmalarını söylemiştir. Bu suretle, 
bilhassa geçenki fırtına yüzünden Gi 
resunda biriken fındıklarımızla, Sam 
sun ve İneboludaki yumurta, tütün 
kuru veya meyvelerimizin bir an ev
vel Avrupaya nakli temin edilmiş ola 
caktır. 

dim. Bir kere o danıettiğin karıla
rın burunlarına parmağımı taktı
ğım gibi ıuratlarını yırtardım. Vay 
ıırık boylu ıalon çapkını var! Bu· 
raya karı avına gelmif. Bu tazenin 
hiç gözünün yatına bakmıyor. Bu 
senin karın, a hırpani, a •etreıi 
kuyruklu monderen külhani! Utan 
be, utan! 

Ah, ıurası prenıeıin evi olınaaay
dı da Cemile ıeıini yükıelterek ona 
ağız dolusu bir küfür savursaydı ••. 
Aman bu monderenlik ne fena şey. 
inıan istediği gibi konutup töyle 
ferah ferah ağzını bir açamıyor ki .. 
Ah, timdi Karagümrükte, Bakkal 
Mustafa Efendinin evinin önündeki 
viranede olsalardı, bu zibidinin Ce
mileden yİyeceii papıı.ranrn haddi 
hesabı mı olurdu 1 Gidi kuyruklu 
ıalon zamparaaı, boyun devrilain 
inı"'Uah. Baıka bir teY c!emez Ce
mile. 
Ağlamak Üzere bulunan Şükra

na döndü: 
- Hatun! dedi, inan olaun aana 

içim parçalanıyor. Ben böyle müna-
111ebetaiz koca ıörmedim ayol 1 Nesi
ne bu züppenin? Kendini ne para
lıyorııun? Ailayım deme ıakın, f e
na olurum, ıider o edepıizin aaçmı 
batını paralarım. Sakm ağlama. Aç 
mtaın? Çıplak mısın? Bırak bu Al
laht.a n korkmaz, deli bozuk ıerıe
rivi ..• Aç ta olaan, çıplak ta olsan 
Allah ıana güzellik vermif. Elin, 
yüzün düzgün. Amaayanın barda
ğı hikayeıi.Kendini ne üzersin ?Bul 

T A N==::::::==============================:=:========= 25-11-935 ~ 

Ne Dersiniz? 
KORKUTMAK Si LA H 1 

Mektepte okurken, hocalara ı ziyet, talebenin hevesini, cesareti
İ•İm takmak, talebelik hayatının ni kırar. Kültür Bakanlığı da, bu 
z;evklerindendir. Terbiye bakı- işin Farkına varmı§ ki. bundan bir 
mından bu işin iyi veya fena oldu· müddet eıwel, mekteplere bir ta
iunu münakaşa edecek değiliz;. mim yaparak, çocukların cesare
Aaıl bahsetmek istediğimiz; mesele tini kıracak sözler söylenmemesi
ıudur: lstanbuldaki lise ve orta ni bildirmiştir. Çocuklara bilgiyi 
mekteplerde -bütün Türkiyedeki aşılarken, onları korku denilen si
mekteplerde olduğu gibi- öyle ho· lahla tehdit etmek,.hiç te iyi bir 
calar vardır ki, talebe arasında usul deiildir. 
korku veren birer §Öhret almışlar· Bu işin birinci tc?rafı. Bir de ikin. 
dır. Herkesin tabiati bir olmaz;. ci tarafı var .. Yukardaki talebe
Baz;ı inıan sert, baz;ısı tatlı sert nin söz;leri doğrudur. Sıfır atmak. 
olur. Çocuklar da hocalarının bu la, sınıfta ipka bırcıkmakla şöhret 
haleti ruhiyelerine göre onlara bi- bulmuı hocalar vardır. Birçok ta
rer i•im takmışlardır. Mesela Ta- lebc;ler, bu hocalarm. bulundukları 
lebeler diyorlar ki: mekteplerden uz;aklaşırlar veya u. 

-Mesela •.• hocası Ahmede sı- zaklafmak isterler. Eğer bu hoca
fırcı, •.. hocası Mehmede top attı- ların hareket tarz;lan doğru ise, ö. 
ran, ... hocası Veliye Az;rail veaaire teki bütün hocalar vazifelerini 
isimlerini taktık.Daha doğrusu bu hakkıyle yapmıyorlar, demektir. 
iaimleri biz; takmadık. Bizden ev- Yok, bu hocalar not vermekte if
vel bu mekteplerde okuyan çocuk- rata dü§erek, talebenin aleyhine 
lar bu isimleri koymuılar. Bu ho- hüküm veriyorlaraa, vazifelerin
calardan çok korkarız. Çünkü fa· de lazım geldiği kadar soğuk kan
kaları hiç yoktur. Hemen sıfırı ba- lılıkla çalıfmıyorlar, elemektir. 
tarlar, •ınıfta ipka bırakırlar. Acaba hangi partinin hareketi 

Bu ifade dikkate ıayandır. Mek doğrudur?. 

KUÇUK HABERLER 

e Anadolu şehirlerinde tetkikler 
yapmakta olan Alman mimarı Yan
sen Malatyadan Adanaya gelmiştir. 
Şehircilik mütehassısı Adanada bir -
kaç gün kaldıktan sonra Mersin ve 
Tarsusa da gidecek, incelemeler ya
pacaktır. 

Yansen bir iki haftaya kadar İs . 
tanbula dönecektir. 

• İki tekerlekli ve mandalar ~
tasile çekilen çiftçi arabalarının ya -
sak edilmesi için verilen mühlet yıl
başında bitiyor. Yılbaşından itibaren 
bu nevi tekerlekli arabalar dört t~ -
kerlekli olacaktır. İstanbul vilayeti 
hudutlarında böyle arabalar yoktur. 
Bu karar daha ziyade taşra çiftçileri
ni alakadar etmektedir. 

• Kuleli Lisesi eski edebiyat mu
allimi Sadettin Nüzhet Kültür Ba -
kanlığmca, Topkapı sarayı müzesi 
kütüphanesi direktörlüğüne tayin e
dilmiştir. 

• Türk hava kurumu yılbaşı piyan 
gosu hazrılıkları bitmiştir. Bu yıl en 
büyük ikramiye yarım milyon lira o
lacaktır. Numaralar çekilirken, radyo 
ile her tarafa neşredilecektir. 

Çiçek ve fidan bahçivanları bugün 
saat 13 te Galatadaki cemiyet merke· 
zinde bir toplantı yapacaklardır. Bu 
toplantıda nizamnamenin değiştirilme 
si konuşulacak ve yeni idare heyeti 
seçilecektir • 

teplerimizin iç haleti ruhiyeaini Bir lise hocasına sıfırcı olmak 
tahlil eden ve İn•ana hüküm ver. ıöhretinden z;iyade, ivi hoca ol. 
diren kıymetli bir müfahededir. mak fÖhreti lôyık ve lôzımdır. 

Hakikaten mekteplerimizde baz;ı Hocanın elindeki miyar, her mek
hocalar vardır. Mütemadiyen ço- tepte, her talebeye karfı ancak 
cukları korkutmaktan ôdeta zevk talimatnamelerin emrettiği §ekilde 
alırlar. imtihanda döndürecekleri- hareket etmek olmalıdır. 
ni, •ıfır numara vereceklerini, 
mektepten kovduracaklarını, •ık 
aık tekrar eder, dururlar. Bu va-

Bi11 böyle dü§iinüyoruz; 

Talebe Birliği 
Kongresinde 
Gürültü Oldu 

Gümrük binasının 
Temelleri sağlam 
Değil mi? 

Sirkecide gümrük baş direktörlü 
fü binasında bazı çöküntüler ve çat
laklar görülmesi üzerine, sondajla bi
nanın temellerinin durumu inceleni -
yor. 

Binanın zemin katında ondaj için 
yer k~zıhrken, bir metre derinliğinde 
deniz ıuyu çıkmıştır. Bu yer, deniz • 
den dolma olduğundan, temellerin da
yandığı kum tabakasına suların tesi -
ri, kumların çökmesinden veya deni
ze doğru kaymasından ileri geldiği 
zannediliyor. Temellerin durumu 
kat'i olarak anlaşıldıktan sonra, bina
nın sağlamlaştırılması için icap eden 
tedbirler almacaktır . 

Karışık yağlar boyanarak 
ayrılacak 

Karışık yağları piyasada yemeklik 
yağ diye sürenlere kar!ı şiddetli mü -
cadele açıldığı belediyece temin edil -
mektedir. Karışık yağlar, bu yağları 
kullanan sanayicilere zarar vermiye
cek şekilde hafif bir boya ile boyana
caktır. Seçilecek boyanın hafif pembe 
olması muhtemeldir. Belediye sağlık 
direktörlüğü, bu iş üzerinde inceleme 
ler yapmaktadır. Yemeklik olmıyan 

yağların boyanması kafi olarak ka -
rarlaşınca, hemen tatbikata geçilecek
tir. 

Siz ne dersiniz? ___ ,../ 
lhlamur mesire 
Yerine bir 
Sahip ~ıktl 

Vitali isminde, İtalyan tebaası o
lan birisi, tapuya müracaat ederek, 
Beşiktaşta Ihlamur mesire mahallinin 
kendisine ait olduğunu, şimdi burası
nı ifraz ederek satacağını bildirmiş-
.. & ... TAyu üo.h"'ol, VllAUuıu uıurıu .. cıct• 

tını incelemiş, filvaki bu adamın Ih
lamur mesire mahallinin mühim bir 
kısmına sahip bulunduğu anlaşılmış
tır. Fakat, Vitalinin bu dileği yerine 
gettrilmeden önce, kendi arazisinin, 
senette gösterilen hudutlara uygun 
olup olmadığı incelenecektir. 

Herkes bir kilo 
Yerli yemiş alacak? 

Ulusal arttırma haftası önümüzde
ki ayın 12 sinde başlayacaktır. Ulu
sal Ekonomi arttırma kurumu bu haf 
ta için bir program hazırlamaktadır. 
Hafta başlamadan evvel, kurum, bü -
tün İstanbul bakkallarına ve yemişçi
lerine birer dip koçanlı makbuz dağı 
tacaktır. Sonra, bütün İstanbul halkı
na bu bir hafta içinde, hiç olmazsa 
birer kilo yerli yemiş alması istenecek 
tir. Her yemiş alan İstanbullu bunun 
mukabilinde, yemişçiden bir makhuz 
alacaktır. Sonra, bu makbuzlar arasın 
da bir eşya piyankosu yapılacaktır. 
Neticede 500 kişiye kıymetli hediye
ler verilecektir. 

· Milli Türk Talebe Birliği, yıllık 
kongresini dün Halkevinde saat 10 
da yaptı. Kongreye Tıp fakültesin -
den Ekrem Kerim başkanlık etti. Ev
vela nizamnamenin değiştirilmesi işi 
görüşüldü. Eski idare heyetinin ha -
zırladığı nizamnamenin esbabı muci
besi okundu. Bu mesele konuşulur -
ken, birçok münakaşa oldu. Neticede 
bazı değişmelerle. 63 maddelik nizam
name kabul edildi. 

Bundan sonra gençlik marşı mese
lesine geçildi. Hukuk fakültesinden 
Sözücanın gençlik marşı için yazdığı 
manzume kabul edildi. Bundan sonra, 
ı.nnıı;-ıu "" ,Cl,\..\ .. '.:'.!: ....... . •P ':i K41UJCIU•Cl" 

sı işi görüşüldü. Birliğin bir gazete 
çıkarması kararlaştırıldı. 

Yeni sene çalışmaları için b~zı di
lekler yapıldı. Bu dilekler arasında 
birliğe bir bina temini vardır. Bina 
işi üzerinde duruidu. Ü yeler fikirleri
ni söylediler. Bina temini için çalışıl
ması ve para toplanması kararlaştırıl
dı. 

En sonra idare heyeti seçimine ge
çildi. Birlik çalışma bürolarına 35 
kadar namzet gösterildi. Bu namzet
ler bilahare seçilecektir. Birlik mer
kezine bir sandık konacak, üyeler bu
raya reylerini atacaklardır. Sandık 
bir hafta açık bulunacaktır. 

Tiryaki çarşısı kahveleri 
kaldırılacak mı? 

Süleymaniye camiinin karşısındaki 
Tiryaki çarşısında sıra kahveler, bu
raya sık sık gelen yabancı gezginlerin 
gözünde çirkin bir manzara teşkil et
mektedir. Tiryaki çarşısı namile anıl
mış olan buradaki sıra kahvelerin, ve 
harap dükkanların buradan ka1dırıl -
ması için, bu civar halkı belediyeye 
müracaat etmiştir. 

ı bir ıuya akıetmiı gibi karanlık ve 

1 

bulanıktı. 
- Ne yapayım ben ıimdi 1 diye 

mırıldandı. 

ragümrüğün ne kabahati varını,, a
ııl bu ıalonları yakmalı... Nah be
nim budala kafam ..• Doğduğum, bü
yüdüğüm evi, gül gibi güzel oğlanı 
bıraktım da Üstü yaldızlı ipek per
delerle örtülü bu çirkefin ortaıına 
geldim. Bilir midim ayol.., Fena o
luyorum adeta.. içimi botaltmaz
aam rahat edemem. Neler, nel~r 
ıöylemek istiyorum. 

- Mademki herifinin batma ta
vanı yıkamıyorsun, al batını, çık 
git buradan. Bir daha ona rörün
me, onu tanıma. 

- Evde kartı karııya gelmiyecek 
miyiz? 

- Eve gitme, ananın evine git. 
- Annem yok ki. 
- Oldü mü? 
-Evet. 
- Baban? 
- Babam da yok. 
- Dayın, amcan? 
- Bir halam var. 
- Ona git. 

t - Hali vakti yerindedir &ma uta-
nırım. 

- Neden utanıyormutıun? 
- O benim Hulki ile -:vlenmemi 

hiç istemedi. Sonra benim zorum· 
dan razı oldu. O zamanlar da Hul
ki için "Çok çapkındır'' dedilerdi. 

- Gördün mü ya? 
- Pariıten yeni gelmitti. Bana 

hayata çok doyduğunu söyledi. 
"Seni ebediyen ıeveceğim" diyordu. 
Serbest hayatta artık hiçbir tat 
bulamadığını ve bir tek inıanın at· 
kına ihtiyacı olduğunu anlatmıttı. 

- Yalan! Dolan! Tezvir! itte 
meydanda. 

!Jünln. i~lnden 
Türk uçakları ve 

O sküdarlılar 
Geçenlerde bir gün masarn'!1 \i~: 

tünde yan resmi bir kurulun alaı11;j. 
!erini taşıyan bir zarf bulmuştuın· 1>0· 
ribirine aykı:ı birçok iş ve yaşaırıa a· 
lümlerile devamlı bir temas yapan Jır 
zete bürolarında bir yıl, beş yıl ç~ 

1 11 tınız mı, her gün önünüze yıgı 3 d 
zarfları aça aça bunları bire: st~n~a:s. 
ile istif etmenin san'atini öğrenırsınl 
Ve sonra artık içindeki kağıtları okr; 
mağa pek lüzum görmezsiniz. ~r itl 
bir göz atmanız içini anlamanız ıÇ r· 
çoktu: bile. Hoş, bundan bazan ~a~ıı· 
lı çıkarsınız amma hata ihtimah bı 
de dördü geçmez. 

Dün pazardı. işim azdı, çekmece~; 
ri bir temizleyeyim dedim. Nasıl. ol~· 
bilmem, bu za fı yırtmak ve içinı ~t· 
tan sona okumak zahmetine de k it 
landım ve o zaman ne utandırıcı b 
laübalilikte bulunduğumu anladı~ 
Zira bu zarf, kısa seyahatini Vsk . 
darhla~ın giriştikleri bir memleket]:~:: 
ne benım vatandaş yardımımı da 
mak için yapmış bulunuyordu. 

1 Usküdarlılarm uçak işine dört el~ 
sarıldıklarını şimdi anlamış bulu~~
yorum. Onlar, birçok çalışma ko~1 

leri kurmuşlar ve bir de eşya pır'~ 
kosu yapmağa karar ve-mişlerdir .. '14 i· 
harrirlerd"n kitap.doktorlardan, dı§~ 
lerden bedava vizite ka:tları. ccıa kt 
lardan bedava reçete yapmak hak J 
şeke-cilerden şeker, evlerden eli.şl\ 
ve her türlü eşya, sinemalardan, tıY~ 
rola:dan, operetlerden koltuk ve 1 

11 
biletleri, tramvaylardan. vapurlard~ ~ 
banliyö t·enlerinden birer hafta 1 

ıı· bed;ıva seyahat hakkı ve saire toP ı· 
mışlar. Ve toparlayacakla:ı bütün P it 
ralarını bu piyankonun kazandıraca~. 
rakamı da Türk uçak kuruluna suna 
caklar. Mükemcl. 

b• 
Uzaktan bakılınca, kapkara bir ta 

11
, 

ta yığını gibi göze vu-an Usküdard• 11 
büyük şehrimizin Karacaahmede ~. 
yakın semti olan bu çapraşık so.kB ıe 
ların. ışıksız mahallelerin ve hıÇd 11 
zengin olmayanların Usküdarın ~· 
dört beş kitabını esirgemek beniı11 ~: 
tabii hiç aklımdan geçmedi. Fakat fa• 
hmdan gecen birçok şevler oldu .. dt" 
::-aza bu Usküda-m, şu büyük şehıf 1' 
ki her sevinçten daima en az hisS~ ~ı 
dığını ve bu şehri saran herhangı a 
felaketin ise daima en büyük yasııı 
büründüğünü hatırladım, 

Çanakkaleye lstanbulun her se1.: 
tinden çok bu Usküdarın kan verdt ·. 
ni, donanma almak için iane topladıt 
mız günlerde Istanbulun her semt~. 
.ot ... t;ölı: bu ltujin.:ırın cal\<U•Ci•n• "~J 
de oıan herşeyı vermış oıdugunu 
tırladım. 

Büyük harpte açlı~a en çok bu 5~ 
tin tahammül ettiğini, İaşe Nazırıı 
eıı kötü vesika ekmeklerini dai'?3 '°'' 
Usküdarhlara yedirdiğini ve nıh8 Jıl' 
Anadoluya katılan kollardan bi'"ço t" 
nun hep bu kara tahtalı Usküdar . 1,ı 
terinden cıkıp yola düzülmüs 1'\.3• 
payanda direği olduğunu ve Tilr~ r 
tanı için ölen babayiğitlerden .tıı~~~ 
ğunun ardında mutlaka kimsesıt .,d3r 
mış ve derhal yıkılmış bir Uskil 
evi ve ailesi bıraktrğım hatırla dıf1111~ 

Hatır1;ıdım ve Üskiidarh fsta1
\ 

hemşerisi bu son iesti ile gözümde 
parça daha büvüdü. Jf 

. . Nizamettİn NA~ 

Ankarada ikinci ağır ceı' 
mahkemesi 

6
r' 

Ankaradan verilen haberlere g·cle' 
Ankara ağır ceza mahkemesinin .1'ıı: 
rinin çok olması dolayısile, ikirıcı ~.( 
ağır ceza mahkemesi kurulmasırıll ~~ 
rar verilmiştir. Ankara asliye fT18rııı' 
mclerinden biri, ağır ceza da~ala 
bakacaktı. / 

- dııJl' 
ma bazı §eyler çalındı. inanın• 
Fakat bu gece, bu gece... .,, t'~ 

Y •taran ıözlerini önüne ege 
sustu. 

Cemile ona: bjı 
- Haydi balkona çıkalını d• el' 

raz orada nefes al, açılırıın ! d "'' 
Fakat Memduh Bey uzakt•0 ;ı, 

retler ederek Cemileye ya~laf 
h: .,of 

- Prenseı hazretleri sizi iıtı> 
lar, dedi. ' ~t9 

Ve Cemileyi elinden tutaralı f 
mavi salonda oturan prense•j

11
b1' 

türdü. Bu ıefer etrafı daha k• ıı''' 
lıktı. Prenses onu yanına ot\!rt 
kualğına f ıııldadı: .. ,.ıır 

- Tahsin Beyden Karaguf1'1,, 
teki sokağınızın adresini atdı~·~ 
rın kom§ularrnıza müjdelcrİ1'1 ıılf 
dereceğim. Mısırdaki apartf1'1:fl 
rımdan birini aatmıttım. f'llr f" 
olduğu gibi o fakirlere verece Jl 
Türk paraaile kırk bin lirıı ıııı ,.,,. 
dır. Fakat ıizden bir ricııf1'111 <' 
Şimdi cazbant yerine çıkacll ~ 
bütün davetlilere şiir ol<UY.ll 

cıı 

~ 
nız. 1''~ 

- Bir koltuğun üstüne ç;,ııo 
olmaz mı? Çalgınm önünde 
mi kantocu zannederim. 

Prenses güldü: ı O 

bir nammlu, efendi koca, gönül fe
rahhğile yaşa. Varsın zengin olma
aın. Ben de ıenin gibiydim. Gözüm 
parada ve bu ıalonlarda idi. Ana
mın ekmeğini tepiyordum,babadan 
kalma evimizi İstemivordum. ıimdi 
yanıyor o, yanıyor, Allahın hikme
tine bak, benim yakmak istediiim 
ev yanıyor. timdi, ıu dakikada va
nıyor, benim de içim yanıyor. Git. 
sem de taşını toprağım ;;..,_em. o., 
ralara geldim de ne oldu sanki 1 
Hep yalan, dolan, hile, dolnp .. Ka. 

Şükran derin bir içini çekti. Göz
leri, yerde, belki hiç görmediği bir 
noktaya saplanmıstı. Yüzü, çirkin 

Şükranın sesi ağlıyormuş gibi tit
riyordu: 

- Niçin olmasın 7 Hay tııtf 
di. 

- Evlendikten ıonra da kulağı-
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DAFLAQI 
lımet lnönü seliyor 

akında Yeni Fabrikaların 
Açılma Ve Temel 

ima Törenleri Yapılacak 
Ankara, 24 (Hususi muhabirimizden) - Eko~ Bakanlığı 

-.n;~ri Fonder Porten mürakıp Fahri ile bırlikte bu ak
~ İltanbula hareket etmiştir. Fonder Porten. ~a B~
~ kendieine verilmiş olan muhtelif vuifelen ikmal ettikten 
~ yamı akşam veya salı akşamı lstanbula hareketleri mu
~ olan Bagbakan İsmet İnönü ile Ekonomi .Bakanı Cel~l Ba
~ iltbk edecektir. lsmet lnönü bu seyahatinde muhtelıf fab 
~ açılma veya teo;)elatma törenlerine bafkanlrk edecektir. 
lçı1ma törenleri yapılacak fabrikalar lstanbuldaki cam ve şişe 
~ıı ile lzmitteki kiğıt fabrikasıdır. Bunlardan başka Gem

kurulacak aun'i ipek ve Bunada kurulacak olan kangal fab
"8.ııun temelatma törenleri önümüzdeki günlerde yapılacaktır. 
. Bu münaaebetle lnönü ile Celil Bayar latanbuldan Izmit, Bursa 

Geınıiğe gideceklerdir. 

ambiyo 
htiyaç Listesi 
Tadilatı 

~ 24 (Hususi muhabirimiz 
!abdİri)'Or) - 11 numaralı kambiyo 
~esine merbut ihtiyaç lilteli
llla bazı maddelerinin değiftirildiğini 
~-bilclirmittim. Bu değitiklikler 
~ kararnameyi önemli oldu
.._~ aynen bildiriyorum. Yeni ka
Lllllllll önümüzdeki cUnlerde allka

lnllkemJara tebliğ olunacaktır. 
11.Ue - 6: (Tadilatı) 

ı,!.._ C - TetebbU için gidecek
._~ecek muraf tabıil için ayni 
~ bulunanlara verilen illik

:_ teca.U.S edemez .. 
... kra D-E- MWgadrr. 
11.Ue - 1: (Tadilatı) 

ta.~ -dde mucibince verilebilecek 
~ 1Dilaaadeleri llhhl ve ticari aeya 
~e mlnbamcbr. 

..... A. - S~batla yapıla-
~-~~! ·-ıı~ .... ~~~~ 
~~~f.nndaiı haıtahfm Tt1:1dye 
~e tedavill fennen kab1J olma
~-~ir. verilecek raporun kambi
~ ~ ibru edilmeaine mtlte-

Afyon - isparta 
Hattı yakında 
Açllıyor 
Iıparta, 24 A.A.- Afyon - Isparta 

demiryolunun açılma töreni yaklaıtı
iı için bütün yol ve bina Jaumlann
da gür bir çahıma devam etmektedir. 
Bo~anönU. İlparta de~lu 12 in
ci kilometreye lelmİf ve yolun bitme
sine bir kilometre katkr ltir mesafe 
kalmıttır. Biten demiryolu üzerinde 
amele ve malseme trenleri itlemekte
dir. Cumhuriyet devrinin çelik liya
UlllUJl yurdun bu köıesinde de belir
mesi bUtUn vatandqlan aevinç içinde 
bırakmqtır. lıpartalılar tören için 
ıimdiden genit ölçüde huırhklar yap 
makta ve büyük günün kutlanması i
çin aoıııuz bir ilci göstermektedirler. 
Bütün esnaf ve tecim teıekkülleri ve 
kutlama komiteleri proıram dahilin
de çalıfıyorlar. 

Ali Çetinkaya Ada
nadan geçerken 

4'dQ&. a4 A.A. - Db!~bekirden 
daöibeiG ilaii »iym~lıl''itdanı A-
.. •.,,s-·•····-.ı,. 1.: •• ~U- ..... '~ ~A A• 1'.u. 
~J.& ı~ •c iataıyoncla ilbay, hü-
ld\met erW.t.~ ~ -
lar, asker, jan rma, polia mlllrezele-
ri ve mektepliler tarafmdan karıılan
mııtır. Bundan batka iıtaıyonda bll
yi1k bir halk kalabalıiz göze çarpı-
yordu. Bakan trenin burada kısa bir 
müddet durmamdan iıtifade ederek 
tehri ıemıit ve bir müddet belediye
de kalmqtır. Saat 15 te hareket eden 
Ali Çetinkayı ayni trenle yallanna 
denm etmiı ve umiml teaahüratla 
uturlammttır. 

Büan, Adanayı gelmeden önee 
Osmaniye ve Toprakkale ve bütün di
ler iatuyonlarda da ciftrdan gelen 
binlerce halk tarafından karplanmıı 
n uiuiJanmqtır. Bilhaua ()smaniye
deki karpllama n uturlama çok COf
IRan ve umimt olmuıtur. 

Atatürkten " 1. lnö
nünclen Ali Çetinkayaya 

Ankara. 24 A.A. - Fevzipaf& -
Diyarbekir batt~nın açılıf töreninin 
yapılqaa11 dolayıaile Ali Çetinkaya ta
rafından çekilen telırafa Cumurbat
kanı Atatürk ıu karfıhlf vermiıtir: 

Bay Ali~ Nala V.lüli 
Fevzipqa - Diyarbeldr hattmm a

çılma töreni dolayılile vatandaflann 
umimt tuahilratmı ve aevgiaini bil
diren teJfııizi ltUylk tevinçle aldım. 
Yurdumusun demir atlarla öriUmai 
uha1111da kannıbln bu yeni muvaffa-
kıyet ıtWen " pnliifmbl artıracak
tır. Bu yolda bapnlarm devamım di
lerim. 

ATATURK 

Bqballa lmnet ln&ıU de ıu karfı
hlı ıöndennittir: 

Ali ÇetWm,., N.&a v.-
YUbek bqkanlıpm altında f"fl· 

lan açılma törenile ıüel duyıularuu
zı bildiren telırafmısa candan teıek
kür eder, daha çok bapnlar dilerim. 

... Yelal, iSMET INONO 

Zinat Banka11 memurları 
Ankara. ıı (H...a --birimiz

den) - Ziraat Banlruı Genel,Direk
t&IUP, banka memurlan içlıi bir Iİ
ıorta uıuhp ~ ctrafmda tet 
ldkler yapmaktaclır. 

Mısır Hu•uai muhabirimizin ınektubu 

Genel . ·Savaşta Kanalı Niçin çe-
mediğimiz Şimdi Meydana Çıkıyorl Pırpıt 

lia .. k.u..,i •ilmezainiz içi• 
Dizde ltilenleriniz olaa da pek az
dır. Bilenlerin bilmiyenlere öiret
meai de artık kaybolmuf bir adet
tir .Kimae bildijini ötekine aöyle
miyor. Onun için lrenu iten aize an
lataymm. Araura bu aühnalarda 
çok hOfUDuZa ıit~iine fÜphem 
olmıpn yaJE'alanm yaadıinn doat 
lal'illMlan •e .tjiaal ,.hir Uf&iı 
tiplerinden biriai seçende ltir aü
,... ıelabeli ewa_.la baaa ıuna ... 

"+- K&ga illla ........ ıfire. ............... - ...... .. 
laHcın•• .... ,...... allı Pre
...._ Allluay'Ma ... aaltı pcak 
Wilt. llepimisia sbdelild..a.is· 
d911 • r KtircliA'i111ia parslarla yap-
1 .... llllilS plba .. ..._ ..._ 

....-ıan.ı. ftrdL (P11'-

1Nl ·-· .-..ıa (la..-t) ia ,..... ........ Japıbmpcbr). 
fliç ........ .. ....... ..... 
... kiti Siliwi ......... .......... 
da ~ ..... .,,. pttik. Oil 
ild- .. ~~ 
Çift tlft ................... s.ı-..................... ,. .. 
takb.N .... ,. ... Wi .... aa-
NaMlll- ............. . 
...,.. ld tlfeldi ~ INr polia 
... • .... , 8e6 , ....... a delil-
.... OteJd secaldH ...... sGnli ....... : 

- Kol ıeliyor ... diye ltafırarak 
kaçblar. Ben urbalanmm lndan
dafa yerden biraz uzakta aürefi
ronlam. Oraya aidinciye kaclar 
yakalandım. Otekiler hep tüyclii· 
ler. Y qlıca bir adam ol- polia pır 
pıtm k-- lraanafmdan ltoni tat
tu, mMlanmı ela aakerlerden bi· 
ri alda. 

- Yürii yezit! Giref edenini• 
hal diy...ıc aötürm•ie ltqlaclı. 
Bir iki defa: 

- Efendi amca! Bir daha yap. 
mam Yallah t dedi,..... de oruç 
keyfi kam bapııa fırlamıt olan po
liai JUJDatatmak kabil olamadı. 
Bir iki tlefa da elinden brtalmak 
içia aöyle lilkinclim. Hnrif paprtı 
etimle ....._.._ tatnuqta. Yürü. 
dik, ,.tirGdük. Dibek kvakoluna 
"ardık. Polia lutımla iÇ4U'i airdi. 
IC.omiaeri aonlu. 

- U)'ayor. dediler. 1 

- U;.a4nml dedi. Zaten m&• 
sannm baflllü.....UZMk'amıı olu ko 
miaer uyku ~'iizi kebur etti. 
Bir bana büt,ı. .Bir de P#iae bak· 
b •• aorda: 

,..... •-Mmıü..r-cıi'P Hrnm
hk .. etmitf\. 

- Ha,... efendim. Keıke lunıs
lık ebe?. Güret ediyordu d" 1aka
laddı. 

Komiser tiİmit aözlerile bir ba. 
na balrb, bir de polise baktı "• ona 
hitaben decli ki: 

- Yahu 1 Sende hiç utanma yok 
mu?. Hiç aılulmadm mı bacak ka. 
dar çocaju kalil aetirir aibi iki tij. 
fekli ile karakola ıetirmeğe. 

Şimdi aklımda defil. Poliae öyle 
bir Çl!uftı iri ben b;le korkmaya 
ba•Wm. Beni de acele ltir il•de 
ile: 

- Haydi ._ de defol! Baok 
kadar ••• dnt ediyor, mübarek 
....... tledi. 

.... ......... Karakolun a"'8-
....... ............ i'Ydim paplb 
cl&'"tiilm Wktüm, lıoltaiama aılut
hnlnl " A.baraya döndiim. O za
mandaaberi ne lraman çaYJrda ıii
,..._ etrafta polia arardım. 

B. F.ELEK 
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S A GL IK 
ÖGÜTLERi 
İnıana yiğitlik nereden 

g elir? 

T A N============================================== 25 - 11-935 ~ 

Bugünkü 
Program 

tSTANBUL 

* Ticaret ve Sanayi müzesi: Saat 10-17 
Parasız. * Yedikule : Saat 10-16. Giriı 11 lı:uruı. 

* Askert müze ve sarnıçlar: Bucün ka
palıdır. * Topkapı Sarayı müzesi: Saat 13 -
16. Giriş: 52 lı:uruı 

Y e•illı:öy . Balı:ırkö). Büvilk· -&•' 
dere Oslı:üdar itfaiye!'i 6UU-
Pa,abahçe Kandilli Erenköy KartJI. 
ı..UYilk .. a. Hevbeli Burıaz Kmalı mır 
takaları kin telefon untrnlındıki aıef!!• 
ra (yanıın) lı:eli me!ini söylemek kifidıl• 

Cinci Hocanın Macunu, Efsun
dr:ın Daha Ziyade Tesir Etmişti 

Daha çocukluğunuzdanberi, bir §ey 
den korktuğunuz vakitlerde, elbette 
birçok defa: 

- Ödüm patladı 1 
Dediğiniz olmuştur. Bu sözün ne 

demek olduğunu, bilmem, hiç düşün -
dünüz mü? Bunu, büyük korkudan in 
san bazen ı;arılık olur ... Filan diye tef 

18: Bayanlara jimnastik. (Bayan Azade 
Tarcan). 18,20: Manon operası (Dördun
cü perde). 19: Eşref Şefik (Spor konuş
maları) . 19,30: Sait Edip ve orkestrası. 
20: Mayiıtro Eıterac;o (Romen halk mu. 
sikisi) 20,30: Bayan Bedriye Tüzün ile 
radyo caz ve tanıo ırupları. 21.35: Son 
haberler - Borsalar. 21,50: Keman solo 
(İstanbul konservatuvarı profesörlerinden 

NÖBETÇi 

F C ZAN El.ER 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlardır: 
Eminönündc Hüsnü Haydar - Şehremi

ninde Nazım - Sama.tyada Rıdvan - Ye
nikapıda Etem Pertev - Fenerde Vitali -
Karaıümrükte Suad - Beyoğlunda Kan -
zuk - Pangaltıda Güneş - Taksimde Ka
rakin Kürkçiyan - Galatada Hidayet -
Şişlide Pertev - Büyükadada Sinasi Riza 

MÜ RACA A 'f 
YERLERi 

Denls Yollan accntesı feleton 
Akay (Kadıköy iıkeleıi baı me

mudatu> 
Sirlı:eti Hayriye. Telefon 
Vapurculuk Sirketi merkeı ıten· 

tesi Tcldon 

.ı.sa• 

43752 
4470J 

- Şirince olmuı amroa, baharı bi
raz az gelmif. 

Diye mırıldandı. Ve ıonra, yine la 
kırdıya daldı. Fakat, aradan yarım sa
at kadar bir zaman geçer g·ırmez Pa
dişahta bir huzursuzluk b.ıılodı. Otur 
duğu sedirde birkaç defa vaziyetim 
değiştirdi ise de, b;r tüı H.ı rahat bulil· 
madı: 

- Hele bir ha-eme varıp geleyim. 
Diye, yerinden fırladı. 

Ertesi gün, harem dairesi b:ribiri -
ne giriyor: 

- Aslanımız bu gece §enlik fer • 
man buyu:muşlar. 

Müjdesi, Topkapı aarayınm loş ko 
ridorlarında bir zafer müjdesi gibi 
meserretli akisler hasıl ediyordu. 
(Hünkar sofası) nda büyük bi- fa
aliyet görülüyordu. Her taı af silinıp 
süprülüyor; büyük ıtamdanlara yeni
den anber ve misk karışık murr.lar di
kiliyo~ : padi~ha mahsus taht ü.::e -
rine. samur kaplı minder ve yastık -
lar getiriliyordu. 

Sarayhlardan mürekkep olan saz 
ve çengi takımları da harekete $!elmiş 
le di. Bunlar, bir köşeye çekilmişler· 
bırkaç aydanb: ri tatsız bir ıUkunet 
içinde geçen sarayın hayatıı•a birden 
bire bir neşe verebilmek için prova
lara girişmişle : di. 

Saraydn, akşam yemeklerinin erken 
yenilmesi adetti. Bu akş1m, büsbütün 
;ıcele edilmiş, yemekkr erkenden ye· 
nilmiş: herkes tuvaletim yapmak için 
birer köşeye çekilmi~tL.. Nihayet, 
ortalık ka armı~; eğlence zamanı gel 
mişti. 

HUnkar sofası, i;:adınlıı.rla dolmu~
tu. Her tarafta, rcngaren!< ipekler 
ve elmaslar pa::lıyordu. Kadınlö\-, pa
dişa hın gözüne girmek için biltün 
varlıklarını göstı:rmişler; hepsi de bi 
rer süslü bebek ha!ine gelmı§lel'di. 
Şimdi, dö t ~özl.: padi,ahı bekliyor • 
lar; i:Özlc~:ni ve kulaklarını kaplar -
dan ayırıamıyorla·dı. Yatsı ezanları 
Gkunup na na.: vakitleri g-:çti~i halde 
padi=:ah dah.l gözükmcm·şt~ 

Biraz sonra, u talığa gizli bir fısıl
tı yayılmıştı. 

- Aslanımız, Telli Hasekinin odı 
ı•nda yığılmış, kalmış. Taşra, çıkamı
yaca klarmış. 

Sözleri, kulaktan kulaia dolaşmı
ya başlamıştı. 

Bu sözler, yalan değildi. Padişah 
lbrahim, Telli Hasekinin odasında. 
bita!) ve bimccal bir halde, boylu boyu 
na yatmakta idi. Filhakika, Cinci Ho 
conın macunu. efsunundan daha ziya 
de tesir etmiş; padişah Ibrahimin 
(Mürde vücudün ihya) eylemioti. 
I .ikin padipha bi d'nbire dehtetlj bir 
ishal gelmiıı ti. Buna da; macunu ya
parken, hocanın (sinameki) yi pek 
fazla kaçırıvermesi sebebiyet vermiş
ti O geceyi ve ertesi ıünün yarısını 
c-lQ'ın ihtiras anlarile Pec-iren Parl••a
hın zaif ve yorgun vücudü, biribi ini 
t;ıkip eden ishal nöbetlerile büsbütün 
k•ıdretini kavbetmi~; padi~ahı takat
ten mahrum bir hale ıetirmişti. 

• Cinci Hoca, efsun ve teıbihi ile p;.ı-
dişahın ve saray kadınlarının sıhhat 
ve şehevi kudretine h5kim olduktan 
ıonra ; hekimbaşı ile diğe- hekimler, 
saraydan kovuluvermişlcrdi. 

O gece sarayda hekim olmadığı i
çin kadınlar padişaha ekşi nar, kızıl • 
cık şerbetleri içirmişler, acı ağaç ve 
r fivent milrabbaları yedirmişler ;fakat 
bir tilrlü ishalin önüne geçememiıle: 
d i. Padişahın zaafı, gittikçe artıyor; 
yine boğaı:ına bir ıeyler trkanarak ih. 
tilaçlar içinde kıvranıyordu. 

Gece ya ısına doğru. divit. Hğıt iı 
temiş. Titriyen ellerile şu hattı hil· 
mayunu yazarak derhal .Sa :lrazamil 
göndermişti : 

( Bobzıma bir 8evler tıtcdıyor. Be
mıi Behbut evler. Mademki, bana mil. 
Jetin söz bebeği dersi:&. Tez, iı ıtat -
lan canedip blr care bulaaız. ) 

sir etmeye kalkışırsanız, yanlış yola 
gitmiş olursunuz. 
Aıyanın ortasından gelmiş pek eski 

atalarımızdan bize miras kalan bu sö.ı 
ı sadece, o atalarımızın Asyadaki kavim 

1

1 lerden birçoğu gibi, insanın cesareti 
öt kesesinin içinde olduğuna inandık-

' 

tarını gösterir. 
Şimdi gazeteler etimoloji bahsini 

1 çokça yazdıkları. için, ben de, mo~a -
ya uymak üzere, atalar sözünün aslr
m k : ndi kendime uydurdum. san
mayınız. Söylediğim şeyin doğrulu -
ğuna en azdan dö' t yüz milyon kişi. 
yani biıtün Çin ülkesinin halkı, şahit-
tir. i Çinliler in~anın yiğitliği karaciğe -

, rin üstündeki ötten gelir diye inandık 
1 !arından , bir damla insan ödü bulmak 

için büyük paralar verirler. Orada bir 
adam idam edildiği vakit öt kesesini 
zengin bir eczacı , kesenin ağırlığınca 
altından daha pahalı olarak satın alır. 
Sonra kesenin içindeki ödü yiğit ol -
mak istiyen Çinlilere damla damla sa
tarak daha ziyade zeni:in olur . Sadrazam Salih Pa~a de:-ha! hrkim 

ba~ı ile hekimleri toplamış: saraya 
yollamıştı. , 

H ekimler : padi~abı isticva[.> ve mu 
ayeneden geçirmi~ler, Cinci Hocanrn 
macununu muayene etmi~:e-; acele 
hasekiler göndererek hocad1n ilacın 
reçetesini istemişler .. Ve ni!-ıaye-t. -
değil bir in!'anın - hatta koskoci\ fir 
filin bile tahammül cdemiyeceği de -
recede kuvvetli olan bu macunun, ra 
dişahın (ur,uk ve asabına har ve di
ğine) ve içinde sinamekinin de bu ııid 
detti ishali husule getirdiğine bük -
sneylemişlerdi. 

Hekimler, esasen Cinci Hocaya diş 
biliyorlardı. Şimdi bu hüyü:C fırsatı 
kaçırmak istememisler: 

- Cahil yobaz; ~c deyu böyle had 
dinden •!u u işlere kanşır?. Deva. de 
nilen nesne, bir mizan ve miyar ile -
dir. Artuk veya eksiği, zeh::- olup 
fayda yerine zarar getirir. Hocanın, 
Şevketliı c!m,dimizc ne k~stı V1' dı ki 
böyle i t etti. Kati tenbih olun"lun. Bir 
dah i bu nadln softa. b öyle ... ,,rıe.re bur 

nunu sokmasrn. Ve illa, bizler mes'u
liyet altına giremeyiz. 

Demi~lerdi .. . Havat v~ sıhhatini 
pek çok seven padi~ah Ibrahim; bu 
sözleri işi tir i!'itmez; 

- Söylen, hocaya. Bir d :?hi. ben 
çağr-madıkca saray:ma girmesin. 

Diye haber gö.,d~rın;"lti Bu acı hcı 
her: - ikbal şl!hlkasının en yüksek 
zirvesine kadar ç·kmıs ol:\n - Cirıd 
Hocanın ku1a-1Fıııa, :teval ç,ınının ilk 
meş'um ıesi gibi "elmişti . 

• T;1b•ııı tin kanunları, zalim ve mer-
hıımetsizdi. Bu zeval Cl!nı bir ke e çal
d·ktan sonra, art·k mttkadcleratın mu
ııtllat ettiği frl§ket dalga larının önü
ne ~ı-r:ilemezdi. 

I~te .. şimdi de, hu fel?k•t dalf!i1ları 
vııvııırlanma~a. bire: birer gelerek 
Cinci Hocaya ça pmar,a baoılamı-;tı. 

Cinci H oca. l"'as·l ols::ı .. u.,ün b:rin
de padi~ahın yine kendisine müraca
atte bulunareft1 nı zannediyor: dl'rin 
bir gaflet içi"-'e yuarlanıp gidivor; 
postunu ııerdi~i (ter!''lne emı>'1eti) n
dt: bermutat riiwetler alıyo-, man
sıplar veriyor; ortalığı kırıp geçiriyor
du. 

Halk, uyumuvordu. Cinı:i Hocanın 
sarayda uğ ad•ğı hezimet, duyulmuş
tu. Hocanın (irtikap) ve (irti!'a) sı 
h"kkırda şimc1iye kada :- ftoııl tıdıı.~ iba. 
ıet · kalan sözler, perde perde yiikc: e
liyor: saray muhit inde garip akisler 
huıule geti !yordu. 

Cinci Hocil. bunlara kl!rşı hiç aldır· 
mıyor; hergün maiyetinde kethüdası. 
lc•waP1l ı\n ve sıı.ir etl-caı ile tersaneve 
gidiyor; (donanmayı hümayun mü
himmatı um uruna hizmet ) te devam 
ediyordu. 

Yiğitliğin öt kesesinden geldiği de 
Çinliıer kendi kendilerine durup du -
rurken uydurmamı§lardırBu zamanda 
yiğit adamlar, medeni meml: ketlerde 
sporcu olurlar. İptidai kavimlC:rde, da 
ha sporun adı yokken, yiğitler kavge 
er, savaşçı olurlardı. Spor hangi de -
vi. de olu rsa olsun, çok yapılınca yü
rek büyür, bozulur, böbrek bozulun
ca karaciğer de büyür. Karaciğerin 
yiğitlikten büyüdüğünü anhyamıyan 
iptidai insanlar, yiğitliğin karaciğer 
büyümesinden ileri geldiğini sanmı' -
lardı. 

Asyada karaciğeri büyük adamla -
rın yiğit olduklarına inanan hala bir 
takım kavimler vardır. Onlar yiğit ol 
mak için hayvanların karaciğerini, en 
ziyade kaplan ve ayı ciğerlerini, ba -
zen de, Avrupalıları tenha bir yerde 
sıkıştırıp onların ciğerlerini elde eder 
lene, insanın karaciğerini yerler. Me
ıela $usu ve Tonga kavimlerinde böy 
lcd~ .• 
M~n,.niyette. onlardan dahıa ziv•t'le 

ilerlemi~ olan Çinliler ve bizim eski 
Orta Asyalı atıalanmız, karaciğeri da-· 
ha ziyade incelediklerinden koskoca 
ciğerin hepıini yiğitlik uzvu saymak
tansa, yiğitliği küçücük öt kesesine 
sığdırmayı tercih etmiılerdir. 

Annamlıların fikrine göre insan Ö· 
dil ispirto ile karışurılınca muharebe
de pek ziyade yiğitlik verdiğinden 
her yıl Kamboır kralına bir küp dolu
su insan ödü hediye etmek adetmiş .. 
Bir küp kolay kol.ay dolamıyacağın -
dan, oralarda geceleyin sokağa ç ıka 
cak kadar cesaretli olan adamları ya
kalarlar ve boğduktan sonra öt kese;;i 
ni çıkarırlarmıJ. Ancak Çinlileri top
tan korkak diye saydıklarından gece 
sokakta gez::n adam Çinli ise ödü kra 
la hediye edilmeye değerli tutulmaz· 
mış ... 

Acaba, vaktile 1stanbuldaki lşkod
ra lokantalarında bize soğan piY.azile 
ciğer k ::babı yediren eski hemşerileri
miz arnavutlar da karaciğeri bize yi
ğitlik vermek için mi pişirirlerdi. 

Lokman Hekim 

L ,, u c u K 1 LA" LA R 

Eatı l ık Radyo 
Yedi lambalı mükemmel bir Filips 

radyosu satılıktır. 1stiyenler M. M. 
rümuzile Tan idaresine müracaat. 

9509 

Arayıp bulamadığınız şey hem kon 
forlu, hem havadar hem ucuz 

Kirar ık Apart manlar 
Şiıli Bomonti Bulgar çarıı Efe ıo

kak 46-48 telefon 49309. 
9210 

İstanbul Asliye İkinci ticaret mah-

Ali tarafından) . 

BÜKRE$ 

13 ten 15 şe kadar: Plik ve haberler. 
18,lS Radyo orkestrası tarafından "Rossi. 
ni,. nin eserlerinden parçalar. 19.30: Max 
Reger'in piyano sonatla rı. 20: Haberler. 
Z0,15: Plak. 20,55: Sözler. 21 .. 15 : Mctzner 
kuarteti (Oda mtiziği) 21.50: Robert Shil
ton (Şarkılar). 22,15: Saksofon solo. 22.30 
Haberler, 22.45: Kahvehane müziii. 23.45: 
yabancılara haberler . 

VARŞOVA 

18.15: Salon kenteti. 18,4S: Sözler. 18,20: 
Solist konseri (Borton Zelechovski ile). 
18.50: Konferans : Habeşistan. 19: Trio 
(Bethoven). 19,30: Sözler. 19,40: Plak. 20 
Ciftc;iye cevaplar. 20.10: Söıler. 21: Köyltl 
müziği. 21.45: Haberler. 22 : Edebiyat. 
ZZ.45, Vaıner"den •arlı:ılı senfonik konııer. 
Sonra! Hafif müzik. 

BELGRAD 

18.10: Kadm saati. 19.30: Ben. 20: Plak:. 
20,15: Haberler. 20,30: Uluslar prorramı. 
ll: Belcrad operasından role. 

MOSKOVA 

19.20: Karışık konser. 20.30: Hafif mil
c; lı:. 22: Yabancı dillerle konferanslar. 

BERLİN 

18: Radyo orkestrası (Hafif müzik ve 
1arkı). 19.30: Harb hatıraları . 19.50 : Mo -
ıart piyano mü:r.ifi. 20: Operalardan (~ar
lı: ılar). 20.40: Aktüalite, haberler. 21. 10: 
Viyana müzifi ile "Viyanada 1800 - B,.r
!inde 1900 .. adlı bir radyo piyesi. 23 : Ha
berler. 23.25: Bizi dinleyiniz. 23.40: Bari -
ton şanto r ile oda kuarteti (Karşık müzik) 

BUDA PEŞTE 

18: Amele korosunun konseri. 19 : Ders. 
19.30 : Dans plikları. 20 : Sözler. 20,40: Fil 
narmonik sosyetenin operada verecefi kon 
ieri nakil. 22.45 : Haberler, 23.10: Pali Pa· 
riste Çinıene orkestrası. 24 : 1nıilizce kon· 
ferans, 24,20: Caz. 

BRESLAV 

.ıs : Hafif müz'k (Şarkılar). 19.30: Aktıi· 
ılıte . 19.50: Yarınki program. 20: Saarbrük 
ten nakil, 21 : Kısa haberleı-. 21.10: "Ars. 
lan kurtuldu .. adlı müzikli eıHenceli ncıri-
r P.t.. .ı;.,. 21'.•UCllCI. 4~ • .:nı. UCt'°C [ll\lZll\• 

MÜNİH 

18: Akşam müzifi, (Haendel. Mozart, 
Subert, Verdi). 19,30. Şi r. 19,50: Haberler 
20.05: "Rüzıar ve bulutlar .. adlı radyo pi-
1eıi. 21 : Haberler. 21.10: Breslav'rlıın na -
cil. 23 : Haberler. 23.20 : Ura. 23.30 Çift pi 
f&no. (Herman Zilcher). 24: Dans. 

VİYANA 

18.05 : Musikişinaı:m sevdiklerinden. 1825 
Plak. 18 SO: Radyo tekn'i i (ötil tler). 
l0. 10: Tiyatro kritikleri. 19,30: Muhtelif 
sözler. 20: Haberler. 20.20: 'Sonradan bil
dirilecektir. 21 : Gra'tan "Ve'dmannıheil., 
adlı skeç. 21 : Richard Vaıner konseri (Os 
vald Kııbastanm idııres"nde) 23 : Haberler. 
23.10: $en ıözler. 23.30: Eilenceli müzik. 
24.45: Caz 

HAMBURG 

18: Hafü müzik (Straun, List us.) , 
19.30: Radyo bahıi. 20: Gençliğe hitap. 
20.10: Şarkılı akşam müzi&i. 21 : Haberler, 
21.10: Alman ~arkıları .. 22.25: Ceykspir'in 
"yaz ceccsi rüyası .. adlı p"yesi. 23.25 : Ara. 
24: Oda miıziii (Volkman, Köntıen). 

SiN E MA L A R 
TİYATRO lAR 

* NAŞtT - ERTUGRUL SADİ TiYAT
ROSU: Bu cece 20.30 dot (Onlar crmiı 
muradına) vodvil 3 perde. 

* HALK OPERETİ : Bucün saat 20,30 
da (Bay - Bayan) opereti. Yakmda: 
(Telli Turna). • 

* TEPEBASl . BELEDİYE GARDEN· 
BARINDA : Müzik Varyete. 

* SÜMER: (Kadm ne yapsın) ve CSu-
bertin aıkı) 

* !PEK: (Seven öldürür nıü?j 
* YILDIZ: Aık senfonisi. 
ııı ALKAZAR: (Koraan kız) 
• TÜRK: (Saadet) 
* SARAY: (Paris ctrarı) 
• SIK: Viyana bülbülü. 
* MELEK: Gönül oyunları. 
• FERAH: Diva Kasta. 
* ÜSKÜDAR HALE: (Danı rüyası) 

MUZELf..R 

Bir cuma günü idi. Cinci Hoca, cu· 
ma namazını Eyüp Sultan camiinde 
kıldıktan ıon a, beş çifte kayığı ile 
Kasımna•aya geçmiş; te::-sane sarayı
nın Halice nazır odasında sedirin kö
~esine yerleşmişti. Şöylece bir ( du
han sefası) sürecek. halis bir Yemen 
kahvesi içecekti ... Kapı. ağası içeri gi
rerek: 

kemesinden : • Ayasofya müzesi: Saat 10 - 16, gl 
Loit Triestino vapur kumpanyası- riıı: 11 kuruş . 

(Kaı·naro) namı va . . * Roma, Bizans. Yunan eserleri miızr• 
nın purun yırmı - Çinili Kö$k - Eski şark eserleri mü 
altıncı ıeferi ile htanbulda Fincancı- zesi: Saat 10-16. G:ri$: 11 kuruş. 

d * Türk ve İslam eserleri mu.ı:esi: Bu 

- Heybelide Yusuf - Eyüpte Hikmet ec· 
t aneleri. 

L 1 M A N 
HAREKETLERi 

Buıün limanımızdan cidecek vapa.rlar: 
Saat 
21,- Bandırma Bandırmaya 

Bucün limannnıza ıcleLck vapurlar: 
Saat 
6 ,30 
9,-

17,30 
16,15 
14,30 

Bandırma Bandrrmadan 
İnönü Mersinden 

Kocaeli Mudanyadan 
Uğur Izmitten 
Akıu Karadenizden 

iTF A iY E 
T ELEFONLAR! 

lstanbul itfaiyesi 
Beyoğlu ıttaı yesi 
Kadıkci7 ıtfaiyeıi 

24222 
44644 
60020 

inhisarlar Umum 

Sark Demrivolları m!ıncaat ka
lemi Sirkeci Telefon 

OevleT Demır,olları milr1caat 
kalemi Haydarpaaa. Telefon 

229%5 

2301• 

4214' 

H A STANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpaaa butaneeı Ccrrahpasa ıı60f 
Gurcba Haataneıi Sehrcminı Yeoı· oıf 
bahçe. 23 
Haseki lı:admlar hastanul Alı:· 
11ra7 Haackl ead 32 
EmrılZı akliye .,, u ablye haa· • ~ 
taneıı, Bakır lı:ö' Reıadiyc tııluı 111·· 
Zeynep Kimi! haıtanesi Oıkl1· 
ôıı• Nuh lnıvuıu Gün DoiumD ,.

01
79 

L&dde~ U j 
Kudu7 hutancıf Capa ı2ı • 
Rtfıl hıı"ltıınt"ll $itli :~;~ 
Bevoflu Zükilr hastanesi Firu:ıdı 510 
Gulh:ıne haatane11 Glilhane :ZO of 
Haydarpa,a NUmunc hastanesi 601 

Ç A BUK SIHHi 

YARDIM TEŞKILATI 

Bu numarada.ı imdat otomobili 
istenir. 

Müdürlüğünden: 

İdaremiz ihtiyacı için· nümune ve şartnamesi mucibill" 
ce 7 5 00 metre Amerikan bezi satın alınacaktır. Verme1' 
ıstiyenlerin pazarlık için 9-12-935 tarihine rastlayan pa" 
zartesi günü saat 14 te % 7,5 teminat paralarile birlild6 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım kO" 
misyonuna gelmeleri. ( 7 409) 

BULDUM 
Hiç dökülmıyen 

PUDRAYI 

!Asipin Kenan 

Grip, 
Nezle, 
•otıık 

a lgınlıtı 

•e 
bütün 

atrı lara 

karşl 
• 

Ademı ıktıdar 
ve 

Toka lon Pud r cl
sını te c rü be 

edinız. , 
ba~I<• hiç bir 

pudra 
ar.ımıy.ıcdkSınız 

Bel gevşekliğine 

ukit burnu parlama:ı yüzü luıar HOR M O BİN 1 
maz Bu pudra sayesinde, parla k k tv"' f'ahilit Galııta roıta u,,,· 
burun, parı ldıyan ve kı:ıaran yüz J255 

.ı. 793 
kalma m ştır Meşhur aktrisler, , ~ 

ı·ntma yı ldı:ıları, her memlekct;n Dr. A. KUTI• E' 
nam vermiş ııüzelleri 1 " huliıa, .... 
3,000,000 kadın her aabtth "krtma . r-' 33 
köp ı t " ıhttva eden "Tokalon Karaköy Topçular caddesı 8795 
pudrasını" ku llanıyor. 

--------------------------------------~ 

1 
tSu akşam Y 1 L D 1 Z Sinemasında 
Mevaimın üçüncü biıyük GALASI münaaebetıle ıi nema perdeıioİO 

ıkı büyük yıldııı tarafından temsil f'di len 

A Ş K S E n F O n 1 S 1 .k 
ienfon=k aşk n ı h tir .. filmi Bu ıhtişamlı fi lmde yüz büyiık oıuıı f 

~t. dının iştirak etti ği b yuk b ır aenfonik oıkestradan birçok •e.Ç~' 
str ler arasında b lhaua 1 CHA YKO \\'SKl' nin bPşinci aenfon1

•
1 

., 

d ACH'in ''LA TOCCA TA ,. ıini d · nlıyeckaınia Proırama iıa~e~t' 
.usiki iııtatların an " FR ANZ LISZ f ,. ın hayab n uerlerın 
' MACAR RAPSOOıSt ve AŞK RÜ Y AS ı ,, . 

Bundan başka : Yenı canlı rea •ler ve Fox Dünya Hat.trlerı kt•r 
.. .. ı. .. ,.m "' ' v ,,.j ,.,,. h.,,.. SOUPI. X T.,,_ , h .. Q,,, h .. tf;v .... ~;lr.<'." - Sultanım! .. Kadı Yunus Efendi 

dainiz. hakinayinize yüz ıürmek diler. 
Dedi, ... Cinci Hocayı ,kadıla :dan 

birinin ziyaret i, ekıeriya bol rüıvet 
verin rıı .. in. varidatlı bir manııp is
temeğe delAlet ederdi. Onun için ·Ho· 
ca, blivük bir ittiha ile: 

lar yokuşun a 27 No. lu mağazada ıün kapalıdır. 
tüccardan Macit Nusrete ait olmak _/ 

- Ko, gelsin. 
Cevabını verdi. 
Içepi, Kadı Yunuı Efendi girdi. 

Koekoca Anadolu Kazaakeri olan H o
canın huzuruna girenlerin, uıulil veç· 
hile kapıdan girer girmez. yerlere ka
dar eğilerek ıelim vermesi,, elleri 
göğsünde kavuıturulmuş olarak Ho
caya kadar ilerleyip el ve etek öpme
si mutat iken, Kadı Yunuı Efendi içe· 
ri girmi§, sadece: 

1 Arkası varl 

üzere &elen ve manifestoda 50 No. 4-

lu poliçesinde (Yani konşimentosun- ~ •••••••••••••••••••••••ı•••••••••••••••••••-...,.. 
da) yazılı (E. K. B) markalı ve 6436 
ili 6454 No. ya kadar ve bir aandık 
eıya için kumpanyadan biri 10 diğeri 
9 sandık için alınmıt olan iki adet or
dino ziyaa uğradı&ından mezkfir iki 

ordinonun ilan tarihinden itibaren 45 

gün zarfında mahkemeye ibrazı ve 
ibraz edilmediği takdirde mahkemece 

iptaline karar verileceğini Ticaret ka- ı 
nununun 638 inci maddesi hükmüne 
tevfikan ilin olunur. (16877) 9581 1, 

.. ... 
·· ·· ' "· b • 

11 . ı..kaı Oh: "' " l~ lllah n . o•ı ,.,. ol C. fDuOlCŞ .ıı Ol ı r .. m 

SEN DUL 
Muıik i: FR ANZ LEH AR Reji•örü: ERNFST LUB TCH 
Oynıyanlar: MAUR CE CHEVALfE~ ve JEANf' f TE MAC OONALO d 

ÖnUm~zdekl .~er,embe MELEK 1• PEK Sinemalarırt 
1 

qUnlinden ıtlbaren n Birde" / 

. Yerlerinizi evelden aldırınız. Metro Cioldwyn • Mayer filmi • " 
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SC>:N I-I.Al3ER 
PETRoLEAMBAR:o Alman-Fransız Konuşması 

Petrol Yasagı p , M . . 
italyanları Çok rag ta üsaıt Karşılandı 
K o r k ut uy o r ~ekosrovakya da Almanlarla görüşmeğe 

hazırdır, fakat anlaşmanın 
Paris, 24 A.A. - Gazeteler, İtalya 

)'l gönderilecek petrollere konulacak 
aınbargonun muhtemel sonuçları ile 
ıneuuı olmakta ve ambargonun ltal
Y~yı son derece yeise düşüreceğini, 
SUnkü lta!yanın bu suretle faaliyet 
Vasıtalarının başlıcalarından birinden 
!Qlhrum kalacağını ve nihayet bu am
~a~gonun anlaşma vücude getirilmesi 
ihtiınallerini uzaklaştıracağını yazı -
)'orıar. 

d Bourques, Petit Parisien gazetesin
e töyle diyor: 
"Böyle bir ihtimal karıısında di -

lnağlar daha timdiden ıon derece he
)eoan içindedir. Kiyaset, petrolün ya 
llında kıvılcımın çıkmasını amirdir.,, 

!"aten gazetesi diyor ki: 
. 'Milletler Cemiyeti, Fransa ile tn

liltereyi bir uzlaıma zemini esasları
nı bulmaya memur etmiı olduğu ve 
Pariste teknik müzakerelere devam e
dildiği bir sırada zecri tedbirleri tid
detlendirmek fikri mevsimsiz olur.,, 

Maten gazetesi soruyor: ''Her ne 
bahasına olursa olsun ltalyayı boğ • 
inak mı arzu ediliyor?,, 

Pertinax, Echo de Paris gazetesin
de diyor ki: 

''ltalya petrole ambargo koymak 
:retile tatbik edilecek zecri "tedbiri 

lrrıane bir hareket addediyor ve bu
nun yapılmamasını istiyor. Tanzim 
:ınitesi ise Milletler Cemiyeti mu -

Velenamesinin 16 ıncı maddesini 
bozmaksızın hafif oldukları kabul ve 
::s~iın edilmiş otan zecri tedbirlerle 

1 
tıfa edemez. Fransa petrolcü dev -

e.~ler grupuna dahil değildir. En bü
:uk k<t v-ga normal surette Roma, Lon 
~~· Vaıington, Moskova, Lahey ve 

llukreş arasında büküm sürmesi la • 
ıungelir. 

le İ!k defa olarak münakaşanın mer
ezınde bulunmuyoruz.,, 

Sovyet Rusya a.eyhine o;maması şarttır 
Faris, 24 A.A. - Petit Journal ga

zetesinde, Benes ile yapmış olduğu 
görüşmelerden bahseden Henri J our
dan diyor ki: 

''Pragda günün meselesi Lehistan
Çekoılovakya anlaşmazlığıdır. Çc • 
koslovakya, bütün hadiseleri Cenevre 
müessesesine arzetmek mecburiyetin· 
de kalacaktır. Meğer ki Lehistan son 
dakikada hattı hareketini değiştirsin. 

Habsburgların tekrar saltanat ma· 
kamına gelmesi ve Anchlu11 hakkın
da ı~r~lan suale Beneı §Öyle cevap 
vermıştır: 

''Ben gerek Habsburgların yeniden 
saltanat makamına getirilmesine, ge -
rek Anchlu51'a aleyhdarım, çünkü her 
iki mesele de sulhü tehdit edecektir. 

Jordan, sözlerine şu suretle devam 
etmiştir: 

Pragda Fransız _ Alman uzlaşma
sının Avrupa için faydalı olacağı mü-
taleası serdcdilmektedir. Böyle bir' 
anlaşma vücude getirildiği takdirde 
burada bir Alman - Çekoslovak ya -
kmlaşması vücude getirmek üzere 
hemen Almanya ile müzakerata giri
şilebilir. Ancak bu anlaşmanın Sev -
yet Rusya aleyhine tevcih edilmeme
si şarttır. 

Çekoslovakya ile Lehistan 
arasındaki gerginlik 

Prag, 24 A.A. - Çekoslovakyanın 
Varşova iıgüderi Sınuhny iki memle
ket arasında mevcut olan anlaımazlı
ğın hakem yolile hallini teklif eden 
Çekoslovak notasına cevap veren Po
lonya notasını hapıilen buraya gel -
miştir. 
Zannolunduğuna göre, Polonyanın 

notası mutedil bir lisanla yazılmış o
lup bir uzlaşmaya varmak arzusunu 

BEN ES 

ifade etmekte\.. . Ancak Polonya hali 
hazırdaki gerginliği azaltmanın yega
ne çaresi Çekoslovakyanın esasen iti
raf etmemekte olduğu kusurlarını ta
mir etmesi olduğunu ısrarla iddia ey
lemektedir. Böylece davanın halli he
nüz uzak görülüyor. Le Jour gazetesi, İtalyanın zecri 

tedbirlerin tatbiki devam ettiği müd
detçe Cenevre müesseseinin faaliyeti
ne · · . ııtırakten geri durmaya karar ver-
11111 olduğunu yazmaktadır. 

kat'i karar, ambargonun konulma· 

t~!2~v!..e~ .. ~a~~rır·-~~~!!~!_!~e~.':_8 ..+::;n verilecektir. Petrole .. bargo 
z }ması sUUifıiacl~ ~at~ccek 
;rı tedbirlerin Romayı Milletler ce
te!eti ile her türlü ilgileri kesmeye 

Avusturyada Krallık 

2513elediye Arşidük Ottoya 
Vatandaşlık Hakkını Verdi 

ketmesi çok muhtemeldir. 

Petrolden tasarruf 

Viyana, 24 A.A. - Havas aytan 
Avusturyada imparatorluk taraftarlı
ğı hareketinin terakkisini anlatmakta· 
dır. Daha şimdiden 25 belediyenin 

lonıa, 24 A.A. - Roma belediyesi, Arşid.ük Ottoya v~tandatlık hakkını 
Petrolden tasarruf etmek maksadile vermıt oldukları rıvayet edilmekte -
)'ed· • ~ d. 
sc 1 • otobüı hattı ilga ederek ıeyrü- ır. . 

ferı azaltmaya karar vermiştir. . İmparatorluk tarafta~!arı, Vıyanayı 
q İtalyan papasları zecri tedbirlere ımparato~a. sadık komunler arasına 
b·· rı4ı dayanmayı kolaylaştırmak için koymak ıçın çalışma~t~dırlar. . . 
~kuınete altın ve demir ba~ışlamak- Başbakan, 20 Teşrınıevvel tarihın-

devam ediyorlar. de Ottonun doğumunun yıldönümü • 

ı . nü kutlulamak için yapılan dini iyin-
spırto Ve petrol de hazır bulunduğu gibi Prens Stah-

lo- 24 A A B .. remberg de saltanat taraftarlarının ı ~a, . . - ugun neıredi-
ten bır kararname, ispirtonun karbü- gösterilerine ittirak etmittir. Salta _ 
t:dn. olarak kullanılmasını emretmek· natın iadesi hususnda ttsadüf olunan 
.. ır. lapirto çekenler 1935-36 yılları müşküller dahl ziyade hariçten gel • . .. 
~~deki bütün istihsallerini petrol mektedir. İngiltere artık muhalif bir Arı1Julı Otto 
Qı U~tahsillerile tacirlerine teslim et- vaziyet almamakta ise de Fransa -bil-1 gCSstermek maksadile • daima 
ta t~ıe mükellef tutulmaktadırlar. Bu hassa küçük itilUa karşı tesanüdünü muhalefAt etmektedir. 

bu işe 

ta~irler, petrolü ispirto ile karııtıra-
latacaklardır. 

Romada birçok soka • 
larm ismi değiıtirildi 

ta~?tna, 24 A.A. - Zecri tedbirleri 
lele ık eden memleket veya bu mem
~ etlere mensup tahısların adlarını 
tatYan aokaklara yeni adlar kona • 
~ t.ır. Brüksel sokağına, Pilot Dal -
Ilı zıo Birago'nun adı verilecektir. 
,~•~o İtalyanların iddialanna göre 

~ıka kurıunlarile öldürülmüttür. 

lamantı ırmaQı 
Cievrilecek 

.... leayıeri, (Husuıi muhabirimizden) 
tilı:z:n~ntı ırmağının Kayseriye çev
Plt 11 ıçin, çok eskiden hazırlanan 
brıf1n tatbik edilmesi imkanları araş
l•ı lllaktadır. Şarın su ihtiyacı kar
bi}~~d~. bu yoldan kolay su getirilc
l'llt egı umulmaktadır. Boşu.!'la aka
>il Ceyhana karııan Za:nantının me
de k0lctasından Kayseriye çevrilmesi 
bıııu:la>: ~~rülmektedir. İlbayhk bu 
tebbu ta il&ılı bakanlıklar nezdinde te-

slerde bulunmuıtur. 

s 

FRANSA DA 

Parlamento 
Ayın 28inde 
Açıhyor 

Saylavlar hükumetten beş 
aylık tatil devresinin hesa

bını soracaklar 

Paris, 24 A.A. - Parlimento 28 
llktetrinde açılacaktır. Parlamento 
hilkömetten beş aylık tatil devresin
deki idaresi hakkında heaap sormaya 
hazır }anmaktadır. 

Parlamentonun ruznamesinde iki 
mesele vardır: 

1 - Finans ve bütçe meselesi ile, 
temin edilmiş tasarruflar meselesi ve 
frangırr müdafaası hakkındaki karar
nameler. 

Yeni Eulsar 
Başbakanı 
izahat vermiyor 
. ~ofya. 24 A.A - Yeni Baıvekil 

Koae lvanof hükümetin icraatı 
hakkında kat'iyyen beyanatta bu
lunmak istememiştir. Yeni kabine 
proıramınm kanunuoesaııinin iade
aini, yeni bir aeçim kanunu hazır
lanmaıını ve yeniden seçim yapıl
masını istihdaf edeceği aanıhyor. 

italyada 
Fırtınalar 

Birçok yerler su altında, ev
ler yıkıldı, ölüler var 

Roma, 24 A.A. - Reggio Calabres 
ve Catanzaro illerinde fena havalar 
yetmiş kişinin ölümilne sebebiyet ver 
miştir. Yirmi milyon liret kadar ha
sar vardır. Dinmek bilmeyen şiddetli 
yağmurlara rağmen hükümet memur
ları felaketzedelere yiyecek, içecek 
vesair lüzumlu eşya dağıtmışlardır. 
Reggio'da ufak bir ev yıkılmış ve beş 
kişi enkaz altında kalarak telef olmuş 
tur. Birçok arazi kaymaları olmuş ve 
bu yüzden demiryolu münakalatı ke
silmiş, Reggio bölgesinin su ihtiyacı
nı temin eden su bendi hasara uğra
mış ve birçok kasabalar susuz kal -
mıştır. Katanzaro ilinde memleketin 
başlıca servet kaynaklarından birini 
teşkil eden zeytin ağazları hasara uğ
ramıştır. Yüzlerce evin hasara uğra
mış olduğu bildiriliyor. Hükumet fe
laketzede ahaliye yardım olmak üze
re iki yüz bin liret göndertniştir. 

Hazer denizinde buz· 
lar araamda kalanlar 

Moskova, 24 A.A. - Astrakandan 
bildirildiğine göre Hazer denizinde 
1100 parça balıkçı gemisi buzların a
rasında sıkışıp kalmıştır. Bunlara yi
yecek yetiştirmeye muvaffak olan bir 
uçak sekiz yaşındaki bir çocuğu, alıp 
getirmiştir. 

Diğer balıkçı kayıklarının da buz
lara kapılmalarından korkuluyor. 

Fransanın 
Denizaltı filosu 

Paria, 24 A.A - Deniz Bakanı 
Pietri, Pariı - Soir ıazeteaine ,öyle 
demiıtir: 

Bizim denizaltı filomuz dünya
nın birinci filoıudur. Bu faikiyeti 
elden kaçırmamamız icap eder. 

Pariste bir Sovyet ilim 
heyeti 

Pariı, 24 A.A - Buraya bir 
Sovyet ilim heyeti ıelmiıtir. Heye-
tin batında ekonomiat Aaainkie 
bulunmaktadır. Çeliuakin aeferi-
nin •efi profesör Şmit te heyet Ü· 
yeleri araaındadfl'. Sovyet alimle
ri Pariıte konferana verecekler ve 
Sorbonne'da ıereflerine verilecek 
bir kabul töreninde hazır buluna
caklardır . 

Sofya Po1iı Direktörü 
değiştirr di 

Sofya, 24 A.A - Poliı direktö
~ Bakırciyef tekaüde ıevkedilmit 
t11'. iç Bakanlığı müfettiılerinden 
Aps1'ruh Lukof bu vazifeyi göre
cektir . 

• Danzing, 24 A.A - Naıyonal 
aoayaliıtlerle ıenç katolikler ara
aında bir döiüt olmuı, katolikler
den bir çoğu yaralanmııtır. 

• Nevyork, 24 A.A - Nevyork 
Taymis gazeleıinin yazdıiına gö • 
re kaıif Elıvort, cenup kutup deni
zini aşmak makaadiyle üçüncü bir 
tecrübede bulunmak Üzere Dün
dee Adasından havalanmııtır. 

• Vatinıton, 24 A.A - Londra 
deniz konferan11nda Amerikayı 
temsil edecek olan heyet Narman 
Davis, Am=ral Stanley ve müsteıar 
Vilyam Filipı'den mürekkeptir. 
Heyet bu avın 29 unda Akitanya 
vapurile yola çıkacaktır . 

e Pariı, 24 A.A - Reami gaze
le, henüz ikmal ed:lmiyen harp 
zararlarının tamirini · kohvlatmak 
için 700.000 000 franklık bir iıtik
raz akdine Finanı Bakanını mezun 
kılan bir kararname ne,retmekte
dir. 

.... pancarları Turhala 
aevkediliyor 

Sı!~aı, (Huıuat mubabirimizden)
fabrilc •e . ~evresinde Turhal ıeker 
~aaı &çın ekilen pancarların top
~n IIna dı::vam edilmiştir. Topla
&onı:ancarlar doğrudan doğruya va
ii'1ld'r1a Turhala sevkedilmektedir. 
lrıifti?e kadar 120 vagon gönderil· 
tltiıni · Sıvas ve çevresindeki pancar 
llıasını•tmurlaıın zamanında yağ· 
•laııu..t •n dolayı bu ,yıl çok verimli 

2 - Cumhuriyetin müdafaası me
seleıi yani birlikler ve bilhaasa ' 'A
teı baç,, birliği mcıeleıi. 

Parl!mento toplanır toplanmaz ilk 
.yapılacak siyasal mUcadele, bu me -
ıelelerden hangisinin daha evvel mü
zakere edilmesi hakkında olacaktır. 

uvkuı-u1 hh ızect ııkıı: eder. Heı se) lena görünür. lnsa11 huysuzlanıı. 
keaerleniı vt hi< bir ~yden memnun olmaı. Heı muvaffakivetin ilk tın 
ıar . dinıenmi• biı vücul vt dinıenmi~ sinirlerdir. E:.i!C' ıinirİi İ5enİL 

-. Uf. 

Finansal kanunun saylavlar kurulu 
finans komisyonundaki müzakeresi 
pazartesi günü sona ereceğinden ku
rul karar verdi ti takdirde, 1936 büt
çesine ait mibakerelere ilk kanun bi
dayetinde baflanılabilecektir. 

Bromuraı ·Knoll· komprlmelerl 
sizi kurtanr. 

Mü~ekkindiı ve uykuyu temin eder \ 't hiç bir zararı yoktur, bütür. 
dünvıı tanır. 

ıo \'t 2l• konıprimni havi tup 

ıtrdr rcıanrlrrcır rrçrır lir ı.ııııın 

Knoll A.-0., kimyevl maddeler fabrikaları, Ludwigshaten ı Rhln 

No.40 Çeviren; M. Rasım OLG.ti:N 

Ruslarla Japonla~, Mançuri 

Boğaz 
Sahraların da 
Boğaza Geliyordu 

1902 Ağustosunda 
Revalda yatlarında 

vermitlerdi. 

!kinci Giyom 

iki hükümdar, 
mülakata karar 

Giyom, pek hraretli bir meveddet 
gösteritirıden aonra birdenbire Uzak 
Şark meselesin• geçmif, Çann ka
ma,mıt gözleri 8nilne o havalinin ca
zibeli seraplannı sermişti. Nil{olayı 
iyice manyetize etti~ sonra: 

- Bili':' misin, demi~ti, aramızda, 
sen ve ben, bundan scSnra biribirimize 
naul hitap edeccifz? Ben una, Pui
filr amirali. Ril ~lWla Atilntlk ami
rali diyeceğiz r 

Bundan çıkan m3na şu idi: Sen, 
Pasifik denizlerinde hükmünü yürüt 1 
Ben de Atlantik denizlerine hakim 
olayım. Bu mükemmel işi yürütürken 
biribHmize daima yardım ederiz. 

Bu nagihani darbe altında ıersem
lt'ten Nikola verr ··~ cevap bulama
mıı. muvafakat etmiıti. 

Sonra da ayrılmıtlardı. 
Yatlardan biri Dançiğe, diğeri 

Kronştada doğ u uzaklattıkları za
man Giyom Nikolaya bayrak it1ret· 
lerile. söylece selim ~ndermiıti: 

"Atlantik amirali, Paaifik amirali
ne havırh yolculuklar temenni eder f" 

Nikola, kara ıızlıfını Jidereme
mekle beraber, artık manyetizmae111-
nın tesiri altmda bulunmadığı için 
yalnız "good bye" diye cevap ver
mişti. 

Rus • Japon harbi baslar başlamaz. 
Kavser Nikolaya sadakatinden bah
seder ve Almanyaya kar'' olan kuv
vetle ini Uzak Şarka göndermesini 
tavsiye eder. Ve onu ikna etmek için 
de bovuna ~öylece tekrar eder: 

"Mademki benden korkacak seyin 
yoktur. hiç durmadan Vistül ve Nye
men istihklmlarını tahliye et 1 Ora
la daki kuvvetleri Uzak Şarka gön
deri 

Kayser ikinci plana geçiyor 
Ruslarla Japonlar, Mançuri aahra

larında boğaz boğaza ıeliyordu. 
Ruıyarun felAketi cünden cüne da

ha tehlikeli bir Jekil alıyordu. 
Berbat mailfıbiyetlcr. Fasılesrz 

ric'atler.. Hayal inkisarları. Boşa gi
den mukabil -taarruzlar.. Cephenin 
her noktasında, karada ve denizde 
vaziyetler elim ve düşkünlükler biri
birini takip ediyordu. 

Giyom, Nikolaya pek mahirane bir 
oyun oynamaya başladı. 

Rusyaya harbe devama teşvik edi
yor. Allahın, neticede, Rus orduları -
nın kahramanlığını milkifatlandıra -
cağını söyliyerek Çarı mezbuhane ha
reketlere sevkediyordu. Kayserin man 
tıkı şöyle idi: ''Japon yanın bugünkü 
galibiyeti, hiçbir zaman Budanın 
Hazreti İsadan üstün olduğuna iJaret 
olamaz.,, 
. .Bu zamanda, İngiltere Japonyanın 
ıkı buçuk senelik müttefiki idi. Fakat 
bu ittifak, üçüncü bir devletin Japon
ya aleyhine hareketi cörülmcdiği müd 
detçe seyirci vaziyetinden ileri geç -
miyordu. İngiltere b~uaf duruyor . 
du Bu bitar.afbktan tabiatile, Japon
ya istifade ediyordu: çünkü lngiliz 
fabrikalarından, gizli gizli istediği ka 
dar silah ve cephane temin ediyordu. 

1 

Beride, Ruslar da, Fransız müstemle
ke limanlarında ve Fransa sanayi 
müesseselerinde, ihtiyaçlarmı tatmin 
hususunda her tilrlil kolaylıklara ve 

tahta l'•ftİği .zaman 

teveccühlere mazhar oluyorlardı. 
Yine bu sıralarda idi ki, Fransa ile 

lnııltere, uzun uzadıya müzake, eıcr
dcn aonra, meıhur l 904 anlaşmasını 
kararlaıtırmışlardı. Bu anlaşmadan 
bilihara ''antant kordiya1,, vücuda 
&eldi. Bu müzakereler Rusyadan gizli 
tutulmamıştı. Delkase Rusyayı her 
şeyden habccdar .qtmiı ve onun mu
vafakatını almıştı. Hatta bu .muvafa
katlarla Fransa, Londra ile Sen-Pe
tersburg aıasınoa, l<uıyarun muhtaç 
oldugu b~eir' •nıa.ına esaslarmt hal-
letmııti • 

Giyom, bu vasiylerden istifade e
derek, Kusıarın Mançurid~ki rr.abıu
biyetlerini :Fransız • .ıngiliz anlaş ... a
sına atfetti. l§te, diyorotı, japon1arın 
harpte bu kauar dayanabılmesı ıngil
terenin teşçii neticesi dır; şımdi ıse 
Fransa da onun boyunduruğu altına 
girdi. Müttehkıne y.ardım etı.1ck ıçın, 
donanmasını bile Sarıdenize gönd .re· 
mi yor. 

Kayaer, ikide birde tekrar ediyor
du: 

- Görüyor musun, Niki, Fransa 
ile İngiltere sana kartı Kırım seferini 
canlandırıyorlar. 

Bütün bu mektuplar, bu telgraflar, 
hep o eski bayrak muhaberesinde kul 
lanılan formulle başlıyorlardı: "Pasi
fik denizi amiraline,,. Altlarında da 
ıu imza bulunurdu: ''Villi, Atlantık 
aenizi amiı ali.,, . 

Ruslar, Karada ve denizde mağlfıp 
olmakta devam ediyorlar . 

Giyom, yeni bir desise kuruyor: 
"Pek emin bir menbadan öğrendim 

ki, Fransa ile İngiltere, mur.asım dev 
letlcri müsalahaya mecbur etmek hu
susunda aralarında, anlaşmıılarmr. 
Anlıyorsun ya, Nıki, seni, zelilane bır 
müsalahaya icbar edecekler.,, 

Kayserin bu s§zlermcıe hıçbir doğ
ru nokta yoktu. !'aria ıle Londra aı a 
•mda, bir tavaSBut mevzuubahıs oue 
olmamıştı. Nıkola da, Delkaaenin aos 
tane iı'aı larmı bildigı ı~in Fransadan 
emin idi. Giyomun ımalarına göğlıs 
ıere ecre cevap verdi: 

''Hiçbir tavuıutu kabul etmiyece • 
ğim. Emin olabilirsin ki, Rusya. Man
çuridc bir tek Japon kalı&yıncaya ka 
dar harbe devam edecektir. Ancak o 
zaman sulhtan bahsolunabilir. Hem 
de milsaliha müzakereleri, yalnız. ıki 
muhasım devlet arasında cereyan ed: 
cektir; bundan başka tur1usunu kao..ıl 
ctmiyeceğim . ., 

Görülüyor ki, Çar Nikola, bütün in 
hizamlara rağmen sebattan ve kuvvet 
li bir seciyye göstermekten hah kal • 
mıyor. O, cihan haroinde de bu me
taneti göstermişti. 

Rus ordulaıının Mukdende ve do
nan.ma~ının Çuşimdc perişan olmal• -
rı lizerıne, Kayser, Niko!anın Uzak 
~rkta par~iyi tamamile kaybettiği
m, Rus mılletinin, her gün biraz da
ha fazla Roınanoflar aleyhine köp;.ir
düğünü ve bütun Çarlar tilkt:sin c ıh
tilal ihtiraslarının kabardıgını 11 e neti 
cede, onun tacından da olacağın an 
layınca Amca zadeıine, harbe devam 
etmesi hakkındaki telkinlerinden vaz 
geçti. Yavaş yavaş. ilahı mukaddera
ta katlanmasını, mağlUbiyeti kabul 
ederrk Japonya ile sulh müzake esine 
giri"1tesini tavsiyeye başladı: 

( Arka111 .,arl 
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EKONOMİ PiYASA - - BORSA 
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FiNANSAL KRONiK 

ita lyan Pa rası 
Son günlerde üzerine en çok dik- ı den evvelki duruma nazaran çok 

l. ıti çek.en para! ltalyan lir~tidi.r. d~ğiıtiğinde'! Venedik gondolları, 
Ekonomık ve fınanaal tedbırlerın 1 Lıdo, Pompeı harabeleri, ve hatta 
ilk hedefi ltalyan paraaı olduğun- Vatikan bile ıeyyahlar için daha 
dan, ltalyan Hüklımeti paraaının az cazip olmuıtur. 
kıymetin~ ko.~m~k, ve me~!eke~te Bundan dolayıdır ki, harp eden 
altın vazı>:etını duzeltmek ıçın elın- ltalya timdi mütemadiyen memle
den ~elem !apmakta~ır. kete aokacağı en hurda çelik par-
Dog~ ~fn~ası ıeferı ltalyaya za- çaaı için bile altın fedakarlığı yap

ten muthıt hır maırafa mal olmut· mak azr:uretindedir 
tur. Gerek Somalide ve gerek Erit- 1 1 · · 

d k. k ı · · b l k . . ta yanlar, altın muhaceretıne 
rlet le 1 haa ~r erıdnı eba eme f ıç1ın kartı koymak için arkı tedbirler al-

a ya ergun a am a§ına az a k d 1 B d · 1 d b ı 
ı k 55 I' t f t w b ma ta ır ar. u te bır er en aı ı-

od araB dırke' ~arke mi e.ge m20e0c OOOur- caaı ltalyaya altın ithalatının bir 
ur. ura a ı aa er erın · h' h l' · ·ı "d' 

d f ı ıd w d'kk ın ısar a ıne getırı mesı ır. en az a o ugu nazarı ı ate 
alınacak olursa durumun eh · 14 Teıriniaani tarihli kanunna-

emmı- • .1 1 yeti daha çok anlatılır. me reamı g~.zete ı e neıro unmut· 
ltalyanlar, zecri tedbirler dola- thur. Bu~a lgor~, hltal !yayka" yapılacak 

yısile birçok dıt piyaaaları da kay- er nevı a tın ıt a atı, ulçeler, çu
betmitler ve buna mukabil, normal buklar, parçalar, hatta a.ltın tozu 
zamandan çok fazla iptidai madde. ve altın kırıntılan, altından mamul 
ler, hububat, et, petrol. benzin de- eıyaların ithali finans bakanlığının 
mir, pamuk ve aaire ithal et~eğe m~ıaadeıi.ne tabidir. Bakanlık bu 
baslamıılardır. Bütün bunlar muka- ~~saadeyı vermek için de kamlıiyo 
b:linde ya ecnebi dövizi vevahut yukaek mürakipliğinin muvafakati
altın vermek mecburivetinded;rler. ni ~lacaktır. Mevzuubaha inhiıar, 
Bu iıe ltalyan Milli Bankasındaki hançle kambiyo muamelatı yapan 
altınların hergün biraz daha kemi- milli müeaaeseye verilmittir. Buraıı, 
rilmesi~emektir. hazine he&abına çalııacaktır. 

Di~er taraftan ltalyan lireti, zec- ltıı.lva altın ithalAtını bu suretle 
ri tedbirlerin tatbiki üzerine araıu- devletlettinnittir. Bu kanun bütün 
luaa) bir para olmaktan çıkmakta- altınların müsadere edilmesine doğ
dır. Son. ı?ünlerde bor .. 1'.la .. d• bira:ı; ru atılmıt bir adım demektir. Bu 
hararetlı muamele olmufsa bunun suretle mevcut altınlar belki kiliıle
sebebi, zecri tedbirlerin tatbikine lerin §amdanlarına vanncıya kadar 
batlanmadan ltalyan ihracatına İster iıtemez, ltalyan Milli Banka
mu.kabil ~öv~z teda.rik etmek endi- smın yolunu tutacak demektir. 0-
§~sınden ılerı gelmıft~r. Bugün va- nun içindir ki bundan birkaç gün 
zıyet, n.ormal .mekanızmauna düı- e.vvel, zengin ltalyan ulusaeverleri
mektedır. Yanı ltalyan dövizi piya- nin yurtlarına hizmet etmek için 
ıası~ı kayb~tmek mevkiindedir. birçok kıymetli eıyalannı hükı.ime-

Lıret bugun artık yalnız turistler te terk ve teberru ettiklerine dair 
tarafından. aranan bir para haline verilen ajana telgrafının m a n ,a 

11 
gelmcktedır. Fakat ltalyadaki ha- buraya kadar dayanmaktadır. 
yat tartları, Doğu Afrikaaı seferin- Mümta% F AIK 
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llalga Bizden Balzk Almıyor 

Bahk Almak için Gelen 
Gemiler Boş Dönüyorlar 
iki vapur dün italyadan gelen 
üzerine yükled~ği malları 

emir 
boşalttı 

Limammızclaki ltalyan balık gemileri .• 

İtnlyaya yapılan balık ve bilhassa 
torik ihıacatımrz iki gündenberi dur
muştur. 

dilmiyecektir. 
İstanbulda balık yüklemekte olan 

vapur}arın yüklerini almadan boş dön 
melerı kendilerine bildirilmiştir. Buradaki val?.ur acentelerinden ge

le? haberlere gore, İtalyaya gönderil
mıyen maddelerden başka ihracı ser
best bırakılanlar da İtalyaya kabul e-

- ---
No.11 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

Ne diyorsunuz direktör? A:-sen Lü
pcn mi? Emin misiniz? Onun bu işin 
içinde bulunduğuna dair deliliniz var 
mı? 

- Hem de kat'i delil! Biliyor mu
&unuz ki, Arsen Lüpen bir defa Stras
burg"ta görülmüştü. Ve hatta az kal
sın yakalanacaktı? Şimdi meseleye 
gelelim. Bankaya teslim edilen ve 
banka direkö.ü arafından gözüne ki· 
litlenin san sarf evvelii, dokuz bono· 
nun sahibi bulunan bir adamın kasa
s:nda idi. Bu St asburg'lu bir endüs
tri adamıydı. Ve biz şimrli biliyoruz 
k;, bu endüstri <adamının zarfı banka
ya teslim ettiğinden ertesi günü kasa
sr kı:-ılmıçtı. Kimin tarafından? Bul-

duğumuz bir mektubun parçaları bu 
hususta kari derecede malCımat verebi-

Ji ... Evet Arsen Lüpen tarafından kı
rlımıştı. 

- Mekup hakikaen Arsen Lüpenin 
tni idi? 

- Evet. 
- Kime 'hıtaben vazılmıştı? 

Bunlardan yalnız 28 İkinciteşrine 
kadar İtalyaya yetişeceklerin malları 
kabul edileceğinden, bu vapurlar ka-

- Bir kadına hitaben! Bu kadın r 
belki de onun metresi idi. Yazdığı 
şeyler arasında bilhassa şunlar var: 
"Zannediyorum ki, kaybettiğim bono
lar, memurlardan bi:i tarafından aşı
rılmıştır. Bunun ismi Alfons Odigran 
dır. Eğer istersen onun izle, ini Pa
riste ar-amağa çalış. Ben paza:a gele
ceğim. Bana gelince, bu iş beni fazla 
alakadar etmez. Ben başka şeyler ... 
On milyonları düşünüyorum. Işe uıh
met ettikten sonra bari drğsin l Bu iş 
te yolunda gidiyor." 

- Tabii altında hiçbir imza yok 1 
- Bilakis. Bakın: Arı. L. 
Sonra Mösyö Gotier sözlerini şöy

le bitirdi: 

- Pazar günü siz Baltazar sine· 
masında değil midiniz, orada Alfons 
Odigran metresile beraber bulunmu
yor muydu? 

Nikol: 
- Başka bir kadın daha vardı 1 di

ye haykı-ddGayet güzel bir kadındı. 
Hiç şüphesiz Odigran'ı, tarassut edi
yordu. Ve bu kadın ... Baba Leskonun 
katlinden sonra gece kaça:-ken gör
dür~üm kadındı. 

Nikol odada beş aşağı beş yukarı 
dolaşıyordu. Çok heyecanda idi. Ve 
daima kendisine hakim olan bu ada-

Yağ Azaldı 
Sade ve zeytinyağı fiatleri 

yükseliyor 
Son bir ay içinde &adeyağ fiatla

rı yükselmittir. Bir ay evvelki fiat
larla timdiki fiatlar arasında 15-
20 kurut fark vardır. Sadeyağ fi
atlarının yükselmesine sebep muh
telif cins yemeklik yağların nzal
dığıdır. Urfa yağı az gelmekte ne
bati yağlar da azalmaktadır. Bil
hassa vejetalin hemen hemen hiç 
gelmemektedir. Piyasada yağ azlı
ğı fiatları bariz bir tekilde yük
seltmi,tir. Trabzon yağları bir ay 
evvel 55 - 60 - 65 kuruş arasın
da satılırken ,imdi 70 - 80 ve 85 
kuruttan satılmaktadır. 

Zeytinyağı da pa/ıalı 
Son bir ay içinde zeytinyağı fi. 

atları d8ı artmıftır. Alakadarlar bu 
artıta muhtelif sebepler göster
mektedirler. Bilhassa ltalya önem
il miktarda Ayvalık malı zeytinya 
ğı çekmi,tir. Bir ay evveline ka
dar yapılan bu ihracat 38 kuruş
tan yapılmıt ve zeytinyağ fiatları
nın artmasına tesir etmiştir. 

Zeytinyağı fiatlarına tesir eden 
sebepler arasında mahsulün azlığı 
da vardır. Ayvalıkta h~mcn hemen 
z.eytinyağı kalmamış gibidir. Gem
lıkten gelen yağlar da ihtiyacı iyi
ce karşrlıvamamaktadır. Fiat yük
sekliği kiloda 6 - 7 kuruş kadar
dır. Ancak ıon günlerde muhtelif 
limanlardan gelen zeytinvağları
nın, fiatları normal bir tekle sok. 
masa bile daha fazla yükseltmiye
ceği söylenmektedir. Son iki gün 
zarfında muhtelif limanlardan 
18778 kilo zeytinyağı gelmittir. 

Bloke kalmış paralar 
llgililer zecri tedbirlerin •!konomik 

durumumuza önemli surette teı:ir et
miyeceği kanaatindedirler. Bunun se
bepleri de ltalyanın bizden aldığı 

maddelerin son zamanhrda azalmış 
olmasıdır. Bunların başındd hububat 
gelmektedir ki, bugünkü stok duru
mu ancak bize kifayet edecek kac!ar
dır. Verilen malCımata göre Italyac!a 
bloke kalmış paraya gelince ~undan 
altı ay evvel üç milyon kadardı. İtal
ya memleketimizden mal almak sure
t~le bu parayı altı yüz bine indirmiş
tır. 

yıtlardan hariç tutulacaktır. 
Buradaki acenteler vapurlarının a

yın 28 inden ,evvel İtalyaya varamı -
yacaklarını gözönüne alarak yükle
dikleri balıkları tekrar boşaltmışlar • 
dır. 

Duna ve Anguilla evvelki gece boş 
olarak İtalyaya hareket etmişlerdir. 
Orionne ve Pegasos adlı diğer ikisi 
de limanımızda boş olarak durmakta
dır. Bunlar da bugünlerde İtaly•ya 
gideceklerdir. 

Limanımızda bekliyen bu vapurcu
lar İtalyaya ]azım olan balıkları Ce
zayirden alacaklarını söylemektedir -
ler. 

Şimdiye kadar limanımızdan çok 
miktarda balık alan İtalyan v<tpurlan 
limanımıza gelen Yunan vapurlarile 
fiat rekabetine giriştikleri için balık 
fiatleri son günlerde hayli yükselmiş
ti. Fakat şimdi, piyasa yine Yunan 
vapurlarına kalmıştır. 

İtalyan vapurlarının rekabetinden 
dolayı mal alamadan limanımızda bek 
!iyen on beş lradar Yunan vapuru dün 
hayli ucuz r,ıe balık yüklemeye 
ba~lamışlardır. 

mın bu hali doğrusu hayret edilecek 
meseleydi. 

Nihayet dedi ki: 
- Bay direktör, eğer bu habis he· 

rif mevzuubahisse sonuna kadar gi
derim. 

- Demek bu kadar nef~et ediyor
sunuz? 

- Ben .ni? Şimdiye kadar onu hiç 
görmedim. Suratını bile tanımam. Hoş 
o da beni tanımaz ya ... 

- Oyle ise .. 
Dişlerini sıktı ve cevap veydi: 
- Oyle ise ... Fakat onunla benim 

görecek çok hesaplarım vardır. Hat
ta çok ciddi hesaplarım vardı:-. Fakat 
şimdi olan bitenden bahsedelim. 

Ve sonra, bir gün evvel, sabahle
yin ne yaptığını, Garş'taki tahkikatı
nı, Dotrey, Jerom ailclerile, Matma
zel Eliz Masson ile yaptığı temasla
rı en ince teferruatına varıncıya ka
du anlattı. Sonra Matmazel Eliz için 
hüviyet dairesinden geçerken aldığı 
fişi gösterdi: 

"'Bitmiştir. Alkolik bir babanın, ve
rem bir annenin kızıdır. Arkadaşları
nın localarından birçok defalar eşya 
çaldığı için, Foli Berjer'den koğul
muştur. Bazı delaile bakılacıık olur
sa, arsıulusal bir çetenin hizmetinde 

B O RSA VE P iYASA 1 
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23 lkinciteşrin Cumartesi 

PARALAR 

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

20 Çek Kuron 
Avusturya ıilin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
lsvec; lı:uro,, .. 
Altın 
Mecidıye 
Banknot 

618.-
124,
Jb5,-
173.-
81.-
23.-

815.-
82.-

92.-
22,-
3.f.-

23.-
24.-
14.-

22.-
52.-

33.-
31.-

937,-
52,75 

235.-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz lirasr 
Dolar 
L·ret 
Bclga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Ç•koslovak kuronu 
fi vusturya 
Mı.rk 
Zloti 
Penl'O 
Ley 
Dınar 
Ven 
Cernrıvet!I 
Isvec; kuronu 

ESHAM 

Sat1' 

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

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

938,-
53.25 

237,-

12.06 
6!0,50 

0,79.45 
9,79,50 
6,69,62 
2,45.75 

63,69.50 
1,17,60 

19,20.93 
4.Z4,25 
1,97,45 
4.21.-
4 ~l 40 

63.77.55 
34 .9fı.33 

2 7130 
ıo cıs 

3,12,25 

15 Bankası MU. 92.-
" N, 9,70 
.. ., H. 9.80 

Anadolu 3 60 25,70 
.. 3 100 42,-

Sirketihayriye ıs.-
Tramvay 23,-
Bomonti - Nektar 8,25 
Terl:os 14,75 
Reji 2,17,-
Acılan Çimento 8,95 
Merkez Bankası 61,25 
Osmanlı Bankası 23,-
Telefon 8.50 
İttihat Değirmencilik 10,25 

_Sark eMrkez Eczanesi ____ 4,20,_ 

TAHVİLAT 
Rıhtım 
ft.aau.OUIU 11. '"Ve 1.1. .. II 

Anadolu mümessil 

lH~ 
43,50 
45.90 

İSTİKRAZLAR 
Tıirk Borcu 1 .. .. n 

.. ., III 
İstikrazı dahili 
Ergani 

25,15 
23,15 
23,40 
94.-
95,-

23 ikincireşrin Cum artesi 

ZAHiRE BORSASI 

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

Cinai Kt. P. Miktarı 

ARPA 
Yemlik çuvallı 5,35 25 

dökme -.-
BUôDAY 

Sert 7,20 386 T. 
Yumuşak 7,25 45 
Mahlut -.-
Ekstra -.-
Çavdar 6,-

MISIR 
85 

Beyaz çuvallı -.-
Sarı çuvallı 5,35 83 
Kepek -.-
Razmol -.-
Yulaf -.-
Kuşyemi -.-
Keten tohumu -.-

AFYON 
ince -.-
Kaba -.-
çalışmaktadır. ikinci derecede verem-
dir.'' 

Bir dakika sükunet oldu. Mösyö 
Gotier, Nikol tarafından elde edilen 
muvaffakıyetten ne dereceye kadar 
memnun olduğunu izhar ediyordu. 

- Moleon, bu husustaki 'fikirleri
niz nedir? 

Komiser cevap ve di: 
- Tabii iyi .. Iyi çalışı'mış. Fakat 

bi-ıız daha yakından tetkik etmek la
zım. 

Komiser, hislerini biraz saklıyordu. 
Sonra ilave etti: 

- Eğer isterseniz, baronun isticva
bını ben yapayım? 

Nikol hiç çekinmeden cevap verdi: 
- Peki siz yapın. Ben sizi otomo

bilde beklerim. 
Ve direktör sonunda dedi ki: 
- Gece de bu:-ada tekrar buluşu

ruz. Bu suretle Pariste açılan adli 
tahkikat için lazımgelen malümatı ba
zrılamış oluruz. 

• Bir saat sonra Moleon. baronu oto· 
mobile götürüyor ve Nikol'e şunları 
söylüyordu: 

- Bu adamla yamlacak iş yok: 
Nikol cevap ve:-di: 
- Matmazel Eliz Mosson'un yanı

na gitsek? 

NOHUT 
lspanya -.-
Kalburlanmıs -.-
Naturel -.-

DARI 
Beyaz -.-
Sarı -.-
Susam -.-

FINDIK 
1c; tombul -.-
le; sivri -.-
Kabuklu -.-

T1FT1K 
Oğlak 80,05 
Ana mal -.-Çengelli -.-
Deri -.-
Kaba -.-
Sarı -.-

YAPAK 
Anadolu kırkım -.-
Anadolu Tabak -.-
Trakya kırkım -.-
Trakya Tabak -.-

YÜN 
Yıkanmış (güz) -,-

BEYAZ PEYNİR 
-.--.-

Tam yağlı 
Yarım yağlı 
Yağsız 

KAŞAR PEYNİRİ 
Yağlı 
Yağsrz 

-.--.-
ZEYTİNYAôI 

Ekstra 
1 İnci yem~klik 
2 inci yemeklik 
Sabunluk 

-.--.--.--.-
NEBATIYAÖ 

Ay c;ic;eği tasfiye 
Ha~haş tasfiye 
Pamuk tasfiye 
Susam tasfiye 
Bezir pişmiş 

-.-

Fks. Eks. 
Ekstra 

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

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

1 inci yumu. 72 k. 
l inci sert 

SORSA DiŞi 

ÇAY 

Cava 
Çin 
Hindia 
Seylan 

(Kilosram heaabilt:dir) 
Kş. S. 
260,-
-.-

285,-
265,-

DEMİR VE ENVAI 
(.Kiloırram heaabilf!dir) 

Camlık, köşebent 

Nıtlıl~k,·;u~e 
Potrel 
Siyah çember 
Yuvarlak (" mm. ve aşağı 

Siyah sac" 
Karfiçe 
Çinko 

(oluklu) 

Kı. S. -.-
-,-
-,-
-,--.-
16,-
11,50 
10,50 
27,-

DERİ "İşlenmiş., 
(Kiloıram beaabiledir) 

Köaele -
Sığır .. 
Manda 

Metin 
Elvan .. 
Beyaz çekme .. .. 
Sahtiz:ıon 

Elvan .. 
Beyaz 

I 
11 
1 

II 

I ad 
II " 
1 ,, 

ıı .. / 

I " 
II " 
I " 
il tt 

KİTRE 

Kş. S. 
120,-
105,-
115,-
100,-

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

75.-
55,-
50,-
55,-

(Kiloıram heıabiledir) 

Kş. S. 
Fi yor -.-
Beyaz I ııs.-

" II 95,-
Piyanto 54,-
Sarı •45,-
O alo -.-
Çamurlu 20,-

Komiser itiraz etti: 

15 

o 

6212 K 

40 Ç, 
20 c. 

510 Ç. 
991 Ç. 

Kş. S. 
360,-
-.-

350,-
360,-

K&. S. 
8,50 ···-8,50 
7,SO 
9,50 
8,50 

16,50 
12,50 
12.25 
28,-

Kş. S. 
150,-
125,-
125,-
110,-

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

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

Kş. S. -.-
125,-
110,-
60,-
47.50 
35,-
22,-

- Haydi canım. O zaten göz hap
si altında. Nerede ise belki biz vasıl 
olmadan taharriyat yapılacak. 

- Benim fikrimce daha acele ya
pılacak işler var. 

- Ne gibi işler? 
- Cü. üm işlendiği zaman Gustav 

J erom. şu Garş belediye meclisi aza
sı ve Dot:ey'in ev sahibi ııe yapıyor
du? Bu suali karısı da belki kendi 
kendine sormuştur. Bunu ben de o
nun dostu olan Fcliks Doval'e sormak 
istiyorum. Hani şu Sen Klu'deki ev 
simsarı olan adam. Demin .de bunun 
adresini buldum 

Nikol omuzlarını silkti ve Moleo
n'un yanına otu-arak dirc.ksiyonun 
başına geçti. Dotrey'le bir müfettiş 
arkaya ourdular. Sen Klu'ya ..vardık· 
ları zaman iki polis memuru. Feliks 
Doval'i yazıhanesinde buldular. Bu 
iri. yarı, t'Smer, sakallı, temiz pak•bir 
adamdı. Söze başla: başlamaz gül
mekten kırılıyordu. 

- Ah yine mi bu dedi? Dostum 
Jerom hakkında kim böyle şeyler uy· 
duruyor? Sabahleyin karısı telefon 
etti. Sonra iki tane de gazeteci geldi. 

- Niçin? 
- Evvelki perşembe günü akşamı, 

eve döndüğü saati öğunmek için. 

Lalpzik kürklük 
Der i piyasası 

Leipzig Kürklük deri piyasasın
da bu yıl pek canlılık yoktur. Ô• 
nemli bir alıcı olan Berlin kürkçiİ· 
lük aanayii Birinciteırinde Leip· 
zigden hiçbir mubayaa yapma.ııı•f 
gibidir. Buna karıı ecnebi ülkeler 
alıcı olarak piyasaya çıkmışlardır· 
Bilhassa Macaristan, AvusturY~' 
Baltık ve İıkandinavya ülkelerıı 
lav:çrc, Hollanda, lngiltere, lapan· 
ya ve cenubi Amerika mal ahnıt· 
tır. halyaya hiçbir satıı yapılanı•· 
mıttır. 

Muamele gören mallar arasınd• 
hemen tekmil neviler vardır. Arı· 
cak Bizarn ve Nutria gibi mallar• 
gösterilen talep başabaş kapatıla· 
mamıttır. Gümüti tilkiler mavi til· 
kiler için de aynıdir. Sun'i olarak 
boyanmrt tilkilerden bilhaaaa kar• 
renk mallar iyi aatılmıttır. Amerİ· 
ka aincabile kokarcanın piyasaları 
bir ay Öncesine karşı canlıdır. .A: 
vustralya sincaplarından istendii1 

kadar mal buluna.namıttır. Çin 
mallarından muhtelif mallar •e 
arada keçi ve oğlak derileri iyi sa· 
tılmıttır. Tavıan derileri piyasa•• 
da canlı geçrnittir. Bilhassa fiatı 
ucuz mallar üzerinden önemli it
ler yapılmıştır. 

Alman hükumeti Londrada ya
pılan artırmalarda yapılacak alJJll 
lar için büyükçe miktarda dövi:r: 
vermiş ve bu paranın kartıhğınd• 
mal ithal olunmuftur. Şu tartl• 
ki ilgililer hiç olmazsa yine ayrıı 
değerde ihracat yapmak mükelle· 
!:yeti altına girmitlerdir. Ne de ol· 
aa Alman hükumetinin bu kolaY
lığı aJakadarlarca memnuniyeti• 
karıılanmıthr. Çünkü mal ithali 
sayesinde bilhaaaa kürk iıliyen 111ii 
eueseler çalıtmak imkanını eJde 
etmitlerdir. Söylendiğine göre Lo11 

dra artırmalarına pek az alaka
darlar ittirak etmit:erdir. Söylen
meğe değer miktarda alımlar fn
giltere ve Amerika tarafından ya
pılmıftır. Artırmaya çıkarılan JJ1al
ların büyük bir kumı satılamanııt' 
tar. 

T rakyada ipekçilik 
yapılacak . 

ku~İ~rı, koza 
0

f;r~nİan ~çıİ~ası, 'f;.,1' 
yanın kalkınma prdğramına dabUdit· 
İlkbaharda Trakyanın muhtelif yer • 
)erine kozacı ustalar yerleştirilecek -
tir. Koza fırınlarından başka kurutıt1• 
daireleri açılacak ve burada geniş ıni1' 
yasta ipek böcekçiliği yapılacaktır• 

.. ıe 
Şimdiden hazırlıklarda bulunmak u 
re, Bursa dan bir ipek ve koza rnüte ~# 
hassısı ve ipekçilik enstitüsü direkt<>" 
rü Tahir Edirneye gitmişlerdir. 

Muğlada tütün az fakat 
çok nefistir 

Muğla, 23 A.A. - Bütün il içind~ 
büyük üç, dört ekici elinde 25 • 

3 

bin kilo kadar satılmamış tütün ka~e: 
mıştır. Piyasa ilkönce 85 kuruştan . 
kitler itlaresi tarafından açılmış ve pı 

C' 
yasaya 16 alıcı katınmıştır. Artı 

}<a
r ikan kumpanyaları seksenden yu Sff 
rı çıkmamışlardır. En aşağı fiyat t 
t..: B 1 .. .. faka 
~uruştur. u yı tutun az ve ı; 

çok nefistir. Alıcı çoktur. Merkez "a 
ve diğer mıntakalarda satış çok .ıı;:, 
retli devam etmiştir. Küçük ekıcı ıe 
elindeki tütünlerin de satışı hararet 
devam etmektedir. 

- Siz ne cevap verdiniz? ·rr· 
- Hakikati! Başka ne söyJiyebı 1 

11 
dim. Saat on buçuğu çaldığı ıaııı• 
ondan kapımın önünde ayrıldım·. 'd• 

- Karısı, gece yarısı girdiği!ll 1 

dia ediyor. d 
11

• 

- Ev ·t, biliyorum. kıskanç ka 
1 
r 

dır zaten. Kim bilir neler sormuştll ~ 
'Nerede idin, nerede kald~n •. sa.~t'S:. 
buçuktan son:a nereye gıttın? l<i 

.. . dl' . k tı san nun uzerıııe a ıye ışc a-ış · ·bi . gı • 
bu saatlerde bir cürüm işlenmıŞ cJı· 
gazeteciler alakadar olmağa baş!~; 
lar. Ve benim zavallı Güstav'ıtıı ş 
heli bir adam oldu 1 ııı-

Kahkahadan katılıyordu. ll~Y~;,ıı 
da bi: sineği bile incitme~ı.ş ., 
Güstav bir hırsız, bir katil mı 1~1{ ısıi 

- Dostunuz biraz ':.akırkeyı 
idi? bO~ 

Bir parça. Başı o kadar_5~1<W 
döner ki! Hatta beni biraz surtl bt• 
mek istiyordu. Bu:adan takribetli'f,rıı· 
yüz metre uzakta ohın ıılt• vol ~-"" 
~aki mevhaneye gidelim dı~(si" 
du Hay Allah müstahakını " 
Gilstav 1 ııe°'e 

lki polis memuru bu meyha ge'e 
$?İttiler. Oğrendikle~ine göre 0 bir"' 
Güstav J erom saat on burnktarı fi bit 
sonra oraya uğramış ve bir kade 
şey içip gitmişti. ~f 

[Arkası 
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Dünkü Lik Maçlarında Galatasaray 
istanbulsnorla berabere kaldı - ·' ----Lik ma~ları ;eıicesi 

Fenerbahçe 9 - Beylaoa O 
Hilaı 3 - Eyüp 2 

Cineı 2 - Vela 1 
Calotcuaray O - /dan6rıl•por O 

Bepltta, 4 - T oplıapı O 
Anaclolu 2 - Süleymaniye O 

. Güneş 2- Vefa 1 

• 

DünJ,ü cirit oyunlan emasrnda çeuilılilılerile bütün laallıı lıe~con lanJıran ciritdlerin 0J11111lan. 

gol atamamıtlar ve maç ta O - .O 
berabere bitmittir. 

•~le lllaçlan batlıyalı Takaim 
~ 1 bir alem oldu. Bu aene veri
l.ıh karara ıöre atat sahibi olan 
-uıaler, maçlarını kendi sabala
~ onuyorlar. Takaim atadı da 
ı... taaarayla Güneıin olduğu için, 
ta~latta hemen her hafta bu iki 
~ diğer taknnlarta maçları 
..,__:J! böyle nlunca evvela Galata
--:-"'ular bölük bölük pliyorı.r, 

Süleymaniye O-Anadolu 2 Dördiincü hafta sonunda birinci kilme 
takımlarının durumu 

~tin maçını aeyredivorlar. Gü
.._ er, artlk yavaı yavq tanm-

Ja baılıyan tanınmamıt oyvn
;:1-dan mürekkep takımları maç 
..!!~lcen ktvr•nU> duruvorlar, bu 
-•... bölük bölük Galataaara-.·lı 
da Jc:.h G" · k"b' · 'k d • uneıın ra ı ını teıvı e • 
~le, kah Güneı oyuncularile a • 

1 •derele boıça bir vakit ıeçiri
ta~~r. Fakat Güneıin yavaı yavaf 
t~•ğa baslıyan tanmmamıt 
li'~ her defaamda aaha .~an ga-

p çılcıyor ve aıra Galataaarayın 
~ ıelince Günetliler bir kö -
.,.1• Çekilip ... aiz ve rahat oyunu 
~diyorlar. 

8'e I>~ de böyle oldu: ilk maç yi
f_. c:_'!'1eıindi. Güne4 takımı bu ae
da ~le:rınaniye ve Eyüpten de 
fi) ha tehlik•li h:P takrmlll kar••la-

otclu. Acaba Günet Vefanm kar-
~a ne yapacaktı? Süleymani • 
da •e Eyübü yendiği gibi Vefayı 
•iıa· 'l•nebilecek miydi? Bunun ak
\cbaı ~it edenlere, atadın aol tri
>or.ı ~nde bol bol teaadüf edili-

N·"· ~bayet Güneı - Vefa maçı 
~I et Ademin hakemliği altında 
~-,.dı. GüneA takımında geçen 
) ~ aalcatianaJJ aai muavinin 
°"~- baaka bir c.yuncu konulmut. 
t.t -t Ründür h ~a bulunan Re
.~ n:'erkez n:t• · •:n mevküne 
L.~ llllliıti. Otelci 0711ncularda 
;;"'- .bir değitiklik yoktu. Vefa • 
~•lınce Gazi ile Saimin bulun
albl •• ••iyle biraz deiiıik bir tekil 
dah; olan takım, Güneılilere göre 
.,_.. boylu ve hele daha uzun vu-

n.._ O:Junculardan yapılmııtı. 
~nan batlar baılamaz Vefanın 
~ C:.ndan ve uzun vuruılarla da
le •lale oynadıkları görüldü. Böy 
t" oı ... alda beraber, ilk dakikada 
di';-t aolaçığının ortaya ıönder
~ topa evveli merkez muha._1 ~nra aol açık vuramıyarak 
"a....~•Yle kartı karııya kalmıı bir 
&t~.J'elte çok müaait bir ıol fıraatı 
~ılar. Günet muhacim hattı 
~ları Vefa müdafaaamdaki 
"• ha ulara ıöre küçük kaldıktan 
~ •adan oynadıktan için, Gü
liiit il buıün gol çıkarmakta ıüç
~ Çekeceii anlatılıyordu. Hele 
..- Oll dakika aonra aaidan bir a
ta :: çok müaait ikinci bir fıraat 
fab ~ınca ite ıanaızlıiın da kant-

1> forüJüyordu. 
~ •Yrenin ortalanna doiru, Gü
b~ laf müdafiinin topa el ile do
~ üzerine Güneı aleyhine 
-.ı ;.n Penaltıdan Vefa aoliçi gü -
~ar tülle bir gol kazandırdı ve 

So 1 - O Vefa lehine bitti. 
--~tribündekilerin Jirüttükleri 
~· • tahakkuk mu edecekti 7 
~· devreye Günet, aolaçığı 
~ • muhacime, merkez muha -
~ tol •çıia alarak baıla~ı. Bi
"-)apdı Ye becerikli bir OJUDCU• 

'Oltaya ıeçmeai iıin teklini he
~•iitlifdi. Devrenin batlama
~· biraz aonra yeni merkez 
~ linin yerinde verdiii bir 
' aoliç Günetin beraberlik aa-a Yaptı. 
ıat... .._.n hemen arkaamdan aai a· 
lllbL_ ~rtaladıiı bir toptan merkez ·--=- Giineıin ikinci golünü de 

Ateı Güneı - Vela talıımlan bir arada.. 

yaptı, fakat daha evvel el ile dn
kunmuı olduiu için aayılmadı. 
Bununla beraber çok seçmeden 
Güneı merkez muhacimine yapı
lan bir favul dolayıaiyle Vefa ka
leaine bir frillik atıldı. Bu frikiki 
çok heaaplı çeken Retat, arkı bir 
tülle topu zaviyeden Vefa kaleai 
ağlarına taktı. 
Güneıin yavaı yavaf tanınmafa. 

baıhyan tanınmamıt takımıQın 1-
0 lnağhibiyetten 2 - 1 galibiyete 
geçmeai, yürütülen tahminleri bo
ta çıkaran bir hal oldu. Bununla 
beraber ovunun aonlanna doğru 
Vefa tak.;..ı beraberliii temin et
mek azmiyle Güne4i çok aıkııtırdı. 
k,,mer korner üıtüne oldu, fakat 
Güneı müdafuaı hunların hepaini 
kartıladı ve Günet bu maçını da 
2 - 1 kazandı. 

Güneıin ıalip takımı fÖyle ya
pılmııtı: 

Safa 
Münir Ala 

lamail Retat Münip 
Melih (Canbaz) Hiriato Canbaz 
(Melih) Mehmet Tevhit. 
Galatasaray O - lıtanbul 

f 

ıporO 
Günea - Vefa maçmdan aonra 

yapılan bu ~ çok heyec:anh ol-
du. 

Narinin hakemlifi albada yapı
lan bu maça takımlar fÖyle çık
mıılardı: 

Galataaaray: 
Avni 

Lutfi Oaman 
Suavi Nihal Fahir 
Danyal, Fazıl, Gündüz. Adnan, 

Yuauf. , 
latanbulapor: 

Nihat 
Sabih Samih 

Aziz Haaan Enver 
Nihat, lamail, Şinaıi, Orhan, Tev 

fik . 
Oyun Galataıarayın hücumiyle 

batladı. Fakat latanbulapor mü
daf-ama çarparak geri döndü ve 
bu aralarda latanbulapor sai açıiı 
çok iyi bir ıol fınatı kaçırdı. 

Bundan aonra iki taraf ta çok aı
kı bi~ oyun ıöaterdiler. Fakat la
tanbulapor müdaf aaaı daima oyun 
üzerine müeuir olan bir hakimi
yet ıöaterdi.,. latanbulıpor müda
f aaınun, hele cok süz el oynıyan 
ve her yere yetiıen Samihin, Ha
aanm, Enverin demirden bir aet ai· 
bi her tehlikeye göfüa ıeriıi kartı· 
aında, Galatasaray hücum hattm -
da i• görebilmek kabiliyetine ma
lik olaa Gündüz de yanmdaki ar
kadaılanndan hiçbir yardp gÖre· 
mediii için biney yapamadı. Gün
düzün münferit teaebbüaleri de 
dün aoiuk kanlı ve iyi oynıyan la
tanbulapor kaleciai tarafmdan eri
tildi. 

B.na mukabil latanbulapor hü
cum hattı yaptıfr akmlann yüz. 
de aekaeninde tehlike oldu ve bü
tün oyunda bet tane muhakkak 
sol fıraatı kaçırdı. 

()yun doksan dakika sonunda 
O - O beraberlikle bitti. 

Galataaarayda Gündüzle Lutfi, 
latanbulaporda hemen bepai süzel 
oynadılar. 

Anadoluhiaarı 3 - Kara
gümrük 1 

Dün Fener atadmda ilk maç, 
ikinci küme f&mpİyonaaı için Ana
dolubisan ile Karaıümrük takımı 
... aamda oynandı. 

Çok hararetli olan bu maçta, A
nadoluhiaarlılar, iyi bil' varlık 
ıöatererek, haınnlannı 3 - 1 sibi 
bir farkla mailup etmeie muvaf
fak oldular. 

Hisarın ıollerinin ikisini aantra
for Muhtar ve birini de haf Nec
mi, frikikten attı. Buna, Karaaüm
rüklüler, devrenin sonuna dotru 
bir sayı ile mukabele edebildiler. 

Hilal 3 - Eyüp 2 
ikinci maç ikinci kümeden birin 

ciye ıeçen, Hilal ve Eyüp takım
lan araaında oynandı. Hilalliler, 
bu maça on ki•ilik bir kadro ile 
çılmııılardı. ikinci devrede, hakem 
kalecilerini de dııarıya çıkannca, 

At Ü.tünde ayaJ,ta .. 

bütün maçı 9 lciıi ile bitirmek mec 
buriyetinde kaldılar. 

()yunun heyeti umumiyeai, mü
teYUİn oldu ve HiWliler, attıkbn 
üç gole mukabil iki ıol yiyerek, 
maçı 3 - 2 kazanmaia muvaffak 
oldular. 

F enerbahçe 9 - Beykoz O 
Aynı sabada günün en aon maçı 

olan F enerbabçe - Beykoz maçı 
oynandı. Fenerliler sahaya fU kad 
ro ile çıkmıılardı: 

Hiiaamettin: Fazıl, Yqar; Le
bip, Esat, Retat; Niyazi, Şaban, 
Ali Riza, Naci, Fikret. 

Oyunun ilk dakikalanndan iti • 
baren F enerbahçeliler, hakimiyeti 
ele •lmı•lar ve macm aonun" ka • 
dar devam ettinneie muvaffak ol
muılardır. 

Beykozlular; kuvvetli baaımlan
nm karııaında daha aiyade tedafüi • 
bir taktik kullanmıılar ve bütün 
gayretlerini, topu kalelerden u
zaklaıtırmaia, sarfetmi•lerdir. 

Fenerbabçeliler bütün bu mu
halefete rafrnen birinci devrede 
üç .rol abnafa muvaff~k olmutlar 
ve devreyi 3 - O ıalibiyet ile bitir
miılerdir. 

ikinci devrede Fenerliler yine 
aynı .-k;Jde oyııa.mıalar ve artık 
mütemadi hamn hücumlarından 
çok yonılmuf olan Beykoz müda • 
faaamı aık ıık yararak altı tane 
aol daha atmı,lar ve maçı 9 - O 
bitinniılerdir. 

Ortaköy O - Altmordu O 
Şeref ataclmda sünün ilk maçı, 

ikinci küme takımlanndan Orta
köy ile Altmordu araamda oynan
& H• lld taba.. :r9kdiierl..-

rainı• 

ikinci maç, Süleymaniye ile, A
nadolu araaında oynandı. Anado
lulular senelerce birinci kümede 
oynamıı olan rakiplerini oldukça 
aıkııtınnıf, ve hakim bir oyundan 
aonra, 2 - O ıalip ıelmeie mu
vaff ak olmuttur. 

Beşiktaş 4 - Topkapı O 
Günün aon maçı,· birinci küme

nin en kuvvetli takımlarından biri 
olan Betiktaf ile, ikinci kümeden 
birinciye ı~iı olan Topbpı ara
aında oynanmı,tır. 

Maçm heyeti umumiyeai, Betik

Klüp 
Anadolu 
Fenerbabçe 
Günet 
latanbulapor 
Vefa 
Galatasaray 
Beykoz 
Topkapı 
Beıiktat 
Hilal 
Eyüp 
Süleymaniye 

111~ Prıuan 
4 10 
3 9 
3 9 
4 7 
3 6 
2 5 
3 5 
4 5 
1 3 
1 3 
3 3 
3 3 

. 
Athiı Yedili Galip hrahre rnaflUp 

7 3 2 2 
16 2 3 
12 2 3 

6 10 3 
8 5 1 1 1 

10 1 1 1 
2 12 1 2 
4 15 1 3 
4 o 1 
3 2 1 
4 11 3 
1 .16 3 

taıın hakimiyeti altında cereyan kinci devrede de Hakkı ve Nurinin ce dayaııdılar. 
etmit, n 4 - O galibiyeti ile neti • ayağı ile iki ıol almıılar ve ıalip Kaannpafa 2 _ Haliç 1 
celenmittir. gelmiılerdir. T _t 

Betiktaı birinci devrede. çok Dün Topkapılılar, matlup olma- akaim •tadında yapılan ikinıı:a 
canlı oyr\ıyan rakiplerile epeyce larma raimen, oldukça ıüzel bir küme lik maçmı, dahil hakim oy• 
ufratmak mecburivetind~ kalmıı oyun oyııadıla .. y., kend;Jerinden nryftn KHımpaıa Halici 2 - 1 , .. 
ve devreyi 2 - O ile bitirmitlir. 1- çok kuvvetli ol \ft rakiplerine epey nerek kazanmıtl•r 

---------------------------------
Dünkü 
Cirit oyunları 
Bir mllddettenberi tehrimizde bulu

nan Bayburt ciritçileri dün aaat 14 te 
Veliefendi çayırında büyük bir cirit 
oyunu yapmıtlard,ır. Bu eıki Türk o
yununu aeyretmek için sahada kala • 
balık bir halk ile ordu eıpekterleri.1-
den General Fahreddin ve bir~ok ma 
:-uf zevat hazır bulunuyordu. Tam aa 
•t ı 4 te beyu •e ~· 1•qJdi takım 
lar allaflar arasında uhaya çıktılar. 
Beyaz takım: Bahri çavuf, Oıman, 
Mürael, Mahmut ve Sabriden, kırmızı 
takım da Ağa çavuf, Süleyman, Ali, 
Halil ve lbrahimden teıekkül etmitti . 
Cirit takımının genel kaptanı Cemil 
Atangüç ile Beyoğlu Halkevi ıpor iş
leri başkanı Nailinin bakemliğile oyu 
na başlandı. Oyun daha batlan~ıcın
da fevkalide heyecanlı idi. Halk bu 
ta·ihi Türk oyununu alkıtlıyordu. Bil 
hasa oyuncuların otuz kırk metre yak 
luarak ellerindeki ciritleri büyük ma 
baretle biribirlerine fırlatmala·ı, hal
kı heyecandan heyecana düşürüyordu. 

Yarımşer •tte bir istirahat edil • 
mek auretile iki aaat devam eden o -
yunun sonunda dokuza ka-şı yirmi 
dörtle beyaz takım galip geldi. 

Oyundan sonra ordu enıpekteri Ge 
neral Fahreddin oyuncuları ayrı ayrı 
tebrik etti. 

Bayburt cirit takımı teh•imizden Iz 
mir ve Ankaraya ıiderek oralarda da 
cirit göıterileri yapacaktır. 

Bayburtlu ciritcil•r bugün öğleden 
sonra Beyazıt meydanında O:t!v~rai
te talebeaine bir gösteri yapacaklar
dır. 

Güreş'er 
Güre .. yirmi bet kiti ittirak et • 

ti. Güne" 11. H"liç 3. Kaaımp•fa 4, 
Betiktat &, T opkapı 2. 

Dün süretlerde )lazanan ıüret
-;il~r ı'1•nlardır: 

80 kilo: 
1- Fevzi Günet, 11- Emanüel 

Cünet. 111 - Ekrem Teıplcapı. 
61 kilo: 
1 - Omer Günet, il - Omer Ha 

liç, 111 - Zeki Güneı. 
66 kilo: 
1 - Y •tar Günet. il - Vefik 

Günet, 111 - Y orıi Gineı. 

72 kilo: • \ etmişle·dir. Bunun Uzerine Uç sene 
1 - Saim Güne,, il - Ali Gü - üst üste kazandıkları için artık Avru 

et. ı•• P"'n" .. ot Beııiktaf. 

1 
pa kupaaı Italyanlarda kalmıştır. 

Kotu ve yürüyüt · - - -
ı..-.ı Suaporfan ldübünün terlip 

ettiii kotu ve yüriiyüflerin dördünc:ü- ı 
aü dün aaat onda lat.abul Suaporlan, 
Giinet ve Fenerbahçe, ~ hal 
bvi aporc:---.. ittiraki ile Şiflide 
clenm edileli. K. Beeim, Raa Manaw, 
lbrabim, Rept, Şobef, Niko, Yani, A· 
bf, Kizımın iıtiraki ile bet kilometre 
üzerinde yapddı ve pek iyi dereoe el
de edileli. 
Yürüyüı: Halkevinin Türkiyecle ilk 

dela tertip etmekte olduiu Şiıli - KiJ. 
foa • Şitli büyük yürüyüfüne hazırlık 
oln.k üzere Şiıli tramvay deposun • 
elan hareketle Mecidiyeköy • Zincirii 
kuyu • Maslak iatibmetinde 10 kilo- 1 

metro yolu: Ziya, Naci Erkonya, Şük 
rü Apramyan, klüp memubu olmryan 
sporculardan spor ötretmenlerinclen 
ve Balkan oyunları Atletizm hakemle
rinden Bayan Mübeccel, ilhan, Şehi
me, Yuaun bir ... t 30 dakika Iİllİ SÜ 
zel bir yüriiyüıle bitirmitlerclir. 

Futbol Avrupa kupaaım İ-
talyanlar kazandı 

Milino,, 24 (Huauıi) - Dün Avru 
pa kupasında finale kalmıt olan Ma
car ve İtalyan milli takımları arasın
da yapılan futbol maçında her iki taraf 
iki,er gol yaparak berabere kalmışlar 
ve bu yüzden üçüncü defa olarak I
talyanlar Avrupa kupasını muhafaza 

GiBi 
"°'TIR 

Denız youar, 
ISLEIME-;1 

~c:entelerl: KarelrGy K«SprGbae 
rel 42362 - Sirkeci MUhOrdaı 

-sade Han. Tel 27740 um 
ıdarftlliıce bir miktar ~eza v 

•lltı tıbbıye utın alınacaktır 
TallplertD 30/11/93S tar bin• 
lcadar lnaum eeflitim z~ mü· 
racaatlan "'7 420,, 

skenderiye Yolu 
ZMIR vapuru 26 •kıacıtetr n 
;ALI ~nü •at 11 de iSKEN. 
'l 0 1YF.'v• lr•dııtr .. 7417 QCf'" 

DOKIOR 

8usçur tı Halt Uza 
Galataaarayda KamuJI eczah•neaı 
kaqısında Sahne 80bpda 3 au 

marah apertn-nAa ı aumara. 
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Diinya Gazetelerine Göre Hidiseler 
Marsilga Suikastı 

Avukat Desbons Para ile 
Kandırılmak· istenmiş 1 

Habeş imparatorunun Elyazısı 
~ ... c~fç~4·~ 

Çindeki Ayrıhk Hareketi 
Japonyanın Şimali Çindeki 
Takıp Ettiği Gayeler Nedir? 

Le Motin'den: 
Yugoalavya Kralı Birinci Ale:xan

'dre ile Franu Dıfifler Bakanı Louiı 

Aiz Baro Rew Sandino 
Barthou'yü Musilyada öldürmüt o
lan U staşilerin muhakemesine Aix • 
En Provence'da devam edilmek1!edir. 
Muhakemenin ikinci celsesinde suç· 
luların avukatı Desbons mahkemede 
heyeti hakimeye dürütt sözlerle mu
kabelede bulunduğundan Barodan 
kaydinin silinmesine karar verilmit 
ve muhakeme suçlulara yeni bir avu
kat tayini için erteai ıüne talik e
dilmişti. 

Oçüncü celsede, müdafaa mevkii 
bot bulunuyordu. Avukatlan aleyhin
de verilen karar üzerine açlık grevi 
yapmaya karar vermit olan suçlula • 
Tın yüzlerinde, verdikleri kararın izi 
göze çarpmakta idi. 
Pospişil: 

- Avukat Desbonı burada bulun
madığı müddetçe hiçbir suale cevap 
vermiyeceğimiz için bu bizi alakadar 
etmez. dedi ve bu sdzlere diierleri de 
İJtirak ettiler. 

Bundan ıonra reiı, Aix Baro Reiıi 
Landino'ya müdafaa yerini itıal et

mesini söylemittir. 
Landino doıyarun tetkiki için mu· 

bakemenin talikini iıtedi. 
Müddeiumumi Pol baro reiıinin o 

cUıı öğleye kam tetkik edebilecetlni 
söyledi. Bunun üzerine mubaktme er
tesi ıüne talik edildi. 

DabOru'un ilf'Ullı 

Le Joarnolden: 
Avukat De.bonı ıu ifpatta bulun

muıtur: 
- Mahkeme, ıeçen sene Temmıu 

ayında KralAlexandre aleyhine tertip 
edilen suikastten bahsetmemi jste· 
medi. Sonra Marsilyada kralı karıı · 
larken emniyet ve a.ayişi temin ede· 
cek tedbirlerin ne sebeple ahnmadıiı· 
nı ifşa etmemi de istemedi. Eu sebep
lere ben buna ikinci bir suikast diye· 
bilirim. 

Temmuz ayında Kral Alexandre 
aleyhine bir ıuikaıt tertip edilmiı ve 
Uıtaıiler, buna ittirak etmek Mklifi· 
ni reddetmiflerdil'. Uıtatilerle bil' ıui· 
kast tertip ettikleri doğrudur. Ben, 
vaziyeti ull inklr edilemiyecek bazı 
ıiyaaal vesikalarla bu ıuikaıtin tarhi· 
çesinden bahsedecektim. Onun için 
mahkemede bulunmamı istemediler. 

noktai nazardan ehemmiyeti olmıyan • 
iki üç noırta,I ileriye ıürdüiüm tak· 
dirde bana 400 bin frank verecekleri· 
ni söylediler. Fakat bu noktalar, ya· 
hancı memleketler efkln umumiyeıin 
de gelecek harbi burrlayacak bazı 
münakaplara sebep olacaktır. Balan 
Bakanlarının ikisinin ziyaretini kabul 
ettim. Bunların tekliflerini reddedin
ce Marsilya suikastinde müdafaa ve
killiğini yepamıyacağım t-ildirildi. o. 
lümle tehdit edilelim. Böyle bir tehli· 
keye maruz bulunan bir avukatı mu- '·-'""""· ~ 
halasa etmek l~ln, mahkeme salonun
da bile, yanımda iki poliı müfettip bu ı~•• 
lundurmalr nTUreti haaıl oldu. 

Barodan ka1dimin silinmesinin se
bepleri çoktur. Bilhassa Milanda mev • 
kuf bulunan Uıtqilerin reisi bulunan MA.iıt!U.'I!.." 
Dr. Paveliç'in mahkemede bulunaca
tı zaman benim müdafaa mevkiinde 
bulunmamaklığım istenmiştir. Bu· 
nunla beraber Dr. Pavliçin elinde 

A11altot De•bom 
Temmuz ayında ecnebi ajanlan tara
fından tertip edilen ıuikaıM ittirak et 
mesinin kendisine teklif edildiğini is
bat eden yuıh bil' vesika vardır. 

Zeçrl Tedbirler 

- ZofJGllı dMtam ne oldu NnCI 

höyle? EIHle muharebe mi oardı1 
- Euet ... Kanm çolt ,,.,,.,.,,ı edi

yordu. Ben lıendüine e•onomilt 
t.ıbirler tatbilt ettim. O da bana 
.tiel tedlnrlerle multabele etti. 

Yukarıdaki yazı, Habeş imparatorunun bundan senelerce ev
vel küçücük bir çocukken yaptığı imli vazifesidir. Tercümesi şu
dur: 

Serçe ile tavpn 
Bir kartal pençeleri armında bir 

ta11fGn tutuyordu. 
Zauallı inliyor ile luıiırıyordu. 
Orada bulanan bir aerre b~.ıre 

laoyuanüı alay etmcie bGfladı ue 
ddi ki: ''Ayaklannı ne raptın? 
Sen lıi .,ayet .üradi ltQfGrdın "! 

Bu ••nada bir atmaca .erçeyi 
11ördü O urine atıldı ve onu icaplı. 

Sıra yan ölü bir halde bulunan 
•vallı tavfGna 11elmiıti: 

- Peki, dedi, Mnin kanatlann 
ne oldu?,, 

F•lakef içinde bulunanlarla ula 
alay etmemelülir. 

TAFARY M. 

Staviski Gazetecinin Ağzını 
Kapatmak için Para Vermiş 

"Petil Pan.ien" den: 
Staviıki davasının dünkü celsesi i

İ kinci derecede ehemmiyetli maznun-

' 

lara tahsis edilmitti. 
İlk defa olarak ismi ititilen bir banka l memuru, M. Anri Depardon sorgu -

ı ya çekildi. M. Depardon tuhaf bir id
i diada bulundu. Hayatında ne Staviski 

ne de Aleksandır isminde birisini ta
nımadıfını ıöyledi. Buna karııbk M. 
Buatel'i tanıdığmı bildirdi. 

Bu banka memuru, Briı1tselden Şe
ver'in çabp Staviskinin yataklığını 
yaptığını C. H. A. D. E. eıbamını ka· 
bul eden memurdur. Buatel bu yüz
den itinden de çıkanlmıt Fonsiyer 
ıirketine girmi,tirDepordon kendiıine 
Buatel ismile tanıtılan ıahsın Alek -
ıandır iımile anılmasın• da ehemmi
yet verip vaziyeti ihbar etmemittir. 
Ve böylece evveli bir milyon sonra muayyen olarak 3000 frank abrmıt 
da yedi milyonluk kayıp veren ban- ı ve delaletile Stavis~iye kazandırdığı 
ka muamelelerine .alet olmuıtur. Bü- paralardan da komısyon almazmış. 

20 llcincitepin tarihli Daily Te- yakından alakadar eder. Fakat, 
leııraph'ın IHıfmaltaI..•inden: vilayetlerinin Çinden ayrılması 'ı..11t 
Japonyanın timali Çinin bazı vili • böyle bir netice tevlit edecek JSP-, 

yetlerinin merkezi Çin hükumetinden Bunun cevabını bugün için ve 
ayrılmasını talep eden ültimatomu şa· kabil değildir. 
Jılacak birşey değildir. Tl yazdanberi Merkezi Çin hükumeti, Japon . 
Japonyadaki askeri partinin zamanı matomunu harple karşılamadığ~-"' 
gelinct Şimali Çindeki vilayetleri ınüs etmittir. Bu hükumetin baflltOP" 
takil bir devlet halinde birleıtirerek general Chiang Kai Sbek benill fi 
Manchuko gibi bunları da bir taraf • dakirlık saatinin huliıl etmediğ~~ 
tan Çin diğer taraftan da Rusya hu • dirmit ve ikinci derecedeki ınesau 
dutları arasında bir ( eta tampon) ha- uğratmak huıusunda da arkada . 
line getirmek emelini beslediği ıöze nın sabırlı olmalarını tavsiye cuoitf.., 
çarpıyordu. tir. Bu, Merkezi hükumet tara "" · 

Mevzuubahis timall vilayetlerinin dan senelerdenberi kabul edileO 
de Manchuko gibi ekonomik ehemmi
yeti vardır. Buralarda kömür ve de- Jekli harekettir. Bu itibarla Ja 
mir çok fazladır. San nehrin de iki ra karıı müsellih bir mukaveoı~ 11 
kenarı da rok münbit araziyi ihtiva et terilmiyeceğini tahmin edebilir~U.iP 

'S ni ıimal hükumetinin teşkil ed 
mektedir. Bu yeni arazinin inki .. fı 1 
haddizatinde Japonya için karlı bir dilmiyeceği ve Japonların beke....., 
teşebbüs olmakla beraber; bunun Çin ri gibi bu itte muvaffak olup o .,t• 
deki Japon nüfuzunu tevsi gayeıini yacakları büsbütün ayrı bir ıne · 
besliyen askeri parti tarafından ileri dir. Şimal halkı arasında fikir ve)' 
sürülmüı olması bizde esas maksadın birleşikliği mevcut olup olmadJi~ 
sadece de bu olmadığı hissini doğur- olarak kestirilememektedir. Sb Uıtl 
maktadır. Gerçi son hadiseler Japon • hai'de söylendiğine göre Japon . · 
yada jdar~ adamları arasında ihtilaf matomunun buıünlerde verüaıe;!.ı 
mevcut olduğunu göıterecek mahiyet raz mevsimsizdir. Fakat bu ~ 
te ,,liklriy• m•iee•i:11 Pakat timdi- nin acbebi Cinin kredisini boı 
lik vaziyete askeri partinin hakim ol- Muhakkak olan bir §ey veri'.~ 
duğu mUhakkaktır. Çine verilmesi bu vaziyetin Çinde uyanan birler.: 
Moanchuko'daki sonsuz keımeket na • lik ve topluluk fikirlerinin aJcY 
sıl o vakit Japonyanın müdahalesini bir darbe vurmuı olmasıdır. 
icabettirmit ise, timali Çindeki gayri Son zamanlarda Na9kinl 
müstakar vaziyet de ayni ıuretle Ja· Canton hükumetleri biribirlerr~ it 
ponyaya bugünkü hareketinde bir ma ha yakınlatınak üzere idiler •. ~ ritl 
zeret teşkil etmektedir. Japon idaresi hfımetin de başındakiler biribU:ıc r 
altında istiklal ilan eden vilayetler iyi hayli zamandanberi dost geçini~. 
idare edildikleri takdirde buralardaki dı. Bilhassa para meıeleıinck Jllil · 
halkın, uzun scnelerdenberi nail ola- bit hareket edeceklerini beya~ c •dC 
madıkları saadete kavuımaları muh - lerdi. Şu dakikada bile Nankın~, ' 
temeldir. Kuominıtang koncresi merk~ 

Diğer taraftan Japonyının da bura- nup a1'aında te§riki mesai ıcnı.~~. 
lardaki ticari menafiini haleldar etmi tırmakla meşgul bulunuyor. B0 JY 
yeceği ümit olunmaktadır. İngiliz ti- zamanda ve bu tartlar altında 1 

careti timali Çin ile uııaktan uzağa a· yadaki askeri partinin müclabll bt 
likadardır. Bizim ticaretimiz daha si- tabii ıörmek lizımdır. Bunıınt- ,o 
yade Yanıtae vadiıi ile cenupta tekıif raber, kullandıklıan uıullerden. ~ 
edilmittir. Onun için Çindeki ıulh, lannın tam akıi bir neticenin dOf_.. 
aaayi,, intizam ve refah bizi de çok 11 ihtimali de mevcuttur. 

tin karısı Staviski rezaleti meydana ı Staviıki gazetecinin ağzını J;Cc 
çıkar çıkmaz çıldırmıttır. mak için ona para verirmif, 

Bundan sonra karşttıksız bir çek lehine fıkralar yazdırmıı. _:ı ıs ç 
meselesile alakadar olan Daryus ıor- Sonra Daryus kendisine verue 
guya çekildi. Martinik adasında doğ- kin kartıblr.nz olduğundan h•; tı 
mut olan Daryuı gazetecilik ile met- olmadığmı iddia etmittir. BU e 
guldilr ve ''Becetongle,, ıazeteıinde sorular ve münakaşalar saat 11 

Birkaç aydanberi müdafaadan .az
ıeçirtmek için her türlü vasıtaya mil· 
racaat edildi. Buna dair misaller IÖy· 
liyeyim: Bir elin Pariıte büroma ec
nebi ıiyaaal partilerine menıup iki ki
ti ıeldi. Bunlar muhakemede hukuki fıkralar yazar . dar ıürmÜJ ve celse kapanınıttrf~ 
~E!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-~7!!!_!!!11'1!11!!!!!~~1!!!!!!!!!!!1!'!!!!!!!!'!!!11!11!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!~1!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!esr:: 

beni öldürmek •tedi ise bunu kıs- üstümde." mağarasında olmaıını iıterim. Sana küçük mermer masaya koyaıUt• aJOI"" 
kançtık yüzünden yaptı de~im. Jüri O batın hiçbir zaman, o kesileceği anlatm\ıtım, kaç kere o mağa:-ada dan öpü:rordu.... ·ki ,pi' 
üyelerinin veya kralın merhameti sa· günkü kadar şairane bir hali olma- oturdum, ıözlerimi Fransa'nın en Mathildl aııkını, kendi ıeÇtl• ,ılı" 
yeainde kurtulmuı nice delikanlılar mııtı. Vaktile Vergy korularında ge- zenıin illerinin ıöriiıüne daldınp ıön· zara kadar takip etti. Tab~t~ ~ 

tün hanlara kartılık, Depardon ayda Fakat bu ikinci derecede !ahsiye • 

No.183 

KIRMIZI VE SiYAH 
Bir gün ıMip Julien, intihar sQna.. 

hına, bu pek büyük ıilnaba lirmek 
iatemiyona, kendini ölüm uuundan 
affettirmek için, elinden gelen her 
ite ıiritmeai ltzım ıeldifini IÖyledL 
Rahipl~r sınıfının, Paris Tüze bakan
lığında büyük bir nüfuzu olduğundan 
J ulien için, kendini affettirmc-lr isti
yorsan, kolay bir yol vardı: parlak. 
herkeslere ibret diye gösterilecek bir 
ıu·ette iman tazelemek ... 

Jutien: 
- Parlak bir surette!... diye tek· 

rar etti. Siz 'de mi misyonerler gibi 
komedi oynamağa kalkıyorsunuz, mon 
pere? 

Janseniıt papaı aiır bir tavırla 
cevap verdi: 

- Yaıınıt, Kudret'in bir lutfu olan 
eevimli çehrenlz, suçunuzun 6lr tilr· 
lil anlaşılamıyan aebebi. mademoisel'I! 
de La Mole'un atzin için beslettili 
kab~amanca ıayretler. basılı her ,ey 
öldürmek iıtediğiniz kadmm ıize gös
terdiği ptılacak doatluğa kadar her 
§ey, Besançon genç bayan•nnın kah· 
ramanı olmanıza hizmet etti. Onlar 
ıizin uğrunuzda her Jeyi, politikayı 
bile unuttular ... 

-tman tazelemeni.I onların ıönlün· 
ie ~ uyandırır Ye derin bir telfr 

STENDHAL 
bırakır. Smn dine çok büytllr bir fa~ 
daıuz dokunmuı oha:: jeauitler de 
böyle bil' bal Jrarııaında bu yolu tu
tarlar diye ben çekineyim mi? Onlar 
o kadar ha iı, o kadar tirrettirler ki 
kendile::-i ile ilitiii olnuyan bu . ifde 
bile bir kötülük etmenin yolunu bu
lurlar! Buna meydan vermemeli... Si
zin iman tazelemenizin akıtacağı göz
yaılan, Voltaire'in imansızca yazıla
rının o~. basımının bıraktığı parçala-
91cı teaın yok eder ... 

Julien'e bundan çok daha fazla do
kunan ikinci hadiaeyi madame ~e Re. 
nal çıkardı. Tanıdıkla::-mdan bilmem 
banci entrikacı kadın o uf ve aıkd· 
ıan ruhlu kadım lrandmmf, Saint
Cloud urayına cidip kra1m ayaklan
na kapanmak boynuna borç dldupnu 
aldnaa koymuftu. 

lladame de Rhl JuUen'den ay. 
nlma1r fedaklrlılmı ıa.te:-mifd: bly
le btr asaba katlandıktan aon.-a halka 
'Nllrara olmak. etkiden aJOmden bı. 
le •in' ..,.acatı bu bal, ona artık biç 
celi yordu. 

- Kia1m karınma çıkar, benim 
dostum oldufunu açıkça taylerim: bir 
adamın, hem de Jutien gibi bir adamın 
hayatı tehlikede olunca öbür dütün
celerin. artık ne Jıllkmtl kabr1 Jullen 

var... çirdiği en tatlı anla·, ıon derece bir lümde yükselmek hınının alevini duy· undan bir yıiın da papa• 117• 
Jutien öfke ile: fiddetle, aklına ütütüyordu. dum: o zamanlar bende o ihtiru var· bilmiyordu ama Mathilde e, 
_ikimizi de kepaze mi edecebin? Bütün hadiıe baait bir ıurette, yakı- dı ... Her ne iıe! o mata:-ayı 9"erim, la:- aarıb bir arabada yapa~ 

diye bağırdı; böyle bir ite kalkıtmı- pksız hiçbir ıey geçmeden olup bitti: filosof ruhlu bir adamın imreneceti bir dili adamın kelik kafaıJDJ dil 
yacatızıa ya hemen yemin edenin, Jullen de hiç bir yapmacığa kalkıfma- yer oldutu da hakçaaı inkir edilmez.. rinde tapdı. .. ~ er 
yahut ki bir daha beni göreme.sin, ıe- dı. Beaançon'un mübarek rahipleri her Jura ura dallarının en yua~ IJr 
ni hapilhaneye aldırtmam. Paris'e iki gün önce FouquE'ye: ıeyden para çıkan·lar: itini becerme- pesinde, binlerce mumlar ya ... rt~ 

H ca a k l v aö aini bilirsen benim ceaedimi onlardan · la d 1 ı .. .n Uk -·- "'°" gitmek fikri senin icadın d .. ğil. Bunu - eye n apı mıyacagıma z tıtam onatı mıt o ııı;uÇ • oo 
· d · t• b · k satın alabilirıin... ld • .. -s -pa ..ı 61 senin aklına hangi entrikacı ka=-ı sok- veremem, emış ı: u çır in. rutubet- gece yarısı van ı: yı,... r- ~,,,. 

tu? söyle... lı zindanda bana ateşli anlar geçiri- FouquE bu elemli iti başardı. Gec~ ter avlnini fc•a etti. Cenaıe~nJllÇ ~ 
"Bu kısa ömr.ün sayılı ıünlerini yor, kendimi bilmez oluyo·um: ama yi odasında. doatunun cesedi yanın- bUtOn triiçülr ldSyierde~ ~a dts ,a; 

bahtiyarlıkla geçirelim. Kendimizi el korkmam, kimıe Julien sarardı diye- da, bir başına geçiriyordu: birdı=n bi- rUlmedik bu prip ayinı rne 
alemden aaklıyalrm; benim suçumun mez. re şaşa kaldı: kapı açılmıs, içeri Ma- alaya takılmıılardı. , tt' 
ıu- cötiirür yeri yok. Mademoiseıte de Son günilnün sabahı FouquE'nin, •"'ild~ O'irmisti. Oysa ki daha birkaç Mathilde onların araırncla d_,. o~ 
La Mole'un Pariı'te itiban büyüktür, Mathilde ile madame de Renat'i ıe· aaat önee onu Beaançon'dan on fer- tem elbiseleri ile 16 ündU ve b;ıir" 
hiç ,üphen olmasın: o, bir inunm ya- ı.;rcf•n .. ,.,.,,..,,.~hrması icin lizım ~e- sah ötede bırakmıştı. Kızm tatlan nup bittikten aonra halka. 
pabileceği be- ıeyi yapmııtır. Burası len tertibatı önceden kararlaştırmıştı. tatkın bir bakı•ı vardı: be' f:-.anklık aerpJl:rdi. ~ 
tafra, burada sengin, sayıı ıörilr kim - Onların ikisini bir a· abaya bin- - Onu görecefim, dedi. Fouqu.f ile yalau kalınca· • eelıf 
vana benim aleyhimde. Senin yapa- diTfnin, demişti. Posta arabacısına Fouqu~'nin IÖz IÖyliyecelt, avap keıik bqmı kendi eli ile ıtl:Slll °';.er 
catın ı1, :yapmalan kolay olan 0 zen- sövle. atları hep dört nala sünün. kalkacak hali yoktu. Ona parmatı Ue, tayledi ve bunu yaptı. FoUCI 
cinleri, hele politikada mutedil denen- İkisi de ya hemen sarmaş dolaş olur. yerde duran lacivert bir kaputu l"ret rabmdan deli ıibi olmuttu· .tı.t ft'l-
lerl bllabUtlln Jmdrnr ... Mallon'lan, ya biribirine kıyasıya kin göste· ir. etti: .Tulien'den ne kaldı ise buna •· llathilde bir hayh maıraf euor. f':." 
Valenod'lan, onla-dan iyi bin kiıiyi Her ne o1urq olıun, zavallı kadınca- rıh idi. ya'da. kabartma heykelli ta~., 
ftndimlH ıtlldlrmlyeUm. tıslar biraz avunup ıstıraplarını unu· Mathilde diz ç61rtil. Bonlface de La tırtıp o vahtl matararr buıtJa 

Jullen, sfndanm 1r8tG bfl'Nem& da- turlar. Mole ile Nava·re kraliçeli Marp• lettl. ,,. .. .il pt 
yanamas olmuttu. Çok tilktlr 1d artık Jutien, madame de Rfnal'i, Ma- ritein hatrraaı ona hiç tGphnls intan lladame de Rlnal verdlti ~~ 
aıecelf bildirilen ıiln sibel bir ,une' thilde'in oğluna bakmak için yaft}'a· gücijnden üstün bir cUç venn1'tl. Ttt- tu. Hic; bl: ıuretle kend'!'df?lf 'r~ 
tablatl HVindlriyor, nqelendiriyordu; cağına yemin ettirmitti. rek elleri ile kaputu açtı. ll'ouqui ı&s- te lrallmıa6; fakat Jullen .... 
Jullen'in de 0 gün ceaaretl pek Uıtün- Bir gün Fouque'ye: terini çevirdi. aonra 0 da, çocuklarını k1l 
de idL Açık havada ylrümek ona. - Kim bili ~? demişti. insanın belki Mathilde'in acele acele odada do- ölüverdi. 
uzun zaman denizde kalmrt gemici- öldükten sonra da birtakım ihtisasla- lattıfını duydu. Kız bi:-çok mlİmlar 
nin ka·ada gezmekten duyduğu zev- n vardır. Hani ebedi istirahat de:-- yakıyordu. Fouqui kendinde kuvvet 
ke benzer bir haz verdi. içinden: ler, ben de o ebedi islrahat yatağı- bulup da gözlerini kaldrdıtı zaman 
"Her ıey yolunda, dedi, metanetim mm, Verrieres üstündeki bilyilk dalın Mathilde Jutien'in kafaımı önündeki 

TO THE 
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Da ·ka 
Sovyet Rusyanın italyan 
Protestosuna verdiği cevap 
tal Mos~~va, 24 A.A. - Litvinof, İ
ta Ya hukiımetinin 11. 11 tarihli no
y sına cevaben bu ayın 22 sinde İtal
v:r;ın -!'toskova büyük elçisi Baron di 
ti entıne'ye şu şifahi notayı vermiş-

r. 

~u notada ezcümle deniliyor ki: 
fa . Sovyet hükumeti Habeşistanm 
ırı~ısna teşkil etmesi ve Milletler Ce
h ı~etinin diğer azaya verdiği bütün 
ı,: la.rdan istifade etmemesi lazım ge
y eğı durumunu haksız addeder. Sov 
y '!·hükumetinin noktai nazarı, cemi
ır~ ın b~tün azasının 

1 
taarruz halinde 

'trıakve dığer sebepler mevzuubahis ol
fad sızın, hukuk müsaviliğinden isti
d d~ etmeleri lazımgelcceği merkezine; ır. Sovyet hükumetine göre, 12 in
da ~~de~in ihlali tesbit edildiği an
lı ~ 1tibaren, Milletler Cemiyeti aza
.. n an herbiri, hukuku hükümranisi-.. , r w 

\' • agmen 16 mcı maddeden çıkan 
ğ~t1?clerden inhiraf hakkım haiz de
hı dır. Telif ve tanzim komiteııinin 
h Ukuki mahiyeti her ne olursa olsun, 
.. ~ komitenin tekmil cemiyet azası i-
,.ın 16 dd . ~ d .. d ıncı ma enın manasın a mun-
d '~iç mecburi zecri tedbirleri tezyit 
~gıJ, tahdit etmiş olduğunu itiraf et-

ek lazımdır. 
C Sovyet hükumetinin mümessilleri 

tnevrede bu telakkiye göre reyleri-

ni vermişler ve Sovyet hükumeti ce
miyetin bütün azası tarafından aşağı 
yukarı müttefikan kollektif bir suret· 
te ittihaz edilmiş olan tedbirlere iş
tirak etmiştir. Başka türlü bir hattı 
hareket, Milletler cemiyeti prensiple
rinin ve emni)Cetin kollektif bir suret
te tesisinin inkarı, gelecekte taarruz
ların teşviki ve genel barışın idame 
ve tahkimi eserinde beynelmilel tesa
nüdü tebarüz imkanının inkarı demek 
olurdu. 

O genel barış ki, Sovyet hükumeti 
siyasasının temelini teşkil eder ve 
Sovyet hükumeti de bu barış için Mil-
letler cemiyetine girmiştir. · 

Sovyet hükumeti İtalyan hükume
tinin, şimdiki şerait içinde yeni teh
likeler başgöstermesini menedebile

0 

-

tek bütün tedbirlerin ittihazı ha~\ın
daki beyanatını memnuniyetle karşı
lar ve kanlı anlaşmazlığın mümkün ol 
duğu kadar çabuk nihayetlenmesini 
ve bu anlaşmazlığın bütün neticeleri
nin tasfiyesini temenni eder. Ayni za
manda Sovyet hükumeti, beynelmilel 
vazifesini yapmasının Sovyetler Bir
liği ile İtalya krallığı arasında bun -
dan sonraki dostane münasebatı mü
teessir etmiyeceğini ümit etmek is -
ter. 

italyada Benzin Sıkmtrsı 
t R~a, 24 (A.A.) - İtalyaya karburan ihracı, zecri tedbirleri 
~tbık eden devletlerle birlikte Amerika tarafından pek yakında 

1
cnedilinceye kadar ltalyada büyük bir benzin kıtlığını mucip 

~ ac~ktır. Benzin fiyatı çok yükselmiş ve çok şiddetli tasarruf 

0~db~~leti derpiş edilmekte bulunmuştur. Daha şimdiden birçok 
c 0hus hatları lağvedilmiştir. Hükumet otomobil sahiplerini an
'Y~k· f~kaiade müstacel ahvalde otomobillerinden istifadeye, ke
li"~~ın seyahatlerde bulunmaktan sakınmaya davet etmektedir. 

81 
u umetin pazar ve diğer tatil günlerinde otomobil kullanılma-
nı tnenedeceği zannedilmektedir. 

Tayyarelerle Habeşler Arasında 
la Asrnara, 25 (A.A.) - Kaçamo civarında yapılan istikşaf uçuş
lurıncta, İtalyanlar Habeş müfrezelerine müessir .mukabelede bu
k nınuşlardır. Düşmanın zayiatı çok mühimdir. Bir Habeş süel 
ğ~tvanının Danakili cenubunda sultanın muhariplerine rastladı
/\ \'e kervanın imha edildiği bildirilmekte ve bu hadisenin de 
luUssa~ Sultanının Habeşlere muhasım olduğunu göstermekte bu-

ndugu kaydedilmektedir. 

Bulgarista-nı_n_D_ış Siyasası 
g~C>fya, 24 (A.A.) - Köse lvanof kabinenin ilk toplantısından 
ttfryr: ~~t?u~.ta ve~di~i bef.'a?att3: Bulgar dış siyasasının değiş
lecek c~gını soylemıştır. H ukumetın beyannamesi varın nesredi-

tır. 

Karadenizde Fırtına Şiddetlendi 
tıi~oskova, 24 (A.A.) - Fasılalı bir yatışmadan sonra Karade
sar e f!rtma daha fazla şiddetle tekrar başlamıştır. Rıhtnnı ba
bana Ugrayan N ovorosiski limanına kırktan fazla Sovyet ve ya
(}e, ~/ap~r yanaşmıştır. Çemo1?:1o.r vapurundan gelen bir telsiz
ltova osnı sahrınç vapurunun muhım hasarlara uğradığı ve Mos
bild' ~ahrınç vapuru ile Çernomor tarafından yedeğe alındığı 
~ektedir. 

Dil Yazıları 
t DEFA 
tiınolojik §ekli : 

(1) (2) (3) 
(l) (ed + cf +ağ) 

~, ed: Köktür. Burada "hareket 
(~)Prnak" mefhumla-mı gösterir. 

lıullıl ef: Hareket ve yapma mef
Objtd~rını kendinde tecelli ettiren 

tel ır. 
Clıııa1ı:~ ef == edef = edev: yapılmış 

' 
(3) -~. ( + v) k l' • 

ırı1 t .., • · g • e ımenın mana· 
ba1de ~lllaınlıyan. tayin eden ektir. O 
~· 

Clıııu + ef + ağ - edefağ =-== defa: 
"13~ olrna, yapılmış olma demektir. 

L ır defa "k" d f " d k h t:ıırı . • ı ı e a... eme ; e:-
lbu1g~ı:ir ~b~e veya pansenin bir ol· 

ıu, ıkı olmus oluşu ... demektir. 
itti' UMIT 

<lir 1rne, (umut) şeklinin incelmişi· 
ttiıno1 .. 

OJik şekli: 
(1) (2) 

(1) (um + ut) 
lep e 111n: Köktür; b1Arada "arzu. ta. 
lbt;• a'::ıel, intizar, bekleme, gözet

(2) arnıarınadır. 
tii-. llt: Sahip, haiz manasına kök· 

tJ h• lll +Ut 
ırı, em l' . ~t: Arzunun tale· 

tttıııcn~ ın, ıntizarın, beklemenin, gö· 
(lJ ın ke.~disidir. 

•nıanıi~) ko~.Unün, işaret ettiğimiz 
..._: e ıu ıozlere de tesadüf ediyo· 

ı. iL.._ 
.---.: -=emel 

il. Umu -= arzu, intizar 
111. Umdı arzu 
VI. Umdu talep, tami 
V. Ummak = beklemek, gözetmek 

iMDAT 
Etimolojik ıekli: 

(1) (2) (3) 
(im + ed + at) 

(1) im: KöktUr. bu~ada "çare. de
va. ilaç. derman" anlamlarınadır. 

(2) ed: Gene sahip ve haiz anla· 
mına obje veya süje gösterir. 

im + ed imed: Çareyi, ilacı. 
dermanı haiz, yani bu mefhumların 
kendisidir. 

(3) at: (. + t). ektir; kelimenin 
manasının yapılmış olduğunu yani ke· 
lime mefhumunun müspet olarak ifa
desini temin ede::-. 

im + ed + at imedaı = imdat: 
Çare. deva, de· man, yardım anlamı
nadır. 

MEDET 
Kökün vokali dü<11iidiler,.lr ve son 

vokl\l yumuşatılarak bbıl olan: 
M + ed + et a:: medet, şekli de ay

ni manada kullanılır. 
Not: Arapçada imdat, (medet et

me) anlamına ola-ak kullanıldığı gi
bi. "divide mürekkep koymak" ma
nasına da kullanılır. 

1 - Süheyl ve Nevbehar 
il - Luıati Nimetullah 

ili. iV - Divan il LCigat - it - Türk ; 
Radlof. J ''Uypr Jehceıf,, 

V - Kamusu Türkl 

YUNAN KRALI HAREKET ETTİ EDlRNENlN KURTULUŞ BAYRAMI 

Kral Jorj Bugün Falerde "lürk Edirne,, Daima lürk 
1 örenle Karşılanacak Olarak Kalacaktır 

Hükumet tekrar iktidar mevki inde kalmak 
i~in bir layiha ile Krala başvuruyor 

Kral Yorgi 

Ati na, 24 ( Huıusi Muhabirimiz
den) - Donanma kumandanı A
miral Sakellariu Brendiziden De
niz Bakanlığına gönde ·diği bir tel
sizde kralı getirmekte olan Elli kru 
vazörünün dün aaat 15,30 da ha
reket ettiğini ve Pazartesi günü sa 
liahleyin Faler limanında buluna
bileceiini bildi-ıkir. 

Kralı .l<arıılamak için hazırla. 
nan programın saatleri değiştiril
memiştir. Program yarın ayni sa
atlerde tatb;k olunacaktır. 

Kralın gelmesi yaL:Jı.ıtıkça hü
kllnıet çevrenlerindeki faaliyet te 
artmaktadır. Dündenberi Kondiliı 
ile Bakanlar birbiri arkasına bir 
çok toplantılar yapmıılardır. Bu 
faalivetlerin hepsi hükumetin 
mevkiinde kalmasına matuftur. 

Hükumet en önce parlamento-

nun çoğunluğu ve ordunun da em
niyetini haiz olduğunu krala gös
termeğe çalışmaktadır. Siyasal 
çevrenler ikinci Jorjun memleke
tin siyasal ıahsiyetlerini bizzat 
dinledikten sonra hiç kimsenin te
siri altında olmıyarak icap eden 
kararlarını alacağını muhakkak te 
lakki etmektedirler. 

Kabine 
kalmak 

yerinde 
İstiyor 

Atina, 24 (Huauıi Muhabirimiz
den) - Hükumet kral gelince, İs· 
tifasını verecek ve krala ayrıca bir 
layiha arzedecektir. 

Bu layihada kraldan. aynı hüku
metin iktidar mevkiinde kalması 
ve parlamentoyu feshettikten son
ra yeni seçim yaptırması istenmek
tedir. Hükumet bu laviha ile ordu
nun itimadını haiz olduğunu ve ic
raatın ahali tarafından da takdir 
edildiğini genoy'un kendi tarafla
rından yaphrılmıf olduğunu an
latmakta ve şunlan yazmaktadır: 

"Böyle bir hükumetin kralın da 
emniyetine mazhar olacağı tabii
dir.,, 

~ümhuriyetçiler 
Atina, 24 (Hususi Muhabirimiz

den) - Terakkiperver partisi li
deri Kafandaris Ş!'azetecilere yap
tığı bir diyevde "hadisat her ne o
lursa olsun biZ'•cümhuriyet rejimi
ne kar_.ı her Vl\kİtten f azl& sada
katimizi muhafaza etmekteyiz.,, 
demi~tir. 

Kral Korfoda 
Korfo, 24 A.A- Kral Jorj Kor

foda ıevk ile kar4ılanmışltr. Kral 
Atinaya doğru yoluna devam et
mektedir. 

italya - Habeş 
Şehir etrafında siperle:- kazılmakta ve 
şehir içinde toprak altı sığınakları ya
pılmaktadır. Halk oldukça sini·lidir. 
Buna mukabil imparatorun ziyaretin
den beri askerin maneviyatı yüksel • 
miş gözükmektedir. Avrupalı iki mü
ş:ıhit, Daggahburun İtalyanlar tara
fından yapılan bombardımanda az za 
:ara uğrafüğını ve pek az yaralı bu • 
hınduğunu bildirmişlerdi:-. 

Ras Seyyum l!e· 
ri mi çekildi? 

Roma, 24 A.A. - Havas aytarın-

da~~ıra gazetelerinin yazdıklarına P'Ö l 
rP. aJıaliııi" battı har"'ketin~'"n ceM
reti kırılmış olan Ras Seyyum. 
Tembien'i terketmiş ve Tzellenti'ye 
gitmek üzere Taccaze'yi aşmıştır. 

Henüz Tembien'cla bulunmakta o
lM HAbeş grupları bundan bövle ken 
di başlarına hareket edeceklerrlir. 

halyan1ardan kaçıp 
iltica edenler 

Adisababa. 24 (A.A.) - Dün ak -
şam Habeş hükumeti Sokota, Debra
zian ve Kauzien mültecilerinin macidi 
ve manevi p~k berbat bir vazivette Ha 
heş hatlarına geldiklerini bildirmiştir. 
Bu mülteciler çektikle·i 1ztı·ap1arı an 
latmaktad•rlar.. Fııkat bittabi bunla
rın söylediklerine hitarAf bir şahit bul 
mak kabil değildir. 

• Paris, 24 ( A.A.) - Haheş eltiliği, 
imparatorun büyük Habeş komutanla
::-•nın bozPunla·ım önlemek maksarli
le sevahat etmiş olduğu h::ıkkrnrfaki 
hnberleri valanlanıaktad•r. Bu rl"iina· 
sebetle. H;ıbes tıüldimeti. Ras Güksa
d:an ı?avrj hic bir Habe<1 komntanın•n 
ltah1anlarla anlaşmı-rhihnı k~vvetle 
tevit etrnekterlir. Harhiıı neticesi. 
mPmleketin hiitiin kuvvetlerini imna
ratorun et-afmda tonlHmak sn:-etil,. 
imnaratorl•ı~un vahdetini sarlamak 
olmııı:tnr 8on sevah:ati esn:ıs,nda. im
rı;ırator hiitiin tehaıu11mıı. kat'i ve can 
dan bai!1•1·k tezahiirlerinc sahit ol -
mııc:tur. Diisman akıncılarına ka:-sı 
.;dn,.tli nıuk=-vcmet a~zusu ltalvan 
Soma1isi iJ,. Eritreve de siravet etMis 
ve buralardan bircok kimseler Hııhes 
tonr;ık1arına sı<<tnmısla·dır. Recımi bir 
bôJrli ;;re e-öre, ltatvan c:aflarrnd:ı.n kat 
ma h!idiseleri o Mert,.he ro~almrstır 
ki. bunu artık Italvanl=ır d"! saklava
ma7. olmuıılar ve kl'ndi hılldmiv,.tle
Tin(len k"rm:;ı.kla itham l'rlilerekl ... :-e 
k:1rı;ı c:idcletli CP?:ılar tatbik edecekle
rini ilan etmişlerdir. 

1 ta lvanlar evvela Rat ~ DQda 
ordusuna taarruz edecekler 

Harrar. 24 (A.A.) - Habeş kay -
nağından alınan haberlere göre. Ital
yanla::- Daggahbur'un 60 kilometre 
cenubunda bulunmaktadırla". Zanno
lunduğuna göre. müstahkem bir mev
zi tutmakta olan Habeşlere saldırmaz 
dan önce ltalyanlar toplanmakta ve 
dalıa kesif bir kuvvete malik bulun -

[Baş tarafı birincide 1 

mak için. gelen askeri ayni yerde te -
merküz ettirmektedirler. 

Yine. zannolunduguna göre, ltalyan 
ların maksatları en önce. Ras Desta~ 
mağllip etmektir. Ras Desta 50,000 
~~ bir ordu ile Arusi 4abileaini 
t"hşit eylediği Dolo'dan gelmiştir. I
talyanların ga-p cenahına taarruz et
meğe hazırlanmaktadır. 

ltalvan ileri hareketinin durmuş ol 
ması Habeşlerin maneviyatını yükselt 
meğe yardım edecektir. 

Saki_nleri yalnız kadın ve 
çocuk olan bir ıehir 

Adisab3ba. 24 ( A.A.) - Uç gün
lük cetin bir yoJculuktan sonra, Desie 
den bu ::aya ~elen ulakla·ın bildirdik
lerine göre Desie bölgesi harpten pek 
te müteessir görünmemektedir. An -
cak bütün erkekler cepheye gitmiş ol 
duklarından köylerde yalnız kadın ve 
çocuklar kalmıştır. 

Aşılr.taz VP. yaşanıl
maz bir çöl 

Adisababa. 24 (AA.) - Habeş hü 
kfımeti. Asab'dan gelen ve Aussa sul
tanına mensup çetele::-le muntazam 
Habeş kuvvetleri arasında. oralarda 
bir carpıı:ma oldu~umı bildiren ha _ 
berleri yalanlamaktadır. Aşılmaz ve 
yacıanılmaz hi· çölden ibaret bulunan 
o bölgede hic bi ::- zaman muntazam 
Habec; askeri bulunmadığı beyan edil 
mektcdir. 

E::r.:ci iıler altrncla 
çalıfarı ltnlva-nı,., .. 

Roma. 24 (A.A.) - Resmi bir teb
liğe göre. milis ve fen sübaylarının 
kumandası altında bölük halinde calı
san ltalvan iııcileri fetholunan yerler
de ezici iı::lcrde çahsmaktadırlar. Fen 
kıtala"ı kumandanı bayındı::-lık müte
ahhitlerile bir anlaşma yaparak işler 
mukavele müddeti .1den önce bitecek 
olursa. işçilere bir ikramiye verilmesi
ni temin etmiştir. 

ltalvanlardan alınan 
!!animetler müzede 

Adisababa. 24 (A.A.) - Adisaba
ba şehri de bugün bir süel müzeye 
sahip bulunmaktadır. Bu müzede Ha
beş imparatoru ve maiyeti tarafında.ı 
geti· ilen harp ganimetle ::-i vardır. Mü 
ze simrliki halde imparatorun sarayın
dadır ve halka daha şimdilik açı!ma
mıştır. 

Y ~ni bir vrfYk Ü•lf;İ 
Adisababa. 24 (A.A.) - Dönen ri

vayetlere göre İtalyanlar, Harrarın 
f:!a · b~nde kain Çerçer dağının eteğin
de hır ucak üssüharekesi tesis etmiş
lerdir. Burava lazım olan eşya hava 
yoliyle getirilmiştir. 

ltalyanlann yalanla
tl•P.r iki ltnber 

Roma. 24 ( A.A.) - Basın Bakanlı
~' Gar·ahi'nin tekrar Habesler tarafın 
dan işr,al edildiği ve Dagga1abura doğ 
nı vamlan ileri hareket esnasında ver 
1i Italvan askerle-inin isyan eyledik
leri hakkındaki haberleri yalanlamak 
tadır. 

Edirnenin Kurtuluşu 
Bugün Kut/ulanıyor 

Güzel Ea"irneden bir-manzara •• 

Edirne, 24 !Hususi muhabirimiz -
den) - Edirnenin kurtuluş bayramı
dır. Kurtuluş bayramının çok parlak 
bir şekilde kutlulanması için, haftalar 
danberi yapılmakta olan hazırlıklar 
bitmiştir. Şehir baştan başa bayrak
lar. taklar. defne dallarilc süslenmiş
tir. Muhtelif yerlere hitabet kürsüleri, 
tribünler konmuştur. Üç gündür bura 
ya gelen tN:nler,Ankaradan, İstanbul 
dan, Trakyanın dört bir köşesinden 
misafir taşıyorlar. Gelenler arasında 
birçok saylavlar vardır. Beş kadın say 
lav da bu arada Edirnemizde bulunu
yor. İstanbul üniversitesi ve yüksek 
mektepleri talebe mümessilleri de gel 
diler. Bugünkü trenle daha birçok 
kimseler bekleniyor. 

Bu yıl, Trakya Genel espekterliği
nin de kurulması dolayısile, Edirne -
nin kurtuluş bayramı, on binlerce yur 
daşın iştirakile pek parlak bir şekil~e 
kutlulanacaktır. &yram münaaebe -
tile büyük bir geçit resmi yapılacak
tır. Şehrin birçok yerlerinde geçe eğ
lenceler tertip edilecek, balolar, ziya
fetler, müsamereler verilecektir. 

Güzel Edirne bündan 13 yıl evvel 
düşman istilasnıdan kurtulmuştu. Bu 
kurtuluşun yalnız Edirne için değil, 
bbtün Trakya, bütün Türkiye için hu 
·~ .._.,. wllJyeıei vardlc. 

Edirne ve Trakya aaylavlarından 
başka, Ankara ve Istanbuldan gelen 
general ve saylavlardan müteşekkil 

misafir heyetler, şehrimizde ağırlan
mışlardır. Edirne saylavı Şeref Aykut 
ve Faik son hazırlıkların yapılmasına 
nezaret ediyorlar .. 

Trakya Genel Enspcktörü General 
Kazim Dirik'in Başkanlığında kuru -
lan "eski eserleri sevenler kurumu., 
da bugün açılıyor. Bu kurum güzel 
Edirnenin tarihi eserlerini meydana 
çıkaracak, bunları iyi muhafazaaına 
çalışacaktır. Edirne güzel eserleri si
nesine toplamış az bulunur bir Türk 
şehridir. Selimiye, Oçşerefeli gibi bü
yük Türk şaheserleri Edirneye ayrıca 
bir hususiyet veriyor. Koca Sinanın 
S:limiye camii. Türk san'at alemınin 
bütün cihana hayret veren bir abide
sidir. Güzel Edirne, adeta güzel san'
at eserlerinin toplandıgı bir güzellık 
sitesidir. 

Dün Edimeye gidenler 
Edirnenin kurtuluş bayramına iş • 

tirak etmek üzere dün sabahki trene 
İstanbul saylavı General Şükrü Naili 
Bursa saylavı Şekibe, Kırklareli say -
lavı Şevket, Tekirdağı saylavı Cemil, 
Denizli saylavı Mazhar Müfit. Edir
ne saylavı Şakir, Kastamonu saylavı 
Mustafa, Muğla saylavı Nuri, Ankara 
saylavı Eşref, Kırklareli saylavı Züh
tü ile yüksek iktisat ve ticaret mekte
bi talebe cemiyeti namına ı S i kız, 3 S 
erkek olmak üzere 50 kişilik bir kafi 
le de Edirneye hareket etmişlerdir. 

Çinde Vaziyet Gergin 
[Baştarafı birincide] 

hüsünde olanların düşmanlı~la~ın! yay l mukabil Tientsin'de bir panik 
"':aktadırlar Bunlar merkezı hukumet. havası esmektedir. 
Çınin idari, arazi bütünlüğünü müda .... 
faa için ulusun bütün kuvvetlerinden Orfı ıdare 
istifadeye dav~t e~iy~rlar. • Tokyo, 24 A.A. _ Ren-

Y e~ı hu~etın mer- go ajansından: 
kezı Pekin olacak p k' T' . d 1 Tokyo. 24 A.A. _ Tientsin'den e ın ve lençın or u a-

gelen haberlere göre, Şimal Çinin n başkumandanı general 
muhtariyeti yakında ilan edilecektir. Tsoungteheyuan muhtari -
Projenin ahiren maruz kaldığı zahiri 
akamet üzerine şimdi bir sürpriz ola- yet programını çürütmeye 
rak ortaya çıkan bu karar, Şimal Çi- çalışan Mareşal Şang Kai 
nin şefleri tarafından cumartesi günü Çek'in tabiyesi ile halkın a
neticelenen birçok mtizakerelerden 
sonra verilmiştir. Yeni devlet Şahar yaklanmasına engel olmak 
ve Hopei bölgelerile Pekin ve Ti~n- için dün Tiençinde örfi ida
tsin şehirlerini ihtiva edecektir. Hü- re ilan etmiştir. 
kumet, "Komünist aleyhtarı muhtar 
komite,. ismini alacak ve merkezi P~ Gayri askeri böl· 
kin olacaktır. Pekinden gelen telgraf-
lara göre Doğu Hopeiyi gayri askeri gelerin istiklali 
bölgesi genel valisi şimdiden mınta- Tokyo, 24 A.A. _ Havas ajansı 
kanın muhtar valisi ilan edilmiştir.Bu bildiriyor: Doğu Hopeinde muhtari
hükumetin merkezi Tungcov olacak- yetin ilanını Şimal Çininin muhtari -
tır. yeti takip edeceği bildirilmektedir. 

Hopei'de muhtar bir Yarın general Sungyuanm ''kominist 
idare kuruldu aleyhtarı bir mümtaz komitenin,. teş-

pekı· n, 24 (A.A.) _ Şimali kilini istihdaf eden beyannamesi neş
redilecektir. 

Çindeki aynlma hareketi şimdi 
Tientsin'de temerküz etmekte -
dir. Dün akşam çıkarılan ilave -
lerle Hopei vilayetinde muhtar 
bir hükumet tesis edildiği ilan o
lunmuştur. Bu hükumet, beş ko
miteden mürekkeptir: Siyasal 
komite, bunun başında Upeifu -
nun düşmesini müteakıp on yıl -
dan beri Çin politika aleminden 
çekilip yıllarca J aponyada yaşa
mış bulunan General Şihsiyen -
yuan vardır. 

Süel komite - bunun basında 
çoktan beri ayrılma hakkııidaki 
fikirleri malum olan General 
Şihyusan mevcuttur. 

Dış siyasa komitesi - bunun 
başında Yungpao gazetesinin sa 
hibi Korelili vardır. 

Bundan başka bir ekonomi ko 
ınitesi ve anti komünist vaziyet 
alma komitesi teşkil olunmuş -
tur. 

Pekinde ıüldin vanbr. B~ 

Pekinden gelen bir telgrafa göre, 
Kuzey Çinin askerlikten tecrit edil -
miş bölgesinin umumi administratörü 
Yingyouken bu mmtakanın muhtari
yetirti ilan etmiştir. 

Yeni hükumet, •·şarki Hopei ko
münist aleyhtarı muhtar komitesi,. a· 
dını almıştır. 

Endüstri 
Planlarımız 

[Baş tarafı 1 incide] 
mensucat fabrikası daha kuracaktn. 
Bundan başka Ziraat Bankasının A
dana mensucat fabrikası tesisat iti • 
barile çok eski olduğundan ayni te
şekkül tarafından tamamen modern 
bir hale sokulması da kararlaşmıştır. 
Malatya fabrikasının inşasına 5 mil
yon liradan fazla bir sermaye tahsis 
edecek olan bu milli teşekkülün en • 
düstri planımızın süratle tatbikı için 
diğer muhtelif i§ler de deruhdc edece 
ii dır. 



I 

10 ======-..:::==::::===========:;::============================T A N;;;;:::=:========================================== 25-11 - 935 ~ 

•• •• 
K ·U L T U R 

Edebiyatta · 
lesire Dair 

- Andre Gide - den 

lyi ve kötü tesirler va-dır derler. 
Ben böyle bir ayırma yapmıyaca -
ğım. Bütün tesirlerin methiyesini 
yapmak iddiasındayım. 

Bence, herkesin kötü sandığı te -
si 1~ arasında çok iyi tesirler var -
dır. 

Bence, bir tesirin iyi veya kötü o
luşu mutlak olmayıp müteessir ıah
sa bağlı bir keyfiyettir. 

Bence, öyle tabiatler vardır ki, on
lar için her yol bir çıkmaz, her tesir 
bir zarardır. Bilakis öyle tabiatlerdc 
vardır ki, onlar için her ıey feyizli 
bir gıda, her çakıl bi': ekmektir. 
Goe he der ki: "Herder'in bana öğ -
r etmek istedi&i herşeyi açlar ıibi yu· 
tuyordum.,, 

Sözlerime teıir &örenlerin methi -
yesile başlıyacağım. Tesir edenlerin 
m: thiyesini sona bı;akıyorum. 

Goethe, hatıralarında, gençliğinin 
b1r devrini büyük bir heyecanla an -
latır. Bu devirde Goethe kendini dış 
fü"me terkederek, istisnasız her mah 
! Cıktan başka bir tesir beklermi! ba -
k-'l ne diyor: "Kendimi kainata ver
d :1im için her şeye karşı harik~lade 
bir yak•nlık duyuyordum. Tabıatle 
ö•~le mükemmel bir uygunluk içinde 
idim ki, bütün muhit, saat ve mev -
11"m deği~meleri beni çok derinden 
sa sıyordu • ., En siyasal tesirl~r bite 
G~··h,. icin bir haz kaynajh idi. 

Türlü türlU tesirler vardır. Size 
C-oethenin yalnız bu sözlerini hatır -
Jnttun. Çünkü ben, her bi· inin ayrı 
avrı ehemmiyeti olan bütün tesirler
C"n b Ehsetmek istivorum. Once en 
ıı-iinhem, en tabii olanlarını anlata -
C"~ım . Irısanların ve insan eserlerinin 
tesirle-ini sona bırakacağım; sünkü 
o"'llar anlatılması en güç olan ve en 
m•ı'<avemet ettiğimiz yahut etmek is
te-liğimiz tesirlerdir ... 

1 nsanlar için tesirlerden kaçınmak 
irrldinı yoktur. En çekingen en ka -
palı insanlar bile tesir altındadırlar. 
Hatta te5irlerin azalması kuvvetleri
nin çoğalmasına sebebiyet verebilir. 
Eğer fena havalarda kendimizi avu -
t"·<>k hicbir şey bu1amasavork en 
snliuk geçen bir sağnak bHe bizim i
çin ıı:ec:miyccek bir dert olurdu. 

Tabii ve insani biitün tesirlerden 
tamamen kurfülmuş bir adam ve yal 
n·z kendi1iğinden türeyen bir §ey ta
savvur etmek o kadar imkansrzdır ki, 
e·1v,.lre jr o:anlar dı'I ;ll,.n-e Hr: borr
J· · .. örünmiyen, nasıl yük,eldikleri bir 
1 Ü anlaşılamıyan ve hızlarını hiç 
l · insani muharrikten almısa benze
rr'·•en kahramanların muvaffcakiyetle
r "..,i yıldızların teıirile izah ediyorlar· 
d r 

Bana kalırsıı, "yalntY- kendi yıldı7.
li' mı dinlemek., şöhretini kazanmıı 
<'1"nlar umumi - vani bir kütlenin ya· 
hut valnız bir şehir Pakinlerinin ma
ruı; bulundul!u - tesirlerden cok şahsi 
ve seçme tesirler altında kalan insan
Jar·1ır. 

O halde tesirleri iki smrfa ayır -
rrak lazım: Mütterek tesi ler, husu -
si tesirler; bütün bir ailenin, bir in
f :\ '1. ı>ruol•m•n yc-hııt bir memleketin 
a·mi zamanda aldığı tesirler ve yal -
nız bi- ferdin tek başına ailesinden, 
tt : hrinden veva memleketind!n (ira -
deli veya iradesiz, şuurlu ve şuursuz, 
secerek veva tesadüfi olarak) aldı~ı 
t ~ ~irler. P.irinci sınıf tesirler ferdi 
••herkese benzerliğe .. ve cemiyete ir -
ca etmek, ikinci sınıf tesirler ferdi 
ırü~terek alemden ayı-mak temayü -
lündedirler. Taine yalnız birinci sı -
nıf tesirlerle meşgul olmustur, ciin -
ldi onlar Taine'in determinisme'ini 
dtha fazla okşuyo lardı .. 

Fakat hiç kimse kendi basına yep
yeni bir!ey doauramryarağı irin, ıııh
ıt dedi~irrı tf'~irler f,.r..ıt. allesinden 
ve cemiyetinden avırmakla beraber, 
ayni tesi· Jer altında k4lmıı olan bat -
ka bir ferde yaklaştırır. Bu suretle ye 
1": hi• irı•"n srrı•ou, vrri bir ''ailt:., vt-, 
bi ibirinden çok uv•kta ya•ıvan insan 
lar arasında ruhi bir akr"b.,1·k doğ -
muş olur. Ayni tesirler bi~ Moskova
lt :1,. beni h=1miver,.k ,.,,ni fikre ı>i'\ti;

rc.bilir ve Jammes'i Virgile'lc yahut 
Çi-li bir •airle akr..,bıı "ılnaHlirler. 

Umumi yahut mü~teek tesirler is -
ter istemez en kaba olan tesilerdir -
Ve zaten "kaba., kelimesinin "amiya
ne . kftlime~;ıe mfl•,.rarlif olmı>~• ı~ -
s;ıriüfi de~ildir -. Gıdanın tesi- inden 
bahsetmek bana Adeta ayıp 'ibi geli -
vor fakat Ni•zschc, biraz mübalAsrava 
kaçarak, içkinin bir kütlenin ahllk 
ve tefekkürü üzerinde büvük bir te
~iri olduP-.ınıı ve ınesela bi"'B icen Al
Manfarın hiçbir zaman sarap içen 
F ansızlardaki zihni hafiflik ve ça -
bulduğa erişemiyeceklerini aöytuyor, 
gecelim. 

Fakat, tekrar cdivorum: tesirler 
kaba oldukları nisbettc umumidirler 
ve kabalrkla·ı azald•kça hususileş -
mek imkanları çoğalır. Mesela hava
T"'l ve l""'evsi,....ı .. rin tesiri. hi!tün kilt
Jeye birden nüfuz etmekle beraber ik 
lime naza-an daha nuik, daha sey -
yaldir, ve daha delişik reaksiyonlar 
dofurur. Sıcaklık bazı inun.l n 

Tarihçilik Zihniyetinin 
le:-;amülü 

Bugünkü durumuna varmak için, 
tarih de diğer ilimler gibi türlü yür
güm (merhale) terden geçmek mec
buriyetinde kalmıttır. Tarihin ergin
leşme basamaklarını gösteren bu 
m:rhaleler sırasirle §Unlardır; 

1) .Esatiri tarihçilik devri. 
2) Edebi tarihçilik devri. 
3) Dini tarihçilik devri. 
4) Felsefi tarih~ilik devri. 
Tarihin, esatiri tarihçilik devri, ilk 

çağlardır. llk çağlarda tarihe yer ve
ren Yunan cemiyetinde tarih kelime
ıi anket mananna rlmektedir. ( 1) 
İlk Yunan tarihl$rinden Tucydide, 

Voltaire 

Herodote, Mecate gördükleri ve İJİt
tikleri hadiseleri kaydetmişler fakat 
bu hadiseleri doğuran hakiki sebeple
ri araştırmamışlardır. Eski Yunanlı
lar, değil yalnız tabiat hadiselerini ay
nı zamanda cemiyet hadi~lerini de 
izah için mütemadiyen ilahları araya 
soktuklarından isimlerini saydığımız 
tarihlerde tarihi hadiseleri, bu hadi
pelerin etrafında teşekkül etmiş esa· 
tirle anlatmışlardır. Eski Yunanlılar 
Avrupanın cenup, Afrikanın şimal 
kıyılarını ve küçük Asyadan maada 
yerleri tanımadıkları için, cemiyetle
rinde henüz genel tarih yazmak zih
niyeti doğmamıştır. Gerek Herodot 
cerekae diğer ~unan tarihçileri daha 
ziyade tem,pa~ b~undukları kavim
lerle yapılan muharebelerin safaha
tını ef ıanevj bir tarı da anlftmı§lar
dır. Yunan medeniyetinin tesiri altın
da inkişaf eden Roma cemiyetinde de 
esatiri tarihçilik zihniyeti vardır. 
Roma tarihçilerinden Tite-Live, Ro
manın kurulu§U hakkındaki eserini, 
bu huıusta halk arasında söylenen 
efsaneleri toplamakla yazmıştır. Bu
nunla beraber Romalılar da bu esa
tiri tarihçilik zihniyeti yanında b~r 
de edebi tarihçilik zihniyetinin dog
duğu görülüyor. Filhakika Tacite ve 
Plutarque gibi Roma tarihçileri, ta
rihi hadiselerden, tarihi hakikati çı· 
karmağı dütünmiyerek, ıırf oku~':"" 
tara bir zevk ve heyecan vermek ıçuı, 
vak'aların karakterlerini istedikleri 
gibi değittirmitlcr ve onları edebi 
bir dil ile yazmışlardır. 

Bir kralın kazandığı harp, Alla
hm isteği yüzünden olmuş hadis::ler 
gibi gösterilmektedir .. 

Orta çağların sonunda Avrupa 
matbaanın icadı, keşfiyat, Rönesans 
ve reform gibi hareketlerle itikat dev
rinden kritik devrine girerken tarih
çilik zihniyeti de dini safhasını aşıp 
felsefi safhaya giriyor. Fakat kritiğe 
müstenit feslefi tarihçilik zihniyeti
nin doğması, dini tarihçilik zihniyeti
nin xvıı inci asra kadar devam et
mesine mani olamadı. Bu asrın so
nunda. 

Discours sur l'Histoire Universelle 
adlı kitabında Bossuet, tarih mutlak 
bir kudretin mahsulüdür, diyor. Bü
tün tarihi hadiseler, krallıkların ku
rulması, yıkılması ve muharebelerin 
kaybedilmesi veyahut kazanılması al
lahın marifetidir. Hiçbir hadise alla
hın arzusu hilafına vukua gele
mez. (2) 

Bununla beraber değil yalnız 
Fransa için aynı zamanda bütün Av
rupa için bir ışık asrı olan on sekizin
ci asır ile felsefi tarihçilik zihniyeti 
galip geliyor •. Tarihin ilim bile ola
bileceği ileri sürülüyor. Montesquieu
nün ruhulkavanini, ilmi mahiyettedir. 

Montesquieu'nün tarih telakkisi şu
dur: 

"Tarih yapmak demek; vak'aları 
toplamak, tasnif e.tmek, aralarında 
münasebet tesis ederek izah etmek ve 
bir netice çıkarmaktır. İnsan cemi
yetlerinde her hadiııe bir sebebin mah 
ıulüdür. Cemiyetin değişmesi, teka
mülü hadiseleri, tesadüfe değil derin 
sebeplere bağlıdır. . 
E~er bir harp veyahut herhangı 

başka bir vak'a karşısında bir dev
let göçerse, devletin bu göçmesini ne
ticelendiren sebep. harp veya vak'alar 
değildir. Bunlar ancak hadisenin zahi
ri sebepleri olabilirler. Asıl sebepleri 
devlet in yaşayışında ve kurumlarının 
kara!. .-lerinde aramalıdır. ( 3) 

Montesquieu ile ayni asırda ya· 
şıyan Voltaire de tarihin artık §ahıs· 
ları ve harpleri mevzu olarak alma
masını, bilakis cemiyetin kurumları· 
nı, idat ve an'anelerini hulasa ederek 
medeniyeti kendisine mevzu seçme-

Monte•quieu 

sınl tav::ye ecliyor ve dediğine ön 
ayak olmak için de Essai'sinde me
deniyetin inki~afını tetkik ediyor ve 
umumi kaidelere varmak istiyor. 

On sekizinci asırda tarihçilik zih
niyetinin ilimleşmesine rağmen, tarih, 
ilim olamıyor, çünkü tarihi hadisele
ri kat'i kanunlara bağlamak, imkanı 
bulunamıyor .. On dokuzuncu asırda 
Auguste Comte, cemiyet hadiseleri
nin de kanunlara tabi olduklarını id
di:ı etmekle, tarih için yeni bir zihni
yet, ilmi tarihçilik zihniyeti başlıyor. 
Fakat buna rağmen bugüne kadar ta
rihin ilim olup olmadığı hususundaki 
münakaıaların ıonu gelmemiştir. 

Enver Ziya KAR .4 L 
Tarih Doçenti 

Antoloji 
Üzerinde 

Aradan on iki yıl geçti. Buna rağ 
men elime Jik antolojiyi aldığım gü
nü dünmüş gibi hatırlarım. Bu, yu
muşak ve kırmızı ciltli, kalınca bir 
kitaptı. Adı, Çağdaş Fransız şairle
ri anolojisi.. Bu yumuşak ve kırmızı 
cillti kitabın sayfalarında, ''Kırk ha· 
ramiler.,in mağarasına girmi~im gi
bi gözleerim kamaşmış. her satırda 
yepyeni bir duyuş. görüş ve duyu
ruşla ürpererek dolaşmı~tım. Anto· 
loji, bana bilinmiyen, esrarlı ve son
suz bir hazinenin kapı arını açmı§tı. 
Onda henüz adı konmamış, girift, 
sensuel, renk ve sesten örülmüş öyle 
bir alem bulmuştum ki .. 

Albatros'un, bu Okyanusların fır
lattığı iri kanallı kuşun ilk çırP-ınışla
rını ben o kitapta ve içimde duy
dum. Bir hapishane penceresinden 
görünen gökyüzünün mavili~ini ve 
sükünunu ilk defa gene bu kıtapta.n 
tattım. A. Samain'in beyaz taşlı lı-
manlariyle F. James'in dar s.~k~~h 
rahat köylerini gene orada gordum, 

Bütün Parnasse'ı murassa bir mah 
fe icinde sırtında taşıyan muh.tej e!11 
filleri, Jose • aMria de Her.edıa 
gözlerde dolaşan efsanevi kalyonlan
nı, Belçikalıların sise batmış çan. kı_ı
• el erile isli ve rüya kadar belınız 
kanallarını gene bana kırmızı cj;tli ki-
tabım göstermişti. \ .. 

Kitabım, harikulade bir l{aledo
oskop gibi, her dokunuşta de~~şen 
sayısız renk, koku heyecan ve ruya
dan yapılmıştı. 

Aradan on iki yıl geçti. Fakat bu
gün bile, yalnız antoloji kelimesi ben-. 
de ayni bu'yolu kaledöoskop intibamı 
uyandırır. Antoloji, işte her şeyden 
evvel bir heyecan çağı olan mürahik
liğin "Kitabı mukaddes .. i; insiyak, 
iştah, istek, duygu ve fikir kaosun
da siklona tutulmuş bir yaprak gibi 
çırpınan genç ruhlara açıla.~ edeb~
yatın cümle kapısı .. AntoloJı, edebı· 
yatın galerisi, şiirin konser yeridir. 
Nasıl bir resim galerisinde ilk ren_k 
ve çizgi duygularımızın şuuruna erı
şiyorsak, nasıl bir konserde içim~zde
ki müziğe bir ölçü, bir nizam verıyor
sak antolojinin sayfalarında da rüya
nın imtidadı olan bir san'atın eşiğin
den atlıyor ve bütün güzel san'atlarm 
bilinmiyen bir nispet ve ahenkle ter
kip ettiği "~iir i" duymağa başlıyoruz. 

Antoloji sadece mürahiklerin bir 
initiation kitabı değildir. O, edebiya
tın en verimli bir rck'imıdr. İyi bir 
antoloji, bin bir kolay eğlence ara
sında bedii zevklerini körleştiren er
ginleri, hissettirmeden, yormadan ve 
bıktırmadan tekrar şiir iklimlerine 
götürebilir. Fakat, bütün bu söyle
diklerimizi gerçelendirecek bir anto
lojiyi nasıl yapmalı? 

Antoloji. şüphesiz her şeyden ön
ce bir tasnif işidir. Burada tasnif ke
limesile bazı esaslı bilgilere, buı 
mebdelere göre yapılması gereken 
''kümel~"lle,. yi kastediyoruz. Bu an
lamda her tasnif, potansiyel bir bilgi, 
her sıralama bir izahtır ve bunun 
içindir ki her iyi tasnif edilmiş anto
loji. bir edebiyat oluşunun canlı ta
rihinden başka bir §ey olamaz. 

iki Ç~içek Ve Bir Böcek 
b" . """ Fenerden S C. M. K. y~z~y?~: . · l gün~e bir yaz:ıh~neme . . ır çıç• JI' 

"Biz. iki arkadaşız.. Bırıbırımız.ı ya bır mektup gonderılıyor, son at't 
çok seviyoruz.. Ailelerimiz; de bu rece acemice bir yazı ile a§kt ,,. 
srvgiyi bildikleri için biz.i mektep- hasrette,.. Pr"'••aşrndan bahso!":ol· 
tenberi birib 'rimiz.den ayırmadılar; vordu. Merakım son der:!ceyt iıt 
mümkün olduğu kadar yakın yer- duğu b;r su a .. &ı bunları gönder~~ .. 
lerde oturuyoruz. Yaz.lığa ayni kö- karşıdaki komşumuz olduğuna :,, 
Y e gittik Bu yaz. kövde bize b ir mettim ve kendisine ayni tar 
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· ' · · hl .. d me genç sporcuyu tanıınrdılar. Onunla mektuplar, çıçe er ~o~ er . ,,ıİ-
bir sandal içinde ÜfÜmÜz. .uz.un ge- ba_şla_dı'!". ~ncak adresımı ve ;:,.ir 
z.intilere çıktık; bır gaz;ın".da ~~ ~ı bıldırmıye~ek m~ka.b~le e 

1
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' ailelerimiz. yanında dans ettık. Bu· tı~. Fakat bırkaç gun ıçınde Jıtıdl 
tün yazı deniz.de, •andalda ve ka- bır haber aldım. Komşum ka bl' 
ra gezintilerinde beraber geçirdik. kocasından ayrıldığını ve burtc~ıııtd 
ikimizden birini yalnız. olarak bu- nim mektuplanmın sebep oldıt~ 'ftl• 
lamıyan bu genç ikimize birden kur öğrendim:, Son ~e~ece ~~~ee~ıt'~ 
yaptı. Onu ikimiz de ayni derecede Tanımadıgım, goruşmedıgım bı~ 
se·vimli buluyor, ikimiz de onun dının felaketine sebep olmuf 
meclisinden hoflanıyorduk. Onun yetteyim. Ne yapayım_?" .. re" 
da biz.den hotlandığını, hergün baf- Size mektup yazan, çıçek gonde ı•· 
ka kızlara tercih ederek biz,fen nv- bu kadın mıdır? Eğer değilse 0 • al· 
rılmamasından anlaıılıyordu. Ge- man büyük bir vicdan mes'uliyetı gii• 
çenlerde bir gün ben onu Beyoğ- tında bulunuyorsunuz. Kocasın~ .,,. 
lunda gördüm. Uz.un müddet do- nahınızı ya bizzat, yahut başka ~ı~ iS· 
laıtık; konuştuk. B•ı konuımaları- sıta ile itiraf etmeli. af dilemetısıdıt' 
mız. devam edecek ve baıka bir gün Yok, eğe:- size mektup yazan .tca ,it 
ainemaya gidecektik. Fakat arka- ayni kadın ise o zaman günah sıze 
daııma •Öyledim. O da kendisini te- değil demektir. 
lelonla aradığını ve kendi•inden 
randevu istediğini söyleyince fafır
dık. Bu genç ikimizden biri hakkın-

da bir ter i yapmamıftı. ikimiz. 
hakkında da ayni nezaketi gÖ•teri
yor. Halbuki biz. de ona karfı ayni 
derecede aempati hiNediyoruz. Siz
den •ormak istediğimiz fUdur: iki 
genç kızın bir genci ve bir gencin 
iki kadını birden sevme•i mümkün 
müdür? Acaba bu genç hangimizi 
daha fazla aeviyor?" 

Iki genç kızın bir genci sevmesi bel
ki mümkündür. Fakat bir erkeğin iki 
kadını birden sevmesi izah edilemez. 
Sizin gördüğünüz sempati bir f16rtün 
mahsulüdür. Buna bi:- sevgi denemez. 
Sevgide muhakkak inhisar vardır. 
Kıskançlık vardır: bundan dolayıdır 
ki siz de onu sevmiş değilsiniz. Yal
nız o sizin, siz onun hoşuna gidiyor
sunuz. Onun ikinizi sevdiği sabit ol
madığına göre hanginizi daha çok sev
diği de mevzuubahs olamaz. Sevseydi 
ikinizden birine karşı temayülünü ça
buk belli ederdi. 

• 
Tiyatroda bir sahne 

A. Göymen imzasile: 

lıtanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanlan 

Safranbolu P. Alay1Jl1: 
ihtiyacı için kapalı zarfl .. 
120,000 kilo un müna~~ .. 
saya konulmuştur. 29 ~k1 1e citeşrin 9 3 5 saat 15 de ıha 

. 3" 
Safranbolu Belediye b~ 

!'>O" sında Askeri Satınalma 
misyonunda yapılacaktı!· 
Tahmin bedeli kilosu 17 b~: 
çuk kuruştur. İlk ;c'erı:i113el 
15 7 5 liradır. İsteklılerın blc' 
li saatten bir saat evvel te 

3 
lif mektuplarını Komisyo~) 
vermeleri. ( 466) ('l3~ 

* ~. 
Samsun~Garnizonu ibtiY

3 

cı olan 3 6 O ton ekmekli le ~: 
nu yeniden kapalı zarfla e 
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siltmeye konulmuştur: T~ı!· 
min bedeli 39600 Iıra 70 
Muvakkat Teminatı .~o eıı 
liradır. Şartnamesi Tu~ .. 
Satınalma Komisyonun a J1 
dır. İhalesi 6 BirincikaI1~3 
935 Cuma günü saat 10 .

5 
.. 

Tümen Satınalma Kof1111' 
yonunda yapılacaktır. tste t1 
lilerin 2490 sayılı kanun~ .. 
2 maddesinde yazılı vesa\if 
le birlikte gelmeleri. Teki!" 
zarflarını teminatlarile b el 
likte ihaleden bir saat e~e" 
Komisyonumuza verme 
rı. (465) (7332) g4'5 

* · ~ 
T .. .h . . . ço.,~ 

um ı tıyacı ıçın . }<i"' 

Romalılarda hıristiyinlığın başla
ması ve yav.ış, yavaş bütün Avrupa
nın hıristiyanlık tesiri altına girme
sile tarihçilik zihniyeti de esatir saf
hasından dini safhaya girmiştir. Orta
çağlar, dini tarihçilik devridir. Orta
çağların karakteristiği .koyu bi: iti
kat idi. Tabiat ve cemıyet hadısele
rinin izahı, dini l;ııkımdan yapılmakta 
'idi. Tevrat ve İncilde kainatın yara
dılışı, insanın yer yüzüne nasıl geldi
ği yazılıydı. Hıriıtiyanlar d~ş_ü?me
den münakat a etmeden bu dını ızah
ları 'kabul et~ek mecburiyetinde idi
ler. Orta çağların tarihi, mukaddes 
tarihtir. Her ıeyden evvel hıristiyan 
dininin nasıl doğdu&unu, ne şekilde 
yayıldığını anlatmaktadır. Bu dev!rde 
okuyan in&anların sayııı az oldugun
dan kilise adamları tarihi vak'alan 
tablolarla, hıristiyanlara kiliselerde 
ıöıtermekteydiler. Orta zamanlarda 
bütün tarihi hadiselerde allahın par
matı ıörülüyor. ~e. bü~ün ha~i~eler 
allahın müdahaleıı ıle ızah cdılıyor. 
Cemiyetin başına gelen bir felaket, 

(1) Rene Bloch. 

Herhangi bir devrin antolojisini 
yaparken ;air ve şiir!~ri. seçme .. husu: 
sunda dikkat edecegımız en onemlı 
nokta, işte bu oluşu en canlı bir şe
kilde belirtmek olacaktır. Hakikaten, 
biribirinden ayrı temayüllerle biribi
rinden ayrı yönlerde gelişen değişik 
şiir telakkilerinin en tipik ürünler ini 
seçmek işi, sadece şahsi zevk ve inan 
lara göre yapılabilecek bir iş deği'
dir. Antolojiyi yapandan bir an için 
şahsivetinden tecerrüt etmesini, ken
di zevk ve inanlarından büsbütün 
başka krit:rlere gö~e seçimlerde bu
lunmasını ı"stemek ıcap eder. Halbu· 
ki çokluk, her antoloji müellifi, en iyi 
parçalan kaydile yaptığı seçimde şah-

Hiıtoire ıenerale La ıi ~evk ve inanı miyar ola:ak kulla

"Uç halta evvel bir bayanla ta
nııtım. Dul olduğunu, asil bir aileye 
mensup bulunduğunu söyliyen bu 
genç kadının evini, adresini, aileai
nin hüviyetini öğrenemedim. Fakat 
bazı halleri hoıuma gittiği için sev
meğe baıladım. Kendisini bir gece 
bir tiyatroya davet ettim. Gece be
hemehal evine dönmeğe mecbur ol
duğunu •Öyliyerek kabnl etti. Bir 
locaya oturduk. ikinci perde •o
nunda locadan beı on dakika ay
rıldım.Dıfarı çıktım.Geriye döndü
ğüm zaman yerimde ve onun kar
ft•ında bir genç oturuyordu. Ben 
içeriye girince ıaıırdı, özür dileye
rek çıktı, gitti. Kim olduğunu •or
duğum zaman bayan, bu genci ta
nımadığını ve haberi olmadan ge
lip oturduğunu •Öyledi. Kendi•ine 
bir 1eyler söylemek isterken benim 
girdiğimi ilave etti. Halbuki ben 
kapıyı açar açmab anlan hiç te 
gayritabii, yabancı gibi bir vaziyet
te görmemiftim. Hala ıaıkın gibi
yim. Acaba bir kadının tanıdığı bir 
erkeği, bir do•tunu bu vaziyette 
korkmadan locaya kabul etme•i 
mümkün müdür? Yoksa yabancı bir 
erkek tanımadığı bir kadının loca
•ına girecek derecede cüretkarlık 
gösterebilir mi?" 

85000 kilo azı altmış bınGii" 
lo Bulgur 19 - 11 - 935 "tı 
nünden itibaren 15 ~!"' 
müddetle ve 5-12-935 P]:<IJ' 
şembe günü saat 1 1 de i<B"' 
pah zarfla eksiltmeye çır~· 
rılmıştır. Şartnameler Pdeli 
sız verilir. Tahmin be tt' 
1 7 bin liradır. Muvakkat.ç, 
minatı 127 5 liradır. f{ar~ , 
ten isteklilerin teklif ı:1e e~r 
tuplarınr belli edil~n .b~~ıflel' 
veline kadar yetıştırı e1' 
şartiyle ve 2490 arttır~~rı'~ 
siltme kanunun 34 ~iJif1 
maddesinde vasıfl~r d~ıJfla: 
de Postaya verilmış bU betl• 
caklardrr. İsteklilerin ıctif 
saatten bir saat evvel ı:!:li1'' 

ıeti,, bazılarını coşturur. Keats an -
cak yazın, Shelley ancak sonbaharda 
iyi çalışırmış. Diderot: 

Büyük rüzgarlarda ruhum çıtımla
şır., der. Daha birçok misalle:- göıte
rebilirim ... Geçelim: 

Bir iklimin teıi i, onu yabancı o -
larak duyanlar için artık "umumi., , 
hba ve uzvi değildir. Burada hususi 
teıi lere varmış bulunuyoruz. Zaten 
bizi en fazla düşündürmeye liyik o -
lan da onlardır. 

Goethe Romaya ıeldiği zaman "it
te nihayet doğdum 1,, diye bağırmış. 
Mektuplarından birinde ltalyaya gi -
rerken ilk defa olarak benliğini ve 
varlığını idrak eder ıtbi olduğunu 
ıöyler ... Yabancı bir memleket tesiri
nin nekadar ehemmiyetli olduğunu 
göıtermeğe yalnız bu delil kafidir.Bu 
tesir avni zamanda ''seçme,. bir tesir
dir; çünkü. mecburt seyahatler ve 
sürgünler istisna edilecek oluru, u
mumiyetle seyahat edeceğimis yeri 

Sriee. 
Paris 1919 Delırane. 
(2) Henri Sec. 
Scicnce et Philosophie de l'Histoire. 
Parii 1933 F. Alcan. 
(3) Henrie Seie. 

seçeriz. Bütün memleketler arasından 
birisini seçmek te daha gitmeden o • 
nun tesiri altında bulunmak demek
tir. Zaten seçtiğimiz memleket üı;eri -
mize yapacağı tesiri bildiğimiz. hat -
ta ümit ve temenni ettiğimiz memle -
ketti:-; gitmek istediğimiz yerler bize 
en fazla tesir edebilecek olan yerler-
dir. Delacroix'ın Afrika ya gide· ken 
aradığı şey bir orientaliste olmak de 
ğil orada daha canlı, daha ince ve da
ha &izli ahenklerin idrakine vararak 
''benliğini daha iyi tanımak,, içindeki 
renk alemine daha fazla etmekti. 

Lessinfl!'in çok meşhur bir sözil 
vardır; bitmem hatırlatmaya değer 
mi.. Onu Goethe'de Affivite Electines 
de tekrarlar; "hurmaların altında 
gezmek hiçbir zaman bo1a gitmez.,. 
Yani onların ~öl2esinden çıktıktan 
sonra kendimizi değiımiı buluruz. 

- Sonu var -
Sabahatti11 RAHMi 

makta ve ıairleri, biribirine benze
miyen şiir dünyalarından çekip ala
rak kendi şiir dünyasına hapsetmek
tedir. Böyle sübjektif bir r,örüş'e ya· 
pılan antoloj~ .. e~eb.ivat olıın~~1:1n çe
şitli göreylerını ıhtıva etmedıgınden , 
yalnız bir mevsim bilen iklimler gibi 
bir teviye ve can sıkıcı olmak zorun
dadır. Bunun önüne ~eçmek için, 
seçimdeki özgürlüğümüı;ü vakit. va
kit edebiyatın oluşu hakkındaki bi -
gimizle kılavuzlamak. kontrol etmek 
icap eder. İşte ancak bu suretle ya
pacağımız seçimlerle edebiyatta ile
riye atılan her adımın manasını da
ha iyi anlamış ve bugün dünü daha 
iyi bağlamış oluruz. Seçim, bir bil
gi işidir ve antoloji bi· kişinin zaman 
zaman okumağı sevdiği parçalardan 
değil edebi ulu§ta yeri ve değeri olan 
parçalarla yapılır. 

Antoloji, ayni zamanda bir "tak
dim,, işidir ve asıl önemli olan şey, 
şairin değil, şiirin takdim edilmesi, 
yani herhangi bir parçanın edebi u-
1uştaki yerini ve manasını almasıdır. 
Bu takdim işinde şekli de unutma
mak lazımdır. 

Genç neslin şiire dudak büktüğü
nü istemiyorsak, şiirin alımsız bir 
meta olarak kalmasını arzu etmiyor
••k -tiehivata tecessüsle başını uza-

He:- ikisi de olabilir. Fakat anlatı
şınıza göre birincisi daha çok ihtimal 
içindedir. Kadınlar erkeklerden daha 
çok cür'etkbdır. 

• 
Mektuplar ve çiçekler 

lzmitten K. Alev imzasile; 
''Belki iki buçuk aydanberi iki 

tan gence ve sinemasından bir defa 
cık olsun alıkoyduğumuz ergine iy' 
bir antoloji vermekle çok şeyler kaza· 
nacağımızı bilelim. 

Sabri ANDER 

~ ve::r" 
mektuplarım kanunı J(O' 
le birlikte Sarıkamışta ,a1'' 
mısyona vermiş buluna 
lardır. ( 469) ( 7 336) ,.~ 

. 
HALI 

Her nevı eılu hal• 
\4 .. ktubla lsta"bııl P 
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,_ lllnları 
·----------------------1 , 
. İstanbul Komutanlığı Bir 
lıkleri Hayvanatı için S S O 
ton yulaf veya arpa kapalı 
zarf usuliyle alınacaktl(. Yu 
laf veya arpadan hangi" u
CUz teklif edilirse tercihan u 
cuz alınacaktır. Arpanın mu 
haınmen tutarı 35,f 50 lira
dır. Yulafın muha~men tu
tarı 34,3 7 5 liradır.Eksiltme 
si 6-12-935 Cuma günü sa -
at 15,30 dadır. Yulafın ilk 
teminatı 2578 liradır. Arpa
nın ilk teminatı 2682 lira
dır. Şartnamesi 250 kuruş 
lllukabilinde Komisyonu -
muzdan verilir. Eksiltmeye 
gireceklerin ilk teminat mak 
buz veya mektuplarile bera
ber 2490 No.lı kanunun 2, 3 
Üncü maddelerindeki vesa
ikle birlikte teklif mektup -
l~rını belli gün ve ihale saa
tınden en az bir saat evveli
ne kadar Fındıklıda Satınal
~a Komisyonuna ve~ele -
rı. ( 7277) 9430 

• • • 
Çatalca Müstahkem mev-

ki Komutanlığı için 240,000 
kilo un kapalı zarfla alına
caktır. Muhammen tutarı 
43,200 liradır. İlk teminatı 
a240 liradır. Eksiltmesi 6-
L2.935 Cuma günü saat 15 
dedir. Şartnamesi 2 5 O kuruş 
lllukabili komisyonumuz -
dan verilir. Eksiltmeye gire
ceklerin İlk teminat makbuz 
\1eya mektuplarile birlikte 
2490 No.lı kanunun 2. 3. ün 
cij maddelerindeki vesaikle 
teklif mektuplarını belli gün 
\1e ihale saatinden en az bir 
;aat evveline kadar Fındık
Bda Satınalma Komisyonu 
aşkanhğına vermeleri. 

(7278) 943l 
~ -

Klelnwanzleben 
Tohum 

Türk Anonim Şirketinden: 
• 193S yılı Birincikanununun 5 
~ci perşembe günü saat onda 
Ş~rketin Bahçekapı, Taş Handa;1 merkezinde f evkaiade surette 
. 
0~1anacak olan heyeti umumiye 
~tınıaına şirketin hissedarları 
ti avcı olunurlar. İşbu içtimaa iş-

rak etmek için gerek asaleten 
Ve gerek vekaleten şirketin en 
~ı ıo hisse senedine sahip hisse
h 8.ranın mezkilr senedatı veya 

Unu müsbit vesaiki yevmi içti
llıadan bir hafta evvel şirket 
~t~k~zi idaresine tevdi ile mu
abılınde duhuliye varakası al

lllaları rica olunur. 
~uznamei müzakerat: 

,. 1- Şirketin fesih ve tasfiye
ı:o hakkındaki İdare Meclisi ra

ru. 
l'" 2:- Tasfiye memurlarının ta
. ını ve salahiyetlerinin tesbiti. --

VAt>UKCULUK 
Türk Anonırr. Şirketi 

. lıtanbul AcentalrğJ 41 

liman Han. Te1tfon: 22025 

Galata şubesi Tel: 436t53 

1).,, 
'edilecek ıtlhra Bera ti ..... 

ille ~anki han nya saa aıuli ile 
dak!"!h•tan eılibai nariye,. hakkın
So.,.İca til'a için alımiııı dan 13 
illa.. n~n 1932 tarih ve 1329 nu
lata~~ •htira beratmın ihtiva ettiği 
>•htat ):na kere ba9kaıına d~ıir ve
lllelu •cara verilmesi teklif edil
lllaı • e olnıalcla bu huıuıta fazla 
lata~bıat edinmek isteyenlerin Ga
llta ... • Aslan Han 5 inci kat 1-4 
illı; •1'

1
alal'a müracaat eylemeleri 

o uaur. 
9423 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Keşif bedeli 3ıo lira 59 kuruş olan İstanbul birinci
1
mektep ta

miri pazarlığa konulmuştur. Şartname ve keşif evrakı Levazım 
Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek isteyenler Bayındırlık 
Direktörlüğünden tasdik ettirilmiş ehliyet vesikası ve 24 liralık 
muvakkat teminat ile 2490 No. 1ı arttırma eksiltme kanununda 
y:ı:rılı vesika ile 2 Birincikanun 935 pazartesi günü saat 15 te 
Daimi Encümende bulunmalıdır. «İ.» (7235) 

• 
2 tane elektrik hava pompa makinesi 

30 tane buji (fırçası) beheri 100 kuruş 
100 tane jontal muhtelif beheri 150 kuruş. 

Muvakkat teminatı 
52.S lira 

100 tane İyisinden kuderi orta boy kudere beheri 3SO kuruş. 
70 tane büyük boy sünger 100 kuruş. 
11 tane Mersedes tepreyaş balatası 300 kuruş. 

100 tane İyi cins san tüz bezi 25 kuruş. 
500 tane buji (şambiyon ve boş) 75 kuruş. 

3 tane 3 tonluk ağaç kriko 2SOO kuruş. 
8 tane bir buçuk tonluk ağaç kriko 2000 kuruş. 

30 tane manyato anahtarı 25 kuruş. 
30 tane karoiretör meme anahtarı 50 kuruş 
50 tane manyato kömürü (boş ve marelli) 30 kuruş. 

100 tane muhtelif otomobil sigortası 25 kuruş. 
20 tane şaft mili lastiği 4000 kuruş .. 
20 tane İdrolik firen piston muhafaza lastiği SOO kuruş, 

6 tane kompile manyato 10000 kuruş. 
15 tane Manyato kömürü benz ve merscdesler için 350 kuruş. 
50 çift manyato piiatini (boş ve marelli) 375 kuruş. 
40 kutu süpap iğnesi 120 kuruş. 
30 kutu süpap kapağı ıso kuruş. 
50 kutu sıcak yama 7S kuruş. 
50 tane soğuk yama 60 kuruş. 
10 tane sıcak yama makiµesi 100 kuruş. 
20 kutu otomobil cilası 150 kuruş. 
20 kutu zimpara macunu 6S kuruş. 

100 metre baklalı mantenetör kayışı 350 kun1ş. 
50 metre firen balatası muhtelif genişlikte 500 kuruş. 

200 metre 9 M. M. kalınlığında fren teli ıs kuruş. 
7 5 metre kavuçuklu kablo üstü telli 30 kuruş. 
15 metre hava pompası 400 kuruş. 

298,50 

500 tane elektrik için muhtelif sigorta 10 kuruş. 
5 tane seyyar elektrik el lambası kablo ile beraber 500 kuruş. 
8 adet Vult ve empermedir. Cep için SOO kuruş. 

300 adet muhtelif otomobil ampulu 50 kuruş. 
50 adet Kurt marka büyük pil ı20 kuruş. 
30 adet el fen eri 80 kuruş. 

100 adet el feneri pili 25kuruş. 
50 adet el feneri ampulu 6 kuruş. 
50 k~tu büyük kutu bant iz.ola 30 kuruş. 

300 kılo kınnızı boya teolin marka 180 kuruş. 
150 kilo siyah boya teolin marka 180 kuruş 

SO kilo beyaz boya teolin marka 180 kuruş. 
30 kilo kurşuni boya 180 kuruş. 
30 kilo almiyon boya teolin marka 300 kuruş. 
10 kilo vernik teolin marka 250 kuruş. 

29,60 

80,SO 

300 kilo muhtelif boy<la ip 80 kuruş. 18 
100 adet muhtelif boyda radiyatör latiği için kolya .30 kuru§. 
ıoo adet ala hortum için kolya 40 kuruş. 
200 adet muhtelif boyda makab ucu ısı kuruş. 

10 adet muhtelif kolda makaıb kolu 650 kuruş. 
50 adet tumavida muhtelif boyda 30 kuruş 
50 adet saplı çekiç 80 kuruş. 
ı5 adet firdundu 300 kuru~ 
20 adet yağdanlık 50 kuruş. 
50 adet tel saplı motör fırçau 50 kuruş. 
10 adet demir destere kolu ııo kuruş. 
20 tane kurbacık ıso kuruş . 
ıs tane kın kolu Amerikan markalı seri anahtarı 3SO kuruş. 
SO tane Pense 50 kuruş. 

300 adet muhtelif eğe 8-12-14 pusa kadar 45 kuruş. 
5 adet Vantilatörlü demirci ocağı 2000 ~uruş. 

15 adet Kar~it .feneri (rnu~afazalı projektörlü) 1500 kuruş. 
5 adet benzınlı el gaz ocagı (kaynak için) ı250 kuruş. 
5 adet çok devirli zimpara taşı komple 1000 kuruş. 

lSO adet radiyatör lastiği 50- 75 M. M. kudrunda 50 kuruş. 
3 sandık pafta takımı muhtelif 2000 kuruş. 

50 adet İngiliz anahtarı muhtelif boyda 200 kuruş. 
20 adet yedili çift ağızlı anahtar 135 kuruş. 
50 adet klasör pirinç ve nikel 40 kuruş. 

SOO adet muhtelif boyda çelik civata 10 kuruş. 
5 adet 25 kiloluk ayaklı tezgah mengenesi 1250 kurus. 

30 adet Benz motör pomp ala hurtum lastiği 180 kuru§. 
50 adet Benz mersedes arazöz ala rökor 150 kuruş. 

100 adet hurtum fıçası 40 kuruş . 
50 adet hurtum makarası 100 kuruş. 

100 adet ala sepeti maa bez 200 kuru~. 
15 adet büyük boylu tenekeci makası 175 kuru,. 

100 adet muhtelif boya fırçası 50 kuruş. 
150 adet Fener beki (karbit için) 10 kuruş. 208 5 
800 adet muhtelif No. da zimpara kağıt ve bezi 6 kuruş. ' 

25 şişe Şallak macunu 40 kuruş. 
30 düzine iki ağızlı demir destere 6S kuruş. 
50 kutu dokuz tirnakh kayış raptiyesi lSO kuruş. 
20 k~lo yağlı pamuktan salmastra 120 kuruş. 
10 kılo amyat ipi 140 kuruş. 
10 k~lo pulu ile beraber perçin çivisi 200 kuruş. 
50 kılo muhtelif boyda çivi 20 kuruş. 
15 kilo nişatır 30 kuruş .. 
50 kilo kalay 220 kuruş. 

100 kilo bakır tel nümunesi gibi 100 kuru~. 
SO kilo kalvanizli tel 2S kuruş. 

• 

100 metre ?üz vantilatör kayışı 45 M. genişli~inde 75 kuruş. 
50 metre Jeneratör lastiği SO M. M. genişliğinde 30 kuruş. 

100 metre hava pompa lastiği 75 kuruş. 
150 metre tel halat 9. M.M. 20 kuruş . 
100 mere lastik hortum 1 1/2 175 kuruş. 
15 metre benzin ve yağ süsgeç teli 50 M. M. 350 kuruş. 
İtfaiye için laznn olan ve yukarıda cinsi, mitdarı, beherinin 

muhammen bedelleri yazılı olan eşya cinsleri itibarile 6 bölüme 
ayrılarak ayrı ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri 
Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 
2490 No. h arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve hi
zalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber 6-12-935 cuma günü saat lS te Daimi Encümende bulun
malıdır. (B.) (7326) 

Maliye Vekaletinden: 
Ton 
Miktarı 

Muhammen Teminat 
kıymeti Muva~.kat 
L. Ku. L. Ku. 

Muhtelif· eb'at ve sıklette beyaz Holcfray kağıdı 305 51760 00 3838 00 
,, ., .. Mitelfayn kiğıdı 150 Ton 
,, ,, Renkli Mitelfayn kağıdı 55 ,, 6060 00 453 7 5 
,, .. Graft kağıdı 60 .. 5100 oo 382 50 
,. .. Makine kağıdı 27 ,, 3375 oo 253 13 

68 X l00 eb'adrnda 33X 34 kiloluk Mitel kuşe kağıdı 05 ,. 1075 00 80 63 
70 X 100 eb'adında Paketi 25 kiloluk 15, 20, 25 No. 1ı mukavva 3000 Paket 337 5 00 253 13 
Siyah ve renkli kaplık bez 115000Metre/ 24 22400 00 1680 00 

1 - Yukarda cins ve miktarları ilf" muhammen kıymetleri yazılı levazım 
kapalı zarf usulile satın alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. Bunlara ait 
şartnamelerden Holç ve Mitel kağıtları na aid olanı 2 lira 59 kuruş mukabilinde 
ve diğerlerine ait şartnameler bedelsiz olarak Ankarada Maliye Vekaleti Kı:· 
tasiye Müdürlüğünden lstanbulda Dolmabahçe Kırtasiye deposu baş · me
murluğundan alınacaktır. 

2 - İsteklilerin beyaz Hd~fray ve Mitelfayn kağıtları ile renkli Mitelfayn 
ve graf kağıdı ve makine kağıdı 17 birincikanun 935, kaplık bez, Mitel kufe 
kağıdı ve mukavvalar için 18 Birinci kanun 935, tarihlerine tesadüf eden salı 
ve çarşamba günleri saat 14 te hizalarında gösterilen teminat mektup
ları ile Ankarada Maliye vekaleti kırtasiye müdürlüğünde müteşekk~l ko-
misyona müracaatları. (3006) (6473). &745 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Türk Hava Kurumu ~ ------- -- -------= Büyük Piyangosu ; 
2 Şimdiye kadar binlerce kişıyı zengın etmıştir ; 
$ 2 el Ketlde 11 • 1 ci Kanun • 935 dedır. 51 
~ Büyük ikramiye -= --
~ 30000 = 

E ----::: -Liradır -- -§ Ayrıca 15 OOJ, 12,000, 10,000 Lirahk ikramiyelerle ~ 
:=: 120 000) Llrahk bir mUklta ı vardır ;; 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları i4letme 
Umum idaresi ilanları 

9211 

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

Bu işe girmek istiyenlerin 42 l ,SO liraltk1muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar bmieyen reialijine verme
leri lazımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak An
karada malzeme dairesinden ve Haydarpaşada tesellüm 
ve sevk müdürlüğünden dağıtılmaktadır. ( 7 360) 

9484 

Aşağıda isim, miktar, muhammen be.del ve muvakkat 
teminatı yazılı malzeme iki partide ve hizalarında göste
riJen tarihlerde Ankarada idare binasında ve saat 15,30 
a"a kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Bu eksiltmelerden 
herhangi birisine girmek istiyenlerin buna ait teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini eksiltme 
günü saat l 4,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. Bu işe ait şartname Ankarada malzeme daire-

sinden Haydarpaşada tesellüm müdürlüğünden parasız o 
larak tedarik olunabilir. ( 7 361) 

Miktarı Muham- Muvak- Eksiltme 
men kat te- tarihi 

İSMİ bedeli minat 
Lira 

ı) Sürat kontrol saati yedeği 59kalem 1150 lira 86,25 24-12-935 
2) Hcintz sistemi şofaj çantası 165adet 825 lira 61,88 25-12-935 

9485 

lstanbul Levazım Amirliğı 
Satmalma 

Komi~yonu ilanları 

Kırıkkale Askeri San'at
lar okulu için 3 7 kalem fizik 
ders aletleri 2-12-935 pazar 
tesi günü saat 14,30 da To
panede Satırtalma komisyo
nunda aqık eksiltme ile alı
nacaktır.Tahmin bedeli 788 
lira 1 O kuruştur. İlk temina
tı 59 lira 1 O kuruştur. Şart
namesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. ( 26 7) 
(7245) 9290 

• • • 
Kırıkkale Askeri San' at-

lar mektebinin 93 kalem 
kimya ders aletleri2-12-935 
pazartesi günü saat 14 te 
Topanede Satınalma komis
yonunda açık eksiltme ile a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
799 lira 52 kuruştur. İlk 
teminatı 60 liradır. Şartna
mesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli saatte 
ko,.,.,isyona gelmeleri. 
(268) (7246) 9291 

Muhammen bedelleri yekunu 108000 lira tutan üç • • • 
guruptan mürekkep Sıvas atelyesine ait bir kısım tezgah, Levazım yol1ama müdür-
kapalı zarf usuliyle aşağıda yazılı tarih ve saatlerde An- lüğü emrindeki sarım romor 
kara İdare binasında ihale edilecektir. körünün keşfi mucibince ye-

Muhammcn Muvakkat Ekıiltme elin~ ıaati Şartname fi•tı di maddelik tamirine ait pa-
Grup bedel teminat b 

1 58000 Lira 4150 Lira 10-1-936 saat 10 290 kuruş zarlığı 27-11-93S carşam a 
2 15000 ,, 1125 ,, 10-1-936 ,. 15 Parasız sruS··nü sal at 14kte .Topanedde 
3 35000 " 2625 " 11-1-936 " 10 17 S kuruş atına ma omısvonun a 

Bu işe girmek istiyenlerin her gurup için ayrı muvakkat yapılacaktır. Keşif bedeli 
135 liradır. Son teminatı 

teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalar, kanunun dör- 20 lira 25 kuruştur. İstekli-düncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manilerı 
lerin beJli saatte komisyona bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini eksiltme 

ıçin tayin olunan saatten bir saat evvelsine kadar Cer Da gelmeleri. <288 ) ( 73 7 l ~.J74 
iresi Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. • •• 

Bu işe ait şartnameler yukarda yazılı bedeller muka İstanbul Levazım amirli-
bilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden ahnabilir. ğine bağlı kıtaatın ekmeklik 

(3444) (7391) un ihtiyaçları için 600 ton 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- buğdayın kırdırtlmasının pa 

Muhammen bedeli 70000 lira olan lokomotif bakır o- zarlığı 28-11-935 perşembe 
cakları, ocak aksamı vesair bakır malzeme 9 İkincikanun günü saat 14.30 da Topane-
1936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile de Satınalma komisyonun
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. da vantlacaktır. Snn temina-

Bu işe girmek istiyenlerin 4 7 50 liralık muvakkat te- tı 7 50 liradır. Şartnamesi 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerin komisyonda görülebilir. ts
ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon reisliğine verme- teklilerin belli saatte komis-
leri lazımdır. yona gelmeleri .. 

' Bu işe ait şartnameler 350 kuruş mukabilinde Ankara (294) (7"fü0 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (.:J 301 9~84 
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Mütercim Müsabakası 1 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden: 
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 şartlan ile beraber en aşağı lise derecesinde 
tahsil görmüş olmak, ve istek kağıdı ile gerekli vesikala-
rı 28-11-935 günü saat 17 ye kadar Ankarada Zat işleri 
müdürlüğüne İstanbulda gümrük başmüdürlüğüne ver
mek ve buralardan alacakları basılı beyannameyi doldu
rup vermiş bulunmak lazımdır. Fransızcadan başka dil 
bilenlerterciholunur. (3435) (7394) 9586 

11700 Kilo Ekmek 
Askeri Fabrikalar lstanbul Satın· 
alma Komisyonundan: 

Belediye narhı mucibince 11700 kilo ekmek Sahpaza
nnda Askeri Fabrikalar yollamasında satınalma komis
yonunca 3 Birincikinun 935 salı ciinü saat 15 te a~k ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname her gun ofnısyo -
da görülebilir. İsteklilerin o günkü belediye narhı üze
rinden 70 7 ,5 muvakkat teminatlarını Beyoğlu Malmü
dürlüğüne yatırarak makbuzu ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle o gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. ( 7249) 9328 

Ankara Nümune Hastanesi Baş 
Tabipliğinden: 
Kapalı zarf usuliyle münakasaya konulan 309 kalem 

alatı cerrahiye ve tıbbi malzemenin ihale gününde ta
lip zuhur etmediğinden pazarlıkla mübayaa edilmek 
üzere on beş gün müddetle tekrar münakasaya konmuş
tur. Talip olanların 25 Teşrinisani 935 pazartesi günü 
saat 1 O da hastanede teşekkül eden komisyona teminat
ları ile birlikte müracaatları ilan olunur. ( 3343) ( 7119) 

1UPIRİN 
2 ve 20 komprimelık ambalaılarda 

o LJl unur.. 

Ambalaj ve komprimelerin , 
üzerinde ha li sli~in timsali 

olan EB markasını arayınız. 

9184 

Avrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

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

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

A - Türk olmak, 

ıpeKış ın mevsımllk en iyı ve en son ·model 
kumaşlarına en evvel 

Sultan •ı PEKı•ş kuma9lar• 
hamamında aatıf 

Mağazasında bulabilirsiniz 

B - Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve 
sıhhati tam olmak, sıhhi muayene Ankarada yaptırıla
caktır. 

,,_ Ramazanda Okunacak ---
C - Lise mezunu olup fransızca, almanca, ingilizce 

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

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

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

4 - Tahsile gönderilecek 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. 

S - İsteklilerin: Nüfus hüvi et cüzdanı hü ·· 1 
rakası, mektep şa a'detnamesi veya un arın tas ik i su-
retleri, 4 kıta fotoğraf ve dilekçelerini 2 İkincikanun 936 
eünü akşamına kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü Ge
nel Direktörlüğüne göndermeleri ve 3 üncü cuma günü 
sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere öğleden evvel Bay 
!-!asan Apartmanındaki Enstitü dairesinde bulunmaları 
ilan olunur. (3385) (7268) ~ 9399 

Muhayyer Hasan Şevki ..... 
PUDRA ve YAGSIZ KREMi 

DUnyada emsalalzdir.. Her yerde arayınız. 

.. _ Paris yazalı etiketlere asla aldanmayınız. --

Emniyet işleri U. Direktörlüğünden · 
1 - Zabıta memurlarının 935 senesi elbiselerinin be

her takımının muhammen fiyatı 600 kuruştan azı 4773 
çoğu 5000 takım elbisenin dikimi 20 gün müddetle ve 1 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 29-11-935 cuma günü saat 15 te Emniyet 

İşleri Umum Müdürlüğünde teşekkül eden komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - Şartname komisyondan alınır. 
4 - Eksiltmeye girecekler 2250 liralık muvakkat te

minat mektubu veya makbuzile 2490 sayılı kanunun 2, 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektup 
Iannı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermele· 
ri. (3311) (7047) 9091 

Emlak ve Eytam bankası 
lstanbul şubesinden: 

Mütekaidin Eytam ve Eramilin Mart, Nisan, Ma
yıs 935 maaşlarınan iekontoeun 4-12-935 Çar
şamba günü başlanacaktır. 

2. ve 3. 12. 935 pazartesi ve salı günleri yalnız Malul
ler: n işlerine bakılacaktır. Bu tarihten sdnra müracaat e
den maluller umumi sıraya dahil olurlar. (273) (7382) 

9486 

lstanbul üniversitesi Rektörlü
ğünden: 

Tıp Fakültesi~ 
1 - Mikrobiyoloji, salgınlar bilgisi ve parazitoloji 

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

0 i N I KiTAPLAR 
Yeni harflerle tenzilli fiyat 

EL Ku R'AN Yeni harfle~le Kur'anı Kerllf 
, metni, Hilml kltaphaneal tar• 

hndan itina ile ve pek do§ru ve neft• olarak ba•ll 
m!ttlr. Hediye•I yaldız clldll olarak (100) kuruttur 
( ikinci baadı' ) 

TÜRKÇE KUR' ANI KERiM;!.::~ 
tefsiridir. 985 aahlfedlr. Yeni harflerledlr. lzmlrl 
~ay lamall Hakkı tarafından tercUme ve tefalr eclff 
mi,tlr. Hediyesi clldll olarak 150 kuruftur. 

RAMAZAN ARMAGANI :.~~::,: 
lerl ve .-..... ,. havlclirw Yeni harflerle TUrk~e .,. ............................. 
HADl·sı· ŞERı·F· Yeniharflera.aar1et .. 

'yazılmıt 1150 had 1•1• 
TUrk~e tercUmealdlr. Ftatı 30 kuru9tur. 
HALK ic;in Din KiTABi ; Yeni 11mı11• 
öz turk~e olarak dll kllavuzuna göre yazdmıttlf 
Bet defa baallmıtıtır. Flatı 20 kuru,tur. 
MIZRAKLI KöY iLMiHALi; Mufa•al .,., 
din kitabıdır. Çok nam almı,tır. Flatı 25 kuruttu'• 
Şurutusulit 10 kş A Amme tercümeai 10 kuılll 

Amme metni 10 " I Tebarelce • 10 • 
Tebanlce metni 10 1t Kadarme • 10 • 
Yaaini fenf metni 10 " Veazarıyat 1t 10 • 
<öy çocuklarına din dersleri 10 -. Me.lıdı terif 10 • 

NURULBEYAN• Eski harflerle tefalrcl: 
'Kur'anın metni tere 

meal, tefalrlnl havidir. 2 bUyUk clld mUcellet p09" 
taalle beraber 300 kuruf. 

MAAN·ı·ı KURA'N• iki clld mUcellet tef1 • alr ve tercumecl ' 
Tefalr eden lzmlrll Bay lsmall Hakkı'dır. Po•U" 
aile beraber 160 kurut. Eakl harflerle 

TÜRKÇE KUR'ANI KERiM 
TERCOMES·. Kur'anı Kerimin tam tel" 1, c;Umealdlr • Eakl harfleri• 
dlr 900 aahlfedlr. Poataalle beraber 100 kurufll'' 

Bunlardan batka poata maarafl allnmaz. Bil 
tlatlar yal,nız Ramaaan l~lndlr. 

letanbul HiLMi Kita11haneeine müracaat 

SİMAVİ YAllATAN DAYİHADİll 

_.J ---- . .... -~ . ... ~ 
L.T.PIVER 

• 

PARIS 

Reve d'or 
E SAN S-lOSYOrt 

VE PUODA 

Parfümöri L . T. P 1 VE R A. Ş . , lstanbul Şube~ 
$i•li Ahmet Bey sokak No. 56 . Telefon : 430 


