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IKINCITEŞRIN 

ÇARŞAMBA 
1 9 3 5 

Buaün 12 Savfa 
SAY 1 219-3522 

On Birinci YtL 

SAHiP ye 

BAŞMUHARRIRI 

Mahmut SOYDAN 

Büyük Meydan Muh,arebesi Başlıyor 
Ras Desta General Gıraçziyani Çanakkale 

Ordusunun Ric'at Hatttnı Kes- Vapuru 

hlek için Hücumlarını Arttırdı Şa~ı koparak 
Karaya ôturdu 

imparator 250.000 Habeş ölecek, Vatan 
Behemehal Kurtulacak .•. Digor 

İtalyan Cephesinin Gerilerine Sarkan Habeş 
Çeteleri İtalyanların Maneviyatını Bozdu. 

lta'R.otna, 26 (A.A.) - Reımi tebli.ğ: 
t"~Yan Somalisine girmek ve batı ıs
~ .metinde Tug-Fafan irmağı boyun 
2İl ı~erlemekte bulunan General Gr~
l Ilı kuvvetlerini çevirmek maksadı
;. Raa Destanın Ouebbe-Chcbcli'de 

d Pınıı olduğu mukabil taarruzu tar
ettilc. 

250,000 ca,n feda 

11. Adisababa, 26 (A.A.) - Necati • 
!il bu hafta içinde ıimal cephesine 

:.•tnıek ve harekitı idare etmek niyc-
1:nde olduğunu bildirilmektedir. Ceu 

1 Yola çıkmış olan diğer kuvvetlerin 
::lıncsini beklemektedir. Büyük mu
ltcrebcnin ilkkinuna doğru vukua ıe· 

eği anlatılıyor. 

l talyan lutaatmın ileri yürüyiiıteki yorrunluiunu en canlı bir tekilde 
aksettiren bir fotofraf. 

[Arkası 10 uncuda] 
[ /ta l)'IUI pi,.,Ie lıollannan Malealle ıimaline yürüyüılerini sö.teri~r] 

Makineye verilirken 
ltaıyanların 
Geri c;ekllmesl 

,,.......... edil'• 
~~--IHl9 •• \-·"'-1 - Ce -

~p Cephesinden relen haberlere 
~ ıeçenlerde Fafaa nehri fal' .. 
it., &, Analeh'de bozruna u~an 
d' l1anlar timdi reri çekilmekte
._:· F af an nehri boyunca •e Oora.. 
'-rt Iİnıalinde bulunan ltalyan kol
. . da bu ıeri çekilme hareketine 
lftİl'ak etmektedir. ltalyanlar bir
:q" otoınobil, kamyon, araba ile 

~ı. •e mühimmat bırakmıılardır. 
~lyanlann Gorahai mıntaka • 
!.-. bıralcmıı olduklan mühim 
tiıtiday ve erzak atoldan Habefle_ 

~line ıeçmiıtir. 

~--...__....._=-..... --------...., 

~ransada ' 
DarbeihükOmet 
~azırlıkları mı? 

1 Zecri 18dbirler italya için ' 
Kor~u.!!i 9ımıya Başladı 

Amerika, Soyyet Rus a, 
Romanya Petrol Verhıiyor 

Italyaya dilne kadar 
satın aldığı petrolle
rin yüzde yirmisini ~ 
Amerikalılar veriyor- · • 
lardı. B u n u n için 
petrol ambargosunun 
konması Amerikaya " 
pek pahalıya mal ola
caktır. Fakat Ruz
velt buna rağmen pet 
rol ambargosunun 
konmasına taraftar • 
dır. Zira Italya petrol 
aüz kalınca Ingiltere 
Akdeniz meıelesini iı 
tedifi tekilde ve en 
kısa zaman içinde hal 
letmi' olacak ve Ame 
rika Uzak Şarkta Ja
ponyayı tehdit ede
cek bir kuvvetli arka 
dat elde etmit ola
caktır. Yalnız Ame-

li' rika bu ambargoyu 
tf.,~ ~a Laval leabinelİ.nİft ocr- ilk ambargo cibi Ulus 
~Pelt •ilam deiilllir. Zira ita lar Sosyetesinden ev· 
~ ntüzaltenıt etmelete oban ra· vel tekbatına yapmalc 
...._ ,::.• RaJiltal Soayaliat partm istememektedir. Am
~ .... Vuinlle •oayaliat ue leomi- barco sallhiyetini Cil &'• birlilıte leurJuia luallı cep murbaıkanına veren s.. olen haflılıfını sö.terrnit ile kanunun hazırlandığı S .. baa anbifmarnaalılelar tla nı bildiren ve Japon

[Bir Mııır b!ikatilrii] 
[ltalya Tana ıölünün • IMllU Wr ._. ı.nfa 
akıtarak Mı_.. au.ua bırakmak iatly•. Mlamn 
suauz kalmamuını iateyen lqilt.....U. batYUdu
p tecltir ise ltalyayı P*alü ~.] 

~ •oetft"rnİftir. Bu pcrti ltalyan ta ya itini ihsas eden telgraf ıudur : 
ı~Liı yapan.,. Fran.ada 6ir Vaıington, 26, (A.A.) .- Kongre 
~ dilttatoraı lrurmale idiyen ç~nleri, ı 8 ler komitesi toplantısının 
~ a~lr 6a.zı .al temayüllü ita geriye bırakılmasını, umumiyetle, gay 

ailôlalanndan tecridini • .,. ri müsait bir tekilde ka11ılamıtlardır. 
(Arkası 10 uncuda] ltalyaya mal ıatıllftası harbi uzatabi-

"----.._z.,,__...........,==~=-=,-==:===-================ 

~ 
ltftıa4~•ıe:- 1100 wöçmen Sirlrecidelri mülaaeir •ilinde müal ir edildiler, 
hl'İcle erine ICıaılay taralınJan elrmelr, yemelr u.nldi. Saflıle Bahnlıfı 

Aıolanlann çcrrçabulr setirilmai İfİn fiJdetli ernirler sörulerdi. 
Rean.imüı 6ÖSIMlllere •lunıd dafrtıldıfanı ,.Nteriyor. 

leceğine ve Amerikan bttaraflılma do 
kunabilecek h&diıelerin zuhuna. tehli
keaini dofurabilecefine kanidirler. 
Milletler Cemiyeti tarafından petrol 
üzerine ambargo tatbikından enel 
mühletin uzatılması, diğer milletlerin 
Amerikan politikaamı tinliyerek, ken
di aatıtlannı inkiıaf ettirmefe çalıt
malan suretinde tefsir edilmektedir. 
Çünkü Amerika hük6meti, Cenevre ta 
rafından aarfedilen ıayretlerin tama· 
men dıtında kalmakla beraber bu ı•Y 
retleri akim bırakacak biç bir 'hareket 
te bulunmamaktadır. Petrole ambarıo 
tatbikında yeni bir mühlet kabul edil· 
diği, bu mühletin, amborgoyu iptfdaf 
maddelere de teımil etmek lizere Cil· 
murba,kanına sallbiyet verecek yeni 
bitaraflık kanununun kabulilnU daha 
ziyade mlifküllqtirecefi kaydedilmek 

( Arka11 9 uncuda l 

r 
Ulusun 
Dil Yazlları 

[«aa laalaltuwle aon Jdi"*"• .ı
ilrfımuı MMrler 10 unca •ylwa] 

Ekmek 
istanbulda 
Pahalıdır 

Bunu ziraat müste

pn böyle söylüyor 

Son ıünlerde Ietanbulda ıö:Wen 
buiday fiyatlan yübelifini yakmdan 

takip etmek üzere Zi 
raat Vekaleti Miiste
tan Atıf ıehrimbe 
ıelmittit. Buğday pi 
yasası üzerinde esas
lı tetkikler yapan 
Milıtepr, bu incele
melerinin tonucunu 
bir rapor halinde ve
kilete bildirecektir. 
Dün kendilile 1örU· 
fCb bir muharrlrllllf -
ze lılüstcpr Atıf ıu 
dlye•de bulunauı -
tur: 

.. _ Iatanbulda son 
ATIF ıtınlerde ekmelin 14 

~il, 'ihıiday pıptall• 

.. ;....,~·<·;_.-.i.-Jııli~= 10 •D ... J 

a sin Uzer 
Şark Planını 
Anlabyor 

Yeni t.,lıilatan bati.,... - · 
Eraanım )'OfA - 0.miT ,,.. 
denleri hrıluıwlu 

Taluiıa Uur 

UçüncU Genel Iapekter Tahıin U
zer, dün A!ıkaradan fehrimise ıeıım.
tir. Genel lspekter, kendisile ıariiıen 

[Arkası ID uncuda] 

---=-..,...._.._~ 

Japon -Çin 
Harbine 
Doğru Mu? 
Nanldn btikGmeti Tiycn Çin'dc 

muhtariyet ilaıı eden Reili, vatan hai
ni ilin etti '" tanımadı. Japon orduıu 
in bu reisin yerinde kalmasını ve 
hUkmü altındaki topraklann pnifle
mesini iıtemektedir. O halde ne ola
cak? Harp mi? 

Din •ece ••len ,.,.,_,.,.. I ..,.. 
ea .,q#""'""'• 6alcrcalt.ınııa. 

Diler sayfalarda 

1 - ''"''Yf#I ıwote.tomM ..,.,,ili 
rnis C911GP 

2 - Sörni iole liatleri laaltlnıtıla 
tehlii 

3 - Ziraat a .. 1r,,. c .... ı •n
tlnin to-'-""'-

Başbakan I zmitte 

ismet inönü Bu Sabah 
Kağıt Fabrikasını Gezecek 

Oileden sonra Buraaya gidecek, yarm 

aabah Ol'ada ve yine yarın aJqam Gem• 

likte iki fabrikanın temelini atacak 

lzımitttt ..... ilrmol ttdilen lrôirt lahrilıoıınan içinden hir wöriiniiı 

lzmit, 26 [Balu.nlann kiiıt fabri
kaunı ziyaretlerinde bulunmaia ıi
dcn direktarümUzden] - Baıbakan 
ismet tnönil ve Ekonomi Bakanı 
Cclll Bayar yarınki ekspresle Anka
radan lzmite celecekler ve 9,45 de 
yapdpıfsı ~iı.tels üzen bulunan lzmit 
kiltt fabrikasını ıezerek, inıaatın 
vdiyetlnl yerind~ tetkik edecekler -
dir. F~brib 4tS11ma töreni önümibde· .r .,..,. . ._,. ya~. Pabrik41-
n11t cedlılıeslftden sonra, Bqbakanla 

Ekonomi Bakanı, saat on ikide dün 
akıamdan beri burada bulunan Ertuğ· 
rul yatı ile Mudanyaya hareket ede
ceklerdir. Ertuğrul 14 te Mudanyada 
olacaktır. Haber aldığımıza göre, Bat 
bakanın Mudanyada mütarekeyi im
zaladıkları ve bir mUae haline konul· 
ması tasavvur edilen tarihi binayı 
gezmeleri muhtemeldir. 

Batbakan uat ıa de Bur.ça bu
lunacak Ye ertesi Perıembe günü sa

( Arbu 1 O uncudj) 

'~ •• • 1 ' • 

E v Krallç~sı 

A - Dikit •• 'biçki 
B ·- y ..aek pİfİrmek 
C - Çocuk bakam 
D-E• idarW 

Her kısımda kazanan yüzer kitiyc, 
yani dört yüz kişiye son derece zen
cin ve her evin, her kadının itine ya
rayacak, esaslı ihtiyaçlarını temin ede 
cek hediyeler verilecektir. 

Hediyelerimizin dördü: 

Dilriı H 6içlıi imtihanında lea
~anlanlan birinciye 200 tlısg J.,_ 
ferinde bir pırlanta )'iiaii 

Yeme it pİfİrmelıte b · : Bir 
yemelr odaı talrrmı; 

Çocale balıımındCkfl,..IC 
linılılr bir aiwort 

E11 idanı•incl ... U'lll 

ıaı.•mı 
Bunlar dö 

dördüdür. 

Bu dört kısım için ayn ayn 
imtihan yapılacak; isteyenler • 
bir kısma, iki kısma veya hep
sine girebileceklerdir, 

- Y aa:ıaı t uncu aayfacla -
Bugün 3 üncü sayfada ,......_ 

----------------·~ .......... 
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Düşündük c;e 

Peyami SAFA 

POLiS 

iki tramvay toalqh 
Tabiaıclea HarbiJt,• pden 49 

numarah fttmanm idar-.iDcltki 115 
IUllllUalı tramny arabMI, Sipahi O· 
catı Wade durak yepaıkaı arka
dan ıelen ıot a~ trllllft' an
bauıun aadmlealne marus kalmıttır. 
Netbcle mUttedltrdlO V•n. kan
eı ile watman Yalnıp ..... elen ya-
~· VatıDllD Yüup, çocuk 
JautaMlllle Jabnlmlttar. 

• KacblllJlact. y .W•lirmeıaladc 
oturan laklbeDiD lüçmetfili 13 J'tlll· 
da Umia Ud çift iakarplnl• ild kacbn 
awıtoıu ça1mq, kaçarken rk•lanaııt 
tir. 

• Ortak6yde J>Qvaryolunda bbve 
et fakMn kahveain4e lnuur ~ 
Mıııtafa, Ahmet, R•aaasan yakalan· 
tmtlardır. 

No.101 

Cumbada 
Rumbaya 

111* Uol 

İnebolu bn1t etrafm4ald adlt ve 
i~ ttlt'n:Hııat henüz ntıdcelenmemit-
*· Delüıiılıan idarntlse • ı c• 
ttdillıı ..._... vapuru IDlr= , 
wplin Wdıilmiftir. .. .. 
cularmı yapan hu.ual komiayon, ifa
delerin uhhatini anlamQ_ için toPla· 
nan doeyalan tetkik etnıektedir. Ko
miıJQll buirlayacap raporu busUn-
1 ... Ekonomi Bakanhlma pclere
ccktir. Denizyollan Direktlril Sadet-
tin. dil9 '1ir illa tabkibt et 
.... .-..ayı ·t'"f' 
"- lfteW. ' tlniD lflde-

lerl --1e e $""~· =:rreılmtt 
t\iım .., ....... BIJ!tır. Bmıun!a 
~ .... ~,.... Ntlf aebeltini anıa. 
m.1§. ~ lrat'I fC)dlde anlap•JDL 
u ~~. lleı'uHyetiıı ~ 
na ·~--~ tahldlaıtm aonuada 
belli ••tim ... 

o, nriielıe11 .. _ ..... 
itl.-i bir tipte olacak 

n, ...... 

ran, ltalya afyon alacaktır. Sevke, 
ıt'Bnelt "~ taaali'l&ıfan l500 ıaı ... 
hak ilk .,,.. ,....aw jp~nt. 

- 1-4 .,ktir. ~ 
LiNt')iba...-., iki ıGn önoe . 

e DAS!'raD J'8İlİ f,ir def "ııme rlma 
'Jlfbr. ltalyaa paruı, ......_ biitiir. 
lırMıt ...... ı._,,.a_ .wc;a ıır 

·· - ~da da ..... , 
""""-ektedir. 

... .., .......... -.,.ı. o da ..... _ .... , ........ .. ..... 
• - plaa ~' •. Çek ter-..,... ... •• LaJanılanma ..... 
- ... ..,._ ....... Çlnldi hep 
ltp& paralqar_ Ne&. Mel• bu 
......... ~ .... tİD bli7'lii 
imif. Taı..inle bir itleri nr. M--
duh S.7 "Ha" ..... ~ kaç 
Jiia itin lira ka ........ ICft ltiai1 

KUÇUK HA-RLER 
• Yunanlıtan Dıt Bakanlığı ıiya, 

sal itler ıubesi direktörlüiUne nakle
dilmit olan Ankara ıefiri Sakellaropu, 
loe'un yerine eıki ıefirlerden Dermu, 
zoa tayin edllmlttlr. Yeni adisin ,... 
kmda Ankaraya ctlmffi. lpıit edili
Jor. 

• Ufal ile &.bf ...... ki pil!üz 
11 itleri teddk elen laaaaa teyeti dün 
toplanuak çahpnalatına batlamıttır. 
liakem heyetinin tetkikleri bitince ka 
rarlar verilecektir. 

• Clmhuriyet Halk Parüai Gelall 
Sekrettai Recep Pebr clla AaaraJI 
'8nmüftill'. 

• Ram~an baarlıklap bifiitilmit • 
tir. Ravalaf mlilalt -&ittlit takdir,S. 
Kıaılaya, Çocq ~qeıı 91 H• 
kururntanna kartı nem mebyalar tu
rulacktır. 
................ ı1€~ 

cillinwaım Dlr btftuada .,.... b4 
layacaktır. 

• Yabancı okullarda tftrkçe denle-
rtni kur Ut1aliylt Qku~ "" ~ 
1ık yapmakta ollP ke>UJiıdif( illi 
de ayn ayn toplanmıılar, iPceleıpele
Tiae ch9UI ..... r4ir, Ba komllJGP. 
1ar buton hep bfr arada toDlanaak'. 
lu, bugUae kadarki ç.ahpMlarma .da· 
ir göriiıecekltrdir. 

• Hukuk fakiltıniae balla ~ 
)'llt ve içtimai nimler enltitiltUndt llııi 
Kanunuevvelclc dinlere baflaıaılacak
tır. Gelecek aym onıanda 1libaflt lnal• 
mak Uzere dflnden itibaren btl enftt, 
tüye talebe kaydına baftanılmıat ı 
!u enıtltUye yuılmak lc;ln en u bir 
yabacı dil bUmü prtta'. 

aat•ı1Unun 

...... pfl 

~.!.t ~:r:'::Q-. ~~. n .. ladlaJln da,.. ..,.._ 
=:-.==':.tat 
reyya. MuhlcWlra Oattındal Adaa -
dan ayrıldıktan aonra Wrlaıg .. la
ba orada kalacak, ekmek meacletile 
utrapcaktır. Burada a8ylen41tme ıa 
re Ankarada ekmek fiyatlamun fazla 
yilk1eltilmemem ve mibaJdln mertebe 
istikrar bulmau için ban tedbirler a
hnac:Utır. Mıiıiddln Uıtllndap Bar,. 
vekilin !twıbull ~ qı~--i
lı Ankaraclan 1rf.re~41rin .. llmtili
ne refakat etmesi de mubteme1dlt. 

Uoiu für~enın -,ao.uı 
Do&u il1criDiD 

cönn• .. .., l:ım:: A111 
mni wıeya 'bir nld Ejlp falcıana ~ 
teaaezainiı. Çiiakii ben oraJard O.: 
bilen vatandatlarumdanım. 

Dolu illcriııdc kurulan Gen~ 
pektörlilk bir kcscliııi dalıaıan 
ren bir denize ve bir keçeıini 3 
nadolu yaylaama dayamıı bir 
d4at 'llllilnini, bir ~ iı\ııif: m. =:m...:-..:::-....... ~ J'irlJtn .,. ~ ~,;.; 
bidilclerin zarad olarak ulap~ 
bir tam realitedir. 

Dop illeri bucibı 1914 ten 
... cleiüdir. 1914 -

da kurııla olaıı YC ilk ba)atta 
haJbn refahını anlatan YC fla 

katte Türk kütlenin ölümü ü-
.u.IU ... •eardln .,,.. ......,. 
..,.. ikdlacl ıeııitlik ~ . 
mııtır. Fakat o ciin4erde bir biÇ 
Tür"iln •ütün tan'•t. fildr ve İl 
ıüaalHWe, timdi, elld UllJle 
na letlıtltllllyecek dseceü 111J 
oldu&unu ıtlrüyor~. Bupn Er-...... -n
olaun, Tobson olıun. Artvin. JCal9 ~ 
ArdabM •un Jacı ileri ckooM'°',_.. ··. 
Nkete •1U llJCI.,.. ••la•~ 
kurula iltıenildiii kadar zeki ve ,.,.., 
..-.Ntatk bir stmin halindedir· .,_ 

Oeneİ eilıpektarlilk orada ~ 
nerjllfai teksif edecek ve bu , 
en J.11Urlu İl~ette ve millDki' )ı,' 
lq ~, yldatek bazla pbftıracak 
mebnbma olacaktır. 

Y erın lıvaaa bailanacak olall fi*. 
~ Aaa4oluda lıl5uklar.d•n -~ 
kurutan Türk birlifinin ilk pn......:--
beıl mı defa olarok Ttirk ~ 
mermi Uı balb olmanm 
anhyacaktır. Artık Brsarum, 

.... tolertnl, ............ ~ , ...... follar kapalı oldulu 
lfl.,.mlyen potta arabalannm , 
s•llu altına ı&nmen dtv• k 1 -

nıun mürilnetiyle el\le etD)lll • 
Ve bq burada bir &rsurumluyu 
d~ ıllD. Hindi. Çini, Tibtt 
lumı 'ie Nadir eaJı dcwinla 
1'0llanm ıegerck celaait bir 
1em ..,,uı 1ırmt1t sibi cösl 
bit baynt bellrml1ectk. D1obO.-. 
ualı köyl bir YqilköJ, bk &r 
aibi barnuanuwa daDincle oı.cal& 
latuaballu bir mu•»hn orada 
iil uman bize Konıedan y•li 
dileri toplunlt bir Avrupalı "1' 
meriJsah. DJif,dekkik eduiyle ~ 
mem .._.. dtdtnlD. bil.
hali piriıiliı cMrt bet tUrldtıual: 
tirmiyecek, Tlrld,.ma n 
dibıyana. puaskri Şi 
demirhftel~ Kan pe~ 

"- y. ltisim •• ' 
~o•~·~-... 
.,~ ........... . Dİ Ta~ •cak. bmini baaa 

•enc:M. F•t...,..:i içia M_.du· 
lnm ıörine slrmelr ilama. Anladı
.. p ._ d.,_ TUlfe7i... Bir 
taNftaa • ,.,.,.,;,. u..tiM ... 

c-ile._. ,, • ....,. .. ... 
rGktea ........... .uiı 

- H•~-··~ ue_. koaa 



Türk an tras iti 

Ekonomi Bakanhğı Satış 
Fiyatını Tesblt Etti 

'Ankara, 26 (A.A.) - 1ktısat Vekaletinden tebliğ edilm_iştir: 
~aden kömür işleri Türk Anonim Şirketinin Zonguldakt~~ı ~ab
tıkasında Türk antrasiti namiyle imal edilmekte olan somık<r 
~ satışa arzedileceği fiyat hakkında vekaletçe yapılmakta olan 
ıncclemcler sonuncuna kadar muvakkaten Istanbulda depoda va
~ıta üzerinde teslim tonu yirmi dört buçuk liraya satılmasına ve 
11~ridc tesbit olunacak fiyata göre farkın alıcılarına iadesini te
lllın için şirketçe her alıcıya bu yolda makbuz verilmesine karar 
"crilrniştir, Yapılan incelemeler neticesinde Türk antrasitinin 
~VVei haruriye itibariyle İstanbul gazhane kokuna nazaran on 
dort, Alınan kokuna nazaran onda iki yüksek olduğu İstanbul 
İ·ktisat vekaleti tahsilatı tüccariye laboratuvarı yoluyle yaptırı
.1an resmi tahlillerden anlaşılmış ve maliyet elemanları üzerinde 
de Yapılan incelemeler sonunda beher tonunun 1 llkteşrin 1936 
da tekrar yapılacak tetkikat neticesine kadar aşağıdaki fiyatlara 
•atılması takarrür etmi~tir: ıonguldakta fabrikada teslim fiyatı 
. 
16 lira 80 kr. Zonguldak F. O. B. fiyatı 18 lira 10 kr., Istanbulda 
dcı>oda vasıta üzerinde teslim fiyatı 21 lira Bıı fiyatlarda satıcı
l'a ait olan muamele vergisi dahildir. 

ita/yan 
Protestosuna 
Cevap Verildi 

Iktısat Vekili 
Celal Bayar 

Ekonomi Bakanı 
Liman tesisatını 
inceleyecek 

Ankara, 26 ( Huıuıi muhabirimiz 
bildiriyor) - Ekonomi Bakanı lı -
tanbulda bulunduğu sünler zarfın -
da liman teaiaatını gezecek ve ince 
lemelerde bulunacaktır. 

• Ankara, 26 (Tan) - Türkofiı 
tarafından hazırlanan yeni fındık 
nizamnamesi Devlet fUraııına veril
mipir. 

T A N================================================== 3 

Finans 
Bakanhğında 
Terfiler 

Ankara. 26 ( Huıuıi muhabirimiz 
bildiriyor) - Finanıa Bakanlığında 
Birinci kanunun başmdan itibaren 
mevcut teşkilatı memurlarının ter -
fileri için imtihanlar yapılacaktır. 
Bu imtihanlar 20, 22, 25 ve 30 lira 
lık memurlar araıındadır. Bu imti
hanlar ıonunda kazananlar bir de -
rece terfi edeceklerdir. 

Yeni Askeri 
Barem Cetveli 

Ankara, 26 ( Huauai muhabirimia 
ltildiriyor) - Yeni aakeri barem 
cetveli ba.kk•mdaki kanun bu ayna 
otuzunda meriyete girecek ve ordu 
menauplan Birincikanun maatlan -
nı yeni cetvele söre alacaklardır . 
Bundan batka, dün de bildirdiğim 
veçhile, yeni sivil memur baremi 
eaaılanna uygun olmaaı için askeri 
barem cetveli Üzerinde yapılmaıı 
mukarrer yeni değifikliğe göre de, 
aıkeri baP.Jf';n it. ;"ci "•ref"e~=nden 
maaı alacak ön (kıdemli) yüzbatdar 
la dördüncü ıınıf aakeri memurlar 
rın aali maaşları 45 ten 50 ve birin 
ci dereceden maa, alacak 3 Üncü ıı 
nıf aıkeri memurların aıli maaşları 
55 ten 60 liraya çıkarılacaktır. 

Ankara Halkevinde 
Celil Sahir gecesi 
Ankara, 26 (Huıuıi muhabirimiz 

bildiriyor) - Halkevinde aziz ölü -
nün hatırasını anma makıadile bir 
Celil Sahir ıeceıi tertibi kararlat • 
mıthr. 

AFRiKA HARBi 

italya-Habeş savaşı
na toplu bir bakış 

ı-Birinci devre: İlk kısmi seferberlik ve sevkiyat 
L.,~ttıM"""rn= ·-··"'lpp w....-a::nıraw .......... w ......... J 

Alrikaya ilk giden Karagömleldi alaylanndan 

[ltalya - Habef harbi Ge- mütehassıs i§çi ve usta katıldı. Bu 
neral Dö Bononun tebdilin- kafileninMusavva'a varmaaile beraber 

~ den ve Habef ordulannın müteakıp hareketler için yeni tcsisa-
ı toplanma ve hatta mukabil ta başlandı. 

taarruz vaziyetine geçmele- 2 - İkinci kafile General Graziani 
rinden aonra yeni bir duru- ile erkanıharbiyesi ve 29 uncu Pela
ma girdi. Ônümüzdeki gün- ritama kuvveti ıt\csinadan hareket 
ler içinde ıimdiye kadar etti ve Somaliye gönderildi (İtalya
olduiundan daha çetin ue nm burada sıcak iklimine alışkın fır
kanlı bir aallafın vukuu bek- ka, en sıcak taarruz mmtakasına me
lenebilir. Bunun içindir ki mur edilmiştir). Bu sevkiyat 22 şu
aakeri muharririmizden Al- battan 6 marta kadar devam etti ve 
rika harbinin baflaclığı ilk 9 vapurla sevkolundu. 
llÜnden girdiği son devreye Bunların arkasını Napoliden mal
kadar lleçirdiii aalhalar zeme ve Trablusgarpt '?000 yerli 
hakkında kıaa bir blanço asker alan S vapur tak .tti. 
halinde birkaç makale yaz:- 3 - Üçüncü kafile olarak General 
mcuını utedik. Maravigna'nın kumanda ettiği 19 un· 
Askeri muharririmiz M. cu fırkanın Eritreye sevki başladı ve 
Şevkinin yazdığı ilk makale- bu da Nisan ortalanna kadar devam 
)'İ bullÜn koyuyoruz.] etti. 

Ramazan ..• 
Kaçıncı defadır bilmiyorum Ra• 

mazan için bu ·efer de yazıyorum. 
Bugün Ramazan. 
Ramazanın din yönünden değeri 

hakkında yazı yazacak değilim. 
Bu bana dütmez. Zaten bunu yapa
mam da. Fakat bana ne derıeniz 
deyiniz ben Ramazana karşı şimdi 
adını koyamıyacağım bir• dilygu 
beılerim. Küçüklüğümün teıirimi -
dir bu? Yokıa özel zaf mıdır.? 
Doğruıu keıtiremiyorum. Yalnız bı! 
diğim bir fey varıa Rama~~n- geldı 
diye aevinirim. Amma ne gullaç fab 
rikam, ne paatınnacı dükkanım, ne 
de Direkleraraıında çayhanem var
dır. -Allah bilirken kuldan ne ıak
lıyaynn- oruç ta tutmam. 18 sene 
bir teviye tuttum. Simdi biraz .da 
batkaları tutsun diye koyuverdım. 
Yemek itiyatlanmız da artık hele 
bu mevıimde ıaat betle iftar etmiye 
manidir. Bununla beraber donan -
mıt minareleri, yeryer itidilen çifte 
ezanları, 

- Haaaa .. Diye bağıran pidecile~ 
ri, gezsin tul'fucularile. oymalı renk 
li kağıtlara bürünmüt güllaçlan, ıu 
cuklan, paıtınnalarile Ramazanı 
aeverim de neden severim onu bil • 
mem. Siz de benim gibisiniz. Sizde 
de -belki hepinize değil amma 
çoğunuzda- bu duyğu vardır. Şim· 
di bu aaydıklarım belki lıtanbulun 
ücra kötelerinde görülür. Belki de 
ıörülmez olmuıtur. Zamnn Rama -
zan bayram demeyip övütüyor. La
kin hatıra selir ki, orucu din yö
nünden herkeıin vicdanında bıra -
kalım da Ramazanın iftar gibi. ge
ce toplantıları gibi hele fukara 
beslemek gibi bize ait ve bizde yer
leımiı eaki itiyatlannı yavaf yavaı 
uyandır&lnn; bakınız nekadar tatlı 
gelecektir. 
Boşuna bir temenni mi yapıyo -

rum dersiniz; sayın ok\lyucular? 
Ramazanınız kutlu olıun. 

B.FELEK 

Ankara, 26 A.A. ltalya notaıına 
C..ap olarak hazırlanmıt olan Tür 
kiye notaıı bugün ltalya Krallığı
hiilcUınetinin Ankara büyÜk elçi -
liiine tevdi edilmittir. 1Bu cevap 
kiİçülc itilaf ve Balkan itilafı dev -
1•tleri tarafından verilen cevabın 
'Ynidir. "ULUS,, un Dil Yazlları 

İtalyanların Habeş ülkesinde iler
lemeye başlamaları iki aya yaklaşı
yor. Başlangıçta birçoklarının haklı 
olarak blöf ve)a korkutma ile kolay 
zafer elde etmek kayguaundan ibaret 
zannctt)kleri bu teşebbüs gittikçe ge
nişliyor, büyüyor ve yayılıyor. Daha 
neler getireceği de belli değil. Bize 

Bundan sonra kıt'aların sevkiyall
na bir fasıla verildiğini görüyoruz.Bu 
herşeyden evvel giden kıt'aların icap 
eden teıiıleri yapmasına, yerleşmesi
ne ve bunlara lizım olan herşeyin a
na va tandan sevkine imkan bulabilmek 
içindir. Bu sıralarda insanların içece
ği su bile Napoliden veya çok uzak 
yerlerden gönderilmek icap ediyordu. 
Doğu Afrikasma yapılan malzeme, 
ailih ve erzak aevkiyatı bu sıralarda 
faıtıllld"IOluak ideYadll ennfştir. Fa
kat bu esnada zaruri olarak mıntaka 
sevkiyatının durması ve bu kadar az 
askerle' Habeşlilere karşı bir hareket 
yapmanın imkansızlığına bakılarak 
bu birinci devrede herkes faşizmin bir 
parça gösteriş ile Habeşistandan ba
zı menfaatler koparmak istediği fikri
ne dütürdü. İtalyanın Habeşistan için 
bu kadar ağır bir yüke gireceğini dü
şünmek hakikaten kolay değildi. Maa 
mafih bu ilk devrede Akdeniz mese
le11i henüz tehlikesini göstermemiş, 
İngilizler bu harekatı ne kat'i bir te
ıebbüsle kesmeye kalkışmı§lar, ne de 
ona muvafakat cevabı vermişlerdir. 
Bu sebeptendir ki Mayıs ortalarına 
doğru İtalyanlann ikinci bir devreye 
daha ayak bastıklarını, daha !iÜmullü 
bir kısmi seferberlik ilan ettiklerini 
görüyoruz. 

Şark demiryolla
rının safin ahnması 

Notanm metni ıudurı 
1'iirkiye Cümhuriyeti Dıtitleri 

Balcanlıiı ltalya Krallıiı büyÜk el 
çiliiinin ltalya • Habeıiatan ihti -
lafı hakkındaki Cenevre müzake -
l'abna dair söndermit olduğu 1 1 
llti..citeırin 935 tarihli notayı al -

~--· 

. Ciirnhuriyet hükumeti, Balkan 
ıtilafınm, küçük ittlafın ve bilhaa
._ 1'iirkiyenin binnefia aaamblede 
old\Jğu gibi Konaeycle ve bu it için 
l9fitil edilmiı olan komitenin 'lnulı.. 
telif heyetlerinde de ihtilafı mem
~'lll edici bir neticeye bağlamak 
~~ İttihaz ettikleri tavır ve hare- . 

tiıa ve aarfettikleri meaainin bü
~ .. fhalanm ltalya Krallık hü
Gı..etinin dikkatle takip etmiı ol
dıatu kanaatindedir. 

1'ürkiye Cümhuriyeti hükUıneti 
~ ihtilafın daha batlansıcından 

' tenıenni ettiği veçhile aeri ve 
::İ.line bir tarzda hal ve teaviyeai

ılctidan niıbetincle yardım et -
~'! tiddetle arzu eder, Türkiye 
\ilc\Jınetinin bu hattı hareketi ltal 
t~'1a lcarıı beılediii doıtluk hiıle 
~en ve ltalya Krallığı ile timdi 

:••cut dostane münasebetlerini 
\Jhaf aza edebilmek huıuıundaki 
~ a&ınimi temennilerinden mül -

dir. 
~. 'türJıiye Cümburiyeti hükUnıeti 
ı. lııat ltalya - Habeıiıtan ihtilifiy 
~ dofrudan doğruya alakadar 
~ldir. Ancak milletler cemiye -
ıleı ~~aaı aıfatiyle ve paktm mad
Old fltiıu tatbik huauıunda yapmıf 
~i\J re.mi taahhütlerle bağlı o
... lcdır ki, bu ihtilafa dair Ce -
"llt._.ede yapılan pıüzakerelere İtti 
"-'c •tınit ve timcliki halde mütte
•ta.. alınını, olan tedbirlere iıtirak 

•lcte bulunmuttur. 

ı,~ih-lc hükumeti, yukarda zikro
ta 'c 'Q \Jınuıni ahval ıaikiyle ltalya_ 
"- &a-fı olan doıtane hiılerine rai 
1..,, ...,_ "1illetler Cemiyeti azaıı bu -
I~ diier devletlerce ittihaz O· 

•ı d h.ttı hareketten ayrılmamıt 
"- olanaile pakt maddelerinden 
't~d~ne düıen taahhütlere ittiba 

~ftir. 
1>,,. 1 4>. 

'-olc lf eri Bakanlıiı, yukardak, 
~lı ltaJya Krallıfı büyük .elçili 
\la., 1.~aan ittilaına arzec:ler~en 
lt.ra .

1 haz1ra içindeki tarzı hare -
~:-:- ~na hatlarmı aamimi bir 
dlcl • ızah etmit olduğu zannın rr. 

b . 1 
li.t~lıt •ri Bakanlığı bu münaııe -
~ ~~lya Krallığı büyÜk elçili
~ t Yü.lc .. k ihtiramatınm lemina

'Yicl eder.,, 

Suluh -SükUn 
"Suluh, paix, Sikin, Sükôn, Sükunet,, SözleHnin. 
etimoloji, morfoloji ve fonetik bakımından analizi 

,de y.cqi y~j birtakıoı tecrübeler, ders 
ler veriyor. İtalyan veya Habeşlerin 
ba~ '!ıesa;ııar hil~fma kazan,dıkl~rı 
bir a 'Ri muvaffakıyetler veya kayıp
lar varh,B~ra to~lu~a bir 'öz at-SULUH 

Kelimenin etlmolojik şekli: 
(1) (2) (3) (4) 
(uğ + us + ul + uh) 

( 1) ut: Eaaa köktür; kelimede 
dü~üJtür: "ha-eket" anlamınadır. 

(2) us: (. + s), elı.lh. Old\lı.:.,,. 
geniş, uzak bir sahayı ve bu sahada 
bulunan obje veya panseyi gösterir. 
O halde: 

(ui + uı); kökle ek kaynaşarak 
( uiuı) oluyor: "hareketten uzak" 
mefhumunu gösterir. 

(3) ul: (. + 1), ektir. Mefhumu 
gayrişahsi kılıyor ve umumileştiriyor. 

(4) uh: (. + h), manayı tamam
lar, tayin eder, tesbit eder. 

(ui + uı + ttl + uh) = uiuıu
luh; fonetik icabı, baştaki vokal dÜ
§erek kelime (auluh) şeklini almıştır. 
Orijin manası "hareketsizlik, süku
net, atalet ve istirahat" tır. 

Kelimenin yakut dilinde "soloğ -
suloğ" r•ı şekilleri görülmektedir. 
Manası "boş vakit, serbest tatil gü
rü, serbest zaman'' dı·: Soloi ıu
oh = tatil değil" tabirinde görüldü
ğü e;ibi. 

(Suluh) kelimesinin ~ıka ıekilleri 
de vardır. 

Mesela: 

I - Siley ( ıileymek = atıl dur
mak, atı] kalmak 

II - Uaal = ltıl 
III - Sile ( i) = otu•ulan yer 
iV - Uılu (i) = sakin 

V - Sili (i) =sakin 
Not: (ğ, y, h) nin ayni katego

riden olduğu malumdur. 

PAIX 

(Suluh) kelimesinin yukarda izah 
ettiğimiz anlamı tamamen fransızca 
(paix) kelimesinin manasının ayni
dir. 

Paix = repos, calme [•*]. 
Fransızca ( paix) sözü, ·la tince 

(pax, paciı) sözünden alınmıştır. Ke
lime ( ancien provençal) dilinde 
(patz) dır. Bunun etimolojisini gös
terelim: 

(1) (2) (3) (4) 
(ap + ağ + at + az) 

(t) ap: Köktür. Burada manası 
'1ıareket, faaliyet"tir. 

(2) ağ: (. + ğ), mefhumu tayin 
ve ifade eden ektir: (ap + ağ) = 
anaf: hareket ve faaliyetin kendisi
dir. 

(3)at: (. + t), yapıcı. yaptırıcı, 
kuvvetli faildir. Kendinden evvelki 
kelime mefhumunu uzaklık bildiren 
( 4) üncü ek ( z) mıntakasına atı
yor. Bu su·etle mefhum, hareket ve 
faaliyetten onun aksi olan atalet ve 
sükunet mefhumuna inkılap ediyor. 

Kelimenin etimolojik §eklinde şu 
değişiklikler oluyor: 

Kökün ve son ekin vokalleri ve 

okunmu (f) ti (af) JJn•uıuıAüfü
yor, kelime (patz) oluyor. Kelime
nin orijini türkçedir. Onun tü kçede 
başka §ekli de vardır: (paktat). Her 
iki kelimenin etimolojik tekillerini 
altalta yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
Patz: (ap + ag + at +az) 
Pakta§: (ap + ak + at + aş) 
Bu iki §ekil tetkik olununca tama-

men biribirinin ayni olduğu görülür. 
Yalnız ikinci ekte ayni katego·iden 
olan (ğ- k) ve son ekte yine ayni ka
tegoriden olan ( z - f) biribirlerinin 
yerini tutmaktadırlar. 

Paktaf ( + mrna) = atalet (***] 
Not: Kelimede, "misak" manasına 

olan (pacte) mefhumu aranmamah
drr. (Pacte) ın orijini: 

"Bağ, bağmak = raptetmek, bağ
lamak'' sözünde aranmalıdır. 

SAKIN 
Etimolojik şekli: 

(1) (2) (3) (4) 
(eğ + es + ek -t- iıl) 

(1 )eğ: Köktür, "hareket" anlanu
nadır. 

(2) ea: Kökün anlamıpı uzakla§tı
ran i~arettir. (ei + es) = eğea = 
eı: "atalet" olur. 

(3) ek: Kendinden evvelki anlam
la alakalı süjeyi gösterir. 

(4) in: Süjeye en yakın sahadır. 
Burada yaptığı rol, ataleti süjeye 
yaklaştırıp yapıştırmaktır. Yani ata
]et, süjenin tam içinde değil, onun 
bitişiğindedir. 

Not: (Sükun) da, (sakin) in tam 
kendisidir. 

SUKUNET 

(Sükün + et) tir; (. + t) ekini."l 
rolü, ıtükun mefhumunun kat'iyetle 
tahakkukunu bildirmektir. Türkçe
de, (sakin, sükun) sözle:'inin anla
mında şu kelimeler vardır: 

1-Sub =sakin 
II - Sük = sakin 
III-Sei =sakin (aeğnimek = 

sakin olmak) 
iV-Sek = sakin (seknimek = 

sakin olmak. 
Habra: Görülüyor ki (ıulb) sözün

de, orijin anlamı bakımınd:\n, (bant), 
mefhunıu yoktur. Sadece sükunet, 
atalet, rahat ve serbestlik meihumu 
vardır. 

[*) Pekareski: Yakut LQcati. 
I, II - Büyilk Türk Lügati "Uygur leh-

çesi,. 

'ma\ Ve od yenf tccriıi>eieH, yeni ders
leri okuyucularımızın gözünün önüne 
koymak faydalı olacaktır. Bunun için 
bu harekatın askerlik bakımından bir
kaç devre ayırarak beş altı yazıda hu
lasa etmeğe çalışacağız. 

ihtilafın batlarnaıı: Son ihtilaf 17-
1-934 te Habeşlerin Gondar İtalyan 
konsoloshanesine hücumile başlar gö
rünür ve bunu 5-12-934 te Valval ve 
29-1-935 te Afdule'deki çarpışmalar 
takip eder. Fakat bugünkü savaşın se
beplerini bu ehemmiyetsiz hadiseler 
olarak görmek bir safderunluk olur. 
İhtilaf Habe§lilerin bir müli bayram, 
İtalyanların bir kara sün olarak an· 
dıkları ı. 3. 896 senesinden itibaren 
devam eder durur, ne 1908 deki dost· 
luk misakı, ne de 1928 deki ittifak bu 
ihtilafı ve İtalyanların Habeş diyarı-
na saldırma arzularının önüne bir set 
çekmemiştir. Bizce son hareketin baş
lamasını çabuklaştıran sebepler de 
şunlardır: 

1 - İtalyanların Fransızlarla 935 
Kanunusani anlaşmasını yapmaları 

ve bu sebeple Doğu Afrikasında kıs
mi bir serbestlik elde etmeleri, 

2 - Faşizmin istila arzularından 
bir kısmını Almanların Brenner hu
dudunda korkulu olmaya başlamala
rından evvel halletmek. (Zaten Fran
sız anlaşması da Alman tazyikine 
karşı idi). 

Bunun en büyük delili ise ilk sev
kiyatın bu anlaşmadan ancak bir ay 
sonra, yani 935 şubatının 16 ıncı gü
nü başlamış olmasındadır. 

Bu tarih İtalyan ordusunun efrat 
itibarile zayıf olduğu mevsime tesa-; 
cfilf eder. Silah altında bulunan 1912, 
1913 sınıflarından 1912 nin bir kısmı 
terhis edilmiş diğer bir kısmı da Ni
sanda terhis edilerek yerine 1914 sı-

nıfı çağıra~ktı. Bu zayıflığı kapa
mak için terhis edilecek kısım bıra
kılmadığı gibi ilk sevkiyat için de si
yah gömlekliler, yani milis tetkilitrn
dan istifade ve en yakın sınıflardan 
20 bin kişinin sillh altına alınarak i
ki ordu kuvvetinin seferber edilmesi-
ne karar verildi. Bu iki kuvvetin se
ferberliği 5 Şubattan 12 Şubata kadar 
Arızasız olarak icra edildi ve irkip 
iskelelerine doğru sevkiyat başladı, 

III - Radlof. iV. "Kırgız lehçesi,, 
IV - Kamusu Türki. 
V - Radlof. iV. "Koman lehçesi,, 
[**) Larousse. 
[*ıU] Radlof. IV. "Uygur- lehçesi,, 
I - Radlof. IV. ''Tarancı lehçesi,, 
II - Uygur meti• eri: "İndekı ve 

iuz destanı,, 
llI, iV - BabaL 

deniz sevki yatı şu sırayı takip etti: 

1 - Birinci kafile, üç kara göm. 
lekli taburu (2 si Roma, 1 i Napoli) 

0 _ bir istihkam taburu 16 - 22 Şubat a
rasında ve dlrt vapur]a Napoliden 
hareket ettiler. Bu kafileye birçok ta 

J.!. Şevki 

Şa· k DemiryolJarının devletçe sa -
tın alınması için yakında müzak:-rele 
re ba§lanacağı haber verilmektedir. 
Sosyete direktörü Paskal, bu müza -
kerelerden evvel merkezden direktif 
~lmak üzere Parise gitmiştir. Paıkal
la beraber, salahiyetli mümessillerin 
de lstanbula gelmesi i}\timal dahilin
dedir. Şa k Demiryolları e~s itibarile 
hükfimetin malıdır. Sermavesi 8 mil
yon liradır. lsletme hntiyazı 23 s~he 
sonra nihayet bulacaktır. 

KUÇU- K ANKARA! 
HABERLERi 

• Ankara, 26 (Tan) Ekonomi 
Bakanlığı müıtetarı Faik Kurtoğlu 
Madride gitmek Üzere yarın a.ktam 
tehrimizden ayrılacaktır . 

• Ankara, 26 (Tan) - Sü Ba -
kanlığı deniz müıtefarlığına filotilo 
komodörü Albay Sait atanmış ve 
vazifesine baılamışhr. 

• Ankara, 26 (Tan) - Gazi ter
biye enatitüıü ve Gazi liaeıi direk -
törlüğüne Konya kültür direktörü 
Eaat, Bursa lisesi tarih, çoğrafiya ôğ 
retmenliğine Kocaeli kültür direk -
törü Eluem Vecdi tayin edilmitler
dir. 

Milli Bir Fabrikamızın Onuncu 
Yıldönümü Dün Kutlulandı 

Şalrir Zümre lobrika•ının onuncu yılını kutlulama töreninden bir 
llÖrİİnİİf 

Kaiıthw:ıede Karaaiaçta Şakir 
Zümrenin aüel endilatri ve metal 
itleri fabrikaımm onuncu yıldönü 
mü, dün büyük bir törenle kutlu
lanmıttır. latanbul Halk Partiıi Bat 
kanı Hilmi, Akademi kamutam Ge
neral Ali Fuat, topçu kamutanı Ge
neral Halil Kemal ile bazı aaylav -
lar, ıüel erkan, fabrikatörler ve 
milli sanayi adamlarımız törende 
bulunmuılardır. 

Şakir Zümre, davetlilere f abri -
kanın on senelik meaaiıini, geçirdi
ii iıtihaleleri ve yaptığı itleri .anlat 
DUftır. Fabrikanın timdiye kadar 
meJ'daaa ı•tinliii itlerin layaaeti 3 

milyon lirayı bulmaktadır. Fabrika 
aüel imalattan batka piyaaa ihtiyaç 
lanna tekabül eden kömür sobaları, 
poyralar, rezervuarlar. banyolar, ve 
aaire gibi birçok imalat ta vücude 
getirmiıtir. Bu milli müe11eıe ayni 
zamanda İtÇileri yetittirmek huıu -
•unda Türk aanayiine hizmet etmİf · 
tir. 

Davetliler, fabrikayı ve bilha11a 
iyi bir tekilde hazırlanmı• olan mü
zeyi gezmitler, bando müzikanın 
çaldığı güzel havalar arasında büfe 
de ikram edilmiflerdir. Şakir Züm
N)'İ baıarcbiı itlerden dolayı tebrik --- . 
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Cinci Hocanın Aleyhinde Bulu
nanlar Padişahın YanınaKoşarak 
Vaziyetin Vehametini Anlattılar 

- Bundan artık bizlere yaşamak 1 
caiz değildi·. Irzrmız, namusumuz 
p~yimal olmuştur. lşte, sarığımız boy
n umuza doladık . Gayri bu bize kefen 
olmalıdır. Varın hakınm helal eylen. 

Demiıti.. Hadise, bir anda Istan -
bulun her tarafına aksetmiş; bilhassa 
ü ' ema muhitinde büyük bir tec:ssUr 
husule getirmişti. Her tarafta, Cinci 
Hoca aleyhinde (beddua) lar yüksel
mişti. Cinci Hocaya rü~vct verenler 
de ortaya atılmışlar: şurada burada: 

- Bu herifin elinden, illallah ... 
Nedir Ümmeti Muhammedin çekdU -
tü. P.üşvet ile alem ·ha abe vardı. Ye
cl!ğimiz zehir, giydiğümtiz kefin. 

Diye bağırmıya başlamışlardı .. 
Halkın bu feryadı. çarçabuk sara • 

yın duvarlarına çarpmıştı. Şimdi, sa
ray muhitinde de bir teliş uyanmıştı. 
Cinci Hocanın aleyhinde bulunanlar 
derhal bu fır.sattan istifade etmi,ler; 
Padi§ah lbrahime giderek, vaziyetin 
"ehametini izah eylemİ§lerdi . 

Artık Hocanın ne tesbihinden, ne 
dsQnundan ve ne de macunundan hiç 
bir fayda görmiyen P•dişah derhal 
emi: vermiş: 

- Azlettim. 
Demist\. .. Uç ıene zarfında, ikbal' 

~ah!kasınrn en yüksek mevkiine ka \ 
dar c;•kmı§ olan Cinci Hoca, Padi§ah 
lbrahimin l'\U kısa emri ile; bir anda 
yere vuvarlanmt~; ve o dik vamac.;tan 
eşa~ıya doğru kaymıya başlamıştı. 

• 
Bir taraftan u ay h ekimleri Padi-

! ., 'un derdine derman ararlarken, di -
ğer taraftan da saray kad·nla· ı boş 
ôurmuyorlar; (nefesi keskin bir ho
cıı) Bularak Cinci Hocanın sararda 
lıı::aktı~ı bo~luiu doldu maya çalı~ı -
yorlardı. 

Valde Sultan ile Hubyar, telaş iı;in 
delerdi. l ıeie Hubyar. pek manzun 
ve mükedderdi. Artık bütun beslediği 
emeller ve ıimitle , birer birer hiçe ka 
r,~ıp eriyiv('rmişti. Biıtün akran ve 
e.nsali kadınlık ve hasekilik ğururu 
ile sarayın oaalarında, sofala ında e
t eklerini salıp geıcrlerken, o bir tür
lü bir çocuk doğurup bu mu adına 
e•ememişti ... Sonra: Cinci Hocafl o 
kUflü medrese kö~eıinden çekip Padl· 
ş·ha (Hoca ) lık ve (hu mü sahip) tik 
derecesine kadar çıkardıfl halde, on
dan da umdut u faydayı ıörememiı • 
ti ... Daha ıon· a; Sadruam Mehmet 
Pıı!aya ı:evce olmak hl\lyuına kapıl· 
mı~ itıe de: krıı bir zamanda. bu h a
yali de kırılıvermigti. 
•T'.llbtıki, e"l e-ınnıl'z rrhil-i ol"n (""'· 

k~rpare), ründen güne sarı\yda yUk
s•liyor; (telli haseki) nin &aıyesinde, 
kcıdınlaritı ve haıekile e layık bir hilr
rnet ve imt iyaz içinde ya~ıyonlu. Bu 
k·ı-"\az k11dr., , H\lhva- S!'ibi b!iyl\k e
m"'! ve hay.aJlere kapılmıyor: her ha
reketini kendince faydalı itlere uydu 
l"""Bk bi~.,,p• "'"'"V •• :..,; art1r1'r"lc: k"' ntlİ• 
! 1ne emin bir istikbal yapmıya çalı • 
fıyordu. 

r .,huar · l>:ırll•:'ı...n . Cinci Hocıtr"n 
$ , draz:am Mehmet PaF-pnın pr.şinde 
k ')şarken, o çoktan istikbal programı
n• çizmiş, büyük bir emniyetle onun 
Ü?!"rinde yU ilyordu. Saray haricinde 
k! konağında, (Musa) isminde bir 
kAhvası vardı ki. bıı Sekerparenln pek 
,. n ....... "''n'·'""~" ~., ... rn11re. l-.,.,. .. .,,a· 
irıllvacı kurmutıtu. Q .,u evveli (Tır
tı •ne emini) ve aonra dıı <Yenke•t a
~"1ı) yıtotırmuıtr. Alellde (K~hva 

• Mı••a'I . kt!'!'I bir za"""" zarfrnrlıı (Mu
!<:\ p., .. a) rıj\mrnı :ıhır<1tı. F;ıkat Şe -
k•rnl\~eve kocıı o1 :;ıhl1..,.,,.1( j,.i.,, hu 
1"'"1<:>1"'1 v,. hu Unvan kr'I fi,.n: 1 ..ıi O • 
nn 11 i,.;0 ~ .. k..r"''\re "'l:>dioJ-ı fhrıı.hi • 
"""' ....... t.,,i•. :!\ıtıı"ıı Pa•ıı•'I ('Rı:ı"' !1 .. r. 
t•r-1 ... ı.1~) f""P"""""" ırel"lrtmitıti. Mu 
, ,. tr~ı. .. :ı -:fmrli ,ı. tCoeııı n •manh Tm 
parı:ı torlu~unun Maliye Nazırı olu • 

vermi,ti. 
/o rtık rUııvet membıl-ırı k" 'Tl ilen 

Şekerparenin oline geçmişti. Bu ha is 
kadın, bununla da iktifa etmemiş: 
(Gürcü Paşa Sarayı) nı cebren zap· 
tederek bu sarayın muhte~em salon
larına yerleşmişti: ve sonra. kendine 
saray ha icinde de nefis ve dilber ne
dimeler tedarik etmi,ti. Bu nedime
lerinin en ba~ında, Halep valiliğin· 
den ,.~•&•lll rn PP. !'·"'T'I P;>ı::ı mn zev"'cıi 
- (Ebe Kııı) namile me~hur - (Ha
mide Hatun) bulunuyor; her gece ko
nakta (zurafa meclisleri) kurularak 
co~kun saz alemle i tertip olunuyor
du. Geceleri Şekerparenin konilğın
dan ta an zil seslerinden ve kadrnla
rın mestane nAralarından o civardaki 
halk rahat yüzü görmüyor; ahlak fo. 
11dının en son haddini göste·en bu 
çı1rın zevk ve Fıehvet hayatı , fazilet
kar komşuları dilhun ediyordu. 

Valide Sultan birkaç kere bu hal
den §İkayet etm ' )i : 

- Astanı.,, hıınr;ı derd ,.. m iiotela 
olup saray köşelerinde zari zari in
lerken. böyle meclisle kurup sabıh· 
lara kadar sabahlam;ı k ubudiyetc la
yık / mrdır? .• Hoş imdi ... Onun da iO
nun görürüz. 

Demİ1)ti. 

Padişah. hakikaten sarayın kuytu 
odala ında inim inim inildemekte idi. 
Cinci Hocanın kuvvetli macunundan 
hasıl olan aksül1mel, padi~ahın bü
tün his kuvvetlerini mefluç bir hale 
~etirmi§ti. Bu hal karşısında ihtiras· 
)arını yenemiyen İbrahim artık büs
bütün ıaptolunmaz bir hal~ gelmi')ti. 
Baıan S(Özlerini kan bürüvo· : kudur
mus bir mahlftk P.:ibi önüne ~elene 
ıaldırıp ısırmak ihtiyacı hissediyor : 
hazan da sar.ayın uzun dehliz.lerinde 
\•• •• • • , ... •' "' , • .., ..... _ 1 .. ...,,.,..., )<Q"..'~ l fP'tO 

tutmak istiyor; fakat bitap vücudu 
birkac adım kor tuktan son•a mccııl~i~ 
kal•n~a. bu k•zl:ırın arkasından kılıç 
ve hancer İırlatıyordu. 

IT ekimler: hergiln birkaç saat şe
hirde gezmegı, gördü~ü muhtelif 
şeyle· le zihnini oyalıyarak sinir buh
rıınlarınr yenmeği tavıiye etmişlerdi . 
İbrahim hazan atla ve bazan d<ı ara
ba ile ş~hirde doluımağa ba~lıımı1tı . 
Fakat her ıehire çıkı•ta, arkasında 

dcdlkodulu bir iz bırakmııtı. Bir gün 
F atih çarıııından geç.:rken göıcüne 

bir yoğurtçu dükklnının önUndcki 
ııra sıra yoğurt kbelC'ri iligmisti. 
Derhal atının baıını çekmiş. hir kase 
yoğurt istemiş; ve kendisine verilen 
yoğurt kl\ııesini iki tarafından tuta
rak ıu gibi içmek istemişti. Yoğurt
ların yarısı sakalına ve göğsüne dö
kUlmUt: (halifei ruyi zemin) unvanı
nı taşıyan bu mecnun adam, giiliinç 
bir hale gelmişti. Fakat yanındaki 
musahipler: 

- l çte, yoğurt denilen mübarek 
bövle lçLlir. Şifalar ve sefalar olsun, 
padiııahım. 

Diyerek bu şuursuzca hareketi te
vil etmek istemiılerdi. 

Yine bir gün Ibrahim, at ile gide-
ken birdenbire üzengilerin üzerinde 
ayağa kalkmış: sa~ elinin ıtehadet 
parmağının ucu ile birtakım helezon
lu iıııaretler yapmağa baslamıştı. Pa
di!'lahın bu hareketini g8·enler, ken
dilerini zaptedememl~ler: güldilkleri
ni göstermemek icin ba~lnrını arka
larına çevirmişlerdi ... Musahiplı-r, bu 
h a-eketi de tevil etmek itıtemisler: 

- Bre, ne durursunuz. Tez. mi
marbaşıya haber salın. Milbarek pa
disahımız. kesfü kerametile buranın 
bir mübarek yer olduğunu hisşetti. 
Bu-aya. burmalı minareli bir meıcit 
lnıasını ferman buyurur. Tez olun. 
Demişlerdi. 

• Arkuı \rar 

SA GLIK 
Ö.GÜTLERi 

Tükenmezi sever misiniz? 
Şarabın nasıl icat edildiiini bilir

siniz : Bir t ekkenin bahçesinde bol ye 
tişen üzümleri müritler yemişler, ye
mi1ler, bitmemiş, ıeyh efendiye da
nışmı~lar, o da; 

- Hele küplere basınız da baka
lım, Tanrı bize ne verir? .• demiş. 

Muşmulanın içkisi olan tükenmez 
de onun gibi, yahut daha doğrusu o
nun tersine olarak, bir bahçede bol 
yetişmiş, bahçenin sahipleri, yemişler 
yemişler değil, hfÇ yememişler. Fa
kat atmaya da kıyamadıklarından 
küplere basmışlar, Tanrı da onlara 
tükenmezi vermiş olsa gerektir. 
Yoksa muşmuladan içki yapmak ko· 
lay kolay insanın aklına gelmezdi. 

Fakat yapıldıktan sonra, doğrusu, 
tükenmez hoş bir içkidir. Hele k~
me billurdan ayaklı bardaklara da 
konunca pek nefıs görilnıir. Zaten 
kış mcvsıminde 'yapıldıgı için ıam
panya gılıi buzlu kova içlnı.te ııoğu
tulmaya da ihtiyacı yoktur. 
Şampanya gıoi insana keyif ver

mezse ae, mı..şınularıın hayiıce has
saları var<lı~· . ıpokrat hekim muşınu
layı at-§lı, karınları k . .:gın hastalara 
saglık verdiğindenberi hekimler onu 
baş ustünde tutmuşlardır. 

Bizim lııtanbulun eski başhekimi 
Aktuarius muşmulayı, kendııi sev
mediği halde, yemiş diye değil, ilaç 
olarak hastalarına yedirirdi. 

İlkin karınları sürgun ve idrarları 
tutuk hastalara saguk verilirken git
g '.d~ bölı.eklerde ve mesanede ta~
ıarı kıracak b .r ilaç sayılmıştır. vır 
vak.t;er çocuk duşurnıe} i a<.4ct eaın
miş bayaıılara da muşmula yedirirler
di. bunu söyliyen heı.imler muşmula
ya iyilik etmi~ sayılamazlar. ~ünkü 
bunun aksini söylemiş olsalaraı, ço
cuk dilşü rmek iıtiyen bayanlar, her 
devirde, aksini istiyenlerden daha 
çok oldugundan o vakittcnberi muş
mula d!iha çok rağbet bulmu2, cinsi 
de ısla!ı edilmiş olurdu. 

Çocuk düşürmemekle münasebeti 
bir tarı:fa b ırakılırsa, muşmulanın 
karın ı. 'ıı ekliğinc karşı ii ç olduğu 
hili doğrudur. Yakın vakıtlerde si
nirliler arasında Anterokoiıt moda ol
duğu zaman bir de muımulayla teda
vi usulü icat edilmiştir. Hastaya bir 
günde, elli tanrden başlıyarak iki yü
ze kadar muşmula yedirilir ve biraz 
da çay içirilirdi. Hatta muşmula bü-
ün ~ıl bul,LıJ::uıınıva~iı.. için.,.ku mev-

siminde onun reçelini kaynatırlar, 
her mevşim için hazır utarlardı. 

Muşmula, içinde pek az azotlu ve 
yağlı maddeler olduğundan hastayı 
hesliyemeae bile, yUzde dokuzdan zi
yade şekeri bulunduğundan biraz 
kuvvet verir ve içinde tanen de oldu
ğundan karın gevşekliğini tutardı. 

Muşmulanın görüntişU pek lştah 
verici olmamakla beraber hazmı hiç 
te güç değildir. Onun için bu mev
simde çocuklar, başka yemiş bulama
yıp da muşmula yerlerse mideleri bo
zulacak diye merak etmeyiniz. 

Lokmnn H ekim 

YEN i NEŞRtYA T 

HAFTA - "Hafta" nın son sayısı 
güzel bir kapak içindı; çıkmıştır. Mec
muanın mündericatı arasında (Muıı
rın ayaklanmaiı), (İtalyanın eli kolu 
bağlı mı?) gibi haftanın ı;iyasal mev
zuları üzerindeki yazılarla Peyami 
Sdanın (Osmanlı ve Türk Cr.lal Sa
hir) br lıklı makalesi vardır. Bu sa
yıda daha birçok dolgun yazılar var
dır. 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprüba§ 
Tef. 42362 - Sirkeci Mühürdar. 

.,._. zade Han. Tel, 22740. 

Trabzon yo"u 
KARAD NıZ va pu ru 2d lkıncı . 
teşrin PERŞEMBE gün ü Hal 

20 dt- HOP A' ya kaaar "7511,, 

. . 

•• • 
. SEKSULIN 

. Ademi 
· ~ ··:ikti.dqr, 
Bel . 

gevşekliği, 

Dermansızlık, 

Vücut ve Dima~ın 
yorgunıugunda 

p•k, 'müeaslr ve emtn 
' bir. naçt:ır. 

Kutusu 200 kuruş 

BEŞiR KEMAL · MAHMUT CEVAT 
, Etzıtnoal fA Sirkeci 

Baltkesirde 
At Yarışları 
Balıkesir, (Huıusi muhabirimiz

den) - Bu hafta yapılan sonbahar at 
yarışları çok muntazam geçmiştir. 
Koşulara yirmi iki hayvan iştirak et
miştir, ilk koşu yarımkan İngiliz tayla
rına mahsustu. Bu koşuya 7 tay gir
miş. bunlardan Ankaralı Salih Emi
rin Alemdarı birinci, gene Salih Emi
rin Semiramisi ikinci ve M . Kemal
paşalı Mehmedin Olgası üçüncü gel
miştir. 

ikinci koşu, hiç koşu ka.zanmamııı 
hayvanlara mahsustu. İjtirak eden 
dört hayvandan Bigalı lsmailin Ser
veti birinci, Balıkesirli Şükrünün Çe
lık adındaki hayvanı ikinci, Susığır
lıkh Şabanın Sülünü üçüncü gelmij· 
tir. 

Handikap koşusuna altı hayvan 
iirmiştir. Bunl~rdan Karacabeyli Ke 
ma1in Büyük Alde; vişi birinci. Ban
dırmalı Mehmedin Güz.ı Bandırması 
ikinci ve Bozoklu Necibin Küçük Al-
cJervişi üçüncü gelmi§tir. . 

Dördüncü koşuya beş hayv~n ~ır
miştir. M . Kemalpa§ah Ahmedın Cey
lanı birinci Karacabeyli Rüsttmin Tu 
nası ikinci ve Karacabeyli Fahrinin 
Bozkurdu üçüncü gelmiştir. 

Bir tütün hırsızlığı 
Balıkesir, (Hususi muhabirimiz -

den) - Smdır~ı ilçesinin kurtuluş 
uramında Usküplti Şabanın evind~n 
bi · denk ttitiln çalınmıştır. 

Zabıta vukubulan müracaat üze · 
rine gedikli çavuşu Osman izi takip 
etmek ıuretiyle dengi ilçenin dışın · 
da bir bahçe içerisinde bulmuştur. 

Suçlular da göçmenlerden Omer. 
Davut ve Ali oğlu Mehmet olduğu 
meydana çıkmış ve yakalanarak Adli 
yeye evrakla: iyle teslim edilmiştir. 

Sivasta yeni 
Okuma odası 
Sıvas, (Hususi muhabirimiz bildi · 

riyor) - Halkevinde neşriyat ve kü
tüphane kolunun idare ettiği bir oku
ma odası mevcuttur. Burada yurdun 
her köse ve bucağında çıkan gazeteler 
mecmualar her gün gelir. au odadan 
başka bu kol ayrıca bir de mevcut 
kitaplanndan da herkesin istifade ede 
bilmeai için;,,.bir de kütüphane aı;mııt • 
tır. Halke!vi okuma odasına aylık de· 
vam edenle in sayısı 900 den fazla -
dır. Okulların azat günlerinde bu adet 
hayli artmıştır. Bir hesaba göre bu 
yıl 15 temuzdan 10 ağustosa kadar ge 
çen zaman içinde okuma odasına de
vam edenlerin sayısı 3730 dur. 
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K u ç u K T ELGRA F MI 

HABERLER i 
Ud• u ... ,................ ~ 

• Keçiborlu, (Tan) - Keçibor
lu urayı çarşaf ve peçenin yasak e
dilmesi için karar vermiştir. Birine; 
kanundan itibaren çarşaf ve pese 
kalkacaktır. 

• Keçiburlu, (Tan) - Havaların 
soğuk gitmesi, spor saha11ında çalışıl
mauna imkan vermemektedir. Baha
ra doğru kuvvetli bir takım civar 
kazalara gönderilecektir. 

• Bolu, (Tan) - Hususi idareye 
ait olan eski orta okul kurağı kültür 
direktörlüğünce tamir edilmckted;r. 
Tamir biter bitmez, ilk okulların 
bütün beşinci sınıfları bu binaya ta
şınacaktır. 

• Sıvas, (Tan) - Halkevi temsil 
kolu yılbaşında halka gösterilmek ü
zere Meteyi hazırlamağa başlamış
tır. 

• S1vas, (Tan) - Türk hava ku
rumu Sıvas şub~ıi yıllık ı;eçımını 
yapmı§. ba§kanh~a Hüsnü Yıldızeli, 
Başkanh~a Kamil Yalçıner, murakıp
lığa diş hekimi Nüzhet Çubukçu se
çilmişlerdir. 

• Sıvas, (Tan) - Halkevi içtimai 
muavenet kolu fakir ve kimsesiz hal
kın parasız olarak muayenclerinı 
yaptırmağa karar verml; tir. 

• Söğüt, (Tan) - Sıtma milcade
lesi genel espekteri Ekrem Tok Sö -
ğüt sıtma mücadelesini teftiş ederek 
dönmüştür. 

lt:IUAt\ŞMM 

i PEK 
SINEMASI nDA 

Bafralılar, Posta işlerinin 
Düzeltilmesini istiyorlar! 
[Hususi muhabirimi~ yazıyor] nakliyatı için lAzımgelen tedbirleri 

Bafra, 25 almasını bekliyorlar. 
Samsuna bağlı olan bu ilçe merke- Bafranın nüfusu s o n aayıında 

zi. g ünden güne baymdırlaımaktadır, 10.258 ola ak tesbit edilmiştir. Ata: 
Tütün eken Bafra. birkaç yıl önce sam nahiye11i ve 200 e yakın köyterı 
mah eçsizlikten1 bu yıl da kuraklık :le bütün nüfusu 7 5.397 dir. Mer)\ez· 
yüzünden bir hayli zarar görmüştiir. de 3 ilkmektcbi vardır. Bundan ba~· 
Yeni yıl mahsulil geçen ıene rekolte- ka nahiye merkezinde bir, köylerinde 
sinin ancak \içte birini doldurabilmış- de 19 mektep diiha vardır. 
tir. Tesbit edildiğine göre. bu yılın Tütün müstahailleri, Zi.aat Baft• 
tütün ürünü 1 ,5 milyon kilo •addesin. 
dedir. Burada yerlescn iki Am<!rikan 
şirketi, ~imdiden .dı m.ı başlam.şlar
dır. Fiyatlar, 5. 3 lirı arasınJadır. 

Mahsulü kemale ı:eten ıü~ra, bu
nu şehire indirmek ve s.ltııa .ırzet· 
mek içip harcıyacağı pa ayı 'imdiye 
kadar faizcilerden tedarik etme!< mec
burivetin<le kalrvorrl.u. Bu sene İnhi
sarlar idaresi ile lş Bankuı avanı 
vermek suretile müııtahailin bu de di
ni ortadan kaldırmı§lardır. 1~ Banka· 
sı verdiği avansa çok müsait faiz al
maktadır. lnhisarlar idil resi ise 4vans 
ve diği zilrraın ürününü piyasa fiya
trndan satınalarak borçlarım kapat-

maktadır. Balra, Kereste labrikasından bit 
Bafranın t'n önemli kurumlarından-

birisi de Kunduz ormanları kereste ltrsrm 
fab ikasıdır. Bu fabrika, günde 150 kasına olan eski borçları.11 ödemekte 
metre mikaplık kereste ~ıkarmakta- çok sıkıntı çt-kiyorlardr. Bu borç l~r~ll 
dır. uzun taksitlere bağlanarak çiftçındın 

tlçenin biricik derdi posta nakliya- tediye kudretine uygun bir şekıl e 
tıdır. Samsuna pek yakın olduğu hal- ödetilmesi ka ran, büyüle sevinç U}''111• 
de Bafraya, haftada ancak üç poata dırmıştır. Bafra Ziraat Ihnkası da, 
gelmektedir. Birçok huı,;usi milene- 931 yılı sonund'lnbe··i bor"lu bııluııaf\ 
seler günlük posta i·tibatınr hususi zürraı borçlarına göre bir senede!\ 
şekilde temin etmektedirler. Bafralı- ı 5 se.1eye kadar borçlandrrmağa baş• 
lar, p"osta idaresinin de günlük poıta lamıştır. 
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TÜRKiYE KIZILAY 
Cemiyeti Genel Merkezinden: 
Gu bezi Türk k ode ksin e uygun ; 5 X 0,05 tb 'adında y irmi bin " ' 

5 X O, 10 eb'adında on beş bin gaı ıargı kapah :rarf uşuli•e aatırı 

a lına caktır, T eklif mtktuplarıoda fiat ve ambaJij şeklı le bera ber 

ne kadar ~amanda lıtanbulda Satış Bürosu Dir ek törlütüne t esliD1 

edileceği bıldi riJecek ve bu m ektublar ilin tarih inden itibaren 

on beş gun içın~e nümunelerle Ankarada Genel merkczimiıt 
1 

g önderilect k tir 

H a y a t K a z a ve O t o m o b i J 

Sigortalarmız} G~h+ada Unyon Hanında Kain 
r ı N v o N .:::; G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UN Y ·O N 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

T elefon : 4.4888. 8718 # 
.,,,,,. 

BOZAMBO • Bu iıim1 pek yakında herketİI> 
• u • ağ:rında dolaşacaktır. 

BOZAMBO .. .. 
BOZAMBO .. .. 
BOZAMBO ... . 
BOZAMBO ... . 

A fr ika maceralarana ait büylik bir 

fılmın iıuı.idır. 

Siyah ihtiraalarlı çıplak 
AFRIKAO.R. 

Venedi lıt Beynelmilel müubak••111 

da bırinci möklfabnı k11an11uttl' 

Bat rolde ( PAUL ROB SON I 
oynamıktadır. 

BOZA M B O 
M~thur nnkli muranni, ai u o!:'i~· 
nun ten ev vuunu ye ıHinin fUlt 

• ••• ğini t akdir e tti recektir 

Yarın akşamdan ıtibaren SARAY 

BOZAM Bo aln•muı nda Fra naı:rca sözlü kopfe •••• al başııyacakbr 

liveten: W ALT D SN Y'in hakıki b r M ı Ki MA VS fil mi : 
MıKr Y ve KING ,. O G 

Senenin en bUyUk ve en gUzel tilrn1 

nln ilk gösterilmesi şerefine bUyUk 
GALA GECESi 

SEN DUL 
~ 

SPı • Müıik - Neşe - ve r<b• llık rekoru 
Musik i: 

FRANZ LEHAR 
Ovnıvınlar: 

MAURICE CHEVALIER 
Re j ısör u: 

JEANNETTE MAC DONALD ERNST LUBiTSCH 
ı.. K•C.: . çıu ııtırnc1ıa ı LJ lu:ueı ıo 11 .:mc1 .ıa •a~um ıtk•a d ır '"'' .. ~o . y 4 t1a c " ""' "ı "1°ıf. ' ' ) 

~ ro. f'l t 1 v~rın 'l"<'P • r. • ••n.-rn ,. ~·nda da ba ılıyaeaktı r - ____ .;...., ______________ . - -
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Deniz 
Konferansı 

Yunan Krallığıiıda Yakında 
K 1 .k· • • J . K d .•. l ht Ç k Toplanıyor ra ı ıncı orı en ısını a a ı aran 
Kondilisi Kabinenin Başına Geçirmedi !:::~ ~::.=::n k~::;; 

~~-=-~~~~~~~~~----

yeni Kabine i Maksimosun Kurması Muhtemel 
. ' 

Cürnlauriyef rejimi ~wıcla mahltrlm edilmİf olan kral taraftan .i)"fMi mahpu•lar laapi•han~den çı
lıcırlıen düne lcodar ltendilerİllİ 6elılemİf ol«n jtıtttlarrna ltıtcuı ı.,..lınclıın nlGinlanıyorlar 

A-., H A.A. - Stefani Ajan11 itil· meği taahhüt edebilir. 

DIŞ POLiTiKA el~~ yeni kabinenin tetfdline Mak İkinci teblii 
~in parralanıyor eimoeu memuT ecleeeii MldirUmekte- İstifadan sonra hUkumetin neıret-

~ diır. ilk icraat ıenel af lranırrmn netri tiii tebUtde gu satırlar vardır: 
Uzak Dojudan ıelen haberler, ve ilminci icraat ta nilbi t..,.it uaalü "Karg,lama töreninin ıonunda yani 

Japonyanın Çinden bet eyaleti ayrr ile yaprlaaılc intihap tıaırilıhda te.Wti Mat biri yirmi ıeçc hülc\ımıt baıkanı 
~k yolundaki Myaaaanu tatbik için otacakıı.. kabinenin iıtifasını krala takdim et -

8 ~kete ıeçtiiini bildirmektedir. Kondilisin c:!lrtları ıniıtir. Kral ıarfı alırken General Kon 
q haberlere röre, Hopei eyaleti· ~ dlliae yarın kendisini çağırarak kabi-

lli" hir lmmmda çıkan kıyam neti- Atina, 26 (Özel) - Başbakan ne buhranının halli için ıörüteceğini 
Cl4lıinde hu eyalet muhtariyetini ilan Kondilis kabinenin istifası Ue birlik· ıöylemi!tir.,, 
jbaittir .. Kıyamın hen~• d~i•r eya- te krala bir d~ Jiyi!ı.ı ıunınuıtur. S.- Neşredilen ikwcJ bir tebliğde de 

1•tlere ıırayet ettlll bıldlnl~~e~· tifa eden kabinen!n .bir lıususi to~~8:n- yine ''ordunun ancak şimdiki hüku-
• l»eraber, .JaDonlann teıvıkıle dı- tısında tetkik edıldıkten sonra butun mete müzaheret edeceği ve yeni ka
or dö~I.tin de -~.9pei.'..ı!jl~k ....,, .. ıar. tar.afıadan 1anri eailmit olan binenin yine Kondiliı taNfından ku-

·-- • ı:: ~ '..f b\l ıaypı.,n ballıca eaaıları ıunlar- rulmaaı doiru olacatı .. ıekUnde cUm-
lc• •ponyanm tıte' n nıtKkınrl\. dır: lelere teudilf edilmemektedir. Yalnız, 

ı tec ·· • • · l"k ıa· ayus aıyaaaam~ yırmı aene ı ı - İktidar mevkline geçer geçmez "bugünkü hilkumetin krallığı tekrar 
d:. tanbi vardır. Bü~~ H~ ka- kcndialne zıt Qlan sübaylan cezalan • kurmaktaki en büyük maksadın ordu-

Japonya Kuzey Çının ve bılhaa- dırmata kalkıpcatı için yeni kabine-f' Jl\•n~ry"'.nın Çarl!k Ru••a11 t~ral n1n te5kili (Çaldaria) e teklif edile -
lladan ıtıahne mlnı olmata çalıı· meı. 
~akta idi. Hattl ln.!'un içindir ki, 2 - Kralcı partiler ıraıınaa cleb
lıı •ponya ~ ~ 1ene11nde Ruaya i~~ §etli bir anlaıamamazlık bulunduğu 
art,. rinftı. Bundan aonra da Bu- için bir kralcrlar birllli kabinesi de t°lc Harbe kadar ~ aene, Çinde kurulamaz. 
tatOkonun denıuı de allkadarch. 3 - Cilmhuriyet partileri krallığı 

~,Büyijk Harp Japonya içi.- bGyOk tanımamakta devam ettikleri için cUm 
11' fınat oldu. 1915 Hneılnde Al- huriyetçileri de içine alacak bir geni' 

~llyanııı Uzak Dojudaki liman- temerküz kabinesi t<:şldlf ise dilşUnü
~ı eline ıeçirdlkten aonra Çine lemeı, 
j.'t'lrıi biı- mar\cl,.l"k bir m"talibat 4 - Bir İ!t kabineıl kurup siyasi 
ı:•t .. i vermiıti. Çinin bu tartları ka.. durumun inkişafını beklemek fikri ise 

• 111 etr,,eai, rf.:-lavııile Japon himıııve buıünkii ıartlar !içinde hem yeni kar. 
~ airmeıi demek olacaktı. Çin, ga§alıkların çıkmasına sebep olabilir, 
I lann tamamım kabul etmemek- hem dt böyle bir karcaıalık karıısın
C- hv.ber, Mançurya ve Kuzey da rejimi koruy~z. 
r. •• iizerinc:le Japonyanın bazı hak- Ordu 
ı'::!.ı tanıdı. Eıaaen Japonyanın 
~ lelleıinde yaphiı muharebe 
"~eeainde Ruslardan aldıiı timen· 
!~~rler doalyısile, Mançurya Uze
·:--a• bazı haklan vardı. 1915 ıene. 
••ııd .. ·'•DOny• elin"" buhın•Yı ,.; • 
r-ndif erler dolayııile haiz oldufu 
ti~aı-a daha bazı haklar llbe et• 
•ltııa! ~jl~a Kuzey Çini de nüfuzu 

Cerçi Büyiik Harpteıa aonra Y•• 
tılaıı dokuz taraflı Vaıinıton mua• 
..... ~~le J11.ponya C:ini,,. ,..Glkt t11. • 
~Yetiai tannnıttı1'. Fakat tonra 
.._,-...ıldıi~ aöre. bu Vatiqton 
•.. ••h-ıdeaini Japonvanm k~.tO,.e 
t °'- hir anlayıf tarzı varmıt. Çinin 
t ~ile kendi nüfuzu altına Kİ· 
~ ee!ii!'i aannııt. V atinctou mu a.he
tra~11. ımzalandıktan aonra Çinde 
aitll! hareket belirdi ve bu hareket 
~ l•cle Japonya aleyhine bir cere
-ı';_:ldı. Tedricen kendi nUfusla" 
S.tı N ainnekte olan Manfu"anı1t 
'• • ankin Hiikumetine dönmek· 
Ci •.lduiunu ıôren Japonlar, tekrar 
... ~ D"rcl\lamalc aiyaaaıını ıütme-

11•tladılar. 

16~ •l1a1a nihayet, 1931 aeneai ~Y· 
~de Mançuryanıa itsaline ve 
-,.._:a "mlatakil" bir dHlet lnı· 
~ it llaa müncer oldu. Çin, Ulut
.la -....... tıkl,..t etti. Kmu111 
~ ~Yanm bu hareılcetial takbih 
~ •Ponya lmramclan tekildi ve 
-._ l.ekledi. Bu fırsat ta ltalya. 
lllllt t!'~bil harp ile m•ydana ıel· 

t iP. 

)e~a.ıaç!UYada ihdaı eclidlen vazi -"°" •rtılc emridkiclir. Bu defa Ja· 
~ .. 1• HoPey, Şanai, Şantunc, Sui-

Liyihada ordu ve donanına hakkın· 
da hiçbir ft yıöylenmemittir. 

O halde kral ne yapmalı1 Yenl hli· 
kümeti kime kurdurm&lıdn? Kondiliı 
liyiha11nda ıu fikri ileriye ıUrmekte• 
dir: 

'Bucünkü hük\lmıt yenl yapılacak 
ıeçlmin tonuna kadar mcınleketln du· 
ruınunu mutlak ıurette muhafau ıt· 

ya bir taraftan ıi»uradaki mubtari • 
yet taraftarlamu teıTik etmek için 
hududa aılc• topluaıf, dit• taraf· 
tan bunlarla dotruclan miaakere 
etmek ve k ... dilerine akıl öiret.mek 
için ba:ııı ••neralleii aöndennit. ay. 
ni u.mand• da Nanldn hilkümetile 
t ... aaa airmitti. Nankln hükümetile 
aln9ilen müzakere ıöyle bir cereyan 
takip etmekte idiı Japonya muhtari 
yet taraftarlvmı tetYik etnaiyecelc 
buna mukabil Nankin hükGıneti bu 
eyaletlerdeki dairelerin heplİne de 
Japon miltaYirleri tayin edecekti. 
Anlatılan muht•ri:ret yerine eyalet. 
leri Japonyaya teılim etmek demek 
olan bu aranjmanı Cin kabul etme• 
mittir. Nanldn SÖl'Üfllleleri bir ne • 
tice venneyince ...,_,. da mubt..l-
yet taraftvlU'llU lauebte ıotir • 
miıtir . 

Atina belecliye•i ıehre halıim bir 
Y•r• biiYiilt bir ta~ koymuıtur. Bu 
I~ •ec•lcri elektrikle a)'f/ınlanacak 

11e Atinanın her tarafından 
•örül•c•lctir 

yu ıiyaaa i!lerine kanıtırmamak ve 
ancak }'Urdu korumafa ~ahtır bir ku· 
rul halinde bulundurmık olduğu., 
yuılıdır. 

Kral ne dilıünüyor? 
DUn Apoyematfnl cazetesi Atfna 

muhabirinden aldığı ıu telgrafı net -
retmittlr: 

Atlna, 26 - Kral dün öfleden ıonra 
hiç kimıeyi kabul etmemittir. Bunun 
için kralın yarın kabine buhranı hak~ 
kında ne düıUndilğU açık olarak bilin 
memektedir. 

Fakat dütUncelerlni eakidenberl bi. 
!enlere göre kral bir taraftan memle. 
ketin normal m"!rutl idareılni teıi• 
diğe taraftan da Yunan uluıunu sınıf 
ve ırilmre kavgalarından kurtannağa 
çalıpcaktır. 

Bunun için KondiUı htr nt ıuretlt 

Londra Deniz konferansı Akdeniz
de ve Büyük Okyanusta deniz hege
monyasının kıymetini göze vuran bü
yük hadiselerin devamı içinde açıla -
~k. bu konferansın milletleri bir di
ritnot ya ışından kurtaMc•gınr tah • 
mln etmek mUıküldür. 

Roma, 26 (A.A.) - Londra deniz 
konferansına iıtirak edecek olan ltal
yan heyetine Grandi başkanlık edecek 
tır. 

• Ba dl! Fransr:z h•yeti 
Parlş, ( A.A.) - Mecllı, deniz kon 

feransına gidecek Fransız murahhas
larını tayin etınittir. Bunlar Fransa • 
nm Londra büyük elçisi Corbin, Ak • 
deniz kuvvetleri enspcktö il Vis Ami
ral Robert, s8mürge genel ilbaylann
dan Cardedir. Deniz işleri bakanı Pi
etri, konferansın bir iki celsesine i~ti
rak edecektir. 

oluna olsun yeniden kabine kurmaga 
memur etmesi ihtimal dahilinde olma
dılı ~ibi bul"ünkü parlamentonun fes
hedilmesini istemiyen Çaldarisi de ka 
bi.nenin başına çağırmıyacaktır. 
Krtılm tlünkü törende ordunun 

gefidinde Bafbakan ve hatta bu11ü
ne kaclar Kral na "bi bulunan Kon -
cliliai yanına almamaşı da çolı mci
nitlar •Örülmektedir. 

Zannolunduğuna göre ıcrek Veni. 
zelistlerin ve gerek muhtelif kralcı 
partilerin hep birlikte belenip kabul 
edecekleri kimselerden bir it kabinesi 
kuracak ve seçimi bu kabineye yap -
tıracaktır. 

İlk konuşmalar 

Atirıa, 26 (Özel) - Kral buıün 
Kondilisi çağırmı~tır. Kondillıten ıon 
ra parlamento başkanını çağıracaktır. 
Eıtiya gazetesi kralın Çaldarisi, Me -
talcsaaı, Sofulisi ve Mihalakopulosu 
da çağıracağını temin etmektedir. 

Venizelos ne teklif etmiş? 
. Atina gazeteleri Venizelosun Pa -

riste Elçi Polidiı vasıtasiyle kraldan 
Makaimosun başkanlığı altında ku
rulacak bir iş kabineıinin nisbi rısul 
ile yeni ıeçim yaptıktan ıonra bir t~
merlrüır lntbineei kunılmaaını lıtedltl
ni öircnmittir, Ahali partiıi .Maksi -
moınm kaLımeyi kurmayı kabul etmi· 
yecelini zannetmetkedir. 

-Çalclaria n• düıünüyor? 
Çaldarisçi Katimerinl gazetaesi "u

lusun barışması ile milli birli~in mey
dana ıelme~i için geniş bir birlik ka
binesi kurulmaıını,, tavsiye etmekte
dir. 

Umumi af 
Atina, 26 - Kondilis hükumetten 

lstiradan once mart ısyanı mahkum
larının cezalarını affetmesini kraldan 
istediği siyasal çevrenlerde teyit edil· 
mektedir • 

Sefaret binasındaki 

arma değiştirildi 
Yunan Kralı Jorjun evvelki gün 

Yunanistana dönüşü, İstanbulda bu· 
lunan monarşist Yunanlılar arasında 
da bir sevinç uyjndırmıştır. • 

Şehrimiz Yunan konıoloshaneainln 
kapısı önünde bulunan Cümhunyct 
arması indirilmiı ve yerine krılhia 
mahsus olan enna konulmuştur. 
Xonıolosharıe binasının üstüne de 

Yunan Krallık bayrağı çekilmittir. 
JJu bayrak boyu zemin üzerine mavi 
bir haçtan ve bu haçın ortasında bulu 
nan bir taçtan ibarettir. 

Konaololhane ve ıtfarethane me
murları evvelki cün, patrikıneden 
ıönderilen bir papaz buıuruncla. Yu
nan Kralına sadakat yemini etmifler
dir. 

Ge1ecrk hafta Pazar ıünil ıaat on
da latanbulda bulunan 1ıUtUn orto
doks kiliselerinde, Yunan Kralının 
ııhhatf ve yeni rejimin muvaffakıye
ti için dualar okunacaktır. Konıolos
hanede mevcut kiliacde bir iyini ru~ 
bani yapılacak, öıileden aonra baş· 
konıolot Triandafilidiı Yunan tebaa
sının t"briklerini kabul edecektir. 

1' i ""'~ C a h a r e y a l e t 1 e -
lat1 1 Cinden ayırmak 
-.i.._'°!· Bunlann ilk üçü Cin ıeddi • 
._ ~11Deyine dü,Oyor. Suiyun ile Ça 

... iç Mongoliatandadır. Japon• 

Bu hareketle •ı.-IFeti ...._ • 
dll' ki, el• muvaffak oluna, Çia 
~et Rua,..daa aFrSlaoalc. So-.yet 
Ruıya ile tinain arannaan. Maqur 
yadan baelryarak Doiuya cloiru Ja 
ponyaya tabi birtalma aBsde "11161-
takil., YeY• "muhtar., biikU...etler 
girecektir. Fakat muhtariyet hare -
ketinin batlamuı, bunnıao ınuvaf -
fak ol1Maı dem•k deiildir. Belki de 
Japonya kendi adaınlanna bu adı 
mi, Nankin hiikumetile yaptıiı ıö
riitmelerde aiır buaıak için attır -
nuflll'. - A. Ş: E: 

/ngili~ lcabineaine wireri yeni na•rlar: Solda Lort Lorclonery'nin yerine 
relen, Lort Htıliltılt•, ortlUla Halilıılt. .. m )'erin• .. ı.,. Harbiye NtUın 

Dull Cooper, ıafda ha~•nin IJ'tQli lc,;tibi Morrüon 

No. 42 Çeviren: M. Rasım OZ<..il!.1\J 

Kan Dökülmemek için Avus
turya - Sırp l htilaf ını 

Lô.heg Mahkemesine Göndermeli 

Hindenburg: /kinci Giyomu HolanJaya gönderen o zamanki 
baılcunıandan 

Rusyada ve bUtün İslav memleket
lerinde milli heyecan galeyana celdi. 
Birkaç gün, harp patlıyacak zanne
dildi. Fakat Ruıya diplomaıtisi, bu 
buhranın iptidasında o kadar yanlış
lıklar yaptı ki, Alman gururu karşı
sında gerilenıeğe mecbur kaldı. 
İni hasmının, İslav ilemine tahmll 

ettiği zillet Nikolanın kalbini kanat
tı. Almnyanın oynadığı oyunlara kar
gı gözlerini dört açtı. 1912 - -1913 
Balkan harbine de, ıtte bu açık g8z
lerle baktı. 

Böylece, İngiltereylc itillfkir hare
ket ederek Fransa ile ittifakını kuv. 
vetlendirmek lüzumunu, her gün bir 
az daha anladı. Bundan da (ittifakı 
müselles) tohumu doğdu. Giyom bu 
ittifakı yersiz bulduğu için tezyifle 
kartılamış ve ona: "lngıliır balinasının 
Moıkova ayıuyle evlenmeıl,, iıminl 
vermitti. 

1914 
Avu&turyanın ~ırbistana ültimatom 

vermeıi ve Alman yanın da müttcf ıki
nin yanında dikilmesi ile başlıyah 23 
temmuz sıyasi buhranı, Nikolayı çok 
tehyiç etti. Bununla berab r, harb fe
liketine pek ilı.timal Nermi yordu; 
çilnkli Rusya, Fransa ve İngilterenin 
Alman hükumetleri taarruzuna karşı 
el birliği ile göğüs gereceklerini açık
ca ilan etmeıcrıyle harbin zuhur et· 
miyeceğine inanıyordu. 

O günlerdeki bir konuımamızda, 
Çar, bana ıöyle ıöylemişti: 

- lrn,parator Giyomu iyi bilirim. 
Çok tecnibe ettiğim için bütün ku
surlarına vakıfım. Harpçu oldugunu 
zannetmiyorum. Çünkü evveli, bu
tUn dar kafalılı~ına ratmen cesaıet· 
ıizdir. Sonra &evkülccytçili~inden e
min değildir; ordularının yukeek ku· 
mında&ını idare edebilecegine kanaa. 
ti yoktur. Nihayet çok ıekıoir; ayni 
.ıamanda hem l<usyaya, hem Frapsa
ya, hem de İngiltereye karşı koyamı
yacağını bilir. 

Nıkolanın kanaati böyle ldi, Fakat 
hAdis::ler durmadan ylirüdii. 

28 Temmuzda Viyana kabinesi iti
dal tavsiyelerini reddetti ve Sırbisn
na harp ılan eyledi. Ve ertesi gün 
(29 temmuz) Avusturya • Macarıa
tan ordulan Belıradı topa tuttu. 

N ilcolı ra.ayıere fll tele rafı çekti: 
''Çok vahim bir huıuaayeti olan bu 

saatte, ıcn1n yırdnıuna müracaat e
diyorum. Zayıf bir ınemlekete yüz 
kııartacak bir hArp Uln edildi. Rus 
milletinin infiali pek faıladır; ben 
de ona igtlrak ediyorum. Blr Avrupa 
harbi f elik eti meydana gelmemesi 
l~in, mUttefllderlntn harelutte ~ok 
ileri &itoıeaıeleri huıuıunda elinden 
geleni yapmanı. caki doatluiumuz 
namına aenden dilerım.,. 

İkinci Giyom dA f'-' çevabı verdi: 
"1 elaratııuzı a\_dım. Ben de ıtizin 

gibi suthü muhafaza etmek istiyo
rum. Fakat Avuıturyanın Sırbiatana 
karıı asutı harbi, yü~ kızartacak bir 
harp telakki etmiyorum .. ,; 

Dedikten ıonra, Avuıturya - Maca

at altıda verildi. Ve Nikola kaysere 
şu telgrafı çekti: 

"Askeri hazırlığım Avuıturya ıe
ferberliginin icap ettirdigı bir zaru
rettir. Avuıturya kabıneil ıJe, Sırp 
meıelesi iu:erin<le muzakere devam 
ctti~i mudcietçe ordularım taarruza 
geçmiyeccklcraır. Bunu namusuına 
yemin ederek temin ederim. Allahın 
merhametınden eminim. Senin de ci· 
han sulbü namına Viyana kabinesi 
nezdinde teşebbüı edec.gin tavassut
ta muvaffak olacağına kanaatim var
dır.,, 

29 ve 30 Temmuz günlerinde, Gi· 
yom, Nikolanın kendiııne teklif .. tti
ği bakem)igi bbul ettiiine daır bir 
söz söyleseydi çihan harbi felaketi 
bertaraf edılmiş olurdu. 

Glyom, muhakkak surette su1hU 
kurtaracak olan bu sözü söylcmedıği 
gibi cevap vermiye bile tenezzlil et
medi. Onun, Uhey konferan&ının 
pek güçlükle te&is edebıldiği hakem 
doktrinleri hajkında)si kanaa\;ini şu 
sözler çok iyi gösterir: 

''Bu saçma §Cylerc hı~bir kıymet 
vermem 1 lstıkbalde de ytlnız Allaha 
ve kudretli kılıcıma dayanaca~ım. 
Lahey protoko!ları, bıitün bunlar ,.tıır 
surü boş şeylerdir .. , 

Harp ilan olundu 
1 Ağustos 1914 cumancsı cunü, 

ıecenin yeaısındc Petesrouı gdakl Al. 
man sefiri Kont Purtale .. , çarın hari· 
ciye nazın Sazonofa harbin ilanına 
dair olan ka arnameyi verdi. 

3 Agustosta da Fransız hükumeti 
ayni kararnameyi aldı. 

Nikola, derhal Fransız ecfirini ça· 
iırdı ve Alman taaıruıu önunde ıki 
memleketin mli§ter ken ittıhaz ede· 
cekleri ıiyasl ve asker! tedıbrleri bir 
saatten fazla müzakere etti ve: 

- Bu haı bin, dedi, çok uzanaca· 
ğını, çok çetin ve tehlikeli olacai:ını 
tahmın ediyorum. Sabır ve cesareue 
hareket etmemiz lbım. Ben, nıhaye
te kAdar harbedece&im. En son rub
lemi ve en ıon askerimi de feda ede
ı ek muzaffer olmıya çalışaca~ım. 
Rus topraklarında ve Fransız arazı
sinde tele bir düşman neferi bulun
duğu ınUddetçc 11ulhU imza ctrniyece· 
ğim. 

Nikola, bu s8deri çok slikunetle, 
çok tahıl bir ıurette söyl dl. Ondan 
ıonra da, o, daima aynı sükunet ve 
ayni azimle hareket etti. 

Bütün Almanyada "Taze ve .-vinç
li turrus eihası cotkun bir hamle ile 
iıleınlye baıladığı vakit. Qlyomun 
biuiyatı. manevi hali nuıldı? 

Kendi kendine daima vermekten 
hoşlandığı unvanı ile Kreiegıh rr 
(ulvt harp hikimi) in alnı çatık, göz
leri ateşli, sözleri şiddetli, eli kudrc.:t· 
li kılıcının kabzasında mıydı? 

Asla! .. 
Ruıyaya ve Fransaya meydan o

kur okumaz, giriştigı işin iUÇ)üğü 
önünde apışıp kaldı. 

[Arkası var] 

ristan orduıunun - Avuaturyanın, --------~--""'!'"9!!!!"-~!!! 
Sırbiıtanın fena ınaktatlanna karşı 
maddi teminat elde etmek için -
Sırbiıtan aruiıine ıirm.aıni makul 
buluyor ve Rusyanın, Avusturya -
Sırp mücadelesinde alelade bir aeyir
ci vaziyetinde kalabil::ceğini ve kal· 
ması icap ettiiini bildiriyordu. 

Nilcola, bu telgrafnamenln, anlat
maya hiçbir veçhile imkln brrakmı
yan, eda11na ratmen ıcn• tlıninu
lcnmiyor, ikinci bir telcraf cönder
di: 

''Kan akmasına meydan vermemek 
için Avuıturya • Sırp ihtilAfını U
hey mahkemesine havale etmek Ja. 
znndır. Senin kiyaaetine ve doatlutu
na güveniyorum.,, 

Bu tel&rafnamcnin tarihi 29 Tem
muzdur; buna dikkat ediniz! 

Çünkil, bu tarihte Rusya sefcrbcr
lif e henüz karar vermemitti. Seferber 
i . 

Paşabah~ede 

ŞiŞE ve CAril 
FabrUcaaının 

Açılma töreni 
29-11-935 cuma ıünil saat IS de 

Batbakan General I.met lnönü ta • 
rafmdan yapılacaktır 

Kentimizde bulunan Kamutay il· 
yelen tabii davetlllerimiıı: bulundu
ğundan törene ittirak edererlr h":ı:e 
onör verm•lerini dller"ıı: 53 11umf'r • 
lu özel vapur Köprilnün Rı1meli t • 

keleainden aaat 14,16 de kalkacak
tır. 

Türkiye Şite ve Cam fabrikalAr. 
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Dünya 1icareti,1935 Yıimm 
ikinci Üç Aymda Nası 1? 
1935 yılının ikinci üç ayı içinde 

önemli ülkelerin dôrtte üçü kendile
rini krizden bir dereceye kadar kur
tarır gibi olmuş ve yalnız geri kalan 
dörtte biri krizin sıkıntısı içinde bu
lunmuştur. Almanya istatistik daire
sınin inancına göre, ekonomilerinde 
iyilik görülen ülkeler bu iyiliği her 
şeyden önce iç tecimlerinin canlanma 
sına, yani iç tecimi canlandırmak 
için aldıkları tedbirlere borçlu bu
lunmaktadırlar •. Acun tecimi 1935 
yılının ikinci üç ayında da az olmuş. 
tur; ancak küçük bazı iyileşmeler gö
rülebilmiştir. Bununla beraber acun 
tecimi 1935 yılının ilk üç ayma kar
şı .. az ço~ ~ir konjonktür yüksekligi 
gostcrmıştır. 

Fakat yalnız konjonktür bakımın
d.an g~rülen bu canlılığa karşı acun 
tıcaretı Alman markı üzerinden he
sap edildiğine göre, birinci üç aya 
nispetle biraz gerilemiştir. Acun ge· 
nel teciminin yüzde 90-95 ini yapan 

~~3-:~D:';!5SA 1 
YUMURTA 

MARSILAYDA: 1440 lık sandık
üardan :rvfazagan ekstra 540 -- 550, 
Selekto 630-700, Kazablanka ekst.a 
540 - 550, Sclekto 680 - 700, Trab
lus cinse göre 340 franktır. 

1000 lik sandık 
Yerli cinse göre 635 Frank. 

100 adedi 
Filipville yemeklik 34 - 35, Oran 

yemeklik 38 -- 40 Alger yemeklik 
S8 - 39 franktır. 

LONDRADA: 
Polonya 61 -- 62 Kg. 11. - 11.6, 

59 - 60 Kg. 8. 4 - 9., karışık Kg. 
9. 6 - 10, Çin taze Kg. 10 - 10.3, az 
taze Kg. 9. 6 - 10 Menekşe Kg. 9. 9. 
6 - beyaz 8. 6 - 8. 9 Kg. şiline sa
tılmıştır. 

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

G.-. 10 3-4, 55 Gr. 10, Or. 9, 45 Gr. 
8 1-2, Taze 65 Gr. 11 1-4, 60 Gr. 10 
1-2, 55 Gr. 3-4, 50 Gr. 8 3-4, 45 Gr. 
6 1-4, Orta l60 Gr. 8 1-2 şiline. 

Hplanda, DanimarJca, Isveç, Nor
veç, Fenlandiya, Belçika, lı landa ve 
Estonya: 65 Gr. 11 1-2, 60 Gr. 10 
3-4, 55 Gr. 10, 50 Gr. 9 şiline. 

Bulgaristan, Macaristan, Yugoslav
ya: 65 Gr. 11 1-4, 60 Gr. 10 1-2, 55 
Gr. 9 3-4, 50 Gr. 8 3-4. Frigi-ifiye 65 
Gr. 10, 60 Gr. 9 1-2, 55 Gr. 8 3-4, 50 
Gr. 8 1-4, 45 Gr. 6 3-4 şiline. 

FINDIK 
MARSILYADA: 
Kabuksuz Şark 650, Giresun 660. 

Napoli 675, Romen 900, Tarragon 
610, Kabuklu Şark 290, Napoli 280, 
Napoli k-iple 310, Napoli karışık 280, 
Sicilya 285, Sicilya kriple 31 O. Sicilya 
karışık 290, Tarragon karışık 280 
{ranga satılmıştır. 

HAMBURG: 
Kabuksuz vadeli 60, kabuklu vade

li 26 - 28 T. lirasına satılmıştır. 
ZEYTINYAGI 

MARSILY ADA: 
(C. I. F. cinse göre) 

Tunus 1 inci tasir 380 - 400 2 in
ci tasi~ 37 5 - 385, infigeable 380 -
400, Cezair Sufine 340 -- 360, Bor
Jas 200 - 210, Andalousi hazır mal 
170 - 180, Adi hazır mal 180 franga 
aatılmı tır. 

HA}1"BURGTA: 
İspanya hazır ilk tasir 240 Ps., ,.a. 

celi 225 Ps., İtalya hazır ilk ta-

No.13 

Polis Nikol 
MORJS LOBLAN 

Adliye hekimi: 
- Bu lekeler çok mavidir, diyor -

ciu. Boğulmuş, bir ip, yahut bir hav
lu ile ..• belki de bir boyun atkısı ile ... 

Nikol hemen etrafına bakındı, kadı 
nın turunculu yeşilli boyun atkısı or
tada yoktu. Sordu. Onu hiç gören ol
nıamıştı. 

Gariptir ki çekmeceler de, aynalı 
dolap ta karıştırılmamıştı. Nikol yol 
çantasını da, valizi de sabahleyin bı
raktığı yerde ve halde buldu. Acaba 
bu, katilin müdafaa tahvillerini ara

madığını mı.;_ Y?ks~ o~~arı~ evde olma 
dığını bildigı.ıı mı gosterıyordu? 

Kapıcı kadın. ke.ndisi~e. sual soru
lunca, odasının yen pek ıyı olmadığın 
can eve her giren çıkanı göremediğin 
den, zaten daireler hayli çok olduğun 
dan sabahtan akşama kadar yüzlerce 
k"şi girdığinden qahsetti. Hasılı .onun 
ağzından hiç birşey almak kabıl ol
madı. 

Fakat Moleont Nikolü bir yana çek 

52 ülkenin tecimi yüzde 0,4 e kadar 
a~almıştır. Şuna da işaret edilmelidir 
kı, acun teciminin ilk üç ayına karşı 
ikinci üç ayında biraz gerilemesi 
mevsim gereği bulunmaktadır. Şu 
kadar ki 1935 yılının ikinci üç ayın· 
daki gerileme daha önceki açılmaya 
göre beklendiğinden az olmuştur. 

Muhtelif ülkeler teciminin· ayrı 
ayrı mevsimlere göre karşılaştırıl
masında gözönüne alınması lazımge
len önemli bir cihet varsa o da her 
hangi bir ülkenin parasının değerin· 
de artma veya azalma olup olmadığı
nın dahi araştırılmasıdır. Meselii her 
hangi bir ülkenin parasının de~rin
de geçen üç aya ve yarım, yahut tam 
y,ıla karşı değişme olmuşsa da bugü
ne göre yapılacak mukayese az çok 
hatalı bulunacaktır. İşte bu hatayı en 
az bir raddeye indirmek için kıymet
ler ilkönce altına göre hesap edil
mekte ve mukayeseler ona göre yürü
tülmektedir. 

Ekonomi borsasın
daki Fiyat 
Temevvü~leri 

Dün zahire borsasında yumuşak 
buğdaylar 8 kuruş 17 para ile 8 
kuruş 25 para arasında muamele 
görmüştür. Sert buğdaylar 7 kuruş 
15 paradan 7 kunış 20 paraya ka
dar satılmıştır. Birinci yumşak un
lar 1000-920, birinci sert 720-830 
ekstra ekstra 1200 ve ekıtra unlar 
da 1050 kurut arasında muamele 
görmÜ§tÜr. Genel buğday satı§ı 343 
ton ve un &atııı da. 1021 çuvaldır. 

Dün ıehrimize 432 ton buğday ve 
45 ton da un gelmi~tir. 

Bunlardan baıka 8 3 / 4 ton ya • 
pak, 33 ton tiftik, 94 1 / 4 ton mr -
sır, 5 ton nohut 9 3/4 ton kabuklu 
ceviz, 15 1/ 3 ton iç ceviz. IS ton 
iç frndıkt 33 1/ 4 ton da fasulye gel
miştir. 

KUÇUK ' EKO~OMi 
ABERLERi 

Keten tohumu - Son tahminlere 
göre, Arjantin Hükumetinin keten 
tohumu ihracatı 1.50 - 1.60 milyon 
ton, ve BirJeşik Amerika Hükümet
lcrinin ihracatı da 0.35 milyon ton 
olacaktır. 

Brezilyanın kahve rekoltesi: 935 -
936 senesinde 18.7 milyon çuval ve 
diğer müstahsil memleketler rekolte
leri de 8.3 milyon çuval tahmin edil
mektedir. Bu veçhile 27 milyon çuva
la baliğ olan dünya kahve istihlaki 
yekunu olan 23 - 24 milyon çuvalc his 
olunur derecede geçmektedir. Brezil
ya, kahveyi tahrip etmeğe devam 
ediyor. 15 Eylüldenbe:i denize atılan 
miktar 200 bin çuvaldır. 

Suriyede pamuk reko!'tesi: - 934 
senesinin 20 bin balyesine mukabil 
935 te 80 bin balyedir. Bu veıhile 
memlt-kete 934 te giren 5 milyona 
mukabil 935 te 18 - 20 milyon girmiş 
olacaktır. Pamuk ekilen arazi 230 bin 
dönümden 270 bin dönüme çıkmı.,tır. 

sir 560 Lr., vadeli 2 Teşr. 560 Lr .. 
Fransa hazır ilk tasir 510, vadeli 510 
franga satılmıştır. 

YUN 
MARSIL YADA: 
Anadolu yıkanmış 8. - 8.50. yı-

kanmamış 4. 50 - 5.50 franga satıl
mıştır. 

ti. Beşinci katta oturan kiracılardan 
biri, öğle vaktinden biraz önce, ikin· 
ci katla üçüncü kat arasında, bir ka
dına rastlamıştı: bu kadın merdiven
den hızla inmişti; bundan başka o ki
racı: 

- Bana öyle geliyor ki üçüncü 
kattaki ka~ılardan biri de hemen o an 
de kapandı, demişti. 

Kadın, herhangi bir aile kadını gibi, 
gayet basit bir surette giyinmişti: fa. 
kat kiracı onun yüzünü de göreme -
mişti: 

- Zannederim gizliyordu, diyor -
du. 

Moleon bu:ıları anlattıktan sonra 
ilave etti: 

- Adliye hekiminin söylediğine gö 
re Eliz Masson sabahleyin öldürül -
müş. fakat hekim, kızın sıhhati iyi ol
madığı için, teşhisinde iki üç saatlik 
bir yanlış olacağını da söylüyor. ~a
tilin herhalde eli değmiş olması la -
zımgelen eşyayı da bir kere tetkik et-

tik, parmak izi bulamadık. Eldiven 

ku11anılmış olacak. 
Nikol bir köşeye oturdu; dikkatli 

dikkatli bakıyordu. Gözü, odayı usu
lü dairesinde araştıran.ziynet eşyaları 
nı birer birer lcaldırıp bakan, duvarla
rı muayene ede.ı ve perdeleri silken 

. 
BORSA VE PiYASA 

26 lkinciteşrin SALI 

PARALAR 
Al .. --

Sterlin 620,-
Dolar 124,-
20 Fransız Frangı 167,1-2 
20 Liret 165,-
20 Belçika Frangı 82,-
20 Drahmi 22,1-2 
20 İsviçre fr. 813,-
Florin 82.-

20 Çek Kuron 93,-
Avusturya ııilin 22,-
Mark 33,-
Zloti 22.-
Pengo 24.-
20 Ley 14.-
Leva 22.-
20 Dinar 52.-
Yerı 33,-
İsveç kuronu 31.-
Altm 937,-
Mecidiye 52,75 
Banknot 234,-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovakya kuronu 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pcnıro 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cl'rnn•ctl 
Isveç kuronu 

• 

ESHAM 
te Bankası MÜ· 

N, 
" " H. 

Anadolu % 60 
.. 3 100 

Sirketihayriye 
Tramvny 
Bomonti - Nektar 
Terkos 
Reji 
A'lan Çimento 
Merkez B~nkası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Değirmencilik 
Şark eMrkez Eczanesi 

• 

··~ 623,-
126,-
167,-
170,-
84,-
24,-

816,-
84.-
96,-
24-, 
36,-
24.-

25.-
ıs.-
23.-
54.-
35,-
32.-
938,-
53.25 

236.-

ltapuut 

12.06 
620,50 

0,79,44 
9,79,57 
4,69,80 
2,45.80 

63.34.60 
1,17 ,47 

19 20.25 
4,25,16 
1,97,38 
4.11.-
4 ~1.40 

63,77.55 
34,9f\.3S 

:a.7130 
10 .cıs 

3,12,12 

91.-
9.10 
9,85 

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

8,25 
14.75 

2,20,-
8.85 

61,50 
23,50 
8,50 
9,75 
4,20 

TAHVİLAT 
~lhtırn 

hacıo1u ve :n~--
" II 

Anadolu miımessil 

i0,75 
~'(' 

43,50 
45.90 

İSTİKRAZLAR 

Türk Borcu I 
" .. il .. .. nr 

İstikrazı dahili 
Ergani 

25,20 
23,20 
23,40 
94.-
95,-

ZAHiRE BORSASI 

Istanbul Tecim ve Zahire Borsasın 
da diln muamele gören maddeler şun
lardın 

Cinıi Kt. P. Miktarı 

ARPA 
Yemlik çuvallı 5,25 25 T. 

BUôDAY 
Sert 7,20 178 T. 
Yumuşak 8,20 16~ T. 
Ekstra -.-
Çavdar 5,35 35 T. 

WSIR 
Sarı çuvalu 6,- 38 
Kepek -.-
Yulaf -.-
Kuşyemf -,-
Keten tohumu 8,5 15 T. 

AFYON 
İnce -.-
Kaba -.-

NOHUT 
İspanya -.-

1 İç sivri 
FINDIK 

-.-
Kabuklu -.-

CEVIZ 
1ç 38,-
Kabuklu 13,-

TİFTİK 
Oilak -.-
Deri -.-
Kaba -.-
Sarı -.-

YAPAK 
Anadolu kırkım 44,-

YÜN 
Yıkanmış (ııüz) -,-

BEYAZ PEYNİR 
Tam yağlı 
Yarım yağlı 
Yaisız 

-.--.--.-
KAŞAR PEYNİRİ 

Yağlı 
Yaisız \ 

-.--.-
ZEYTİNYAGI 

Ekstra -.-
1 inci yemeklik 
2 inci yemeklik 
Sabunluk 

37,--.--.-
NEBATlYAô 

Pamuk tasfiye 
Susam tasfiye 
Bezir pişmiş 

31,20 -.-
30,

UN 
Eks. Eks. 
Ekstra 

72 k. 1200,-
1050,-
960,-
770,-

I inci yumu. 72 k. 
1 inci sert 

Cava 
Cin 
Hindia 
Seylan 

BORSA DiŞi 

ÇAY 
(Kiloıram heaahiledir) 

Kş. S. 
260,-
-.-

285,-
265,-

DEMİR VE ENVAI 
(Kiloıram heaabiledir) 

Kş. S. 
Camlık, köşebent 
Dörtköşc, lima, yuva. 
Mıhlılc, silme 

-.--.·-,-
Potrel -.-
Siyah çember -.-
Yuvarlak (6 mm. ve a,aiı -.-
Siyah saç" 
Karfiçe 
Çinko 

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

DERİ "İşlenmi§ .. 
(Kiloıram hHahiledir) · 

Sığrr 
Xş. S. 

I 120,-.. f. ... -ıı ıo5,-
Manda I 115.-.. ~l ıoo~ 

Me,in 

Elvan I ad 60,-.. II " 40.-
Beyaz çekmı 1 .. 50,-.. .. lr .. 3S-
3ıı.htıyan 

Elvan ! .. 75,-

" 
n .. 55.-

Beyaz I " 50,-
.. lI ,. 55,--

KİTRE 
(Kilorram hcıahiledir) 

Kş. S. 
Fi yor -.-
Beyaz l 115,-

.. II 95,-
Piyanto 54,-
Şarı 45,-
Galo -.-
Çamurlu 20,-

PATATES 
(Kiloıram heaabiledir) 

Kş. S. 
Kaba 5,50 

Ekstra - Ekstra 4.50 
Ekstra 3.50 

Kı. S. 

SABUN 
(Kilorram hHabiledir) 

1264 K. 
17765 K. 

52960 

3151 

16610 

1898 

35 c. 
78 Ç. 

641 c. 
267 Ç. 

Kş. S. 
360,-
-.-

350.-
360,-

Kş. S. 
8,50 
7,75 
8,50 
7,50 
9.50 
8,50 

16,50 
12.50 
12,25 
28,-

Kş. S. 
150,-
125,-
125,-
110,-

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

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

Kş. S. 
-.-

125.
ııo.-
60,-
47,50 
35,-
22.-

Kş. S. 
67,-
6r-
5,

Kş. S. 

DARI 
Beyaz -.-
Susam 15,30 

Zeytinyağmdan I 
11 

20 T. Pirina "yaimdan 

Kş. S. 
24,50 -.--.-

Kş. S. 
25,50 
23,50 
18,-

bir polis memurunda idi. Artık kulla
nılmayan hasır bir cigara tabakası açı 
lıp boşaltıldı. içinden on beş tane ka
dar soluk ve kötü fotoğraf çıktı. 
Bunları Nikol de gözden geçirdi. 

Bunlar bir gezinti esnasında arkadaş 
arasında çe'kilen şu amatör fotoğrafla 
rındandı. Eliz Masson arkadaşları, bir 
takım figürantlar, kız erkek mağaza 
satıcıları .•. Fakat tabakanı.1 altındaki 
ince kağıdı kaldırınca dörde kıvrılmış, 
ötekiler gibi olmakla beraber onlardan 
daha iyi çekilmi~ bir resim daha bul
du, Nikol bu resmin Baltazar sinema
sında ve beya\ köşkte birtakım esrar 
engiz hadiseler çıkaran kadının resmi 
olduğuna hemen hemen, emindi. Ta
bakayı cebine yerleştirdi ve ondan 
kimseye bahsetmedi. 

DÖRDONCO KISIM 

TEVKİFLER 

-1-

şeyler konuşuldu. Şimdiye kadar iki ö 
lüm vak'asına sebep olan müdafaa tah 
villeri işi halkı heyecana düşürmüş -
tü. Bundan başka bütün bu biribirini 
nakzeden hadiselerin gürültüsü ve kar 
gaşalığı, inanılmaz faraziyeler, esas -
sız ithamlar ve heyecanlı dedi kodu
lar arasına Arsen Lüpenin ismi de ka 
rıştırılmıştı. Hem de bütün bunlar bir 
hafta içinde, üst üste gelmiş şeylerdi. 

Komiser Moleonun raporunu dinle
mek için bizzat gelmiş olan Emniye\ 
Di·ektörü: "Çabuk olmalı ve hemen 
bu işi başarmalı" dedi ve ayrı ayrı her 
kesten azami gayret beklediğini söy

ledikten sonra çıkıp gitti. 

M. Validu öyle çabuk karar vermek 

ten kaçar. işi hadiselerin akışına bı
rakmak daha doğru olacağına inanır 
bir adamdı. Homurdanarak: 

- Çabuk olmalı imiş 1 dedi. Dile 
• kolay. I>ir kere işe nereden başlana

cak? Bu iş nasıl başarılacak? Insan 
' hadiselerle karşılaşınca ne düşünece-

Adliye zabıtası direktörünün hazır· ğini şaşırıyor, hiç bir şeyden emin o
ladığı topl~.ıtı, bu işe memur edilmiş, lamıyor. Bir dakika önce hakikatin ta 
istintak hakimi M. Validunun oda:>ın kendisi sa.ıdığı mülahazaların yığılı 
da oldu, M. Validu beyaz köşke ~i- verdiğini görüyor. 
dip orada tetkiklerine başlamış ve bir Bir kere müdafaa tahvillerinin ça-
kaç şahit dinlemişti. hnması ile Lesko babanın öldürülmc-

Toplantıda doğrusu hayli karışık si arasında bir ilişik bulunduğunu ke 

HiKAYE Cart; Curt Ömer 

- Hasan, bilirsin beni, kafam kı-
zarsa baUamı bile dinlemem\ 

- Atma. 
- Atarım. 
- Atınca böyle atmalı. 
- Hasan! 
Hasanın arkadaşı, kabadayı Omer, 

Hıristakinin meyhanesinde her ak
şam yeni bir kahramanlık macerası 
anlatır. İpten, kazıktan kurtulmu~ 
külhanbeylerinin arasında, ipe sapa 
gelmez palavralar söker mi ya? Polis 
sicilinde tek bir sabıkası yazılı olmı
yan ne idüğü bellisize metelik verir
ler mi ya. Omere, gayet haklı olartk 
mahallenin külhanbeyleri "Cart Curt 
Omer., adını veriverdiler. 

Ömer, ciddidir. Gerçi hiç itlik şa
nına uyar bir vak'ası yoktur ama ge
ne ona kar~ı tuhaf bir hürmet, bir 
saygı duyarlar. Sade onun yürüyüşü 
değer. Ona bu güuhun içinde içerli
yenler yok değil ama, Basanın hatırı 
büyük. Çünkü Hasan dayı, zamanın
da tulumbacı reisliği yapmış eski bir 
külhan beydi. 

- Vallah Hasan, senin güzel ha
tırın olmasa, o Ömer keratasının 
çoktan canını cehenneme yollardım. 
Ulan, gelmiş bana maval okuyor ölü
sü kandilli. 

Bir akşam Omer, gene Hıristakiye 
gelmişti de meyhanedeki bütün arka
daşlarına rakı ısmarlamıştı. 

- Ne o Omer, bir vurglfnun var 
galiba. 

Ömer de gayet sade bir tavırla: 
- Zengin bir moruk vardı. Yolu

nu bekledim. Tam <h%mOen geçeceği 
zaman kamayı yerleştirdım. Kuyrugu 
titretti. Aradım Ustiinti lraşını, herifin 
üzerinde sekiz papel _sıktı. 

Öm rin ley.lı!fUIC söyliyenler, bu 
hovardalığa da şahit olunca, bir par
ça başka dil kulanmağa başladılar. 

- Yaşa be Ör,.u•P 
- firR:adaşlara birer karafaki da-

ha. 
Hepsi hayret içindeydiler. Ömer o 

gece hikayesini anlattığı sekiz liranın 
sekizini de orada eritti. Arkadaşları
nın borçlarını da ödedi. 

İpsiz Murat, Aynasız Çakır, Çatık 
kaşlı Mustafa, Tüysüz Mehmet, hepsi 
Hasana: 

- Hasan dayı, seninki itibarını 
doğrulttu, dediler. 

Hasan dayı: 
- Yallah Ömer iyi çocuktur be, 

dedi. 
Ama ne bir moruk cesedi bulundu, 

ne de Ömer. zabıtaca arandı. Hiçbir 
ses sada çıkmadı. 

Bunun için, loncanın içinde onun 
kabadayılığına hiç inanmıyan ve ka
naati hi~ defişmiyen biri vardı: Zı
pır Ali. 

Zıpır Ali, "Ben onun foyasını mey
dana çıkarırım •. Bence Ömer sıfırdır. 
Hepsi palavra. 

Hasan dayı da zaten ona inanmaz 
ya, fakat ne yapsın ki Ömer en iyi ar
kadaşıdır, uzak yakın şöyle akrabalık 
da var aralarında. 

sin olarak isbat eden hiç bir şey yok
tu. Alfon Adigran ile daktilograf Er
nestin kendilerinin de geçici bir rolle
ri olduğunu inkar etmiyorlardı. Fakat 
Şasen kadın itiraz ediyordu; onun 
Lesko baba ile samimi münuebetleri 
bulunduğu her ne kadar isbat edilmiş
se de sarı zarfın oradan sonra nereye 
gittiği bir türlü anlaşılamıyordu. Bu
nun içindir ki Baron Dotrey aleyhin
de bir takım kuvvetli deliller vardı 
amma cinayetin sebeplerini iyice an
lamak kabil olmuyordu. 

Hem Lcsko babanın öldürülmesi 
ile Eliz Massonun öldürülmesi ara -
sında nasıl bir rabıta bulunabilirdi? 

Komiser Moleon: 

- Sözün k•sasr, dedi. bütün bu iş
ler ancak müfettiş Nikolün tuttuğu 
yolla biribirine bağlanıyor, o, geçen 
pazar işe Baltazar sinemasından baş
ladı ve bu gün de, hızını keşmcden, 
Eliz Massonun cesedi başına vardt. 
Demek o. kendi tefsirini bize zorla 
kabul ettiriyor. 

Nikol hiç sesini çıkarmayıp yine a
deti üzere omuzlarını Eıilkti. Bu ko
nuşmalar onu pek sinirlendiriyordu 
Onun inat edip susması üzerine mü
nakaşaya nihayet verilıii 

Arasıra, ona nasihat ta eder. 
- Ulan Ömer, atma •. 
Huylu huyundan vazgeeçr nıi? 

Ömer, hep o Ömerdir. Bir akşalll 
Ömer: 

- Çocuklar ayrılmayın, bu geee 
bir vurgunumuz daha var. . 

Dedi ve bıçağını kuşağına yerleşt~· 
rerek meyhaneden dışarı fırladı. }:)ır 
saat sonra geldi: 

- Hayrola Ömer. 
- Bırak birader, herif çakmış, ya-

nında iki polisle evine geldi. 
Bıyık altından güldüler. 
Zıpır Ali: 
- Ben size demez miyim, atıcı• 

nın biridir o. 
Ertesi akşam gene Ömer: . 
- Çocuklar kıpırdamayın yerinıı:· 

dent bu akşam muhakkak. 
O akşam da beklediler. Ömer boŞ 

geldi. Zıpır Ali: 
"- Ulan, şu karatanın foyasını 

meydana çıkaralım,, diye üç arkadaŞ~ 
ile söz birliği yaptılar ve tam öınc~' 

- Bu akşam gözümde kan t~t.u• 
yor. Herifin leşini sereceğim. Bıl.ır• 
sin Hasan kafam kızarsa babamı dın· 
lem em. 

Zıpır Ali ve arkadaşları içlerindent 
- Yavaş gel, dediler. 
Ömer, gene bıçağını kuşağına yer• 

leştirdi. Fırladı meyhaneden. Zıpır 
Ali ve arkadaşları da arkasından. ga• 
ranilk bir sokak başına gelince Ölll:r 
durdu. Ötekiler de. Ömer onların gr 
~etlediklerinin farkında değildi. P. 1 

ile arkadaşları, yanlarında çuvald;~ 
büyUcek bir torba t~ıyorlardı • .
toru nın ı!ruıı; !ıı ......... ~..,A--· -·~> .. ~ 
dl Arka sokaklardan Ömerin önU

11 
• d ra· çıktılar. Ömert tam bıçağına sal 1•8ıı 

""g~ı sırada onlar ramur dolu çu'" 
vcı :s • rıı· 
ömerin suratına attılar. Neye. ug in 
rl•ğ<nırı farkına varamıyan öıııer •1 
elinden bıçak düştü. Zıpır Ali bıÇ8:. 
da alarak tabanları kaldırdı ve Ölll 
ri beklemeğe başladılar. c-

Biraz sonra Ömer geldi. Başına grı• 
len bu feci maceranın kahramaııla·ği 
nın arkadaşları olduğunu bi:rneddi.. 
için, cakasını hiç bozmadan ılerle d~ 

- Hayrola Ömer, bu ne hal? de 
ler. ı..;şi 

Sormayın, karşıma beş :· • 
çıktı. Ama çamurların içinde bogı.ıŞ 
tuk, beşini de yere serdim. . di· 

- Gene bıyık altından gülümse 
ler. 

- Papel den haber ver. .. ··rt· ··cru 
- Ulan kerataların beşi de ~.u .. bıJ• 

müş. Bir tanesinin cebinden dort ııı
çuk papel çıktı. Hıristaki arkadaŞ 
ra birer karafaki. re· 

Peki ama gözlerinin önünde ce İÇ 
yan eden bu kabadayılık vakal!n~~raı 
yüzünü "bilenler, bu neticeye 

1 ı.ı1' 
şaşmadı değiller. Zira bu dört bılÇjsi, 
lira nereden çıktı. Ömerin ise n:liği. 
var, ne de babadan kalma rnet 
Bu parayı Ömer nereden buld~·. 0 • 

1 Ö · • "b ı ıÇll'l Bu para arı, merın ıtı ar dan 
na Hasan dayının verdiğini sonra 
öğrendiler. 

an .,e 
da işbaşından tamamile ayrı~rnıY ttere 
sadakatlerine, gördükleri hızrne 1<erı· 
mükafat olarak yine de na sıra darı· 
dilerine bir iş verilen memurla~ se· 
dı. İhtiyar Larmona, Nikolü ço ği İŞ 
verdi, ona hayran ve onun ver;~:ol o· 
leri görmeğe daima hazırdı. N 1 

na: bkhr 
- Sen, Eliz Massonun nası.~ \clıl' 

yat sürdüğü hakkında mürnkU11 
•
0 ııeıtı 

ğu ka r malftmat almağa çal.ış. pot· 
bir de bak, acaba o:ıun Maksırnh~ 5ıı· 

- d .. da ~ • reyden daha çok hoşlan ıgı. d 0g· 
mimi bir aşıkı var mıydı? onu a 
ren. . •• sablllt· 

Paza'"tesi günü Garşa gıttı · nınd~ 
leyin Eliz Massonun a1?3rtırrı~ald!tlı 
tahkikat yapmış olan istınta\r1<oli.itı 
de öğleden sonra Garşta. ı. ınıı.· 
ve~diği malumata göre, cinayeti 

hallinde tatbik ettirdi. . tan na: 
Bu sahneye davet edilmış 0 

1§ıııetl 
ron Dotrey hiç bir .h~ye~n f~ıı içit1 
göstermedi ve kendın~ mu~a brcııt<U· 
ı!Österdiği ~iddet iyi hır t~sır ürı 5011· 
Amma onun, cinavetten bır g obildt 
ra, Güney Garı civarında otorrı. T:",,111 

"b"ydı r• 
görüldüğü isbat edilmiş 1?1 1 "1 Jcıt5' 

Pazar günü evine emniyet direktörlü
ğünün eski memurlarından birini ça
ğırtı; bu adam tekaüt olduktan sonra 

d,. bulunan hazır iki valizle youp11c:· 
keti, onun aleyhindeki en ağır ş 
leri kuvvetlendiriyordu. rl 

J Arkası va 
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Galatasaray - Güneş 

Yurnu"t 

Gelecek haftadan itibaren fut bol miiva· 
zenesinde yeni bir vaziyet hasıl oluyor 

Yuın a mı tavuktan, tavuk mu 
gisin~rtadan çıktı gibi hangisinin han
sarayı:n ç.~ktığı belli olmayan Galata
neıerd Guneş takımları, nihayet, se
la§ı en sonra, gelecek pazar, karşı
kıınf~rlar. Bu hadisenin muhtelif ba
Yokt rdan ehemmiyetini tafsile lüzum 
kın ur. Her iki tarafın üç seneye ya
lerindzahandanberi süren faaliyet
nuı a e . ep bu mukadder ka·şılaşma
du,u rnıı ve müessir olmu§ olduğunu 
~hem n~ek, . yapılacak maçın büyük 

F'l ınıy;tıni anlatmağa kafidir. 

Hangisi ağır basacak? 

tırrr: ~akı, bir kısım Güneşliler, araş
nı, af a artık mahal ve lüzum kalma
taycı°a,~" se~e!>lerden dolayı Galatasa
tıya b~ekıldıkten ve ayni renkleri ta 
futb nl ır klüp teşkil ettikten sonra, 
han °. ?11;raklıları, ikiye ayrılanla-dan 
?nü gı~ının daha kuvvetli olduğunu 
dı}a~a a~.aw':~ ve merak etmeğe başla
açık · ~ugumü halledecek ve vaziyeti 
bir tügo~t~recek bir karşılaşmaya ise, 
ltü b'rlu ımkan bulunamıyordu. Çün
nı; ır taraftan Galatasaraylıların bu 
ruı!tan, her nedense çekindikleri gö
de uyor ve diğer taraftan Güneşliler 
rıı~ eski Galatasaray takımından ay
doldış oyuncuları nizami müddetlerini başlarsa, işte o zaman, vaziyet büs- ı Jeceklerdir. 
hakkurınadıkları için, kendilerini mu- bütün şekerrenk olabilir ~e Y.i.ne .. iş.~e 3 - Tartılma, Galataıaray klü. 
tecekat yenilme vaziyetine dfü~Ü· o zaman, seyreyle sen gumburtuyu ! bünde aat 14 ten 16 ya kadardır. 
dı ır maça girmek istemiyorlar- Amma, Galatasarayın vaziyeti nasıl e 
'0 aksayabilir? Evet, nasıl aksayabilir, lıtanbul Atletizm heyeti Batkan-

kad alatasarayın bu karşılaşmadan ne o Galatasarayın vaziyeti ki, kuvvetli- lığından: 
bir ~r ~~kindiğini gösterecek deliller dir ? 1) Müttefik klüplerin atletleri i-
bUird~gıl, müteaddit olarak gösterile- Şu suretle: çin kıt jimnaıtik idmanlanna Be • 
•cı.a 1

• Bu cepheden olmak üzere, me- Meseli geçen günkü gibi oyuncu - yoğlu Halkevi aalonunda cumartesi 
Cdild'evvela Güneşin rengine itiraz larından herhangi biri veya ikisi. şu ve çartamba akıamlan devam edil
itir ı. Güneşin, bir takımın rengine veya bu sebeple oynamayınca, vaziyet mektedir. 
di:: .e.dilir mi? rdilmez amma. edil- güçlctir. Nasıl ki evvelki günkü maç 2) Heyetiniz atletlerin kroı kan. 
ile ıtıraz suya düştü, neticede baha- ta yalnız bir Necdetin eksikliği bile, tri idmanlan için de pertembe ve 
itir:eya noktai nazar kaybedildi. Bu vaziyeti güçleştirdi, hatta altüst etme- pazar günlerni tesbit etmiştir. . 
ile iz kabul edilmeyince, bu sefer, Gü di mi? 4) Pazar günleri aabah (9) da, 
!irıl n .teşekkülüne itiraz edildi. Güne- Evet, takımın herhangi bir aksak- Perıembe günleri akşam (4) de 
dit: bır. takımın teşekkülüne itiraz e- lığı, öyle bir meseledir ki, onu da ay- yapılaca.k idmanlar için bütün at • 
ta:r .rnı? Edilmez ama. edildi ve iti- rıca mütalea etmek yersiz değildir. Jetlerin Taksim stadyomunda bu-
<li. ~ıne .~uya ~üştü, bahane kaybedil- * * • lunmalan laZ1mdır. 
Sık u ~okmeyınce, bu sefer, Güneıin 5) Kros Kantri idmanlan 28·11-
tat:akbıleceği takımı bellti zafa uğ- ,.. • ... - .... - ... -------·ı 935 de baılıyacaktır. 
l'un a maksadile, şimdiki Güneş o- B i L O İ R i K LE R 6) Kros Kantri idmanlarma an -
ta t~l.arının Galatasaraya eski aidat- ---=-- trönör Louis ve Prak nezaret ede -
ta~a ılışikli oldukları söylendi. Bu iti- T. 1: C: 1: İstanbul Bölı•i Bolu ceklerdir. 
'nak' .Y.Urüyebilmt>k imkli.nr bffl\kma- Heyetinden: 7) Taksim stadyomunda sıcak su 
~ ~5ın, oyuncular ayda 25 kuruş 1 - 15 Birincikanun 1935 Pazar ve ıoyunma odaları temin edilmit -
le~ -··~;-iri~m:lilr aidetlarmr-mnmr• " "_.t 18.30 da Beyoilunda Ga tir. 
art ~eınesine yatırdılar ve meselenin latasaray klübü salonlanncla boks 8) Mart nihayetine kadar devam 
•an'. halledildiğini sandılar. Fakat in- teıvik müsabaka lan yapılacaktır. edecek olan kroa kantri idmanlann 
~in ısternezse, hangi mesele halledilir? 2 - Federe ve gayri federe bütün da klüplerimizin bütün atletlerinin 
Yi ;enaleyh, Galatasaray da, mes;le- boluörler bu maçlara İştirak edebi- bulunmaları lüzumu tebliğ olunur. 
k~aha u~tmak ~i~ yani Güne~e ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hile'11aş1?'~m~k için ayda bir lira hesa- Yen 
1
• Gayrı· mu·· bad 

1
•1 llib on ıkı lıra yatırılmasını istedi ve 

% :Yet on iki lira yatırıldığı zaman. 

tıı,,.e~e:- de. 7"1iiddetin nizam·n dolabil Yaptı rı laca k Bonoları 1ıtıl ı ıç~n tarihin ancak 12 liranın ya-
'ııı/~aga .haşlandığı günden sayılma-
fı.ıtb ııtedı. Itte bu ve daha bu gibi v ı y • 
alJftkldc.n ziyade ilmi muhasebe ve ta- a p u r a r a 1 n e 
taitı eden hesaplar yüzünden Güneş 
bıı strıı maçlara ı?iremedi. Ve nihayet H ı k D • • • • 
! la ene birinci kümeye alınma sile kar az 1 r 1 u şu yor 
.4.rı~~ak imkanını, fırsatını elde etti. 
<101~ · oyuncularının nizami müddeti 
tağı ~~ığı ve 26 Kanunuevvelde dola
Caı ıçın, gelecek hafta oynayacağı 
ile ~tksaray macına kuvvetli bir karlro 
~il 1 rnak imkanı da elde edilemedi. 
~ar~~tetJe, gelecek hafta Güneşten, 
he k ·Rıza, Rebii, Necdet oynayamı
da : lar demektir ki, Galatasarayın 
tttti'llelerdenberi istediği bundan iba
Cu11, ~e bu noktada maksadrna, yani 
tı.ıau §ı zayıf zamanında yakalamak ar 
lir. nda muvaffak olmuı addedilebi-

:0 
ti}'c emek, akıl, 1'ıantık ve bütün riya-
)ızı 'kkuvvetli çıkacak bir Galata sa · a
lla.~ Uvvetlenmesine şimdilik nizam
•i, a c ınüsait olmayan Güneti yenmc-
~:~k ,bir gün meselesidir. 
t t. 

ı. oret, herşey iyi amma, işte şu nok-
ç .. rnasa ı 

hak1~nki.i lik maçlarının geçiş tarzına 
llcşi 1raa, şimdiye kadarki vaziyet Gü
lıiıe 11• hatta bugünkü zayıf halinde 
la}' 'h Galatasaray tarafından öyle ko
tCiatc azrnedilebilir lokma olmadığını 
(\;ıllh t~ektedir. Lik maçlarının başın
l::yub~ı bu ,takım Süleymaniyeyi 4-0, 
2.ı }' 6-ı. Vefayı da daha geçen gün 

.f\~llrniştir. 

....._ ına denecek ki: 
t•y 1:Yni Süleymaniyeyi Galatasa

l) ~ - 1 yenmedi mi? 
"tin ~,..u, doğru amma, Süleymaniye
Qtaaa neşe karşı çıkardığı takım, Ga· 
li raya çıkardığı takım mıydı? 

tı Ctkcı b'J' k' S"l . G" 'tin b' • ı ıyor ı u eymanıye, u 
•ı~ Oid ığtınci kümeye alınmasının hak. 
baya bu· ~nu göstermek için o gün aa
bc· topl Utun anasırını seferber ederek 
b ı~er ı8Yarak geldi ve ... yine venildi. 
ahçcn·araftan, Galatasaray, Fener -

daha e ın 6 • 2 yendiği Istanbulsporla. 
Q.ı llıı? ~clki gün, O·O be·abere kalma 
t tc lll" eınek istiyoruz ki, bu iki ne
·hu ttıauk.ayese edilirse. Galatasarayın 
'a bile ~ı ka:l\!1ac~~ı cok muhtemel ~1-
t'tiı:<'ıı galıbıyetın kolay olmayacagı 
,}le Caltahrnin edilmek lazımgelir. 
lllr de atasarayın muhacim hattı, 

• •raaıra oldufu gibi akaamağa 

Yeni yaptırılacak vapurlara ait pro 

je, Ekonomi Bakanlığı tarafından tas
dik edilerek dün Denizyolları idaresi
ne gönderilmiştir. Denizyolları, proje 
yi çoğalta•ak bir haftaya kadar Ingil
tere, Fransa, Almanya, Hollanda ve 
Danimarkadaki vapur güzergahlarına 
gönderecektir. Yaptırılacak v_apurla -
rın sür'at ve teçhizat bakımından 

memleket ihtiyacını karşılıyabilmesine 
çok önem verilmektedir. Karadeniz 
hattı için yaptırılacak vapu.lar 4500 
ve 3200 ton hacminde ve 16 - 16,5 mil 
sür'atinde olacaktır. Karadenize işle
yen bugünkü vapurların sür'ati on üç 
mili ıeçmediği için yeni vapurlar bu
günkü yolculuğu hayli kısaltacaktır. 
Bandırma ve Mudanya için ayrılacak 
gemiler, projeye göre 1700 ve 1000 
ton haddi istiabisinde ve yirmi mil 
süratindedi~. Bu sürat. Istanbul ile 
Bandırma ve Mudanya arasındaki yol
culuğu yarı yarıya kısaltacaktır. Bun 
lardan başka Mersin postası için de 
2200 tonluk ve 14 mil süratinde yeni 
vapurlar yaptırılacaktır. Akay idaresi 
hesabına ısmarlanacak iki yeni vapur 
da 13 - 14 mil süratinde olacaktır. 
Bunlardan biri Adalar ve Yalova hat
tına, diğeri de ~elecek seneden itiba
ren açılacak olan Florya hattına tah
sis edilecektir. Posta vapurlarının 
kat'i adedi fab · ikalarla yapılacak pa
zarlığa göre tayin edilecektir. Proje 
gecikmeden tatbik edildiği takdirde, 
yeni vapurların yapısı azami bir bu -
çuk seneyi geçmiyecektir. Bu vapur
ların 1937 ilkbaharında seferlere baş
lamaları umulmaktadır. 

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

kardeşçe paylaşılır. 

Gayrimübadille~in dileklerini Fi -
nans Bakanlığına bildirecek olan Gay 
ıimübadillet Cemiyeti Genel Sekrete
ri Şahap Ankaraya gitmiştir. Şahap 
Ankarada bazı gayrimübadil saylav -
tarla da birleşerek Finans Bakanı Fu
at nezdinde teşebbüste bulunacaktır. 
Şrıhap Ankaradan Diyarıbekire gitmiş 
olan Fuadin dönmesini beklemekte -
dir. Gayrimübadillerin hükumetten 
istedikleri, mütebaki istihkaklarının 
tevziidir. Bilhassa ş i m d i y e 
kadar birikmiş olan paraların muay
yen bir nisbet dahilinde dağıtılması 
is~eniliv.?r. Ancak bu sayede günden 
gune dufmekte olan bonoların biraz 
yükselmesi temin edilebilecektir. Bo
noların, yüzün son günlerde on beşe 
düşmüştür. 

Hava tehlikesini 
Bilen üyeler 

Ankara 25, (A. A.) - Hava teh
likesini bilen üyeler listesi: 

llhami Mukayyit oğlu, Sivrihisar 
20; lbrahim Yazıcı oğlu 100; Meh
met Tombak oğlu 20; Mehmet Kır
mızı oğlu, Bağçecik köyünden 40: 
Mustafa Mehmet oğlu. Salihli Yağ
basandan 25: Mehmet Süleyman oğ
lu. Beylikliden 20: Mehmet Barut, 
Darasıllıdan 20; Mustafa Karaman, 
manifaturacı 20; HUsnü Kocaçeşmede 

deveci 20; Bedros, Mardin kurumcu 
20; Abdülhamit Hançaro 20; llya 
Yetim 20; Mehmet Abdülaziz Kal
lo 40. 

Keçiburlu gençlerinin 
müsameresi 

Keçiburlu, (Hususi muhabirimiz
den) - Keçiburlu klübünün verdi
ği son müsamere büyüle rağbet gör
müştür. Gençler, bundan cesaret ala
rak yılbaşı için Akın piyesini oyna
mağa hazırlanmaktadırlar. 

Kaynana 
Damadını 
Baltaladı 

' Hadisenin tafsilatı oku-

dukça hayret veriyor 

Evvelki sabah, Haliç Ferıerinde bir 
gencin ağır yaralanmasile son bulan 
bir aile facia11 olmuş· 
tur. Tüyler ürpertici 
hadise şu suretle mey 
dana gelmiştir: Fe
nerde Hamami Mu
hiddin mahallesinde 
Karapapak sokağın -
da 5 numaralı iki kat 
lı bir ev vardır. Bu
rada Silahtarcıja elek 
trik fabrikasında ça
lışan Hüseyin ile ka
rısı Saffet oturmakta 
dır. Ailenin bir tek kı 
zı olan Naciye, bir se Kaynana Saffet 
ne önce V cfa orta okulundan mezun 
Omer Seyfi adtnda bir gençle evlen
dirilmiştir. Evlenişinin ilk günlerinde 
Beyoğlu ilçebaylığr tayyare kurumu 
şubesinde 25 lira ücretle işe alman 
Seyfiden birkaç hafta evvel kefalet is
tenmiştir. Seyfinin geliri olmadığı için 
bittabi bu kefaleti verememiş, bunun 
üzerine işinden çıkarılmıştır. Seyfi ye 
ni bir iş tutmak istemiş, nihayet son
r.a maaşa geçirilmek üze·e Taksim 
kamunbaylığmda çalışmaya başlamış
tır. Seyfi, hergün gidip gelmesine rağ 
men para kazanamamıştve hazır yiyi
ci mevkii.ne düşmüştür. Gencin bu du
rumu aile içinde gizliden gizliye de
dikodu mevzuu olmuş ve yavaş yavaı 
çocuğa gösterilen iyi mlıamele kesil
miş, bütün suratlar asılmıştır. 

Kayın valde çılııııyor 
Omer Seyfi, bu yoksulluğun acı SO· 

nuçlarına boyun eğmiş ve bir geçim
sizlik çıkarmak istememittir. Fakat, 

\ 

Yaralı damat ha.tanede 

son zamanlarda geçim dedikodusu tek 
rar kendini göstermit ve kayın valde 
Saffet işi açığa vurarak damadına çı
kışmaya başlamıştır: 
"- Sen kızıma bakamıyorsun. Se

ni, süs diye almadık ya ... Karını bı -
rak .. 

Evvelki sabah daha yataktan he • 
nüz kalkan Omer Seyfi, kaynanası
nın hiddetine meydan vermek isteme
miş. ftkat ihtiyar kadın durmadan söy 
lenmiş, atmış, tutmuş ve parasız da
madının kalbini kırmıştır. 

Balta iatiyor 
Seyfi, buna da büyük bir tahammül 

göstermiş ve hiç kimseyi rahatsız et
meden Saffetin odası yanında bulunan 
abdesthaneye girmiş, yüzünü yıkama
ya başlamıttır. Kaynana, tam bu sıra
da kapıya doğru • sezdirmeden • yak
lawnış, damadının yüzü sabun köpük
leri içinde iken eline geçirdiği baltayı 
Seyfinin kafasına indirmittir. Biçare 
damat. neye uğradığını blcmemi§, eli 
le sildiği köpüklerin arasından kapu
da ko·kunç haliyle duran kaynanası
nı görmüttilr. Seyfi, Saffete hiddetle 
bir tokat atmıt ve o sırada üzerine 
gelen fenalık neticesi oraya yığılıver
miştir. Gürültiiyü işiten ve kapının ö
nünden geçen komşulardan biri vazi
yeti polise anlatmış ve yetişen memur 
lar Saffeti yakalamışlardır. Kaynana, 
işi inkar etmek istemiş. ve: 
"- Birdenbi:-e bir çığlık işittim. 

Sofaya koştum. Yabancı bir ada112ın 
damadımın kafasına balta iTe vurup 
kaçtığını gördüm,. demistir. 

Zabıta memurları, kadının bu ya -
lanlarına inanmamıılar ve her.l•n tah 
kikata başlıyark eski husumeti ve o
nun sebeplerini meydana çıkarmışlar
dır. Omer Seyfinin batından aldığı 

derin yara, tehlikeli iÖ·üldüğü için 
genç Balat Musevi hastanesine kaldı
rılmııtır. 

Bir aile f aciaaı daha oldu 
Dün akşam saat 19,30 da bir aile 

faciası daha olmuı. Arap camiinde o
turan Mehpare adında bir kız büyük 
kardeşi Hakkı tarafından yaralan
mıştır. 

7 

Staviskinin Muhakemesi 

On Parasızlıktan, On Mil
yonlara Çıkışın Ve Tekrar 
Kötüye Düşüşün Romanı 

Madam Staviski hazan bir zevce, bazan bir anne ve 
hazan en lüks hayatın kadını hisleri ile mahkemede 
bütün bu serencamın hikayesini yapıyor .• 

[Madam Staviaki'nin muhakemeaine ait ilk tal•ilat ve intıbalan 
dünlıü aayrmru/a vermiıtik. Bir roman kadar ca.J:ip ve meraklı 
olan bu muhakeme celaeleri için gelen yeni talailatı bugün de 
olduiu gibi veriyoru.J::] 

Salonda Madam Sta 
viski, göze çarpmı
yan bir köşede otu
ruyordu. Fakat din
leyicile· de o kadar 
çok tahassüs ve me
rak vardı ki, daha 
celse açılır açılmaz, 
')ütün gözler Madam 
Staviski'ye çevrilmiş. 
ti. Davanın yegane 
kadını olan Madam 
Staviski, ölmüt do
landırıcının hatırası
nı temsil etmek gibi 
ağır bir yük altında 
idi ve bu tek kadın 
heyecan, macera dolu 
bir aile hayatının en 
iyi malumattan de
ğilse bile canlı bir şa 
hidi idi. O bir zevce, 
bir anne idi. Davanın 
ce:-eyanına hakim o
lan ölü Staviskinin 
hayali onun da dal
gın fakat gözle görü
nen düşüncelerine ha 

En lülu hayatın #tadını Madam Stavialti buydu 

kimdi. Uzun boylu, narin endamiyle, 
Madam Staviski her§eyin fevkine çı
kan müsamahakar bir hüzün, ı.ldatmı
yan bir melal taşıyor. Bu, vaktile et
ıafında çok gezilmiş, fakat artık rahi
beliğe girmiş gibi kaderin önünde bo
yun eğmiş, sabretmeğe kar.ar vermiş 
kadınların hüznüdür. Onun matem du 
vağına şimdi, kendisini tırmalayan ve 
haris bakışlardan muhafaza eden öl
çüsüz bir mağmumiyetin duvağı da 
ilave edilmiştir. 

Yalnız, salonda değil, Adliye kori· 
dorlarından bile geçerken etraftan fı
ııltılar duyuluyor: 

- itte Madam Staviıki ! 
-Ya! .. O mu? 
Bir dava ile bir tiyatro arasında Ö· 

nüne ge~ilmez bir yakınlık 'Olduğu için 
meral..lılar onu bir sahne yıldızı gibi 
görüyorlar ve hükümlerini ona göre 
veriyorlar. 

Ann• uıtırobr 
Onu Moro - Giaferri müdafaa edi

yor. Ne diyecek?{ Kocası bir dolandın· 
cıdır diye bir zevce ve bir anne kanu
ni takibata maruz tutulabilir mi? 

Esasen sadece "dolandırıcı" kelime 
si onu yerinden sıçratıyor, içine dal
mış olduğu kederinden ayırarak İztı
rap içinde kıvrandırıyor. Birisi ölen 
kocasından bah!!edecek olsa, iki bük
lüm olarak ellerile yüzünü kapıyor. 
Sonra, sevilen kadın hatırala. ında re
zalete ait hadiseleri bulabilmek için 
dimdik geriniyor. O, Staviski öldü. 
Kocaaının yerine karısı ödeyecek. Tek 
başına ve mahzun, teıebbüslerinde bit 
kin bir halde ıon ve uzun merhaleyi, 
bu davayı kabul ediyor. Madam Sta
viski. kocasının kabahatinin ne muaz
zam bir çamur seli akıttığını, kaynaş· 
tırdığını görüyor. Madam Staviski. 
hepsini. hatta kocasrnın i' seyahatle
rini başka bir kadınla yaptığını bile 
hıçkırıklarını tutarak dinlemeğe mec
burdur. lşte sorgu yerinde. bir uçu
rum ~ibi heyecanlı bir sükut oluyor. 
Boğuk sesi bir an düzelmeğe çalı§ı· 

yor. Simdi. herkesİn önüııde. hayatı· 
nı anlatmak mecburiyetindedir. 

Rei• aoruyor 
Avukatı Moro - Giaffan, Madam 

Staviski dinlenmeden evvel, şahitlerin 

Şimdi Jtladam Stavi•lti buclur oe 
malaltemede anlatıver 

Pazartesi günü dinlenmesini istiyor. 
Zaten o gün Cumartesidir. Bu istek 
kabu l~diliyor ve reis soruyor: 

- Madam Staviski, siz 4 Haziran 
1903 te doğdunuz. Staviskiyi 1923 te 
tanıdınız. Ne şartlar altında, nasıl ta
nıştınız.. 

- Onu bana dostlarım tanıştırmış
tı. 

- 1926 da tevkif edildiği zaman o
nun uğruna birçok çalıttmız. Siz de ta 
kibata maruz iken, bir ademi mesuli
yet kararı aldınız. Staviski hapishane
den çıkınca da onunla evlendiniz. O 
zaman hiç bir parası yoktu, ne dersi
niz? 

- Doğru. 
Burada Madam Staviski kocasının 

ancak 1930 senesinde bir otomobil al
dığını tavzih ediyor ve reis devam e
diyor~ 

- Kocanızın hali mahkemede bir
çok kanşık işleri -olduğunu biliyor 
muydunuz. 

- M. Paşo 1929 senesinde eve ge
lip taharriyatta bulunmuştu. O za -
man kocam<'lan doğru dürüst işler 
yapmasını rica etmiştim. 

- Size artık hatalarını tamir ede
ceğini vadetti mi? 

- Bunu bana her zaman vadetmiş
ti. 
Vilu ltaw•hn ııvanJ•rdtiı .fÜphel-r 
Şimdi hakim, Staviskinin geçirmiş 

olduğu dehdebeli hayata giriyor. Sa
londaki sükun, zaman zaman öksürük 
ierle tırmalanıyor. Herkeste meraklı 
bir heyecan var. Bizzat hakim bile 
beseri tedbirler alarak sorgusuna de
\•am ediyor. 

- Bu hayattan şüphe etmediniz 
mi? Bu kadar paranın ne-eden geldi
ğini kendi kendinize sormadınız mı? 

- Kocam büvük islere eirişmis ei
bivdi. Bazı akşam kendisinden isleri 
için öte beri sordıığum olurilu. F~kat 
o, karısı ve çocuklarile baska şeyler
den bahsetmeği tercih ederdi. 

MıH~, ... ~tavi11ki söylüyor, susuyor. 
Fakat h~kim ona: 

- Staviskiye karşı beslemekte ol
dui7unu:r: muhabbet ... 

Diyince sözünü kesiyor ve: 
- El'an da. divnr. ona muhabbet 

be111,.m,.kte devam ediyorum. 
Mahkeme .. eisinden sonra. kimse 

Madam Stı:ıvic:1dden birsev sonrnık is
temivor. Herkeste. bir dul huzurun
da dı•·vulan hürmet ve bir nevi hailevi 
tereddüt var. 

Y Or'• ,.'IVA'ln hoJ•rt 
Buna rııcrmen Guebin'iıı avukatı Ri 

bet. 1933 lkincikanununda. kocasının 
kenili11inl' hersevi itiraf ettif;i P'Ün mü
vekkilindt>n bahsldip etmediğini sor
mak istedi. Bu esnııda . ıvr .. nam Stavis 
kinin renl!i uc:tu. iki biik1üm olarak, 
varr baue-ın. vıi!1\dı Et-aftan kosu~a
rak kaldırdılrır. Buna rağmen suale 
cevap vermek istedi ve: 

- Evet, J-J;, r.•ıebrn'in ma$um 
~1Jn~·•n11 •Öyledi. Ne yazık ki, ha • 
ı.: ı. .... ,.,, , 

Celse 16.30 da kapandı . Moro. Gi
afferi !!İmdilik müd:thale etmek iste
medi. Pazartesi şahitler dinlenecek. 

nünl1ri tlnrıa 
Paris, 26 ( A.A.) - Cinayet mah

kemesi • bUı?Ün Staviski meselesinde 
sahitlerin dinlenmesine baslamıştır. 
Eski kısmı adli komiseri Paşo. o za
man Yargutav müşavirlerinden P · eus 
un idaresinde bulunan müddeiumumi
lik finans işleri dairesine Staviskinin 
~ ·eketlerinin bildirnıi!I olduğu· 
nu, fal· .. t bu dııirenin ihbıırlıınnı a· 
zaı itibara almadıeını ııövlemic:tir 
Paıo, Preus'un bu hareketini cok tm• 
ve~li siyasi tesi•ler altında kalmış ol· 
maııma atfetmektedir. 
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Diyarbekirde TAN Objektifi 

Trenin Diyarbekire &irili cunu :ı. ıfatoiraf muhabiri.Din çektifi esimler; Atatürk devrinin 
parlak safhanın mütebariz huauaiyetlerini DiYaıb!!ir ~tasTa &irişini, kordelanın 

llir"üzerindel inli iam hır tüneli gösteriyor. 

ve devriminin şimendifer siyasasına ait bu yeni ve tflJ 
Ali Cetinka~a tarafından kesiliıini, )'Ol intibalarını ~ 

Londrada 
Alman casusları 
Le Matin'ira Lorulra Malaalliri 

bildiriyor: 
Doktor Gor~an teolcili, wiali Al 

man iatilallarat tcılcilôtuun ycıhan • 
cı mcmlelcetlerdelci laaliyeti üa • 
rine na20n dik6ati cclhetrnektedir. 
Geçen ay 20rlında Alman cau•la
rının lnwilterede bQfardıiı iıler 
'ole mühimdir. V • hunlar Kral B•· 
ı "nci Geor••'un jübilesind•n hQf· 
lar. 
Filhalıilca Mayu ayı mrlında 150 

•i~li ncui ajanı lnsift•reye 6ÖM•· 
rilmiffir. Bunlar memleketin muh • 
telif yerlerin• dafılm.,ladır. r.,,. . 
muada Alman donanmcuuun hü.)IÜlt 
••çit remıi #adır'-dlfı HnMlftCia 
ilanlar ln6ilterenin 6iitü modern 
••milerinin ,...unleriai P.....,,_ . 
dir. 

Nihayet Alman cam•lon, l,..ilia 
luı11a liloaııula meocat MIHI tor
pillerin• mah•ıu, tertilHıt WllUa • 
fia teltnile maliimat ele •eçİrmİf • 
lcrdir. Bu tertihat, hiitün fiünyado 
meucut haua torpili atmaia mala • 
•ua ciha~r ar••"" • ıayanı dile • 
Irat hir yenililı teılıil etmektedir. 
Bapn Almanyanın 660 bomhardı-ı. 
man tayyaren uarclır iri. bunlarda 
mel1Cat torpil atma terti#xıtı, /n,i• 
lia icadı olann tor,,;l ntma terti#xıtı. 
nın fam llir laopye.ulir. 

Bu camlafan merlıeai Mandan 
tayyare Uta.yancı ile Wi6t atlaa 
lll"UUUla Tayrnü nehri aiaıu/aJır. 

Almaa fflmlan ~ ııaıruınJo 
lft6ilt8Nflin W oolwicla f6rNnaİnin 
loali~ Londretlo ıe ..... .rerde 
mevcut ~ masl..ıtlan, Lorulro 
itfaiye.inin mülaW. •alanı AarfC 
olJıi• ıeılwler oe 6üüm.t tora • 
lıntlan aporİf edilen lıint,,..a eön • 
dürme tertihatı laalılrattla ....ı.tmet 
alıp Almanyaya görulenniflenlir. 

Zecri Tedbirler 
"Tema.'' d07I: 

Lfmakal..W ffCl'İ tedbirle ... 
tahai• eden "T .. pa,, ıazeteai bu 

iki Kaçak Aslan Bir Şehre 1 

Saldırdı, Ölen, Yaralanan Var 

Parlı. Solr ıazetHi Franaada Baı
rolB'sur-Ceze adındaki küçük bir ka
sabada cambazhaneden Ud aslan kaç
mıt ve tehrl alttllt etmiflerdir. As
lanlardan blrl bir rençberin üzerine 
atl&mlf, rençber elindeki elektrili bay 
vanm &Grille tutmak ıuretile aılan 
yolunu dellftirmltttr. Şehrin tarunmıt 
bir a•Clal b&dlleJi laaber alınca, evi
nin pencereaiDdea MlanJardan birini 
lSldtırmOftllr. Dllat da Wr kuapla 

bir mezbaha memuruna aaldırm19tır. 
Mezbaha memuru hemen yere yata
rak kendiıini ölü ıibi göstermiı. f&P· 
ran aslan bu ıef er ötekinin üzerine 
atlamıı, kasap kendini müdafaaya 
ıtalkmış, bu hareketi ölümüne aebep 
olmuştur. Aslan bundan sonra bir ıi
&orta memurunu da ağırca yaralamıt· 
tır. En nihayet avcılar etrafım sara· 
nık, anlam öldünnOflerdir. 

ted•...._. Ulular Kat ı- te-1 cevap .. rilıaeli idi T De•letler pro
_.lcffial ~ ft l)'&JI Ha t..ıo ayn avn Japıldıtı •J'l'I aın 
bet ............. ••le.. •Y .. bir ceTap •erdiler. 
........ , .............. tlllllillıol· . 1 1 
•.P. aiJ-llJ'..ıs 111,_ lsh Ancak talya nsiltere19 prot_. 

.,. -' ~-ıL.L.-ı· .._.. toaunda lnıiltereain karantada hGr 
--,...,..... .... __.., " ı...._. hlldm oldulw i...-et 

ı .... lttirak .et .. her ... ı~ ..Uin· etmlıtir. Bu ........... 1.Pt.e. ka· 
ele ayn •JTI protelto •ttifi malOm- rannda hlr ..,. tama .... hüim ol · 
nr. Bu •..tetl• protMtolara aaaıl malda beralMr, ltütüa kararlarını 
c..-ap •weceklercli 7 Zecri tedbir da Ulular Kaarumu alaki.mına uy· 
karan Ulualar Kurumunda milf te - ıun olarak alacainu bildİl'Dl•kte -
reken alındıiı için ,ine milftereken dir,, 

Tuna üzerinde 
Büyük bır köprü 

Me--.er d'Atlaene• ya~ıyor: 
Yugoslavya hükumeti tarafından 

Tuna nehri üzerinde, 1500 metro U• 

zunluğunda büyük ve madeni bir köp. 
rü inta edilmi§ ve açış töreni yapıl
mııtır. Bu köprü 1928 senesindenberi 
yapılmakta idi. 

Belgradı Pançevoya bağlayan 
bu köprü ile bu k<SprUye giden yollar 
45 milyon dinara mal olmuştur. Bu 
köprU için 30 bin ton malzeme kul
lanılmıttır. 

; 
iki lngiliz gazetesi artık 
Almanyada yasak değil 

"lnlorrruıtio" dan: 
lerlinclen l>ildirilclifine ıöre 

Daily Ellpreu ile Sunday Ezpreu 
saaetelerinin Abaanyada 1ablma••· 
u artık isia •.-ilmittir. Bu ıaset• 
ı ... Almanyaya ıinneai yuak idi. 
Bu iki sazeteain sahip ve müdür6 
Lott a.a.-.rook timdi Berlinde 
bulunmaktadır. Yasak onun deli.le -
tile kaldınlmıftır. 

Kaçakçı baş papaz 
Petit-Par .. ien' den: 

Neiuen baıpapau Peter Legıe. 
Berlin mahkemeai tarafından para 
kaçakçılıtından aorpya çekilmit • 
ti. Bat papaı IÖz alarak de:li ki: 

- Yirmi bet Mneclir Sue'da pa
paslık ederim. Muhtelif halk taba· 
kalarile temas ettim. Hakikate kar. 
p hiebir .. :r aö:rlemeclim. Kime ao
nnaıus b9111İ1n içia hüaaütahadette 
•aJaaur. Bir Alınan bat papuı ıı· 
fatlle ftcclaamun •• Allahm busu -
randa maaum olduiumu be,.an ede
rim . 

8a .a.ı.... ratmen bq papa• 
100,000 mark para cezaama ve ar· 
lladqlanndan papaa Soppa bet 
1tne bapae mahkum olmuı· 
tur. Baı 1t•puın kardeti Yine bq 
papa• Leııe de bef aene hapM ve 
100,000 mark para cezaama mah -
kıim edilmittir 

Şişmanladığı için Kocası Tard" 
f ından Sevilmiyen Anne .., 

Beylerbeyinden Meli yazıyor: belerin mahsulü olarak temin. etd~· 
"Dört yel önce çalı mycl iJren ec.ı- ki çok yemek ve açgözlülük bit td''; 

lendim. O mmon 54 lrilo pli)'Or- dın mahıulüdUr. Ve biraz sab:eoılJll"' 
dum; öyle olduiu halde Jrocam 6e- le bu açgözlülükten kurtı.Jdk IJ. f~ 
ni çolr Huiyordu. iki yel önce IJir kündUr. Bir iki aylık bir sa~ etısı"' 
çocufumu~ oldu. 12 kiloya çılrtım. sabır ile ona aç kalma&ı ıavs~Crrı•"'ll 
Boyam 1.59 dur. Y Qflm yirmi üç. yonu. Hayır; yolsuz bir ı:ayı 11 ıı&J~f 
Çolr fİfmanltulıfım için alrfQmlan kadın vücudunda ne fenı !:ı\"eloi' 
iimnıutilı yapc)'Oram. Fal«ıt aaHla- verdiiini biliriz. Bizim .ta ftfdl'Jıİll 
lan •rlren lıallunadljuntlan ~"P" • çok yememek, kAfi yeme1ctırÜnt 1., o>-

mı)'Orum. Nelta4111r inmeliyim1 Zo· 
yellamaia ilati~ım IHU'. Çiinlrü 
beni çolt aayı/ iken tanı)'Gll w fOle 
HU•n Jtocanun fİpnonlılıtG11 laot
lanmıulıfını halinden onlc)'Oram. 
Artılı heni ••iri h.,.a,..til• ıı.-a, 
Jrorltarım hiç Nllınİ)'Or. Hel. n•lref 
ettiiini llil• .memiyonla. Bir lr•· 
balaatım leultalôtle iftGlaun olnao.ı
tlır. Boiaaınuı •brede,,..,,.. Ne )'G

pa71111?" 
Bi· kocamn çoc:ufu olduktan ton

ra etinin vücudunda ortaya çıkan de
fitiklilder yüıündon kanluıdan ao
ğuma11 koley kolay iAlı edilemez. 
Bununla beraber Mell'nin sayıf)uuk 
ihtiyacını duyma11 yerindedir. Boyu
na ve yaıına göre o daha 15, hattl 
18 kilo inmelidir. Bofuına neden sa
bırlı olamıyor? Açg6z1U otmatı se· 
vimli olmağa tercih ediyorsa dlyece
ğimiı: bir ıey yok. Fakat ıarUnüyor 
ki o, itidali bulacak kadar zayıflamak 
ve zarif olmak ta istiyor; daha uzun 
milddet genç kalmak istiyor: bir flŞ· 
ko olmaktan - isterse kocasının sev
gisini kaybetmek korkusile - kaçmı· 
yor. O halde kendisine birçok tecrtl· 

Uç ay için takip edeceli reJ--
malıdır : • bit 

Sabahlan pek. pek u tdC:! ,uı 
çay. Bqka bir ,ey, ne eJıısıek. ~ 
yok. oııe ve alqam 100 ~ biti' 
yağsu et •• 200 cram ~~" •"' 
meyva. Su ve ekmek yok. '{d'JJ ,011""' 
unda ıu içmemeli. Meli ilÇ aY Jıtıf• 
da fazla ağırlığım atmıt oıaca 

• 
Mahcup dellkaJlb 

F. B. yazıyor: ..-' 
"Bir pn )'Olda 6ir P"!.~ 

rutladım. Ona •u ,,.,,,,,,. ~ 
T •lıror 6Ördilürn ~fo/ı .~ 
malc İdedim. Falıot "' ,.,,,,.,. /V 
mıulım; sünW at~ 

~ ........ ,. ...,,,..,,, •. o!',,, 1' 
•iri,,........ IConaqmalı il"' , . 
payım 1" _-lıt" 

~elr r.:. " 
Sokakta, bir bakqta se ~~~ 

Sokakta bir iki defa rast örOl"'::ıll" 
kendisinden hiçbir davet

1 
' 0 ,.., .,C 

kadına MSz atmağa en'detfl• ~ 
gaçlıktan kurtulma~~~ 
mamağa çabtmak lasuu-
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Uzayıp giden demir al 

lspartahlar da Lokomotife 
D.ü n Kavuştular 

lıparta, 26 (A.A.) - lspartalılar, yıllardanberi hasretini 
Çekt1kleri demiryoluna Cümhuriyet devrinde kavuşmakla övün
ltıektcdir. İlk lokomotif bu sabah binlerce Ispartalıların tezahü
ratı Ve aliuşlan arasında istasyona girdi. Halk bayram yapmak
tadır. Şehir taıklarla ve elektriklerle süslenmiştir. Açılma hayra
~~ için ha~ırhklar devam etmektedir. Cümhu~iyeti!1 .büyük utku 
~~~-"birine daha kavuşan lspartahlar sevınç lÇınde açılma 
tilnunu beklemektedir. 

Ziraat Bankası Genel Kurulu 
Dün Ankarada Toplandı 

~ara, 26 (A.A.) - Türkiye Ziraat Bankası Genel kurulu 
-~ saat l~ de banka binasında banka idare meclisi başkanı 
Sab1t Sağıroğlunun başkanlığında toplanmıştır. 1934 yılı işleri 
~e hesapları hakkında idare meclisi ve rnürakıp raporları, 1934 
)Ilı bilançosu, kar ve zarar hesaplan okunduktan ve safi kardan 
•tatünün 98 inci maddesine göre, yüzde yetmiş beşinin sermaye
~· ~Üzde onbeşinin ihtiyat akçesine ilavesi ve yüzde onununun 

Y1ne statünün yüz birinci maddesi hükümlerine göre dağıl -
rıa.•ı ve idare meclisi azasının banka ile kredi haricinde iş görme
":~. hakıkmdaki idare meclisi teklifinin, idare meclisi azasının 
~ ile kredi ıharicinde tevdiat ve havale işlerini yapaıbilecek
~~ §~klinde tadil edilmesi ve 1934 yılı mürakiplerine bin ikişer 
11 ~ lıra ücret verilmesi ve 1936 yılı için yine bu mürakiplerin 
~'Ç1lnıesi ve Cümurbakanımız Atatürk'e, Kamutay başkanımıza, 
'tbakanımız İsmet lnönüne Genel Kurulun saygılarının sunul

lılaıı dileği kabul edildikten sonra toplantıya son verilmiştir. 

.Ekmek Fiyatları Ucuzlıyacak 
~nQra, 26 (A.A.) - Ziraat Ban- rinde bankanın mutavassıt vazifesini 
ı.ıı ıenel kurulunun bugünkü top - gördüğünü ve hükf1metten aldığı di -
~ ttaında murahhaılardan Refik Şev- rektifleri tatbik etmekte bulunduğu -
lcııa~rıce tarafından buğday itleri hak nu Ziraat Bakanının gazetelerde çıkan 
bt bakanın müstehlik lehine ne gi- beyanatı veçhile mUstehlikler lehine 
ı.... tedbirler aldığı sorulmuttur. Ban- tedbirler alınmıt bulunduğunu ve bu 
q Genel direktörü Kemal Zaim Su- meyanda Ankara, Iatanbul ve lzmir
iı~ fevkalld h t k h "" kf1 de ekmek fiyatlarınru hükumetçe mu 
~t . e · .eye . ararının. u . - karrer hadlerde tutulmasının temin e-

• Çe taıdık edılmedık~e tatbık edıle- dileceğini, Iataııbuldaki ıuilıtimale ge 
:ecetinl ve henüz tasdik muamele- lince, vaki olan ihbar üzerine tahki

Ul neticelenmediğini, buğday işle- kat yapıldığım söylemiştir. 

Tarımda Satış, Kredi 

Hükümet Topraksız 
Köylüye Toprak Veriyor 

~~~~ra, 26 (Hususi muhabirimiz 
it '"UlYOr) - Meriyete giren Tarım 
~ve k:-edi kooperatifleri kanunla
lt ll~tbikatına ait izahnameler Zira 

-ntasınca hazırlanmaktadır. Ko
~•tif birliklerine dair olan üç tati
d ~ede Bakanlar Kuruluna gön
t.~1!zıek üzeredir. Köylülerimizin iı
ı;;:'1 hayatında bir dönüm noktası o
"a bu çok ehemmiyetli ve geniş itin 
._ -.._,fakıyetle başarılması için Ban -
claııterekli tedbirleri almaktadır. Bun
t....~ baıka Ziraat Bankası hükumetin 
~kaız olan köylüyü toprak sahibi 
ır olt ve hükumete veya şahsa ait ge
~ lraziyi devletin direktifi altmda 
te )'lUye dağıtmak hususunda faaliye 
~'Çnıittir. Bu arada Aydında 8 kö
tt.I •mırlan isinde bulunduran ve ö-

tııberi Sotiyadis çiftli~i denilmek-

te olan bUyük bir çiftliğin bu mınta
kadaki binlerce toprakıız köylüye da
ğıtılması itine baılanmııtır. Yakında 
Sotiyadis çiftliği tamamen köylüye 
dağılmıt olacak ve o civardaki 8 köy
de ya!ayan binlerce köylü top:ak sa
hibi olacaktır. Banka köylüye top -
rak temlik ettikten sonra ipotek al -
makta ve uzun taksitlerle bedeli itfa 
etmektedir. Köylünün Ziraat Banka
sına olan borçdlarının 1 S taksite bö
lünmesi işine faaliyetle devam edil -
mektedir. Banka, Tarım Bakanlığı he
sabına kuraklıktan mahsulleri zarar 
gören mıntakalara aynen geri almak 
üze:-e tohumluk dağıtma işini ekim 
vaktinde köylünün fa~alanması için 
hrzlandırmıştır. Bugüne kadar köy · 
lüye 19763 ton tol;awnlak buğday ve
rilmittir. 

• 

~:lrıkin, 26 A.A - icra komitesi 
~ Pekin ıüel meclisinin dağıtılma
" ~e Yimjunkeng'in azline karar 
~11tir. Pekin ve Tiyençin garni
~~ kumandanı Sungçenyuan, H<>
~e Çahar vilayetlerinde bir an
'lır..u teaiıine memur edilmittir. Sü
~ Pekin komiseri tayin edil
~ • ~ütün bu tedbirler hükUmetin 
~rtyet hareketini bastırmaya az

-;'!' olduğunu göstermektedir. 

Çinde Durum 
Yakmda Bir Japon - Çin 

Harbi mi Başlıyor 

U1J' •atan haini olduğu 
)( aöyleniyor 

ti a~ 26 A..A - Gazeteler, gay
~~ 'buntalrada muhtelif yerlerin 
~ -ı-ıJetini ilin etmiı olan Yingju 
~~!arddetle tenkit etmetkedirler. 
~ tllg, Çin davaama ihanet et
~ • lltlkamet icap eden tedbirleri 
"lıl ::- lecikmiyecektir. Şimall Çi -
~ . Uhtariyeti burada mi•li hük(i -
ldde:.11rı tahammül edilmez bir durum 

1 lftektedir 

tiıı h~eti, tevkifini 
l( . emretti 
~~ 26 (A.A.) - Nankin hü
~ .ı.....~ra konıeyi. Hupeideki hükü

~larnıa pazar giinü dotu Ho
. . ilk •tmit ollJl 

Yinukeng'i tevkif etmeleri emrini ver 
miştir. Merkez hükumetin kuzey Çin 
deki nüfuzunu tahkim için elinden ge 
leni yapmak tasavvurunda olduğu sa
nılmaktadır. 

Japon ordusu kalmasını 
istiyor! 

Tokyo, 26 A.A - Umumiyetle sa
nıldığına &öre, Japon garnizonları, 
muhtariyet hareketinin adım adım ge
niılemesini teıci edeceklerdir. 

Gazeteler, muhtariyet taraftarları 
planının hali hazırda Tçhahar ve Ho
pey illeri ile Pekin ve T~nçin ıehir
lerini iıtihdaf etmetke olduğunu yaz
maktadırlar. 

Kamutay grupunda 
Toplantı 

Ankara, 26 (A.A.) - C. H. P. Ka 
mutay grupu idare heyeti batkanlığın 
dan: C. H P Kamutay grupu bugün 
saat 15 te Dr. Cemal Tuncanın bat
kanlığında toplandı. Parti grup komis 
yonunda yeni esaslara göre hazırlan
makta olan memurlar kanunu projesi 
hakkında bu komisyon raportörü Mar 
din saylavı Edip Ercinin izahatı din 
laıdi. 

FAYDALI 
BiL.GiLER 

~-..r>- - - - - - - - - -w --<4-<$4<4J4.<.•r.urF• 

Bugünkü 
Program 

tSTANBUL 

18: Danı muıikiıi (plü). 19: Konre
ranı. Dr. Zühtü Tevfik (Tüberküloz hak
kında) 19,30: Senfonik musiki. 20,15: Ço
cuk esirıeme kurumu Iatanbul merkezi 
adma ıöylev. (Çocuklara öfütler) 20,30: 
Besteklr asan Feridin eserleri. Bayan 
Bedriye Tüzün ve Stüdyo orkeıtraaı ta
rafından. 21: Radyo cu ve tanıo ırupla
rL 21,35: Son haberler, borsalar. 21.30: 
Son haberler, borsalar. 21,50: İstanbul 
konservatuvarı pn profesörlerinden Nu
rullah Şevket tarafından muhtelif vokal 
eserler. Piyanoda Laıenski. • 

BUKREŞ 

13-15: Plik ve haberler. 18: Radyo or
kestraSL 19: Sözler. 19,15: Konserin ar. 
lraıı. 20: Haberler. 20,15: Pli.lr. 20,45 : 
Sözler. 21,05: Piyano konseri. 21,35: Tek
nik cevaplar. 21,45: Şarkdar (Sofi Monte
nu). 22,10: Solo flüt. 22,30: Haberler. 22. 
45: Radyo salon orkestrasL 23,45ı Alm. 
ve Fr. dillerile haberler. 24: Konserin de. 
vamı. 

VARSOVA 

17,20: Şarkılı pi:rano (Veracini, Puccini, 
Billi Tirinidelli). 17,45: Sözler. 18,20: Ba. 
eh pWdarı. 18,50: lılisalı. 111: Kuartet (Mo 
zart, Beethoven, Şubert). 19,45: Plilr. 20 
10: Sözler. 21: Şen 11Yıın. 22: Şopen mü
ıiil - EdebiyaL 23: Dana müziii - Dan• 
pli.lrları. 

BELGRAD 

19.25: Sözler. derı. 20: Plik. 20,30: u. 
lusal proııram. 21: Salzburı"dan. Mozart 
kuarteti. 22: Konferanı. 22,20: Radyo ca
ıL 

MOSKOVA 

18: Piyano (Dunoviç tarafmdan) 19,20. 
Volca prkdarı. 20.30: Edebiyat. 21: Ka. 
rqılr orkestra konseri. 22: Yabancı diller
le lı:onferanılar. 

BERLtN 

18: Koloratür &opran Marırit Ziecler 
ıarkı söylüyor (Radyo orkestrasile). 19: 
Ev müziii. 20: Brealau'c:laıı nakil. 20,40: 
Aktüalite. Haberler. 21,15: Ulusal proı
ram. 21,45: Orkestra (İtalyan müziti) 
23 Haberler. 23,15: Olimpiyat servisi. 23, 
30: Gece müziii ve c:laııı havalan. 

BUDAPEŞTE 

18: Taraıato - piyano konseri. 18,25: 
Konferans. 18,55: Salon kenteti.: 19,55: 
Konferans. 20,30: Operadan nakil: Verdi. 
nin "AİDA,. operası. 23,20: Haberler 
24,10: Bela Ki11 Çinıene or.keıtrası. , 

BRESLAV 

18: Hafif mUailr (Kiiçülr iL •rke.truı). 
19,30: Elreaomi. ıt,40: Bilir misiais ldP •. 
19,50: Yarmld proıram. 20: Aktam müzl. 
ii. 21: Haberler. 21,15: Ulusal program 
(Berlinden nakil). 22: "Bach'm nezdindt 
n·1anlanma .. adlı müzikli piyes. 23: Ha. 
berter. 23,15: Olimpiyad ıerriai. 23,30: 
Gece müziii ve c:laııı havaları. 

MÜNİH 

18: Kar11ılr çay müziii (Koloratür sop
ran Veyman ile piyano ve Tenor Kunic) 
19,30: Aylık dünya haber icmali. 19,50: 
Aktüalite, haberler. 21: Haberler. 21,15 : 
Berllnden nakil. 21 ,45: Sarkdı Mozart 
konseri. 23: Haberler. 23,15: Olimpiya 
ıerviıi. 23,30: Süel nqriyat. 24: Galan 
Zumana ait serenad ve martlar (Mozart, 
Haendel, Bach.) 

VİYANA 

18: Viyana müziii. 18,55: Güzel aan'at· 
lar. 20: Haberler. 20,10: Uçaklara lrar,ı 
müdııfaa öiütleri. 20,30: Rlchard Vaırner· 
in "TRlSTAN UND tSOLDE.. operası 
(Plik ile). 23: Haberler. 23.10: Tamimler. 
24.05: Hafif müzik. 24,45: Danı müzi;i. 

HAMBURG 

18.30: Radyo piyesi "Kayaer olsaydım,, 
19: Faydalı bilc'ler, 20: Lürmanm eserle
rinden earkılı konser. 20,35: Koro ile ye· 
ni ,arkılar. 21: Haberler. 21,45: Köylüve. 
22,: Süel müzik. 23: Haberler. 24: Mu 
Rerer'in ıonatlarmc:laıı. 24,25 : Şarkılar. 

KISA DALGALAR 
BERLİN 

Sut 6 - 11,45: 49,83 m. 
Sut 10,45 - 14,30: 31,45 m. 
Saat 19 - 23,45: 25,49 ve 49,83 m. 
9,30: Beeıhoven aonatları. 10: Haberler 

10,15: Kar11ılr )'a)'DD. 11: Halk milzifi 
11,30: İnci. haberler. 11.45: Alman erke• 
koroeu. 12,45: Haberler. 13: Hafif müz'k. 
14: Haberlet(İnıl). 19,15: Haberler. 19 
30: Çocukla a. 20: Süel müzik ve mizah 
Zl: Iııcl. ha rler. 21,15: Almanya haber. 
leri. 21.~: Beethovenin Aı-dur ıonatlan 
22: Konferans. 22,15: Yeni Alman hafif 
müziii. 23: Alm. ve İnci. haberler. 

LONDRA 

Saat 10 - 12,20: 25,53 m ve 31,55 m. 
Saat 13 - 15,45: 16,88 m. ve 19,82 m 
Saat 16 - 19: Gösterilen dört istasyon. 

dan ikisi: 16,86 m, 19,82 m, 25,29 m, vt 
31.55 DL 

Sut 19,15 - 23,30: Bu iıtasyonlardaıı 
ıki ve)'& ilçil: 19,11 m, 25,53, 31,55 m vt 
49,10 m. 

10: Alto Ye oboe aletlerile konıer. 10,45: 
Konferans. 11:. Orkestra miiziii (pllk). 
11,15: Müzik bilmeceleri. 13: Viyolonıel 
konseri. 13,15: İakoçya radyo orkeetra11. 
14,15: Kitaplarc:laıı bahia .14,30: Hafif mil· 
zik. 15: Haberler. 15,15: Orı müızii (ha· 
fif). 16: Salon tnoıu. 16,:30: Konferans. 
16,50: Piyano konseri. 17,15: Hafif müzik. 
20: Haberler. 20,15: Enatrttmantal pllJı 
müzifi. 20,30: Hafif müzik (Tenor Cave) .. 
21.30: Dana müziii. 22,30: Senfonik kpn· 
ıer. 

PARİS 

11,45: tnıı 

Yeni Göçmenler 

Dün Köstenceden 1800 Göç
men Geldi, Bugün Gidiyorlar 
Cumhuriyet Vapuru da Sağlık Bakanltğının 

Emri le Göçmen Nakliyatına 1 ahsis Edildi 
Sağlık Bakanlığı, Köstenceden yur

dumuza gelecek 8 bin göçmenin Bur
sa, Admn ve Adana gibi küçük va
purla· la naklini tehlikeli görerek De
nizyolları idaresi gemilerinden de is
tifade edilmesi için Ekonomi Bakan
lığın• müracaat etmiştir. Ekonomi Ba 
kanlığı, dün, Denizyolları idaresine 
bir telgraf göndererek göçmen nakli
yatının seri ve tehlikesizce yapılması
nı temin için bu işe büyük bir vapu
run ayrılmasını bildirmiştir. Deniz -
yolla;ı idaresi, Cümhuriyet vapurunu 
cumartesi günü Köıtenceye göndere
cektir. Bu vapurun seferden alınması, 
Denizyollarının diğer postalarında ba
zı aksaklıklara sebep olacaktır. Cüm
huriyet vapurundan boşalacak Kara -
deniz seferleri için başka bir kombi
nezon imkanı aranacaktır. 

Son 11~men kalil~leri 
u~unköpr;•ve gönderiliyor 

Evvelki abam Nazım vapu-u ile 
Köıtenc:eden gelen 1800 göçmen, dün 
Sirkeci~ çıkarılmışlardır. Eşya ve ara 
baların bo§altılması geçiktiği için, göç 
menlerden bir kımı bugün Uzunköp
rüye gö-.derileceklerdir. Dün bu göç
menler t'italiahmer tarafından misa
Hr edilmişler, kendilerine ekmek, çor 
ba ve yemek dağıtılmıştır. Gelen ha
berlere göre, Köstencede vapur bek
leyen göçmenler 2900 kadardır. Bun
lar, cumartesi günü Köstenceye gide
çek olan Cümhuriyet vapuru ile geti
rileceklerdir. 

lakin kanunundaki 
deiitildik 

Iıklıa kanununun bazı maddeleri 

Sirkeciye. boıaltılan wöçmenler ef)'fllan nrtmda mi.alir edildikleri yer• 
,;diyorlar 

değiıtirilmiştir. Türkiye üç iskan mın 
takasına ayrılacaktır. Bunun haritası 
Sıhhat ve Iç Bakanlıklarınca mütte
ı eken yapılarak Bakanlar heyetince 
tasdik olunacaktır. Birinci mıntaka -
lar: Türk Kültür ve nüfusunun teka
süfü istenilen yerler. ikinci mıntaka
lar: Türk Kültürüne temessülü iste
nilen nüfusun nakil ve iskinına ayrıl
mıt yerler. Oçilncü mıntakalar: Yer, 
Sıhhat, lktısat, Kültür, siyasa, asker-
lik ve inzibat sebeplerile bop.ltılınası 
istenilen, iskan ve ikamete yasak edi
len yerler. Tilrkiyeye yerleımek için 

dı§arıdan toplu olarak gelmek isteyen 
Türk ıoyundan meıkun veya göçebe 

Bir Amen ancı çoculuncr Hilôli -
fllunerin Hniiji Y•Mefİ Y•di,.q,,, 

Çocuklar uaun bir yolcululıton Nftl'a HilafielamerİA kendilerine daiıt
tılı acalr çorba)'I içiyorlar 

fertler ve aşiretler Türk kültürüne 
bağlı meskün kimseler, lç Bakanlığı

nın mütaleası alınmak §artile Sıhhat 

Bakanlığının emriyle kabul olunur. 
Kimlerin ve hangi memleketler halkı
nın Türk kültürüne bağlı sayılacağı 
Bakanlar Heyeti kararile tesbit edile .. 
cektir. 

20,30: Haberl~r. 20,50: Konferans. 21,30: 
İnci. haberler. 21,45: İtalyanca haberler. 
22: Haberler. 24,30: İlpanyolca haberler. 
20,40: Portek"zce haberler. Buıün: 14,15: 
Monpelye radyo orkestrası. 16,30: Senfo. 
n'k konser ve piyano müziti. 19,20: Kon
ser. 22.30: Difer iıta1yonlardan nakil. 

Sinemalar, tiyatrolar 

• ŞEHİR TİYATROSU: Saat 20 dt 
(Tohum) 

• NASİT - ERTUôRUL SADİ - HA
LİDE: Saat 20,30 da [Onlar ermiı 
muradma) 

• HALK OPERETİ: Saat 20 30 da 
[Sevda Oteli) • ' 

• SUMER: CKaclm ne yapanı) ve (Şıı-
bertin atkı) 

• YILDIZ: Aık senfonisi. 
• İPEK: (Şen dul] 
• ALKAZAR: (Koraaıı kız) 

• TVRK: (Saadet) 
• SARAY: (Paris eararı) 
• SIK: Viyana bülbülü. 
• MELEK: Gönül o)'Qnlan. 
•FERAH: Diva Kaıta. 
• MiLLi: [Altın Zincir] 
• sUREYYA: (Hertey senin için) 
• USKUDA'R HALE: (Danı rüyası) 

Nöbetçi eczaneler 

Sehreminlnde Nazun - Samatyada E. 
Rıdvan - Aknrayda Şeref - Defterdar
da Arif - Karaıümrükte A. Kemal -
Galatada Karaköy - Taksimde Della Su. 
da - Takıimde Ertufrul - Yeni,ehirdt 
S. Barunalayan - Sitlide Feyzi - Büyük. 
adada Ş"nasi Rrza - Heybelide Yusuf -
Kyüpte Hikmet eczaneleri. 

Hastane telefonları 

Cerrahpap hastanesi Cerrahpap 
Gureba haıtaneai Şehremini Y eai
bahçe 
Haseki bdmlar hastanesi Ak
ura1 Haseki cad 32 
Emruı akliye ve aaablye has
tanesi Balrırköy Retadiye kışlası 
Zeynep Klmil hastanesi Üskü
dar Nuh kuyuau Gilla Dolumu 
caddesi 
Kuduz ha1tanesi Çapı 
Etfal hastanesi Sitli 
Be1oilu Zülrilr hastanesi Finuaia 
Gülhane hastanesi Gülhane 
Haydarpaıa Nümune hHtaneal 

21693 

23017 

24553 

16.60 

60179 
22142 
42426 
43341 
20510 
60107 

Zecri Tedbirler Ve İtalya 

tedir. 

Bu büyük bir 
delilik olur 

Nevyork, 26 (A.A.) - On ıekizler 
komitesinin toplantı11nı ıeriye bırak
masından bahıeden Nevyork Herald 
Tribun gazeteıi tunları yazmaktadır: 
"Petrol ambargoıu hakkında karar 
vermek üzere, yapılacak olan toplan
tının geriye bırakılması, Amerikayı e
konomik bir ha· be ıürüklemek için a
cele edenlere, bu buıuıta epeyce dü
§Ünmek için zaman bırakmaktadır.,, 
Bu tehirin, Amerika hükQmetini, müt 
kül mevkide bıraktıfı fikrinde olan 
Nevyork Timea ıazeteai de diyor ki: 
"İngiliz kumpanyalannm bir taraftan 
Italyaya petrol aattıldan bir umanda, 
bizim petrol ihracaum.m tahdit et
mekliğimiz büyük bir deliliktir.,, 

Fransa ise petrol ambarıosunu ge
ciktirmeyi kendi menfaatine uygun 
bulmaktadır. Italyanın cüretli bir ha
reketle dünyayı büyük bir harp fela
ketine sürükleyeceği fikrini bir kalkan 
gibi kullanan Laval hakikatte hem 
İtalyayı kuvvetten dütUrmemek, hem 
temsil ettiği iktıaadi grupların karla-

l tf aiye telefon lan 

lstanbuJ itfaiyesi 
Beyoilu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

24222 
44644 
60020 

Yetilköy, Bakırköy, Bl.)'iik
dere. Üsküdar itfaiyesi 60625 
Papbahçe Kandilli Krenlröy, Kartal, 
Büyübda Heybeli Burcu Kmah mm· 
tablan için telefon ıantralmclaki memura 
(yanım) lrelimeaini söylemek kilidir. 

Müracaat yerleri 

Deniz yollan acentesi Telefon 
Akay (~adılröy iskelesi bat me-

murluiu) 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Sirketi merkez acen

tesi Telefon 
Sark Demiryo1Jan müracaat ka

lemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demir)'OUarı mGracut 

42362 

43732 
44703 

22925 

23071 

[Bqtarafı birincide] 

rına mani olmamak, hem de uzak şark 
taki hadiselerin Amerika ve Ingiltere
yi daha ziyade sinirlendirir bir şekle 
girmesini beklemek arzusundadır. 

Pariı, 26 (A.A.) - Per .. Parisien, 
yazıyor: 

"Milletler Cemiyetinin ltalyaya kar 
tı yeni zecri tedbirler tatbik etmek ta
savvuru terkedilmi§ olmayıp ahval ve 
ıerait müsaade eder etmez bunların 
tatbikına yetişilecektlr. Ancak bu hu
ıusta Amerikanın ne gibi kararlar ala 
cağını öğrenmek için beklemek icap 
eder. Filvaki, petrol üzerine konula
cak amba-go, Amerikalı petrol tacir
lerinin iştirak etmemek halinde tesir
ıiz kalacaktır.,, 

Eko dö Pari gaztesinden: 
"Petrole ambargo konulması ted

birinin tehirini iıtemeğe Laval'i scv
keden amil, yalnız parlamentonun açrl 
rnası değildir. Diğer bir amil daha var 
dır. O da Laval'in Roma'yı nevmida
ne bir harekete sevketmemek ve Ital
yan elçisinin kendisine "netayicindcn 
ko-kulması lizımgeldiğini ahiren i
zah etmiş olduğu vakayiin., zuhu
runa mani olmak kaygusudur. lngiliz 
kabinesinin noktai naazrı ne olduğunu 
henüz bilmiyoruz. 

Humanite gazetesinden: 
"Fransa hükiımetinin yeni tehir ta

lebi. Londraca haklı olarak zecri ted
birlerin tatbikını ihlal için yapılmış 
bir t"ebbüs addedilmektedir. Lavalin 
hattı hareketini doğru bulanlar kol
lektif emniyete düşman olanlar ve Hit 
ıe~in ,enisleme ıiyasasına taraftar bu 
lunanlardır. 

Romanya da Sovvetler de 
petrol vermiyecekJer 

Cenevre, 26 ( A.A.) - Romanva 
ve Sovyetler, ltalyaya yapılacak ihrıı
cat üzerine mevzuubahis a"'!barl!'OVU 
18 ler komitesinin tesbit edeceği ta -
rihten itibuen petrol, kömilr. demir 
ve çelih de teşmil etmek hususu"<i2-
Jı:i teklifi kabul ettiklerini, MOlct'"r 
Cemiyeti ceael Hkreteri A vcnola bil-
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italya - Habeş 
lmpa .. atorun mukabil ta ar r u -

., a geçmek için adeden b ü y ü k 
hır üstünlük temin etmek arzusunda 
olduğu söylenmektedir. Bazı Habcı 
~efle- i, ltalyanlan yenmek için 250 
bin kişi feda etmeğe hazır bulunmak
tadırlar. 

Habeş taarruzu 

devam ediyor 
Haussien. 26 (A.A.) - Cephede 

tı"Ühim ııevkülceviş hareketleri görül
mektedir. Türlü bölgelerde kuvvetli is 
tihkamlar vücude 2etirilmi~tir. Bom -
hardıman tesirile Makalle'nin güne • 
yinde toplanmalannı durdurmu" olan 
J-1abe .. lf'r, gece tek ar harekete başla· 
mışlardır. 

İtalyan askerleri 

tcdehhüş içinde 

Yine bir Habeş bildiriğinde deniyor 
k;: "İtalyanla ın gerilerinde hareket
te bulunan Habc!J çetelerinin ıöyle -
diklerine göre tlalyan askerleri fena• 
g·dadan ııkıntı çektikleri ıtibi haata -
l:klar ağır tahribat yapmakta ve çete
lerin ıtete karanlığındaki ini hücum
larından ltalvan askerlerinin sinirleri 
bozulmuş bulunmaktadır. 

Bir meydan muharebe

sıne mi hazırlanıyorlar 
Haber verildiğine ıöre, tim.al cep

hesinde iki mühim Habeıı ordusu ita! 
yanlara kar§ı bir mukabil t:ıarruı: yap 
mak üzere hazırlanmakta ve buııun 
ic;in Italyan kuvvetlerinin Amba·A 'a
j!iye doğru bir taarruz yapmasını bek· 
lcmektedirler. 

Habeş kuvvetleri bira-
~----.~~~~·------~ 

raya toplana bildiler: 
Londra, (A.A.) - Royter'den: 

Dessie'dcn ıclen haberlere ıöre, Di • 
1ıept nehri, muhtelif din ve ırklara 
mensup on binlerce muharibin toplan
tnı§ olduğu bir kamp halini almııtır. 
Adisababadan Diıept ıehrinc ıelmek 
için 325 kilometrelik bir yürüyüt ya
pan bu muharipler, dağlık arazi ara· 
sından §İmale doiru ilerleyiılerine de 
v~m etmek için iıtirahat etmektedir -
ler. 

Modern silahlı 

200,000 Habeş! 
• Dessie, 215 {-A.A.) - Havas Ajan
~ı aytarından: Habeş ordusundan 200 
bin kişinin Dessle yakininde karar -
g!h kurdukları ve İtalyan uçaklarına 
karşı gizlenmekte oldukları öğrenil -
miştir. Bu ıon günle-de Dessle şehrin 
de her i!Ün on binlerce muharip tt
cit resmi yapmaktadır. Bu efradın bü 
yük bir kısmı modern silahlarla mü
cehhez bulunuyor. Umumiyetle sanıl 
dığına göre, bu kıt'alar, cepheye git
meden evvel buray« uğrayae«k olan 
Neca~inin ziyaretini beklemektedirler. 

!Baştarafı birincide] 

hafaza edilir ve ancak bir müstevliye 
karşı harp halinde ordu kara gahı u -
mumtsine götürülür. 

İtalyan tebliği: 
Asmara, 26 (A.A.) - !kinci kolor

du, Abai ismindeki bir şef tarafından 
kumanda edilmekte olan l:>aşr bozuk 
kuvvetlere tesadüf etmiş ve bu kuvvet 
ler ağır zayiat ve erek geri çekilmiş
tir. Mayotti kolu, Ras Kassanın üze
rine yürümektedir. 

Eritre kolordusu, Geralta bölgesi -
nin temizlenmesine devam etmekte -
dir. 

Birinci fırka, Mezonki'ye varmıştır. 
Siyah gömleklilerin ikinci kolorduya 
mensup Uçilncü "fırkası. Mamomomo 
Galva'ya va mıştır. 

• General Villiasantu'in kumandasın 
da bir kol.21 ıonteşrin tarihind!" A<iu
adan harekrt etmİ!ı ve hiç bir mukave 
mete tesarlüf etmeksiz:rı temtsiyen te
pelerine doğru ilerlemiştir. 

Fransa da 
darbei hükunıet 
hazırlıkları mı? 

1 Başı 1 incide 1 
yine ayni z.amanda şosyalistlerle 
konıüniıtler ~ibi laval'n yaptığı mu 
vakkat kanı•nlr.rı beğenmemekte -
dir. Bu yüz.den Fransız. parlamento· 
•unun veni a":l·-~ında Lavalın sıkı 
bir cephenin İıü~umu kaı·ş:sınd!ı ka
lacağı ve bu vaziyetten kolay kolay 
kurtulamıyacağı sanrlmaktadır. Ge. 
len telgraflar Lavalın tehlikeli bir 
va&iyete girmeden Cenevreye git -
mek imkanlarını aradı., rJtdan ve bir 
taraftan da eğer doğru iıe kendiai
ne 11enif imltanlc.,. ucrecck bir hiikü 
m•t darben ha:aırladıiından bahset 
meldedir.] 

Paris, 26 A.A. - Övr gazetesi 
(Atef haç) ın perıembe günü parla 
mento toplandığı eınada bir darbei 
hükUınet teıebbüsünde bulunulaca • 
ğın::lan bahsetmektedir. Bu ıayiaya 
göre. ate4 haçlılar Lükıemburg ve 
Burbon aaraylarını ele ıeçirmeyi, 
bakanlıklar, daireleri ve ıol cenah 
gazete b:nalarını ele geçirmeyi istih 
daf eden bir plan teabit etmiıler -
dir. 

Parit, 28 A.A. -- Bet aylık bit 
tatil devreainden ıonra paı amento 
per4e'J)be günü ç-.lıımalarına tek -
rar baılıyacaktır. 

Lavalin, kararnamelerle ba,arı • 
lan eseri tamamlıyacak olan bütçe
nin süratle ıörüıülmeaini istemeıi 
muhtemeldir. Muhtelif mevzular 
hakkında verilen iıtizah Jakrirleri
nin çokluğuna rağmen Laval'in bun 
!arın hemen münnka~asını kabul et. 
meai muhtemel görülme.'11ektedir. 

Başbakan 
İz mitte 

1 Bas tar:ıfı 1 =nddel 
Adig at, 26 (A.A.) - United Pres at ı 1 de Kamyan fabrikasının te -

mühim mikdarda H b '- tl · · 

100,000 Habeş de 

Ras Kassa emrinde 

a eı AUvve erının mel atma torenini yapacaktır.. Aynı 
AmbaalayiUe toplanmış olduklarını ha gün saat 12,30 da Gemlikte sun'i ipek 
lıer vermektedir. Ras Burrunun Ital- • 
vanlar tarafınd b' . 'Su - ipek,. fabrikasının temel atma 
• an ır ıleri hareketi ya töreni yapılacak ve Eıı.tuğrulla ög-ıe. 
nıldığı takdirde onla - h · ı· • rın sag cep eşı • den ıonra İı;tanbula hareket edilecek-
ne taarruz etmek üzere Neldebba ve tir 
Tueleti bölgesinde bulunmakta oldu- Batbakan ve Ekonomi 

Bakanı hareket ettiler ğu ıöyleniyo·. J:?iier ecnebi ajanları 
da bu haberi teyıt etmekte ve United 
Presı, Raı Ka~n~ı~ Amba-Alagayi 
ile Osai-Angurı golu arumda yüzbin 
den fazla bir kuvvete malik olduiu • 
nu beyan eylemektedir. 

Ankara, 26 (Hususi Muhabirimiı 
bildiriyor) - Başbakan İsmet İnönü 
yanında refikası ve Ekonomi Bakanı 

Celil Bayar ile h Bankası Genel Di· 

H b k d 
re.ktörU Muammer Erit, Sümer Bank 

__ a_ eş uman an mm Genel Direktörü Nurullah Sümer ol· 

ölmediği anlaşılıyor duğu halde 19,4.5 te kalkan trene bağ
lanan ıervis vagonu ile ıchrimizden 

Londra, {A.A.) - Royterden: hareket etmittir. 
Habeı hükumetinin bir tebliğinde 60 
E itreli ltalyan askerinin tüfclcleri ile Baıbakan İstanbulda birkaç glin 
birlikte Ras Seyyum'un karargihıina kalacak ve Pa~abahçe şi~e ve cam 
g~lerek onun hizmetine girdikleri bll- fabrikasının açılma törenine başkan-
dirilmektedir. lık edecektir. 

Habeş ordusu 

tayyareci arıyor 
Kahire, 26 (AA.) - Bir Ucret me

selesi yüzünden Necaşi ile arası bozul 
muş olan ve "Siyah Kartal'' lakabile 
anılan Habeı uçmanı Yutan, Port Sa 
idden geçmiıtir. Uçmanın üzerinde 
hali Habet üniforması bulunmakta -
dır. Kendiıl Franaaya gitmektedir. 
Sonra Ingiltereyc gidecek ve orada 
Habe!Jiıtan hesabına bir uçak satm a
lacaktır. Uçman, ayni zamanda Habe 
§istanın hizmetine girmek isteyen tec; 
rübeli uçmanları da angaje edecektir. 
Mumaileyh, vazifesi bittikten ıonrıt 
Amerikayı dönecektir. 

Cihadı Mukaddes 

mi ilan ediyorlar? 
Londra, {A-:°A.)- Adisababada Sen 

Jorj kliscsinde muhafaaz edilmekte o· 
lan Beni hrailin on vasiyetini hıfzey
lrdikleri sandık Desai~'y.e. ~e~irilmiş
tir. Bu sandık Sen JorJ kılısesınde mu 

İnönü Karadeniı:dc fırtına dindiği 
ve vakti müsait olduğu takdirde fs. 
tanbuldan Zonguldağa giderek, sömi 
antrasit fabrikasını naçılma töreninde 
bulunacaktır. 

BAKIRKÖY iCRA MEMURLU -
~UNDAN: 

lspiro ile Panayot ve sairenin Ya
nide alacaklan olan ( 155) liranın 
maamuraf tahsili .. mıunda ipotek. 
li Cevizlikte Yeni yol soka tında 7 
numerolu bodrum katmda bir bod. 
nam bir matbah ve bir mikdadr bah 
çe ve bir kuyu, orta katta iki oda, 
bir aofa, bir heli ve üst katta bir 
ıofa ve iki odanın bir odası came -
kanla bölünerek iki oda şekli veril. 

mit yedi yüz lira kıymeti muhammi 

neli bir bab hanenin yarıaının para
ya çevrilmesine karar verilmit ve 
30-12-935 teaadüf eden Pazarte&İ 

' 
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Tahsin Uzer 
Şark Planını 
Anlatıyor 

r Bas tarafı 1 incide l 
bir muharririmize tetkik gezisi sonuç. 
larmı anlatmış, Uçüncü !spekterlik 
mıntakasında yapılacak kültürel, eko
nomik kalkınma hareketleri üzerinde 
izahat ve: miş ve şu diyevde bulunmuş 
tur : 
"- Uçüncü Genel Ispekterlik teş

kilat projesi, Dahiliye Encümenind ~n 
çıkmıştır. Ve bu gün Bütçe Encüme
nindedir. Bu proje. ı 5 gün sonra Ka
mutayın yüksek katına sunulaca~ ve 
l 5 gün sonra da kanuniyet kcsbede
cektir. Uçüncü Ispekterlik teşkilatı, 
hemen hemen Birinci Ispekterlik teş· 
kilatının aynidir. Kadroda baslıca Ha 
riciye, Dahiliye, Maliye, Sıhhiy~ lktı
sat, Nafia ve Ziraat vekaletlerine ait 
bire:- müşavir vardır. Dahiliye müşavi 
ri başmüşavir ad:nı taşıyacaktır. 

Bunlardan başka, Dahiliye Vekale· 
tine bağlı olmak üzere asayiş ve emni 
yet müşavirleri de vardır. iskan frleri 
kanun mucibince Sıhhat ve lctimai 
Muavenet Vekaletine verildiği i~in do 
ğuda da bu i~i vekalet na'!'lına lspek
terlik takip edecektir 1 spekterlik mcr 
kezinde arşif, istatistik, yazı, hususi 
kalem direktö lükleri de teşkilata da· 
hildir. lspekterlik müşavirlerinden b:ı. 
zılarının isimleri taayyün etmiştir. Di 
ğerleri de proje kamutaydan çıkınca
ya kadar belli olacaktır. Uçüncü Is · 
pekterlik mıntakasında Aartvin kaza
sı vilnvete tebeddül edecek ve Conıh 
ismini alacaktır. Şimdive kadar Co uh 
adını ta ıvan Rize vilfıveti de A rtvi
nin veni kuruluşundRn' sonr.a kendi 
eski ismini alarak Rize vilayeti olııcak 
tır. 

Yılbcuın-la 
Birincikfinun sonunda bütün bu ka 

nuni vaziyetler, kadro teşekkülleri 
ve kadrola .. a baP.lı memurlıırın isimle
ri ve tayin işleri tamamen bitmi~ blJ
lunacaktır. Senebaşında müfettisH~in 
me kezi olan Erzurumda Ucüncü Ge· 
nel Ispekterlik tam kadro• ile, işine 
devam edecektir. 

F r.zunım " .. ,.,;rvnT•ı 
Demiryolunun Erzurumdan başlaya 

rak ilerlemesi, Başvekilin kat'i emir
lerile takarrür etmiş bir iştir. Başve· 
kilden sonra Şarkı tetkik eden Nafia 
Vekili Ali Çetinkaya il~ büyük, müte
hassıs bir fen heyeti de 'ge ek Erzu
rum şimendiferinin ba .. lanmasına ait 
vaziyeti ve gerekse ErıJurum • Kars 
şimendiferinin tahkimi işini gözden 
geçirmiştir. Bilhassa Erzurum • Kars 
ime.ndife.rinin Eu'lrum ıimsmdU~rin~ 

ait irısaat malzemesinin nakline e ve
rişli bir hale getirilmesi tamamen te
min olunmuştur. llkbaharda Erzurum 
da vurulacak ilk kazma, Sivas istika
metinde, vaktile Atatürkün Erzurum 
!?ahikalarından yUkıelttiği ilk kmtulus 
sadası gibi bir genişleme ve ilerleme 
sesi verecektir. 

Erzurumdan ~imcrıdif,.,.;,, ilerleme~ 
ıi, emniyet ve asayis ile alakalı biM eko 
nomi hareketi demrktir. Erzurum şi
mendiferile doğunun bir ihrac iskelesi 
olan Trabzon limanına büyük bir ö
nem verilecektir. 

Erzurum imendiferi, do2u isin 
memleket mikyasında halledilmiş en 
büyük bir davadır. Eğer. Bacvr.kilin 
de in görüslerile derhal feviz s~bası • 
na cıkarılmakta olan lğdırd-ıki Serdar 
abat barajı bir sene ıonra lğdrr ovi
sını küçük bir Mısır haline ~etirecek
tir dersem bizazt görüşümü teyitten 
baı:~a birsev sövlemiş olmam. 

Havvan verP-isinin indirilmesi. ara
zi ve köv emlak ve · v.isinin hususi mu 
haıoebelere devri hakkında hükiımetin 
ı:füc;i.inc~leri. Kamutavca da b\ivük mit 
le•ine tasvibine iktiran edecektir zan
ne'Jerirn. İki v~rP,inin hn suretle incli
rilm('Si ve tahsil merciinin deftiştirit
mcsi. umum memlek~tte olduğu gibi, 
do~tt ille·;nde de çok büyük bir se· 
vinç uyandırmı~tır, 

Dem;r maderıleri 
Doğu illerinde Baıtvekille beraber 

tetkikat yapa-kcn Şebinkarahlsarda 
kuvvetli ve bol demir madeni gördük. 
Bu madenden lktısat v .. kaletinin de
mir programına uyarak azamt istifade 
temin edilecek ve bu. doğu için bir 
san'at hamlesi olacaktır.,, 

Kültür Vekili Saffet Arıkanın bü
tii., "'le..,1.-l(ete c;iimulil nlan ki.i1tiir 
dii<ıüncrleri arasında no~u ilindeki 
cok v~rimli ve fevizli fikirleri olduğu~ 
mı anhırlım. Bu düşünceler. Ispekter
lieirı kiiltii" programı olac11ktır.,. 

Genel lspekter 'T'ahsin Uzer, pazar 
günü Ankaraya gidecektir, 

günü &aat 15 den onaltıya kadar 

birinci artırmaaı İc:ra kılınacak ve 

kıymeti muhamminenin % 75 ini 

bulduiu takdirde ihalesi yapılacak 

ve bulmadıiı takdirde aon pey ta· 

hibi üzerinde lnrarkılmak ilzere 
ı 4-1-938 tesadüf eden ıah cünü yi. 

ne saat on be§ttın on altıya kadar 

ikinci artırması icra kılınacağından 

tal:p olanların kıymeti muhammine 

si olan % 7,5 nisbetinde pey akçesi 

ve 935 94 dosya No. ıu ile mürarca 

at eylemeleri ve dairede açık bu • 

lundurulan tartnameyi her gün gÖ· 

rebilecelderi ilan olunur. (16971) 

Çanakkale Vapuru 

Bozcaada Açığında 
Bir Kaza Geçirdi 

Şaftı Kırılan Gemiyi Kaptan Boz
caada Civarında Karaya Oturttu 

' 
Bandırma Vapuru Kaza Yerine 
Gitti, Gemiyi Yedeğine Alacak 

• 

Boz.caarla açıklarında miihim bir kaza geçiren Çanakkale vapuru 

Egeden limanımıza gelmekte olan manda tamir edliecektir. 
Denizyolları idar::sinin "Çanakkale,, 
vapuru. yolda bir kaza geçirmiştir. 

Gemi, Bozcaadanın 15 mil açığına 
geldiği zaman şaftı kırılmış, telsizli! 
imdat istemiştir. 

Denizyolları idaresi. hadiseden Ca· 
nakkale tahlisiye idaresini haberdar 
etmiı. bir tahlisiye romorköıü derhal 
vapurun yardımına gitmiştir. Deniz 
durgun olduğu için kazazede vapur, 
yerini değiştirmemiştir. Tahlisiye ro
morkörü, dün akşam üzeri "Çanakka· 
le,, yi yedeğine almı~ ve limanımıza 
getirmek üzere çekmeğe başlamıştır. 

Diğer taraftan , "Çanakkale.. nin 
yolcularını almak üzere ''Bandırma,, 
vapuru dün saat 16 da Çanakkaleye 
gönderilmiştir. Bandırma, kazazede 
gemideki yolcuları alarak bugün li
manımıza dönecektir. 

...JYapar, tamir isin derhal Halice a
lınacak, şaftındaki arıza en krsa za-

Ekmek 
istanbulda 
Pahalı 

[Bat tarafı 1 incide 'ı 

nın naıarı itibara ahnmadığım gös
termektedir. Ziraat VeHletinin yap
tığı tetkikler, şimdiki buğday fiyatla
rile ekmeğin 13,5 kuruşa satılabilece
ği sonucunu vermiştir. 

Buğday fiyatla ının şu son hafta 
içindeki durumu çok normaldir. Bu 
fiyatlar, hem çiftçinin. hem de müs
tehlikin hukuk ve menfaatlerine uy· 
gundur. Binaenaleyh, şimdiki buğday 
fiyatlarının daha ziyade yükseltilme
sine meydan verilmiyecektir. Yurdda 
umumi ilrün noksan olduğu için buğ
day fiyatlarının daima yükselmeye mü 
temayil bulunduğu hakkında ortaya 
atılan iddialar r,ersiz ve eiaıosızdır. Zi
raat Bankası ııılolarında memleketin 
bütün ihtiyaçını ka şılayacak kafi mik 
darda buğday vardır. Onun için dışa
rıda!1 buğday da g.~tirilm.iyecektir.Böy 
le bır zaruret bugun vant değildir ve 
ileride ufak bir sıkıntı ihtimali yok
tur. Banka, piyasaya istediği mikdar
da buğday çıkarabilir. Binaenaleyh 
buğday fiyatlarını daima istenilen had 
de tutacaktır. Un piyasa•ı. daima buğ 
day fiyatl~rilc il~ili oldu~u için Istan 
bulda yemden hır ekmek ıu.eselesi de 
olamaz. Yapılan esaşlı tctk\kler, birin
ci ekmeğin Istanbulda buğday fiyat
larına uyarak daha ucuza yedirilebile
ceğini göster.mişt~r. Sözlerime şunu 
da eklemek ııterım: Memlekette bir 
buğday buhranı yoktur ve olamaz. 
latevene, şehrin ihtiyacına tekabUl e· 
decek kadar buğday verilir. Banka si· 
lola ında 300 milyon kilodan aşkın 
stok vardır .. , 

Trakyadaki kalkınma 

Müsteşar Atıf, Trakyadaki zirai 
kalkınma hareketleri 'üzerinde de iza· 
hat vermit ve demiştir ki: 

Ganakkale muhabirimizin 
telgrafla verdiği haber 
Kaza hakkında, Çanakkale muhabi

rimizden geç vakit aldığımız tclı:raf 
şudur: 

Çanakkale, 26 ["Tan.,ın hususi tel· 
grafı] - ''Çanakkale,, vapuru Geli· 
bolunun 15 mil açığından telsizle im· 
dat istemi~tir. Gemi kurtarma sosye
tesinin bir romorkörü yardıma gönde
rilmiştir. Vapur, romorkör tarafından 
çekilerek İstanbula götUrülecektir. 

Gelen telsize göre, Çanakkalenin 
şaftı kırılmıştır. Başka hiçbir zayiat 
yoktur. Liman reisliği kaza hakkında 
tahkikata haşlamı!?tır. 

Çanakkale 26 (Hususi Muhabiri
miz bildiriyor) - Vapur Bozcaada -
nın on yedi mil uzağında karaya otur
muştur. Şimdilik bilyük bir urar ve 
yolcular için t~hlike yoktur. 

Beyoğlunda Me4rutiyet mahalle • 
sinde 175 numararlı apartımanın 
( 3) ncü daireıinde ve Galat ada 
Mahmudiye caddeainde (11) numa 
ralı kağıtçılık ve matbaacılık Türk 
Anonim tirketinde memur iken ha
len nerede oturdı..~u ve nerede ça
lı,tığr bilinmeyen Rober n&mı diğer 
Bohor Hayıma. 

ISTANBUL iKiNCi iCRA ME
MURLUCUNDAN: 
Hayım A:mram, Anri Amram, Av 

ram Amram, laak Amram nam ••
hı~.ıa~a borcunuz olan bin altı yüz 
ellı lılranın temini zımnında ,ayian 
mutasarrıf olduğunuz Beyoğlu Sa
n Lutfi mahallesinde Kabristan so
kağrnda Hki 57 yeni 175, 175 / 1 nu 
maralı gavri menkule üç yeminli er 
babı vukuf tarafından 1-11-1935 ta
rihinde tamamına (14850) on dört 
bin sekiz yüz elli lilra kıymet tak • 
tir edildiğini mübeyyin verilen tak
tiri kıymet rapor sureti ikametıa • 
hınızın meçhuli)l'eti haaebile ıize 
tebliğ edilemediğinden on sekiz gün 
hakkı itiraz tayini suretile tebli • 
ğatın ilanen icrasına karar vırilnıi§ 
tir. Tarihi ilandan itibaren nihayet 
on bet gün içinde bu taktiri luyme
te ve gayri menkulün evsaf ve me
aahasına dair verilen raporu tetkik 
ve bir itirazınız vana 934/5122 
numaraya bilmüracaa bildirmeniz 
aksi tatktirde bu taktiri kıymet ü • 
zerine mahçuz hiaaenin satılacağı 

maliimunuz olmak ve taktiri kıymet 
zabıt vararkaaının tebliği makamı

na kaim bulunmak Üzere ilin olu. 
nur. ( 16985) 

Dr Hafız Cemal 
DAHi LIYE MÜTEHASSISI 

Pazardan başka günlerde ( 2,30 
dan. 6) ya İstanbul Divanyolu ( ı 04) 
yenı numaralı hususi kabinesinde has 
talara bakar. Salı, Cumartesi sabah 
(9,30 - 12) saatleri hakiki fıkaraya 
mahsustur. Herkesin haline göre mu. 
amele olunur. Muayenehane ve ev te
lefonu 22398. Kışlık telefon 210~4. 

8715 

"- Trakyada, ilk plAnda, tohum 
ıslah işlerlle uğraşılmaktadır. Bu mak 
aatla, Trakyanın muayyen, bazı bölge 
lerinrle t•criibe tarlaları tesis edilmiş- -
tir. Buralardan alınacak ürün, Trak- dan alınıp yine ayni yerde tevzi edi· 
yanın en muvafık bir tohumluk tipi len buğdaylardır . ., 
olacak ve nihayet iki seneve kadar Miisteşar, şehrimizde on beş gün ka 
mıntaka çiftçisine dağrtılacaktır. Is • dar kalacak ve tetkiklerine devam ede 
tanbuldan ve Anadoh.ıdan Trakyaya cektir. incelemelerin sonucunda buğ· 
tohumluk gönderilemez. Çünkü, Ana· day piyasasında görülen kararsızlığın 
dolu buğdayları Trakyada tio tohum önüne geçilebilecek, fiyatların sabit 
itini göremez. Onun için Trakyada ve muayyen bir hadde tutulması te
göçmenlere dağıtıl.an tohumluk, ora· min olunacaktır. 

lstanbul Har·ci 
Kıtaatı ilanları 

Bolu Askeri ihtiyaç i~ 
alınacak olan 94998 kilo Ull 
yeniden kapalı zarfla eks~ 
meye konmuştur. İhal 
3 0-11-9 3 5 cumartesi gi.iıtil 
saat 11 de yaprlacaktır. Tah 
min edilen tutarı 15 199 r 
68 kuruştur. Muvakkat 
minatı 1140 liradır. Şartn,. 
mcs~ her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ki .. 
nuni ikametgah vesikalarsı?I 
da koymuş oldukları haldf 
usulüne göre yapacakı.t' 
kapalı zarfları ihale gibtl 
saat 1 O na kadar Bolu da 1co:' 
misyona vermeleri duyurıı" 
lur. ( 4 5 5 ) ( 7 1 7 4 ) . .. . 

Pınarhisar Topçu Alay!• 
nın 21.000 liralık yulafı -
peyi 161 7, Demirkö,wı 
7200 liralık sade yağı ilk pi#. 
yi 540 ikisi de kapalı zard't 
Demirköyün 4620 liralık ?.! 
ton gaz yağı ilk pey 2 7 6 ~ 
ra, açık eksiltmeye kon!"; 
muştur. Üçünün ihalesJ., 
Birincikanun 935 salı gi.iOI 
saat 15 tedir. İsteklil~ 
Vize Satınalma komisyoii't 
na gelmeleri. 

(460) (7241) 93.sf 

• • • 
İzmit için 160 ton ve~ 

nca için 100 ton ekmekJiı 
un 9-12·935 pazartesi g~ 
saat 16 da kapalı zarfla alt' 
nacaktır. Kapah zarfla IJ!! 
iki yer için saat 14 te Illlll'" 
buz karşılığı komisyon 
kanlığına verilecektir. !z 
ununun tutarı 2 7200 Dj 
ca ununun tutarı 1 700.~.,... 
radır. Muvakkat ternı~ 
İzmit için 2040 Darıca i 
1275 liradır. 1 tekliler 
gün şartnameyi komisYfJll' 
da görebilirler. lstekl~ 
belli gün ve saatinden ~ 
saat evvel kanunun istedifi 
belgelerle İzmitte Tüm ~ 
nasındaki Satınalma ko'-
yonuna gelmeleri. ..!6A 
(416) (1459) ,,,,.,, 

••• 
11200 kilo koyun etidf' 

münakasasına istekli çı~$ 
dığından pazarlığa doOct 
müştür. Pazarlığı 9 / BiriiilJi 
kanun/ 935 Pazartesi g 
saat 16 dadır. Beher kil~ 
nun fiatı 40 kuruştur.1:_Mt.C 
rı 448Q liradır. Muva~ 

temina'tı 336 liradı.r._ ~ 
name ve evsafı eskısı g.ı• .. 

dir. Bunları görmek ist~1 .. 
lerin her gün ve pazarhg_a t
rişenlerin vesaik ve terrııdl .. 
larile birlikte Çorluda s~~ 
alma Komisyonuna gelııw-
rı. (484) (7515) 

• • • • ·ııtı" 
Pmarhisardaki alaY ~ 

yacı için 2, 9 7 O liralık Bu dl" 
açık eksiltmeye konulI11 ı:I'" 
tur. İlk "peyi 245 liradı_:· ~ 
siltmesi 13 /Birincikarı ~ 
935 Cuma giinü saat ıs,-.. 
dir. İsteklilerin Vize satı~-~ ... 
ma Komisyonuna gel~· 
ri. ( 4 7 8) ( 7 5 O 5) -'*""' 

ZA YJ - Galata ithalat ıiif ~ 
ğünün 1951 O numerolu 5-3·9 ,,,,,, 
rihli beyannamenin 569243 " .,

· - ·rrıd~d rolu makpuzu zayi ettıgı iltJlll' 
. • . k w d n eak 

yenıaanı cı aracaınn • , 
hükmü olmadıimı ilin eaer••· ~~ 

s· d4111!'
Bardizban1an 1~ 

latanbul dördüncü icra roeflJttll'" 
iundan: ~ 

lzalei •uyuu zımnında ·~ ~ 
k · ·• et ad 1 ırü arar verılen Avnuaaaın • r 
mür kayığı 30-11-935 cuınıarte~ 
nü saat 9 30-10,30 da Balıatt• 

• • 
fat mahallinde açık artırın.• 
le ıatılacaiından isteklillerJll 
Jindeki memuriyet• rnUrac• 
ilan olunur. ( 17003) 
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lıtanb ı ·· ·· ·· · 1 i u uçuncu ıcra memur u -
Undan: 

• T &inamı 5500 lira kıymeti mu • 
. •nuneneli ve lıtanbul Evkaf idare-

•ıne bi . • d . . -. . rıncı erecede ıpoteklı Boga-
~ıçıbde lıtinyede Mirıüı. caddeain-

h~ ulunan voli mahallinin -4212-
ııı . ·ı . eıı ı e ayni mahalde ta• iskele-

ıı nı k"" .. h" ev nnde bulunan mahallin 300 
ır:~.s;si tarihi ilandan itibaren 30gün 

l
u detle açık arttırmaya konmu• 

O Up b' • " t .. ırınci açık arttırma 30-12-935 
.,~~ıhıne tesadüf eden pazartebi gÜ
. u aaat 14-16 ya kadar dadirede 
ıcra ed"I " . ı eeek ve kıymeti muhamme 
tek~~ YÜzde yetmi, be:ıi bulmadığı 
ı:r. ı~d~ on beş gün daha uzatı • 

ak ıkınci açık arttırması 17-1-936 
ta 'h· .rı ıne teaadüf eden cuma aünü 
)'Jne saat 14-16 da dai:-ede yapıla -
~aktır. Talip olanlann kıymeti mu
~tnener.in yüzde yedi buçuğu 

llıabetinde pey akçesi vermeleri la
~~dır. Açık arttırma 6-12.935 ta

ıne tesadüf eden cuma ıünü dai 
~e herkesin okuyabileceli mahal· 
• aıılacaktır. Haklan tapu ıicilile 
~bit olmayan ipotekli alacaklılar 
~· diğer alakadarlıların ve irtifak 
lı .ıckı sahiplerinin bu haklarını ve 
l uıuıile faiz •• masrafa dair olan 

2ddialannı ilan tarihinden itibaren 
~? ~n içinde evrakı müıbitelerile 
ırltkte dairemize bildirmek lazım

~..,., Alui halde haklan tapu aicili· 
• •ablt olmayanlar aatıı bedelinin 
»aylaınıaaından ' ariç kalacaklan 
~· daha fazla izahat almak iıteni
ır .. bu İte ait 934/1544 No; h dot 
)anın irae ve tafıilitı Jizime vere • 
C•ii ilan olunur. ( 16984) 

a, ZAYi - 1234 sicil numerolu ara 
'\' acı~ık ehliyetnamemi kaybettim. 
-~•İni alacağımdan diierinin bük 

" Yoktur. - Arabacı Hulıiıi 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma 

komisyonu ilanları 

:~· İstanbul levazım amirli
&ıne bağlı kıtaat için 100 
ton kuru fasulye 10-12-935 
•ah günü saat ı S te kapalı 
~arfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 15000 liradır. İlk te
minatı 1125 liradır. Şartna
~si komisyonda görülebi
~r. İsteklilerin kanuni vesi
~qlarile 'Qır'l}ltte teminat 
~ektup veya makbuzlarını 
1haıe saatinden bir saat ev
\>el Topanede Satınalma ko
llıisvonuna vermeleri. 
(219) (7298) 9510 

• • • 
İs tan bul levazım yollama 

tnildüriyetinin Sayyat ro
~orkörünün makine, tekne, 

azan, elektrik aksamı ta -
~~ratı 9-12-935 pasartesi 
tunu saat ı 5 te Topanede 
•atınalma komisyonunda ka 
l>ah zarfla eksiltmesi yapıla
caktır. Keşif bedeli cem'an 
~ek un 1O7 2 6 lira 4 9 kuruş-
1~r. İlk teminatı 804 buçuk 
hradır. Şartnamesi ve keşfi 

1 
e~ ~ün komisyonda goru-
eb1Iır. İsteklilerin istenilen 

\tesaiklerile tekliflerini ihale 
'aatinden bir saat evvel ko
~yona vermeleri. 

""'71J) (1416) 9514 

• • • 
}f liastaneler için beı bin 
ll ılo Yataklık yün eksiltmesi-
1~ talip çıkmadığından açık 

e...:sil tmesi 3 - 12 - 9 3 5 Salı 
~Ünü saat 14 de Tophanede 
~ atınalma Komisyonunda 
b al>ılacaktır. Tahmin bedeli 

t 
eher kilosu 7 5 kuruştur. İlk 
em· t ınatı 281 lira 2 5 kuruş-
~r. ~artname ve nümunesi 
t 0 rn1syonda görülebilir. İs
~ekliierin belli saatte Komis-

ona gelmeleri. ( 2 9 7) 
(7520) 

••• 
b 'tophane Askeri Fırının 
1 ~zı aksamının tamiri 13 -
d • 935 Cuma günü saat 14 
't>e 2'ophanede Satınalma -«\.o • 
ille ~ısyonunda açık eksilt-
bed 11~ Yapılacaktır. Tahmin 
İlk eh 4_50 lira 72 kuruştur. 
tu tenıınatı 33 lira 80 ku
m Şt~r. Şartname ve keşifna-

esı Komisyonda görülebi-

T A N======--=============================================== ' ' 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
O. N. Semti ve mahalleei 

1094 

3198 Paıabahçe 

3224 Üsküdar fcadiye 

3481 Beyoflu HUıeyin ıia 

3214 Samatya İmrahor 

3564 Kadıköy Osmanağa 

Sokatı Emlak No. 

Eıki Kliıthane Cad. Y. 
Tetvikiye Cad. ile Kara
kol sokak 
Sultaniye 

E. Yazmacı Avadis 
Y. Hayırlı 
Gölbaıı 

E. Enginarlı Bostan 
Y. Zemberek 
E. Yoğurthane Y. Mühür-

E. 98 
Y. 142/ 1 

4 

E. 14-14 
"~ükerrer 

59 

E. 11-13 
Y. 17-19 

dar Fuat 59 

Cinai ve hiaae~ Hineye ıö 
mvhammen K 

Bahçeli kagir iki ko
nak ve Garajın 9/36 
His. 
Gübre iskeleai ve 51 7 
metre araanın 19/ 24 
Hiı. 
186 metre arsanın ta
mamı 

57 metre arsanın ta
mamı 

31 metre arsanın 9/ 
16 His. 
119 metre arsanın 4 / 
6 His. 

34200 

886 

, 342 

54 

635 
3417 Beyoğlu Kurtuluı Bilecik E. Kavak Y. Demet E. 23 Y. 33-35 49, 50 metre arsanın 

tamamı deresi 
4051 Bcyoelu Kamerhatun 

4170 Kuzguncuk 

E. Papas KöprüıU 
Y. Yııyaköprüsü 

E. 36-38 
Y. 32-34 

E. Bahçe Y. Ay E. 23-25 
Çiçeği Y. 12 harita 

Evvelce iki dükklln 
şimdi 323 metre arsa
nın 1/ 2 His. 
125 metre arsanın 

tamamı 

so 

250 

170 
4352 Ayvanıaray eıki 

paşa 

Muıtafa- E. Mustafaıa E, 5 44, 50 metre arsa
nın tamamı 

4435 Beyoğlu Kurtuluı 

4598/2 Boıtancı Çatalçeıme 

4614 Beyoğlu Hüseyinağa 

4813 U sküdar Selimııs 

4923 Yeniköy 

5548 Boyacı köy 

5646 Kuz~uncuk 

5787 Kandilli 

6042 Üsküdar Altunizade 

6049 
" 

• .. 
6087 Üsküdar Selamsız 

5153 Y eıilköy Şev ketiyc 

7053 Bostancı 

7054 
" 

7057 .. 
7058 ,, 
7066 .. 
7322 Fener Tahta Minare 

Y. Muıtafapaıa Y. 7 
E. Aya Kiryaki Y. Teşri· E. 4 
fatçı ve Yaya köprUıü Y. 2 
Çatalçeşme E. 16 Mükerrer ha

rita 13 - 14 
Yenişehir 28 

Mir oğlu E. 6!1) Y. 7 

Simitçi E. 14 Y. 18 

E. Fııtıkh Y Y " e'" ~ .. ııi. F. 7-1 
hattin 

Bahçeli ahıap hane· 
nin 26/ 147 ' 
290 metre arsanın ta· 
mamı. 

67 metre arsanın 

187/ 192 His. 
Arsa ve Barakanın 
9/ 16 His. 
Bahçeli ahşap hane
nin 3/ 28 His. 
Ahşap hane ve dük
kanın 104/ 768 tam 
ve çıplak mülkiyet 
16/ 768 His. 

E. Arnavut Y. Bahçe E. 50-52 Ahsap hane ve aısa-

266 

182 

290 

132 

144 

45 

48 

ve Tomrukağa Y. 32-6 nın tamamı 950 
Yenimahalle 

Mütevelli çeımesi 

.. 
Sel!msız Cad. 

Nigir ' 
r"atalçeıme 

.. 
.. 
" 
il 

Külhan 

E. 67 Y. 43 11.5 metre arsanın ta· 
mamı 70 

19 918 metre ananın ta· 
mamı 184 

14 918 metre arsanın ta-
mamı 184 

3. 334-336 113 metre arsanın ta-
v. 300-302 mamr 280 

E. S Y. 7 514 metre arsanın ta-
mamı 515 

E. 11 harita 6 ı 79 metre anının ta· 
mamı 

E. 11 harita 7 187 

E. 11 harita 8 149 

E. ll harita 9 -143,50 

E. 11 harita 21 1117 

E. 24-26 Y. 30 129 

" 
,, 

.. 
.. 
" 

179 
187 

149 

115 

187 

260 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller 10 - 12 - 935 tarihine tesadüf eden Sair günUnden itibaren on ıür 
müddetle pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. 

Pazarlık için talip olanların ihaleleri Pazartesi ve Perşembe günleri sabahları saat dokuzdan ikiye ve iklden saa• 
beşe kadar ve bu iki ııündene maada her gün sabahlan on ikiye kadar Gala tada Bahtiyar hanında satış 

!<omisyonuna müracaatları. 

ASiPiN KENAN• 
lstanbul 

EKMEK YAPICILAR 
Esnafı Cemiyetinden Sizi aot uk algınhAından, nezleden, gripter· 

bat ve d lf a§rllar1ndan koruyacak en iyi 
budur . iamlne d ikkat buyurulmas•. 

İstanbul Barosu Başkanlığından: 
Baro Heyeti umumiyeıi C5 - 12 - 935 Cuma ıUnU (İstanbul Cağaloğlunda 

Halkevi salonlarında) ıdiyen toplanacaktır. Mealekdaılann ıözU geçen 

günde saat 15,30 da toplantıya gelmeleri rica olunur. 

RUZNAME.• 1- 935 Yılı td&ri raporu 

2 - 936 Y•h Bütçesi 

lir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. 

(300) (7518) 
• • • 

Dikimevlerinde biriken 
24204 kilo pamuklu 25861 
kilo yünlü kırpıntı 12 - 12 -
935 Perşembe günü saat 
14,30 da Tophanede Satın
alma Komisyonunda açık 
eksiltme ile satılacaktır. Her 
ikisinin tahmin bedeli 4 2 31 
lira 30 kuruştur. İlk temina
tı 317 lira 35 kuruştur. Sart
name Komisyonda kırpıntı
lar Defterdarda ve Topha
nede dikim evlerinde görüle
bilir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyona ._gelmeleri. 

(296) (8519) 

••• 
Harbiye okulu için 4 ton 

beyaz 3 ton kaşar peyniri 
12 - 12 - 935 Perşembe gü-

nü saat 14 de Tophanede Sa
tınaJma Komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Her 
ikisinin tahmin bedeli 3200 
liradır. İlk teminatı 240 li
radır. Şartnamesi Komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin belli saatte Komisyona 
gelmeleri. ( 2 9 8) ( 7 S 2 1 ) 

• • • 
Askeri Baytar okulunun 

Mutfak ocağının kömür ya
kar bir fıale konulması 29 -
12 - 935 Cuma günü saat 
14.30 da Tophanede Satın -
alma Komisyonunda paıar -
lığı yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 692 lira 80 kuruştur. 
Son teminatı 103 lira 92 ku
ruştur. Keşifname ve şartna
mesi Komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. 

(299) (7517) 

Cemıyet mız. nııamnamesı mu· 
cıb nce müddf'h bıten •dare Hry 
etinin yenıden ıeçimı 29/11/93~ 
Cuma ırf'n • •aat 10 dan 16 va ka
daı merkezı ıdHellliz olan Dör· 
düncü Vakı f Hanının •kine• lca 
ı ındakı 2 numaralı odada yanıla· 
l'atından o ırbn cf'm·y .. timizde 
kayidlı Hna hn c ıdanlarını hi· 
mılen f"lm .. leri ilin olurıur 

lıtanbul beıinci icra memurluiun 
dan: 

Evnlce Beyoğlunda Tepebatın • 
da Metrutiyet caaddeıinde 57 N. da 
iken halen llcametailu meçhul bu • 
lunan Mariyaya. 

Beyoğlu altıncı noterliiinden mu
ıaddak 1 Tetriniaani 934 tarihli on 
bir ay vadeli konturato mucibince 
mliıteciri bulunJuğunuz Aleksandr 
Kurtelli Hristo Aktaris ve Teofano 
Sideridiıye ait Beyoilunda Aımalı 
Meıcitte Mesrı.ıtiyet caddeainde 
57 N. lu ırayri menkulün tathliyeai 
talebini haYİ 35/ 2954 N. lu tahli • 
ye emri teblit edilmek üzere ika • 
metıahında ıönderilmit iıe de mü· 
batir tarafından mezkur ikametaa
hı terk ettikleri ve diğer ikametgah 
lann da meçhul bulunması haaebile 
bill teblit iade edilmit olduil'undan 
bu ıayri menkulün illn tarihinden 
itibuen bir ay içinde tahliye Ye teı 
lim etnıenia ve liranm yenilettitine 
•eya uaattıfma dair bir itirarınnız 
nna )'İll• müddet içinde ıif ah en 
Yeya tahriren bildinneniz llznndır. 
Bu müddet içind• itirazda bulun • 
maz veya sayri menkulü tahliye 
etmez ve yahut itirazınız refolu • 
nurıa gayri menkulün zorla tah • 
tiye eclileceil tahliye emrinin t•b • 
liii makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (16912) 

lnlıiıarlar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz ihtiyacı için şartname ve nümunesi mucibin

ce 30000 Kilo ikinci hamur beyaz kapak kağıdı pazar
lıkla satın alınacağından vermek isteyenler 16 - 12 - 9 3 5 
Pazartesi günü saat 14 de <fo 7 ,5 güvenme paraları ile 
birlikte Kabataşta levazım ve mübayaat Şubesındeki a-
lım komisyonpna müracaatları. ( 7512) 

Emlak ve Eytam bankası 
lstanbul şubesinden 
Mütekaiaın Eytam ve Eramilin Mart, Nis~n . "'~
yıs 935 maaşlarımn ıskontosun 4· 12-935 Çdr
şamba günü başlanacaktır. 

2. ve 3. 12. 93 5 pazartesi ve salı günleri yalnız Ma 1UI
icr'n işlerine hakılacaktır. Bu tarihten sonra müracaat e
den malUller umumi sıraya dahil olurlar. (273) (738 ? ) 

948b 

Jandarma Genel komutanllğı An
kara Satınalma komisyonundan· 

1 - Aşağıda çeşit ve sayısı yazılı iki ayakkabı kapalı 
za:f usulü ile eksitlmeye konulmuştur. 

2 - Satın alınacak (3875) çizmenin çiftine bin ve 
(4062) yemeninin çiftine de (214) kuruş fiat tahmine
d1lmi§tir. 

3 - Çizme eksiltmesi 28-11-935 perşembe günü sa
at 1 O da ve yemeni.nin de saat 15 te Jandarma Genel Ko
-nutanhğı kurağında yapılacaktır. 

4 - Çizmenin ilk teminatı ( 2906) lira (25) kuruş ve 
~artname bedeli 194 kuruş, yemeninin 651 lira 96 kun ş 
ve şartnamesi parasız olarak komisyonumuzdan almabi
liı. 

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

(7085) (3330) 9146 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma komisyonundan: 

l\ferkezimiz ve Tahaffuzhaneler için 7 5 ila 100 adet 
yerli malı battaniye ve 7 5 ila 100 adet yerli amerikan be
z1nden nevresim yaptırılacaktır. 

A - Battaniyelerin tahmini bedeli beheri 7 50 ve nev-
resimlerin 390 kuru_ştur. · · 

B - Bunların nümuneleri merkezimizden verilecek 
ve şartnameleri de parasız olarak merkez ~vazımından 
alınar:aktır. 

C - Eksiltme 15 Birincikanun 935 çarşamba gunu 
saat 14 te Galatada Kara Mustafa paşa sokağında İstan
bul Lımanı Sahil Sıhhiye merkezi satınalma komisyo
nunda ayrı ayrı yapılacaktır. 

D -- Eksiltme açık olacaktır. 
E -- Battaniyelerin muvakkat teminatı 5 7, nevresim

lerin 39 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin peyler sürülmeğe başla

madan muvakkat teminatlarını yatırmaları lazımdır. 
( 7287) 9401 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANl.ARI 

Keşif bedeli 2462 lira 24 kuruş olan Fmdıkhda 13 üncü mek
tebin bahçesine dikilecek anıt inşası açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. Keşif evrakı şartnamesi ve bu işe ait diğer evrak Levazım 
Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye ginnek isteyenler 1500 lira
lık, buna benzer iş yaptığına dair İstanbul bayındırlık direktör
lüğünden tasdik ettirilmiş ehliyet vesikası ve 185 liralık muvak
kat teminat makbuz veya mektubilc beraber 6-12-935 cuma gilnil 
&ıat 15 de Daimi encümende buluıunalıdır. (7464) 

Dumlupınar 1000 kilo sabun 1250 kilo zeytinyağı 
H. Milliye 500 kilo sabun 300 kilo zeytinyağı 

1500 1550 
Dumlupınar ve Hakimiyeti Milliye mektepleri için yukarıda 

çe§idi ve miktarı yazılı olan sabun ve zeytinyağı pazarlığa konul
muştur. Sabunun kilosuna 27, zeytinyağm kilosuna 38 kuruş fi
yat tahmin edilmic;tir. Şartnamesi Levazım Müdürlilğünde gö
rülür. Pazarlığa ginnek isteyenler 2490 No. h arttırma ve eksi t
me kanununda yazılı vesika 75 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 9-12-935 pa7artesi günü saat 15 de Dai
mi Encümende bulunmalıdır. (1) (7449) 

1100 kilo kösele kilosu 145 kuruş. 
400 kilo şaplı kösele kilosu 130 kurus. 
300 kilo vaketa kilosu 190 kun·~. 
Yukarıda cinsi, mikdarı ve beherinin muhaınmw. . atı 

vazıh olan malzeme pnarhğa konulmuştur. Şartnamesi Leva· 
'lfm Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa ginnpk istevenler 2490 nu 
maralı arttırma ve eksiltme kanununda vazıh vesika ve 201 lira 
50 kunışluk muvakkat teminat makbuz veva nıektnh:t e herabl"r 
28 lkinciteı.rin Q35 perşem1'e günü saat 15 te Daimi EncÜIT'enrle 
hulunmahdır. (B) ( 7132) 

Bir metre murabarna 10 lira değer biçilen Kasımpaşada To7ko
paran M. Mezarhk cadde!inde 6 yeni No. h 15 metre 40 santi.,.,et 
re murabbamda 6 metre yüzlü arsa sa ılmak üzere p ?""'ph ;:;.., 1'0-
nulmuştur. Şartnamesi Levazım Mii<Hirlüğünrl,. g-örii l.ir Pn1cı .. -
1ığa girmek isteyenler 11 lira 55 kurusluk muvakkat teıııinat ınP lt 
buz veya mektubjle beraber 28 lkincitcsrin 935 perşembe sriinü 
saat 15 te Daimi Encümende bulunmalıdır. fB) f71"'1.) 
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BirAmpufa ihtiyacınız of ursa 

s 
ÇiFT SPiRAL 

.Ampulunu isteyiniz. Bu ampul 
daha fazla ışık verdiği halde 
elektrik cereyanını <}'o 40 daha 

az sarfeder 

2700 Kilo Sığır Eti 
Askeri Fabrikalar lstanbul Satın-

• 

ma komisyonundan: 
' ' . 

Muhammen bedeli 828 ilra 90 kuruş olan 2700 kilo sı
ğıı eti Sah pazarında Askeri fabrikalar yollamasında Sa
tTnalma komisyonu tarafından 6 Birincikanun 935 cuma 
ı;ünü saat 15 te açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklile
rın yüzde 7 ,5 muvakkat teminatı olan (altmış iki) lira 
17 kuruşu Beyoğlu malmüdürlüğüne yatırarak makbu-

Çay yerine kaimdır. 
Çay yerine " HER- • 
VEA,, tabir edilen 
ye fazla mıktarda 

idrar veren n'bat 
huliıuını aldıtınız
da hamızı beylı ıhrac 
ve uıı:viyetınizde kuv 
Yet hi11eder.-k ve bilhassa: 

Romatizma a§rllarından 
kurtulacak11nı:ı: Hernevı tatailit 1 

' ve aiparit için Galatada VoyYo
da cadduinde Ünyon hanında 
49 numarada B Tut>iniye müra-
caat Posta kututu: 1139 Galata 
Londra H J LEE möıtemlf'kit 
müıtahz:aratı ihracat ye itha at 
müe11eaatı T rkiye mümuaili: 
Şark Mnkez Ecza Depotunun 
b ı tiın ııubelerinde de •atılmaktadır 

J KUÇUK ILArtLA R 1 

Arayıp bulamadığınız şey hem kon 
forlu, hem havadar hem ucuz 

Kirahk Apartmanlar 
Şişli Bomonti Bulgar çarşı Efe so

kak 46-48 telefon 49309. 
9210 

Kanarye sevenlere - Sarı, be
yaz, tu .,,nç rcııklerde güzel öten 
Cennan cinai kanaryeler ve damız
lık diııil~ri vudır. Türkiyenin her 
litraf•~ r gönderilir. 
Adreı: B. K. Cebeci Demirli bahçe 

Bağyolu, No. 10 - A. Ankara 

~· ' . 
) 

9354 

zunu ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o gün 1\S 
ve saatte komisyonda bulunmaları ( 7261) 9378 J 

"'"I'. .. • • • 

Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma ,.,,,, ./• 
komisyonu Başkanlığından: t eıı 

Okulumuz talebesi için 200 - 225 çift ayakkabı açık 
eksiltme ile alınacaktır. Bir çiftin muhammen fiati 550 
muvakkat teminatı 93 liradır. Şartnamesini görmek için 

VENUS rimeli ile tunlet gören 
kırpikler kalplere ok gibi 

saplanır. 

Yıldızda okul kalemine eksiltme için 4-12-9 3 5 perşem- EVLİYA ZADE 

be günü saat 15 te Fındıklıda Yüksek Mektepler muha- NUREDDiN EREN 
sebeciliğinde komisyona müracaat edilmesi ve eksiltme
nin saat 17 de biteceği ilan olunur. (7222) 9337 

ecıayi kimyniye alit ve Itriyat 
d~potu lıtanbul, Bebçe Kapu Ha
mıdiye Uh besi. 

Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma ------94-56 

Komisyonu Başkanhğından: 
Okulumuz talebesi için 21 O - 2 2 5 takım elbise açık ek

siltme usuliyle diktirilecektir. Bir takımın muhammen 
fiati 11 lira muvakkat teminatı 18 7 liradır. İsteklilerin 
şeraitini öğrenmek için Yıldızda okul kalemine ve eksilt
meye girmek için 3-12-935 çarşamba günü saat 14 te 
Fındıklıda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde komis
yona müracaatları ve eksiltmenin saat 16 da biteceği i
lan olunur. (7220) 9335 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

§ Türk Hava Kurumu § - -
~ Büyük Piyangosu ~ 
~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir ~ 
E 2 ci Ketide 11 • 1 el Klnun • 935 dedir. 5E 

~ Büyük ikramiyel -
~ 30.000 Liradır = - -
~ Ayrıca 1s.ooo, 12,ooo, 10,000 Llrahk ikramiyelerle ~ - -S: (20,000) Lirahk bir mUklfat vardır. !!! 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllll~ 

9211 

r=-- Dr. t H S A N S A M t _ ,
1 uKSURUK ŞURUBu 

Öksürük ve nefeı darlığı boğma· 
ca ye kızamık öksürükleri için 
pek tesirli ilaçtır. Her eczaned' 
ve ecza depolarında bulunur. 

9163 

ÇO T 
Edilmiştir. Fakat 

A L I · 
Yapılamamıştır. 

KUR'ANIKERiMiN TERCÜME VE TEFSiRi 
Say Ömer Riza tarafından Şark ve Garbın en büyUk ulemaaı tarafından 
yazılan oserlerin tetkiki ile kaleme ahnmışbr. ArapCja metni Hafız Osman 

hattl ile ayrıca ilave edilmi,tir. 
Bez ciltlisi 4, meşin ciltlisi 5 liradır. Taşradan posta parası ahnmaz. 

G Ö K YÜZ Ü NiKBiN OLUNU2 
Reşat nuri QUntekinin en son 
romanıd1r. Yeni Cjıktı. 100 kuruf. 

clltllsi 125 kuruştur. 

Doktor Poşe'nin en yeni eseridir. 
Herkesin okuyaca§ı bir kitapt1r. 

50 kuruttur. 

HALil TAKViMi PEKLiK -·iNKIBAZ 
En do§ru ve CjOk malOmath cep 
takvimidir. Tanesi 10 kuruştur. 

Her kitapCjıda arayınız. 

Bu da Doktor Poşe'nin inkıbaz
dan kurtuıu, yollarını gösteren 

mUhim eseridir. Basıhyor. 

MUALLiM AHMET HALiT KiTAPHArtESi • 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Aşağıda isim, miktar, muhammen bedel ve muvakkat 
teminatı yazılı malzeme iki partide ve hizalarında göste
rilen tarihlerde Ankarada idare binasında ve saat 15,30 
da kapalı zarf usuli}e satın alınacaktır. Bu e~siltm~lerd~n 
herhangi birisine gırmek istiyenlerin buna aıt temınat ıle 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini eksiltme 
günü saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme~eri 
lazımdır. Bu işe ait şartname Ankarada malzeme daıre-

sinden Haydarpaşada tesellüm müdürlüğünden parasız o 
larak tedarik olunabilir. (7361) 

Miktarı Muham- Muvak- Eksiltme 
men kat te- tarihi 

İSMi bedeli minat 
Lira 

1) Sürat kontrol saati yedeği 59kalem 1150 l~ra 86,25 24-12-935 
2) Heintz sistemi şofaj çantası 165adet 825 lıra 61,88 25-12-935 

9485 

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

Bu işe girmek istiyenlerin 421,50 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve. tekliflerini 
aY.ni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak An
karada malzeme dairesinden ve Haydarpaşada tesellüm 
ve sevk müdürlüğünden dağıtılmaktadır. ( 7 360) 

9484 

Muhammen bedelleri yekunu 108000 lira tutan üç 
guruptan mürekkep Sıvas atelyesine ait bir kısım tezgah, 
kapalı zarf usuliyle aşağıda yazılı tarih ve saatlerde An
kara İdare binasında ihale edilecektir. 

Muhammen Muvakkat Eksiltme gün ve saati Şartnıame fiatı 
Grup bedel teminat 

1 58000 Lira 4150 Lira 10-1-936 saat 10 290 kuruş 
2 15000 ,, 1125 ,, 10-1-936 ,, 15 Parasız 
3 35000 ,, 2625 ,, 11-1-936 ,, 10 175 kuruş 

Bu işe girmek istiyenlerin her gurup için ayrı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalar, kanunun dör
düncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini eksiltme 
ıçin tayin olunan saatten bir saat evvelsine kadar Cer Da
iresi Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler yukarda yazılı bedeller muka
bilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden alınabilir. 

(3444) (7391) 9602 

Muhammen bedeli 70000 lira olan lokomotif bakır o
cakları, ocak aksamı vesair bakır malzeme 9 İkincikanun 
1936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4 7 50 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon reisliğine verme
leri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 350 kuruş mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. ( 73O1) 

9600 

Umumi neşriyat ve vazı ıştcri Müdürü: Etem izzet BENlC.t: 
Gazetec.ılik ve matbaacılık T. A. Şirlreti, İstanbul, Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı yer : TAN matbaaıı. 
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Kumaşlarını en evvel 
Sultan hamamında 

iPEKiŞ 
Kumaşları 

Sataş 
Mağazasında 

Bulabilirsiniz. 

·' .. 
VAPURCULUK 

Tijrk Anoninı Şirketi 
latanbul Acentalığı 

Liman Han. Telefon : 22925. 
Galata şubesi Tel: 43663 

Mersin yolu 
1 N Ô N O npuru 28 

ikincitPşrin PERŞEMBE ıaat tt 
de PAY ASA kadar 

Ayvahk yolu 
KEMAL vapuru 27 İkincitefrıo 
ÇARŞA \ BA saat 19 da Ayya· 
lığa kadar 

ye 
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