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Habeş Taarruzu Şiddetini Arttırdı! 
Habeşler Anab'ı Geri Aldllar, 

Makalle Tehdit Albnda ! , 
Mareşal Dö Bono Digor ki: 

'' Habeşler Bize Mukavemet Etmedikleri 
İçin İlerliyebildik. Uykuya 

Dalmamalıyız. Harp Şimdi Başlıyor,, 
------------~~-------------------

Erit reye Vapurlar Yığınla Asker Taşıyor 

İtalyanlar 
Kiliselerin 
Altınlarını 
Topluyorlar 

Ll-larrat, 25 A.A. - Ha
~ kuvvetlerinin, Sassaba -
het'in yirmi dört . mil cenu
l \l~da Anab'ı istirdat ettik-
erı bildiriliyor. 

Gorrahai de düıüyor 

b Adisababa, 2 5 A.A. -
. ~n Habeşlerin Gorahai'yi 
~tirdat cttjkler · :a~--

rtan gayrı resmi haber Ha- ltalyalara iltica etmesi ünrine Tigre eyaleti valiliiine tayin edilen 
{ Arkuı g uncuda) Rcq Gugaa Makalle kalesine kendi eliyle ltalyan bayraiını çekiyor .. 

....___---~--~~~---'~---"---~ 

ı~~·-----., 
n i 1 Kollarından 
Birinin üzerinde 

İngiliz Askeri 
Taşıyan Bir 
Gemi Çevrildi 
Dün gece .abaha '""fi Anado

lu Ajanaı ıöyle bir telgraf verdi: 
Kahire, 25 A.A - Haber veril

diğine göre, lnıiliz askerleri taıı· 
makta olup Marsa • Matruh'e 
ıiden bir gemi durdurularak Mı· 

sır - Sudan sınm yakininde bulu
nan Kaaaalla'ya götürülmüıtür. 

Pek va::ıcih olmıyan bu tellfralta 
lngilia a•kerlerinin kimler tarafın
dan çevrildiii de kaydedilmemiı· 

·tir. Geminin çevrilip getirildiii 
Kaualla ıehri, Muır • Sudan hu
Judrmdan ziyade Sudan - Eritre 
hududuna çok yakındır. Nilin .bü
yük kollanndan Atbara nehrinin 
bir kolu ü::ıcerinJeJir. 

lngilia aalıerlerini ta11yan bir 
geminin ltalyan .. nırlanna çok ya
kın olan bir yerde itimin tarafın

, dan çevrildiii herhalde çok me
rak edilecek bir hôdiaedir. 

Başbakan 
Ve Ekonomi 
Bakanı geliyorlar 

.\_nkara, 25 (Hususi muhabirimi~ 1 
de.) - Başbakan bm~ Inönil il~ 
Ekonomi Bakanı Celil Baymr yarı6 
akpmlatanltula hareket edeceklerdir. 
İnönü ile Bayar Izmitte trenden ine
rek k~ğıt fabrikasının açılma törenin
de bulunacaklardır. 

Şimali Çinde Yeni idare işe Başladı Yunan Kralı 
4rnerika Telaş Ve Endişe içinde. İngilizler Atinacla 
. Japonlara, Japonlar 
h1gilizlere Sinirlendiklerini Gizleyemiyor 

Bir Japon Fırkası Yeni 
Pusu Kurmuş 

Ülkenin Sınırlarında 
Bekliyor 

ha'l'iençin, 25 (A.A.) - Şehir, dahili 
clı rp tehlikesine maruz bulunmakta
ti r. Örfi idare ilan edilmiştir. Muhta
lc~~~f taraftarı Parti'nin silahlı kuvvet 
~~11 e resmi Çin zabıta kuvvetleri so
-._ . arda dolaşmaktadır. Maamafih 
~ı~etin gergin olmasına rağmen 
~a dıye kadar bir el silah bile atıl
bir ~ııtır. Muhtariyet taraftarları, şe
~d aricinden takviye kıtaatı almak
)i ırıa~. Bu kuvvetler, kendilerine ta 
~ ~dılmiş olan mevzileri • hiç bir 
ltıi ~ıay~ maruz kalmaksızın - işgal et
ttı!b~rdır. Bazı sivillerle zabitler, oto
~k •lle caddelerde dolaşmakta ve bir 

1 Zecri Tedbirler 
İzah namesi 
Dün Geldi 

ırrı risaleler dağıtmaktadırlar. 

t :r okio, 25 A.A. - Tien
~~' ~en Rengo ajansına bil

ılıyor: 
''C ~ önüllüler Birliği,, a· 

~daki yarı süel teşkilatın 
iıı. utanı olan Uangm1nğ'
bı ıdare.ıi altında bin 1 erce tif tarıyet taraftarı göıte· B bulunmu§lardır. 
~tlUrılar, hiçbir mukave
ledi e kar,ılaşmaksızm be-
d ... : Ye konağını, Jandarma 
-rea· . d . •nı ve Mukden. Pekin 
e~•r1yo]~ idaresini i§gal 

·•aat erdır. 

Muhtariyet mera-
l> k· simle ilan edildi 

ltıuh~ı~, 2~ (A.A.) - Şarki Hopei 
'l'\ltı rıyetınin ilam töreni bu sabah 
llbıı~~vda askerlikten tecrit edilmiş 

adnıiniıtratöril Ying-You-

SiyaMıl komite feli General 
Son-Şen~Yuiıan 

Kang tarafınpan .yapılmış ve mumai
leyh yeni idarenin başına geçmiştir. 
Ying-You-Kaı:ıg, gümrük rüsumu ile 

• IArbsı 9 uncudaj 

Zecri tedbirlerin tatbikı hakkın· 
daki hazırlanan izahname dün 
Türkofiae bildiı-ilmi.ttir. ihracat 
tacirlerimizin, durumu iyice öire· 
nebilmeleri için hazn-lanan bu izah 
nameyi aynen yazıyoruz: 

"20 lkincite,rin 1935 e kadar u
zatılan 4 Nisan tarihli Türkiye İ
talya Ticaret mukavelesile kliring 
anla,maaı bu tarihten itibaren tek
rar bir ay daha temdit edilmittir. 
Ancak Akvam Cemiyeti irtibat ko
mitesinin misakın 16 ıncı maddesi 
mucibince cemiyet azalanna teret-

r Arkası 9 uncuda] 

Kral ikinci Yorgi 

Kral dün sabah Atinaya ı~ldi, 
büyük törenle kartılandı. Kral ilk 
it olarak Yunan uluıuna milli vah
det ve çalıtmayı telkin eder bir be
yanname neıretti 

[Kralın geliıine ve karfılanı11na 
ait haberler 9 uncu aaylada] 

"ULUS,, un Dil Yazlları 

Kuvvet 
"Kuvve, kavi, kuva,, ve "kuvvet,, sözlerinin etimoloji, 

morfoloji ve fonetik bakunından analizi 
KUVVET (1) (2) (3) 

Kuvvet kelimesinin etimolojisini 
ararken (kuvve), (kuva), (kavi) 
sözlerini gözden geçirelim: bu keli • 
melerin etimolojik tekillerini alt al
ta yazarak mütalea edelim: 

(uk + uv + eğ) 
(uk + uv + ağ) 
(uk + av + iğ) 

(l) uk: Her liç kelimede, aynt ıe-

7 Arkası 3 üncüde J 

2000 
Lir lık · 

Hediye 

(TA n ) ı n kadınlarımız va 
kızlarımız arasında yuva 
sevgisini arttırmak i~in 
hazırladığı büyük müsabaka 

Dört kısımdan mürekkep olan bu müsabakamıza iştirak için 
kupon göndermeye lüzum yoktur. Her ev kadım müsabakamıza 
kayıtsız, şartsız girebilecektir. Müsabakamızın ayrıldığı dört kı· 
lsıIJl şulardır: 

A - Dikit ve biçki 
B - Yemek piıirmek 
C --- Çocuk bakınıı 
D --- Ev idaresi 

Bu kısımlar için ayn ayrı imtihanlar yapılacak ve imtihanlar latan· 

bul Kı::ıc San'at mekteplerinin mümtaa itlare ve tedria heyetlerinin n•· 

aaretine tevdi olunacaktır. 

1 - Mümeyyizler, ev idaresi, çocuk bakımı, dikiş - biçki ve 
yemek kısımlarında temayüz etmiş kadın ve erkek öğretmenler
den teşekkül edecektir. 

2 - imtihanlarda lükse ve servete değil, yalnız ehliyete bakılacak, 

en fakir ev kadınının ehil olduiu takdirde kendi vasıtalariyle kazana• 

bilmesi temin olunacaktır. 

400Ev 

Kadınına 

Hediye 

"" . 
verecegız 

Müaabakamızın dört kısınma girerek ev kraliçesi ilan 
edilecek olana, diğer kazananlara dağıtılacak 2000 lira
lık hediyeden ayrı ve fazla olarak 750 lira değerinde bir 
kürk .hediye edilecektir. 
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Düşündükçe 

Yukarı kat penceresi 
Ölümünün yfrmi bet inci yıldönilmil 

•esileıile Tolıtoi, bat ta Sovyet Rusya 
olarak büyük ve küçük bütün medeni 
milletler tarafından hatırlandı. itiraf 
ederim ki bu "büyük ve küçük btıtiln 
medeni milletler,, ıözünde biraz: mü-
1-lağa vardır, çünkü biz, ne resmi, ne 
de hususi olarak, cihantilmul kıymeti 
nisbetindc onu anladığımızı ve saydı
ğımızı def il, tanıdığımızı bile isbat 
eden hiç bir iprct vermemittilt. Bu 
genit kültür merasiminde bir derke
nar ola-ak bile ;urümiz yoktur : Ne 
Kültür Bakanlığı, ne Universite, ne 
matbuat, ne ıençlik, ne Halkevleri, 
ne teker teker muharrirler - bu a-ada 
tu utırları yua:ı adam da -, hiç kim
ıe, Anna Karanin müellüini anmadı. 

Kadık6y su flrketi 
S.bn alınıyor , Ne Dersiniz? , fı<UÇUK HABERLER 

e Açık olan lstanbul hukuk işleri 
direktörliliüne ıetirilecekler a: asında 
htih ilçebayı Haluk ile ilçebaylardan 
lzzettinin isimleri geçmektedir. 

Hoı. bu küçük sütuna onun steple
ri ve kıt'alacı dolduran büyük ıölge
sinin bir minyatürünü sığdırmak ta 
mümkün değildir. T ek bir fikir ve 
edebiyat mecmuası olmayan bir mem
lekette ~>na ait bir etüdü nqredecek 
vasıta da bulunmaz. Hiç olmazsa o:ıun 
F·ansız gazetelerinde çıkan nqredil
memiıt hitıralanndan bir parÇıayı ıil
tunuma alarak Okyanustan bir damla 
taşımıt olayım. 

ölümünden birkaç yıl evvel, 1901 
Mayısında Tolstol, hususi defterine 
§U aatırlan CCÇi:Jyor: 

"BuR!iin, 20 Ma,.., ._ öliiıuia, ,._ 
tıi öteki ha;Jllta ..... , ........... 
emniyetini " ...-..ı ...,._. Ba 
müstakW haJM ili pıauu ... 197-
ndil .. ilir. 8iriacUi a ....... hQ+wlı
im hinnndadır: OrMaa ~ tiy-
ler 6rpertici ............. pülür •• 
lcoricui.r; ötdıi ........ daıh11 yU • 

kancl., nh hiallDdad .. , oraclan da 
lfık ft M+İnç Priinür•n 

Tolıtol, maddeci iddialar tarafından 
benimsenmek istenmesine rağmen, 
öHlmden tonra insan ruhu:ıun daha 
aydmbk bir hayata kavupcafma da
ima inanmııtı. Bütün cerleri phittir. 
OlümU daima Allaha yaklqmak uyan 
"'basil ı.delmevt" mflellifi. pliba hiç 
alclanmamqtır, çünlril ruhunun salta
natı, ölümünden yirmi bq yıl tonra. 
en materyalist kafalar flatilne kadar 
uzanıyor ve maddenin b&reketlerin
den bafka ft"'bk imklm kabul etme· 
yenler tarafmdan bile tebcil ediliyer. 
Ruhunun yukan pencernindcn sey
rettiği istikbal doğru imit. Bir kere 
daha anlayabilsek ki hakiki yübeliı, 
ruhumuzun yu.Jcan katına çılrabilmek
tir. Apfı aktta hayvan tarafımır: ya
tar ve o pencereden ftrlrtm hudutsuz 
ve cenit mansarası delil, öltimün bu 
manzanyı kapatan limaiyah dtnan 
1ar0n~. 

Bu ahır pewrHhrin ....... ...., 
kilelim ve merdivf'ni çıkalım. 

Peyami SAFA 

Yerli mallar haftau 
yak1uıyor 

12 Birinci.kinunda arttırma haftası 
başlayacaktır. Bu hafta içinde ilk ve 
diğer okullarda yerli mallan ve arttır 
ma hakkında talebeye konferan•lar 
verilecek, okulların münasip yerleri
ne vecizeler asılacak, yerli yemi~leri
mizin faydalan anlatılacaktır, Hafta 
içinde okulla-da müsamereler verile
cek, hava müsait olursa pazar günü 
de ımirde bir ceçit töreni yapılacak
tır. 

Başmüpvir Denizyallarm
da incelemelerine buladı 
Ekonomi Bakanlığı Başmüşaviri 

Fonder Porten, mürakıp Fahri ile 
birlikte dün Ankaradan ıehrimize gel
miştir. Batmüşavir, dün Denizyolla·ı· 
na giderek Genel Direktör Sadettinle 
görütmüş ve bazı incelemelerde bu
lunmuştur. Fonder Porten, ıeh·imiz
de açılacak olan yeni fabrikalann ac;ı· 
lıt törenl.-inde bulunduktan ıonra 
Ankaraya dönecektir. 

No. 101 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 
Premeı ayaia kalkb ve orta aa

Jona doiru yürüdü. Bütün snap 
kendiaini takip ediyordu. Kapaua 
önünde, Premeı, uıakJarmclan biri· 
ne, caabanclm önüne bir auaclalya 
konmumı, müziiin auamaamı •• 
davetlilerin orta salona çafmlma
ıını emrettıi. 

Bitiha bunlu yaprldıktaa IODI'& 

ı•nç bir adam, Cemileyi .tinci• 
tutarak cazbandın önüne ıelcli a 

- Muhterem davetlil•, eledi, 
timdi sise tair Nahide Hanaa, 1ı .. 
di fiirlerha-ln baınlanm olmyacak 
tJI'. 

Bir alkıt koptu. Cemileni• biru 
ıöaleri kuannqtı. Ba kalabalıim 
önünde bir aaadalyenin fbthe çı • 
lnp fİİr okumak. ~ecli sekiz lri'11ik 
bir gnıpun ka ... ıanıa 1;ıkmıya ben
zemiyordu. Altcr, b;ttili •e aeı ke • 
ıildiii halde, Cemilenin kul"klarm 
da biraz evv"I b"11lrvan uiultu srit
tikce artıvnrdu. Bütün Rhlerin lren 
diıine dikilditini hiuettiii için önü 
ne baktı. Sonra kolundan tutan 
senem yardnnile sandalyenin ibtü-

- cıktı. 
Bir allna daha koomutta. 

Kadıköy Su Şirketinin satın alın • 
ması Nafia "'! ekiletince kararlaıtml· 
mıştır. Bu Şırket 1306 senesinde tesiı 
edilmi; tir. imtiyaz müddeti 7 5 sene
dir. lmtiyu müddetinin bitmetine da
ha 30 sene vardır. Fakat tirketin 1939 
senesinde hUkQmetçe satın almabile • 
ceği hakkında mukavele.inde bir mad 
de vardır. Bu maddeye ıöre Baymdu 
lık B_akanbğmm satınalma işinde na
sıl bir tarzı hareket tcçeceği henüz 
bcllf deifldir. ----

lı<UL TUR 

Kimaeaiz talebe için yurt 
yaoılacak 

Maarif Veldletinin yardımile Uni
versite iki buçuk milyon lira ödünç pa 
ra alacaktJ. Bivoloii enstitüsünün bir 
an ö~ce bitirilmesi için bu paradan 
21 o bm llraı alm11111tır. Şimdi rerlyc 
kalan paramn almmasma ait formaU
telerle ufratıbmktadır. Bu para ile 
bi·er Şimi Ye EnatitilaU bir de Kimse
siz tal --~ yu~du binaın vaorlacaktır. 

• Unıverııte bahçesinde yapdmak 
ta olan ra~thanenin kubbesine bat • 
lanmıştır Bır hafta sonra bu it bitmit 
olacaktır. 

• Avrupaya tahıile gönderilecek ta 
lebe için Univenitede bir imtihan ya
Pıbmttı. Kimlerin kazandığı ancak 
bu ay sonuna doğru anla,ılacaktır. 

BEYO~LUI 
- Ah Beyoilul Vah Beyoflul o rnanaarcuı midemizi bulandır

diye bir ıarlıı vardı. Bu fimdi bir malıtGllır. F alıat ne diyebiliria. Bu 
Mile İmli olobilir. bir aabıta İfİ delil, bir belediye iti 
B~70llu cacltle.U.in ilri yan eo- rle dcfildir. Bu bir tmiye, bir a

hlr1'mmn lıaroıtlılı lcö,.1-ile bir _ lııkanlılı iıülir. Çoiablıiı Natler
liktc •ece •aot on birden .anra bir de ayn bir mesiyet oluyor ve onu 

)'Gpmıyanlar o Natlerde oradan u-
hayag/ılı Nrpa luılüae ••lmai tanaralr ••çiyorlar. 
ne bir uayq ne tle belediye ifitlir. Kendi kendimüıc •oru.)'Oruz: 
Bu IGtlece alıitlen a71p tl.,.ifen Gece Beyoflunılan yaya •eçntelr 
pylerin finuli itiyot haline girerek için mutlalıa •arlaOf, çirkel, miite
çolalmuulır. Siıt.....ran lravıile cauia ve araa nu olmaınu lci.zun. 
ue Sotulr çocuiayla çılıan aıleler d 

ır. 

bq cıulde7i o •aite naitrolyöa afe-
rin• maru •ir nuntaJıa pi •eç•r- •Halkı tedirgin ediyor diye, fJü-
ler. Şehrin bütiin tartanı o aaatte )'iilı caclclelerden yofurtçu, hamal, 

lriileli 8Gfıcı •eçirmiyoruz. Muay
ue ondan Ud •cat 80llrGYa Jfaftİ ya 
••aıp aılNııweafı, .,. lıwp hbara. )'en •atlar dııında yük arabcuı 

lramyon brrokmıyorua. Şehrin 
calı, ba ,,aıulen lıflTaltola dipce-
li ..,.. lıaılar,,bütiin ,,..,..o; Hitan rnanacıra.ı ııüael olnın diye mal 
lıalclınmfGfl J!Gparolı ltol •eaer. ealaibini bincuını boyamaya icbar 
Oniine plene omaa oarur, dilı ba- ecliyonu. 
,,.,._ Bıyılı bilrer .,. yarli olyara Bütün bu Nyılılılanmız, aacd 
ber6at H baia,.lı bir manaara on birde Beyoilu cadde.ini tlol
•Öderirler. daram yıllfllı, •ırnC1fılı iapirto lıa-

Herlra içlıi içer. Faltat Beyoflu badayılannın laallıa ycıptılılan le
h6adayılan bunu .n Talıam- na te.irler yanrncla nar gibi kalır
ılen Galatuaraya lıGllar olan cıuJ. lar. Aal banlan temialemenin yo

deye ali ,,..,,..,,, cah •tnwılr .,. lana bulNlı. 
behimi bir ,,Uluelılilı claymak için B~ böyle diifiinüyoru._ 

e Yalovada yeni bir hayvan çektir
me istasyonu inp11na karar ve: ilmiş 
ve bu it ekailtmeye konulmuştur. 

• Haaeki hastanesinin doğum •e 
intan! hastahklar paviyonlarına aaan
sör yapılması ka: arlaştınlmıttır. 

BELEOiYE 

Muhtelit Mahkemeler bhaf.· 
ımm boşaltılması iıteniyor 

• Hukuk Fakültesi kütüphanesi 
için ton aylarda muhtelif dillerden 22 
bin liralık kitap utın alınmıştır. 

• Bu yıl olcunluk imtihanlarında 
bir srnıptan kad"'"""tvanlarrn vüktıek 
tlıbıile devam edebilmeleri için tek
rar imtihan edilmelerine Kültür Ba
bnbimca izin verilmitti. Dün her 
mmtakada imtihan1ara başlanmıştır. 
imtihanlar perıembe akpmı tamamla 
nacak. cumadan sonra da sonuçlar an
ıa,ıtacaktır. 

İçerler. Diieri uar iri bu cacldenm Siz ne dersiniz? 
\... .,_"""'™ -·-·~------·--·-_.) 

Belediye, Muhtelit mahkemeler ıe
ncl a;.nlıfına bir tukere göndermif, 
muhtelit mahkemeler binasını kendisi 
satın aldığı cihetle buranın en geç 30 
Birincikinun akpmı bofaltılmıı olma 
smı bildirmittir. Genel A janlılc mc~ 
leden hemen hülrfuneti haberdar et
mit. ya kendisine münasip bir bina 
gösterilmesini veya itlerin neticesine 
kadar ayni binada kalmalan için be
lediyeye icap eden emrih verilmesini 
istemiştir. Türk • Fransız mahkeme
sinden gayrı bütün muhtelit mahke
meler itlerini bitirmiılerdir. Bu mah
kemede ise 14 dava kalmıttır. Bunla
nn bitirilmesi için de mahkeme bat
kanmın Istanbula celmesi beklenmek 
tedir. Baskanın ne zaman geleceği 
belli değildir. Birkaç aydanbe-1 muh
telit mahkemelerin cenel ajanlık kad
rosunda hademe de dahil olmak üze
re dört Türk memur kalmııtır. 

e itfaiyeye yeni motopomp alınma 
ıı için ebiltmc açılmııtır. 

Haliç Şirketi 
-

Yeni idare Seferler i 
• Univenitede yeni yapılan Biyo • 

loji enıtitüsünde tesisat henüz bitme
mi!tir. Bu yibden bu enstitüde dersle 
re ikinci aömcst· de başlanacaktır. 

Çoğaltmağa Karar Y,erdi 
Çekoıfovakyah b1r gazeteci 

ıehrimiı;de 

• Kızak yerinde ve atölyedeki me
murlar da Belediye emrine geçti 

Çekoslovakyada çıkan almanca ve Belediye, Haliç vapurlannı i!let-
macarca birçok caznelerin muhabiri mek üzere kurulan muvakkat idare 
Conte Yulyoa, Fililtinde yaptıfı bir heyetinin Akay direktlSrtutu binaaın
tetkik cedlinden dönerek tchrimize da, ifletme müdürü Hasan Baırinin 
ıelmtftlr. Çek cueted, fark memle- Galatada seyriaefer mCTkezinin altın
llftllrl ft..biUNı- l'Urkiye hakkında .daki dairede, hesap ve muameliı ka
,ıiiıııılılr y ' P .... 171 .... •Ullmıllllrta. ... ~.tQI~~·~· ~p.~-.Jllılit...-~.a.a.&M;i.'. 
dit. odalarda çalıpnalanna karar vermit-

Dökmeciler çok duman ÇJ· 

kartmaclıklarmı söylüyorlar 
Silleymaniyedeki dlSlnnecilerin dük 

kanlarım tahliye etmeleri için, bele· 
diyece bir kısmına üç ay, bir kısmına 
da altı ay mühlet verilmittir. Kendi
lerile göriitülilınüz dökmeciler diyor 
lu ki: 

- Burada bir kurıun fabrikaeı var 
dır. Bu fabrika fazla duman yapıyor. 
Dumanı azaltmak maksadile uzun bir 
baca yapılmıttır. Biz dökmeciler, dük 
kinlarmuzdan pek az duman çıkart· 
maktayız. Belediye bize Uç ve altı ay 
milhlet verdi. Burası 350 senelik bir 
san'at merkezidir. Burada 43 dükkin
var. Bet dükkin evkafa aittir. 

Diğerlerinin huıuıi sahipleri. var • 
dır. Belediye bize baıka bir yer gös
termedi. Eğer camiin etrafı temizlen 
mek isteniyorsa, bizim dükkanları • 
mızın üst kısmında ve baçaları bulu
nan, camiden uzak bir yerde medrese 
ler vardır. Bu medreseler bize veril· 
sin. Kinasmr veririz. 

Bize bir yer ıöıterilmeden, fimdi
ki dükkinlınmm · tahliye etmemek 
için lizımgelen yerlere batvurduk.,, 

c.ımı., sandalyenin ibtiacle ıa
rip bir tanda aıtaa aarhotlujuna, 
ba,dönmeaine ratmea annzm ha
tırladı ki. tiirler çaatumm içinde 
•e çaatuı ela telefon oclanaela kal 
nuttı.Siirler ezberden olmyabilece 
iine hiç emin cletilcli. Y _.. İmDek 
iıter ıibi bir hareket yaptı, fakat 
Mbebini anlatmaya mecbur oldu -
tuau diifünerek doinaldu, balkın 
yüzüne balmuya bile cesaret ede • 
mit .... k, ancak Öll mral .... a otu • 
raa •• kenarl .... a a7&kta cluran • 
lann cluyabileceti botuk bir aeı • 
leı 

- Çantamı telefon odaunda 
UDUbnUf1118. , ........ okl17amıya • 
,.. ,l'._ ,.~'· ·--..... n~a içtim, akıl 
k,. lmadı lef... Dedi. 

Dafttlil• 1"a sisleri bulamlr bir 
tefsirle karplachlara Kimi 71rinü 
barafhn'U70", kimi itina ...mali 
hul"r~ s.,.filr• """lftwn-ch-..w. ı..:Tfti 
ele teJlld)phai belli etaalJıwdu. C. -
mile çaataaım almak lçha aandalve
•• inerken, claYetl:ler aramıda 
bir kah1Eaha koptu. Tek bir erkek 
Mil rilGYOl'du. Yan merakla. yan 
da Mire ile Cemile tekrar dofrul -
.1 •• .,_ :11ır -'·'· '-·- '- ........... ft•r· 
lale ve keskin RÖzlerle halka baktı. 
Glil• adaan h ..... ıinDiittG: Hül 
ki' J.f;•Hci aiilüyorf 

Cemilenin ıözleri karardı. Büyük 
yük ltir öfke dAl•au lriltiia ruhuna 
vurnauttu. Ba silütün .n.,..t iati • 
claclmı ela ıu...cliyordu. Y _. ine • 

tir. Soıyetenin üç numa:alı vap.ıru 
köhne olduğu için, Haliç motörü de 
imme hizmetile alikaaı olmadıiı ci
hetle tesellüm edilmemiıtir. Sosyete
ye ait kızak yeri ile atelyeye de bele
diyece el konulmut ve buralarda ça
lıpn itçilerin belediye namına çalııtı
rılsnaları için kayıt itine baılanılmıt
nr. Muvakkat idare heyeti, yeni bir 

Zimmetine para geçiren 
Belediye tabıildan 

Şehremini Belediye tabsildarların
dan Auııun durutmaama, dün, ağır 
ceH hakye:-inde bakılmqtır. Zimmeti
ne para ceçirmek suçundan evvelce 
Uç ıene iki ay hapse mahkilm olan 
Asım, bu defa dip koçanlanna eksik 
yazarak 14 lira 81 kurut zimmetine 
ıeçirmekten suçlu bulunuyordu. A
sım, aorcuda e .... itiru etmemiı, dip 
koçanlarmdaki yuınm kendisine ait 
olduğunu aöylemiftir. Müddeiumumi 
muavini Muhlis, bu bldlaenin eıki 
suçun devamı mahiyetinde oldutunu 
sövliyerek temyizde bulunan diğer ev 
rakın tetkiki için muhakemenin tehi
rini istemittir. Mahkeme, duruımayı 

cek oluna billün aalonn kalakaha
yı baamaımdan korktu. Buraya ıel 
clifindenberi içinde hapaeclip clar
clafa müCadele hını anuzm kab ..... 
mıttı. Katlannı çatarak •e batını 
ileri uzatarak Hulkiye halrtl, kolu· 
nu yakan kaldll'dı •e b.airrdı: 

- Ne p lü,.onua? Ben tiyato -
r11 mf .. ..,, ..... ~ ... -" v .... ; •vl; ··~"'"'' 
yalnız bll'akarak benim pefimden, 
batkalannm pefinden dolaftıim 
yetmiyonnuf ıibi timdi de benim • 
le ze•kleniyor muıun ?Oç alıyonun 

ıefer tarifesi hazırlamağa batlamıttır. 
Bu tarifede ctaa, ıeferlerin zamanını 
kıultmak, adedini çofaltmak olacak
tır. Bunun için tirket zamanında faal 
1-lde olan 8 'Rpur yerine, tesellüm e· 
dilen 12 vapur da if.:~!:::; Sos
........ ..._ 1M9 .... 
diye namına telefon idaresiyle muka
vele yapılarak muv~kat jdare heye
ti. emrine geçirilmittir. Belediye, ken
dı memurlarından mütehasanlar yeti' 
ti:-inceye kadar ıirketin idaresini A
kay memurları itleteccktir. Yapılan 
tetkikler, Ha1JStekfYolcu na"flfyatının 
bulflnldl ftl)urlarla temin edilemiye
ceğini göıtermektedir. 

Karadenizde fırtına tekrar 
şiddet1endi 

Karadenizdeki fırtına, birkaç gün • 
lük faaıladan ıonra tekrar fiddetlen
mitti ... Ba.ıı küçük vapurlar tekrar li
manlara ıığınmağa mecbur olmuşlar
dır. V elapit isminde kereste yüklü bir 
Yuıoslav ıemisi fırtma yüsünden E
reğli limanmda karaya oturmuştur. 
Geminin kurtarılması için çalışılmak
tadır. Son büyük fırtınada 220 yol· 
cusile Şile önlerinde kayalıklara otu
ran Ge"ze vapurunun kurtarılma işi
ne başlanmı§tır. Gemi Kurtarma Şir
keti vapuru kurtardığı takdirde 4500 
lira alacaktır. 

baılra ıüne bırakmııtır. 

b9ndea delil mi? Çünkü sana 7'1z 
Hnneclbn. Vermem de . 

Cem.ile lap kırmızı keailen 7'1zÜD 
de foaforlu bir panltile yaaaa ıös
lerini da•etlilerin hayretten ıerilea 
)'izleri üatilnden hızla ıeçirerek 
dofruldu, sötıünü titirdi ve daha 
yüksek sesle devam etti: 

- Bana Karasümriiklü deli Ce
mile derler. lımim Nahide filan de 
fil. Şair de deiilim. ilk mektebin 
dördünc6 sınıfmdan fazla tahsil 
•önneclim bea .. Dojru clüriiat kıaa 

e Saraybumunda buluna:ı metruk 
ah~ap vaour iıkelcsinin belediyece 
yıktırılmauna batlanmııtır. . 

• Belediye kanalizasyona ballı li
ğımlan temialeyebilmek için IAğmı te-
mizleme tanlclan almaya batlamıttır. 

POLiS 

Poliı ve jandarmayı fatD'• 
tan bir adam 

Evvelki cece aut 18,30 da Uıkü
darh Zeki isminde birisi Yalova jan
darma karakoluna müracaat ederek 
sebıe ticareti yapmak için Uıkildar
dan Yalonya. &ditken Jolda Uç kiti 
taTafmdatt teJadft edilerek 80yuldutu-

-na ldd" 'ltftilflb'. f...a.ril!am' awhal 
faaliyete geçerek yollarda çalışan ame 
lelere kadar !ier&esi sot'ğuya çeliniCğe 
baflamııla·dır. Bu fevbllde tahkika
tı gören Zeki nihayet dayanamıyarak 
bu işi kendisi uvtlu.rd .. ~-.-mac et· 
atlJtlr. ffpılan incelemeler Hakkı i• 
minde biriniıt Zekiye 24 li~ verdiif· 
ıf. fakat bu patalaTI yiyen Zekinin ni
hayet bu tekilde bir dalavere uydur. 
dutunu meydana çıkanmttır. Zeki ev
rakı ile Adliyeye teslim edilmittir. 

• MalGlpziler Cemiıflinde Hay
dar adında bir çocuğa Sallumeöğütte 
2102 numarab otomobil çarpmıı ve 
Haydar muhtelif yerlerinden yaralan
mıştır. Şoför Hasan tutulmuttur. 

e Fatihte otUTan kunduracı Tev
fik, etiyle Unkapanı köprüsünden ce
çerken komisyoncu Necati adında biri 
nin sarkıntılığma uğranuıtır. Necati 
yakalanmııtır. 

e Küçük Muıtapaat caddesinde 83 
numaralı evde kumar oynayan Yuıuf, 
Mahmut, Halil, Ferhat ve Halim ya
kalanmıılardır. 

1 

bir mektup yasamam. Demin içer
de okuclutum tiirln• bir taae • 
aini Tahsin para ile batkaama yaz. 
dırdı. lkiei beaimdir ....... bir ilci 
saatte UJ'climlam. Şair delilim 
ben. Yalan, Hal ....._7& lüle için 
ıetirdil•. Şimdi aalatacaiım. içim 
de kalmaam. Bofalurum eonra. 
Bundaa faslaama cla7aaamam. Çok 

' içtim bu ıece. Fakat timdi hem 
aarhotum, hem ele aihnim çolr açık 
sözlerimi eonuna kadar dinleyin. 
Kim ,.erinden kamlclaraa yüzünün 
karası Tardı. Cünkü '='• her teYİ 
rttmfoh'n aövli•ec:,.~"'9. Pnt9t-•• 
benim baaruma baı..aaın. Cok 
yükaek IJalpli, i7i bir kaclm o. Elin 
dea ı•I" dGnya~a iYilik eclecek. 
Onu ela anlatmm, Mdea. Fakat 
tunu dinle,;. fllr ince. Bana Kara
ırümriildl d.U c-lle clerl•. Na. 
bide filb cletlllm. Ne itim mi •ar 
buralarda? U-.. Aman .. Una hi 
kln .. Ama flyle Wr anlata,... ela 
dinlerin. SiM eti-. lblm Rtea. 
Rllr~•·I"""'"' .1, """atan ~'-"" 
hır. lıte thndl tfntora "•llYOf', 
Ben an.leyim ..... ltter sllh. ia 
ter Afla'f'llll 

Riitün h•lar dilrfht;•ti. Bütün 
.,;; .. ı,.. parlworda. CamiJ.ııft;n ala • 
b;ldiiine ileri ,tdeltileceiini kes • .. !..... T1th•:.. a.,,. ,...,.,, 1.,,,..1 •• 
1tvarak .. .,... ;"":'""'ek 1rarar1• vak 
'""rvordu. r. .. mile onun •eJ;Ain • 
den m•k .. dmı anlı.arak 1.afırclu 

- r .. "'" V,.1'la11"'" .... ,." ..... •• ce-

Güniin i~inden 

Deniz liaeainde bir yeni 
onur 

Türk deniıcileri Barbaroıtan aaot' 
ilk defa olarak bir büyük Türk kJlr 
sının onuru önünde bat eğdiler._ ___ ..., 

Heybcliadanm o epi:ı De~ 
mektebinde bir Atatürk büıtüniill ,. 
kilişi üzerinden geçen iki gün, A• 
türkün ancak iki cündenberi Türk~ 
nanmasına bir saygı ve bir inan olu .. 
ğunu deiil Atatürk saygısının ve/.fl' 
ttlrke İnalUflll Tilrk cemidliiinclC il' 
tık bundan bayle nesilden nesle dff" 
redilecek bir killt. bir mezhep, bir tt' 
rik halini aldığını, denizci k~ra~ 
una ilk katık atılırken bir ~
denizci ocağına doğru atılan ilk J1I" 
da bir otur ve dünyanın en p.cl ~ 
rıtılıp olan denizci üniformaaınJJl 
giyilişinde cenç gözlere yeni uf~ 
ıçacak bir irtat olması demektir. 

ilen, bir mermere kazılmıt "?ti~ 
bi fil'""1u babriyei phane'' fi~~ 
tatıdığı günlerde girdiğim bu! etı 61 
bulunur Tllrk mektebinde her 
nulan şeyin "Barbar~!" seai ver 
ni hatırlarım. Zira BITbuot o ı · 
de Türk denizciliğinin o &ününe ıır 
dar onurladığı tek Tütk kafaırlldrıtt 

O devirde mektebin hünkl~; il! 
releri vardı, Abdüwi%in otrdu 
koltuk vardı, ve ötede beride 
Selimden, ikinci lıfahmuddan hl _ 
tar bulmak mümkündü. Fakat ne " 
prda bekleyen nöbet neferi, ne 1" 
şık nizam talimleri yaptıran ba~lt 0 
Şevket, ne sınıf zabiti Celil, ne -; 
zamanki direktör, o ince duyıü!ll_~ 
gun kafalı adam, musikiden aaSC'~. 
ği kadar anlayan ve aıkerliii bir '
siki bestesi ıibi eli altına ciren ~ 
tatlı tatlı ıindiren Miralay Şevket.: 
biri ne eskinin, ne de o güıı~~ 
Tiriyomvira, kiıh diktatora Jnlll" • • 

olan ıiyasa, ordu, ve donanma ~ 
nnda Barbarosun ocağına tafdl ...it 

maverai bir kıymet sezmiı deği11_.,-
0 ocak bir hükümdar, bir AmiraL~ 
Bafkumandan vekili resmi. _!:.ı 
yaldızlı yakalı bir Sadrbam ~A 
karıısında daima büyük bir ~ 
göıtermiıtir. Duvarlımnm dev&Jll 
&iden temizliğini nesilden nesle ..,
redilen bu titisliğe borç)uyus._ • .-Jllt' 

ltte bunun içindir ki Dıenia ~ 
de Atatürk .büstünün açılmall ~ 
ırurunu dünya tarihinden aJan 
denizciliğinin Atatürkü tek ~ 
kendisine bir .ıurur kaynağı ~ · 
olma11m ifade eder. o1f" 

&ki ~kı.b~Rı yakın zalJJ' 
kadar hiç J>ir otodteye re~ ~ 
riıı.:clııınd-. bat -etmeftt. ~ 
gönül Ctdrllih9• ..... ,ı-""11!t "P 
bu je1tiıt ~ -ı'1iıini cöze 
bir delildir. lf 

. . N izamettin NA!---

OKUYUCU MEK f~ 
Şirketihayriye vapurıa.....-

clan ıikiyet ,_. 
Beykozda Şerefin lmnaı Ya~ 

ıaaile aldığımız bir ıikiyet 

bunda deniyor ki: ,pi> 
"Kandilli Kız liıesinde çoc:-1

1 
p 

var. Alqamlan Köprüden '·~ 
kalkan bir vapura binmek ıneeb ..,,, 
tindedirler. Çünkü bundan ba~ dC 
pur yok. Bu vapura binmek ır- '1' 
bir ıaat yirmi dakika bekliyorı.t· ~ 
ıefere ayrılan vapur 48 nunıaraJı ~ 
çUk bir vapurdur. Ayni vapaır' P'' 
culardan ba,ka Kandilli, Kaba.;:.,tf 
latasarey, Feyziati liseleri t şır 
biniyorlar. Vapur çok katabal1~cr 
yor. Şirket acaba bu vapuru 
remez mi? 

a# 
kili Söslerimi •anda ~~ tr 
Hic kimM k ..... s .. Al" 
Yam MflDI•• J'lbnm. if'l()bll-.-.P'lllllP' ;p-

Tahsin BeJ bir adm claha 
IDallllfb. ,, 

Cemile ona clotra dö ....... 
Jaa•t panaafnu aallaclıı ~ 

- Ben aenin nekadar ,.-~
nekadar iyi adam oldujull11 

tac:atım. Dur bele. Kmadd~ 
Sonra yine halka döocliil ...at' 

- Evet! Bana Kar•~ -
deli Cemile d.ter. ~ .. ~ 
Pmriik timcli 7MIJOI'·· .;~ 
eli. lnammJOr _ ... _.1 ~ 
de yamyor, billlbl .ı... •1:1 ~ 
le sivanaclan Çdmıalll oe ~ ...-
time h.,.h97Jw plcll. .:-~ 
7akacakbm Cflnki.~ ~ 

!i!~~:=. ihtiP' ~ 
ala hlap itte ..... _. .... ~ 
ti. o adamı .............. ~~ 

. • f'' 
O ..... pa.-k açan, ~ M 
..U,.onlu çıkmak sa.allı ._ 11!,.';;, 
bcalrtnn m .. Lünm k• .... ur. 
kil T ahsini buldam. u.-.. ~Is 
hikaye .. Amm' ben kı.. ~ a
lim ... Bu al•• paıtırmad~ o. IJİt~ 
ıia yolc mu? Bir ile111 ır ·.ı~ . 
lem ... >.mma dotrlllllll~_s! ,.-. 
namueça bana bir ı ........ 
madı. 
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Baremde Değişiklikler 
Askeri Barem Cetveli de 
Yeni Sivil Baremine uyacak 
Ankara, 25 (Hususi muhabirimizden) - Sivil memurlara malı 

ıua __ Yeni Barem kanun projesi önümüzdeki günlerde Kamutay 
~~curneninde tetkik edilrneğe başlanacaktır. Bu Iayiha.ı:ıın ve ya-

nda Kamutaya sevkedilecek olan bazı bankalarla muesseseler 
~Ctnurlan hakkındaki Barem layihasının yeni ~ali sene başın
li~~ ~vvel Kamutay Genel heyetinde müzakeres~ . mukarre:di~. 
k ukumet bu proje esaslarına uygun olarak ordu ıçın de yenı hır 
b artun layihası hazırlamıştır. Bu layiha esaslarına göre askeri 
~rt;m cetvelinde yeni sivil barem cetveline uyacak şekilde deği

fl~lıkler yapılacaktır. Bu değişikliklerden sübaylar istifade et
tnış olacaklardır. 

itik O met 
~oktorları arasında 
"•Aişiklik 
~ Ankara, 25 (Hususi muhabirimiz
.;:ı) - Unye urayı doktoru Fuat 
ı.ı'navgat hükumet doktorluğuna, An 
ili" Ya Sıtma mücadelesinde N ecmed
tı. ın Nusaybin htikümet doktorluğu
C a,/ine ayni mücadele teşkilatında 
8' al Mardin hükumet doktorluğuna, 
g!.Yhan Sıtma mücadelesinden Cafer 

1~~tt1 ~ilkumet doktorluğuna tayin 
1 ınıılerdir. 

• 
~li Çetinkaya Ankarada 

\! ~nkara, 25 (Hususi muhabirimiz. 
rrı:n) .. - Diyarıbekir Demiryolu açıl
~ torcnine başkanlık eden Ali Çetin 
r· >:a ile diğer davetliler bugün şeh-
&ıııize dönmüşlerdir. 

liıva tehlikesini 
Bilen üyeler 

tı.' Ankara, 23 A.A. - Hava tehlikesi 
1 bilen üyeler listesi: 

t.!'kir Osmancık nalbant 20, Hamdi. 
iki" doğlu 20, Hazım Adagideli Öde-
3~1 20, İbrahim Nafi lskenderiye 

84•50, Said Koray 92,60, Tevfik Zihni 
d,:68, Refael Mddai IJI,20, Vitali Mo 
b 1 Mehmet Yorgancızade Antalya 
li~~ fabribst müsteciri 25, Mustafll 
~'-lı o2lu Cic.e,EnaLl\.ı..-:, köyü"" 
ciıtı ıu, uaffiır ~üh.nkereli Kars te-
~o/·t 40, Mustafa Bacakoğlu ehiler 
oğı Unden 20, Derviı Hacı Süleyman 
-.... u !biler köyünden 30. 

EKMEK 
~lediye narhı indirmeyi 

henüz yerinde bulmuyor 

Ankarada bir evde define 
mi varmış? 

Ankara, 25 (Hususi muhabirimiz
den) - Yeni açılmakta olan Sanayi 
caddesi için istimlak edilerek yıkılma
sına ka-ar verilen evler arasında bulu
nan eski Ankara ltqmiyet Direktörü 
merhum Dilaverin ofurduğu evde bir 
define bulunduğu iddia edilmiş ve id
diayı yapan evsahibi vilayete istida ile 
müracaat etmiştir. Vilayet bugünler
de bu evde incelemeler yapmak için 
hususi bir memur gönderecektir. 

B·-· - --, UÇUK ANKARA 
HABERLERi ------

• Ankara, (Tan) - Denizyolları 
idaresi için yeniden yaptırılacak va
pur projelerinin mütehassıs bir heyet 
tarafından Ankarada incelendikten 
sonra Denizyolları idaresine gönderil 
diğini bundan bir müddet önce bildir
miştik. Denizyolları idaresi mütehas
sıs heyetinin düzeltmelerine göre plan 
lan hazırladıktan sonra• şantiyelere 
tekliflerini yapmak üzere gönderecek
tir. 

• Ankara, (Tan) - Türkofise ge
len haberlere göre bu yıl Ege mmta
kasında elde edilen tütün mahsulü
nün hemen hemen yüzde doksanı çok 
iyi bir fiyatla §İmdiden satılmıştır. 

• Ankara, (Tan) - Türkofis tara
fından tütün duruaıunu incelemek ü
zere Trabzon, Tokat ve havalisine 
gönderilen ofis tütün raportörü Sezai 
Mümtaz pazar eünü ıehrimize dön
müş ve bugün .incelemeleri hakl$;ında 
Bakanlığa izahat vermiştir. 

• Ankara, (Tan) - Gümrük ve 
inhisarlar Bakanlığı Istanbul gümrük 
~crvic1,.rlnin vazife taksimatına ve me 
murların vazifelenne uAir bir tali
mat hazırlamıştır. Talimat yakında 
İstanbul gümrük başdirektörlüğüne 
gönderilecektir. 

• Ankara, (Tan) - Ankara Dil, 
Tarih, Coğrafya fakültesinde latince 
dersleri verecek olan Profesör Duber 
gehrimize gelmiştir. 

• Ankara, (Tan) - Ankarada i
kinci bir ağır ceza mahkemesi teşkili 
etrafında bazı Istanbul gazetelerinde 
çıkan haberi Tüze Bakanlığı ileri ge
lenleri tekzip etmekte ve böyle bir 
mahkeme te~kilinin asla düşünülme -
rrıiş olduğunu söylemektedirler. 

• Ankara, (Tan) - Tarım Ba
kanlığınca hazırlanarak Başbakanlığa 
verilmiş olan, benzine ispirto katılma
sı hakkındaki tayiha incelenmek üze
re Finans Bakanlığına verilmiştir. 

• Ankara, (Tan) - Cebeci mezar
lığı için yapılan su tesisatı ihalesi bit-

Adliye Memur
ları Arasında 
Değişiklik 

Ankara, 25 (Hususi muhabirimiz -
den) - Ordu hukuk hakimliğine Şe
bin Karahisar müddeiumumisi Hasan 
Fehmi, Şebin Karahisar müddeiumu
miliğine Erzurum müddeiumumisi 
Kadri, Gelibolu müddeiumumiliğine 
Artvin Reisi Hasbi Giresun azalığına 
Samsun azası Ali Riza, Kilis hukuk 
hakimliğine eski Çorum hakimi Is -
met, Erzurum müddeiumumiliğine 
Gelibolu müddeiumumisi Necati, Bile 
cik azalığına Burdur azası Necdet, 
Mersin azalığına Eskişehir müddeiu
mumi muavini Basri, Ulukışla hakim
liğine Kırkağaç müddeiumumisi Or -
han, Adana sulh hakimliğine Mucur 
müddeiumumisi Abdullah, Salihli hu
Jcuk hakimliğine Edirne aza muavini 
Rifat, Nevşehir müddeiumumi mua
vinliğine Ergani Osmaniye hakimi 
Hüseyin, Diyarıbekir aza muavinliği
ne Mardin ceza hakimi Ferit, Gönen 
aza muavinliğine Elbüstan aza muavi 
ni Bahadır, Karaköse azalığına Sür
mene müddeiumumisi Tevfik, Balıke 
sir aza muavinliğine hukuk mezunla
rından Kemal, Manisa Sorgu hakim 
vekilliğine Kastamonu so·gu hakim 
vekili Behçet, Manisa aza muavinliği
ne hukuk mezunlarından Hüseyin. 
Göle sulh hakimliP.ine Sarıkamış müd 
deiumumisi Hamdi, Ağrı aza muavin
liğine hukuk mezunlarından Ekrem, 
Edirne aza muavinli~ine hukuk me
zunlarından Abdülkadir, Kastamonu 
sorgu hakim vekilliğine Okçaada sor
gu hakim vekili Mustafa. Avanos sor
gu hakim vekilliğine Gediz so-gu ha
kim vekili Mehmet Reşit. Bandırma 
Sor~u hakim vokilliğine Gönen sor
gu hakim vekili Bahadır. Sevban mer 
kez kaddstro komisyonu hakimli~ine 
Aydın merkez kadas.tro komisvonu ha 
kimi Cevdet tayin edilmişlerdir. 

AnkarAdak; G? lJt.tasaraylı -
ların toplantısı 

Ankara, 25 (Hususi muhabirimiz
den) - Ankarada bulunan Galatasa
raylılar yarın saat 18 de Halkevinde 
toplanacaklardrr. Ankararla 400, 500 
lCadar Galatasaraylı ulunduğu sanıl
maktadır. Bunlar arasında yüksek ö
devleri olan bfrçok tanınmış kimseler 
vardır. Galatasa·avlılar anılarında bir 
cemiyet kurmak istemektedirler. 

Tivatro icin mütehassıs 
An'kara, 25 (Huıuai muhabirimiz

den) - Memleketimizde tiyatro san'
tinin ilerilemesi için Kültür Bakan
lığı Avrupadan bi rmütehassıa geti·t
meğe karar vermiş ve mütehassıs Karl 
Aber'i getirmiştir. 

Müfredat nrogramları 
Ankara, 25 (Hususi muhabirimiz

den) - Teklif edilen yeni üç okul 
müf .. edat programının bu yıl tecrübe 
mahiyetinde olarak bazı okullarda tat 
bik edileceği söylenmekte idi. Kültür 
Bakanlığı yeni programın tatbikını e
sas itibarile gelecek yıla bırakmıştır. 

miştir. Bahçe ve duvarın yapılmasına 
devam ediliyor. Mezarlık bütün tesi
satile önümüzdeki yaz içinde bitmiş 
olacaktır. 

fiy~lediye Narh komisyonu, buğday 
ta •tlarındaki devamlı düıkünlüğe 
.J~e~, dün, haftalık toplantısını yap 
Solcga lüzum görmemiştir. Piyasanın 
ı. hareketli geçtiği sıralarda her haf 

121• toplanmağı itiyat edinen Narh ko
h:fonu, buğdaydaki sukutun un fi. 
1, . ~rın.a aaklanamıyacak kadar açık 
12ı~1t!ne rağmen narhr değiştirme
.._rır, Tecim ve Zahire borsasındaki 
b, 1tla;ı gösteren rakamlara göre, on 
lıi: b~Undenberi buğday fiyatlarında 
ittb· ır yükıelit olmamıştır. Buna mu
)ı~ b~ğday fiyatlarında iki kuruşa 
IU1c hır tenezzül vardır. Bu düşük
"'i Un piyasasına tamamen tesir et
ltı 1 "•ıi}"Cttedir. Narhın geçen hafta
~~rtı.ıını lüzumsuz bulan ilgililer, ek 
iti lq fıyatlannın aynen ipka edilmesi
~, >;etle karıılamıılardır. Buğday 
ı.,. ~~ ııleri üzerinde mütehassıs olan-

ıyorlar ki: 

\!,:- Ziraat Bankasının müdahalesin 
bt •onra buğday fiyatlan düşmeğe 
c1,~1•rn~ıtır. Bu düşüklük on beş gün
~ ~tı, muntaazm bir seyir takip et
ltıe ~ır. Bu sukutun narha tesir etme
lliıt~ imkansızdır. Belediye, narh tayi
llaz e piyasadan başka unsurları dl 
ı, darı. i~ibara alıyorsa o zaman mese
ltid~iııır. Ve bu bambaşka bir ihtisas 

Göçmen Nakliyatı 

T8şımayı Büyük Vapurlarla 
Yapmak Zaruri· Görülüyor 

t.,, 

ilbay Ankaraya 
~•iırıldı 
A~ \'e Şa·bay Muhiddin Usriindağ, 
ile .\tadan telefonla çağmlması üzeri 
~ ga"karaya gitmittir. Duyduğumu
teçe 1't Muhiddin Ustündağ, Uraya 
e1ttrı:ır l!~liç idaresinin yeni ıekli ile 
lt,l\d" . 111 ve ıehir planı hakkında 
Safı 1;ınden maHimat alınmak üzere 
bu{'' nuıtır. Muhiddin Ustündağ, 
t<sw~lete ait doayaları da beraberinde 

'"fınll.t•• ......, --,ur. 

z Olıguldakta bayındırlık 
z işleri 

ltıiı~nguldak, 24 (Hususi muhabiri -
tuıd:~) - Belediye meclisi, Zon -
llerrıı· gın bayındırlığı için yeni ve ö
tirdi.1 kararlar vererek toplantısını bi· 

Dün akşam 1700 muhacir daha 
geldi, yeni kafileler bekleniyor 

İskan Genel direktörlüğünün, lç 
Bakanlığından, Sıhhat Bakanlığına 
bağlandığı ilbayhğa bildirilmiştir. 

Bursa Sıtma mücadele heyeti baş • 
kanlığından iskan genel direktörlüğü
ne atanan doktor Cevdet te dün Bur
sadan şehrimize gelmiştir.Cevdet dün 
İstanbul İskan direktörile görüşmüş, 
göçmen itleri hakkında izahat almış
tır. Sonra da göçmen evine giderek 
incelemeler yapmııtır. Cevdet, bugün 
Ankaraya gidecektir. 

Köstenceden Bursa vapurile gelen 
800 göçmen Geliboluya gönderilmiş
tir. Dün akıam da Nazım vapurilc 
1800 göçmen gelmiştir. İskan edilmek 
üzere Uzunköprü ve Edirneye gön
derileceklerdir. Bunlar bugün muha
cir evinde Hilaliahmer tarafından ia
ıe olunacaklardır. 

Bugünlerde daha birçok kafileler 
gelecektir. 

Göçmenler için çok miktarda pul
luk alınması kararlaıtırılmıştır. 

Vapurcularla yapı· 
lan müzakereler 

Diğer taraftan Köstenceden mem-

leketimize göçmen taşıyan vapurcu -
!arla yapılan müzakereler nihayet 
müsbet bir sonuç vermiştir. Deniz 
Ticaret direktörlüğü bu yoldaki an • 
taşmayı Sağlık Bakanlığına bildirmiş
tir. Bakanlıktan gelen emre göre der
hal nakliyata başlanacaktır. Yeni 
nakliyat Adana, Bursa ve Adnan va
purları ile yapılacaktır. 

Köstencede bekliyen 8000 göçmen 
azami yirmi günde yurdumuza yerleş
tirilmiş olacaktır. 

Göçmen işleri ile ilgili bazı kimse
ler, yeni anlaşmanın Bakanlıkça tas
vip edilmiyeceğini ileri sürmüşlerdir. 
Bunlar Karadenizde devamlı fırtına • 
lar başladığını, küçük vapurlarla nak
liyat yapmanın tehlikeli olacağını söy 
lemişlerdir. Bakanlık, söylendiği gibi 
anlaımayı kabul etmezse Denizyolla· 
rının büyük vapurlarından birisinin 
bu işe ayrılması ihtimali vardır. Se
ferlerde yapılacak küçük bir değiş -
tirme, 20 gün için hiçbir postanın ak
samasına meydan bırakmıyacaktır. 

Kahirede l<anlı Nümayişler1 

~ngiliz Polisile Mısırlı 
lalebe Arasındaki 

Çarpışmanın lafsilatı 
Mısırlıların cenaze merasimi yaparak yeni kargaşalıklara 

sebebiyet vermemeleri için, İngilizler, cesetleri 
gece yarısı kaldırıyorlar 

Tramvaya binmek 
Ata binmek bir marifettir. Yani 

az çok bir bilgi ister. Lakin tram
vaya binmek te böyle bir§ey ister 
mi ya! 1stenni§. 

Dün bir Taksim arabasiyle Tak
sime vardım. Arabada bir ben, b ir 
biletçi bir de vatman vardı. Araba 
durdu. İnmek için merdivene se-
ğirttim. Önümde bet kişilik kilit 
olmuş bir kütle gördüm ki hepsi 
birlikte basamağa ayak atmışlar, 
tramvayın kapı demirlerine sarıl· 
mıılar ıkınarak arabaya girmek is
tiyorlar. Onlar itti ; ben dayandım. 
Aramızda bir hayli kuvvet sarfi· 

• yatı olduktan sonra aralarından 
bir gedik açarak sokağa canımı 
atabildim ve baktım ki bu beş kişi 
hiç sıkıntısız birer yer buldular ve 
oturdular. Daha da on beş kişilik 
kadar oturacak yer rardı. 

lngili~ polisinden 
[bu 

Mmr gazetelerinden: 

Hükümetin tehditleri karşısında 
Tıp talebesinin nümayiş yapmaktan 
vazgeçmiş olmasını, Mısırda sinirlerin 
yatı~tığrna ve sükutun yarın öbür 
gün avdet edeceğine bir delil addet
mek hatalı olur. Zira dünkü telgraflar 
yine Tantada ve Kahirenin 120 kilo
metro cenubundaki Beni Suveyfte ye
ni kargaşalıklar olduğunu haber ver
mektedirler. Abbas Paşa köprüsünde, 
Russell Paşa kumandasındaki Mısır 
polisleri ile İngiliz askerlerinin yan -
yana açtıkları yaylım at-eşten ölen 
genç talebelerin cenaze merasimi ya
pılamadı. Emniyeti umı.ımiye buna 
garip bir şekilde mani oldu. Faraza 
ilk ateşte ölen Muhammed Abdülme
cit Mürsi Ziraat fakültesi talebelerin
dendi. Polis tahkikat neticesinde bu
nun İskenderiycli bir tilccarın oğlu 
olduğunu öğrenince derhal hastane -
nin arka kapısına bir kamyon getir
miş ve cesedi gizlice buna yükliyerek 
sapa yollardan geceleyin İskenderiye
ye yollamışl . 

Abdülmecit M Urs!nin hastane\ıe 
gelmesi de bir başka facia olmuştur. 
Dolctotlir -cesedi Kasrulayntnin morg 
dairesine gönderip bir fethimeyt 
yapmak istemişlerdir. 

Morgta nöbetçi olan hastabakıcı kız 
cesedi örten beyaz örtüyü açınca bir
denbire acı çığlıklar fırlatarak sırtüs
tü düşmüş ve bayılmıştır. Herkes 
hayretle biribirine bakakalmış, niha
yet kız ayılınca iş anlaşılmştır. Me
ğer betbaht hastabakm ölen genç 
talebenin ablası imiş 1 Polis onu da 
zorla kamyona yükleyip göndermiş 
ve ertesi sabah bayraklarını sallaya
rak ve "kahrolsun istibdat!., diye ba
ğırarak gelen arkadaşları kendilikle
rinden dağılmaya mecbur olmuşladır. 

Olenler içinde kim oldukları an -
laşrlamıyan, yani üstlerinde bir vesi
ka bulunamıyan iki genç ise yine po
lis tarafından meçhul bir yere gömül
müşlerdir. Bu yüzden evliitlan seya
hatte bulunanlar, yahut öteberi sat -
mak ve almak için Kahireden ayrıl
mış olanların aileleri dehşetli bir te
laşa düşmüşlerdir. Şimdi bir evin er
keği biraz geçikti mi kadınları ve ço
cukları bir korkudur sarıyor. 

Olülerin · sayısı onu geçmiştir. Dok
torlar hastanelerdeki beş ağır yaralı
dan da ümidi kesmişlerdir. Bunların 
içinde Mısır Ziraat Bankası direktörü 
Mahmut Şükrü Paşanın oğlu İbrahim 
de bulunuyor. Bu genç, edebiyat fa • 
kültesinin son sınıf talebelerindendir. 

Vcft Fırkası Abbas Paşa köprüsün
de ölen gençleri Mısırın milli kahra
manları olarak ilan etmiş ve bütün ö
lenler için milli matem tutulacağını 
ve milli cenaze merasimi yapılacağını 
bildirmiştir. 

Lakin Veft Partisinin bu arzusu da 
söz de kalmıştır. Zira cenaze merasi
mi yapmak için ceset bulmak lazım
dır, halbuki polis geceli gündüzlü 
Kasrülayni hastanesini gözetlemekte 
ve ölenleri derhal şehirden uzaklaş
tırmaktadır. 

Bunun üzerine talebeler toplanıp 
beş maddelik şu karar suretini kabul 
etmişlerdir. 

1 - Millet istemediği halde iktidar 
mevkiinde kalan hükumeti protestoda 
devam edeceğiz. 

2 - Uluslar Kuruluna ve bütün 
dünya devletlerine Mısırın vaziyetini 
anlatmak için birer heyet gönderil • 
mesi. 

3 - Mısırın mücadele kuvvetini 
mahvetmemek için polisle ferdi çar
pışmalar yapılmaması. 

4 - Olen gençler için büyük bir 
miting yapılması, 

5 - Yapılacak mitinglerin kalaba
lık olmasına, poHs ve İngilizleri kor
kutacak derecede kalabalık olmasına 
dikkat. 

Nesim Paşa bütün bu hareketler 
karıısmda İngilizlerin istediği adam 

kaçan Mııırlı talebe ..• 
resim son hadise esnasında alınmıştır] 

olmakta devam ediyor. Tehditlere teh 
ditlerle mukabele ediyor ve İngilizler 
ise Mısırlılarla alay etmek istiyorlar
mış gibi Kahirede askeri klüpler açıp 
geçit resimleri yapıyorlar. Faraza dün 
Kral Fuat caddesindeki Ktlariç otel .. 
de büyük bir ziyafet verildi ve deb
debeli bir merasimle otelin şimden 
sonra Akdeniz İngiliz donanmasına 
mahsus bir klüp olduğu ilan edildi. 
Ziyafeti bizzat donanma başkumanda
nı Amiral Fişer idare ediyordu. 

Mısırlılar bu hali bir hayli gar~ 
bulmaktadırlar. Kral Fuat İngiliz as
kerleri ile dolu olan lskenderiyeden 
kımıldanmıyor ve orada kral ailesine 
mahsus sarayların bile İngilizler ta
rafından kışla gibi kullanılmasına mü· 
saade etmekle vakit geçiriyor, öbür 
taraftan krallığın merkezi olan Ka
hirede büyük oteller birer birer ln -
giliz donanmasının veya askerlerinin 
cazbant çalıp eğlendikleri bir yer ha
lini alıyor. 

Düşündüm. Bu adamlar içeride 
nekadar oturacak yer olduğunu bi
lir, dışardan girenlerin de bütün o 
yerleri kapıp geri kalanları ayak· 
ta bırakacak kadar çok olmadığını 
da görüyorlar. Kendileri de İs
tanbul tramvaylarındakİ' 100 yol
culuktan fÜpheaiz 85 tanesini a• 
yakta yapmış yani ayakta gitme
ğe idman etmişlerdir. O halde ne• 
dir bu saygıaızlık? Doğrusu beni 
tatmin edecek ve uluıal duyguları· 
mı yaralamıyacak bir cevap bula
madnn. Belki tesadüftür dedim 
geçtim. Ama biliyorum, biliyoruz, 
ve biliyorlar ki biz ne tramvaya 
binmeyi, ne sinemaya girmeyi, ne 
bilet almayı, ne ı'e hatta yolda yÜ· 
rümeyi bilmiyoruz. Bunları öğren• 
mck li.zım. Onun için de bilmedi· 
ğimizi itiraf etme"l1iz gerek. iş o
raya gelince hiç kimse bunu itiraf 
etmiyor ve böylece kalıp gidiyo-
ruz. 

B.FELEK 

Zonguldakta Celal Sahir 
günü 

Zonguldak, 24 (Hususi muhabiri • 
mizden) - Saylavımız Celal Sahirin 
ölümü bizi içten acılandııdı. Bu g ece 
Halkevinde Celal Sahir gecesi yapıla· 
rak, başta vali Halit Aksoy olmak Ü• 
zere bütün Zonguldaklılar toplandı • 
lar, merhumun hatırası ve devrime o
lan hizmetleri anıldı. 

Dil Yazıları rl 

kilde, kök olarak başta bulunmakta -
dır. Kökiın burada gösterdiği mef • 
hum: (kuvvet, kudret, muhkem, bü
yük, kesafet, gayret, irade, takat) tır. 

Kökün bu saydığımız anlamlarını 
ihtiva eden diğer bazı kelimeleri göz-
den geçirelim: ı 

1 - (.k + İp) r= kip= kuvvetli, 
muhkem 

II - (. k + İp + lemek) = kip
lemek = tahkim ve takviye etmek. 

111 - (.k + İp + Jik)) = kiplik 
ı=: istihkam 

iV - (.k + oca) =koca = azim, 
kebir 

v - (.k + üç) = küç (güç) == 
kuvvet, gayret, iktidar, takat, kudret 

VI - . (.k + üceymek) ,_ kücey -
mek = kuvvetlenmek 

VII - (.k + öç) köç = kuvvet 
VIll - (. k + aruk) karuk = 

kuvvet 
IX - (ök + telik) = öktelik = 

kavi 
X - (.k + unt) = kunt = kavi 
XI - (.k + opkı) = kopkı = 

kavi z 
XII - (ük + aeğ) = ükseğ = 

kuvetlenmek 
(2) uv, av: Kökün anlamını haiz 

olan obje veya süjeyi gösterir. 
(3) eğ, ağ, iğ: (. + ğ) ektir. Ke

limenin manasını tayin ve tesbit eder. 
Demek ki: 

(Kuveğ), (kuvağ), (kaviğ) keli • 
meleri bünyece ve manaca biribi- inin 
aynıdır. Manası "kuvvet, kudret, ta
kat ve kökün işaret ettiğimiz diğer 
anlamlarını haiz olan şey veya ~ahıs,, 
demektir. Bu kelimeler, Arap dilin -
de: "zafın hilafı., marı:ısmda ::ı lınmış 
ve bunu tefsiren "be-klik, muhkem • 
lik,, ( *); sonra "kudret, zor,, ('°'*) 
anlamlarında kullanılmıştır. Ancak a
raplar avni kelimeyi isim, fail ve cemi 
diye şekillendirirler. Ge-ek bu şekil -
lenmede ve J!erek kelimevi kı-rıdin • 
den sonra gt'len kelimeye bağlavısta. 
kelimenin orilin "'t'ktinin sonunrla P'Ör 
dü;F;imüz ekin <il 11i. kf'ndiliğinden 
ya (hemze) veya (v) seklinde mev
d<lna çıkarak menşeini haber vermek
tf'ıiir. 

Simdi. fknvvet) kelimesinin etimo
loii~ini analiz edelim: 

(1) (2) 
(ulr ..ı.. ııv + ,.17 ~,.t) 1•1r11v,.;; 1 ~t 

f1) ı•k••v,.ı:r: t.,.ı, o1··-r'!·ı 11 ır,..·fo-

1,..::ı,. .,,.tr:ı",. h,,..hı.; ,,,,1<:ıl t\ij•dh10r. 
'K,.1:...,e fk11v .. ~\ nl11vor 

(2) et: 'Ri1t1;;;;,...;.,. <"ihi f'k ,..1:ır;:ık 

umumivrtle ••::ınıcılrk. •·::ınt1hc•lt\c 11a. 
pı1mıt olmaklık, yani kelimenin anla-

[Baştarafı birincide] 

nımm tamamiyetini ve müsbct oldu
ğunu anlatır. O halde: 

(Kuveğet KUVVET: kudret, 
muhkem, büyük v. s. anlamlarını, tam 
ve müsbet olarak ifade eden bir söz· 
dür. 

Not: Türk dilinde, kelime i~indc 
uzatıcı unsur bulunduğu zaman, o • 
nun yerine, fonetik icabı ilarak, bu 
unsurun evvelinde veya ondan sonra 
bulunan konson geçer. Yoksa sözlerin 
etimolojik ve orij inal kurumlannda 
bir cinsten iki konson yan yana gel· 
memis•;.. Mecırld. (N-ll i) " ÖZÜ o·i;;.,. 
de (beğelilc) dir. Kelimenin ' içinde 
bulunan (ğe) uzatıcı unsuru yerine 
kendinden sonra bulunan (L) kon· 
sonu kaim olmuştur . 

Kuveğet sözünde de uzatıcı unsur 
olan (eğ) yeri:ıe kendinden evvelki 
(v) konsonu kaim olarak kelime son 
morfolojik ve fonetik şeklini alıyor: 

KUVVET. 

Hatıra: (Kuvveden fiğle çıkmadı) 
gibi terimlerde (kuvve) kelimesinin 
kökü olan (uk) un anlamı, (kuvvet) 
kelimesinde kök olan (uk) un anla -
mından başkadır. Terimdeki kelime· 
nin kökü (uk) =- akıl, fikir, düşünce 
anlamlarmadır. !ki kelimeyi birbiri -
ne karıştırmamak icap eder. 

I - Velet Çelebinin fişleri. 
lI - Radolf. II. Karayim metinleri. 
III - Radlof. 11 . Karayim metinleri. 
iV - Kamusu Tiırki. 

V - Orhon Kitabeleri , Kamusu Tıirki, 
kısası Rabguzi. 
VI - Radlof. II. Kzan lehçesi. 
Vll - Radlf"f. 11. Kazan lehçesi. 
VIII - Radlof. il. '"Sor ve Uygur lehçe

Jeri.,. 
IX - Büyiıft Tıirk Liıgati "Çagatay leh· 

çes., , 
X - Dede Korkut KitabL 

Xl - Radlof. II. '"Uygur lehçesi.,, 
XII - Pekarsk": Yakut Lfıgati. 
[*) Ahterii Kebir. 
[**] LCigati Naci., Kamus-ul-Muhit. 

Aydın ilçelerinde 
Aydın (Hususi muhabirimizden)

On iki yıl önce Aydın şarınrn sınırla· 
rı çizilirken yirmiden çok köy de şar 
sının çevresine sokulmuş ve bu sınır 
da o zamanki il yönetim kurulu tara
fından onaylanmıştı. Bu kövlerin bir 
çoğunun bu yüzden sınırları saptan· 
maktadır. 

Birçoğunda köy kanunu tııtbik olı ı
nan bu köy' erin şar smm dı •na çı
kanlarak şarımızın halc"ki sınmrın 
saptanması bu gün Aydının çok {!e
rekli bir ihtiyacı haline ~cimi tir. 
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J.. u. <t4 Yazan: Ziya ŞAKIR 

Sorsalar Kadı Yunus Ne 
Şiddetle Cevap Veriyordu 

- Selamünaleyküm. 
Demekle iktifa etmiş; çatkın bir 

çehre ile odanın ortasında dikilmişti. 
Cinci Hoca, bu ha idane muameleden 
ıaşrrır gibi olmuş, fakat derhal kendi
ni toplıyarak büyük bfr ilzamctle sor· 
muştu: 

- Nedir? •• 
Kadı Yunus Efendi sert bir ıeııle 

cevap vermişti: 
- Behey, efendi.. Daha ne olsun. 

Benden dört bin kuruş alıp. bi ade
rim TaviJzade Ahmet Hocaya Anka· 
ra Kadılığının kağıdını alıverdin. 
Halbuki daha aradan altı ay geçmedi. 
Şimdi de biı aderimi azlettirip kadı· 
Iı"ı. Ankarada mukim. şurefadan Ke· 
derzadeye ve·dirmiısin. Bu it layık 
mıdır? Biraderim. aaha Hna ver~i<!i 
p:ıranın yarısını bile çıkaramadı. Ma· 
d cmki hal böyledir; elbette aldığın 
pa aları geri ve melisin. 

Hoca. ilk defa olnak bir isyan kar
!'" nda kalıyordu. Bu sözler, gururu
na dokunduğu icin yerinden fı ladı: 

- Çıkt .• Cahil he if. 

Diye bağırdı .• Fakat Yunus Efendi 
çıkmadı. Hatta, birdenbire köpürerek: 

- Efendi!.. Kime çık diyorsun? .• 
Burası, babanın evi midir? Ben senden 
aadaka istemiyorum. Beyhude aldığın 
rürveti ge~i ver, dlyo·um ... Sen. !lemi 
seıısem mi sanursun. Kederzadeden 
bin altın rüşvet alıp Ankarayı ona 
verdirdin. Amma, devletin hazineıini 
de binlerce altından mahrum evledin. 
K"de· zade, mali karuna malik bi- ki
şidir. Kad•hk ona gerek değildir. Bu, 
bir inat idi; oldu. Biraderim bir müs
t.,k:m zattir. Kederzadenin kethüdası 
f e··t olup onun te"ekesini va zıp. kıs
metini alacaktı. Kederzade, bundan 
muaf tutması için bi aderime haber 
yo11

"ri•. Biraderim, bu hab .. ri ısvc:ı et
medi. Kanun ne ise, onun hükmünü ic
ra eyledi. Iş inada bindi. Kedenade 
sı>"'ı:ı hin lira v"rin kadıhuı alarııık. bi
ırc:ıderimi azlettirdi... Söyle bakalım 
r'endi; yapılan ıu i~. revayı hak mı
dı ? 

Diye. hağırma~a basladı. 
Cinci Hoc.a, azametine dokunan bu 

iııvanı bJstrrmak için biraz a~ğıdan 
almak i!!tedi: 

- Çık, bre hoca . Şimdi mühim u
muru devletle meş~ul olurum. Bir 
fariğ zamanda gel de, bir iş ederiz. 

Dedi ..• Fakat, Yunus hoca inat et
ti: 

- Dö t bin kuruşu geri almadıkça 
~undan şuraya gitmem. 

Diye cevap verdi.. Cinci hoca, va
ı:iveti krsaca bir muhakemeden ge -
~irdi. Eğer Yunus Hocaya mağlfıp 
,.· · r .. '!] ı.:,_ .r .... htıC\: .. ıı.: hı1"''" ~r-

kası sökecek; bu yolda yaptığı sakat 
iı;' "rin davarıları, birer birer karşısına 
c1ı-:1,.r~1 •• ; ~.,,,11 ... n~;;.,,. o--r ...... ı. ;r;,, 
s=ddetli davranmak, ve evvela Yunus 
Pocayı tedip ederek diğerlerinin kalp 
lnine de dehşet 11alme.k la:>:ımclı ... 
Poca. kaoılarını çatara.f kapıdaki a
ğala a hağ,rdı: 

- Tt"?:. KethiVla efendivi c;ai!ırrn . 
'Ketı.f\da f'fl"T\di. rar~abuk ıe1di .. 

Cinci Hoca. Yunus Hocayı göstere -

rek: 
- Al şunu. Kapı altına hapıet. 
Dedi .• rakat, ~ unuı .Hocaıım, per 

vasızca sesi yükseldi: 
- Ben, ü.ema sınıfına mensubum. 

Ne hak ve ne cesaretle beni hapset
tirirain? •• 

Ve sonra, ba§ını Kethüdaya çevir
di: 

- Kahya! .• Hele elin silr. Başına 
geleceği gö ürsiln. 

Diye tehdit etti ... O devirde, illema 
ıınıfına mensup olanlara kolay ko • 
lay el sürülemez ve diş geçirilemez
di. Bunun için Kahya efendi de. Cinci 
Hocanın emrini tatbike cesaret gös • 
teremedi. 

Şill'\di, Cinci Hoca, çok müşkül 
bir vaziycttr kalmıstı Eğer ~u 
anda Yunun Hocanın gözünü yıldıra
mazsa, partiyi tamamen kaybetmiş o· 
1acaktı. Bunun için öfke ile ye in -
den fırladı; , , _ 

- Bre Muhzur başı 1. Al şu yobazı. 
Silrü. Kona~a götilr. ,Hapset. Ben de 
şirnı'fi 17r.Jiiriirn. 

Diye bağırdı. Muhzur pa§ı, cahil 
bir adamdı. lşin nereye varabilcce • 
ğini dürünmeden, Yunus Hocanın ya. 
kasından kav adı. Sürüye sürüye dı
şarı çıkardı. Yanına birkaç muhzur 
daha aldı. Hocayı ite kaka bir kayı • 
ğın içine attı. Doğruca (Yemiş iske· 
1eoıi)ne r·kııırn· 0r?rl::ın r;> vint' ö"Une 
kattı. Cinci Hocanın, Mahmut Paşa· 
daki konağına getirerek bir odaya ka
pattı. 

Bi az sonra, Cinci Hoca da konağa 
g~lcli. Yunus Hocayı huzuruna istedi. 

Ayni zamanda: 
- Falaka . Deynek ... 
Dedi: Yunus Hoca, dayak yiye • 

ceğfoi anladı. Kavuğunu çıkararak 
Cinci Hocanın öniine attı: 

- Behey. Altahtan bulası. Su sa
rığada mı hiirmet etmezsin. Benim 
gibi kadılık etmiş, ülemadan bir zatı, 
nasıl horlarsın. Bu, senden sorulmaz 
mı zannedersin. 

Diye bağarmaya başladı ... Fakat ar 
tık, Cinci Hocanın gözleri kararmış· 
tı. lşin içinde; vaziyete hakim olmak 
ve yahut partiyi büııbUtün kaybet • 
mek vardı. 

- Yıkın, şu yobazı .. Kaldırın ta • 
banlarmı. Basın ıopayı. 

Diye bağırdı ... Yunus Hocanın fer 
yadı, camları ıa-stı. Zavallı adam, 
tabanlarına yediği otuzuncu sopadan 
fıızlaıına dayanamadı. Kendinden ge
çerek bayılıp kaldı. 

• Cinci Hoca, Yunus Hocayı bir hah 
oıır. .... .,,ı,.. ;rint' l·"··n .. ruo bavsı;ın hir 
halde evine yolladı. Bu cezanın, gerek 
Yunus Hora ve gerek di~erlcri üze· 
rinde hüvi.ik bi- tosir göstereceğine, 
ve artılc alevhinde hicbir söz söylen -
m;.,,.,..,.1'7ine kanai!ti vardı. 

F::>kat erteoıi gün, i!' değişmişti. Yıı 
nııs Hoca. hiitün tanıdığı hoca1;:ı.ra. mii 
derri"lf're. kad•fara haber g-önd,.~ip 
evine dı:ıvet ttnıiıı: vattıi?ı dö.,ekte 
or~·"• boynuna dolayıp zari zari irı 
liyerck: 

Ark;ıoı, var 

illiHADI Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

•arik ve hayat üzerine ıigorta muameleleri icra eyleriz 
Sigortaları halk için müsait •era'lti havidir. 

Mt!rltezi idareıi : Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.488~ . 8717 

T A N=::::::=================================:=:=:=:=====: 26 - 11 - !>35 

' 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi ,.... .... ~.._... ............. _ 

Esnemenin faydası B Ug U .• n k u·· lizce haberler, 14: lnrilizce haberler, 14, 
15: Senfonik konıer, 15: Haberler, 15,30: 

P Radyo piyeıi, 16: Konferans, 16,30: Skeç, 
lnsan utanılacak bir yerde, uyku -

su bile gelse, yahut dinlediği söylev 
gibi uzun sözle. den sıkıısa bile, esne 
diği vakit pek ayıp olur. Ama, ken -
di kendine kaldıgı vakit, yahut tek
lıfsiz arkadaşlar arasındayken, esne
mek pek faydalı bir şeydir. 

fOgram 18,15: Arapta haberler, 18,30 Haberler, 
- 19: Kımser nakli, 20,30: İngilizce haber· 

!STANBUL ler, Diğer postalardan nakiller. 

Çünkü, insan esnediği vakit çene -
!eri biribirinden iyice ay.ılır. Ciğer -
lerine bol hava girer; çiğerle de, ba
yağı teneffüs sırasında, havayla dola
mıyan kısımlar da dolarlar. Bu da he
kimlerin her vakit, hele sporcufara. 
Eağlık verdikleri teneffüs jimnastiği 
demektir. Onun için, sabahleyin, ya -
taktan kalkıldığı vakit, daha iyisi, 
kalkmadan önce, bi az yatakta otu -
rup birkaç kere geni~ geniş esniye -
rek boğazı ve ciğerleri havayla dol • 
durmak hiç te fena bir ıey değildir. 
Eınemenin bi- iyiliği de, esneme 

sırasında kulakla boğaz arasındaki 
ince borunun kapanmasından ileri ge 
lir. Bu boru 'tapalı kaldığı kadar in· 
san hiç işitmez olur. Bu iyilik yalnız 
insanın kına bir müddet olsun, sağır 
kalarak dünyanın gürültülerini işit • 
mekten kurtulmasından değil ayni za 
manda kulak ağrılarına. boğaz ağrıla
rına da faydalı olmasındandı-. Onun 
icin kulak ve boğaz hekimleri ağrılar 
dan şikayet enen hastaları:la bol bol 
esnemeyi tavsiye ederler. 

Zaten. esnemenin verdiği favdalar 
dan dolayı. tabill~ de bi-cok ~eylerde 
inı;ı rıa ti' tir bir esneme verir. 

Mesela, insan voruldu~u vakit, uy 
ktıııu geldiği vakit 2kciğerleriııin ha 
reketi yavaslar, nefeı azalır .. O va • 
kit gelen esneme ciğe !erde azalan ha 
vavı ço~altmava yarar 

Karfn acıktığı vakit te öyle olur. 
Nefes atalır, insana dermansızlık ge
lir, bir iki defa esneyince insan biraz 
kuvvetleni ~. Mide bozukluğunda. mi
de ağrıları.ıda esneme insana bayağı 
rahatlık verir. 

Ateşli hastalıkların ba~ında gelen 
üst üste esnemeler de öyledir. Bunlar 
hem insana • ahatlık verirler, hem a
teş nöbetinin ba.,ladığını bildirirler. 
Sıtmalı yerlerde bu hastalığa tutul -
muş olanlar öğleden sonra başlıyan 
eımemelerin manasını pek iyi bilir le-. 

/ı teo;li c-ı ... ,, .. ı'" lHIZ' ht1stplok-
larda da, mesela sara ve isteri sinir 
hastalıklarında, esneme sinir nöbeti • 
nin başladığını, bazen de bittiğini ha 

ıs: Danı musikisi (pl!k). 19: Bayan 
Halide konu,uyor. 19,30: Ege caz, Fehmi 
Ege ve arkada,ları. 20: "Sezgin., yayiı 
aszlar kuvarteti ılMozar: Sol majonr) 
20,30: Radyo caz ve tanıo gruptan 21: 
Stüdyo orkestrasL 21,35: Son haberler, 
borsalar. 21,50: Fılm mus kisi (plik). 

BÜKREŞ 

13.0S: S. Marcu orkestrası. (Arada ha. 
berlu) 18: Plik - Sözler - Plak. 20,15: 
Caruso'ya dair ı;özler ve pliklarmdan ba
zıları. 21,05: Sözler. 21,30: Vae:ner'den 
(Senfonik konser. 22,30! Haberler .22,45: 
Konserin arka11. 23,15: Kahvehaneden ro
le. 23,45: Fransız ve almanca haberler. 

VARSOVA 

1,1.S: Tramvay ve otobüsçliler orkestra. 
sı. 1,45: Leh şarkılan - Konferanı. 18,lS: 
Operet müziii. 18,50: Sözler. 19: Sark~
lar. Edebiyat. 19,45: Plllk - 20: Ekonomı. 
Sözler. 21: Senfoni (Veber, Çaykovskı 
BerJioz, Brahmı). 23,30: Doktorlara öiüt. 
ler. 24: Sözler. 24,05: Danı plakları. 

BELGRAD 

1,30: Radyo orkeıtraaı. 19: Radyo cazı. 
20: Sozler. 20,30: Ulusal prorram. 21: O
pera orkestrUL 23: Haberler. 23,20: Sla
tin triosu. 

MOSKOVA 

18,30: Uçakçı marşları. 19,20: Rims~y 
Korsakov•un operalarından. 20,30: Dilo 
operet müziii. 22: Yabancı dillerle kon
Ieranılar. 

BERLİN 

18: Hamburcc!an nakil (Mandolin ku&r· 
teti caz ve radyo orkeıtraları). 19,30: 
Siıeİ miizik bahaı. 20: Sehir bandosu. 20,40 
Aktlial.te, haberler. 21,10: Breslauadan 
nakil. Solist viyolonist Kulen Kampf'ııı 
iştirakile bilyuk radyo orkestrası. 22: 
"Kaz derisi,, adlı kabare neşriyatı (Müzik 
ve şarkılı). 23: Haberler. 23,30: Şiilerden 
e:üzil bılgiler. 24: Mümhten na.kil. 

Berlin kısa dalgaları 

Saat 6 - 11,45: 49,83 m. 
Saat 10,45 - 14,30: 31,45 m. 

• 

Saat 19 - 23,45: 25,49 ve 49,83 m. 
6,05: Çocuk masalları, 6,35: Ekonomi 

6,45: Haberler, 7: "Feldpraedirer .. adlı Mı 
locker'in opereti, 8,15: Almanya haberleri, 
~.30: (Renden Tunaya) adı verilen oralar
:la işidilen havalar, 11,15: İngilizce haber· 
ler, 9,30: Halk müzifi, 11: Müzikli bir 
11keç, 11,30: İngilizce haberler, 12: Org 
nuziği, 13: Hafif muzik, 14: İngilizce ha· 
berler, 19,15: Haberler, 19,30: Kadın prog 
ramı, 19,45: Sabah 7 den it.haren ne$redi· 
len program aynen tekrar ne~rediliyor. 

BUDAPEŞTE 

be· verir. d ""- d ;•ı ıa,zo: "Piyano konseri. 18,SS: Ders. 19. Bayanlar ger ve güç ogur uıc arı 
2 :ı O: Macar varkıları. (Şandor Duru orkes· 

vakit esneme sancıları biraz hafif • trasıle) r 20,25: Konferans. 20,55: Flüt 
Jet=· rııı.ı:ıtı.k verir. konsedi. 21,20: Sekspir in "Macbeth., piye. 

Esnemenin bir iyiliği de bulaşık ol- sı. 23,10: Haberler. 23,35: Bud kon5er or· 
k• • ke.trası. masmdadır, lnsan karşısında ının es 

nediğini görünce, kendisi de esneme • 
ye başlar. • 

BRESLAV 

NÖBETÇi 
FC ZAN F.r F R 

Bu ıece nöbetçi eczaneler şunlardır: 
Şehremininde A. Hamdi - Samatyac!a 

Teofilos - Aksarayda Ziya Nuri - Fe. 
nerde Emilyadi - Kurtuluıta Necdet 
Ekrem - Karaköyrle Hidavet - Taksim. 
rlc K11n:r.uk - Büvilkadad~ M.-hmet - He) 
bcl'de Tanııcı - Eyüpte Hikmet - Sirke· 
cide Beşir Kemal eczaneleri. 

HASTANE 
TELEFONlARı 

Cerrahp111 hutanMI Cerrahpatı 
Gurdı• Ha1tanc11 Sehrenılni Yetıı· 
bahce. 
Haaelri lradmlaı hutanul Ak· 
saray Hasclri cad 52 

F.mr:u:ı ııklivc .,c ••biye ba• 
tancıı Rakırkö., Resırliye lrıslaaı 

7.cmep Kimli hutaneıl Oılrtl· 
rf•· Nuh lrun1a Gün Oopma 
1.addHİ 

Kudu:r haataneıl Ca~ 
Rtfııl hııııt:ıneai Sisli 
Bevoilu ZlikOr hastancıi Firurab 
Gülhıınc h11tınHİ Cjlilhane 
Haydarpap NUmqne haataneal 

11603 

25017 

16 •. 60 

60179 
22142 
42426 
43341 
20~10 

60107 

ÇABUK SlHHı 

Y .ARDr)l.1 TF~KflATI 

Bu n11mıradaı tmdat otomo-'ll 
iıtenir. 

iTFAiYE 
TFLF.FONLARI 

İıtanbaJ itfaiyeaJ 
Be1orlu itfaiye1i 
Kadıköy itfai7e11 

V e•İlko7 BııkırkiSy, lUh-tlk· 

24222 
44644 
60020 

dere Oıküdar ltfaiye11I 60825 
Pasabahce Kandilli Ereııköy, Karul. 
t..i1Yillra4a Heybeli Barıaı Kmalı mll). 

takılın 6.ctn telefon ıantralmdılı1 mem• 
rı (yanıın) kellmeainl ıöylcmek lllfidiz. 

• MÜRACAAT 
YERLERi 

Deniz Yolları acente11 fcleton 
t.kay (Kadıköy lıkelnı bat m• 

murlatıı> 

Sırlceti Hayri1e, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merlreı acm· 

lHı Telefon 
$arlı Demrıynlları mllracaat lra· 

lemi Sirkeci Telefon 
DCYleı OemırJ>Olları mürıcatt 

lraleml Haydarıı-ea. Telefon 

423a2 

43732 
44703 

Z2\JU 

23079 

42141 

ŞEN 

Buıün limanımısdan cidecetr 
Saat 

9,- Ayten İzmite 
9,- Tayyar Mudanyaya 

11 ,- İzmir İıkenderiyeye 
21,- Saadet Bandırmaya 
20,-- Gllneyıu Karıdenise 

Buıun limanrmıza ıelecek vapıırtarl 
Saat 

9,30 
li,-

13,-

Kemal Ayvalıktan 
Saadet Karablgadan 
Mersin Bartmdan 

DAVETLfl 
TOPLANTILAI 

*ŞEHİR 
(Tohum) _ _. •• 

• NAŞIT - ERTUôRUL SADİ • ~ 
DE TİYATROSU: Ba ıece 2o.'I ~ 
(Onlar ermis muradına) Vodvil S rı 
de. Nakili: Bedia 

• SUMER: (Kadın ne yapsm) vı <lf 
bertin &$kı) 

• İPEK: (Seven öldürür mil?} 
• YILDIZ: Atk senfonisi. 
• ALKAZAR: (Korsan kız) 
* TÜRK:4 (Saadet) 
* SARAY: (Faris esrarı) 
• ŞIK: Viyana bülbUIU. 
• MELEK: Gönül oyunlarL 
* FERAH: Diva Kuta. 
* SÜREYYA: (HerteY tenin için1_.. 
• USKÜDAR HALE: (Dans rii,_... 

MÜZEL81 
~ 

* Ayasofya mlizeıi: Saat 10 - Jfr 
rlı: 11 kuraı. _;,;; 

* Roma, Bizans, Yunan eserleri fa .. 
- Çinili Kösk - Eıki şark eserleri 

zesi: Burün kapalıdır. .,,, 
• Türk ve Isllm eserleri mUzeslt 

10 - 16. Giriı: 11 Kuru,. 
* Yedikule: Bue:ün kapalıdır. ,,_,!/ 
• Ticaret ve Sanayi müzeıi: Saat 1 

Parasız. _, 
• Askeri milze ve aarnıı;lar: Saat .. 

16,45. " 
* Topkapı Sua)'ı ınllzesi: Saaı.Jl.ı 

16. Giri,: 52 kurus 

DUL 
Cok defa esneme bir şey dinlerken, 

bir. sey okurken can sıkıntısından ile 
ri geli'. Mesela bu yazıyı okurken 
de belki esnersiniz. Oyle de olsa. es· 
nemenin söylediğim faydasına göre, 
yazan yine size hizmet etmi~ demek • 
tir. 

18: Hamburı"dan roıe. IY,~v~ Aaam ıa· 
ati. 20: Siir. 20,45: Aktüalite. 21: Haber• 
ler. 21,10: Büyük radyo orkestrası (Mo. 
71rt, Stefan, Trapp, Beethoven, 23: Tek· 
nık oğutler. 23,30: Caz. 

Ses, muzik, neşe, güzellik rekoru 1935 
sinema dünyasrnın en büyü filmi 

Yalnız esnemenin bir zararı olur: 
,.. ...... 1 ..... -"'le 1' ..... - ... ı• .. •"O" - 1t rf!rt• lcPmİ-

ği vrrind~n cıkabilir. Onun için es -
nerken bir eıile hem ahı kanam:lk, 
hem de alt çenevi tutmak adettir. 

T.nkm:m HPkim 

OQKfOR 

Rn'Ç'Jk 'ı Hakk Oz~ 

MÜNİH 

18: Akşam müziii (Opera ve serenat 
!ar). 19,30: Kıtaplardan bahis. 19,5v 
Koylu öğütleri. 20: Genı;life hıtab. 20,05 
Sopran ve Tenor santörler ile konser 
20.40 : Doktor ö&:utleri. 21: Haberler. 21,lt 
Donizetti'nin "Don Paskale., operası (Rad 
yo orkestra ve korosi1e) studyodan. 22,5(J 
Aktualıte. 23: Haberler. 23.30:. Geceye 
mahsus tenor - akordeon konserı ve dan~ 
mıiziti. 

VİYANA 

~ (g [M [g) UJJ [b 
" MAURiCE 

CHEVALiER 
JEANETTE. 

MAC DONALD 
Gıılatasaravdıı Kanzuk eczahane•· ı 
kıır:>ısınrlıı Sııhnr !loka~ınrla 3 nu 
maralı ııpartrmanda 1 numara 

1,55: Amatör ôğ-ütleri. 18,25: Hafif mü. 
zik. 19: Doktor öğutleri. 19,25: r:ayda}ı 
bilgıler. 20: Haberler. 20,10: ~ş ~tolye51. 
le blırolardan reportaJ. (Seslı fılm ile) 
21,10: Aşk şarkıları. 22.25: Haftanm icm~· 
li. 22.50: Haberler. 23: _Parısten nakıı 
(Toııkanlni"nın idareaindekı ıenfoni). l.lG 
Dans plakları:. iPEK sinemasında 

---~ 

_ Göz Doktoru -
ŞUKRU ERTAn 
Bırınc• '"'ınıt l\lüıetıassıı1 

Babı•m Ankara .-addeı · No 60 
Tel~fon '22t;i,6 7600 

_.,,., 
8714 

HAMBURG 

1: Şarkılı çay müziii. 18: Mandolin ku· 
arteti. 19,30: Faydalı bilciler. 20: Koro 
tarafındın halk şarlulan 21: Haberler 
21,10: İlk alman treni hatrrlatan bir pı. 
yes. 22: Haberler. 23,25: Ara {Müzikli) 
24: Oda müziği. 

Londra kısa dalgaları 

Saat 10 - 12,20: 25,53 m ve 31,55 m. 
Saat 13 - 15,45: 16,86 m. ve 19.82 m 
Saat 16 - 19: Gösterilen dört istasyon· 

dan ikisi: 16.86 m, 19,82 m, 25,29 m, v< 
- 31,55 m. 

••• O" I< --- ' Saat 19,15 - 23,30: Bu iıtuyonlardan , n a Şc fT ki veya ÜÇÜ: 19,11 m, 25,53, 31,55 m V( 

YILDIZ 49,10 m. 
Sınt>maa noıı 10: Karı5ık hafif müzik, 10,45: Konfe. 

~öaterılmf'ğe başıanan dünyam 
en çok ıP'Vilf'n artiı~lf'ri 

CHARLES BOY ER 
•e 

yeni yıldız 

KATERirt HEPBURI\ 
ün temıılı muauamları olan 

ranı. 11,05: Dans mlizifi, 11,45: Haberler 
13: Sinema orgu, 13,30: Sokak hayatına a· 
t earkılar, 14: Spor, 14,15: Salon triosu 
15: Hab~rler, ıs.ıs: Dans plakları, 16: Ha 
Cif müzik, 16,45: Konferans, 17: 19 uncu 
ura ait şarkılar, 18: Akşam ,arkıları, 18 
45: Haberler, 19,15: (Aydınlık ve gölıe) 
.tdlı karışık yayım, 20: Haberler, 20,15: 
Pllk (şarkılar). 20,30: Salon septeti, 20 
Danı. 22: Konferanı, 22: lıkoçya müziii 

Paris kısa dalgaları 

YAR 1 N GECE 

SENFONiSi ıı.45 = tngi- ----;; 

Buyiıkmu.affakıyetlrrkazandı :rBOZAMBO !!! BOZAMBO '• ı la\feten: LISZ l 'ın hayah Vt' 

ıtkını tanır eden M A C A ~ 
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lki Cambaz J:Jır ıpte 

ingiltere Laval'in italya ile Tek 
Başına Bir Anlaşma 

Yapmasından Çekiniyor 
18 ler Komitesinin Top!anması Gecikiyor. 
Fransız Kabinesinin Vaziyeti Tehlikede 

DIŞ POLiliKA 

Petrolün 
Tehlikesi 

Petrol hakikaten tehlikeli bir : 
bladdedir. Bununla oynamıya gel- l 
~ez. Yanar ve etrafı da yakar. i 

etl'ol ıınayi halinde kuvvettir. Bu· ı 
:~n içindir ki bir umanlar altın, 1 

•r :tan.anlar kömür peıtinde ko
f~tı devletler, ,imdi de petrol pe· 1 
t•nde ko§maktadırlar. İtalyanın , 
lia.h.eıiıtanı istilaya tesebbüs et- ı 
(eıınin bir aebebi de bu memle· 
et~eki petrol kaynaklarını ele 

1 
f.eçınnektir. Ve 'buı>"Ün emperya
kıt devletlerin siyasalarına isti
llttıet veren petroldür. 

d Petrol maddeten de siyaaeten 
d.~, tehlikeli bir mayi olduğu için-
!'r ki İtalya hakkında alınan zec. 

t't tedbirler petrol kokmaya ba§la
~ınca, vaziyet te karııtı. MalUın
l\. Ut' ki ltalyaya aatıLmaaı Uluslar 
h 11runıunun kararile menedilen 
...... ~:ıı iptidai maddeler vardır. Bu 
··~eldeler arasına petrolün, ıkömü
~~. Ve demirin de konulması ileri 
b'tariil;ın\iştür. Ulusılar Kurumunun 
t 111

• ·~le aliıkadar olan irtibat komi
beıı aelecek Cuma günü toplanıp 
~ ltleıeleyi tetkik edecekti. Ve 

a.glebi ihtimal, petrolün de ltalyata ~hl"acı memnu esya listesine it· 
\r alıne karar verecekti. İlci gün ev
ıt'• ltalya.nm Pariıı aefiri, Franuz 

1 
llfbakanrnı ziyaret etti. Bundan 

d~~ra da Laval lngiliz aefirini gör-
~· Bu görüşmelerden ııunra ayın 

)'ıl"rtı· d k c ~ .. .... , ı o uzuncu uma gunu pet-
te'- .ı..,. klc~ ~ . • - ..-eı-llmiye-

tt DiJdırılmektedır. 

~~i"!t~i anlıyoruz ki gerek ftalya 
t11. 1t'l~ın Fransız :la~hak._nm1 zi
H/e~ı emasmda ve gerek La\to.l 
ltı .. ~ıı- George Clerk arasındaki 
ltı Ula.katta görütülen meaele petrol 
ltı eaeleaidir. İtalya sefiri petrolün 
ti eınnu listeye konı..lnıasmı ltalya. 
~·~.bir harp hareketi telakki ede· 
t~l •ni bildirmi~. Ba~bakan da in
": tereyi ııimdilik bu mesele üze-
1nde b' k .,_ • . 1 . ır arar verıuneımesıne ıma· 

le ~trnit. Şimdi de Fransız gazete
;r-ı bu mesele ile me!gul oluyorlar. 
l ransada ltaJyaya karşı takip edi
ecek . ilt' ınyasa etrafında gazeteler 

till kı.ama ayrdınışlardır: Sağ par
) ere ınensup olan gazeteler ItaJ
d!j hakkında zecri tedbir tatbik e
" 

1 ~eıneaini ve edilecekse, timdiki 
I> 11.~lYetin devamını iatiyorlar. Sol 
b ~~til~rin gazeteleri ise, zecri ted-d- erın tiddetlendirilmesini talep 
t ı~orlar. Her iki sınıf ta harp ia
'tle:rrııyor. Fakat sağlar diyorlar ki 
ll:tı:-ol listeye konulursa, İtalya bu
d harp hareketi telakki edeceğin
lc~\ harp çıkacak. SolJar diyorlar 
bi' .•'1> esasen başlamıştır. Bu har 
b~n.1hıtyetlendirmek için ltalyayr 
)-->'lk etmek lazmıdır, Petrol liste. 
i~~hal edilirse, ltalya sıkışaca
tiıı<Je •n, ıulb yapmak. ~ecburiye. 
itt'f kalacaktır. Her llti tarafın da 
lij~ a.~ ettiğ>i nokta tudurı Petro
de Jııteye konulmasiyle İtalya son 
''-{hce .. sıkışacak. Fakat ııkıtınca 
f:ıeıı· tnu yapar: harp mi? Bu nokta 
lceli l değ~~· .! ~rübe~i de çok tehli
hir ' ~oruluyor kı aylardanberi 
°t)etçok Yartalar atlattıktan sonra 
tehl~ tneselesile karşılaşınca ıulh 
'7 1 eye düşmüştür. - A. Ş, E, 

'fugoslavyada yeni 
Se~im kanunu 
~apıhyor 

d ~clgrat, 25 (A.A.) - Loubliana-
a bir .. 1 ~et ısoy ev veren Iç Bakanı Koro. 

ha~. Yeni bir seçim kanunu projesi 
tU zırlandığmı ve bu projenin on beş 
tc,?, ~onra tatbik mevkiine geçebile
Pa!:?1 •öyJenıiştir. lç Bakanı §imdiki 
iş h~nıento ile hükumet arasmdaki 
Cd ıtliğ!nin ğunden güne tekemmül 

CCcğ' 
itiba 

1 
ın~. emin bulunduğunu ve bu 

llıak; a .h~kumetin yeni seçimler yap
tir. y ı~tıcal etmiyeceğini söylemiş
hiiku cnı seçimle::-e girişmeden evvel 
tıun rnet, memlekette büyük bir süklı 
l\c ~ kanuna ve hükumet otoriteleri
ltat ~lr1~~~n. tesisi ile Yugoslav Radi
tuını ıgının sağlam bir şekilde ku-

asını elzem görmektedir. . 

On sekfaıler komisyonunun şon 

Lond~a. 25 (A.A.) - Londranm 
bazı siyasal mahafili, İngiltere hükU
metinin Parise eksperler göndermek· 
le takip etmekte olduğu başlıca gaye
nin Laval'in Italya ile münferit bir 
anlaşma yapmak için müzakerelerde 
bulunmasma mani olmak olduğunu 
beyan etmektedir. Ayni mahafil cu -
martesi günü Mussolini ile Sir Erik 
Drummond arasındaki görüşmenin de 
ayni kaygudan mülhem olduğunu söy 
lemektedir. Öğrenildiğine göre Sir 
Erik Drummond'a ilk defa olarak Ha-

Sir Corc Klerk 

beş meselesi hakkında esaslı müzake
relerde bulunması ve bir tesviye su
reti bulmağa çalışması, ancak evvel
ki görüşmelerinde yaptığı gibi Akde
niz meselesine ve Libyadaki vaziyete 
temas etmemesi şeklinde talimat veril 
miştir. 

,Lcivalin gö:zıü hep ,uzlaşmada 

Londra, 25 (A.A.) - Buraya ge
len haberlere göre, müşkül bir vazi
yette bulunan Fransız hükumetinin 
petrol ihracatı meselesi hakkında kat'i 
bir hareket tarzı takınamıyacağım söy 
liyen LavaHn müdahalesi üzerine, on 
sekizler komitesinin toplantısı tehir 
edilmiştir. Daily Telegraph "petrole 
konulacak amba·gonun bir tesir yapa 
bilmesi için birçok devletlerin iş birli
ğinde bulunması lazımdır. Toplanma
nm gecikmesinden bir netice çıkmaz,, 
diyor. 

Laval bu duraklama devresinde ye
ni uzlaşma teşebbüsleri yapılacağını 
söylemiştir. 

lngili% kabinesi isıı .• , 

İşaret edildiğine göre, ülkeden tam 
bir salahiyet alan lngiliz hükumeti, 
Romaya karşı eskisinden daha serbest 
olarak hareket etmeğe karar ve-miş
tir. İngiliz büyük elçisinin Mussolini~ 
ye yaptığı ziyaret, bu kararı iı:aret et· 
nıekle beraber he,. iki memleket ara· 
ımda doğrudan doğruya görüşmeler 
yapdmasr ihtimalinin de mevcut oldu 
ğunu göstermektedir. 

/ngiltere itircı% etmedi 

Paris, 25 A.A.-Laval. dün öğ'leden 
sonra İngiltere büyük elçisi Sh Geor
ges Clerk ile görüşmüştür. Ingiliz el· 
çisi zecri tedbirlerin petrol, kömür ve 
demire de teşmili işini konuşacak o
lan 18 le· komitesi toplantısının ge· 
riye bırakılmasına İngiliz hükftmeti
nin muvafakat ettiğini bildirmeğe ma 
tuftu. 18 ter komitesi, 29 lkinciteşrin 
tarihinde Cenevrede toplanacak, fakat 
bir başka toplantı tarihi tesbit etmek 

içtimaında alın~§ resimlerden 

le iktifa edecektir. 
O z;aman i§ büsbü

tün sarpa saracak 

Faris, 25 (A.A.) - F ansa ile In
gilere ltalyaya ihraç edilecek petrol 
ve demir üzerine konulacak ambargo
nun şimdiki ·gerginliği bir hayli arttı
racağı kanaatindedi ler. 

lngiltere donanmayı kal
dırın.ağa yanaşmıyor 

Londra, 25 {A.A.) - Deyli Teleg
raf İngiliz donanmasının Akdenizden 
çekilmesi hakkındaki görüşmelere de
vam edilmiyeceğini haber vermekte • 
dir. 

F arns'l% ga%eteli!rinin düşüncelr.ri 
Paris, 25 (A..A.) - Bu sabahki Pa 

ris gazeteleri 18 1er komitesinin top
lantmnı tehir ettiren sebeplerden hah 
sediyorlar. Journal diyor ki: 

"Bu işe önayak olan yalnız Fran -
sadır ve teşebbüsünü usul meselele-i
ne hasretmiştir. Laval, Fransanm mil 
zakerelere, mes'uliyetlerini tamamiyle 
deruhte edebilecek bir vazivette i!'lti
rak eylemesini ııı;özetmektedir. Bu da, 
ancak, ayrn 28 inde F··ansız parlamen 
tosunda cerevan edt>r:ek müzakereler· 
den sonra mümkündür. 

Pöeti Pariziven : "Amerikanın pet
role ambar~o kovmak meselesi hak -
kında hic. bir kara~ a1am1vacav1 kana-
2.tindf'dir. Yazısınr ~övle bitirivor: 

· "Tehir kararı istikbali kor•ıııı::ık ve 
müzcıkerelere kanrvr acık hr~aJ.-mak su 
retivle memnuniyeti mucip olacak gi
bidir.,, 

Komünist Hurnanite gazetesi de 
şunları yazmakta.dır: 

"Romad;:ık; Fasist1ii"irı. vantrP.ı te
cavfü:den öti.irü ~ükilf;ıt1andn··1mast, 
ne bu?ün, ne "~rm k;ılı11l edil .. n·u•z. 
Bu h"fta, Lav::ıl'in arznc;una raP.°mf'n, 
pet-ol ü,.,.rine kon11hı-::ık arnl'>,.,.,,.o ile 
barış imk~nlarr çoğaltılmış olacaktır .. 

Ameri~tı /tnr"':•va Pemi ... ,..,,_,,.,,..r 
VasinP"ton, 25 ( A.A.) - D,.nfa da

iresi. 1talvava eski j1'emi sat•lmastnı 
yasak etmi"tir. 'Ruzv~lt bitaraflrk ila-· 
mm vannı::u~an önce •ki ec:;td ı:remi sı:ı

trlmıstı. Fakat hh tir.üncü geminin 
satılması menedilmiştir. 

Bir fırtına 42 
italyanı ö~dürdü 

Roma, 25 (A.A.) - Cenup ltal
yc:ısındaki ko· kun~ fırtınada ölenler 
coğalmaktrıdır. Katanzarada 42 ölü 
kaydedilmiştir. 

Betlin, 25 ( A.A.) - Cenup ltalva
smm gecirdiği müsibet milnasebetile, 
Hitler ltalva kralına bir teessür tel -
grafı çekmiştir. 

l-~ ... u'""c .. u K , ·;... .. ·;:·"RMm;·c'" ... 1 
- l 

L_n,!; A " B ""~' ~. ' ~ .~ J=? ' . .J 
• Honolulu, 25 (A.A.) - Manil'e 

son uçuşunu yapan Çina Çipper is -
mindeki büyük Amerikan uçağı dün 
ak~am burada karaya inmiştir. Uçak 
2400 kilometreyi 21 saat 12 dakikadt. 
kesmiştir. 

• Kopenhag, 25 (A.A.) - Ameri
kalı Kiffer, 400 metre srrtüstü yüzme 
dünya rekorunu 5 dakika 17 ,8 saniye 
de kırmıştrr . 5 dakika 8,10 saniyelik 
eski rekor da kendi üzerinde idi. 

• Belgrad , 25 (A.A.) - Çekoslo
vakya ordusu genel kurmay asbaşka-

Ya 
Ya 

Viyana 
Berlin 1 

Starhemberg böy

le s ö y 1 Ü yor 
No. 41 Çeviren: M. Rasım OL.ıl.ını'll 

' • 
Kayser Yeni Bir Dönüm Noktası 

Arayor Ve 
Çarla Görüşmek istiyordu 

''Zira, Allah, diyordu, bütün kral -
ların ve imparatorların sahibi olan 
Cenabıhak, sana, bir gün, saadetleri
ni temin etmek için emanet ettiği bu 
binlerce ve binlerce insanları ölüme 
göndermenin hesabını soracaktır.,, 

Sonra bütün kabahati Fransanm ü
zerine atxyordu: 

''Fransa, ittifak şartlarına sadık kal 
saydı, Rusya, Japonyamn önünde 
boynunu eğmezdi., diyordu. Sonra da 
şu sözlerle maksadını izah ediyordu: 

''Mariyan senin zevcen olduğunu 
hatırlamalı idi. Onun vazifesi, senin 
yatağında, seninle yatmak ve arasıra 
da beni ôkşamak, yahut bana bir buse 

Starhamberg 

Viyana, 25 (A.A.) Başbakan 

1 
vermekti. Onun, ebedi dalavereci, ze
hirli müzevvir yedinci Eduarm yata -
ğına sokulmasına, hiç hakkı yoktu.,, 

muavini Prens Starhemberg, Avustur 
ya endüst isinin mühim bir merkezi 
olan Stirya'da Leolen şehrinde bir söy 
lev vermiştir. Bu söylev, bütün ame
le smıhm müstakil Avusturya ve 
esnaf teşkilatı rejimine bağlamak için 
kat'i bir gayret teşkil etmektedir. 
Prens Starhemberg bilhassa şunları 
söylemiştir: 

"Yeni Avusturya amelenin bütün 
hakla mdan istifade edebileceği, ve 
dünyada amele için en müsait bir mem 
leket olmak niyetindedir. Bunu hü
kumet ve Başbakan Şuşnig adma va
dediyorum.,: 

Prensin bu sövlevind" avni zaman· 
da ameleyi kapitalist usulleriyle istis
mar etmekten vazgeçmiyen patronla· 
ra karşı tehditle- vardır. Prens nutku 
nun bir yerinde, sosyal politika hak
kxnda görüşmek üzere, patronların 
toplantıya çağrılmasını icap ettirecek 
meseleler bulunduğunu ihsas etmiş -
tir. 

Diğer bir tehdit de, Nasyonal Sos· 
yalistlere tevcih edilmiştir. · 

Prens demiştir ki: 
"1936 yılı, kararsız insanların faali 

y etine kat'i surette son verilecek bi: 
yıldır. Vaziyetlerini daha tamamiyle 
kat'i bir şekilde tcsbit etmemiş olan
lara küçük bir mühlet veriyoruz: 

Bundan sonra ya açtkça Avusturya 
ile bi likte çalışacaklar, yahut ta, Al
manyaya hicret edeceklerdir.,, 

Ustaşi'lerin 
Muhakemesi 

0 Le Petit Parisi.en" den: 

Yu~oslavya Kralı Birinci Aleksandr 
ve Fransa bış Bakanı Louis Barthou'
yu öldüren Ustaşi Hırvat ihtilal teş
kilatına mensup olan kimselerin mu
hakemesine Aix . en - Provence'de de 
vam edilmektedir. Mahkeme son cel
sesinde, suclularm müdafaa vekilliği 
kendisine teklif edilen Aix barosu re
isi Saudino söz alarak demiştir ki: 

- Mahkemenin bana teklif ettiği 
vazifeyi kabul ettim. Fakat bütün gay 
retime rağmen, ben suçluların itima
dını haiz olmadığım cihetle vazifemi 
tamamile ifa edemiyeceğimi anladım. 
Binaenaleyh mahkemenizden bana bu 
vazifeyi vermemesini ve suçluların 
kendilerine bir avukat seçebilmeleri 
için muhakemenin talikini rica ede -
rim. Bunun üzerine müddeiumumi, 
müdafaa hakkına riayet edilmek la
zım geldiğini söylemiştir. Bu sırada 
stıçlular ellerinde bulunan bir telgrafı 
göstererek evvelki avukatları Des -
bons'un kendilerine avukat Andre 
Berthorı'u tavsive etmekte olduğu 
ve kendilerinin de bu zatı seçtiklerini 
söylemişlerdir. 

Tercüman: 

- Pospişil, Paris avukatlarından 
olan Andre Berthon'un Demons'a yar 
drm etmek için ikinci müdafi olarak 
tayi.nini veya ona vekalet etmesini is
tiyor. 

Reis - Evet, fakat M. Andre Bert
hon burada değildir Mahkeme mese
leleri müzakere edecektir. demiştir. 
Mahkeme krı;a hir 'Tli.i~'lkereden sonra 
muhakemenin talikine kara .. vermiş -
tir. Tahmin edildiğine ıı:öre muhake
meve Kanunusanide tekrar ba~lana
eaktır. 

nı General Husarek, küçük antant dev 
letleri genel kurmay başkanlarmın 
konferansında hazır bulunmak üzere 
buraya gelmiştir. 

Rio de Janei-o. 25 (A.A.) - Bre
zilyanm kuzeyinde ve ezcümle Natal
da, müfritler bazı karısıklıklara sebep 
olmu~lardır. Tafsilat henüz yoktur. 
Rio de Taneiro'da sükun vardır. Hü
kumet düzenin korunması için, gere
ken tedbirleri almıştır. 

Kayser, tarihte bir dönüm 
noktası yapmıya çalışıyor 

1905 temmuzunda, Rus yada, ihtilal 
o kadar şiddet ve o kadar süratle a
levleniyordu ki .. Çarlık, yıkılıp gidi
yor hissini veriyor. Nikola, hadisde -
rin zalim tazyikı altında harbe devam 
dan vaz geçmeye mecbur oluyor ve 
bunu da ilahı bir tecelli addediyor. 

Amerika Cümhur Reisi Ruzveltin 
resmi davetiyle, Rus ve Japon murah 
haslafı Amerika müttehidesine doğ
ru yollanırken, Çar da, ailesi ile be
taber, biraz dinlenmek i~in ''Kutup 
yıldızı,. ismindeki yatına biniyor ve 
Finlandiya körfezi sularma gidiyor. 

Kayser, Hohenzolern yatma atla
yarak 23 tem.muzda Çara baskm edi
yor. İki hükümdar, Bjorko adası ö
nünde buluşuyorlar. 

''Çok sevgili kardeşinin,, binlerce 
sitemden ve muhabbet teyitlerinden 
sonra, Giyom Nikolayı, babası üçüncü 
Aleksandrın oturduğu yer olduğu i
çin naz-arında bir mabed kadar kutsi 
olan kamaraya sürüklüyor. Ve hemen 
gözleri önüne, siyasi ve askeri bir it
tifak projesi yayıyor. Hain Albiyon 
''İngiltere,, aleyhindeki bu Rus - Al
man ittifakı projesinde, Fransanın gir 
mesine de yer bırakılıyor; Fransız hü 
kl:metinin imzasını temin etmek me
selesi Rusya hükumetinin gayretine 
yükletiliyor. 

Tarihte bir misli olmryan bÜ hadi
senin cereyan tarzını, Giyom, bizzat 
kendisi şöyle anlatmiştu: 

''Çar, projeyi, bir defa, iki defa, üç 
defa okurken, ben, Allaha, kısa ve ha 
raretli bir dua okuyor, ondan bize yar 
dım etmesini ve genç Çan irşat eyle
mesini taı>arru ediyordum. 

''Ortada bir ölüm sükunu uzanıyor 
du. Yalnız denizin mınltısı işitiliyor
du. Güneş, tatlı tatlı kamaraya stizü -
itiyordu. Tam önümde, Hohenzolern 
yatı beyaz rengi ile parlıyor, üstünde 
ki imparatorluk sancağı, sabah rüzga 
riyle dalgalanıyordu. 

Tam, siyah haçın üstündeki yazıyı, 
"Allah bizimle beraber olsun,, keli
melerini okuyacağım esnada, çarın se
sini işittim; şöyle söylüyordu: 
''- Ala.. Kabul ediyorum. 
"Kalbim, işiteceğim kadar kuvvet

li çarpıyordu. Ben, dimdik durdum 
ve hiç ehemmiyet vermezcesine söyle
dim: 

- İmza eder misin? 
''O, kağıdı bir defa daha okudu. 

Sonra: "Evet 1,, dedi. Ben, hokkanm 
kapağını açtım; kalemi uzattım. O, 
titremiyen bir el ile çizdi: "Nikola,,. 
Sonra, ka1enıi bana uzattı; ben de im
zaladım. Yerimden kalkarken, heye
canla boynuma atıldı ve beni kucak
ladı: 

"- Ben, dedi, Allaha şükrederim; 
sana da teş.kkür ederim. İttifakımız, 
iki memleketimiz hakkında çok hayır
lı neticeler verecektir. 
Alnım ve sırtım terden sırsıklam 

olduğu halde gözlerim yaşlandı. Bu 
anda, üçüncü Frederik Giyomun, 
kraliçe Luizin, büyük babamla birinci 
Nikolanın yanımızdan pek uzaklarda 
olmamaları icap ettiğini düşünüyor
dum. Şüphesizdir ki, onlar, semadan 
bizi seyretmişler ve gördükleri şey
lerden çok sevinmişlerdir. 

Allahm inayetiyle 1905 senesinin 
24 Temmuzu, Bjorkoda, Avrupa tari
hinin bir dönüm noktası olmuş ve bu 
sayede sevgili vatanım, korkunç 
Fransız - Rus ittifakı kıakacından kur 
tulma yoluna girmiştir.,, 

Nikola, birkaç gün sonra, Çarskoyc 
Seloya avdet ettiği zaman, hayırlı 
müzakerelerinin neticesini hariciye 
nazırı Kont Lamsorfa gösterdi. 

Hariciyı! nazırı gözlerine inanamı-
yordu; ittifaknam"enin önünde şaşmp 
kalmıştı. Hatayı tamir etmeğe mec
burdu. Bin dereden su getirerek im
paratora devirdiği çamın ehemmiye
tini anlattı. Böyle bir muahede akti 
le Rusyayı Fransaya bağhyan resmi 
taahhütlere hıyanet edildiğini ve 
Fransanm böyle bir ihanete istihkak 

• 
Umumi har,,te Fransanın Ru.sya 

seliTi .Moris Poleolog 

kespedecek hiçbir aykm hareketi gö
rülmediğini izah etti. 

Tam bu sıralarda, Portsmutta Ja
ponlarla müsalehayı imzalamış olan 
başvekil Vit, Sen Petersburga dön· 
milştü. Lamsdorf, ona Bjorko itti
faknamesini gösterdi. Almanyaya kar 
şı beslediği muhabbete rağmen Vit 
afalladı ve birdenbire bağırdı: 

- Çok fena 1 Fransaya karşı ber
bat bir vaziyet! İmparatorun, size 
danışmadan, böyle bir şey imza et
mesi mümkün müdür? 

Lamsdrof: 
- Evet... maalesef 1 İmparatorun 

beyni, kayserin talakatiyle alt üst ol
muş, karışmış ve kendisine imza etti· 
rilen şeyin mahiyetine intikal ede
memiş. 

Paristeki Rus sefiri N elidofa mese
le bildirilmiş; o da, imparatordan ko
panları vaitlere karşı isyan etmiş ve 
Fransamn, İngiltere aleyhinde, Al
manlarla birleşmesini düşünmenin bi
le cinnet olduğunu bildirmiş. 

O zaman Nikola boynunu iğmiş vt 
Berlindelci Rus' sefiri Kont üsten -
Sakken vasıtasiyle İkinci Giyoma, 
Fransanm bu ittifaka muvafakat et
mesini imkansız gördüğü için Rus hü
kümetinin Bjorka muahedenamesini 
keenlemyekün addettiğini bildirmiye 
mecbur olmuş. 

İkinci Giyom, hulyasınm sukut et· 
tiğini görerek bir müddet atıp tut
muş; sonra, mistik birtakım deliller
le Nikolayı kandırabileceğini düşüne
rek, ona, şu telgrafı çekmiş: 

''Ellerimizi dindarane birleştirdik. 
İmzamızı, yeminimizi işiden Allah.n 
önünde attık. Muahedenin tahakkuk 
ettirilebileceğine kaniim. Yok, tefer
ruatta bazı tadilat yapılmasını istiyor 
san bana teklif et. Su kadar var ki, 
imzalanmrş bir şey imzalanınış addo· 
lunur. Allah şahidimizdir.,, 

Nikola cevap vermiyor ve mesele 
kapanıyor. 

Çarın bu işte oynadığı rol hakkın
da bir hüküm vermek çok acıdır. 
Bjorko muahedesini imza etmekle 
Fransaya vefasızlık göstermiş midir? 
Hayır. Meselenin aldığı netice, onu, 
böyle bir isnattan tebde edebilir. Fa
kat bu kadar gaflet ve anlayışsızhğa 
ne demeli? 

Giyoma gelince, aciz amcazadesinin 
iradesini çelmek için kurduğu muga
latada kullandığı bütün çareıer, bu er 
hilekarlıktan ba~ka bir şeyle te1'il edi
lemezler. Burada da, onun bütün aza. 
metfüruşlu ğu meydandadır. 

lki hükümdar, artık, biri
birinden emin değil 

İkinci Nikola, Bjorka kurnazlığ(nı 
hiç unutamadı; Giyomun, kendisini 
aldatmasını affetmedi. 

İki hükümdar arasındaki iytimad 
tamamiyle sarsılmıştı. Herkesin ö • 
nünde eski münas: betlerini idame e
diyorlar, muhabereleşiyoria· dı ve ara 
sıra buluşuyorlardı; fakat biribirileri
ne inanmıyorlardı. 

Kayser her vesileden istifade ede· 
rek amcazadesinin aleyhinde atıp tu
tuyor ve ona yetiştireceklerini bildiği 
adamlann önünde Nikolayı i~ -
neli sözlerle tezyif ediyordu. 

Hükümdarlar arasındaki gizli im
tizaçsızlıklar, taLiatiyle, sabucak siya
set sahasında tesirini gösterir. 

İşte bunun neticesidir, ki 1908 se
nesinde, mühim bir hadise Av· upayı 
epeyce telaşa saldı. Avusturya. Bı.; r• 

!in muahedesinin kendisitıl bi:!h e ' t ~ i 
haklardan ileri 'geçerek Bo<,n;ı H. -
sek vilayetini ilhak etti. Beri in "1 i' ' ;:
meti, Tuna mütteffikine aç ktaı ıçı
ğa taraftar çıktı. 

fArkası arl 
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KONOMİ - PiYASA - BORSA 

EKONOMiK KRONiK I Almanyada 
anka Ve Hususi Müesse- Türk Ürünleri 

se Memurları için Barem 
Ankara tclgraflan, bir imtiyaz ve

ya hususi bir kanunla devletten bir 
hak temin eden veya sermayeleri ta
mamen, veya kısmen devlete ait olan 
hankalarrııa diğer hususi müessese me
murlarının ücretleri hakkında bir ba
rem h.-u:ırlandığını ve yeni layihanın 
çok yakında Kamulaya sevkedileceği 
~ bildiriyor. 

Bu $Urctle artık de\•let hizmetinde 
çalııan memurlarla, hususi müessese 
memurlarının maaJları arasında esaslı 
bir fa.ıık knlrnıyncak demektir. Banka 
veya hususi müesseselerde iş gören
ler, kendilerile müsavi derecede bulu
nan devlet memurundan fazla olarak 
n .. cak iki derece yüksek maaş alabi
leceklerdir ki, bu da oçk mühim bir 
şey değildir. 

Yeni kanun layihası, hiç ıüphesiz, 
şimdiye l<adar §U veya bu müessese
<1e çok dolgun maaş almağa alışık o
lanları bir hayli tdaşa düşürmüştür. 
Bunlar birdenbire maaş seviyelerinin 
azaldığını, ve devlet hizmetinderl:i ar
kadaşlarmın derecesine indiğini göre
cekıerd:ir. F2.!kat bu memurlann hoş
nubuzluğuna mukabil, geri tarafta 
birçok memurlar, kendi ha:klarırun 
nihayet göz~tildiğini görerek gözleri 
hariçte it aramaktan uzakla§acaktır. 

Yeni layihanın en birinci karakteri, 
zaten devletçi bir idaJ'e dahilinde, ıoı
yal nizrunın daha iyi işlemesine hiz
met etmektir. 

Bu barem tesis edilirken takip edi
len gaye, devletle hususi müesseseler 
arasındaki irtibat ve insicamı daha 
iyi temin etmek, ve iki tarafı biribi
rine daha ziyade yakınlaştırmak ol
muştur. 

Şüphesiz, devlet bu prensip uğru· 
na büyük fedakarllic yapmaktadır. 
Bu liaiettayin verilmiş bir karar de
ğıl~r. Bunda devlet gelirinin esash 
bir surette müteessir olması gerektir. 

Çünkü hususi müesseselerde ve 
bankalardaki nıemur maaşlarının İn· 
mesilc, bu gibi kimselerin verdikleri 

kazanç vergileri de o nispet dahilinde 
azalacaktır. Diğer taraftan, bunların 
'"Sııtınalma,, kabiliyetlerinde mahıuı 
bir eksiklik olacağından bu devletin 
bi:Jvnsıta aldığı vergiler Üzerine Je 
bir tesir yapacaktır. 

Huıusi mücsseseJerdcki memurla
rın miktaraı küçük görülmemelidir. 
Bunların devlet mekanizmasının ida
resi için Jazımgclcn memurlar kadar 
çok olduğu unutulmamalıdır. 

Fakat gözetilen gaye çok şayanı 
dikkat esa&lara istinat etmektedir. 
Nihayet bu, mcımlekette bu sosyal bir 
tevazün vücuda getirecek ve imtiyaz. 
lı müesseselere girmek artık bir imti
yaz olmaktan çıkacaktır. 

Yeni kanun layihasiyle takip edilen 
gaye, bir zümrenin gerek maddi ve 
gerek manevi zararına olarak, diğer 
bir zümrenin, menfaatini temin etme. 
mcktir. ihtisaslar, bilgiler, kabiliyet· 
ler, artık ve her yerde ayni mikyasla 
ölçülecektir. 

Layihanın esbabı mucibesinde de
niliyor ki, "Devlet hizmetinde bulu
nanlarla bu gibi müesseselerde, çalı
tanların kazançları arasındaki nispet
sizlik, i)'i yeti§cn veyahut yetiımek 
ıstidadıru göateren gençlerin devlet 
hizm~tine rağbet etmemelerini mucip 
olmak tadır.,, 

Bu çok doğrudur. Doçentler me· 
selesi hala meydandadır. Bu nispet
sizlikten dolnyıdR" ki, devlet hizmetin
de çalışanlar, dışarda İf bulanuyan 
§anssızlnrdnn ibarettir gibi bir zihni· 
yet hasıl olmaktadır. Şimdi bu nisbet· 
sizlik ortadan kalkınca devlet de hu
susi müesseseler gibi en iyi istidatla
n kulln.runak imkanına malik olacak
tır. Bu, devlet idaresinde mühim bir 
reformdur. 

fakat yukarda da söylediğimiz gibi 
bütün ihtisasların, bilgilerin ve kabi. 
liyetlerin ayni mikyasla ölçülmesi, 
devlet refonnu yapılırken, sosyal bir 
reformun da batarıldığıru gös
terir. - Mümtaz FAiK 

Yunanistana mısır ! Zahire Borsasında 
Yunanistanın, biz de dahil ol

mak üzere muhtelif devletlerden 
alacağı 30,000 ton mısırı yakında 
s"parlİş edeceği haber verilmekte
dir. Finans ve Ekonomi Bakanlık
larının karariyle alınacak olan bu 
mısır Yunanistanın dağlık arazi&in 
de bulunan halku. iaıesine tahsis 
edilecektir. Yunanistanın ordu ih
tiyacı için muhtelif memleketler
den aldığı İptidai maddelerin kıy
meti bir milyon drahmiyi bulmak
tadır. 

Bulgaristandan geçecek yu
murtalar için ko' ay :ık 
Almanya ya ihraç edilmek Üzere 

Bulgaristandan transit olarak ge -
çen yumurtalar için şimdiye kadar 
Bulgar hükumeti baytar şehadet -
namesi arıyordu. Bu yüzden bazı 

müşküller ortaya çıkıyor, bilhassa 
jhraç maddelerimiz gidecekleri ye 
re geç vasıl oluyordu. 

Bulgar hükümcti nezdinde te-
şebbüsler yapılmış ve baytar şe-
hadetna.mesj kaldırılmıttır. Bun-
dan sonraBulgaristana transit yolu 
ile gönderilecek yumurtalardan 
Bulgar hükumeti yalnız menşe şe
hadetnamesi anyacaktır. Durum 
yumurta ihracatçılarımız arasında 
bir m~mnuniyet uyandırrnıttır. 

No.12 

olis Nikol 
MORIS LOBLAN 

"Güstav Jerom saat on buçuk~n 
gece ya ısına akdar aceba ne iş gör
dü .. Bu sual zihinleri gitgide artan 
bir kuvvetle işgal ediyordu. • 

Baron Dotreyi, onu beklemeğc me
mur polis müfettişi ile beraber, evinin 
kapısına kadar götürdüler ; sonra Mo
leon gidip Jeromun köşküne de bir 
görmek istedi. 

Güstav Jerom da, karısı da evde de
ğillerdi. 

Molen: 
- Haydi yemeğimizi yiyelim, dedi. 

Vakit hayli gecikti. 
Oğle yemeğini yerlerken bütün ko

nuştukları bi.kaç cümleden ibaret kal 
dı. Nikol'ün bu sükutu ve somurtkan
lığı, komiserin düşündüğü şeyleri ne 
kadar çocukça saydığını gösteriyor
du. Nihayet Moleon: 

- Doğrusu ne istediğinizi anlamı
yorum, dedi ; siz o herifin hareketinde 
bi garabet bulunduğuna kani değil 
misiniz ? 

- H angi herifin? 
- Güstav J eromun. 
- Güstav J erom mu? O bence ikin 

ti planda bir adam. 

Dün borsaya 446 ton buğ
day 37 buçuk ton arpa geldi 

Dün zahire borıasında yumuıak 
buğdaylar 8 kuruf 10 para ile a ku 
ruş 25 para, aert buğdaylar da 
7,01 ve 7,15 para arasında muame 
le görmü,tür. Birinci vumuşak un
lar 925 - 1000, _:cinci sert 800 
ekstra ekstra 880 - 1100, ekstra 
unlar da 1035 ile 850 kuruş arasın
da muamele görmüştür. Genel buğ
day satııı 245 ton ve un ıatışı da 
10J8 çuvaldır. 

Dün gelen maddeler 
Dün şehrimize 446 ton buğday 

37500 kilo arpa, 2770 kilo badem, 
2900 kilo kabuklu ceviz, 13500 ki
lo beyaz peynir, 12000 kilo çav
dar, 16100 kilo fasulye, 15000 ki
lo mercimek, 16990 kilo un, 15650 
kilo tiftik, 17150 kilo yapak. 

Brezilyaya kömür 
ihra~ ediyoruz 

Gelen haberlere göre hükumeti •. 
mizle Brezilya arasındaki kahveye 
mukabil maden kömürü sevketmek 
hakkındaki proje kesbi kat'iyyet 
edince lngiliz ihracatçıları yakın -
da kömürlerini Brezilyaya ihraç 
etmek husu11unda müşkülata düçar 
olacaklardır. Türkiye, kahve bede-

- Siz ne yapmak istiyorsunuz, ba
na onu bir anlatsanız al 

- Hemen Eliz Masson'a gitmek. 
Moleon kafası çabuk kızan ve inat

çı bir adamdı: 
- Benim nivetimde, dedi, Madam 

Dotreyi görmek. Hadi oraya gidelim. 
Nikol omuzlarını silke· ek: 
- Mademki öyle istiyorsunuz, ha

clı gidelim, dedi. 
Sokağa nöbetçi olarak bırakılan po

lis müfettişi evin önünde bekliyordu. 
Heo beraber cıktılar. Moleon kapıyı 
çaldı. Gelip açtılar. 

F.akat tam içeri girecekleri sırada 
aşağıdan bir seslenen oldu: dönüp 
baktılar, bir pol_is memuru hızla mer
divenleri tırmanıyordu. Bu adam Ni • 
kolün, Voiira,. sokağında Eliz Masso
nun oturduğu evin önüne beklemek 
üzere bıraktığı bisikletli iki memur • 
dan biri idi. Nikol: 

- Ne oldu? ne var? diye sordu. 
- Oldürüldü ... boıuımuş olacak .. 
- Kim? Eliz Masson mu? 
- Evet. 

III 

Moleoo hislerine kapılıp iş gören 
hi adamdı. Arkadaşının sözünü din
leyip işe doğru Vojirar sokağından 
başlamamakla hata etmiş olduğunu an 
ladı, şimdi öfkeden ateş püskürüyor
du: fakat kime çataca~ını bilmiyordu, 
hemen Dotreylerin oturduğu odaya 

Tiftik, zahire, fındık, ceviz, 
badem ve kaysı çekirdeği 

üzerine işler 
Almanyada tiftik piyasası sağlam 

ve isteklidir. İyi oğlak mallar 100 kilo 
başına Cif Hamburg 88-90 Türk li
rasına kadar muamele görmüştür. 
Türk ihracatçıları Fair average quali
ty nevileri için 77-78 lira istemişler
dir. 

Bu suretle Almanya, Türkiye tiftik 
piyasasında yeniden alıcı olarak gö -
rünmeye başlamıştır ki, bunu mem
nuniyetle kaydetmek lazımdır. 

Zahireler 
Almanyada Hükumetçe tesbit ve 

kontrol edilen yerli zahireler fiatleri 
1 ikinciteşrinden itibaren mer'i olmak 
üzere bir miktar yükselmiştir. Fiat -
terdeki bu değişmenin tesirleri piya
saya henüz akis yapmamıştır. Ham -
burg piyasasında yerli ekmeklik buğ
daylara istek olmamıştır. Buna karşı 
yulaf ve arpa alınmıştır. 

Buğdaylardan Kanada Manitoba 1 
sert 100 kilo başına Cif Hamburg 
5, 7 5 Florin, Manitoba 1 Atlan tik 5, 70 
Florin Üzerinden muamele görmüştür. 

Yine yabancı ürünlerden Plata mı
sırları için Cif Hamburg 2,70 - 2,75 
Florin istenmiştir. 

Fındık 
Fındık piyasasında söylenmeye de

ğer önemli değişiklikler olmamıştır. 
Türkiye mallarının dahi kuvvetli ve 
istekli olduğu bildiriliyor. 

Fiatler yine 100 kilo başına Cif 
Hamburg 51 • 52 lira raddesindedir. 
Ancak bazı Türk ihracatçılarının bi
raz daha yukarı fiat istedikleri yazı
lıyor. 

Kabuklu fındık piyasası dahi iyi 
durumunu muhafaza etmiştir. Elen • 
miş sivri kabuklu fındıklar Türkiye
den 100 kilo başına Cif Hamburg 25-
26 liraya teklif edilmiştir. 

İspanya, İtalya ve Rusya menşeli 
rakip ürünlerin ithalatındaki zorluk
lar devam etmiştir. Bu mallar üzerin
den önemli işler yapıldığı işitilmemiş
tir. Bunun gibi Alman ithalatçılarının 
dahile yaptıkları tekliflerde lı;panya, 
İtalya ve Rusya menşeli fındıklar he
""-'-'-'---'=ic; aöze atılmamaktadır. 

Ceviz, badem, kaysı 
çekirdeği 

Ceviz piyasası dahi istekli ve kuv
vetlidir. Bunun gibi İstanbul, İzmir 
ve Karadeniz piyasalarının dahi kuv
vetli olduğu bildiriliyor. Şöyle ki Ka
radeniz cevizleri 100 kilo başına • Cif 
Hamburg 17 liraya teklif edilirken 
Türk ihracatçıları ayni mallar için 
ı 7 ,50 - 18 lira istemişlerdir. Bunun 
gibi muamele edilmiş İzmir cevizleri 
fiatleri 100 kilo başına Cif Hamburg 
21 liradan bu hafta 21,50 - 22 lira
ya yükselmiştir. 

Badem ve kaysı çekirdeği piyasa
larında bir hafta öncesine karşı söy
lemeye değer değişiklikler olmamış
tır. Kay-ı çekirdeklerimize ve bir de 
kuru kaysılarımıza çokça istek v<?'!
dır. 

lini ödemek için ıon dört ay zar
fında Riyo dö Janeyroya 60 bin 
ton maden kömürü ihraç etmi~tir. 
Y apılao tahminlere göre gelecek 
yıl bu miktar iki mialine çıkacak • 
tır. . 

1934 le lngilterenin Brezilyaya 
ihraç ettiği kö:rıür miktarı, 377975 
İngiliz liraıı kıymetinde 430170 
tondur. 

daldı ve, hiç şüphesiz onların ağzın
dan bu ani telaş karşısında birşey öğ
renebileceğini ümit ederek başladı ba 

ğırmaya: ··1d·· ·· l ı G" d"' ü - Onu o urmuş er... or un z 
mü yaptığınızı! Zavallı kızcağızın ba
şına bir tehlike gelmesi imkanı oldu
ğunu bize niçin söylemediniz? .. Onu 
öldürmüşler, demek ki siz tahvilleri 
ona vermişsiniz, Dotrey, herhalde bu
nu bilen başka biri de vardı. O adam 
kimdi? Şimdi siz bize yardım eder mi
siniz? 

Nikol araya girmek istedi ama 
Moleon söz dinlemiyordu. 

- Yani ne? Sözümü esirgiyecek 
miyim? Benim öyle adetim yoktur. 
Dotreyin metresini öldü· müşler, ben 
de ona soruyorum, bize bir ip ucu ve
ı ebilir mi diye ... hem de hemen! va
kit kaybetmeden 1 

Böyle birdenbire haber vermenin 
bir tesiri oldu, oldu ama bu Moleo
nun umduğu tesir değildi; M. Dotrey 
gözleri yerinden fırlamış, duyduğu 
kelirİlelerin manasını anlamağa çalışır 
mış gibi duruyordu. ~deta sersemle -
mi-:ti. Fakat Gabriyel Dot~ev yerinden 
fırlamış, kocasının önüne dikilmiş.•o
nun itiraz etmesini, isvan etmesini 
bekliyordu. Düşecek gibi oldu ve is -
kemleye tutundu. Moleon susunca bu 
sefer o başladı, sözler ağzından dökü
lliyordu: 

- Senin bir metresin vardı ha 1 

ı BORSA VE PiYASA j 
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25 lkinciteşrin Pazşrtesi 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Franıı 
20 Liret 
20 Belc;ika frangı 
20 Drahmi 
20 t~viçre fr. 
Florin 

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

Al9' 

619,-
124,-
165.-
173.-
81.-
23.-

815.-
82.-

92.-
22.-
32,-

23.-
24.-
14.-

22.-
52.-

33,-
31.-
937.-
52,75 

235.-

laı.. 

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

818.-
84.-
94.-
23,-
34,-
24.-
25.-
15.-
23.-
54.-
35,-
32.-
938,-
53.25 

237,-

ÇEKLER 

Pariı üzerine 
İngiliz lirası 
Dol~ 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 

Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Penco 
Ley 
Dınar 
Yeo 
Cf'rno•ets 
bveç kuronu 

ESHAM 
İş Bankası Mil· 

" ,, N, 
,, " H. 

Anadolu % 60 
" % 100 

Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankaer 
Osmanlı Bankası 
Telefon 

• 

İttihat Deiirmencilik 
Şark eMrkcz Eczanesi 

12.06 
621.-

0,79,44 
, 9,79,57 

4,69.50 
2,43.75 

63,56,75 
1,17,55 

19.20 
4.25.33 
1,97,38 
4.21.-
4 !il co 

.. 3.77.55 
34,tt\.3S 
211.30 

tO.C>S 
3,12.12 

H.-
9,70 
9,80 

25,50 
42,-
15.-
23.-
8,25 

14,75 
2,17,-

8,85 
61 ,25 
23.50 
8.50 
9,75 
4,20 ------

TAHVİLAT 
Rd:ıtnn 

Anadolu I ve il 
II ,, 

Anadolu mümessil 
,, 

'10 ,,, 
42,65 
43,50 
45.90 

İSTİKRAZLAR 
Ti.irk Borcu I 

" .. n 
,, ,, TII ~~-

İstikrazı dahili 
Ergani 

25,15 
23,15 
.oo ., .. o 
94,-
95,-

25 ikincireşrin Pazartesi 

ZAHiRE BORSASI 
~-------------Is tan bul Tecim ve Zahire Borsasın 
da dün muamele gören maddeler şun
lardır: 

Cinai Kt. P. 
ARPA 

Yemlik çuvallı 5,25 
,. dökme -,-

BUÔDAY 
Sert 7,20 
Yumuşak 8,15 
Mahlüt -.-
Ekstra -.-
Çavdar 6,-

MISIR 
Sarı çuvallı 5,37 
Kepek -.-
Razmol -.-
Yulaf -.-
Kuşyemi -.-
Keten tohumu -.-

AFYON 
lnce -.-
Kaba -,-

Mi klan 

25 T. 

9 T. 
225 T. 

54 T. 

83 

Maksim ... Senin, hal senin .. bir met
resin. Demek sen her Paris'e gittikçe .. 

Sivilceli yanakları kül gibi olmuş
tu, deminkinden de kısık bir sesle tek 
rar etti: 

- Metresin vardı, ha.. metresin. 
Nasıl olur? demek senin metresin var
dı . 

Nihayet Dotrey cevap verebildi, 
o da inler gibi idi: 

- Affet, Gabriyel .. Bir kere oldu, 
nasıl oldu ben de bilmem ... işte öl
müş .. 

Kadın ıstavruz çıkardı ve: 
- Olmüş ... dedi. 

- Sen de duydun ya. lki günden 
beri çok müthiş şeyler oluyor ... birşey 
anlamıyo· um .. bir kabus .. Bana ne -
den böyle işkence ediyorlar? Bu a
damlar niçin beni tevkif etmek istiyor. 

Kadın titredi. 
- Seni tevkif etmek mi istiyorlar .. 

Sen deli misin? .• Seni neden tevkife
deceklermiş 

Bir yeis buhranı içinde kıvranıyor
du, yerlere düştü, diz çöktü: ellerini 
kavu:?turup komisere uzatmış, yalva
rıyordu: 

- Hayır, hayır.. buna hakkınız 
yok.. ben, ben size yemin ederim ki 
onun suçu yok. Ne? Lesko babanın 
öldürüldüğünden dolayı mı onu tev -
kif edeceksiniz? Ama size söylüyo • 
rum, o benimle beraberdi .. AIJah be
ni cehenneminde yaksın ki ... beni öp-

NOHUT 
İspanya 
Kalburlanmış 
Naturcl 

-.--,-- .-
DARI 

Beyaz 
Sarı 
Susam 

-.-- .-- .-
fc; tombul 
İç sivri 
Kabuklu 

FINDIK 
49,-

le; 
Kabuklu 

Oğlak 
Ana mal 
Çenıclli 
Deri 
Kaba 
Sarı 

- .-- .-
CEVIZ 

-.-
12.20 

TİFTİK 
-,--.--.--.--.--.-

Anadolu krrkım 
Anadolu Tabak 
Trakya kırkun 
Trakya Tabak 

YAPAK 
43,-
-.--.--.-

YON 
Yıkanmış (güz) -,-

BEY AZ PEYNİR 
-.--.-Tam yağlı 

Yarını yailı 
'lafsız 

KAŞAR PEYNİRİ 
Yaflı 
Yaisız 

Ekstra 

-.--.- . 
ZEYTİNYAôI 

-.-
1 inci yemeklik 
2 inci yemeklik 
Sabunluk 

-.--.-
-,-

NEBATlYAô 
Ay çiçefi tasfiye 
Haşhaş tasfiye 
Pamuk tasfiye 
Susam tasfiye 
Bezir pi~mi5 

-.-- .-
25,--.--,-

Eks. Eks. 
Ekstra 

UN 
72 k. 1100,-

1000,-
500,-
800,-

1 İnci yumu. 72 k. 
1 inci sert 

Cava 
Çin 
Hindia 
Seylan 

BORSA DiŞi 

ÇAY 
(Kiloıram hHabiledir) 

Kş. S. 
260,--.-
285,-
265,-

DEMİR VE'ENV AI 

Carrilık, köşebent 
Dörtkö~e, llma, yuva. 

-,--.-
Mıhlık, silme 
Potrel 
Siyah c;ember 

-.--.-
Yuvarlak: (6 mm. ve asaiı 

- (Vıu..ıUJ 

- ,-
~
l D,-

Siyah aaç 
Karfiçe 
Çinko 

11,50 
10,50 
27,-

o 

13200 K. 

4550 K. 

36721 

87 Ç. 
293 Ç. 
..os Ç. 
380 Ç. 

Kş. S. 
360,-
-.-

350,-
360,-

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

~· 
Sıiır 

" Manda 

" 
~ 
Elvan .. 
Beyaz: 

" 

DERİ "İşlenmiş., 

(K.iloıranı beaabiledir) 

I 
il 
I 

II 

I ad 
II " çekme I " .. u .. 

Kş. S. 
120,-
105,-
115,-
100,-

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

Sat.ti yan 

Elvan 

" Beyaz 

Fi yor 
Beyaz 

" 

I " 
lI " 
I " 

11 " 

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

KİTRE 
(Kiloıram buabiledir) 

Kş. S. 

1 
II 

-,-
115,-
95,-

K1. S. 
150,-
125,-
125,-
110,-

85,-
45,-
90,-
45,-

115,-
75,-
75,-
65,-

Ks. S. 
-,-

125,-
110,-

tü .. sonra .. sonra •. kolları arasında u
yudum. Evet, kolları a :asında. O hal
de nasıl kabil olur? Hayır, imkan yok, 
değil mi? bu nasıl akla sığar? 

Birkaç kelime daha kekeledi, sesi 
büsbütün yavaşlıyor, işitilmez olu -
yordu. Düşüp bayıldı. 

Bütün bunların, kocasının ihanetini 
öğrenince duyduğu kederin, korkusu
nun, ü rpermesinin, yalvarmalarının, 
bayılmasının pek tabii ve samimi oldu 
ğu belli idi. Yalan olması havsalaya 
sığacak şey değildi. 

Maksim Dotrey, karısına bakmağı 
akıl etmiyor, ağlıyordu. Biraz sonra 
kadın da yarı ayılıp hıçkıra hıçkıra 
ağlamağa başladı. 

Moleon Nikol'ün koluna girip dışa
ıı sü ükledi. Sofada ihtiyar hizmetçi 
Anna, kulağını kapıya dayamış, içeri
yi dinliyordu. Molcon ona: 

- Söylel'Siniz, dedi, bu akşama ka
dar buradan bir yere çıkmasınlar .. ya
rın sa!.._ha kadar .. Zaten aşağıda nö
betçi var, bir yere bırakmaz ... 

Otomobile bindikten sonra gayet 
sıkkın bir tavırla: 

- Aceba kadının o halleri yapma
cık mı? dedi. Kim bilir! Ben şimdiye 
kadar yalanı da böyle samimi gö~te~
mesini bilen az kadınla mı karşılaş
tım! ... Siz ne dersiniz? 

Fakat Nikol hiç sesini çıkarmadı. 
Otomobili sür'atle sürüyordu; o ka
dar sür'atle ki Moleon biraz hafiflet-

Bütün Dünya 
Piyasalarında 

Genel vaziyet nasd 
inkişaf ediyor ? 

Bütün dünya piyasalarında ~ 
çen üç ay zarfında genel bir yİİi' 
selit görülmcktedil'. Bilhassa hu,..
si müessesahn faaliyeti, ailahla0"

1 manın ilerlemeıi, bazı memleket ... 
rin istihsalatına, tica?"eline ve P1 .. 
yaaalarına mühim tesirler yapdllf' 

t~. ·-~ 
İt•lyanın altı aydanberi yap~· 

harp hazırlığı ve bilhassa ailah ~ 
düstriıini kuvvetlendirmiı ve İJll.ı•• 
lik azalmıştır. Buna mukabil !!~ 
yada bazı maddelerin eksik..,.· 
günden güne kendisini hiasett_Jr 
mektedir. Kredi piyaaaları üzeriO' 
de gerginlik artmaktadır Yine bil" 

rada esham fiatları düımekte ~ 
tasarru.f edilen para miktarı a...
maktadır Hükumet harp masr•!l!:; 
rını kapamak için, hep İtalyan 1!"" 
li Bankasının ihtiyat akçeleriıl' 
müracaat etmektedir. 

Almanyada yapılan tetkiklel"t 
göre Çekoılovakyanın durumu b 
bu hadiselerin tesiri altındadır. 

Bu vaziyetin aksi tesirlerini hİI" 
ıetmekte olan diğer memleketler .. 
de kalkınma temayülleri pek k~k 
vetlidir. Bu hal bilhassa Bir~.~L 
Amerika hükumetlerinde gol'I'" 
mektedir. Burada kredi piyaaa., .. 
nın daha açık durumda bulu~· 
sından dolayı halk tekrar piy ..... 
ya sermave dökmektedir. , 

Büyük Britanyada ve sterlin ';!,o; 
kuna dahil diğer memleketle•
daha canlı bir faaliyet vardır. -
ralarda bilhasııa hususi sermaye ı. 
aliyeti görÜlmektedir. 

Avuıturyada durum iyileımi~ 
Japonyada da kredi piyaaal~

daha açıktır. ihracat efyaaı, yiil' .. 
selmekte berdevamdır. 

Belçikada paranm dütmeıi, _. 
düstriyi ve ihracatı faaliyete ,,. 
çinnitse de, itsizlik yine mii ...... 

bir mesele halinde kalmıttır •. ~ 
niz aşırı memleketlerde ip~ 
maddeler fiatlarındaki son ~ 
liş, tarım itlerini aaha kurletıt 
dinıaiştir. Jngiliz Hlndiftanıab 
Cenub'i Amerika m-mleked_..iıl4• 
de dunım bUAun Ja!Udrr. ;,;f,#• 
Avrupanın 7iraat m~leketl~ 

ne gelince. ı.,.. .... yada, LıtvanY 
___ .. ,yet hala karışıktır. Buna ~ 
kabil Estonyada, Letonyada, = 
goslavya ve Yunanistanda da 
canlı zirai hareketler olmaktadd" 

Hatta Romanya ve Bulgari•~ 
da ihracat eşyası, ltalyanın ~ 
fazla talebi kar,ısında hafifçe r-
selmittir. • • 

Diğer taraftan Fransada, fsv-1~ rede, Felemenkte fiat düıkün 
devam etmektedir. 

Fransada iskonto , 
Paris, 25 A.A - Bank de f~

m iskonto fiatı yüzde beıten .,--
de altıya çıkarılmıştır. 1""""" 

===================---
Piyanto 
Sarı 
Galo 
Çamurlu 

Kaba 

flJ,"" 
54,- 41,SO 
45,- '5·"" 
-- '%1"" 20:-~ 

PATATES 
(K.ilocram heıabiledir) 

Kş . S. 
5,50 

Ekstra - Ekstra 
Ekstra 

4,50 
3,50 

Kı. S. 

J!li• 
mesını söylemeği düşündü. A_rn: ]Eot• 
kol inadına daha hızlandırır d~Y·bitiJı' 
kup ağzını açmadı. İkisi de bırı di -
gayetle kızgındı. Adliye za~~~a~i tJJ' 
rektörünün bu işe tayin dtıgı d 
mur biribiri ile anlaşamıyorlar ı. 

• ·kf1Jİf 
V .. k ~ k"' . bırı 
oJırar so agı oşesın.e . }eri ı•• 

kalabalığı yarıp ta eve gırdik eçıı>' 
man Moleonun kızgınlığı d~ha g ıceı:ı• 
mişti. Nikol ise bilakis sakın .,e 
dine hakimdi. ril'' 

Aldığı malUmatı hemen def::S,.r 
kaydetti, Saat birde evi aratt~ daitr 

_..:len memurlar ücüncü kattak~iç t>Jt 
nin kapısını çalmışlar, fakat bekli .. 
cevap alamamışlardı; soka~. .,.,,. 
yen bisikletli memurlar ise ız:d . bil" 

·· rJar 1
' ·ri sonun çıkmadığını söyluyo çiliııı1 

nun üzerine hemen en yakın ı ,Çal· 
çağırtmağa karar verdil~r. :a~ol'I~ 
dı: içeri girer girmez Elız a;eeel~ 
odasında gündüzleri kanape, ri~ 
karyola olan sedir ü~~ri~e d.e~~ 
yatmakta olduğunu gord•ler • olf/J~f 
yüzü kağıt gibi, kolları kaskatı ıııcti" 
tu; bilekleri gösterdiği mukave )Cifi 

· rdU· ••• tesirile burkulmuşa benzıyo k v 
y~ktu. Ortada hiçbir bıÇ8 ' 1W 
banca da görillmüyordu: bi ııo
ya yerli yerinde idi, demek ~!1u "'"'" ğuşma da olmamıştı Fakat 0 Jıarl lt
nın yüzU şişmiş, taraf taraf ta t 
keler belirmişti. .. .. 

11 
<(fi, 

rAr-
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Günün Meselelerinden 

Arabacıhk Ve Arabacı Vatan
daşlar Buhran içinde 

' iktısat Vekaleti Arabalara Lastik 
Takılması Kararını Geriye Bıraktı 

.,aondbe~ gündenberi İstanbul ve ci
ni rı~.kakı yük, binek arabalarına ye-

p a alar takılmaktadır, 

N 

inkılap dersi 

Recep Peker 
Dün ilk 
Dersini Verdi 

Üniversitede inkılap derslerine 
dün başlanmıştır. Saat 17,30 dan 
sonra bütün üniversiteliler konfe
rans salonunu doldurmuf ve saat 
tam 18 de Cümhuriyet Halk Par- 1 
tisi Genel Sekreteri Recep Peker 'ı 
ilk dersini vermiştir. 

Derste parti ileri gelenlerile say- 'ı 
lavlar üniversite rektörü, profesör-
ler bulunmuftur. 1 

Recep Peker, kesif bir üniversi- ' 
teli kütlesinin sürekli alkışları ara-
11nda kürsüve gelmit ve konferan
sına baılamıftır. 

ilk Konlerana 

'- Arkadaşlar, 
Bu yılki Türk devrimi dersleri-

lcıı~abe~ ~erildiğine göre, plaka ta -
Çık ası ışı ortaya yepyeni bir mesele 
ta arınıştlr. Evvela arabacılığı ve son 
du rnernleket ekonomisini ilgilendiren 
ra ru::: §udur: Bütün beygirli araçla
'cad n ayet 31 kanunuevvel akşamına 
buı:r plaka takılacaktır. Fakat İstan
•ın a 6000 den fazla araba bulunma
Yü a rağrnen şimdiye kadar ancak 4 
1'Qf~ arab~ yeni plaka almıştır. Üst ta
gü ' Yanı 5000 den fazla arabacı bu
'cı n ne plaka resmini, ne belediye hak 
te~ı, b~e de kazanç vergisini verebile
du ır haldedir. Hatta iddia olun -
ihtğuna göre İstanbulda arabacılık bir ' 

nin paynna düsen parçası yeni 
Türkiye devlet rejiminin özünü 

1 tetkil eden Cümhuriyet Halk Par-

ızar geçirmektedir. 
13· 

\>e ır arabacının hayatını, yaşamasını 
ca~ıhayet yarının mekkare taşıya -
rtıiU olan hayvanlannı tehdit eden a-

Va:ziyetten en :ziyade ıikôyet eden yük arabacılandır 

er arasında şunlar sayılıyor: 
nı 1 

- Binek arabaları ortadan kalk
y ıştır. Taksi otomobilleri bunların 

erini almıştır. 
P 2 - Yük arabaları ki, -uzaktan bir

.a •. Ça iş yapıyor görünürler- yerle
~~n~ bazı tüccarların edindikleri hu -

51 Yük arabalarına ve kamyonlara 
\'eriyorlar. 

e Son 6 ay içinde birçok tacir ve mü
t~lseseler, fırıncılar, uncular, demir -
kı er'. nakliyeciler ve hatta arpacılar 
nıendılerine hususi yük arabaları bul-

d Uşlar ve çalıştırmaya başlamışlar • 
ır n·d c· · .oı ayette bu arabaları kendi te-

.. 'tn eşyalarının naklinde kullanan ba-
c.ıarık .. 1 • daz. goz er, yavaş yavaş dışardan 

1 
1fler bulmuş, hatta olmazsa iske

~id: sıra bekleşen birçok arabaların 
nı kapmışlardır. 

makta kalmamış, un da taşıtmıştır ve 
fazla olarak civarında bulunan araba
sız fırınlardan da iş almış, o mıntaka
da bulunan a abacıların ekmek para
larını çalmışlardır. 

Fiatlar düfük 
Seyrüsefer nizamnamesinin 113 ün

cü maddesine nazaran, tek beygirli a
rabalar 250-300, çift beygirli araba
lar da 500-600 kiloluk eşya alabile
cektir. Son zamanlarda şehrin muh -
telif semtlerine araba ile yapılan na
killerde taşıma ücretleri o kadar dü
şürülmüştür ki arabacı yalnız akşam 
üzeri hayvanlarına vereceği arpa pa
rasını hesap ederek fiat istemektedir. 
Mıntakasına ve işine göre günde va
sati olarak ancak iki defa iş alabilen 
bir arabacı bir şey kazanmış olmak i
çin, boş oturmaktan daha iyidir di
yerek, Halıcıoğlundan Fatihe kadar 

Beygir 'arabaların<lan daha müıkül va:ziyette ve ifıi:z kalan 
manda nakliye arabalan 

llir tecimen ve bir arabacı diyor ki götürdüğü beher çuval un için 9 ku
" liuausi arabası olan bir tecimen di- ruş gibi az bir para istemektedir. Be
,,or ki: lediye nizamnamesine ve evvelden ha-
h···- Ticaret serbesttir. Biz istersek zırlanan nakliye tarifelerine göre na
ç~~ araba kullanır, istersek 28 araba kil ücreti 300 kuruş olan Perşembe 
b ıştırırız. Mal bizimdir. 1ş dönüşü pazarı - Bakırköy yolu için 150 ve t:' ~e.lirken yeniden bir müşteri de hatta çok defa 120 kuruş bile kafi gö
d tabılır ve buna kimse müdahale e- rülmektedir. 

Ctnez,, • 

l't :Suna mukabil bir arabacı da şunla-
~nlatrnıştır: 

•a - Nereye gitsek, nereye başvur
id k .k~rşımıza (ticaret serbesttir) ka
a esını koyuyorlar bizim bumaddeden 
d nladığımız şey, herkesin kendi hu
ı:du ve kendi iş sahası içinde hür o
It·ŞUdur. Bu madde, zannetmiyoruz 
it 1•

1 
rrıutıak surette bir sınıf işçinin aç 

t~ rrıasını istesin. Onun için, bizi ko
bu>'an kurum, geçenlerde bir teşeb -
d 1

• ~aparak (ticaret serbesttir) mad-
csının tefsirini istedi . ., 

fı :Sclediye geçen seneler içinde bazı 
t r!~larda hususi araba kullanılabile
~~ıne dair alakadarlara emirler ve 
f Usaadeler vermiştir. Fakat bunlar, 
ç~rın~arda yapılan ekmeklerin nakli i
t ıttdır, Verilen emrin tatbik şekli kon 
lt~o~ edilemediği için açıkgöz birkaç 

.ıı bu arabalarda yalnız ekmek taşı-

Binek arabalan 
Tarifelerde kendiliğinden doğan bu 

yüzde elli tenzilat ta gösteriyor ki, na 
kil işlerile uğraşan yük arabacıları 
gerçekten iş bulamamaktadırlar. Bi -
nek arabacılarının halleri büsbütün 
yürekler acısıdır. Senenin ancak 2-3 
ayında iş 0 gören bu arabalar, şimdi 
200 fayton ve 600 briçka, paraşol, 
tente ve diğer nevi a.abalardır. 
Bundan beş sene evvel faytonların 
1600, yalnız briçkaların 600 ve ten
telerin 400 taneyi geçtiği düşünü

lürse aradaki fark, bu sanatin ne ka
dar derin meşakkat ve yoksulluklar i
çinde kıvrandığı hakkında gerçek bir 
fikir verebilir. 

Arabacıların bu işsizliği ve sıkıntı
ya düşüşü demirciye, araba yapıcısı
na, saraca, mutafa ve arpacıya da te
sir etmektedir. 

Arabacılar kurumu, tüccarın husu-

si arabalarile ve kamyonlarile müca
deleye geçmiştir. Kurum, yanında a 
rabası bulunan tecimenlerin esnaf is
keleleri dahilinden herhangi bir iş al
malarına razı değildirler. 

Tekerleklere lmtik takılmıyor 
Yük arabalarına takılması gerekli 

görülen lastikler de kurumun yaptığı 
teşebbüslerle şimdilik takılmıyacaktır. 
Bu lastikler, viraj ve yokuşlarda hay
vanları fazla yoracağı, lazım olan sür
ate mani olacağı Ve bazı kazalara mey 
dan verebileceği düşüncesile şimdilik 
taktırılmıyacaktır.Ekonomi Bakanlığı 
bundan sarfınazar edildiğini kuruma 
bildirmiştir • 

Ka:zanamıyorlar 

Çift beygirli yük arabacdarı her ay 
kuruma 20, belediyeye 60, tek bey -
girli yük arabacıları da kuruma 15, 
belediyeye 30 kuruş aidat vermekte
dir. Bundan başka her arabacı günde 
kazancının bir kuruşunu Türk Hava 
kurumuna bırakmaktadır. Uzerine al
dığı aylık taahhütleri ödeyemiyen a
rabacılar son zamanlarda çoğalmıştır 
ve bu yüzden birçokları eşlerini, ço
cuklarını tütün depolarında, fabrika
larda çalıştırmak mecburiyetinde kal
maktadırlar. Kendisi bir şey kazana
madığı için karısının aldı ğı az bir gün 
delikle hayvanını besliyen arabacıla
rın pek çok olduğu iddia edilmekte
dir. 

Arabacılar kurumu, malül, ihtiyar, 
68 arabacıya bakmaktadır. Bunlara 
her ay muayyen bir miktarda nakdi 
yardım yapan kurum, işsizlikten şika
yet eden arabacıların dileklerile de 
meşgul olmaktadır. 

Kurumun bütün incelemelerinin 
sonucu olmuştur: Bir hususi tecimen 
arabası, yaptığı kaçak işlerle 20 es
naf arabacısını eli böğründe bırakmak 
tadır. Kurum, hukukunu koruduğu 
sanatin bütün iskelelerindeki idare 
memurlarına vaktinde emirler vermiş, 
bu gibi hususi arabaların iskele bölge 
si içinden iş almamalarının teminini 
istemiştir. Fakat bütün bu gayretler 
boşa gitmiş, gündüz sıkı surette izle
nen bu hususi arabalar, geceleri saba
ha kadar çalışmak suretile yine esna
fın işini ve kazancını elinden al
mışlardır. 

Arabacıların kazançlarına vurulan 
bu darbe, hayvanlar üzerinde de tesi
rini göstermektedir. Bugün munta -
zam yem almış, toplu, bakımlı, koşum 
tıayvanı pek az denecek bir miktarda
dır. Elde mevcut yük hayvanlarının 
çoğu bakımsızlıktan, gıdasızlıktan ça
lışabilecek kudret ve kuvvette değil
dir ve hayvanları iyice çalıştıran fa
kat onlara evlat gibi bakan arabacı 
kalmamıştır. 

Kurumun raporu 
Arabacılar kurumu, esnafın son du

rumunu çok etraflı bir şekilde tesbit 
etmiş ve bunu bir rapor halinde Eko
nomi Vekaletine gönderr .. iştir. Veka
let. gereken esaslar üzerinde henüz 
kat'i kararını bildirmemiştir. Verile
cek emir, senelerdenlfe.ri mazur ve 
bakımsız bir halde işsizlikle savaşan 
arabacıları çok sevindirecektir. Ceva
bın bugünlerde bildirilmesi umuluyor. 

tisi programının ÖzÜnÜ her bakım· 
dan incelemek olacaktır. 

Cümhuriyel Halk Partisi, bütün 
yeryuzunun gozunu çeken bir e
serdir. Bunu vücuda getiren ana 
fikirleri inceleyip derinleıtirmek 
herkes için zevk verecek bir mese
le tetkil eder. Partinin yeni prog
ramı, mayısta kurular büyük kon
gre tarafından onanmıfbr. 

Böyle Önemli Heri iyi -;._nlamak 
için bunun dayanak olduğu dünya 

[ 
o • t 

Rece.o Peker küraüde 

telakkilerini, dünya ıiyasal ve e
konomik görü~lerini göz onune 
koymak faydalı ol ıcukhr. Bunu 
geçen sene yaptım. 

Arkadatlar, ana mevzu Türk 
devrimidir. Bu, benzerlerine ve o
nun gibi olabileceklere nazaran 
yüce bir meseledir. 

Türk devrimi, herkesin ve evve
la yurt içinde bu uğurda vazife a
lanların heyecanlarile öbür nesil
lere naklolunabilir. Bu itibarla bu 
dersleri bir maya olarak Öz halin
de almak lazımdır. 

Her devletin kendine göre bir 
reji mi, bir çalıtma yolu vardır. 
Topluluk, bir ana fikri beraberce 
kavrayamazsa netice verimli ola
maz. Mesela, Almanya, en yüksek 
tekniğe, ara sahipken son ulusal 
birlik rejimi kurulmadan evvel bir 
ulus diye mütalea edilmiyordu. A
na fikri aydınlatmak İçin bir misal 
daha söyliyeyim: ltalya, memle
ketinin varlığı bakımından geri ol
madığı halde İçeride ana fikre bir 
ve beraberce İnanış olmadığı için 
sulh sırasında galip olmasına rağ
men sözü geçmez bir ulus olarak 
telakki ediliyordu. 

itte derslerimiz, içinde bulun
duğumuz hayatın özüne uygun bu
lunan ve hepimiz tarafından ina
nılmıf olması lazım gelen bir ruh 
~e kalp terbiyesi özünü tetkil ede
cektir. Büyük eserler, onun kurul
duğu günden yatadığı bütün de
virlerin devamı müddetince aynı 
ruhu, aynı heyecanı muhafaza et
mediği takdirde değişebilir. Türk 
inkılabmrn kuruluıundaki değerile 
hayat icabatına intibak edişi, bü
tün umumi hayata uymalıdır ki, 
Türkiye, her hareketini ileri götür
mekten mahrum kalmasın. lstivo
ruz ki, hepimiz, ana fikirle istik • 
bale hazırlanmıt olalım. 

Türk devrimi: Herhangi bir iti 
tam değerinde anlıyabilmek ıçın 
biricik fart, o itin ne vakit, hangi 
tartlar · İçinde, hangi durumda vü
cuda geldiğini bilmek, dütünmek
tir. 

Türk devletinden evvelki duru
mu gözden geçirmek demek, 10 a
sırrlık, hiç olmazsa, 6 asırlık Türk 
tarihini hatırlamak demektir. 

insanlık tarihine bakılırsa eski 
zamanlar, uzun ve karanlık devir

HiKAYE 

''Çin, çın. çin, çin,, 
Dededen kalma çalar saat dört ke

re çaldı. Demek saat dört olmuştu. 
Demek bugün de geçmiş, geçiyordu. 
Birazdan, kara kışın bu kara günü yi· 
ne kararacak, lamba yıanacak, perde
ler kapanacaktı. 

Zeynep, kafesli pencereden, ölen 
günün sokaktaki akislerine bakıyor -
du. Sokak 1 Buna, Zeynebin cumba
sından görünen bu taş yığ~.nına sokak 
denebilir mi idi? Küme, kume taş yı
ğınları, aralarında çamurlu gölcükler; 
öte tarafta yıkık bir duvar, duvarda.n 
sonra yanmış, minaresi yıkılmış hır 
cami, üç kel servi, sonra gene ~a~la~, 
gene harabeler ve, ta uzaktan, ıkı vı
ranenin arasından görünen, kah koyu 
mavi, kah yeşil, kah mor bir den!z 
parçası, küçücük, küçücük bir denız 
parçası ... 

Kafesler arkasından sokağa bakan 
Zeynep hiç kimsenin geçtiğini gör -
mezdi. Daha doğrusu, koskoca gün -
de bu sokaktan geçen dört, beş kişi
nin kimler olacaklarına, ne zaman, 
hangi saatte, hatta hangi dakikada 
geçeceklerini bildirdi. Çünkü bunlar! 
yıllardır, hergün, ayni saatte, aynı 
dakikada buradan geçerlerdi: 

Yedide, saka. Sekizde, ekmekı;i. 
Sonra derin, sonsuz bir sükut. On iki 
de, yoğurtçu. Sonra gene derin, son
suz bir sükut. 

Ve dört buçukta, macuncu. Zurnası 
nı uzun uzun, acı acı .öilüren macun
cu ne arardı bu harabelerde? Fakat 
o, y~l.lfrdıanberi hergün, tam dört 
buçül<ta buradan geçer, zurnasını acı 
acı öttürürdü. 

Zurnanın acı sesi harabelerin uzak 
dönemeçlerinin birinde silindi, o za
man Zeynebin evi, yavaş yavaş gelen 

mif, geçmif, insanlık her bakım
dan büyük istıraplar içinde kal
mıftır. Beteriyet, nihayet bet asır 
evveldir ki, bugünkü ileri insan 
hürriyetini görebilmiı ve kavraya
bilmiıtir. Osmanlı imparatorluğu, 
kendi varlığını bütün dünyaya du
yuracak istila siyasasiyle çalıtır
ken teknik bütün hareketleri 11fır 
denecek bir vaziyette idi. Bu fütu
hat devri içinde o zamanın muasır 
ilim ve san'at anlayııı Osmanlı lm
paratorluğunun ilim ve dünya ba
kımından kendi bünyesinde bir re
akı.iyon vücuda getirmemitti. im
paratorluk, ancak kendi çevresin -
de ilime yer veriyordu. 

insanlık, dünya ve ilim bilgisini 
her yerde genitlettiği halde, İmpa
ratorluk bir aristokrasi konsorsiyo
mu kartıaında bulunuyordu. 

19 uncu asırda bugünkü mede
niyet el ile tutulur derecede ken • 
dini gösteriyor. Ne yazık ki, Os
manlı imparatorluğu tekniğe, ilme 
dütman ve nihayet taa11up zinciri
nin altmda insanlık fikirlerine cep 
he alıyordu. imparatorluk, niha
yet öyle bir hale geldi ki bir he
yuladan farkı kalmadı. Bu hay ve 
huy içinde ufak bir hareket göıter
medi: 
Tanzimat,tanzimat tevketin en yük 
sek tepelerinden en karanlık kö§e
lere düten imparatorluğun dı§ te
sirlerden korunmak için özünde ve 
-heves edilmiıse- tatbikınde de o
kunmuf bir beyannameden batka 
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gecenin kara kefenine bürünür, siner
di. Ve Zeynep, ölü hayatın pencere : 
şi olan kafesinden ayrılır, perdelen 
çeker, lambayı yakardı. 

Ve mindere, anasının yanına otu -
rak işten gelecek olan babasını bek· 
lerdi. 

Ah, ne olurdu, tahtaları gıcırdayan 
bu pembe duvarlı odadan, harabelere 
bakan bu sık kafeslerden kurtulabilse 
idi, kurtuabilseydi ne olurdu. Gözü, 
bu küme küme taş yığınlarından, yı
kık duvardan, yanmış ve minaresi yı
kılmış camiden, kel servilerden başka 
bir dekor, başka bir alem görse idi. 
Ne olurdu, o da, serbest kuşlar gibi 
cıvıldayarak geçen kasketli, çantalı 
genç kızlar gibi, gidebilse, koşabilsey 
di? 

Fakat hayır, dededen kalma çalar 
saatin çınlayarak işaret ettiği saatle .. 
ri sayacak, pencereden silik, sönük 
bir hayatın ölü kımıldanışlarını gözet 
liyecek, hayatı tanımadan ölümü bek
liyecekti. 

Ömrü böyle geçecekti. 
İşte, dededen kalma saat yine çal

maya başladı. Fakat ... O ne? Boğuk 
bir gıcırtıdan sonra ansızın durmuş -
tu. Belki seksen yıldır fasılasız işli -
yen bu saatin ince, derin vuruşları 
artık işitilmiyordu. 

Zeynep yerinden kalktı ve komşu • 
lan olan bir saatçiyi çağırdı. 

Zenbereğin kırıldığı anlaşılmıştı. 
Fakat, Zeynep, dedesinin kalbi kml -
mıı sandı ve odaaına kaçarak ağladı. 
İlk defa olarak o zaman anlamıştı ki, 
dededen kalma her şey hayattan bir 
parçadır, bazen bir kalp gibi her şeyi 
duyarak yaşar, hayatın yuvasıdır, 
hatta bizzat hayattır. 

birteY değildir. Hürriyet, baıarıl
maaı için uğratılan bir devrim ha
reketi idi. Fak'at bu, saray darbe
leriyle göçüp gitmişti. imparator
luk, itte bu dütkünlük sıralarında 
ve genel savat sonunda yıkılmı§tı. 

lıte tek dütünürr, iyide ortaklık 
kabul etmez, canlı, dipdiri Türk 
milleti bu enkaz arasından çıkmıt
tır. · 

Yokluktan doğan bu milletin na• 
sıl çıktığında §Üphe edenler çoktu. 
Hatta Atatürke sonnutlardı: 

- Bu yıkıntı arasından bir ulusu 
nasıl canlandırdınız? 

- Ben, milli bir 11r ketfetim. Bu 
sırla ite başladım. Ve gördüm ki 
bu sır, benim ketfedebildiğim gi· 
bidir. 

Arkadatlar - Bu sır, milletin 
tek öz unsurunu, kalbini ve bera
berliğini sezittir. İtle, Atatürk mil
letin bu kalp beraberliğinden böy
le diri, canlı bir ulus çrkarmıftır. 

Tük devriminin kuruluşuna bat 
olan macerayı bu suretle kısaca 
gözden geçirdikten sonra devrimin 
ne demek olduğunu söyliyeyim: 

Bir devrim hareketi, eğri. 
yi, fenayı, haksızı, zararlıyı bir 
sosyal mefhumdan söküp atmak 
ve onun yerine en doğrusunu, en 
İyisini koymaktır; zorla aıılamak
tır. Devrimin asıl değeri, eski ve 
fenanın bertaraf edilmesiyle on1a
rrın yerine konan iyi ve güzelin 
idamesindedir . ., 

~· Cla.ıt ctncalr üç ayında Edirnehapı taraflarında çaltıabilen ve ba.zcın da ha.talara tah•u edilen fayton 
lerin zinciri halindedir. Yer yer, u
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Habes • italyan Cephesine Bakışlar 

1'i6rede Raa Seyyumun kumanda•ındaki Hab•f ltuvvetlerini püıkürten 120 milımetrelilı ltalyan topların• 
dan biri atef açmah Ü.zere yerleıtiriliyor .• 

ltalyan culierleri Ti6r• cephesinde kum •İperlerinin arlto•ıno aıjınarak 
at•f ediyorlar •• 

• 

• 

Tipe ve Mu•a Ali ccpheıinde ltalyanlann en ön .alta İl•· 
ri sürdültleri yerli culterler 

.._ ____________ _.. __ -=~_.,,,_,_,,......,~----~------------.------------~----.._ ____________ ..... ....,. ________ ~="'""'""""""""""------------------· 

Staviski Mahkemesi 

"Staviski,, niri Karısı 
Mahkemede Bayıldı 

Reisin bir suali: - Parasız olduğunuz zaman, nasıl olu
yar da, 200,'00.0 frank terzi parası veriyordunuz? 

} 

•' ; 
~ 

. 

Suçlulan üticvap etmekte ıayanı hayret bir meltaref 
6Österen Reiı Barno 

"Le Pelit Pariıien" den: tiği ıztıraplar, çehresini değiştirmişti 
Arlette Staviski, yirmi ıuçlunun Madaleine Arlette Pariıte doğmuş

ıonuncuıudur. Sanki reiı, isticvıbın tur. Sonradan kocuı olan Staviski ile 
bir gece %iyafetinde tanıtmıttrr. Mar

ıonunu güzel bir tekilde bağlamak Iy'nin tcYkifinin ertui ıUnU 1926 Ha-
için, Staviskinin karısının iıticvabını zirarunda bir kız çocutu dünyaya gel 
nihayete .aaklamıı ıibiydi. Arlette mittir. O zamandanberl Staviskinin 
Stavilky bu davanın yeılne kadını serbest bırakılması için birçok teıcb· 
olduğu için mahkemede blitUn nuu- bUılerde bulunmuı ve 1927 de Stavis-

ki ile evlenmiıtt~. Mevkuf, yani Sta
lar hep Uzerine dikilmitti. O, artık ö~ viıki tahliye edilir edilme., evine blt-

zarı dikkatinize çarpmadı mı? 

Sualine, Arlette, cevap veriyor: 

- Bana tekrar ticaret yapmağa baş 
ladığını söylüyordu. ismine gelince, 
onu Fransız adını andırrr diye aldığı
nı söylemişti ve bana çok defa uslu 
duracağını vadetmişti. 

- Oturduğunuz apartımanın kirası 
ne idi? 

- Haftada beş bin frank! 

Reis - -Fakat otele de 55 bin frank 
v iyordu. 1932 de iki ayda 4 7 bin 
f nk vermişti. Sonra dört ıe:ıede ter
ılni.ze 200 bin frank ödediniz. Çok pa 
ra ahvordnnuz HuıuRİ havatım~ kin 
hiç bir tenkitte bulunulmadı. lı'akat 
hapishaneden çıktıiı ıtiln ı:ebin ie beş 
naraar bulunmayan ko~nı7.m bu ka
dar bol naravı nereden buldueunu dü 
şünmediniz mi? 

- Her gün daha miihim isler yapı
yo· du. Evtdkinden büabiitürı haska 
bir muhitte düıtüp kalkıyordu Büyi\k 
adıımlarla şı:örüsüvordu B;ına vaziye
tini ısl:ıh ettiğini söylüvorrlu 

- Garat evinize geliyor muydu? 

- Hayır. 

Arlette, bundan sonra Bayonne ik
raz sandığı işleri hakkında malumatı 
olmadığını ve kocası akşamları eve 
geldiği zaman itten bahsetmek isteme 
diğini, çocuklarını. düJündilğlinü ıöy-

milı ve ancak gölgoai mahkeme ulo- be d 
nunda dotaıan Staviıkinin hlmaıı ıi- kin bir halde ve 1 parasız önmüt \ 

ve Bortel iımini almııtır. 
biydi. Tiyatro ile muhakeme araaın-
da bir yakınlık var: Naaıl ki mUteceı· 
aisler ona bir tiyatro artisti nazariyle 
bakıyorlar. 

Arlette Staviski, siyah bir manto, 
a!yah bir ppka giymiıti. Boynunda 
mor bir eşarp vardı. Sade, fakat urif 
bir ~ekilde giyinmişti. Arlette'in bil
yük, siyah, gUzel gözleri derhal na
ura çarpıyordu. Son zamanlarda çek-

Ancak, Madam Staviaki diyor ki: 
- Fakat ben bundan kat'iyyen ha

berdar deiildim. Bortel yoksulluğa 
kartı göiüı &e""mit ve 1928 de Saint 
Cloud'a ıiderek orada Alexandre is
miyle ycrleımiıti. 

Reisin: 
- Fakat çok bolluk içinde yaşı

yordunuz ve ismini deği§tirmesi na-
Sfa11tdrinin cürJim ertaldarınchm 

<!ara 

ledi. 

Reis - Siz hayatta kendisini takip 
ediyor ve onu seviyordunuz, değil 
mi? 

- Evet, bugün de seviyorum. 
Reis - Kendisini hiç endişeli gör

mediniz mi 

- Evet, hazan endişeli idi. Tem· 
muz 1933 te sıkıntıda idi. Mücevher
lerini sattı. Bana: "Göreceksin ... işler 
yoluna girecek!" diyordu. Fakat işler 
hiç bir zaman yoluna girmedi, . . . . 

- Fakat zevcınızın, daima karanlık 
işler peşinden koştu~unu bilmiyor 
nıuydunuz? 

- Hayrrl 

Arlette bayfmılık ~eciriyor 

- Teşrinievvel ayında sigorta poli
çelerini tecdit ettirdiniz mi? 

- Ben bu işlerle meşgul olmuvor-
dum. · 

- Siz üç sigorta p'.>liçesi imza larlı
nız. Bunlar ~iraz sonra neye değisti
d ldi. UnyÔn şirketi zevcinizi evvela 
400hin franga si~orta ctmi,kcn biliha 
ra sigorta mikdarını bir milvo01a er • 
kardı. Diğer iki polkenin bir i 300 bin, 
diğeri 500 bin fran2a cev-ildi Bu de
fişikli ~in sebebi nedir? 

- Ben bilmiyorum. Bu itlerle am
caaı meşıul oluyordu. 

Bunun üzerine Forciere sigorta 1i·
lreti direkt8 il ve ıuçlulardan Guebln 
in avukatı Ribet, Arlette'e. Staviıki
nin ölmezden evvel Guebin hakkında 
blr9ey ı8yleyip ıöylemediğini sordu. 
Artette bu ıuate cevap verecek yerde 
urardı, ellni .. bıtına ıötUrdt\. bitkin 
ve yan baygın bi~ halde aandalyeıi 
ilaerine yı~rldı. Etraftan yardım için 
koıuıulurken,bu dUtüşten mahcup gi
bi, kendini toparlavıp kalktı ve avu
katı Moro - Giafferl'ye dayanarak ce
vap verdi: 

- Evet bana Guebin'in masum ol
duğunu söylemişti . 

Sucluların isticvabı burada bltmiı
tir. Mahkeme bundan sonra şahitle;i 
dinleyecktir. 

' ' Seveceğimden Eminim I ,, 
ile evlenip evlenemiyeceğini ı~~&S :ı
yor. Fakat yalnız görmekle iktı • ııo· 
memiş. Görmüş, aileleri arasınd• hSil 
nuşmuş, yalnız onun rizasını t• iJSS • 
edememiş. Daha doğrusu buna ıcıııt\ 
kan bulamamıı. Ancak halinden duı" 
da kendisine karıı müsait bulun 

Uzaktan görmü~. beğenmiı; henüz 
konuşmamış amma seveceğinden e • 
min olduğu için evlenmek istiyor. Kil 
çük Ayasofyadan K. Arın'm mektu· 
bundan çıkan mana budur; Mektubun 
bir kısmı: ı 

''... Mahallemiae taıınalı dört 
buçuk ay ol!ıyor. Sılt •ılt onu •olta
ia çıltarlıen ve eve ırirerlten görü · 
yorum. Faltot claima yanında ana
.. bulunuyor. Bir dela wudrtan on
ları takip ederek dolaa yalıından 
•örmiye çalıftım. M•vallak olama
dım. Annem onun anne.ile çolı iyi 
11örütüyor ve bu lıı.sı hana daima 
methediyor. Kendi.ini iatemelr ni)'e
tindeyim. Çünlıii •euecefimden •
minim. Fakat hirçole ya.aalonnız -
dan tanıfmadan evlenmeye taraf • 
tar olmadıiınız onlafllıyor. Dört, 
dört buçule ay uaalıtan da olaa, •Ö· 
rüp beğenerek, ualdemin birçolt 
tetkiklerinden aldığım malumat ile 
onunla eıılenHm bahtiyar olamaz 
mıyım?,, 

Meshur bir lnıiliz kadın terbiyeci 
sinin bir sözü va~dır. Bu kartrn der 
ki· ''Bir adamın uzun mUddet ya9ıya
c"~T tR"7-tT'lrll' iddiıırlıı 1·1•luıı ' R\1 

nekadar garip ise ıevecetine veya 
ıevmiyece~ine dair iddiaları ıtiri!me 
ıi de o kadar gariptir. Bi· adam veyı 
bir kadın yalnız gönül mlinaaebet • 
lerini iyi tanzim etmeye b11kmahdır. 
Etinde olan bundan ibarettir.,. 

Onun için K. Arın'm d6rt ıvdan -
beri ka •rdan r;örilp hoıuna elden ka
dını evlendikten ıonra ıevecefl iddi-
1111 bo9tur. tvice tanımadın. görüp 
konuşmadan bir kadmı ıevmek. vı • 
hut ıeveceline kail olmak mUmkUn 
d•~ildir. Ananın tavıivul ile. ananın 
gö,.U ile evl~nilemez. Amma blSvlr hir 
izdivaç mutlaka bir adamı bt-dbaht 
mı eder? Şans işi... Belli olmaz. 

• 
Komaunun kızı 

Izmitten R. K. da bir komtu kıaı 

na kaildir. Diyor ki: ()tld 
''/kimis de yirmi )'GftnJa~•,..,,,. 

•ün 6•rtikç• clo•a çok ••"'"°.Ji,,.. 
Bu ""•imi bir türlü aöyliy•"' lıı " 
Çünlıii yalnıa olarak aolıa~o bl•" 
yor; ne ele eude kalıyor. Sır b ,.,,.. 
~ onan e1Jcle ltendi haıno " 

... 
• •t{ttf' 

dt:.~(:.ft\f .ezerek brl ~'!ferın• :tJ 1;;y-
Be~i gülcrelt ltarııtadı. Bir f~~ 1ıı~ 
liyemeden ••ri döndüm. B•"' lı it' 
cli•;le alciltadar olclufurnaı ço cııd • 
anlıyor. lıt• bu hallerin'!j • ıiitı 
ret alaralt bir melıtup ya 1

"' :.,.,o~ 
derdim. Fakat ilıi ,ün •0".':etira" 
beni balorolt melıtubu #•" ,,,rJi ' 
Kısının melıtabu lt•nJ~fl• 10,J11ff 
lini .,. bi~• mektaplOffj;.,.,, 11' 
laotlanacolr Wr ita• olff!". 1 i ,;;11• • 
nim l'Oftlıf 6111'eltet etfrlilfl ı,eri Jıı1 
di. Çılttı, ,itti. O pnden ,,dnt"~ 
6ana clalta nlr göriinüvar· . 
·~· '"., ~I ı.ırvonnn ne yapayı · '' 1 tcıııfl Mektubunuzun geri getme9 ısster· 
sinle hiç alAkadar olmadığrf 1 fertıl"' 
meı. Belki bu onun için b • Uş. tıırı1• 
meseteıidlr. Madem ki, glSrtTI c:a tıir '~ 
mış, ıevmi•siniz. ve bu. uzun ırı•sıı\, 
mandanberl devam edıyor. 111ııtc 

k P yat ,,e 
dan isteyiniz. Ona me tu U dt: .. ıurı I1 
kızın hakkınızdaki temayu r1 ç•P" 1, mek istediiinizi, makaad1?1•~aatı11ıJ 
lık olmadığını. bunu mura 
da gösterdiğinizi söyleyin1-· 
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Dakika 
~-..-ıı,....._ wwıın•ı• 

Maka/le Mıntakasında 

Habeşler O ç italyan 
l aburunu Bozdular 

1 
Adisababa, 25 (A.A.) - Tigre cephesinde, Makalle mıntaka

Inda bir savaş olmuş ve Decazmaş Udres'in askerleri Halake ya
nında üç düşman taburunu bozmağa muvaffak olmuştur. Ital -
~an~ar bir kumandan ve müteaddit asker telefatı vermişlerdir. 
elıahdin öldüğü hakkındaki şayialar kat'i surette yalanlanmak 

tadır. 

Ras Kassa 
Arasında 

ile Ras Seyyum 
irtibat Kuruldu 

· .. ~srnara, 25 (A.A.) - D. N. B. muhabiri bildiriyor: Pazartesi 
r~u öğle üstü haber verildiğine göre, General Maravigna cep-
et~nde Habeş kıtalan ile yeni vuruşmalar olmuş ve Habeşler 

ıayıat vererek geri çekilmişlerdir. General Santini kıt'alan Ma
kaUe ile Dolo arasındaki mevzilerini tahkim etmişlerdir. Bundan 
da anlaşıldığı üzere burada bir Habeş mukaıbil taarruzu beklen
mektedir. Filhakika Amba-Alagi ile Dessie arasında mikdarı bir 
kaç yüz bine yakın Habeş askeri tahşit edilmekte olduğu anlaşıl
?t_ııştır. Ras Kassa ile Ras Seyyum'un aralarında irtibat tesis et
~kl~ri ve bir hat üzerin~e çalışt.rk~arı bildirilmektedir. General 
h anotti kumandasındakı Danakıllı askerler fırkası, ltalyan cep-

esi sağ cenahında Ras Kassa Sebahat'ın çetecilerini tenkil et
~k üzere yeniden ileri harekete geçmişlerdir. Diğer taraftan 
·~· a.ravigna kuvvtlerinin de mevzilerinde ehemmiyetsiz bazı de-
61§tklikler yapuklanna işaret edilmektedir. 

Edirnenin Kurtuluşu Dün Büyük 
Törenle Kutlulandı 

.. Edime, 25 (A.A.) - Edirne, kurtuluşunun 13 üncü yıldönümü 
nu bugün sevinç ve heyecan içinde çalkanarak yaşadı ve kutla
~ı. Daha sabahtan itibaren bütün halk sokakları doldurmuş bu
;nu~ordu. Uraylrkta, Genel Enspektörlükte, Ilbayhkta ve Halk 
t artısinde yapılan törenlerden sonra Cümhuriyet meydanında 
Oplanan halka karşı Edirne saylavı Şeref Aykut heyecanlı bir 

11utuk verirken 1llllp :aesleri halkın heyecanını ~ktere yükselti
}'ordu. Şeref Aykut bütün samimiyetiyle duyarak ifade ettiği bu 
~~t~unda Büyük Önder Atatürk'e kartı gençliğin nasıl sarsılmaz 
ır ımanla l:iağh olduğunu söyledikten sonra o büyük dehanın bir 

P~çavra gibi fırlatıp attığı mazi ile bu gençliğin hiç bir ilgisi f ~adığını söylemiş, Atatürk'ün güttüğü davanın bütün bir mil
etın kalkınma davası olduğuna işaret etmiş ve bütün bu heyeca
~ ~.lletin •Aatürk'e borçlu olduğunu söylemiştir. Diğer birkaç 
at~bın güzel ve canlı sözlerin<ien sonra bir buçuk saat süren bir f 'çıt resmi yapılmış ve bundan sonra Atatürk heykeline çelenk

~rl konmuştur. Gece fener alavları yapılacak, müsamereler veba
ar verilecektir. 

Rusya Ve Petrol Ambargosu 
() Cenevre, 25 (A.A.) - Litvinof, eğer Milletler Cemiyetine üye 
trılan ve olmıyan bütün devletler ayni suretle hareket ederlerse Ro 

anya ayni vaziyeti alır almaz Sovyet Rusyaıiın petrol üzerine 
~rga koymağa hazır olduğunu Milletler Cemiyetine bildir-

1.ftir. 

Eserezilyada Bir isyan Çıktı 
.. Rio de Janeiro, 25 (A.A.) - Resmi bir tebliğde bildirildiğine 

t~re Natalde bir sol cenah hareketi olmuş ve isyan edenler şehri 
t lerine geçirmişlerdir. Pernambuk'da da isyan edenler Olinda
;-1h e!Ierine geçirmişler ise de hük(imete sadık kalan kıt'alar bu 
~ rı geri almışlardır. Afkados şehri kenarlarında da çarpışma-
~ olmaktadır. İsyan rnıntakasına tayyareler ve harp gemileri f0nderilmitir. HükGmet her türlü iğtişaşı bastırmağa hazır bu
llnrnaktadır. Sü Bakanı bir bombardıman tayyare filosu ile isyan 
~llıtakasına hareket etmiştir. İsyanın birçok Brezilya vilayetle

ilde a1cislcr uyandırdığı söylenmektedir. 

italya - Habeş 
~eş hükumeti tarafından ne 

t~~t, ne de tekzip edilmiş
ır. 

lı~ii~Q~et, henüz bu haberi almadı-es bildınnektedir. Bununla beraber. latl::; ajansı muhabiri ''Gorahai'nin tncU; t edilmiı olması muhtemel de
~ttdi •.Zira imparator, Ras Nasibuya 
)i ..... ~-eaıirde İtalyanların Gorahai '· 
~---.faza ederek daha timalde za. 
~er~lclan bir noktaya kadar iler
tir. ı;rıne imkln vermesini bildirmit
laa.:-&Uıterek taarruz o zaman yapı
~r., demektedir. 

Üç tapur İtalyan 

püskürtüldü 
.\di...L. ... L 

'-iilt~ 25 A.A. - Habefistan 
~ ı. ..... ,• .. Ru Seyum kıt'alannm 
'~. fimalinde üç ltalyan ta-
-._ ~~~bnrt olduklan-

IBaştarafı birincide] 

1 tal ya taze kuv

vetler gönderiyor 
Napoli, 25 A.A. - Prinçipeaa Ci

yovanna vapuru, 34 sübay, 1500 aı -
ker, 3 bölülc kamyon ve bir bölük zırh 
b otomobille dün Doiu Afrikaya ha
reket etmİftİr. 

Bqün de, Kolomba vapuru ile 124 
,-.,. ve 2100 Mk•, N-.io Samo 
w.puru ile 1000 itçi banket ecleak
tir. 

M a r e ş a 1 bol bol 

nişanlar dağıtıyor 

Asmara, 25 A.A. - Mareıal de Bo
no, Mussolininin damadı Ciano ile di
ğer zabitlere gümüt madalyalar ver
miş ve bu münasebetle aşağıdaki söz· 
leri söylemittir: 

''Hiçbir mukavemete tesadüf et· 
mebizin Abumu, Aduayı ve Adist· 

Kral Geldi Ciritçiler 
•• 

Yunan Kralı Dün Atinaya Dün Universite Meydanın· 
Geldi, Törenle Karşılandı da Da Bir Gösteri Yaptılar 

Kral Yunan Ulusunu Milli 
Birliğe Ve 

Toplu ÇahşmayaÇağırıyor 
1 

ve halk, başta Atina şarbayı olduğu Atina, 25 A.A. - Yunan kralını 
getiren Elli kruvazö: ü, saat 9,30 da 
Faler tayyare limanı önünde dem.irle
miştir. Iskelede Bakanlar, mıllet 
meclisi başkanı, ordu, donanma ve ha
va kuvvetleri erkanı harbiye reisleri, 
Atina askeri valisi ve polis müdürü 
bulunuyordu. 

Kral, saat 10 da karaya çıkmıştır. 
Atina belediye reisi, beraberinde 

Yunanistanın bütün şehirlerinin bele
diye reisleri bulunduğu halde, Krala 
bütün Yunan milleti namına hoş gel
diniz demiştir. Mızıka, bu sırada mil
li Yunan marşını çalıyordu. 

Karıılama töreni 
Atina, 25 (Hususi muhabirimiz

den) - Kralı karşılama töreni bugün 
büyük bir intizam ile yapılmıştır. Ha-

hal.:e, balkonun önünden bir geçit tö
reni yapmıştır. 

Bütün Atina şehri bayraklarla. gir
landlarla ve çiçeklerle süslenmiş bir 
haldedir. Gece büyük fener alayı ya
pılacak ve muhtelif cemiyetler sara
yın önünden geçeceklerdir. 

Kralın beyannameai 
Atina, 25 A.A. - Kralın saraya 

varmasını müteakıp derhal aşağıdaki 
beyanname neşredilmiştir: 

''Elenler, 
12 yıl uzak kaldıktan sonra, mütte

fikan yaptığınız davete icabet ed erek 
yeniden çok sevgili vatanımıza dön -
müş bulunuyorum. Heyecanım çok 
derindir ve milletime karşı olan şük
ranım ölçülemiyecek derecededir. U-

Dün Atinaya ayak basan Kral Jorj'u karşılamak için hazırlanan 
ve selam duran Efzunlar 

vanın fevkalade güzel olması törenin 
çok parlak olmasına yardım etmiştir. 

Güneş doğar doğmaz Atina garni
zonu borizan ve mızıka takımları Sin
dağma meydanında toplandıktan son
ra şehrin büyük caddelerinden geçe
rek bir gösteri yapmışlardır. 

Kral ile V eliahdi Korent kanalın
da donanma ile hava filosu karşıla -
mışlardır. Saat 9.30 da Elli kruvazö
rüne refakat eden donanma 1''aler li
m;uuna.a uemır ledıkten ı. .... - el Aral 
.,_dt onda Faler limanındaki ask.en 
hava limanına çıktı. Burada bakanlar 
hey~ti ile parlamento başkanı, genel 
kurmay ve kara, deniz hava kuman.· 
danları bekliyorlardı. Kralı .skelenın 
.,,1erdiveninde Kondilis, Teodokis ve 
parlamento başkanı karşıla?ılar. ~on
ı.::~., Krala bakanları takdım ettı. 

Eski Faler mahallesi başkanı da 
Krala :_:taben bir sövlcv verdi. 

Kral general üniforması giy~işt!. 
Veliaht ile beraber otomobile bındı. 
Otomobilin iki tarafında bütün aske
ri kıtala.a mensup sübaylar gidiyor
___ Jı. Alav, Singıoı> ... audesinuen Ati
nava 11elmekte idi. 
Atinanın kapısında şarbay ve şar

b_, ··' meclisi azaları kralı ve veliah· 
di karşıladılar. Kralın alayı Andriona 
kapısına e:elince Likabet mevkiinden 
lC! ·~.1 atıldı. 

Saat 10,45 te Kral Atina metropo
lithanesi kilisesine vardı. Burada ya
" ". 1 dini ... :r ayinden sonra kral meç
huı -sker anıdına giderek çelenk koy
d..ı ve tir dakika süklıttan sonra sa-
ra} inJi. 

Kral, bütün yol üzerinde, çok he
vecanlı bir surette kendisini alkışla -
yan hal:., candan selamlamaktan bir 
dakika geri kalmıyordu. 

Kral, saraya vardıktan sonra, hal
kın alkışları üzerine balkona çıkmış 

ratı işgal ettik ve Takazze'yi geçtik. 

Çünkü Habeşler, bize karşı 

mukavemet etmek cesareti
ni gösteremediler . Fakat bu 
muvaf akiyetlerimize alda -
narak uykuya dalmamalı

yız. H arp, henüz şimdi baş
lamıştır.,, 

işçi taburları Habeşistan-

da durmak istemiyorlar 
Asmara, 25 A.A. - ltalyadan E-

ritreye gönderilen 30 bin iıçiden tak
riben on bini, mukaveleleri bitince ev
lerine dönmek arzusundadırlar. 

Kiliselerdeki altm

!an topluyorlar 
Roma, 25 A.A. - İtalyan dini teş

kilatı, bugün İtalyada hararetle de -
vam eden altın toplama propagandası 
na yardımda devam etmektedir. Bir
çok papazlar, altın zincirlerile altın 
haçlarını Faşist otoritelerine vermiş-
lerdir. ğ 

zun yıllar, ayrılığımızın kederini ve 
Yunanistan için duyduğum daüssılayı 
kalbimde gizledim. Milletime karşı o
lan aşkım \l\e onu, hatta bensiz, refa
ha doğru gider görmek arzum, beni, 
bu uzun yıllar, gölgede kalmaya ic
bar etti. Bu esnada memleketin siya
sal, sosyal ve ekonomik hayatını ih
lal edebilecek her türlü teşebbüsten 
.kati surette çekindim. 

Fakat hiçbir dakika iyi ve fena gun 
lerinizi dikkat ve alaka ile takip et
mekten hali kalmadım. Yüksek vazi
feme yeniden davet edilmiş olduğum 
bugün, bütün kuvvetimi. bütün tec
rübemi ve bütün faaliyetimi milleti -
min, hiçbir istisnasız bütün milleti -
min maddi ve manevi yükselişine has 
retmeğe tamamen hazmın. Mazi unu
tulmuştur. Azmim, herkes için mutlak 
bir müsavat ve adalet temin etmektir. 
Hükumetlerimin direktifleri ve hima
yesi altında bütün Elenlerin manevi 
birliğinin, tesanüdünün ve samimi iş 
iştirakinin yeniden vücut bulması. Yu 
nanistana, unutulmaz büyük babam 
ve şanlı babamın devirlerine benzer 
saadet ve şan günlerini yeniden ge
tirecektir. 

İkinci Yorgi 
V enizeloaun fikri 

Londra, 25 A.A. - V enizelosun bir 
dostu Röyter ajansı aytarına demiş
tir ki: 

"Eğer kral Yorgi meşrutiyet ser -
bestliklerini tam olarak geri getirirse 
V enizelos kendisine müzaheret ede
cek ve diğerlerinden ayni sur'etle ha
reket e•melerini istiyecektir. Bunu 
beklemekte olan V enizelos şimdi kral 
lığın geri getirilmesi hakkında ne leh
te ne de aleyhte bulunmamaktadır. -

Kondili. i.tila etti 
Atina, 25 A.A. - Kondiliı Krala 

hükum _:n istifasını vermiştir. Kral, 
istifayı kabul etmiştir. 

Zecri Tedbirler 
izah namesi 

[Baş tarafı 1 incide l 
tüp eden vecibelere ait olarak ka
bul eylediği iktiıadi ve mali ted
birlerin cemiyet azaıı bulunan Tür 
kiye Cümhuriyeti tarafından da 
tatbikı icap ettiğinden Kamutayın 
13 - 11 - 935 tarihli celıeıinden 
bu huıuıta icap eden mukarreratın 
ittihazı hakkında hükumete sala
hiyet vermesi ve icra Vekilleri He
yetinin de 18 - 11 - 935 tarihli 
resmi gazetede neıredilen 2/ 3503 
aayı 15 - l 1 - 935 tarihli karar
name ile Akvam Cemiyeti irtibat 
komitesinin tekliflerini kabul et
mesi Üzerine ltalya ile aramızda 
cari ve bu kere bir ay daha temdit 
edilen 4 Nisan 1935 tarihli ticaret 
mukaveleaile kliring anlatması hü
kümleri ana hallan ataiıda hula
ıatan beyan olunan irtibat komite
si tekliflerine göre tadil edilmiıtir. 
18 Sonletrin l 935 den itibaren 1-
taly a, 

1 - Eıliha, mühimmat ve harp 
malzemeai ihracatı. 

2 - l tal1a hüklimetine doiru-

Beyazıt meydanında gösteriye çıkıt 

Bayburt ciritçileri, dün de Univer
site meydanında halka ve Universite 
talebesine büyük bir ci; it gösterişi 
yapmışlardır. Oyuna 14,30 da başlan
mış ve iki saatten fazla sürmüştür. 
Ciritçiler, biri kırmızı, diğeri beyaz 
olmak üze-e iki takım halinde meyda
na çıkmışlardır. Kırmızılar Ağa Kap
tan. Ali, Süleyman, Halit, Ibrahim, 
beyazlılar Bahri Kaptan, Salih, Os
man, Mürselden teşekkül etmiştir. O
yun çok heyecanlı olmuş, ciritçile-in 
ellerindeki ciritleri 30 - 40 metre ara 
ile biribirlerine fırlatmala'"ı seyircile
ri bir hayli heyecana düşürmüştür 
Süleyman ismindeki Ciritçi, yanlış a-

Şimali Çin de 

tuz resmi hariç olmak Uze:-e diğer bü
tün vergilerin muhtar hükUmet tara
fından tahsil edileceğini beyan etmiş
tir. Yin~-You-Kang,ilaveten demiştir 
ki: "- Muhtariyet, askerlikten tecrit 
edilmiş olan bütün mıntaka ile bu 
mıntakaya mücavir olan dört kazaya 
şamildir. Yeni hükumetin teşekkülü 
hiç bir veçhile Tangku mütarekesini 
ihlal etmemektedir. 

Bir Japon fırkası pu
sude bekliyor 

Pekin, 25 (A.A.) - Japon Gene
rali Doihara, bugün Tiençinden bura
ya gelmiştir. Kendisinin gelmesi, Çin
li zabitlerle münevver halk arasında 
bilyük brr asabiyet uyandırmıştır. lyi 
malGmat almakta olan mahafilde Ge
neral Doiharanın şimdi, son defaki zi
yareti esnasında haiz olduğu salahi
yetten çok daha yüksek salahiyetlerle 
mücehhez olduğu beyan edilmektedir. 

Halihazırda Şan - Kay • 
Kuan'da bir fırka Japon as
keri bulunmaktadır. 

Japonlar İngilizlere 
hiddet ediyorlar 

Tokyo, 25 (A.A.) - Dışişleri Ba
kanlığı namına söz söylemeğe salahi
yeti olan bir zat bu sabah şimali Çinin 
vaziyeti hakkında Sir Loytrosa atfe
dilen mUtalea tarı şiddetle tenkit et
miştir. Mumaileyh Sir Loytros'un 
Çinli bankerleri Nankin hükumetinin 
finansal siyasasına müzaherete sevket 
miş olduğunu beyan etmiştir. Muma
ileyh, netice olarak, ıöyle demiştir: 
"Sir Lovtros'un Şimali Çincleki va7.i
yeti tenkit etmesi için bu vaziyet mü
sait değildir, mevsimsizdir. 

Amerikc;ı endişe ve 
telaş içinde 

Vaıington, 25 A.A. 
Şarki Hopey muhtariyeti
nin ilanı hakkındaki haber-

dan doğruya veya bilvasıta ikra
zat ve ltalya hükumeti tarafından 
doğrudan doiruya veya bilva11ta 
ltalyada veya ahar bir mahalde çı· 
karılan istikrazlara iıtirak. 

3 - ltalyadan veya halya hüku 
meti hakimiyeti altında bulunan 
memleketlerden gelecek altın ve 
gümüı, nakit ve külçelerinden ma
ada bilfunum emtianın bunların 

mahalli sevki neresi oluna olıun 
ithali menedilmiıtir. 

4 - ihracatı anbargosu konan 
maddeler at, katır, merkep, deve, 
ve nakliyatta ıair hayvanlar kau
çuk bokıit, alminyom alumin ham 
demirlerle her türlü demir, krom 
manganez, nikel titan, tunıten ve
nadyom ve bunlann ham maddele
rini ve demirle kanıık baliteleri 
keza ferro - Molibden • ferro silis 
yom, ferro • ıiliko manganez, fer
ro • siliko - manganez - alominyom 
kalay ve ham kalaylar. 

5 - Men,ei ltalya olan ithalat 
yerine memleketin ihtiyacı müıte
rek devletlerden ~elen mümuil 
mllhıullerin ikameıile temin edile
bilir. 

6 - Cari mukavele mevzuu olan 
emtia memnuiyetten iatiına edilmi
yecektir. 

" - MmmuİT•l• tathilo ktlan· 

tılan bir okla yüzünden hafifçe ya-a
lanmıştır. Ciritçiler, ciritten sonra hal 
ka at üzerinde birçok Türk oyunları 
göstermişlerdir. Bu gösteriler ~eyirci 
ler tarafından büyük bir alaka ıle ta
kip edilmiş ve çok alkışlanmıştır. 

Ciritçilerden Bahri, bir muhariri
mize şunlan söylemi~tir: 
"- Bu işe 12 yaşında başladım: 

Şimdi 31 yaşındayım. 19 yıldanben 
ciritte hiç mağlUp olduğumu hatırla
mıyorum. Buradan Izmire gideceğiz. 
Bize meydan okuyacaklarla cirit oy
namağa hazı:u.,. 

Ciritçiler önümüzdeki hafta içinde 
lzmire gideceklerdir. 

Yeni idare 
[Baştarafı birincide] 

Jer Dış Bakanlığınca endişe 
ile karşılanmı§tır. 

Mütahitlere göre, si!ah· 
tan tecrit edi'mi§ mıntakada 
muhtariyetçiler tarafından 
bir demiryolunun zaptedil· 
mesi, karışıklıklara sebep o· 
labilir. 

Nevyo k, 25 (A.A.) - Nevyork 
Herald Tribuna gazetesi yazıyor: 

"Dışişleri Bakanlığı şimali Çindeki va 
kayii endişe ile takip etmektedir .. Bu 
gazete, bu hafta içinde lngiltere hü
kumeti ile yeniden müşaverede bu
lunmak üzere tertibat alındığını ve 
bir clbi liği siyasası takibi ve Çin'in 
~zar azar parçalanmasına umumi su
rette muhalefet edilmesi hususlarının 
düşünilldüğünü ilave etmektedir. Ba
zı gazeteler, Çin'in Japonya tarafın
dan tamamen istila edilmesinin ancak 
bir zaman meselesi olduğu mütaleasın 
da bulunmaktadırlar. · 

İngilizler de sinirlendikleri· 
ni gizliyememeye başladılar 

Londra, 25 (A.A.) - Uzak Şark
taki vaziyeti tahlil eden Morning Post 
J!azetesi Hooey eyaletinin Çinden av
rılmasını Cahar eyaletinin ayrılması 
takip edeceği mütaleasında bulunmaJt; 
tadır. Bu gazete, Japonyadsı askeri 
partinin kuvvetli olduğunu dıemmi
yetle kaydettikten sonra şöyle diyor: 

Halihazırda vaziyette gö
rülen inkişaflar, Japonyanm 
hakiki dostları nezdinde te· 
euüf uyandırmaktan başka 
bir netice veremez. 

Şimali Çin vak'alarrndan ne gibi 
şeyler çıkacağı henüz belli değildir. 
Çok karışık bir mesele olan Çin - Ja
pon münasebetleri meselesinin asker
lerden ziyade diplomatlar ta-afmdan 
görüşülüp halledilmesi ica pettiği mu 
hakkaktır. 

dığı aırada yola çıkmıt bulunan 
emtia memnuiyetten iıtiına edile
cektir. 18 Sonteırin 1935 ltalyaya 
sevked"lmek Üzere vapura yüklen
miı emtia gönderilebilecektir.,, 

/talya lıiçbir madde 
almak iatemiyor 

Zecri tedbirlerin latbikıne ba§• 
)anması dolayııiyle İtalyanın ihra
cı memnu olmıyan maddeleri de al 
mak iıtemediği etrafındaki şayia
lar her gün biraz daha kuvvet bul· 
maktadır.Uyuıturrucu Maddeler ln 
biaannın acenla vasıtasiyle afyon 
alıp almıyacağı hakkındaki aonıya 
da henüz cevap gelmemiştir. 

Hazırlanan 500 kilo afyon hal
yadan kesin bir cevap gelmeden 
sönderilmiyecektir. ltalyaya olan 
balık ihracatımız tamamen dur· 
mut gibidir. Birkaç gündenberi 
balık bekliyen ltalyan gemi1eri bot 
olarak limanımızdan ayrılmıılar• 
dır. 

Liret aon birkaç gün içinde 4 
santim kadar yükselmitti. Liretin 
bu normal durumu evvelki güne 
kadar değiımemiıtir. Ancak dün 
liret fiatları hakkında Avrupa bor
ıalanndan telgraf gelmemiıtir. Bu 
vaziyet, halyaya karşı zecri ted • 
birlerin tatbikıne ba,Janmasr kar • 
ııamda ihracat ve ithalatın tevaltı. 
lmfa teklinde izah edilmektedir 
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İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Evvelce yapılan eksiltme
sinde istekli çıkmıyan ve 
bir metresine biçilen eder 
51 kuruş olan 12 O bin met
re haki renkte iş elbiselik 
bezle bir tanesine biçilen e
der 280 kuruş olan 7000 ila 
10,000 kilim kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Be 
zin ihalesi 27-J 1-935 çar
şamba günü saat 11 de ve 
kilimin ihalesi ayni gün sa
at 15 tedir. Bez şartnamesi
nin 306 ve kilim şartnamesi 
140 kuruşa M. M. V. Satın
alma komisyonundan veri -
lir. Eksıltmeye girecekler 
kanunun 2 ve 3 maddelerin
de yazılı belgelerle bez için 
4310 ve kilim için 2100 li -
rahk ilk inanç parası mek
tup veya makbuzlarile bir -
likte hazırlattırılan teklif 
mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evvel Ankarada 
~1. M. V. Satınalma komis
yr ... 'ma vermeleri. 
(446) (7115) 9139 

* * • 
Her metresine biçilen e

der 150 kuruş olan 400 ila 
600 bin metre çamaşırlık 
bez kapalı zarfla eksiltme -
ye konulmuştur. İhalesi 4 
Birincikanun 935 çarşamba 
günü saat 15 tedir. İlk inanç 
parası 87 50 liradır. Şartna
Me 7 50 kuruşa M. M. V 
Satınalma komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye girecek -
:ier ilk inanç parası mektup 
veya makbuzlarile kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel Ankara -
da M. M. V. Satınalma ko
misyonuna vermeleri. 

(458) (7239) 9287 

* • • 
I-Iepsine biçilen eder 100 

bin lira olan 300 ila 400 bin 
metre çamaşırlık bez kapalı 
zarfla eksiltmeye konul
n1uştur. İhalesi 4 Birincika
nun 935 çarşamba günü sa
at 14,30 dadır. İlk inanç pa
rası 6250 liradır. Şartname 
beş liraya M. M. V·. Satınal
ma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye girecekler ilk i
nanç ·parası mektup veya 
makbuzlarile kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte teklif mektup
larını ihale saatinden bir sa
at evvel Ankarada M. M. V. 
Satınalma komisyonuna ver 
meleri. (459) (7240) 

9288 

• • • 
Tekirdağı için beher kilo

su 6 kuruştan 720 ton ve 
Malkara için beher kilosu 7 
kuruştan 360 ton arpa 9-
12-935 pazartesi günü saat 
14,30 da ve 16 da Tekirda
ğında satınalma komisyo
nunca kapalı zarfla alınacak 
tır. Tekirdağının 3240 ve 
Malkaranın ilk teminatları 
1890 liradır. Şartnameleri 
Tekirdağ satınalma komis
yonunda görülebilir. İstek
lilerin kanuni vesikalarile 
birlikte teklif mektup veya 
makbuzlarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyo
r ::! vermeleri. 
(472) (7367) 9470 

"" * • 
Beyazıtta askeri tıbbiye 

okulunda köhneye ayrılmış 

14 kalem karyola, dolap, çu
val ve saire 4-12-935 çar -
şamba günü saat 14 te Ba
yazıtta mektep satınalma ko 
misyonunda pazarlıkla sa
tılacaktır. Tahmin bedeli 

233 lira 86 kuruştur. Son 
teminatı 35 lira 1 O kuruştur 

(479) (7504) 

*** 
Manisa merkezindeki kı -

taat ihtiyacı için 290000 ki
lo un münakasaya konul
muştur. Şartnamesi 2 3 2 
kuruş ücret mukabilinde 
Manisada Tüm satmalma 
kmisyonundan verilir. Mü
nakasası 12 birincikanun 
935 perşembe günü saat 10 
da Manisada Tüm satına! -
ma komisyonunda yapıla
caktır. Eksiltme kapalı zarf 
usuliyledir. Unun beher ki
losunun muhammen fiati 
16 kuruştur. Teminatı mu
vakkatası 3480 liradır. İs
tekliler ticaret odasında mu
kayyet olduklarına dair ve
sika ibraz etmeleri lazımdır. 
Teminatı muvakkata mak
buzu ile birlikte teklif mek
tuplarım münakasamn belli 
saatinden en aşağı bir saat 
evvel Manisada Tümen sa
tmalma komisyonuna vere
ceklerdir. (482) (7501) 

• • • 
Edremit garnizonundaki 

birliklerin yiyecek ihtiyacı 
için 100000 kilo un kapalı 
zarf usuliyle satın alınacak
tır. Malın tahmin bedeli 
16000 liradır. Unun birinci 
teminat bedeli 1200 liradır. 
12 B. kanun 935 perşembe 
günü saat 10 da Edremit sa
tınalma komisyonunda iha
lesi yapılacaktır. İstekli o
lanların komisyona gelecek
lerin teminatlarını ve ban -
ka mektuplarım veya tahvi
latlarını Tümen muhas=pli -
ğine 12 B. kanun 9 3 5 per
şembe günü saat 9 a kadar 
yatırmış bulunacaklardır. 
Evsaf ve şera'itini almak ve 
bilmek istiyen ler için ko
misyonda her gün açık ol
duğu ilan olunur. 

Edremit garnizonundaki 
birliklerin yiyecek ihtiyacı 

için 130000 kilo un kapalı 
zarf usulile satın alınacak -
tır. Malın tahmin bedeli 
20800 liradır. Teminat be
deli 1560 liradır. 16 Birinci
kanun 935 pazartesi günü 
saat 1 O da Edremit satmal
ma komisyonu dairesinde i
halesi yapılacaktır. İstek
li olanların komisyona gele
ceklerin birinci teminatlar·ı 
ve banka mektuplarım ve -
yahut tahvilatlarını Tümen 
muhasipliğine 9 Birincika
nun 935 te yatırmış buluna
caklardır. Evsaf ve şeraitle
rini bilmek istiyenler için 
her gün komisyon açık ol -
duğu ilan olunur. 

(480) (7503) 

* * * 
Bir tanesine biçilen eder 

35 lira olan 630 tane nöbet
çi muşambası kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. İ
halesi 13 İkincikanun 936 
pazartesi günü saat 15 tedir. 
Şartname parasız olarak M. 
M. V. Satınalma komisyo -
nundan alınır. Eksiltmeye 
girecekler 1653 lira 7 5 ku -
ruşluk ilk inanç parası mek
tup veya makbuzlarile kanu 
nun 2 ve 3 maddelerinde ya
zılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel Ankara
da M. M. V. satınalma ko
misyonuna vermeleri. 

(483) (7500) 
• • • 

Manisa garnizonundaki 
kıtaatın ihtiyacı için 105 50 

• 
Yüksek Ziraat Enstıtüsü Rek-

törlüğünden: 
• 1 - Kapalı zarf usuliyle 50 X 70 eb'adında elektrikle 

işlc:r 2 7 00 kilo ağırlığında matbaa makinesi. 
2 - El ile işler 500 kilo ağırlığında kağıt kesme ma

kinesi 
3 - 200 voltluk ceryanla işler Komitatörlü elektrik 

motörü. 
4 - Basım sathı 30 X40.800 kilo ağırlığında 3 mer

daneli peda] makinesi alınacaktır. 
5 - Bu dört parça makinenin muhammen bedeli 

7500 liradır. 
6 - Muvakkat teminat 563 liradır. 
7 - İhale 27-11-935 çarşarr.t,a günü saat 15 te An

kara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlük binasında ya
priacaktır. Daha fazla tafsilat şartnamede yazılıdır. Pa
rasız verilen şartnameleri almak için idare müdürlüği.ine 
mi.ıracaatları. (3216) (6895) 8910 

lstanbul Sıhhat ve içtimai muavenet 
dırektörlüğünden: 

Tokat Memleket hastanesinin 1\/Iatbah Levazımatı ve 
Çamaşırhane tesisatı Vilayet Sıhhat Müdürlüğünde 
mevcut keşifname mucibince açık eksiltmeye konarak 
27-11-935 Çarşamba günü saat 15 de en muvafık fiat 
ve şart dermeyan edenlere ihale olunacağından daha 
fazla mah1mat almak isteyenlerin ve keşifnameyi gör
mek isteyenlerin Ankara ve İstanbul Sıhhat ve İctimai 
Muavenet Müdi.irli.iklerine ve Tokat Memleket Hasta
nesi Baştababetine müracaat etmeleri ilan olunur. 

( 7313) 9439 

istanbul 4 üncü icr&.-memurluğuna 

Emniyet Sandığına 
. 

Birinci derecede ipotekli olup yem~nli üç ehlivukuf tara
fından tamamına 4816 lira kıymet takdir edilen Fındıklı, 
Molla Çelebi mahallesi, Molla Çelebi bayırı sokak eski 16 
yeni 26, 28 No. lu bahçeli ahşap iki kısım bir ev açık ar-
tırmaya vazedilmiş olduğun dan 14.1.936 tarihine müsa
dif sah günü saat 1 4 ten 1 6 ya kadar dairede birinci ar
tırması icra edilecektir. Artırma bedeli kıymeti muham
menenin 70 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde 
bırakılacaktır. Aksi takdirde en son artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma 15 gün müddetle temdit edi
lerek 29. 1. 936 tarihine mUsadif çarşamba günü saat 
14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık 
artırmasında artırma bedeli kıymeti muhammenenin 'Yo 
75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahka
mına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Artırmaya 
iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin 'fo 
7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları Tapu 
sicilli ile sabit olmayan ipotekli alacaklarda diğer alfıka
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu
susile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbi
teleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün 
zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lfızımdır. Aksi 
takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmayanlar satış be
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi. 
tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye rüsumu ve 
vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha faz 
la malumat almak istiyenler 24. 12. 35 tarihinden itiba
ren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurula
cak artırma şartnamesile 934-1146 No. lu dosyaya mü
racaatla · mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekle
ri ilan olunur. ( 7 490) 

Malatya Vilayeti Hekimhan kazası 
ilçe Bayhğından: 
Mübayaa Edilecek Telefon Ma17e.,,@si 

Adet 
1 2 5 lik Siemens Santral 
7 
3 

1500 
Kilo 
500 

Siemens 936 modeli Masa telefonu 
Standart markalı masa telefonu 
Fincan 7 santimlik maa deve boynu 

Telef on teli. 
Yukarda cins ve miktarı yazılı telefon ve malzemesı pe
şin para ile satın alınacağından taliplerin 15 gün zarfın
da Hekimhan ilçebaylrğma müracaatları. ( 7 495) 

kilo sadeyağı münakasaya 
konulmuştur. Şartnamesi 
Manisada Askeri satınalma 
komisyonunda her gün gö -
rülebilir. Münakasası 12 bi
rincikanun 935 perşembe 
günü saat 13 te Manisada 
Tümen satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Eksilt -
me kapalı zarf usuliledir. 
Sadeyağının beher kilosu
nun muhammen fiati 90 ku-

ruştur. Teminatı muvakka
tesi 713 liradır. İstekliler ti
caret odasında mukayyet ol 
duklarına dair vesik~ ibraz 
etmeleri lazımdır. Teminatı 
muvakkata makbuzu ile bir
likte teklif mektuplarını mü 
nakasanın belli saatinden 
bir saat evvel Manisada Tü
men satmalma komisyonu
na verilecektir. 

(481) (7502) 

lstanbul Levazım Amirliğı 
Satmalma 

Komisyonu ilanları 

Harbiye ve merbutu okul 
lar için 7 ton nohut 10-12-
9 3 5 salı günü saat 14 te To
panede Satınalma komisyo
nunda açık eksiltme ile alı
nacaktır. Tahmin bedeli 
770 liradır. İlk teminatı 57 
lira 7 5 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli 
s;ı::::ıtte komirT•n11a gelmeleri. 
(287) (7373) 9476 

lf * • 
Harbiye ve merbutu okul 

lar için 30 ton kuru fasulye 
10-12-935 sah günü saat 
14,30 da Topanede Satınal
ma komisyonunda açık ek
siltme ile alınacaktır. Tah
min bedeli 4500 liradır. İlk 
teminatı 33 7 buçuk liradır. 
Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İstek
lilerin belli saatte komisyo
n::> ~elmeleri. 
(286) (7374) 9477 

*** 
Harbiye ve merbutu mek-

tepler için 2 buçuk ton yeşil 
ve 7 ton kırmızı mercimek 
9-12-935 pazartesi günü sa
at 14,30 da Topanede Satın 
alma komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Hep 
sinin tahmin bedeli 1 760 li
radır. İlk teminatı 132 lira
dır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görüle bilir. İs
teklilerin belli saatte komis
"''na gelmeJeri. 
(285) (7375) 9478 

* * • 
Harbiye ve merbutu okul 

lar için 7 ton çekirdeksiz, 2 
ton çekirdekli kw:u üzüm 9-
12-935 pazartesi günü saat 
14 te Topanede Satınalma 
komisyonunda açık eksilt
me ile alınacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 1580 liradır. 
İlk teminatı 118 buçuk lira
dır. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte Topa
nede Satmalma komisyonu
n;::ı O"elmeleri. 
(284) (7376) 9479 

* * • 
Harbiye ve merbutu okul 

lar için 18 ton yarısı kesme, 
yarısı çubuk makarna ile 4 
buçuk ton yarısı arpa ve ya
rısı tel şehriye 11-12-935 
çarsamba günii saat 14,30 
da Topanede Satınalma ko
misyonunda kapalı zarfla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
5850 liradır. İlk teminatı 
438 lira 7 5 kuruştur. Şart
name ve niimunesi komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarile bir
likte teklif mektup ve mak
buzlarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona ver

Ne yaş, ne de hayatın gaileleri a 
artık yüzünüzdeki gençlik ve tuelifl 
degiştiremez. iki GIBBS güzellik ıııür 
tahzarının muntazamen istimali saye
sinde 1üzünüzde adeta bir güzellik 
maskesı izi bırakacakdır. 

« Gibbıı » güzellik kremi • cildi • 
besler ve ihya için elzem olan urr 
surları temin eder. 

ıı Gibbs " güzellik pudrası ; fevkr 
lide yapışma hassası itibarile yüzl 
yeni bir güzellik verir. 

Yeni, nefi$ ve tabii parfömlerl• 
istihzar edilen Gibbs krem ve pudrr 
aı ; yüzünüzde bir sevimlilik yaratı: 
lar. Bu güzellik müstahzarları, Paril 
kadınının cazibesini temin etrniştit• 
Size de aynı tesiri yapacakdır. 

natı 189 liradır. Şartnaınesi 
komisyonda görülebilir. ts• 
teklilerin belli saatte kornis-
""";ı gelme1Pri 
(280) (7378) 

* * • 
Harbiye okulu hayvanatı 

için 1 5 O ton arpa veya yula
fa verilen fi at okul komutaıı 
lığınca pahalı görüldüğün .. 
den pazarlığı 29-11-935 cıı
ma günü saat 1 4 te Topaııe
de Satınalma komisyonıırı· 
da yapılacaktır. Tahmin bt" 
deli beher kilosu beş kurııi 
98 santimdir. Kat'i temiJJB~ 
l 346 lira 50 kuruştur. İste 
!ilerin şartname ve nümurı~ 
sini görmek ve pazarlığa ltlr 
mek üzere komisyona gel
meleri. (295) ( 7 499) 

••• 
İstanbul levazım amirli ~ 

ğine bağlı kıtaat için 20. 
ton un 16-12-935 pazarteSl 
günü saat 16 da Topanede 
Satınalma komisyonund" 
kapalı zarfla alınacaktı!· 
Tahmin bedeli 32000 lira
dır. İlk teminatı 2400 lira
dır. Şartnamesi 160 kur~ş 
mukabilinde verilir. İste1'11 .. 
lerin kanuni vesikalarile b~ 

ı-raber teklif mektuplarını 1 
hale saatinden bir saat e~e 
komisyona vermeleri. 

1
, 

(291) (746 J 

* • • 
İstanbul levazım arnirli ~ 

ğine bağlı kıtaat için 11 
ton pilavlık pirinç t 6-12; 
935 pazartesi günü saat 1 

te Topanede satınalrna kO .. 
meleri. (282) ( 7 3 77) 

n , .. 
misyonunda kapalı zar ~ li 

9480 lınacaktır. T dhmin be etl . a *** 26400 liradır. İlk ternın si 
Harbiye ve merbutu okul 1980 liradır. Şartname 

lar için 7 ton zeytin yağı 11- 132 kuruş mukabilinde .. \1ee: 
12-935 çarşamba günü saat rilir. İsteklilerin kanunı \1 1< 
14 te Topanede Satmalma sikalarile beraber teklif rn:it 
komisyonunda açık eksilt- tuplarını ihale saatinden er
me ile alınacaktır. Tahmin saat evvel komisyona \1 

bedeli 2520 liradır. İlk temi meleri. (292) (7462) ~ 

1 EVKAF MUDJRIYETI iLANLA.Ei 

Değeri Pey parası 
Lira K. Lira Ku. 
2400 00 180 00 ANKAZ 

le' .. 
Sultanahmette Firuzağa mahallesinde Ticarethane 50 us 
ğında Alemdar nahiyesinin işgal ettiği bina anka~ını~del 
termesi 9-12-935 pazartesi günü saat 15 te KornısY0 ri· 
yapılacaktır. İsteklilerin Mahh1lat kalemine geımele 

(7397) 
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lstanbul Tramvay Şirketi 
'( 1935 Yılının 1 İkinciteşrinden sonra) 

Pazardan batka gUnlerde gidlf • gelif kıt programı 
:t.ro. İlk Son -ıo YOLLAR kalkış Aralık Dakika Kalkış 

Siıli - Tünel 

Tünel - Şiıli 

• 

6,15 
• 

6,35 

1ı Siıli - Beyazıt 

Beyazıt - Şiıli 

7,15 

7,55 

12 Harbiye - Fatih 

Fatih - Harbiye 

7,00 

6,15 

12 A Harbiye - Aksaray 7,20 

Alraaray - Harbiye 6,35 

15 Takaim - Sirkeci 7,30 

Sirkeci - Taksim 7,50 

15 Maçka - Beyazıt 6,30 

16 A Şiıli (depo) Eminönü 6,15 

Eminönll - Maçka ıl,45 

Maçka - Eminönll 7,20 

17 Slıli - Sirkeci 

Sirkeci - Siıll 

7,00 

7,30 

17 A Mecidiyeköy - Eminönü 6,45 

Eminönü - Meeidiyek. 7 ,20 

19 Kurtuluı - Beyaırt 6,15 

15eyuıt - Kurtuhıı 7,00 

ı19 A Şiıli (depo) Eminönü 6,05 

33 

Eminönil - Xurtuluı 6,40 

Kurtuluı - Eminönil 7,10 

Bebek - Eminıönll 

Eminönil - Bebelı: 

Bebek - Beıiktaı 

Ortalı:8J' - Akaray 

Alrurı,. - Ortalds,. 

Beıiktaı - Fatih 

Fatih - Beıiktaı 

Topkapı - Sirkeci 

Sirkeci - Topkapı 

Y edikule - Sirkeci 

Sirkeci - Yedikule 

CS,30 

CS,40 

IS,30 

7,15 

7,00 

1,40 

es,20 

6,50 

6,15 

CS,45 

İllı: kalk11 7 ,30 
7,30 - 9,00 
9,00 - ı7,30 

17,30 - ı9,00 
19,00 son kalktı 

İlk kalkış 9,oo 
9,00 - ı7,30 

17,30 - ı9,00 
19,00 son kalktı 

İlk kalkıı 7 ,30 
7,30 - 9,00 
9,00 - 17,30 

17,30 - 19,00 
19,00 son kalk11 

İlk kalkış 9,oo 
9,00 - 17,30 

17,30 - 19,00 
19,00 son kalkış 

tık kalkıı P,oo 
17 ,30 son kalkq 

Ilk kalkış 7,30 
7,30 -.P,00 
!l,00 - 17,30 

17,30 - 111,00 
19,00 - 21,00 
21,00 son kalkıı 

tık kalkıı 7,30 
7,30 - 9.00 
9,00 - ı7,30 

17 ,30 ıon kalkıı 

llJc kalkıı 9,00 
9,00 - 17,30 

17,30 son kalkrt 

İlk kalkıı 1 ,30 
7,30 - 9,00 

17 ,30 son kalkış 

llk Jı:alkıı 7 ,30 
7,30 - 9,00 
9,00 - ı7,30 

17,30 - 19,00 
19,00 - 21,00 
21,00 son kalkıı 

llk kalkış 7,30 
7,30 - 9,00 
9,00 - 17,30 

17 ,30 ıon Jı:alkıı 

llk kalkıı 7 ,30 
7,30 - 9,00 
9,00 - 17,30 

17,30 - 11),00 
19,00 son kalk11 

İlk lı:allı:11 7,30 
7,30 - 9,00 
9,00 - 17,30 

17,30 - 19,00 
l 9,00 ıon kalkış 

llk katkıı 9,oo 
9,00 - 17,30 

17,30 - 19,00 
19,00 ıon kalkıı 

İlk kalkıs 7,30 
7,30 - 11,00 
9,00 - 17,30 

17,SO - 19,00 
19,00 - 21,00 
21,00 son kalkıt 

llk kalk11 7 ,30 
7,30 - 9,00 
9,00 - 17,30 

17,30 - ı9,00 
19,00 - 21,00 
21.00 ıon kalJı:ıt 

-----------------------------17 Mlrnebpı - Sirkeci e.ıs nk kalJı:ıt 7,30 

a,45 

-
7,30 - 9.00 
9,00 - 17,30 

17,30 - 19,00 
19,00 - 21,00 
21,00 ıon Jı:alkıı 

ıo 
6 
6 
6 

10 

14 
21 
12 
26 

14 
8 
8 
8 

15 

ı1 
17 
14 
28 

7 
7 

11 
1 
il 
7 

15 
20 

15 
7 

16 
7 

8 
11 
8 

21 
21 
21 

ıs 
8 
9 
8 

15 
21 

15 
8 

16 
1 

10 
8 

14 
1 

20 

15 
10 
15 
g 

15 

10 
14 
9 

15 

• 7 
11 
7 

16 
20 

8 
7 

11 
7 

ıcs 
20 

10 
7 

10 
6 

ıs 
20 

23,40 

24,00 

23,00 

23,45 

24,15 

23,30 

23,55 

23,10 

19,05 

19,25 

23,15 

24,00 

7,05 

20,00 

19,30 

19,30 

20,05 

18,30 

19,00 

23,00 

23,45 

7,10 

20,00 

19,SO 

23,20 

24,00 

24,40 

20,00 

20,45 

20,00 

20,45 

23,15 

23,45 

23,10 

23,40 

23.15 

23,45 

9327 

Hukuk Fakültesi Dekanhğından : 
.. liukuk fakültesine bağlı iktisat ve içtimaiyat enstitü

BUnde 1935 - 1936 derslerine iki birincikanundan itiba;en ~aşlanacaktır. Kayit muamelesi 26 İkinciteşrinden 
O Bırincikanuna kadar devam edecektir. Kayit muamc-
~i ve ders programı hakkında malfımat almak istiyenlc-
tin Fak·· 74 9 

TAN======:....===========================================-====== -::.---

P. 
Dr. İHSAN SAMI ~ 

~2~u~uKv?~tilat~~!;1kar~ 
k tesirli ve taze aşıdır. Divanyo-
~........... ,. ......... _ ........ _, .: .,.,,... , , .. 

~!c».'.,,*:...ı 

' / ij 

.. 
TUPK lyt.: 

.&. 
.L3A N V< A .S-" 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Eminönü Kaymakamlığından: Başıboş olarak bulunup tahtı 
muhafazaya alınan köpeğin sahibi her kim ise bir haf ta zarfında 
müracaatla almadığı takdirde usulüne tevfikan satılacağı ilan o
lunur. (B.) (7498) 

Düşkünler evi için lazım olan 4000 kilo zeytinyağı pazarlığa 
konulmuştur. Bu zeytinyağların hepsine 1320 lira değer biçil
miştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa 
girmek isteyenler 2490 No. h arttırma ve eksiltme kanununda 
yazılı vesika ile 99 liralrk muvakkat teminat makbuz veya mektu
bile beraber 27 lkinciteşrin 935 Çarşamba günü saat 15 de Dai
mi Encümende bulunmalıdır. (7136) 

Senelik Muhammen Muvakkat 
Kirası Teminatı 

Yeni halde 67 N .lı üst katta oda 2 senelik 240 
Yeni halde 72 N.h üst katta oda 2 senelik 240 
Yeni halde 74 N.lı üst katta oda 2 senelik 240 
Yeni halde 73 N .h üst katta oda 2 senelik 240 
Amavutköyünde Lutfiye mahallesinde 
Elçi Sokak 29/ 67 numaralı iki kat dört 
odalı kagir ev 936 Mayıs sonuna kadar 45 
Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinde 
Arka Solfak 4/ 41 numahth iki kat dört 
odalı kagir ev 936 Mayıs sonuna kadar 80 
Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesinde Si
nanpa~a medresesinin 11 numaralı oda-
sı 936 Mayıs sonuna kadar 30 
Beşiktaş Sinanpaşa mahallesinde Si
nanpaşa medresesinin 7 numaralı oda-
sı 936 Mayıs sonuna kadar 24 

36 
"6 
6 
6 

3,88 

6 

2,25 

1,80 

Yukarıda semti, senelik muhammen kirası ve kira müddetleri 
yazılı olan mahaller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açrk arttır
maya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde aörü
lür. Arttırmaya giımek isteyenler hizalarında gösterilen m~vak
kat temirtat makbuz veya mektubile beraber 3 Birincikanun 935 
Salı günü encümende bulunmalıdır. (B) (7228) 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve ma101iyetin 
actlarmdan çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te-
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 1 

ile koruyabilirsiniz .• Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile bayat ıigortalannda mühim bir inkıllp yapınııtır. 
Çünki bu ıigorta Ue : 

Ölüm n maUlliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
nfat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin hita· 
mında ıigortab hayatta bulunuru ve malQliyete utramamıı tae mOem· 
men mebliğ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimf malOltyet 
mUddetınee Ucret alınmaz - daimi malOllyeı halinde mUemnıen meblağın 
'5t 10 u ıenelik irat olarak verilir ,,e vefatta ve ya mukanlenameniD bita· 
mmda müemmen mebllt yene tamamen 6denir. 

Di.terlerinden çok üstün faideleri olan bu sicortanız~ 
vaptırmak üzere su adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 

Muame1At merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 
Umumi acentahğı : Galata, Unyon han. Telefon· 44888. ı 
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Dr. HAZ 1 M 
Cerrahpa•• baataneıi nb k cıJ 

dıye ve zühreriye m(lt•ha11111 
-:.,.•atanrayla lnriliı eefaretı .... 

ıında tramny cad No 26 

İstanbul İkinci İcra memurluğun
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa
raya çevrilmesi mukarrer 2444 No.lu 
dört kişilik bir otomobilin 5-12-935 
tarihine rastlayan perşembe günü sa
at 9 dan itib~en Taksimde Modern 
Garajı önünde a_çık artırma ıuretile 

utitr icra edileceğindeq talip olanla
rın mezkur gilnde rnahalinlde hazır 
bulunacak memuruna müracaatları i
lin olunur. (16943) 

İstanbul altıncı icra memurluğun
dan: 

Haralamposa borçlu Todori r .:,•u 
Dimitrinin Boğaziçinde Çengelkö. ı
de kayden Taşocağı ve halen Bayır 
sokağında eski 16 yeni l 2 numaralı 
maa bahçe bir bap hanenin yarısı bi
rinci arnrması 16-12-35 tarihinde ve 
ikinci artırması 31-12-35 salı günü 
saat ikiden itibaren satış yapılacağı 

Tan ve Akşam gazetelerinin 13-11-
35 günlü nüıhalarile ilan edilmiştir. 

İkinci artırmanın günü olan 31 K. 
evvel yılbaşı münuebetilc öğleden 

sonra tatil olduğu anlaşılmış, bu iti -
barla 2-1-36 perş"mbe ayni saatte i
kinci artırma yapılacağı tashihen ve 
ilaveten ilan olunur. ( 16948) 

~ ................ ... 
V At'UK.CULu" 
Türk ~nonırr. Şirket• 
lstanbul ~.:ent111 h<Yı 
Uman Han. Telefon· 21Q?'I 

Galata şubesi Tel: 436'i3 

Trabzon yo~u 
G l N EY SU vapuru '2fl 

kinci Te·rın SALI •ut 20 d 
Riı"f" kadar 

Hurma eabunu 24 ••ya 1. 
ad•tl k kutularda satılır 

GAYET MUHIM 
Huıma 111bununun kokulu b 

sabun olmayıp tabii kokulu v 
!'mHlıiı c•ns e her şf'y için kı 
anılan b r ev nbunu oldl ğunı 

bilha•SI ev kadın arı nın d kka 
nazarlarına arz deriz ~ r lf'cı 
be ı · zı ıkra~ katidır Furrı 
bı•rıı T(J ~ "' "' :. ,. 

-
Üçüncü İcra memurluğundan: 
Balya Karaaydm kasabasında aşağı 

çarşıda güzel Hakkı Ağaya: 
Evvelce Dördüncü Vakıf hanında 

ve halen Rusyada ikametgah intihap 
eden Pavul Çirnova ve av..ıkat Nesim 
Barokas Binniyabe bir kıta noter se
nedi resmisine müsteniden borcunuz 
olan 2500 lira ve ayrıca faiz ve masa
rif ve ücreti Vl' kal etten dolayı Balya
da Enver paşa mahallesinde kain gay
ri menkulün üzeı indeki ipotekin pa
raya çevrilmesi suretile vaki olan ta
kip talebi üzerine Balya Karaaydın 
kasabasının Aşağı çarşısında namını

za 20-10-34 tarihli ödeme emri tebliğ 
edilmek üze· e gönderil dikte yadan 
adreste bulunmadığınız ve lstanbnl
da Unkapanmda Zeyrek caddes:nde 

81 numaralı kahveye gittiğiniz yapı

'an tahkikat neticesinde anla ıldığ:n

-lan bu kere İstanbulun Unkapanın

daki adresinize 1O-11-34 tarihli öde
me emri tebliğ edilmek üzere gidil

miş ve vazıh adreste bulunamayıp 

meçhul bir semte gitmiş olduğunuz 

yapılan tahkikat neticesinde mübaşir 

tarafından ödeme emri arkasına ve

rilen şerhten anlı-ş ldığındrın alacı:.k

mm 14-2-35 ta·ihinde va1d talebi ü

zerine ilan suretile tebligat icrasına 

tarar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden 
Mersin yolu itibaren bir ay içinde borcun tamamı-
i N Ö N ~U Hpuru 28 ,a veya bir kısmına veya alacaklının 

fk•ncite,rın PERŞEMB'" Ha• ' akibat icrası hakkında bir itirazınız 
in Po\VA~4- 1., ı,.. 

••ı•••••••••••llıi' .,.arsa bildirmeniz, bildirmediğiniz tak 
dirde bu müddetin hitamından bo·cu-

Rutubetli günlerde: 
Kendinizi Emniyet Altında 

Bulundurunuz l 

Pektorin 
Öksürüğe, NQzll'yc. Bron~itC' ka~ı 
en müessir bir silah yerme geç-er. 

KUTUSU aa ıcuauş 

u~iı uııl·lllMDI mu mmsi. simcı 

--------------------~· . -
AKBA---, 

müesseseıerı 1 
jütün lcıtaplarınııı. L•vaıın 
losyanızı, Eenebı v. Türkç 
isanlnd• ruete ve m•cmuıı 

larını1.1 en ıy• ,eraitle 

'kba mUesseselerindeı 

ı:J7 lb 

Dr. Hafız Cemal . 
DAHiLiYE MOTEHASSISI 

Pazardan batk• günlerde (2,30 
dan 6) ya İstanbul Div~nyolu ( 104) 
yeni numaralı hususi kabinesinde has 
talara bakar. Salı, Cumartesi sabah 
(9,30 - 12) saatleri hakiki fıkaraya 
mahıustur. Herkesin haline göre mu· 
amele olunur. Muayenehane ve ev te
lefonu 22398. Kıtlık telefon 21044. 

8715 

nuzu teminen Balyada Enver paşa 

mahall:sinde kain gayri menkulünilz 

paraya çevrileceği ödeme emri tebliği 

makamına kaim olmak Uzere ilan o
lunur. ( 16945} 

İstanbul Asliye mahkemesi 4 uncu 
hukuk dairesinden: 

Müvekkili ta· afından kardeşi olan 
Ahmede ölümünden cvv~l satın aldı
ğı motor paras na eklemek üzere 20-
11-934 gününde verdiği bin liranın 
yüzde be~ faiz ve yüzde on avukatlık 
ucretile birlikte tahsili ıstegiyle Genç 
Ali oğullarından Esat oğlu Hızır ve
kili taı afından Cibalide Üsküplü ma
hallesinde Bostan hamam sokak 8 No 
ja oturan ölü Genç Ali oğullarından 
\hmct çocukları L\ıtfiye, Hatice, Lftt 
i namlarına veliyeten ve kendi na
una da asaleten Ahmet karısı Ayş: 
leyhlerin~ 935-699 numara ile açılan 
avadan ötürü dava arzuhali mildde
aleyhlere yazılı adreıte tebliğ edil -
ıek Üzere mübatirine verilmiş ise de 
nüddeaaleyhler mezkür adresi terk 

.le bir semti meçhule gittiklerinden 
bahisle tebliğ edilm::den geri gönde
rildiği anlaşıdığından tahkikat ha -
kimliğince dava arzuhalinin ilanen teb 
liğine ve ilan gününden itibaren on 
günde cevap vermeleri lüzumuna ka
rar verilmiş olduğundan bu baptaki 
dava arzuhali sureti mahkeme diva
rına asıldığından yukarda adları ya
zılı dava olunanlar ilin gününden i
tibaren on günde mahkemeye gelerek 
arzuhal suretini almad•kları ve müd
detinde cevap vermedikleri takdirde 
haklarında muamelei kanuniye yapı
lacağı ilan olunur. (16934) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mektep için alınacak ya~ ve kuru meyva görülen lü
zum üzerine on gün uzatılarak 2-12-935 saat 15 te ya
pılmasına karar verildi. ( 7 4 9 7 ) 

Uınumi neşriyat ve vazı i'leri Müdürü : Etem lzaeı BEi\ 1 t: 
Gazetec.11ik ve mathaacıhk T. A Şirlreti, fstanhul, Ankara .:2d

de..i 100.- Bamldıtı ver : TAN matbaH1 
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250 gramhk ambalaj 

T U R Y A G eaf. haımi kolay ve bütiln yem.-kl .. r 

iç•n kultanılan mi;kemmel bir nebati mutbah yatıdır, 

Çok idareli olup, atet te.;rile tebahhur edecek hiç b:r 

maddeyi muhtevi değildır 

Ktndı ambalajında bir kaç ay taze olarak muhafaza 

edilebılır. 

Saf nebati TUR Y AG ile pİf rilen yemekler çok lezzetli 

olur. 

TüR~iYE YAG VE M/AMULATI 
SANAYii liMiTED ŞiRKETi 
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Aç karnına bir kahve kaşığı 
alınd kta kabı:ı.hğı defeder Yemek
lerden bırer saat ıonra alınırsa 

Hazımsızh§ı, mide ekşilik 

ve yanmalarını giderır Atı:ı.daki 
tatsı:ı.lıtı ve kokuyu ızale eder 

9035 

1 KUÇUK ILArtLA R 1 

Satılık Radyo 
Yedi lambalı mükemmel bir Filips 

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

9509 

ista"bul • lzmlr 

Osmanlı Bankası 
T O r k ı nan t m Ş i r kıtı,. Tesis Tarih ı: 18&3 
Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 

TUrkiyenln bathca tehlrlerlle 
, 

Parla, Marsilya, nis, Londra ve Man~esterde 

Mısır, Kıbrıs, Irak, Iran, Filistin ve Yunanistan'da 
şubeleri 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna-
nistanda Filyalleri vardır. 8721 

Her türlü Banka muameleleri yapar. 

Askeri Fabrikalar lstanbul Satın-
alma Komisyonundan: 

Patates 1190 Kilo 
Soğan 360 ,, 
Pırasa 680 ,, 
Lahana 680 ,, 
Ispanak 8 5 O ,, 
Taze bakla 1 7 O ,, 

Muhammen bedeli 227 lira olan yukarda miktarı ve 
cinsleri yazılı altı kalem sebze Salıpazarında Askeri Fab
rikalar yollamasında satınalma komisyonu tarafından 
l O Birincikanun 935 sah günü saat 14 te açık eksiltme
ve konulmuştur. Buna ait şartname bedelsiz alınabilir. 
İsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat teminatı olan 17 ,5 lira
nın Beyoğlu malmüdürlüğüne yatırarak makbuzunu ve 
2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları. (7465 9546 
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1 lstanbul Komutanhgı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı . •ıııı•ıııı•ıııılllll 
Satınalma Komisyonu 

ilanlara 

Balıkesir hastanesinde bu 
lunan rontken makinesi te
ferrüa tına ait 23 kalem mal
zeme açık eksiltme suretile 
alınacaktır. Muhammin tu
tarı 2500 liradır. İlk temi-

' nat · 188 liradır. Eksiltmesi 
27-11-935 çarşamba günü 
saat 15,30 dadır. Şartname
si komisyonda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminatlarile birlikte eksilt
me günü vakti muayyenin
de Fındıklıda Satınaım·a ko
misvonuna gelmeleri. 

(7073) 9131 
••• 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı i
çin 1 7 8 kalem kimyevi ve 
bakteriyoloji ilaçları kapalı 
zarfla alınacaktır. Muham -
min tutarı 12900 liradır. İlk 
teminat· 968 liradır. Eksilt
mesi 30-11-935 cumartesi 
günü saat 11 dedir. Şartna
mesi komisyonda görülebi -
lir. Eksiltmeye gireceklerin 
ılk teminat makbuz veya 
mektuplarile birlikte 2490 
No. lı kanunun 2, 3 cü mad
ielerindeki vesaikle birlikte 
~eklif mektuplarını ihale sa
ıtinden en az bir saat evve
line kadar Fındıklıda Satın
alma komisyonuna verme -
leri. ( 707 4) 

9132 

* * * İstanbul Komutanlığı 
birlikleri için açık eksiltme 
\le 14000 kilo kuru üzüm alı 
nacaktır. Muhammin tutarı 
'2450 liradır. İlk teminat 
184 liradır. Eksiltmesi 29 -

K A ş E 

NEOKALMINA 
Grip - Nevralji - Baş ve diş, ağrılan- Artritizm - Romatizl111 

•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııı!, 
Köprü inşaatı Eksiltme illnı 

Nafıa Bakanlığı 
Şose ve Köprüler başkanlığından: 

İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılmamış oıaıı 
Ankara vilayetinde Çubuk kasabası içinde 12,500 lira 
keşif bedelli Betonarme Çubuk köprüsü inşaatının kapalı 
?arf usulile eksiltmesi 6-12-935 tarihli cuma günü saat 
16 da Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltJ11° 
komisyonu odasında değişik şartlarla yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mü tef erri diğer evrak 
62,5 kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğin
den alınabilir. 

l\'1uvakkat teminat 937.5 liradır. 
İsteklilerin yapmış oldukları işlere ait vesikaları iha

l~<Jen en az üç gün evvel göstererek Nafıa VekaletindeJl 
ehliyet vesikası alınması lazımdır. 

Teklif mektuplarının 6-12-935 tarihli cuma günü sa'" 
at 15 e kadar Ankarada şose ve köprüler reisliğine veril
meşi lazımdır. ( 3384) ( 7269) 

r SümerBa k 
Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasından: 

Fabrıkamızda 1 - 1 - 1936 tarihinde mucud bulunacatı tahaıill 
~dilen 200,000 kilo iri ve ufak köıele parçalara toptan olarak 

2 - 12 - 935 tarihinde öğJeden ronra saat 16 da müzayede u~ 

1atılacakhr. 

11-935 cuma günü saat 15 
Bu huıuıta malümat almak, ,artnameyi n nümuneleri l'öraaels 

~edir. Şartnamesi komisyon ı , zere tatil günleri haricinde her gün öfleden sonra Fabrik• 
da görülebilir. Eksiltmeye 

1 T;car.-t ·~fli~ı n~ miirııuat .-d•l.-bilir 

Teminat akçesi 3000 liradır 

~keceklerinilk te~inatlari- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
le birlikte ilk teminat mak -
buzlarile birlikte belli' gün 
ve saatte Fındıklıda Satın -
alma komisyonuna gelmele
ri. (7075) 

SH33 

••• 
Gülhane hastanesi labora 

tuvarları alatları kapalı zarf 
usulile alınacaktır. Muham
min tutarı ( 1195 5) liradır. 
İlk teminat (897) liradır. 
Eksiltmesi 27-11-935 çar -
şamba günü saat 15 tedir. 
Şartnamesi komisyonda gö
rüle bilir. Eksiltmeye gire -
ceklerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile birlikte . 
2490 No. lı kanunun 2, 3 cü 
maddelerindeki vesaikle bir- i 
likte teklif mektupları iha - 1 

leden en az bir saat evveline 
kadar Fındıklıda Satınalma 
korrıjsvonuna vermeleri. 

(7076) 9134 ••• 
İstanbul komutanlığı bir

likleri için alınacağı evvelce 
ilan edilmiş olan ve ihale gü 
nü isteklisi çıkmıyan 27.000 
kilo sabun kapalı zarf ile alı
nacaktır. Muhammin tutarı 
7425 liradır. İlk teminatı 
55 7 liradır. Eksiltmesi 6- · 
12-935 cuma günü saat 11 ı 
dedir. Şartnamesi komisyon 
da görülebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin ilk teminat 
makbuz veya mektubile 
2490 No. lu kanunun 2, 3 
cü maddelerindeki vesaikle 
birlikte teklif mektuplarını 
belli gün ve ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar 
Fındıklıda Satınalma komis 
yonuna vermeleri. (7343) 

9468 .. ..,. 
İstanbul komutanlığına 

bağlı birliklerin motörlü va
sıtaları için alınacak olan 
3 3 5 O O kilo benzini vermeği 
istekli olanların verdikleri 

Siyasal Bilgiler Okulu Satınaınıa 
komisyonu Başkanlığından: 

Okulumuz talebesi için alınacak olan 600 - 7 50 metrO 
yerli malı elbiselik kumaş açık eksiltmeye konulmuştu!· 
Bir metrosunun muhammen fiati 550 kuruş, muvakka; 
teminatı 31 O liradır. İsteklilerin şartnamesini görıtl~ 
için Yıldızda okul kalemine ve eksiltmeye girmek içt~ 
2-12-935 salı günü saat 15 te Fındıklıda Güzel San'atla 
Akademisinde toplanacak olan komisyona müracaatları 
eksiltmenin saat 16 da nihayet bulacağı ilan olunur. 

(7221) ~ 

SÜMER BA K 
Genel Direktörlüğünden: 

Avrupa ve Amerikanın YUkaek fen mektep· 
lerlnden, Üniversitelerin Kimya fakUltelerindell, 
Dört senelik yUksek mensucat mekteplerlnd•" 
ve Teknikum derecesindeki ihtisas mekteple
rinden 1933, 1934, 1935 mezunlar1nın, su111er 
Bank MUesseselerl ve fabrikalaranda lstlhdalll" 
lar1 du,unUldU§Unden, bunlaran a,a§ıdaki v•I· 
kalarlle, Ankarada SUmer Bank Umumi MUdUrlU· 
~Une, lstanbulda Sümer Bank lstanbul tubd1 

MUdUrlU§Une müracaatlara IUzumu ilan olunur· 
MUracaatlar1n yukarısına, sair mUracaatlard•" 
tefrikı lc;ln " M. E. ,, itaretl konulması 

HUvlyet 
fercUmel hal 
Olploma Kopyası, 

fiat tahminden yüksek olma 
sından dolayı ihale edilmi
yerek iktisat işlerinden alı
nacak rayica nazaran tekrar 
ilanına karar verilen 33500 
kilo benzin kapalı zarfla alı
nacaktır. Muhammen tuta
rı 12,730 liradır. İlk temi
natı 955 liradır. Şartname
si komisyonda görülebilir. 
Eksiltmesi 6-12-93'5 cuma 

" 3485 " " 7 485 ,, 

• Askerlik hizmeti 

1 Bildl§I ecnebi diller 
• iki tane resim 

·ıt
günü saat 16 dadır. EkS~i-
meye gireceklerin ilk te bile 
nat makbuz veya mektU 3 

n z. 
2490 No. lu kanunu ·t<Je 
cü maddelerindeki vesaı rıı 
birlikte•teklif mektuP!3~~t1 
belli gün ve ihale saatırı dar 
en az bir saat evveline ka rrıiS 
Fındıklıda Satınalma k~2 ) 
yonuna vermeleri. ( 73 

9467 


