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HABEŞ ORDUSU HARBi KAZANIYOR ! 
Başbakanın Gezisi Cenup Cephesinde İtalyanların 

ismet inönü : Mudanyada Aç, Susuz, Yorgun, Panik 
Mütarekenin imzalandığı Evde Halinde Oldukları Bildiriliyor 

ismet lnönü müteheyyiçti, Türk devletinin kuruluşunun o tenıel atma 

g ü n l e r i, o çetin ve istiklalimizi düşmanın ağzından zorla çekip ko-
Vazi~et Gergi~ Habeşler Gorrahi Ve Maka/leyi 
İtalya Mühim Almağa Hazırlanıgorlar pardığı günler gözleri önünde c a n 1 a n ı y o r m u t g i b i İ d İ ... 

~ '27 (Bafbakana refakat ed• 
~ fllnız Ali Naci Klıracan'dan)
li rtuğrul beşte Mudanyaya vardı. Va
'!1' Fırka Kumandanı, Parti Batkaru, 
Jı elcdiye Reisi ve diğer mahalli erkin 
ıc:;bakanı karııladılar. Hava iyice 

arnuıtı. Hafif yağmur çiseliyordu. 

ihtiyati Süel 
Tedbirler Aldı 

Roma, 21 A.A - Yeni zecri 
tedbirler tatbiki tehliken yÜZÜn

den hani olan vaziyet ve bu teh
likenin yarattıiı beynelmilel endi
f• Jolayuiyle ihtiyati süel tedbir
ler alınm1fhr. 1talyayı ani bir mü_ 
dalaa halinde bulundurmak İfİn 
birta•ım a•er nakliyatı yapılmıf
tır. Bu nakli;:yat ve harekat hak
lıında çıkan haberleri tetkike im -
luin yoktur. Çünkü bu hıuu.ta her 
türlü haber kafi olarak ycualı •
dilmiftir. Bu tahalluzi tedbirlerin 

BQflHı•an General lnnet /nönü iz.mite ,elirken trende Ekonomi rami olduiu •ayıledilmektedir. 
Bakanı Celal Bayardan i~hat alıyor.. izin almalan mukarrer yüz bin 

Hazırlanmıt otomobillere binilerek 1 rüdü. Odanın kapısı kapalıydı. Bunun aaker ailah altında alıkonulmuı. 
General İsm~t İnönünün bundan 12 üzerine sağ taraftaki odaya doğru i- tur. 
ttne evvel Mudanyada Türkün istik- ]erledi. Onun da kapısı kapalıydı. A- Lonclra, 2't A.A - lngiliz kara 
lal ve 1erefle ya1ama hakkını o zama- nahtar buluncaya kadar yukarı çıktı, ve deniz tayyareleri bugün laken· 
nın büyük düıman devletlerine cebren Yine sağ tarafta deni~e ba~an od~ru~ deriye Üzerinde büyük manevralar 
kabul ettirerek kendilerine emrettiği- yarı açık kapısını elıle ıterek ıçerı 
mu miltarekenln imzalandığı eve gi - girdi ve: yapmıılardır. Bu manevralardan 
dildi. Evin etrafı halkla dolu idi. ''- tıte ... Yattığım oda burası idi. makaat.t bir havai taarruz takdi -

! ı J.öaü otomobilinden iOrek •Hl:' Y'Ülıii11_-ei.,..~-·~~tn.R11wrıftfdiWflslıiilM- rtbt madatQ--.... 
tarihi binanın merdivenlerini çıktı, lqıyorduk. Ve h W..,. laill...wlecetlma tetkiki -

- salona girdi ve bir hatırayı araıtmr dik!., diye illve etti. dir. Tayyarelere kal'fı kurulmuı o. 
"'1tınyaJa mütarekenin inuat..._ &ibi ~vvela etrafa baktı. Doğru sol ta· Sonra l§ağı indi. Odaların kapıları lan bataryalar tayyarelerin çek-

dıiı bina. \ rafa, nih~ete, denıze voli.cm odnyn yU [Arkası 3 üncüde] tiii niıanıahlara karıı ateı et-

Başbakan Kağıt Fabrikasını Gezeli 

izmit Kağıt Fabrikası 1936 
Yıh Başında Çahşacak 

Fab ri kanın Bugünkü Verim Derecesi 
ihtiyacımızın Yüzde Ellisini Karşılaya.cakfır 

İıl lzı..it, 27 [BOfbakana relalıat •· 
.::. arkadOfımı:ııı Ali Naci K ara- ' 
"ilr elan]- Dünyada ilk kaiıt fab
ıao-;'llm iflemıeğe baılamaaı tarihi 
~. dir. zmit fabrikamız 1936 
tıJlbda çalrıabileceiine göre, ka -
134 1trtızı kendimiz yapmamız bize 
...... aene aonra müyeaaer oluyor 

lctir. 
ı.a li•lknı alm terini boyuna ecnebi 
~ ı_*!lara akıtan- eaki idare aiate._.;:lade kaiıt f abrikaaı diye bir 
.tia_ lenin, hatta taaavvur bile e
hlct. eınit olduiu difiinülerek bu 

ıeç kaldıimuza acanaktaa 
, (Arkası 3. üncüde) 

l 
"'1ef ln;;,.ii ltôiıt labrilıaı lacalt

'-ncfa iaalaat alıyor 

l•met l nönü l:ııımitte karfllanıyor" 

Mevcut licaret Filomuz 
·1amamen Değiştirilecek 

Celal Bayarın son kazalar hakkındaki mülahazaları 

Bursa, 27 (Vekillerle birlikte Bur
ııda bulunan ırkad'iımızdan) -
8on hafttlar tlrfında arka arkaya iki 
dttıiz kanp oldu. Bu iki vak'a üze
rine ne fibi tedbirler alındığını ken
dilerinden öirenmek ricasında bu
lunduğum Ekonomi Bakanı Celal Ba
yar bana ıunlan söyledi: 

- İnebolu vapuru faciasından mc
sul olanlar elbette vardır. Ben şah
.en bu noktada ·bir kanaate vasıl ol-

muıumdur. Fakat iıe adliyemiz el 
koymuştur. Bunun için vardığım neti
ceyi ve yapacağım icraatı onun idil 
ve isabetli karanna takaddüm ederek 
ifade etmek istemiyorum. Adliyenin 
kararını bekliyorum. Çanakkale va
purunun ıaftının kırılması mescleıine 
gelince, ~cmi süvarisinin, çarkçıbaıı
sının ve heyeti fen niye reisinin iıten 
el cektirilerek haklarında tahkikat 

r Arkası 3 üncüde] 

miılerdir. 

Sudan Ve Mısır 
Sınırla rında 
Tehlike Belirdi! 
Mareşal Badogliyo Çana gö
lünü zaptetmeğe memur 

edilmit 

/nwili:ııı uçalı(pn Libya •ınınnda ke· 

fil uçufları yapıyorlar 

Italya, petrol ambargosuna karşı 
dünyayı bir. harb~ sü ükleyeceğini ar
tık açıkça hıssettırmektedir. Romadan 
gelen bu telgraf dikkatle okunmağa 
değer: 

Roma, 27 (A.A.) - Siyasi çevenler 
peh'ol üzerine konulacak unbaı-go -
nun 1 tal yayı boiacağını, ancak ita) -
yanın mukabele ebnekaizin kendisi -
nin boğulmasına müsaade etmiyeceğİ
ni beyan etmektedir. 

ltalya hükumetine yakından dost 
[Arkası 9 uncuda 1 

BUGON 
1 - .l apon ordusu ise karıstr. 

Japon üçüncü deniz fırkası 
Şanghayi tehdit ediyor, 200 bin 
Çinli Şangıhayi terketti. 

9 uncuda 

2-Ekmek 12 kuruşa iniyor. 
(Valinin beyanatı) 

10 uncuda 
3 - Fransız parlamentosu 

bugün toplanıyor. Vereceği ka
rar yalnız Laval'in değil, İtal
yanın mukadderatı üzerine de 
tesirlerini göıterecektir. 

S incide 

4 - Çanakkale vapurunun 
120 yolcusu dün gece geldi. 

7 incide 

Cephelenlelıi aon durumu Ve Habeı taarru.zunun in. 
kifQlını gö.teren harita .. 

[Yazısı 9 uncu sayfamızda1 

E v Kral içesi 
yapılacak, her imtihanda yüz kişi se
çilerek dört yüz kitiyc hediyeler veri
ltcektir. Bu dört yüz hediyeden yal
nız birinciliği alanlara vereceğimiz 
hediyeleri bugün yazıyoruz: 

Dikit ve biçici imtihamnda birinci 
plene: 200 liq deierinde bir pırlan
ta yüzük. 

Yemek pğıirllllllctıe 
Bir yemek ocluı talıEllllE' 

Çocuk bak • plene: 
1000 liralık bir aı·•w 

Ev idareai • ...... : Bir 
aaJon taknnı~ 

Buril'.ir ~ek dört yb kif.ide.n 
yalnız d ' 'ne verilecek olan hediye-
lerdir. ı r hediyelirimiz arasında 
kıy~ 'rklerden, radyolardan, di
ki ıt makinesinden tutunuz da 

· çatal, bıçak takımlarına, avi
e, salon saatlerine kadar her evin 

e er kadının en mühim ihtiyaçlarını 
min edecek olanlar vardır. 

Ev kraliçesine hediyemiz: 

Bu müaabekalann dördüne birden 
girip bepainde Iaznn olan dereceyi 
kazanmıt olan &'V kraliçesi ilan edile
cek ve kendisine - dii•lerine verilen 
2000 liralık hediyeden ayn ve fazla 
olarak - 750 lira kıymetinde 1Nr kürk 
he"İ•flı nlunıtc-"tw. 

Imtihanlara ait diğer malU
mat ve tafsilatı 

'=>ek yakında okuyacaksmı 
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DOşündükçe 

Ramazanın manası 
Eskiden Ramazanın herkes 

için başka bir manası vardı. 
~ [§ IHJ Ü lRı (9) (g 

Elektrik, su, 
Havagazi saatleri 
~l~ktrik Sosyetesinde elektrik saat 

lerının muayenesi için evvelce kurul
muş olan ayar dairesi, Iktısat Vekale
ti~.in emrile kapatılmıştır. Bundan bir 
muddet. ev'": el, ~akanlık sosyetenin 
ayar daıresı tesısat ve teçhizatının 
kanunlara göre değiştirilmesi lazım -
~eldiğini bildirmiş ve gereken değiş
tırm: ve yenileme işleri için sosyete
ye hır mühlet vermiştir. Bu mühlet, 
geçen ayın on beşinde bittiği halde 
sosyete, lktısat Vekaletinin emrini ye 
rine getirdiğini isbat edememiş ve is
tenilen vesikaları da gösterememiştir. 
Eldeki ölçüler nizamnamesinin gerek
tirdiği vasıta ve araçları almayan sos
yetenin bütün saat ayar i§lerini göz
den geçirmeye lüzum gö en vekalet, 
ölçüler baş espekteri ile bir ekonomi 
espekterini sosyeteye yollamış, işi tet 
kik ettirmiştir. Ispckterler. vekiilete 
bu hususta bir rapo• vermişler ve talı 
kikat sonucunu bildirmişlerdir. Elek
trik saatlerinin damgalanması ve a -
yarları için vekaletten emir beklen -
mektedir. Maamafih, sosyete şimdi 
a~onelere .. evvelce ayarlanmış ve öl
çuler baş ıspekterliği tarafından kul
lanılması muvafık görülmüş olan dam 
galr yedek saatleri vermektedir. Ye
rinden tamir için çıkarılan bütün elek 
trik saatle·inin kullanılmasına imkan 
görülmemektedir. Böyle saatlerin öl -
çüler baş isnekterliği tarafından dam 
galanmış olması şarttır. Elektrik 
sosyetesindeki kapatılan ayar dairesi 
işi etrafında vekaletin bugünlerde e· 
mir vereceği umulmaktadır. 

Otomobil taksimetreleri de gözden 
geçirilmektedir. Baş ispekterliğin ba
kımından geçmiyen, damgasız taksi 
metrelerin kullanılması yasak edil -
miştir. 
Havagazı sosyetesine ait saatler ise 

Yedikulede ve Dolmabahçede muııve
ne edilmektedir. Feriköy ve Kadtköy
deki su saatlerinin muayeneleri de -
vam etmektedir. Gerek su ve gerkse 
havaeazı sosvetelerinde mevcut saat
ler tamamen kontrol edilmiştir. 

ViLAVET 

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

! BU 
Deniyor ki, deniyor ki değil mu 

hakkak ki latanbulda birçok fı-

rınlar ekmeii narhtan 1 kuruı ek 
siğine yani 13 kuruıa satmıya baı

lamışlbrdır. Eskiden buidayın u. 

cuz; ve piyasanın geniı olduğu za
manlarda narhtan on para hatta 
yirmi para eksiğine ekmek satan 
bazı Fırınlar görülürdü ama bu
günkü gibi liatlann gergin, piya. 
sanın ıııkııık ve narhın kılı kırk 

yararak heaaplandığı günlerde fı. 

nnclarn kendi isteklerile narhtan 
bir kuruı ekııiiine ekmek aatmala
rı bütün bu narh .isteminin maa. 
lesef bir çürük ölçü olduğunu göa-

Ne Dersiniz? -
NE ? 
temwktcm başka birşey ifade et· 
mu. Çünkü kimse iddia edemez 
ki fırıncılar belediyeye inat olsun 
diye ziyanına ekmek satmaicı 
kalkmış olsunlar. 

O halde en dar zamanlarımızda 
bile baştacı ettiğimiz bu narha gü
venerek lstanbul halkına ekmeği 

nasıl pahalı yedirebiliriz?. 
Artık görülüyor ki hem büyük 

Ve göze batan kontrastlarla görü
lüyor iti bugünkü narh ıistemini 
deiiıtirmek ve yeni bir sistem bul
mak lazımdır. 

Biz böyle düıünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

Göçmenler 

Sağlık Bakanlığı Veni 
Vapurlar 

Gönderilmesini Emretti 
Köstencede vapur bekliyenler 2000 kadar· 

dır, Nazını, Cumhuriyet vapurları gidiyor 

Nazım vapurile Köstenceden .. ehri- ı G ·· ı • • • •• :s oçmen er memnun 
mızc getırılen 1800 goçmen, henüz .. _ .. .. 
Trakyaya gönderilememiştir. Bir kı _ Goçmenler, hava~~n .~enalıgı ~uzun 
sım göçmenler Si kecideki a h den karşılaştrkları guçlukle~e ragmen, • m ar ve T .. k. 1. . 
vagonlara yerleştirilmişlerdir. Gemi- ur ıyey~ ge ışlerınden çok memnun. 

Çocuk için bu çörotu kokulu 
ay, iftarda, bir taze çörek parça
sını reçelin içine batırabilmek 
ve bazı geceler de Karagöze git
~~k demekti; genç kız ve kadın 
ıçın senede birkaç kere geceleri 
sokağa çıkmak hürriyetini ve -
ren bir müsamaha ayı idi; iştah 
adamı için orucun mahrumiyeti
ni fazlasile ödeyen zengin bir 
sofraya her iftarda kavusmak 
fırsatı; harikuladeyi sev~nler 
için birçok itiyatların tersine dö 
nüşü: geceleri sahura kadar uya 
nık kalmak ve gündüz geç vakte 
kadar uyumak, öğle yemeğini 
gece yarısına aktarma etmek im 
kam; hastalar için müşterek bir 
perhiz vesilesi; bakkallar ve fı -
rıncı~~r için bir ay süren bay
ram ılah ... Fakat hakiki iman eh 
1i için Ramazan, insanın nefsini 
körle\erek alakalarını madde -
den i~kan nisbetinde koparmak 
suretıle Allahın gufranına layik 
olmaya çalışabileceiYi en saf en 
ulvi bir feragat ve ibadet ay/idi. 
İnkılap, dinin siyasi ve 
pratik müdahalelefine nihayet 
verdikten sonra, yıllar var ki, 
Ramazan, bir çoluk çocuk eğlen 
cesi, bir fen erli mahalle hanımı 
piyasası, teravih ile sahur arasın 
<la bir sokak cümbüşü, işkembe
sine düşkün olanlar arasında bir 
tahta kaşık yarışı olmaktan çık
tı ve belki sadece hakiki iman eh 
line munhasır, manasına yaban
cı kaba zevklerden ve iştahlar
dan oldukça sıyrılmış, haykırış
sız ve gürültüsüz, mahrem ve 
deruni itikatlara has, namütena
ihiliğin ilahi ve muhteşem pers
pektifine yaraşan sessiz bir ayi
nin vekarına kavuşmuş, hasılı o
nu keyiflerine vesile yapanların 
değil, en ulvi manasile anlayan
ların yalnız başlarına daha ko -
layca ve rahatça benimseyebile
cekleri mücerret ruhani bir ay 
oldu. 

Evkaf. Belediye arasındaki 
ihtilafın halline doğru 
İstanbul Urayı ile Evkaf arasında

kı pürüzlü ~leri halle memur olan 
hakem heyeti dün ilbaylıkta toplan
mış ve duruşma yapılmıştır. Uray mu 
hakemat direktörü ile avukatları, Ev
kaf hukuk işleri direktörü ile 'avu"Kat
ları, evvelce hakem heyetine verdik
leri raporlar üzerinde iddialarını söy
lemişler, münakaşalı bir tarzda müda
faalarını yapmışlardır. 

Elhamdülillah. 

deki hayvanların çıkarrlmasına dün de durlar. Bır ı:nu~_a.rri:,imiz, Nazım va· 
devam edilmiştir. Kızılay, göçmenle_ pur~nun .. g~tı·~.ıgı .. goçmenlerden bazı 
re iki öğün çroba ve ekmek dağıtmış- ları ıle goruş.~uş!ur. Bunlardan Mah
tır. Vapurdaki eşyalar bugün tama _ m~~ o~lu Huseyın şunları ~nlatıJ;o_r: 
men boşaltıldığı takdirde, göçmenle- - <?z )'.U~da ayak bastrgı~!z ıçın 
rin Trakyaya gönderilmelerine baş - çok ~evınçlıyız. Romanyada, goç et -
lıınacaktır. Ambar ve vagonlara yer _ mek ısteyen daha yüzbinlerce göçmen 
leştirilenlerden bazıları, hayvanlarının vardır. Bunlar. da peyderpey memleke 
aç olduğundan şikayet etmektedirler. te gelecekle·dır. 
Ot bulunamadığı için iki gündenberi Bugün. muhacirlerin zarar gördük
beslenemiyen hayvanlara bugün yiye- teri bir tek şey vardır. O da, göç hazır 
cek bulunacaktır. lığı yaparak satmak istedikle-i malla-

Peyami SAFA 

POLiS 

Bir işCji elektriae 
Tutularak öldü 

• Paşabahçe Müskirat fabrikasın -
da çalışan elektrikçi çırağı Ari, lam
ba takarken elektrik cereyanına kapı
larak ölmüştür. Kaza üzerinde ilgili
lerle tahkikat yapılmaktadır. 

• Anadolukavağtnda oturan san
dalcı Hacı Eşref 35 kilo ağırlığında· 
ki kılınçbalığı tutarak balıkhaneye ge 
tirmiştir. Ismail isminde birisi balığı 
s~arak motörüne yüklemek isteı ken 
yakalanmıştır. 

• Tayyar kaptanın kullandığı Yıl
dırım motörü Ayakapı önünde balık 
tutmakta olan Omer oğlu Mehmedin 
sandalına çarparak sandalı devirmiş
ti:-. Denize düşen sandalcı Mehmet et 
raftan yetişenler tarafından kurtarıl
mıştır. 

• Göztepede tren yolunda Beylik
bağı karşısında oturan istinaf müd
deiumumiliğinden mütekait M<ıhmut 
Celalin sigortasız köşkünden yangın 

çıkmış, köşk tamamen yandıktan 
aonra söndürülmüştür. Yapılan tahki
kat, yangının lamba devrilmesi yü
zünden çıktığını göstermittir. 

Bugün son duruşma yapılacaktır. 
Bundan sonra hakem heyeti Anka:-a
ya gidecek ve mezarlıklar, sular işlc
rile belediye tarafından istimlak edil
miş olan vakıf arsalarla evkafın uray· 
dan ve urayın evkaftan alacakları hak 
kında ve-ecekleri karan hükumete bil 
direceklerdir. 

ADLiYE 

Kız kaçıran1ar muhakeme 
edi iyor 

Şilenin köyünden Molla Ibrahimin 
kızını kaçırmaktan suçlu Şevki oğlu 
Ali, Hasan oğlu Mehmet usta, Ali oğ 
lu lsmail, Mustafa oğlu Çoban Ali, 
Hüseyin oğlu Ahmet Hasan, Musta
fa oğlu Mehmet, Mehmet oğlu Sadı
ğın muhakemelerine dün ağır ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. Köy 
muhtarı ile diğer ıahitler dinlenmiş· 
terdir. Bunlar, suçluların, hadiseden 
ıonra köyde alınan ilk ifadelerinde 
vak'ayı itiraf ettiklerini ıöylemiıler -
dir. Muhakeme, müdafaa tahitlerile 
hukuku imme şahitlerinin dinlenmeai 
için baıka güne kalmııtır. 

Nazım vapuru tekrar 
K:Jstenceye ';d:vor 

Sa2\ı~ S,k~nJ.ıiı dau. s~hriinithl. 
ilgililere gel en bir telgraftcr~·Nazım 
vapu· unun tekrar Köstenceye gönde
rilmesi bildirilmi~tir. Vapurun saliip
lcri, peşin para ile olacak yeni nakli
yatı kahul ettikleri için Na?-ım v:ınu
ıu bu aksam yahut varın tekrar Kös
tenceye gidecekti·. Denizvolları ida -
resi.' cumartesi günü Köstenceye gön
derılecek olan Cümurivet vapuru için 
hazırlıklara başlamıştır. 

Çocuk E~irgeme Kurumu
nun 3 avlık ça1ısması sonucu 

Çocuk Esirgeme kurumunun Istan 
bul me kezi, son üç aylık çalışmaları
m bir istatistik ile tesbit etmiştir. Bu
na göre 6612 çocuğa 2142 kilo süt ve 
315 kilo şeker, 35 anneye kundak ta
kımı, 300 çocuğa elbise ve 104 hasta 
çocuğa muhtelif ilaçlar verilmiştir. Bu 
arada, merkezde 591 çocuğun bakım 
ve tedavileri yapılmış. iki bin anneye 
çocuk bakımı hakkında konferanslar 
verilmiştir. 

s:r Franınz !Rn'atkarı öldü 
Harpten evvel Şark vilayetlerimiz

de dolaşa·ak halk şarkılarını toplamış 
ve bunlarr armonize etmiş olan Fran
sız musikişinaslarından Gaumirlas Pa 
ristç ölmüştür. San'atkarın Istanbul
da bulunan eski talebelerinden yüz ki 
şi, Kanunuevvel ayr içinde, san'atki -
rın eserlerinden mü-ekkep bazı duala
rı okumak üzere, bir ruhani ayin yapa 
~klardır. 

rın para etmemesidir. Romanyadan 
göç edeceğimizi öğrenen bazı kimse -
J~ı~.rJL\d!l.:.hu.su.si .anl!l.limalar yg -
parak butun emJakımızi yok pahasına 
elimizden almaktadırla~. Bı,ı vüzden 
göç etmekten çekinen birçok kimse . 
ler. hükumetimizin yeni tesebbüsleri
ni haber alınca çok sevınaa....-. ı .. tr.das 
larımızın, gelecek yıldan haslıvank 
emlak1erini satma~a mecbur kalma -
dan göç edebilec,.kle i ~nlasrlıvor. 
Köstencede vapur b~kleyen 2öçmcn -
ler 2000 hane ıtadardır.,, 

Eski Liman Sosyetesinin 
malları 

Eski Liman Sosyetesine ait bütün 
mallar satılığa çıkarılmıştır. Bu mal -
!ardan hinalara 140 bin.mobilv"lere'iO 
bin, liman vesaitine de 750 bin lira de 
ğer biçilmiştir. Bina ve vesaite şimdi· 
ki liman idaresinden baııka alıcı ç ık
mamıştır .. Vesait kısmına ait satıslar 
için liman idaresi il~ tasfiye heyeti a
rasında pazarlık yapılacaktır. Mobil
ye ve binaların müzayedesi on bes 
gün sonraya bırakılmıştrr. -

Doktorlara ihbarname1er 
S?Önder;ldi 

Etibba odası idare heyeti, taar.hüt
lerini yerine getirmeyen 300 dokto· a 
ilk ödeme ihbarnamelerini göndermiş
tir. İkinci ihbarname, 30 lkincteşrin· 
de lgililerc yollanacaktır. 15 Bi · inci
kanunda ıönderilecek ıon ihbarname 
yi de nazarı itibara almayanlar Haysi 
yet divanına advet edileceklerdir. 

Günün i~inden 
2 - Rüşvet ve ekmek 

KUÇUK HABERLER 
"Ekmek ucuzlıyabilir mi, ucuzhya· 

maz mı?,, münakapları, müzakere
ler, Ankara ıeyabatleri, "olurdu. ol
mazdı!" iddiaları devam ede dursun. 
İ§te, Istanbul fırınları birinci n evi ek• 
meği 13 kuruşa cayır cayır satıp du
ruyorlar. Ve narh, hala 14 tedir; ne 
bir para aşağı, ne bir pa:a yukarı. 

• Demiryolları üzerinde tren ve o
torayların hayvanlara çarpması vakala 
rı son günlerde hissedilir derecede art 
mrştır. llgililere gelen bir tamimde, 
hayvan zayiatına meydan verilmeme· 
s i için köylünün aydınlatılması bildi
rilmektedir. 

• Birincikanun aylığr paazrtesi gü 
nü verilecektir. Uç aylıkla a da Birin
cikanunun ilk haftasında başlanacak -
tır. 

• Toros gençler birliği, üyelerinin 
şerefine pazar günü Eminönü Halkevi 
salonunda bir konser ve:-ilecektir. 

• Evkaf genel direktörü Fahri, 
yeniden kurulacak Beyoğlu, Istanbul 
ve Kadıköy Evkaf direktörlükleri için 
şehrimizde incelemeler yapmıştır. Ge 
nel direktör Edirne Evkaf idaresinde 
de bazı tetkikler yaptıktan sonra An-
karaya dönmüştür. · 

• Türkiye Tıp Encümeni toplantı
smı dün akşam Etibba Odasında yap
r~.ıştr. Toplantıda, ordinaryüs profe
sor Frank tarafından bir konferans 
verilmiş . ayrıca projeksiyonla bazı par 
çalar göste·ilmiştir. 

• Türk hekimleri dostluk ve yar
dım cemiyetinin yıJlık kongresi pazar 
günü Etibba odasında toplanacaktır. 

• Etibba odası. ikinci altı aylık 
kongresini Birincikanunun 18 inde ya 
pacaktrr. 

• Çin elçiliği müsteşarı Wang • 
Pun - Son, katiplerden Şung dün An
karadan lstanbula gelmi9lerdir. Çin 
sefi-j General Ho - Yao - Tsu, geçen 
hafta Nankinde toplanan Kuoninta& 
r:asyonal partisi icra komitesi azalığı
na tayin edilmiştir. Sefir, Ankara ıe
firliğini muhafaza edecektir. 

BELEDiYE 

Vali Ankaradan döndü. ve 
bir toplantı yaptı 

Il ve şarbay Muhiddin Ustündağ 
dün Ankaradan şehrimize dönmüttür. 
Bir müddet ilbaylıkta çalıştıktan son 
ra şarbayhğa gelmiş ve uray direktör
lerinden bazılarını yanında toplaya -
rak geç vekte kadar kendilerile konu~ 
muştur. Ekonomi Direktörü Asım Sü 
reyya Anka ada kalmıştır. Orada buğ 
day komisyonunun toplantılarında bu 
lunmaktadır. Bu hafta ekmek ve fran 
calaya yeni narh konulmasr zaruri ol
duğundan Asım Süreyyanın pazarte
sine doğru döneceği umulmaktadır. 

• Yeni konservatuvar binasının in
şaat projesini yapacak olan Mimar 
P ölzik, belediyece hazırlanan mukavc 
leye bir itirazı dlmadığmı dı\.in beledi
yeye bildirmiştir. Belediye ile Pölzik 
arasında bugün mukavel~nin :-- ,o. 
rtmı yaprıacaKtrr. 

• Belediy enin Zincirlikuyuda yap
trracağı asri mezarlık için Belediyeler 
Bankasından ödünç para alınması için 
formalitenin ikmaline çahşrlıyor. Pa -
ra alınır a lınmaz mezarlığın inşasına 
geçilecek, üç ayda bitirilecektir. 

• Son günlerde.odun ve kömür fi
yatlarında pahalılrk görülmesi üzeri -
ne belediye incelemeler yaptırmıştır. 
Sehirde mevcut istok 150 bin ton o
dun ve kömür vardır. Halkın odun
suz ve kömürsüz kalması ihtimali yok 
tur. Bu tetkike gö e son günlerdeki 
pahalılrk ta mevsim icabı ve normal 
görülmektedir. 

Mekteplerdeki gıdasız yav· 
ruları doyurmak 

Kızrlayın İstanbul mümessilliği 
mekteplerdeki fakir çocukların doyu· 
rulması için incelemeler yapmaktadır. 
Ali Çalımlı, dün bir muharrimize de
miştir ki: 

1 

Acaba bu narh, narh komisyon~ 
için bir izzetinefis meselesi halini JDJ 
almıştrı? 

Görünüre bakılrrsa düşürülmemesi 
için o. tada akla yakın tek sebep yok· 
tur. 

- Efendim, biz ölçüp biçtik, dü
şündük, taşındık, hesapıadık. Nihayet 
güç bela narhı 14 kuruşta tesbit ed~ 
bildik. 
Demiş olanlar, kendi. hakikatlerini 

günün ve hadiselerin hakikatlerinden 
üstün tutmakta devam etmek için, 
timdi de: 

- Bazı fırıncılar bir damping yap· 
mağa kalkıımışlardır. 

Yahut: 
- O ekmekler ya nümuneye uy• 

gun değillerdir, belki de eksiktirler. 
Demek istiyeceklerdir sanıyoruz· 

Zira buğday fiyatları meydanda~ı~, 
"istediğiniz kadar buğday verebıh· 
rim. Ziraat Bankası silolarında 300 
bin tondan fazla buğday var!" di~" 
Tarım Bakanlığı müsteşarı da Istan· 
buldadır. Ve nihayet fırıncılar bu ek· 
mekleri gizli ve kaçak olarak değil, 
apaçık, tezgahlarında ve belediye ın\)oo 
rakabesi altında satmaktadrrlar. 

O halde? 
On dört kurujta ısrar etmenin bir 

manası kalmadıgına göre birinci nevi 
ekmek narhı kaça inmelidir? 

"TAN" a dün, müsteşar, "13,S kıl• 
ruş ... " demişti. Yine dündenberi balJ 
fırınlar ekmeği "13'' ten satmaktadır• 
lar. Demek ki müsteşarın tahmini de 
yüksek olmuı. 

Fırıncının 13 kuruşa kendiliğindeıt 
razr olmasına bakılırsa; 

1 - Buğdayın bugünkü fiyatı uze
rinden birinci nevi ekmeğin 13 ku~~t' 
ta büyük istifadeler temin ettirdıgı• 
ne; 

2 - Ve iyi bir tetkikten sonra k<>" 
nulacak narhın mutlaka 13 ten aşa!J 
olması lhımgeldiğine; 

İnanabiliriz. 
Ya ikinci ekmek? Şu halkın ekme

ği? 
Birinci 14 ten 13 e inince ikincini." 

de kendiliğinrlen [ve hiç olmazsa] ~ır 
kuruı daha düşmesi icap etmez 11111 

• 
Gelelim ikinci ve daha mühim me

seleye: 

Bu ayın yirmi dördüncü gUnU btJ 
a\ltund • • - U'C't- -1- 'D:~e··••" f\~c:.lflı' 
ğı altında, bir. ~i\zetepin bir gilp e.r; 
velki sayısında çıkmış bir yazının oe~ 
hini yapmışt!)c. O yazıda , 700 binde 
aşkın nüfuslu İstanbul şehrinde eJco 
mek işinin zaman zaman aksamesıtt•• 
"fırıncının rüsvet vermek zorlu~U 
içinde bulunm~sı" sebep ola .. ak gö9

• 

teriliyordu. Biz acı bir hücum yaP3;. 
g-azeteyi efkarı umumiyetle bir te~ 11 
düt. bir şüphe uyandırmış olmasrn a • 
çekinerek vesikalarmı ortaya atrn8~. 
ve iddiasını açıkça ispata davet etrnı~ 
tik. 

Aradan tam dört gün geçti. Ses:~ 
da yok. Ne oluyor baylarım? ·ıe
memleketi bastanbaşa düsündür~~~(ı!1 
cek bir mevzu üzerindeki bu su 
bir havli manidar olmuyor mu? 

Acaba o yazı gelişigüzel bir ~üc11:
veya mahirane te · tip edilmiş bır 11'1 tc• 
nevra mıydı? Böyle ise neşriyat taıd· 
tikleri üzerinde hassas olmak rnev rıll 
inde ve itiyadında bulunanlar bll alc 
affetmek veya buna lakayt .. kal'f.r? 
için nasrl bir mazeret bulabılıy?r ıı•· 

"- Fakir ve gıdasız çocuklara ye
mek vermek için uğraşıyoruz. Mesele 
para işidir. Şimdilik mikdar tayin et
miyerek yardımda devam edeceğiz. 
Bu iş için, Çocuk Esirgeme Kurumu· 
nun da yardımını iıtiyeceğiz.,, 

Yok. eğer gazete inandığı bır e~ 
kikatten memleketi haber~ar e~,. 
istedi ise niçin bu farzedilmış hakı? 

"k · ·yor tin teşrih ve ispatını gecı tırı 
1 

dtJ• 
:Bulandrrılan suları bir an evv.e ·ıııiı 

rultacak bir hareket, içine itild~ğ'-yo
karanlığı yırtacak bir aydınlık ıstı 
ruz. 

Nizamettin N AZTf 

\ 

mıt sibi senit nefeı alıyordu. Fıııl---=-==--=--=--=---- tılar baılamııtı: 
- Kimdi o? 

No. 103 

Cumbadan 
Rumbaya 

l 
lar içlerinden ne dediler? Nuıl da 1 Pren1e1 sayet ciddi bir .. ,ıe: 
ıöz açıp kapamada~ di~liyorl~dı. _ Hayır, fakat .•. 
Ayıplamıılardır deiıl mı? O lakır· . .1 .k. lile orıı1rl 

Server BEDi 

Krrkını ııeçmiı, orta boylu ve za
yıf bir adam, davetliler arasında 
ayağa kalkmıf, elini iç cebine doi
ru götürüyordu. Kendiıine herke
ain baktıjını görünce, heyecan do. 
lu bir aeıle ilave etti: 

- Eski zamanım olıaydı daha 
fazla verirdim. Bu hanım kız be
nim ruhumu titretti. Omriimde bir 
insan ağzından hakikatin bu kadar 
açık ve canlı söylenitini duymadan. 
Ayıplamıyalrm onu. Bu tam, oldu
ğu gibi görünen sade ve riya11a 
Türk kızıdır. Artık burada bizim 
adabı muateret kavaidimiz mevzu
ubahs olamaz. Bize bizi anlattı bu 
kız. Karagümrüklü Deli Cemile mi? 
Ah. keşki hepi."!l'liz senin kadar 
akı1lı ve vicdanlı olsak, yavrum ..• 

D..avetlile.r arasından=. .. • 
- Çok doğru! seslerı yukseldı. 
Bütün cemiyet bir rüyadan uyan-

- Avukat Şerif •.• 
- Nutuk irat etme~e bavrhr 
Baıka bir grupta daha alçak 

aeıler: 

- Ne rezalet? 
- Memduh artık yaıamasın. 
- Ya prenses? Böyle ıkandalle-

ri hiç ıevmez. 
- Bu ıkandali de aıtı. 
- Kendiıi yüz verdi bu mahal-

le kıı:ına ama .• 
- Hayr~t ıu Memduhla Tahıin 

hikayesi .•. 
Salonda mmltılar, uğultular, ha. 

nltılar, öksürükler yükseliyordu. 
Bir iki kiti doğrulunca, herkes bir 
anda ayafa kalktı. Seıi lu11lan Ce
mile yere inmiıti ve üıtÜfte çıktığı 
yeH oturdu. Okıürüyor ve önüne 
bakıyordu. 

Salon biribirine kanıtı. Davetli. 
lerin çoğu gitmeğe hazırlanıyordu. 
Bazı kötelerden münakaıa aederi 
yükseldi. 

Cemilenin Üstünden büyük bir 
sıkrnh kalkmıı, fakat yerine baıka 
bir ağırlık gelmiıti: Şimdi prenae
ıin, bele Tabıinin filan yÜzÜne na• 

sıl bakacak? Daha fU dakikada 
herkesten utanıyordu. Ne olmuttu 
ona? Biraz evvel nutuk ıöyliyen 
Cemileyi şimdi kendisi de tanrmı-
1ordu. Biraz evvel kalabalık bir 

salonda olduğunu tamamile unuta· 
rak, herkeai bir tek adam &andı ve 
bir dostuna kalbini açıyormut gibi
açtı. O kadar içini boşaltmai!A ıhti· 
yacı varmıt. Fakat bütün bu insan· 

dı aöyliyen adam kimdi? Ne iyi İn· Dedı, sustu, Cemı e ı ı e .. tiir 
aan ! Herkea onun cibi mi düıünü- bir elin( tutarak dudaklanna 1° Jı• 
yor acaba? dükten aonra önüne bakarak uıı:• 

Cemile etrafma bakamadan Je• lapnaja mecbur olmuıtu. _. 'fala• 
rinden kalktı . Avukat Şerif ona Yanından ıeçea her erkeıı fa• 
doğru geliyordu. Elinde bir kağıt ain veya Memduh Bey, her kııı:~t•" 
vardı: zilet zannettiii için yüsleflll•d ra• 

- Cemile Hanmı, buyrun size korkarak ıöalerini yerden kal 
1 

bin liralık bir çek 1 Harikzedelere mıyordu. alı>• 
dilediğiniz gibi tevzi edebilirsiniz. SofaJa çıkmca bir uıak ona Y 

Pırlanta küpeli, gayet ihtiyar, . ıi· laftı: 
yahlar giymiı bir kadın da Cemile- _ Tahain Bey ıizi afAiıd• otO" 
ye yaklaıtı ve onu kucaklryarak: obild beki" ı deci" 

- Evladım, beni ag· lattın.. dedi, m • ıyor ': • a111.,-
E,..ab .• Şimdi Tabıını• 1 ıı•· 

o fıkaraya ben de yardım edeceğim. naul aidecelr? YiisİİIM naırl b~ ır 
Al, şu kağıda telefon numaramı cak? Dütündiilrçe onun bütün ;'.,t• 
yazdım. beni mutlaka ara!.. rini, ltitün itibarını nuıl berb• 

Cemile ikiaine de teıekkür etti. tifiai anlıyordu. 
0

,Ja' 
Onlar uzylaıınca, ürkek bakq· Çuataınu almak için telefoll •'" 

larla prenaeıi arıyordu. Onun yine ıma tirdi, fakat dı .. n çıkaıll • .t1• 

mavi aalona ıirdiğini gördü, arka· Yine bir koltuta çökmüıtü. S-r~ 
aından koıtu. avuçlannm içine aldı: "Ah ~~ıJ 
Prenıes onu ıörünce dunnu9tu. divaneyim, ne divane .• .'' dıy ..,ı 1 

Hiçbir kelime söylemiyordu. Cemi- "Sarhot muydum? Çıldırdıra 
le onun yüzüne bakamadı, yalnız: Ne oldu? Ne oldu bana?" l 

- Biliyorum, dedi, kuaurum bü0 .;ar 
yük... (Arkası 



Şurayı devlet deavi dairesinde 

Esnaf Bankası Yolsuzluğu 
Hakkındaki Tetkikat Bitti 

Ankara, 27 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - lstanbul E:
naf Bankası yolsuzluğu hakkındaki dosyalar üzerinde De.vle~ Ş:ı
rası ~ea"vi dairesince yapılmakta olan incele~~ler bı~mışt.ır: 
Deavı dairesi İstanbul valisi Mühiddin Ustündag ıle Izmıt valısı 
Y~ eski İstanbul belediye reis muavini Hamit ve diğer dosyada 
181tnleri geçen zevatın müdafaanamelerini tamame? . almıştır. 
Esnaf Bankası yolsuzluğu işinin önümüzdeki hafta ı~ın~e Dev
let Şurası umumi heyetince müzakeresi yapılarak bu ış bır kara
ta bağlanacaktır. 

====.:...._~~~~~~~~~~-

Yeni iskan 
b irektörü 
işe başladı 
ır/'"~ara, 27 (Huıuıi Muhabiri
~k ~ıldiriyor) - lıkan genel di· 
._ .~orlüğüne tayin edilen Buraa 
t. 1 ık direktörü Cevdet bugün la. 
"e t"ldan gelmit ve yeni vazifeıİ· 

Ekonomi 
Müsteşarı 
Yarın geliyor 

' Ankara, 27 (Hususi muhabirimiz 
bildirivor) - Ekonomi Bakanlığı 
Müsteşarı Faik Kurtoğlu bu akşam 
lstanbula hareket etmiştir. Müsteşar 
istasyonda Bakanlık ileri gelenleri ile 
dostları tarafından uğurlanmıştır. 

Müfus 
Dairelerindeki 
Defterler 
Ankara, 27 (Husuai Muhabiri

miz bildiriyor) - Nüfus dairele. 
rinde mevcut nüfus kütükleri yıp • 
ranmış ve bir kısmı da kullanılmaz 
bir hale gelmiştir Ölüm, doğum ve 
evlenme gibi vak'aların bu defter
ler Üzerine işlenmi, olmaıı kütük
lerdeki nüfuı kayıtlarınm yeni def 
terlere geçirilmesi i,ini uzun za
mandanberi batarılmaz bir hale 
koymuştur. 

lçbakanlık bu vaziy-eti göz önü. 
ne almış hem defterlerin yenilen
tt•eai ve hem de ahvali şahsiye ü
zerine sicillerin tesisini temin için 
193 7 yılı içinde yeni bir nüfuı ya
znnı yapılmaaı için lazım gelen tet
kikleri yapmış ve bu hususta bir 
kanun proj~i hazırlamağa baıla. 
mıştrr. lı'-~lannuıtılr.d. k .. 1 .• v .. • . y 

ili •:"'n ge!'e ıre ~or ugu ıçın . e 
lt•kh.ırde bır bina kıralanmıı ve ıı- " ULUS,, un Dil Yazlları 
•ıı ııle.rine ait evrak ve levazım 

•Ylılarak buraya taıınmağa baıla
lrııttır. 

) Diğer taraftan ıağlık .ve ~?a~al 
~~lln bakanlıgıv -nel dırektorlu • Kemal -Tekemmül 
t\l .. o-
l """ kadroaunu hazırlamağa bat 
lıbı•trr. 

ls.i ~Üfuı genel direktörlüğü de es
tı .11kan kadrosu dışında kalmala. *" ıhtiınalini göz önüne alarak nü • 
l 1 te4kilatında yeniden değiıiklik 
er Yapnıamaktadrr. 

-., 8" nıeyanda nüfua direktörleri 
li1c~•1nda yapılacak olan aeğiıik
"' el' de, iıki.n kadrosunun tamab;" teıbit edilmesinden sonraya 

akıbnııtır. 
tıldllbakanlık ta, iıkin iıleri ay
tiinı tan sonra genel direktörlü. 
"-e . '!J~vcut teıkilatının düzeltil-

~~· ıııyle meşgul olmaktadır. 
ta . \lfuı genel direktör muavini 
ler'" edilinciye kadar bu ite veki
iJ/11. nüfuı genel direktörlüğü 
dilll~ı ~ube direktörü Akif tayin e-

llıııtır. 

Kamutayda 
~ . 

ıiin . -- ~---· .. _ ....... "•T ou-
lan Fıkret Sılayın başkanlığında top 
llc.,arak zabitlerle efrada seferde, ma
tcıt tala~da. tatbikatlarda hazır yiyc
ttlah Yerilmesi ve deniz mensuplarına 
tııın •us .Yemek bedeli hakkındaki ka
tiltal liyıhalarile, imalatı harbiye fab
tilc atındaki mütehassıs zabitlere vc
l"ııı. cc~ ~ündeliğe ait kanun layibala
qbn ıkınci müzakereleri yapılmış ve 
topıUl edilmiştir. Kamutay cumartesi 

anacaktır. 

aecep Peker Ankarada 
bu:.n~ara, 27 (Hususi muhabirimiz 
\iai ırıyor) - Cumhuriyet Halk Par· 
to, Gcncı Sekreteri Recep Peker To
ltıiı•~kspresile dün gece şehrimize gel-

~r. 

iç Bakanlık teşkilatında 
değiıiklikler 

bil~in~ara, 27 (Hususi muhabirimiz 
~Iatrıyor) - Iç Bakanlık merkez teş 
~trc 1~.da bazı değişiklikler yapmak ü
lfıt 

13 
ır kanun projesi hazırlamakta • 

ı~· U proje esaslanna göre mahalli 
'tttr~.lcr ve vilayetler idaresi yeni di
ttt tor)üklerinde değişiklikler yaprla -
cu lır.:Sugün vilayetler idaresi üçün
"'r 1~besi olarak idare edilmekte olan 
fttt~ ."e levazım için ayrı ayrı iki mü 
lUtullılt ~urulacaktır. Evrak direktör
~!\ Yenı değişikliklere göre doğru • 
~ll doğruya müsteşarlık makamına 

1 Olacaktır. 

~a emniyetinde yeni 
~ tayinler 

biıdi~~ara 27, (Hususi muhabirimiz 
de 'ca1

Y0 r) - Bulundukları derccc
~tlllilcnunj müddetlerini dolduran Gü
ttrıd Genel Direktörlüğü memurla
~>'i~n s.abri Ikinci Şube Şefliğine 
~trrı Cdılrniıı ve Ankara Sivil Polis 
he ~~r~arından Şeref ile Beşinci Şu-

«\cıtıb· 
~ll'ca 1 Fazılın maaşları 22 liraya, 
f~ Yer~ ~!islerinden Zeki ile M usta
lita.>'a. C§ınci Şubede Rüştünün 17 ,5 

~S lir• 1Altıncı Şubede açık bulunan 
~ r:cı'k Yazifeye Ankara Hukukun
~ l-t J"zun Ihsan ve Beşinci Şubede· 
'dill?ıiı~a asli maaşlı işe Zehra tayin 

ır. 

~-Ylnaka:mlar ara ında 
bildi~ltara, 27 (Hususi muhabirimiz 
la.r a/Or) - lç Bakanlık kaymakam 
~.1n:•~n~a bazı değişiklikler yapıl· 
~ttır, G aır bi~ kararname hazırla -

•trı1 ş arptakı kaymakamlardan bir 
arka 2önderilecektir. 

"l.Kemal, Kamil, ikmal; il. Telanil, Tekamül 
III. Mükemmel; iV. Tekemmül,, sözlerinin 

analizi 
KEMAL 

KAMiL 
iKMAL 

(I) numaralı kelimelerin etimolo
ji şekillerini altalta yazarak gözden 
geçirelim: 

(1) (2) (3) 
Kemal: (ik + cm + al) 
Kamil: (ik + am + il) 
lkmal : (ik + im + al) 
Görülüyor ki bu üç kelime, ufak 

vokal değişmelerile or ijinde bir tek 
kelimeden ibarettir: 

(1) ik: Her üç kelimede kök ola
rak aynen bulunmaktadır; "büyük
lük. genişlik, yükseklik, fazlalık, ay· 
dınlık'' mefhumlarını gösterir: 

(lğüı, ikis, üküs) ~özlerinin kök
ıerı olen (it, ilr, ülc) kökleri gibi. Ke
limelerin manaa.ı "kamil" dir [ •]. 

(2) (v. + m): Burada kökün 
mcfüurnl::ırını kendinde tecelli ettiren 
süje veya objeyi gostcrlr. 

(3) (v. + 1): Şümul içinde gay· 
ric:ahsilik gösterir. O halde. kelimPle
ri son morfolojik ve fonetik şekille
rinde yazalım: 

KEMAL, KAMiL, iKMAL. 

Bunlar. umumiğ ve şamil olarak 
"büyük olan, geniş olan, yüksek olan, 
fazla olan, aydın olan, süje veya ob
je" demektir. Biz bu kelimeleri, "ke
mal bulmak. kamil olmak, ikmal et
mek" tarzında kullanırız. V c manala
rından da toplu olarak, "büyüklüğün, 
çokluğun, yüksekliğin bir a~ada bu
lunuşunu veya yapılışını" anlarız. 
Kelimelerde, "büyüklükten gelen fa
zilet" ve "aydınlıktan gelen ilim ve 
irfan" anlamları da vardır. 

TEKMiL, 
TEKAMUL'1 

(II) numaralı kelimelerin ctimolo· 
jik şekillerini altalta yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
Tekmil: (et + ek + cm + il) 
Tekamül: (et + ek + am + ül) 
Bu iki kelimenin başlarındaki (et) 

sözü kaldırılınca bundan sonraki ke
limelerin kuruluşu, tamamile (1) nu
maralı kelimelerin kurulu§larının ay· 
ni olduğu görülür. Bunları ıon şekil
lerile yazalım : 

KEMIL, KAMUL. 

Bu sözler, şeklen ve mana bak:
mından (Kemal), (K&mil) sözlerinin 
aynidir; yani "umumi ve şamil ola
rak büylik olan, geniş olan, yüksek 
olan, fazla olan, aydın olan" demek-
tir. ' 

Kelimelere yeni bir mana veren 
ve onlan az çok nüanslandıran şey. 
onların başlarına gelen (et) unsuru
dur. 

Şimdiye kadar gördük ki (et) un
su ru, kök olarak, "kuvvet, kudret, sa· 
hip v. s ." manalarına geldiği gibi, ek 
olarak ta, kelimenin neresinde buiu
nursa bulunsun, umumiyetle "yapı
cılık, yaptırıcılık ve yapılmış olmak
lık,, anlamını gösterir. Bu iki kelime
de (. + t) eki prefiks olarak kabul 
oluna bilir. 

(T) eki, (tekmil) sözünde şimdi 
saydığımız üç anlamdan, üçüncü an
lam rolünü yapıyor; yani "yapılmış 
olmaklık'' manasını verdiriyor. (Tek
mil) demek (kernil) sözündeki anla
mın yapılmış. olmuş, bitmiş olması 
demektir. (T) eki, (tekamül) kelime
sinde birinci ve ikinci anlamlarında 
rol yapıyor, yani "yapıcılık ve yaptı
rıcılık". Buna nazaran (tekamül) ke
limesinin anlamında henüz mefhumun 

yapılmakta ve yaptırılmakta olduğu 
anlaşılır. 

MUKEMMEL 
Kelimenin etimolojik şeklinr yaza-

lım: 

(1) (2) (3) (4) (S) 
(em + ük + eğ 4- em + el) 
(1) em: (v. + m), kök olarak 

"alamet, işaret, nişan" manalarına da 
geldiği malumdur. Yani burada "bel
li edici" mefhumunu haizdir. 

(2) ük: Bundan önce analizlerini 
yaptığımız kelimelerin hepsinde oldu
ğu gibi köktür ve ayni anlamdadır. 
Yani "büyüklük, çokluk, v. s." de
mektir. 

Em + ük emük: Belli bir bü-
yüklük, yükseklik, s oktuk v. ti. anla
mını gösterir iki kökten mürekkep 
bir unsurdur. 

(3) eğ: Ektir, mefhumun manasını 
tayin ve ifade eder. 
Emükeğ: "Büyüklük, çokluk. ay

dın'' demektir. Kelimenin şu şekille
ri vardır: 

I-Umük = ali 
II - Umkü = ali 

III - Ümek -= halk, çokluk, 
büyüklük 

IV - Emik = aydınlık mefhu· 
mundan dimağ 

V - Umüğ + rü = birleşik ola
rak 

VI- Umüğ (örüğ) = toplan
mak 

VII - Umüğ (örtü) = toplamak 
VIII - Mukum - tekmil 
( 4) em: Kendinden evvelki sözün 

anlamını kendinde toplıyan obje ve
ya si.ijeyi gösterir. O mefhuma mülki
yetini ifade eder. 

(5) el: Bilindiği gibi "enginlik ve 
şümul" anlamındadır ve bu anlamla 
sözü aıfatlandırır. 

Em + ük + eğ + em + el; gö
rüldüğü gibi kelime ortasında üçüncü 
unsurun {ğ) sile, dördüncü unsurun 
vokali, yani ( ğe) İtin uzatma rolü, 
bundan sonraki (m) kon sonuna ter
kolunuyor ve baştaki uokal de düşü
yor; kelime MUKEUMEL oluyor. 
Marı::.sı sümııl irinde umumiğ olar::ık 
belli bir büyüklük, olgunluk v. s. de
mektir. 

TEKEMMUL 

Kelimenin etimolcjik şekli: 
(1) (2) (3) (4) (5) 
(et + ek + eğ + em + ül) 
(1) et: Bilindiği gibi "yapıcı, yap

tırıcı" anlamını gösterir. 
(2) ek: Yukardanberi gelen keli

melerde köktür, ayni anlamdadır. 
(3) eğ: Manayı tayin ve ifade eden 

ektir. 
(Etekeğ): Kökteki manaları yapan 

ve yaptıran demektir. 
(Eteke) [*] ve (etike) [**]."yap

tıran. terbiye eden, talim eden" an
lamlarına da gelir. 

(Etiçi) ( .. ] doğrudan doğruya 
"fail" demektir. 

(4) em: lzah olunan "yapıcılığı'', 
kendinde toplıyan ırüjcdir. 

(5) ül: "Şümul ve umumiyet" bil
dirir. Kelimeyi son morfolojik ve fo
netik şekli ite yazalım: 

TEKEMMUL: Kendi kendine ke
mal bulmak demektir. 

r•J Büyük Türk Lugati "Çaıatay lehçui,. 
l, II, 111 - Büyük Turk Lugati "Uy

gur lehçesi., 
iV - Hemen bütün Anadoluda. 
V, VI, VII - Pekarski, Yakut LQga. 

ti. 
VIII - Radlof. IV. "Kırgız lehçesi.,, 
r••] Pavet de Courtcille. 
f***l Büyük Türk Lügati "Karan leh

çesi,, 

İnönü: Mudanyada İsmet 
Mütarekenin İmzala)ldığı Evde 

açılmıştı. Bu iki oda arasında ayrıca 
birbirine açılan kapılar vardı. Başba
kan kendisine izahat veren Belediye 
reisine: 
"- İmza ettiğimiz oda burası de

ğildir, yandaki odadır. Biz burada bir 
defa toplandık.., dedi. 

Mütarekenin imzası günü orada bu
lunan ve hizmet eden bir adam çıktı. 
Belediye reisi ondan aldığı malumat
la: 

''- Evet, burada bir defa toplanıl
mış, imza da burada yapılmıştır. Öy
le tesbit ettik.,, dedi. 

Bunun üzerine büyük Başbakan 
hatırlar gibi oldu: 
"- Evet, burasıdır. Fakat bu ma

sa ve bu sandalyalardan başka eşya 
hatırlamıyorum. (Elile göstererek:) 
Bu koltuklar yoktu.,, dedi ve ilave et
ti: 
"- Kaç sene oldu?,, 
- On üç sene ..• 
" -Seneler nasıl geçiyor! Fakat 

bu kadar unutmak ta şayanı hayret 
bir .,ey •.. Zihinler daha çok mühim 
hadiselerle meşgul olduğu için ola -
cak .•. ,, 

Belediye reisi, Başbakanın hatırası
nı teyit ederek koltukların o zaman 
bu odada bulunmadığını ve ilerdeki 
bir oda kütüphane halinde konunca 
oradan buraya getirildiğini söyledi. 

lsmet İnönü, büyük alaka ile odayı 
tetkike devam ediyordu. Müteheyyiç 
idi. Türk devletinin kuruluşunun o 
temel atma günleri, o çetin ve istik
lalimizi düşmanın ağzından zorla çe
kip kopardığr günler gözleri önünde 
canlanıyormuş gibi ve ortadaki ma -
sanın etrafını elilc birer birer göste
rerek: • 

''- Şurada Harington vardı. Şarpi 
burada oturuyordu. Onun solunda 
Monbelli vardı. Haringtonla benim 
aramda bir İngiliz erkanı harp kay
makamı oturuyordu. Çok zeki adam
dı. Şurada da bir tercüman vardı. A
sım Paşa da daha gerimizde duruyor-
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du.,, 
Ve ondan sonra yürüdü, odadan 

sofaya ve oradan da demin bulundu
ğumuz odanın yanındaki odaya tek
rar geçti; 

"-Burada bir toplantı yapmıştık. 
Ayakta, sert bir konuşmaydı. Galiba 
Çanakkaleden çıkıp çıkmamaları me -
selesini konuşuyorduk.,. 

Sonra, denize bakan balkonlu oda
ya geçti ve: 

•·- Müzakerelerden evvel Haring
tonla burada oturur, konuşurduk.,. 

Dedi. Her sözünün dokunduğu eş
ya ve teneffüs ettiği hava sanki için
deki hatıraları uyandırıyor gibiydi. 

Yirmi seneye yakın zamandanberi 
devlet işleri içinde artık her saçının 
ne zaman ağardığını yakından bildi
ğimiz büyük ve aziz Başbakanımız Ü· 
zerinde, çok tutumlu olmasına rağ -
men bu ziyaretin derin ve içten bir 
heyecan uyandırdığı sosindcn ve göz
lerinden belliydi. Nasıl müteheyyiç ol 
masın ki, mütarekeyi imzaladığı ve o 
tarihi vesikaya attığı imza, ayni za • 
manda kendilerinin büyük devlet a
damı hayatlarının da başlangı~ nok • 
tası olan bu yer. yeni Türk devleti
nin kuruluşu merhalelerinden biri idi. 

Başbakan dışarı çıktı, bina müze 
yapılacağı için yanındaki iki ev istim
lak edilmiş ve ankazı kaldırılmıştı. 
Bahçe haline sokmak için yıkılan o 
yerleri karanlıkta, yağmur altında do
laştı. Burasının müze haline konması 
için verilen izahatı dinledi. Binanın 
karşısı esasen çocuk parkı yapılaca
ğına göre, yanındaki boş yer<! bahçe 
değil, halk için kütüphane yapılma
sını tensip etti. 

Vakit çok geçikmişti. Başbakan bü
yük alaka ile yapılacak kütüphane 
binasına ait bir etüdün hazırlanmasını 
tcnbih ediyordu. Sanki, bu ziyaretin 
tarihi cazibesine tutulmuş gibiydi. O
radan a y r ı l m a k istemiyor· 
du. - Ali Naci KARACAN 

B a şba k a n Kağıt 
Fabr.ikasını Gezdi 

ziyade, kuruluş seneleri henüz par 
makla iP ·lacak kadar az olan 
cümhuriye. idaresinin okadar güç 
bir isi bukadar az zamanda başa 
çıkarahilmit olmaıına aevinmek la 
ZIDI selir. Vaziyet ıudur ki, endüe
tri pl&nanızın en komplike mevzuu 
olan kağıt yapmak işi, geçen sene 
bir meıele iken bu ıene makinele. 
rine eJle dokunduğumuz bir ger
çeklik olmuştur. Büyük Batbaka
nımızın dün her tarafını büyük a -
laka ile gezdiği ve kendilerine re
fakat eden Ekonomi Bakanı ile Sü
ımer Bank direktöründen ve f abri
kanın idareıi batına konan değer
li mühendiı Mehmet Aliden aldık. 
lan izahat, .kurulan eserin değerini 
ve önemini iyice tebarüz ettirmit
tir. Fabrikanın temeli 15 Ağustoı 
1934 te atılmıştır. Yapılmasına 
başlanmış olan türbin montajından 
baıka bütün kıaımları bitmiıtir. Ya 
pılmakta olan teı.iıatın bir Kinu • 
nuevvelden itibaren 6 - 8 hafta 
zarfında bitirilmesine ıtayret edil
mektedir. Fabrikada üç ekibe ay
rılacak surette, günde 300 iıçi ve 
usta, 60 kadar da kadın itçi çalı
ıacaktır. Fabrika günde 35 ton ka
ğıt ve karton yapacak vaziyette
dir. En modem müeıaeaelerle boy öl
çütebilecek olan lzmıit fabrikası 
bütün yazı ve baskı kağıtları ile 
ıünger ve ambalaj kağıtlarını ya
pabilecektir. Fabrikanın bugünkü 
verim derecesi bugünkü Türkiye 
ibtiyacmın yüzde elliaini karııla
yabilir. Tür~iyenin yıllık kağıt it -
halatı altı mılyon lira niıbetinde ol 
duğuna göre aenede üç milyon li • 
rahk döviz menıleketimizde kala
cak demektir Fabrika günde 40 
ton kömür aarfedecektir. Kuvvei 
muharrikeai buhar türbinleriledir. 
Elektrik istihsal edilir , e fabrika 
elektrik motörlerile tahrik olunur. 
Fabrikada bir de mihaniki hamur 
aleti vardır ki, doğrudan doğruya 
odunlardan mihaniki procede ile 
kağıt hamuru yapar. Fabrikanın 
iki büyük makinesi vardır. Biri yal 
nız ki.iıt ve diğeri kombine, yani 
aynı zamanda kağıt ve karton ya
par. Bu. ihtiyacı en iyi karşılıyan 
ve eşi az yerde bulunan Jir maki
nedir. Oç genit kattan mürekkep 
büyük ta, salonlara sıralanan ve 
her biri ayrı vazife gören bütün o 
makinelerde kağıdın nasıl yapıldı
ğını ıordum. Mevaddı iptidaiye 
hoJlendern denilen değfrmenlerde 
elyafı ayrıldıktan aonra bol ıu ile 
kanshrılarak kağıt makinelerine 
gönderiliyor ve oradan durmadan 
akan Ye uzanan tabakalar haline 
geliyor. Bu tabakalar kurutma ma 
kinlerinden g-ectikten ıonra yine 
nihayetsiz nılolar halinde iıtihsal 
ediliyor. Bunlar daha sonra ikmal 
kııımlarında parlatılıyor, kesili
yor ve kuJlanılabilecek hale getiri
liyor. Fabrika üç buçuk milyon li
raya mal olmıuı cidden büyük eser
dir. Yapılan İsin mu va ffakıyetine 

[Baıtarafı birincide] 
büyük bir delil ue Baıbakanımızın 
onun her tarafını gezdikten ve 
dikkatle inceledikten sonra fahri • 
ka direktörüne gördüklerinden 
memnun olduğunu ifade etmiş ol • 
malarıdır. Denizlerimizi birbirine 
bailayan ve memleketi artık ai 
gibi saran demiryollarının iki tara
fında birbiri ardınca yükselen bu 
bacalar ve makinelerle sanki Os-
manlı İmparatorluğunun harabe-
ıi içinden yeni Türkiyenin demir 
gövde&i fıtkır.mıakta ve muhakkak 
ki yarının büyük Türk medeniyeti 
daha bugünden en ıağlam temel • 
lere yaslandırılmaktadır. 

Ali Naci KARACAN 
General İsmet İnönü ve 
Celal Bayar lzmitte nasıl 

kar§danddar 
hmit, 27 (Hususi muhabirimiz

den)- Başbakan General 1. İnönü, 
refakatinde Ekonomi Bakanı Celal 
Bayar, Cumhuriyet Merkez, Sümer 
ve İş Bankaları genel direktörleri ol
duğu halde İzınit kağıt fabrikasını 
gezmek üzere bu sabah buraya gelmiş 
!erdir. 

İlbay Hamit Oskay, Başbakanı vi
layet hududundan karşılamıştı. İstas
yonu dolduran kalabalık arasında da 
donanma kumandanı amiral Şlikrü, 
üssübahri kumandanı, askeri ve sivil 
birçok erkan göze çarpıyordu. 

Başbakanın hususi vagonu, bağla -
nan bir lokomotifle derhal kağıt fab
rikasına götürülmüt ve İsmet İnönü 
bu büyük fabrikanın her tarafını, iki 
saatten fazla süren bir müddet için
de gezmiş, gerek Sümer Bank direk
törü Nurullah Sümcrden, gerek fab
rika direktörü Mehmet Aliden aldığı 
izahatı memnuniyet ve takdirle kar
şılamıştır. 

Merinos ve sun 'i iplik 
fabrikaları 

İzmit, 27 A .A. - İsmet İnönü re
fakatindekilerle birlikte saat 12,30 da 
Ertuğrul yatiyle Mudanyaya hareket 
etmiştir. 

Memleketi yükseltici ve refaha gö
türücü her işte olduğu gibi milli sa
nayiin kuruluş ve genişlcyişinde de 
yakın ve yüksek ilgisini göstermiş 0 -

Ja.1 Atatürk, Sümerbank tarafından 
Bursada kurulacak ve temcileri yarın 
Başbakan İsmet İnönü tarafından atı· 
lacak ulan kamgarn fabrikasile Gem
likte yapılacak olan sun'i ipek fabri
kasına ad vermek surctile yeni ve 
mutlu bir teveccüh göstermiılerdir. 
Bursada kurulacak fabrikanın adı 

k kökünden geldiği sabit olan 
"Merinos,. ve Gemlikte kurulacak 
fabrikanın adı da yine Türk kökün -
den geldiği İlmen izah edilmiş olan 
"Sun'i lpek,. olacaktır. 

ismet İnönü Bursr.da 
Bursa, 27 A.A. - Başbakan İsmet 

İnönü bugün saat 16.30 da Bursaya 
gef di. Başbakan yarın saat 9,30 da 
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Kadın çorabı ... 
Doat baıa dü§man ayağa bakar 

derler ama bu aöz kadın ayağı için 
söylenmiş olmasa gerektir. Çünkü 
doğruau kadın ayağı .çoraplı ola
rak- bakılmıya değer bir§eydir. La
kin bu yolda denecek çok ıöz var
dır. 

Araaıra öyle bayanlar görüyo
rum ki "bir dirhem et bin ayıp Ör. 
ter fehvasına uyarak var kuvveti 
ae.;;irmeğe verip Ayasofyadaki 
terler direk gibi ayak bilekleri ya. 
parlar. (Aman okuyucularım ara
sında böyle varaa sakın üstlerine 
alınmasınlar) ve Üzerine de Ameri 
kan çorabı giy::r.<.ğe kalkarlar. A
merikan corapları iae iki parmak 
İnceliğindeki bilekler için yapıldı
ğından bu hadden kalın bacaklara 
bir yeni eldiven zorluğu ile girer. 
ler, boğum boğum olur ve güzelli
ğini kaybederek -hele biraz da ten 
rengi kızılca iıe- Mortedella de
dikleri bıngıl ve genit aucuğa ben. 
ziyorlar. Ben bunlara okadar şinir
lenmiyorum. Asıl zıddıma giden Ö
tekiler. İnceler. Bunların birçoğu • 
na teıadüf ediyorum, ayakarında· 
ki çoraplar imam feneri gibi kö
rükletmi§. insan bunu ya giyer, ya 
giymez. Kadı.n çorabının ayağı ısıt 
mak için giyilmediğini aöylemeğe 
hacet yok. Çüni<ü kumaı olarak an 
cak bir gölge kaJınlığındadırlar. 
Öyle iae bunun bir estetik vazifesi 
olacaktır. 
Bektaıinin tahtakurusunu kokla. 

yıp: 

- Yarabbi! Şunu kokla da öyle 
yarat!. dediği gibi inıan da çorabı 
giydikten sonra bir kere bakar da 
Öyle sokağa çıkar. 

Allah cümleyi böyle bunıtmut ve 
muıamba fenere dönmüş çoraplı 
ayak görmekten koruıun. (Müba
rek Ramazan hürmetine). 

B.FELEK 

Ankara ve Galatasaray spor 
çalışmaları 

Ankara 27, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Şehrimizde bulunan 
Galatasaraylılar bugün Halkevinde, 
burada spor ve sosyal sahalarda ça
lışmalarda bulunmak maksadile ko
nuşmalar yapmışlar ve çalışma yolla
rını hazırlamak üzere yedi kişilik bir 
komite teşkil etmişlerdir. 

Ticaret Filomuz 
Değiştirilecek 

[Baş tarafı 1 incide] 
yaptırılmasını ve mesullerin aranma 
sını emrettim. Bu tahkikata başlan
mıştır. Vekaletin Başmüşaviri Von 
der Vorder bu kabil işlerde bizzat ça· 
lışmiş, tecrübeli ve mütehassis bir 
zattir. Denizyollarının teknik ve ida
ri bakımdan daha muntazam yürü
mesi hakkında tetkikata memur edil
miştir. İşletme idaresinin ve Deni.ı: 
Ticaret fen heyetinin takviyesi için 
bütçelerine tahsisat ilave edilecektir 
Denizyolları idaresi ile Vapurculuk 
Şirketi arasındaki münasebetler üze· 
rinde kararlar almak ihtiyacı hasıl ol· 
muştur. Bu da yapılacakur. 

Denizyolları mali idare bakımından 
tanzim edilmiştir. Bidayette buna ih
tiyaç vardı . Şimdi denizciliğin tekni
ği bakımından kuvvetlenmesine çalı· 
şıyoruz. Eldeki eski gemilerin tamiri 
için geçen senelere nazaran daha faz
la para ve gayret sarfedilmiştir. Fa· 
kat bu asla kafi değildir. Mevcut ti· 
caret filomuzu yaptığımız plan muci
bince tamamen yenileştireceğiz. Ar· 
zu ettiğimiz gemilerin evsafı ve avan 
projeleri tesbit edilmiştir. Şimdi si -
pariş devresine girmiş bulunuyoruz. 

Kazalardan teessür duymamak ka· 
bil değildir. )vtesulleri birer birer ara
YJP tecziye edeceğiz. Bunların içinde 
ıimdiden asla affetmiyeceğimiz, söy
liyebileceğim bir kısım vardır ki, bun· 
tar da denizciliğimizin yüksek şartla 
rını korumamış olan insanlardır. Bun. 
tar İnebolu batarken yolculardan ev· 
vel veya yolcularla beraber gemileri 
terkedenlerdir. - A. N. KARACAN 

Bursada kurulacak kamgarn ipliği 
fabrikasının temelini atacaktır. Bursa 
sevinç içindedir. 

Paşabahçe Şişe Fabrikası 
Başbakan General İsmet İnönü, E

konomi .Bakanı Celal Bayar, Iş .Ban
kaıı Genel direktörü Muammer Eriş, 
Sümer Bank Genel direktorü Nurul
lah Sümer bugün Gemlikten şehri • 
mize geleceklerdir.Başbakan ve yanın 
da bulun . zevat yarın öğleden sonra 
Başabahçe cam ve şişe fabrikasının a
çdma töreninde bulunacaklardır. Tö
r~nc Başbakanımız başkanlık edecek
tır. 

Fabrikada açılma törenine ait bü 
tün hazırlıklar bitirilmiştir. Törene, 
şehrimizde bulunan saylavlar ve bü-

- n ilgililer çağrılmışlardır. T ören 
yarJn saat 15 te yapılacaktır. Bu mü
nasebetler yarın saat 14.15 te 53 nu
maralı özel vapur Köprünün Rumeli 
iskelesinden davetlileri alarak hare -
ket edecek ve doğru Paşabahçcye gi
decektir. 
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~o. 46 Yazan: Ziya ŞAKIR 

Bana Neden Kulak Asmazsın? 
Tez Boğun Şu Herifi! 

(p} 

Bu gezmelerde lbrahimin en ziyi!· ı ve·mişti. Bir saniye evvel (padişahın 
de canını sıkan şey, önüne çıkan vekili mutlakı) olan Salih Paşa, bu 
ha1k kütlesi ve arabalar gibi maniler- acemi cellatlar elinde bir hayli eziyet 
di. Onun için İbrahim emir ve miş: çektikten sonra burnundan birkaç 
§ehirde gezmeğe çıktığı zaman, hal- damla kan gelmiş; ve nihayet, rengi 
kın ve arabaların önüne çıkmasını balmumu gibi sapsarı kesilmitti. 
menetmişti. • 

• O sırada Valide Sultana bir ho· 
ca sağlık verilmişti. Davutpaşada, 
meşhur cınar ağacının dibindeki ku
liibede münzevi bir hayat geçi en bu 
hoca, halkın rivayetine nazaran as· 
rır fkııto) 11 ve vep-ane (P-vliya) sı idi. 

Hocaya kapıcılar, hasekiler ~i"inde
rilmis. saraya celbedilmek istı-nilmiş: 
fakat bu garip adam bir türlü o çı
na ın kovuğundan c:karılıp saraya 
getirilememişti... Bu da bu adamııı 
haklkaten şu fani dünvada gözü o!
mıyan bir (veli) olduğuna k1:-ıaat 
vermişti. Nihayet, padişahın tahtırc
v;ırı ile oraya gitmesi takarrür etmiş
ti. 

Padişah İbrahim, (şaban ayının 
14 üncü günü) mükellef b"r tahtıre
vana binmiş. yola çıkmıştı. Fakat Ak
sa ay çarşısına gelince, birdenbire 
yan sokakların birinden C(ıkan araba· 
ya fena halde kızmıştı. Derhal başını 
tahtırevanın penceresinden uzatmış: 

- Ti,.. hana veziri çağırın. 
Diye bağırmı!!tı. 
Bu sırada Sadrazam Salih Paca sa

rayında (ikindi divanı) na hazırlanı
yordu. Padişah tarafından f!elen ha
set i ve kapıcıların göste~diği telaş 
füerine derhal divanı bıraktı. Bir ata 
atladı. Davutpaşaya doğru sürmeğe 
başladı. 

Padisah, tam çınarın dibine gel
mişti. Artık tahtırevandan inip hoca· 
nın nefesinden geçecekti. .. Işte tam o 
sırada Salih Paşa yetişe~ek, atından 
atlamıs: padi~ahın tahtırevanı önüne 
ko!)arak korku ve hürmetle yere ka
panmıştı ... Fakat İbrahim, onu görUr 
görmez, büsbütün öfkelenmi': 

- Bre. koca!.. Ben a-abalara ya
sağ etmis iken, niçin emrim tutulmaz. 
Ben padişah değil mivim? .. Yoksa, 
sen benim tenbihlerime kulak mı as
ma.,."'ın .. Tiz, boPun sıı herifi .. 

Diye baitırmağa başlamıştı ... Padi· 
şahın etrafında bulunan musahipler, 
peykler, solaklar, kapıcılar, hasekiler 
~aşı-mışlar; korku ve teeS&ürle biri· 
birlerine bakışmağa başlamıtlardı. 

Bu hal. lbrahimi bir kat daha kıı
dırmı§; büsbütün çileden çıkarmıştı. 
Şimdi Padişah lbrahlmin cızırtılı se
si, büsbütün kudurmut bir canavar 
haykırması ıcklini almıştı: 

- Bre kodoşlar .. Ere pezevenkler .. 
Ne durursunuz. Boğun derim. Yoksa, 
şi!T'r\i cümleni~ kıl•ctan e:ecirtürUm. 

Sözleri, kulaklarda korkun~ akisler 
yapmıştı. Kapıcılar. sadrazamı boğa
cak bir şey aramışlar. bulamamııılar
dı. Bu sı ada içlerinden biri hocanın 
kulübesine dalmış, bir kuyu ipi yaka
lamıştı. Derhal bununla bir ilmek 
yapmıs; ilmeğin bir ucunu sımsıkı 
yakalamış: öteki ucuna yapı~ıp çek
mek için &özlerile bir arkadaş aramıı
tı. 

Bu hazırlığı gören Salih Paşa. bUs
blitün şaşırmıı: tek ar yerlere kapa:ı
mış: 

- ŞevketlCı padişahım! .. Şu ak sa
kalıma merhamet eyle ... Eğer bu ku
lundan vazgeçtinse, Hicaza gönder. 
Kanıma girme ... 

Diye ağlıya ağlıya yalvarmağa baş· 
lamıştı. Fakat: 

- Boğun. derim .• Tiz, boğun. 
Narası, çılgın bir sırtlan homurtu

su gibi, bu niyaıka- istirham sesleri
nin üstünde dolaşmıştı. 

Kapıcı, elindeki ilmeği hemen Sa
lih Paşanın boynuna atmış: orada 
şaşkın şaşkın bakınan bir kapıcıy~: 

- Çek, bre... . 
Diye bağırmıştı. .. Sadrazam Salıh 

Paıanın boynuna dolanan çamaşır 
ipi, kuvvetle çekilmiş; bu ak sakallı 
vezir, bir anda sırt üstü yere devrili-

Salih Paşa çırpına çırpına can ve
rirken, Padişah lb ahim tahtıreva
nından inmiş: çınar ağacının dibine 
ilerlemişti. Ağacın kovuğunda, eski 
bir pösteki üzerine yan gelmiş olan 
süfli kıyafetli bir adam, derin ve dal· 
gın bir uyku içinde idi. Onu, pek 
güçliikle uyandırabilmişler: 

- B e devlet!U ! .. Kalk .•. Yeryüzü
nü'l padisahı geldi. 

Demişlerdi. Fakat o adam. yerin· 
den bile kımıldamamış, derinden &e
len bir sesle: 

- Biz dahi, (batın padifahı) yız. 
Hos t.reldi. Sefa geldi. 

Diye cevap vermisti. O devirde, 
böyle birtakım meczuplar ve şeyhler, 
kendilerine (bitın padişahı) unvanını 
veri ler; (mıanevi bir ultanat) sahibi 
olduklarını iridia edr-rlerdi. Bunların 
cidden büvük imtivazları vardı. Söy
ledikleri sözler. her kime kar~ı ve ıher 
r.ck11dar ai'ır olursa olsun; bunlara 
hiç kimsro kızmaz: biHlkis bu sözler
de muhakkak bir (hikmet) ara· tardı. 

Birkaç sanive evvel. knskoca bir 
sadrazamı bo~rluran İbr:ıhim: simdi 
karsı!l.nıria, vattığı yerden kıpırda
mııi?a bile lüzum t?Örmiven ve !Wtın
daki lime lime elbiselerle şu cınar ko· 
vuğunda kendi kendine saltcınAt sü
ren Mtın padiı:ahının önilnde eğilmiş: 
hürm•tle elini öot-rken: 

- Sultıınım .. Himmet ... 
Dive nivaz etmişti. 
Batın padi~hı, bo~ bir nazarla. 

yeryüzüntin • padişahını süzdükten 
sonra eblehane bi- gurur ile tebes· 
süm etmiş: bu iki mecnun arasında 
şöyle bir konuşma geçmisti: 

- Bilirüm Adın, lbrahimdir. 
- Beli, sultanım. Sizlere ne ma-

IUm değil? .. 
- Benim ceddimin adı da lbrahim-

dir. Amma, ol bir ulu peygambe dir, 
- Amenna .. ve saddakna .. 
- Sen, bizden himmet istersin. 
- Lutfuna, keremine kalmıı: sul· 

tanım. 

- Hadi.. Verdik, gitti ... Amma, 
işin, muhkem tut •.. Her sabah, kırk 
bir ihlia oku... Bol bol amber ye ... 
Baıından bir nik!h daha geçerse, 
hakkında haydı olur ... lmdi, beri gel 
Aç ağzını .. Haaak .. Tuuu .. Hadi, var, 
git. Sefana bak. 

Padi,ah İbrahim; kendinden daha 
mecnun olan batın padişahının, 
(himmet) manasını ihtiva eden bu 
koca fasla tükrüğünü ( 1) büyük bir 
memnuniyetle yuttuktan sonra eğildi; 
onun koluna girdi. 

- Sultanım! .. Buyur. Sarayıma gi
delim. 

Dedi. Fakat batın padiıahı, tıma
rrk bir çocuk gibi kolunu çekti: 

- Bize, dünya sarayları gerek· 
mez. Sen, bizim ahretteki sarayımıza 
buyur. 

Cevabını verdi. 
Hiç şüphesiz ki, bu hoca da (Cin· 

ci Hoca) dan farklı değildi. Fakat bu, 
hiç olmazsa onun gibi milletin baıı
na bir beli kesilmemişti. 

• Padiıah İbrahim, Salih Paıayı boğ-
durduktan sonra, sadrazamhlt - Gi
ritte bulunan - Kaptan Musa Pap
ya verdi. Ve hattl (mührü hüma
yun) u, kapıcılar kihyasile gönderdi. 
Fakat, o gelinciye karlar sadaret kay
makamlığına tayin edilen (Ahmet Pa. 
şa), derhal padişaha hulOI etti. Sada· 
ret mevkiine kendisi geçti. 

Arkası var 

(1) Şeyhler, ve hocalar; manevi feyz 
vermek istedikleri adamın ağıma böylece 
tliklirürlerdi. Bu idet; ıon zamanlara Jca· 
dar devıım etmistir. 
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İhtiyarlıkta aşk 
Bir büyük şairin dediği &ibi saçla· 

rın ağarması mutlaka ihtiyarlığa de
lalet etmez, insan kalbinin ise hiç ba· 
şı yoktur. 

Onun için, insan her yaşta aşık O· 

labilir. Bunun birçok misalleri vardır. 
Aralarında birkaç tanesini söyliye· 
yim: 

Büyük tabiat alimi Buffan elli beş 
yaşında iken yirmi yaşında bir kızı 
sevmiş ve onunla evlenmişti. Genç 
kadın birkaç yıl içerisinde öllince bü· 
yük alimin aşkı bir türlü sönmemişti. 
O ölmez eserlerini yazdığı köyde otu
rurken, köyün kızlarını birer birer 
yazı odasına çağmr, onlardan hem 
hayvanlarının yaıayış tarzları üzeri
ne bilgi toplar; hem de onları ayrı ay· 
rı severdi. 

Goethe, yalnız Almanların değil. 
bütün dünyanın, bütün gelmiş ve ge<; 
miş zamanlarında, en büyük adamla
rından, büyük şair, büyük romancı, 
büyük tabiat ilimi ve büyük filezof 
Goethe yetmiş dört yaşında iken, yir
mi yaşında Ulrike'ye çılgınca aşık ol
muştu. O yaşta en büyük arzusu o
nunla dans etmekti. Büyük adamın 
b~y~k. aşkını haber alan prens, kızı 
şaır ıçın anasından işitmişse de, kadın 
ra~ı olmamıştı. Bunun üzerine, yet -
mış sekiz yaşında iken Marianne 
~~ng'a yine çılgınoa aşık olmuş ve 
olunceye kadar ondan ayrılamamıştı. 

Yine büyük romancı İbsen, yetmiş 
sekiz yaşında iken genç bir kadını şid 
detle ı;evmiş ve ölünceye kadar bu 
aşktan vazgeçmemi9ti. 

Ünlü musiki üstadı Berlioz altmış 
yaşınclayken yirmi altı yaşında bir 
genç kadını severek nikıihla almıştı. 
Altmış beş yaşında oldueu zaman, 
daha on iki yaşında sevmiş olduğu ka· 
dını tekrar görmüş ve bu kadın o va· 
kit büyiik anne olduğu halde ona tek
mr aşık olmuş ve ölünceye kadar on
dan vazgeçmemişti. 

Nictor Hugo, gençliğinde aşkı hiç 
tanımamış olduğu halde yetmiş yaşın
da tutulduğu aşkı hayatının sonuna 
kadar sürmüştür. 

Yine büyük musiki üstadı Wag
ner kırk yaşında, hem de dostlarından 
birinin karısına aşık olduktan sonra, 
yetmiş yaıındayken sesi güzel bir ak
trisi çılgınca sevmiş ve onu getirte -
mediğinden dolayı birden bire :düfüp 
ölmü§tÜr. • 

Bunların hepsi erl<tk'Imf'I .,,.., 9'llJ!ftt?srynı=r
lıkta aşık olabileceklerine misaller, di
yeceksiniz. ya kadınlu? Kadınlar da 
ihtiyarladrkları zaman sevebilirler mi? 

Onların genç yaşındayken sevdik
lerine inanılamaz ki, sonradan scve
bileceklerine inanılsın. Kar' ·nlar, han
gi }"aşta olursa olsun yalnız sevilmeği 
bilirler. 

Lokman Hekim 

Hava tehlikesini 
Bilen üyeler 

Ankara 26, (A. A.) - Hava teh· 
likesini bilen üyeler listeıi: 

lsm~il, hCam İsmail, Mardinden 
20: Mılli Mehmet, Adanadan 20: Ib
rahim Nuri 20; Avni 20; Hamdi ve 
Muharrem 20; Osman altıkulaç 20: 
lzzettin Mengul 20: Mahmut 20; 
Kad·i Krsacık 25: Mehmet Muu 
Kahya oğlu 20: Kangal Yusuf Meh
met oğlu 20; Sakar Ali Al oğlu 20; 
Lutfi Abdullah oğlu 20. 

--AKBA 
müesseselerı 

Biit6n kıtaplannııı, L~vaınr 
doıyanııı, Ecnebi y~ T6rkç• 
İıanJarda aazete Ye mecmua• 

larını:ıu en iyi ••raitle 

~kba mUesseselerinder 

8716 

r TAl~ 
1 Gündelik Siyasal Gazete 

TELEFON { Yuı ı,ıert.ı 24319 
idare i•len ı 24310. 

TELGRAF: "TAN .. lıtanbu 

Bir aylık 
3 
6 " 
1 yıllils 

ABONE 
Türkive lchı 

Lirı K 
1 so 
4 -
' 50 

14 -

iLAN 

Oışanlçiıı 

Lirı K.. 

·-14 -
21-

lJirılar için Illacıhlı 81rlretlerlae m&o 
racaat edilmelidir 

Kiıçülı ılinlu dotrudaa dotnıyı 
ıdaremızce ılmabihr 

Küçillı lllnlarm 5 satırlıtı bir detahlı 
30 ltunııttur 5 11tırdırı fuluı ıçin U· 

tır başmı 5 kuru• ılınır Bir delıdan 
fazla icin YelrOnd•n %10 lıutu• indirilir 

'--------------~ 

Bayburt 
iki Aydır 
Doktorsuz! 

Bayhurt muhabirimi" yazıyor: 
'' Bc.ıyburt diııpanHrİ il:i aydan

beri doktorsuulur. Aııkerlik vazife. 
•İn• 6icien ilçe doktorunun yerine 
henüz lıimse tayin edilmemİ§tİr. Bir 
ltıf m~mleketi olan Bayburt, hemen 
her met ııimde ulaktelek hastalıkla
rın görıildüiü bir ilcedir. Doktor
ıuzluğu11, bir salgın · ltarfısında il
çeliler için herhangi bir tehlilt• 
doğurmcıaı ihtimali vardır. ilgilile
rin bu •ailık mcaelc•İ üzerinde 
tedbir alma•ını bekliyoruz!' 

Bavburt 12 bin nü/u11lu bir ilçe· 
dir. Kövleri ile beraber 65 bin nü. 
luııu va.rdır. Doktor11u:t1luk meselui 
ni halletmeırini Sağlılt Bakanlığın-
dan bcklcri:t1. · ·--·--
izmirde yeni bir 
Tuz fabrikası 
İzmir. (Husust muhabirimizden) 

Çıımaltı tuzlasında ince tuz imal eden 
yt:ni bir fabrika kurulma&ı kararlaş
tırılmıştır. Fabrikanın temeli yakın· 
da törenle atılacaktır. Sofra tuzu fab
rika ;ı un gibi ince tuz imal edecektir. 
Bu tuzla· m yarımşar kiloluk paket
ler içinde satışa çıkarılmaaı kararlaş
mışt ır. 

"lnebolu,, vapurunun,, leşi 
aranıyor 

İzmir, (Hususi muhabirimizden) -
Lima:ı reisliği İnebolu vapurunun 
battığı vu; tt-cıhit ettirmektedir. Kör
feze (:irecek büyük vapurların lne
bolu vapurunun leşine çarpmamaları 
için «.~rteriz yapılmaktadır. Şimriiye 
kada· yapılan araştırmalarda vapur
dan kUçük bir nişane bulunamamıştır. 

Yeni köy mektepleri 
İnegöl, (Hususi muhabirimizden) 

- İlçemizde yapılan köy mekteple
rint!en bu yıl biri dahi' bitirilerek a
çılma töreni merkezden giden bir ku
rulun huzurile yapı1mıştır. Buradan 
okulun tapıld_ı_ğı Hamzabey köyüne 
gi0cruer arasınoa tlçebay Haşim Gtı-
nay, Parti Ba~kanı Şakir, Lakşe, Ge· 
nel Savaman Nafiz, Jandarma komu
tanı Fazlı, Orman genel ispekteri, ilk 
okul ispekteri Şahap, l{Ultiir işyarı 
Faik ve öğretmenlerden Reşat, Ibra
him, Turgut, Sait. Latif vardı. Hava 
yağışlı olmasına rağmen kadın erkek 
bütün köy halkı törene gelip hevet 
üyelerinin ve ha! öğrettnen Sıtkı Öz· 
doğanın söylevlerini dinliyerek alkış
lamışlardır .. Bu okulun yapılmasında 
öğretmenlerin görülen çalışmaları 
takdirle anılmıştır. 

TELGRAF 

I
KUÇUK 

_ HABERLERi 

• Sıvas, (Tan) - Zara ilçebayına 
Ürküp ilçebayı Ferit, Zara ilçebayı 

Nami de Uzunköprüye atanmıştır. 

• Sıvaı;, (Tan) - Sıvas lisesi yar 
direktörlüğüne Ankaradan Numan a· 
tanarak yükümüne başlamıştır. Şar

kışla ilçebayı Basri Sankamışa ~e o
raya da Sarıkamış ilçebayı Hikmet a-
tanmıştır. 

• Gemlik, (Tan) - Küçük Kumla 
köyüne bir baş öğretmenlik eklen • 
miştir. Yakında bir baş ö~retmen ata 
nacaktır. Karaca Ali okulu tamamlan 
c?rğı için buraya da yeni bir öğretmen 
atanacakur. 

• Niksar. (Tan) - Niksar idman 
yurdu temıil kolu, Mete piyesini tem 
sil etmiştir. Gençler bu eserde büyUk 
muvaffakiyet göstermi§lerdir. 

Zilenin Bütün Yolları 
•• 

Kıştan Once Bitirilecek 
[Husuııi muhabirimiz ya.zıyor] 

Zile; Samsun - Sıvas demiryolu
nun tam o tasında . ve afyon, pancar, 
buğday yetiştiren 18 bin nüfuslu bü
yük bir ilçe merkezidir. Havasının ve 
mevkiinin güzelliğine rağmen, içile· 
cek suları çok kireçlidir. 40 bin lira 

Zilenin mefhur ııaat ltulesi 

harcana:ak kasabaya demir borular 
içinde getirilen suyun mikyası mi 
derecesi 25 tir. Bu kadar mühim ki
ı eç kesafeti arzeden sular; sağlık ba
kımından mahzurlu görülmektedir. 
İlçebaylık, çevredeki bütün sular üze
rinde esaslı tetkikler yaptırmağa baf
lamıştır. 

llçede nüfus çokluju olmasına rağ
men, hayat bir hayli ucuzdur. Kasa-

banın en iyi yerinde be§ odalı, elek• 
trikli güzel bir evin aylık kirası 9-10 
lira arasındadır. Davar etinin kilosu 
12, dana ve sığır etinin 5, yoğurdun 6, 
tereyağının 50, elma ve armudun ki
losu ise 6 kuruıtur. Pahalı olan şey 
yalnız, elektriktir. Kilovatı, ve'rgi ha· 
riç olmak üzere 25 ku: uştan hesap
lanmaktadır ki, hayat ucuzluğu kar· 
şısında fazla sayılmaktadır. Şar ku
rulunun, bu seferki toplantısında fi· 
yatları yeniden tetkik etmesini bek• 
liyoruz. 

Tokadın her köşesinde ba1arılmak· 
ta olan bayındırlık işleri ilçemizde de 
önemle ilerlemektedir. Fenni mezba· 
hanın inşaatı yakında bitirilecektir. 
Kasabanın ortasında yapılacak olan 
park yerinin istimlaki bitmiştir. Par· 
kın ortasına Atatürk büstü konula• 
caktır. tlçe yolları üzerindeki çalışma
lar sürmektedir. İııtasiyon - Zile, Tur• 
hal • Zile yolları kıştan önce tamam· 
!anacaktır. Merkezde ve lğdırda yeni 
birer yatımektebi inıası için önemle 
çalışılmaktadır. 

Genel kuraklık az çok Zileye de te
sir etmiştir. Fakir köylünün buğday 
ihtiyacı düşünülerek köylüye tohum· 
lulc buğday tevziatı için ilgililere emir 
verilmiştir. Reşadiye, Zile ve Tokat 
köylüleri için 500 bin, Havza ve LA· 
dik ilçeleri için de 200 bin kilo buğ• 
clay ayrılmı!tır. 

Samıun adliyesinde 
Samsun, (Hususi muhabirimi•• 

den) - Mahkeme işlerinin daha ça• 
buk görülebilmesi için Samsun adli· 
yesi, önemli iki varlığa daha kavut 
muştur. Bunlardan biri asliye ce:ı:• 

mahkemesinin ağır cezadan tefriki. 
diğeri de tabibi adli büroıu teıkili* 
dir. 

Asliye ceza hakimliğine Ahmet 
Hamdi ve tabibi adli bürosu şe.fliği• 
ne de Dr. Şakir atanmıt ve ödevl .. 
rine batlamışlardır. 

Bu akfam saat 21 de 

SARAY sinemasında 
Venedıkde beynelmılel ıinema mOsabaka11nda birinci .m~klfati ~· 

UBöZAM'Bbö 
Em1aJıiz filminin ilk iraeal mOnaaebetile BÜYÜK GALA ftbu f ran· 
ıızca sözlü filmde: Merkezi Afrikanın ııyah ihtiraı .e e1ran rBıle· 
r•niz önünde canlanacaktır 

OYNIYANLAR . Methur renkli muganni 
PAUL ROBESOH ve "'" 

rtA MAE MAC KIHHEY. RejlsörU: ALEXArtDRI 
KORDA ilaveten: WAL T DiSHEY'ln hakiki bir MI· 

Ke MAVS fllml MIKEY KlrtG • KOrtGA KARŞI . 
Paramount Jurnalde Yunaaiıbın krala Georgea'in Londradan hareketi 

Kahirede nOmayı•IH · Habe,iıtan muharebesi •eaaire ... 

Bu akşam S U M E R Sinemasında 
Viyana Haftasının ilk lrae Gece•I 

Ba, d~ndürücü .e melodik valılerıle aeyireileri r•fJedecek 

ViYANA GECELERi 
1: Qyük müıilcal filmi bathyor. Ba, Rollerde: 

PAUL HORBIGER • LEO SLEZAK • HILDE 
von STOLZ. HERMArtH THIMIG 

Muaik• üatadı· ROBf R ı S TOLZ ıayeainde hak•ki bir musiki dyafeti 

1935 Sinema dUnyasının en gUzel ve en bUyUk fllmi 

EN D 
MAURiCE 
CHEVALiER 
JEANNETTE 
MAKDONALD 

BugUn matinelerden ba•hvar1tk İ P E K ainomaaında, Bu gece 
bUyUk sinem.- müsam.-res olarak M E L E K slnema•ında 

f'ceıer .. ııf'tler numaraııaır. ~vveldeıı aıdırınıı Telefon ~·EL K 40968 ıPEı-.: 4428" 
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Maksimos'tan 

Fransız Parlamentosu Bugün Toplamyor Vazgeçtiği 
Laval italyayı Kurtarmağa Çahştığını Gizle- Anlaşılıyor 
miyor Ve Zecri Tedbirlerin Harbı Durdurma
nın Yegane Çaresi Olamıyacağını Söylüyor 

DIŞ POLITiKA 

Lavann 
hntlhan glnO 
I Geçen J'&sclan beri tatilde bu. 
'!~ Framıs Parlamentosu bu-
~ açılıyor. Laval hükOmeti bu
~ Parlamentonun huzunana çı· 
~ ıeçen Hazirandan beri yap. 

tıtı itlerin hesabım verecek, fran-
11111 ~tini korumak için alman 
~~birlerin taadikini istiyecek ve 

Utçenin müzakeresini talep ede
c.ktir. 

Bu,ün s-olı würültülü· bir toplantıya aahne olacağı ue hem Laual kabi
ne•inin, hem ele ltalyanın taliine iatilıamet uereceii anlaıılan Franauı. 

Hatırlarda olduiu üzere, Fran· 
~!_arlimentoau seçen Hazira~a 
;·_-.ın kıymetini kurtarmak ıçın 
h'1k6n..te ıeniı salahiyet vererek 
~~iıbnlftı. Laval bu aalahiyetlere 
"-J&narak birtakım tedbirler aL 
-.,, arada frangın kıymetini k«)P 

::-ıı meaeleaile ula alaka•• ol- Patiı, 27 (A.A.) - Laval, dün ak- Zecri tedbirler 
lll' aa rizlerce de kanun yapmıt- t"m radyo ı'le yayılan b1• so"ylevm· de V 'f .. k"l 'd' It l ·1 1 

Parlamentonınun l>ir mii:zokere e•na•ında alınmıı hir reımi 

Ş. ı· t .. ... azı em. muş u ı ı. a ya ı e o an • undi bu kanunlann mec ıs ._ .. 1 tafnid.an şoy e demiıtir: dostluk bağlarımızı muhafaza etmek-
taadiki lazımdır. ..Perıembe gilnil taayyün edecek le beraber Ingiltere ile olan dostane 

L._~akat Hazirandan beri seçen olan ıey, Franaanın mukadderatıdır. mesai birliğimizi halelden masun tut
_, •1 zarfında Framız efkanu· Tasarruflann yapılmasına devam edi- mak ve Franıanın Milletler Cemiyeti-
-a;aQnı.İyeai, fran•m kıymeti mesele- lecek ve frank kıymett'nı"n ı'ndı'rı'lmeıı·- l d k t' · ·· k b ~ • 1 ne o an sa a a mı gostermc mec u-
d •n hatka iki mühim meaele İ e nin önüne geçilecektir. Sür'atle bir riyetinde idim. Bu suretle ha·eket et-B Jakından alakadar olmuttur. rey vermek lbımdır. Biz parlamento- mekle gerek memleketimin menfaatle 
la tnılarrn biri, ltal1an - Habeı dan bili imhal karar venneıini istiye rine ve gerek sulha hfmıet etmiı ol· 

arbi, ikinciai de fatist tetkilatlan- ceg-ı'z, yoLaa vazı'yet ıu"r'atle vehamet d - k .. b' · llıa · ı f ı a uguma anıım. Dostane ır tavsıye 
ııttikçe artmakta 0 an aaıi. peyda edecktı'r. · - b kA tetler; ı .. nd sureti aramaga saburane ve se at a-

d dir. Bu iki meae e uzeri e Laval, frank kıymetinin her ne su- rane devam edecei"im. 
• Franaa ikiye ayrılmıthr Sol ce.. retle oluna olıun indirilmeıine mua- Hiç lcim.e beni bu savretimden do-

ııa.la Partiler hükUmetİ, fafiSt ZÜDl· rız Olduğunu IÖylemiatir, la --L-- _ı __ • z· h0 kim 
~.lere kartı lazım ıelen tiddeti :s yı muana&e fJ~· ıra ıç ae, 
·~kle itham ediyorlar. Hem •aia hem zecri tedbirlen harbi durdurmanın ye 
Q:_ ---~ l aane çaresi telakki edemez. '"?ll&enaleyh bütçenin müzakere- ao a uuruyor 
•1111 b ı İngiltere ile Fransanın mesai birli-. • •tlamazdan evve , hükiime. ~unbrı da söylemiştir: tiaa b d'I · · · 'il ği her zamandan sıkı olmalı ve itimat u noktada ken ı erını tatn11n Hükumet, vatandatların nizam ve 
~· · h esasına dayanmalıdır. Umit ederim ki ilci ını İ•tiyorlar. Laval İM, er emniyetinden meı'uldür. Kendi otori- vakti gelince Mussolini'nin uzlaıma 
laii tarafı da korumak iatediiinden tesini devlet otoritesi yerine koymak, temayülüne müracaat etmek beyhude 
f ~Çenin müzakereainden eYYel, hakkına malik değildir. Kanunlar kifi olmıyacaktır. 
at~ıat birlikleri meaeleule metsul de~ilıe, bunlar ikmal edilecektir. Fa-

o h • Yaaı mı1 Tura mı1 iıtemjyor. Binaenaley kat bükılmet herhalde herkeıi kanunp 
!_~l&ınento açılır açılme.z. hükii- lara itaate mecbur edecektir. Bu nutku inceleyen sağ cenah gaze-
~ ile aol cenah partileri arMID ~ .. L. tel erin elen Eko dö ;I>ari diyo- ki : 
.. aıq mücadelt. bitçe_ ite )»irlikler HaHf nOruı Saylavların düşünmek i!<in 24 saat· 

aJer.i.;..l .. ~ ı.auüin· .rl )la -!:i@. FNnaanın ltalyan - Habet ]eri vardır. Eğer hükUıneti beğennliye 
1 ve fiinii11nmaüla ':O..ra .... aU""911Jılftaddl httr harebtted mu cek olurlarsa keneli kendilerini beğen 
.,:ı..r. edilmesi ilazrm geldiği nok. hik göstermeğe çalıtarak ıu sözlen memit olacaklardır. Memleket artık •-et. toplanacaktır. ilave etmiftir: bıkmış. usanmııtır. 

ffer meselede olduju sibi. ba "»U., c-"evre paktının raruri sonu Sosyalist gazeteleraen Popiiler ise: 
~da da vaziyete bakini olan cu olan taahhütlere sırıttık. Bu p;ıtkt, ··vaziyet, Laval'in söylevinden son 
~al aoayaliat partiaidir. Soıya. bizim emniyetimizin baıhca unsurla- ra, evvelce olduğu k11dar fenadır ... 
~~ er •e komiini•tler Laval'i de- rından biridir. lngiltere ile yapmakta Sosvalist fırkası lideri saylav Blum, 
le ~•k istiyorlar. Fakat diier me - olduğumuz devamlı çalışma birliğin - "Eğer Laval yarın düşecek olu·sa 
~ •el~rde radikal aoayaliatlerin de daima ihtilafı mevzii kılmak kay- Franaavı evvelce icinde bulundnfo fe 
1 eı;-~ılerile beraber yiirümiyecek • guıu ile hareket ettik ve bu ihtilafın na vaziyette bırakacaktır. Belki de 
ı:~ ~ildikleri için birlikler meae. etrafa ıi·ayet etmemesi için elimizden vaziıet daha berbat olacaktır. Zira 
.._ ~ deri •ürmüılerdir. Filhakika geleni yaptık. kendisi bir tak•m sahte ilaçlar k~llan
..::.•kal aa.yalist partisinin aol ce- Daha batlangıçta her türlü aüel zec mıı ve bu ilaçlar hiç bi .. semere ve 
.ei •iimreai bu birlikler meaele- ri tedbirlerle bir deniz ablokasına ıev- sonuç vermemiııtir. Kat'i ve müessir 
~ aoayalistler, batta komünist• kedecek otan her nevi tedbirlerin önü- iliçlarrn tatbikı 1htimali iteç kalmış o
~ • beraber yürümektedir. Bun • ne geçmek huıuıunda mutabık kaldık. lacaktır. Bu sövlev bizi hic te a!Aka
~valin fafist birlikleri hak- Süven kanalının kapatılması ise dar etmedi. Yarın Lavale karıı müca 
L.:- tiddetli tedbir almunu ta- hiç bir zaman dütünülmemittir. dete edece~iz.,, 
~ .... ~~ektedirler. Geçenlerde bu• =========================== 
~n Pamte koftl'l'eaİ toplan· 
lar,.ı~ı. Partinin lideri ol•n Henio, 
~~er meaelesinde Lanlia tici -
~ davranacaiını aöyliyerek hii
ait-. ~t~ k&l'fı itimatsızlık reyi ve • 
~ mini olmuıtu. Şimdi de 
._.•~l~en icraat bekliyorlar. Laval 
h::_ vutçeden evvel bunun müzake. 
· ._.... ıiripııek istemiyor. 

Zecri Tedbirler 

Petrol Ambargosu Düşü
nülürken Petrol 

licareti·De Aldı Yürüdü 

Kondilise verilen el-

maslı nişan bir iti
madın ifadesi midir? 

[Euuelki pn gelen telgrallar 
Kralın Makıimoau kabine teıkili. 
ne memur edeceiini bir ihtimal o • 
laralt bilcliriyorlarclı. Yunanİ•tanın 
en ungin adamı olan Makaimoa 
Yunaniıtanda A.ri•tokratlann ve 
Kral taraftan hü.yük :zenginlerin 
•aygı göaterclikleri bir adam ol
makla herab•r clürü•tlüiü H iti
dali ile geniı hallı tabakalanna da 
ltencluini beienclirmif bir Jeulet a
damıydı. Dünkü telgraflarda ken
cliıinclen hic bahuclilmemeıi Malt. 
•imo• etralınclaki tahminlerin te
ey)'Üt etmediğine ve krafın •ailam 
ve icabında ar.auaunu kuvuetle ye
rine &'etirebilir bir lrabine ;yapma/, 
fikrini mülô:yim bulmaia hQfladı· 
ğın" delttlet edebllir.J 

Atina, 27 (A.A.) - Kondilisin dün 
kralla yaptığı mülakat iki saat sür
müttü ~. Kondilis saraydan çıkarken 
gazetecilere, 1 - Meclisin dağıtılma
&ınr, 2 - intihabın kuvevtli bir hü· 
klımet tarafından yapılmasını krala 
tavsiye ettiğini söylemiştir. Kral Kon 
dilise tefekkür etmiş ve bir karar ve
rinceye kada • işlerin idaresini kendi
sinden istemiştir. 

Kondilis af hakkındaki suale ce
vap vererek, bu meseleye de temas 
edildiğini ve kralın kendisinden siya
sal mahkumların bir cetvelini istedi
ğini bildirmiştir. Kral Kondilise en 
büyük şeref niıanı olan halaskar, niıa 
nının büyük haç rütbesini vermiştir. 

Atina, 27 (A.A.) - Kral, dün Ba
kan muavini Teotokis ile iki saat ko
nu9muştur. Kral, Çaldariıi bugün sa· 
at 13 de kabul edecektir. 

Yeni ni•anlar ueriliyor 
Rumca Aneksartitoı gazetesinde de 

dün ıunları okuduk: 
Atina 27- Kral Sen 
Sovör nipnmın bil 
yük iıtavrozunu 
Kondilisin göğsü . 
ne kendi eliyle tak 
mıştır. 

Veliaht Prens 
Pot de son Kondi
lia kabinesinin De 
niz: Bakanı ite ge
nel hava kuman
danı General Rep
pası kabul etmiş . 
tir. 

Atina, 27 - Ga-
Amiral zetele· KrahnFran 

Sakellariyu aa Cümurbaıkanr 
ile M. Laval'e de Sen Sovör niıanını:ı 
en bilyük rütbesini vereceğini yaz
maktadır. K alı Brendiziden getiren 
filonun Amirali Sakelliriyu'ya, Nelli 
süvarisine ve diğer torpido süvarileri
ne de nitanlar dağıtılacağı söylenmek 
tedir. 

Yeni ıröriifmeler 
Atina, 27 (Ozel) - Atina Ajansı 

tebliğ etmiştir: 
lıtifa eden Ba9bakan Kondilis Kral 

ile görü,mil .. tür. Kral konuşmalarına 
yeni başladığı için yeni kabine hakkın 
da henüz hiç bir tahmin yapılamaz. 

kun biDıaıaa, alt•ıı çizdiiimiz kt1mı 
lntrilizlerin petrol tehdidinden izami 
iıtifadeler lcoparmak, hem de uzla,. 
ma iplerini bü"1>ütün koparmamak mi 
naama selebilir.] 

~•aiyet ciddea naziktir. Çünkü 
liij llaecliı herteJden evvel bir
.. _• IDeMleaini ileri ıünnekte u. 
:. .... -.1-.. Liva) iatifa edecektir. 
~ -.ıı1ı ta Livalden bqka hiikU
...._. ietkil edecek bir adam bul
~ ~kin•a cletilM ele çok sor • 
"-•L Bınaeaale1h Avı .ıpa IİJ'Uaaı
~rik kriz içinde baluadaju 
~ FnDM11 hükimetaia bıra
>-u b olan bu kriz araıuluaal .. ai
.._ • üabütün karqtıracaktır. Ba
--~Çİndir ki Laval hükUmetinin 
.._Mı_dd .... tmı ta,.in edecek olan 
): ~ualıü münakaıalann ehemmi
~ Fransız iç politikaımın hu
~&nnı da •tarak arsıuluaal bir 
'7 almaktadır. - A. Ş. E. 

Londra. 27 (A.A.) - Dıı iıle·i enı 
titüsünde Sarnuel Hoar au ıöylevi ver 

İngiliz ıimıarları ile mittir: 
7 

"ZannımaA kalırsa Ulkemizin dıt ıi
manidar sözleri... yasası evvela onun tab an derin suret

te bantı sever olması esasına ve bir de 

Roma otelleri Amerikan ve 

doludur. lngiliz Dıt Bakanının 

""'erlkallların 
Ut11 al bayram gGnü 
1tc!~~ Amerikahlann Than p 

-.1\'ing Day adlı bayramlanp 
dır. Bu münasep 
betle Amerika 
ıef aretanesi ve 
J eneral konso -
losluğu kapalı 
bulunacak
t ı r . Öğleden 
sonra sefir R~ 
bert Peet Skin
ner ve madamı 

4111JJ • şehrimizdeki A
ti erı~a seliri merika koloni • 
~Ur~fıne bir çay ziyafeti vere-

[ltal19ya petrol... yine bu barıııeve-Utfn bir neticesi o-
blırıoau konulup ko- lan ve çıkan ihtiliflann sebeplerini 
nulmayac:afı müna - meydandan ıuiteıir bırakmakıızın kal 
kata edilirken Am.i dınnak ve muhtemel nizalan milm-
ka tröatleri aabılan- lı:ün olduğu kadar sür'atle yatııtınnak 
.. devam etmektedir hususun~a milletin görütle·inde ve te 
I•. 1934 llktetrinin- mavüllerınde mevcut olan itidal esası 
de (6,184,491) dolar- na dayanmaktadır. Bundan başka mil-
bk aabt yapmıf olan ?etimizin üçüncü bir meziyeti daha 
Amaikahlar bu aene vardır ki bunu tavsif etmek oldukça 
ayni ayda 6,831,366 ~üçtür. Çünkü bu meziyet, işleri ame-
dolarbk petrol Yer - 1f ıurette anlamak ve beıeriyetin te-
miılerclir. Geçen ae - rakkisi idealine tam bip iman besle· 
ne llktetrinde aatdan mek ıibi hususlardan terekküp eden 
petrol 337,015 ton i . bir nevi halitadır . ., 
ken bu ıene ayni ay- Amerilta /,..,if;sler:n .,.. 
da 1,066,626 ton tut- ,ı:",...:.,: ı. .... "utl,. lt··'••w.r 
maktadır. HükGmet Vaşington, 27 ( A A.) - Sılihfyet-
tanftan Franeız ıa- tar makamlar. petrol ambarroıu mü-
.telsi Ye Pariı Soir r.akereıinin tehirinden, Ame ikanın 
ıazeteainin ltalyada- t,ıııttı hıııreketinde bir deJiıılklik vapa-
ki mublıbiri Romada- bilecf"tine dair ln,tlis çeve11lerinde 
ki lükı otellerin insi- duvulan end;11enin yeniz olduğunu 
lia ve Amerikan pet· ıaytemektedirler. 
rol tirketleri .mhnea- B•lc;•a PGY"Uimentoaın. 
ailleri ile dolu bulun- tin ltir laôJJ•e 
duiu ve bunlann ltal Brüksel. 27 ( A.A.) - Savtavtar ku 
yadan muttaıd sipa- ·ulunun bir cel11esinde din1evki1erden 
ritlet" almağa çalıttrk biri zecri tedbirler hakkında hükfime 

lnıiliz Dıtit~ Ba - sen'in üzerine ltılvan ve Bekika bav· 
)arını yumaktadırhır. te ıor~u yapan liberal aavJav Tennis-1 

kanının con aöylediii bir ınutkun bir J yaya petnıl ambarı01u konulup konul ı rakları renrinde bir ıe .. pantin atarak 
parçasını qaiıda oku1ac:akanm. ltal- mıyacaiı münakafa edilirken bu nut- "Yaşasın ltalya" diye baiırmı,tır. 

No. 43 • Çeviren: M. Rasım OZGEN 

Kayser Çok Defa Kendi Yaptığı 
işler Karşısında Titrerdi 

Çann, eau• ,..şimliri lıar11nnda Japon cepheıine ıriclen oalıerleri 
talıdia etme•İ •• 

Sonra, hiçbir zaman tahakkuk ede
miyeceğini zannettiği bir ıeyin, ln
gilterenin Franıız • Ruı ittifakına 
giriıinin hakikati önünde büıbütün 
çöktü. 

lşi gücü kendini haklı göstermek, 
niyetlerinin temizliğini, basımlarının 
fenalıklarını iddia etmek oldu: 

- Ruıyanın Sırbistanın yardımı
na koşacağını bılir miydim? Nikola· 
nın, bir cihan harbi pahasına bu hay
dutları müdafaa edeceğini hatırıma 
getirebilir miydim? 

Her fırsatta, kendini mazur göste
recek, üzerine aldığı meı'uliyetin a
ğırlığını hafifletecek çarelere baş vu· 
ruyordu. lnıiltereye de küfür, lanet 
yağdırıyordu: 

- Bütün fenalık buradan &eliyor, 
diyordu. Felaketin bütün mea'uliyeti 
ona racidir. 

Kendi kalemi ile yazdığı ıu satır
lar, ne kadar ibretel okunacak ıey
lerdir: 

"Benim vazifem hitam buldu. Hif· 
fet, zif, bütün gayesi Almanyayı 
imha etmek olan dehşetli bir harbe 
dünyayı sürüklüyor. Müttefikimiz A· 
vuıturyanın ahmaklığı, bece .. ikıizliği 
de, iatismar olunuyor. İngilterenin 
ittediği abluka meselesi. artık bit cm 
rivaki oldu. Bütiln eserim çöküp yı· 
kılıyor; İngiltere siyaseti muzaffer 
oluyor. Ölen yedinci Eduar yaşamak
ta olduğum halde benden daha kuv
vetlidir . ., 

,, Kayserin anlaşılmaz 
bir hareketi 

okudum; yükıek ıeıle tekrar ettim. 
Bir türlü bir mana çıkaramadım. 

Kendi kendime: Nasıl olur da Gi
yom harbin önüne benim geçebilece
limi söyliyebiliyor( diyordum. O, 
askerimin hududu geçmemesi için 
bana yalvarıyordu. Ben, delirmemiı
tim. Daha altı saat evvel, ihtiyar Fre
derik'in, Alman sefirinin Sazonofa 
verdiği harp ilanı hakkındaki notayı 
bana getirmitti. 

İmparatoriçenin odasına gittim n 
Giyomun telırafnameıini ona oku
dum. İnanabilmek için telgrafnameyi 
kendisi okumak istedi. Okuduktan 
sonra bana sordu: 

Cevap vermiyecekıin, değil mi? 
Hayır .. dedim. Kimbilir, bu telıraf· 

name ile beni ıaıırtmak, beni sarı· 
mak mı iıtiyordu. Belki de bana yan
lıt bir ıey yaptırmakla beni gülünç, 
rezil etmek ıayeıini takip ediyordu. 

İmparatoriçenin odasından çıktık
tan sonra dütündüm: Giyomla ara
mızda artık her ıey bitmi9ti. Rahat 
bir uyku uyudum. 

Her zamanki vakitte uyandığım 
zaman k~ndimi çok sakiJt. buldum. 
Allaha kartı ve milletime kartı duy
duğum meı'uliyet çpk büyüktü. Ar
tık ne yapacağımı biliyordum. 

Fransız sefiri, onu dinledikten ıon
ra şöyle cevap verdi: 

- Sir, Giyomun telgrafnamesini 
ben başka türlü tefsir ediyorum. 

- Ya .. Öyle mi? Söyleyin baka
lım! 

- İmparator ceıur değildir .. 
[Ark111 varl 

Dünyayı alt üst edecek feli
ketlere ıürüklediği anlarda, içinde ---------=-----• 
doğan korkuyu ıyıce ıösteren bir Paşabah~ede 
bidiıe de tudur. Nikola, Fransız se-
firine bunu ıu suretıe anıatıyor: ŞiŞE ve CAM 

- Giyom, bir an .. Bir an bile aa- Fabrlkaaının 
mimi değildi Yalanlarında, dalavere-

lerinde kendi kendisile bile boğuıtu. Açı ı ma ıo·· ren 1• Bana harp ilin ettikten altı saat son· 
ra gönderdiği telgrafnameye, bilmem, 
ne mana verebilirsiniz 1 Onun bu ha
reketini neye iıtinat ettirdiğini bir 
türlü ınlıyamadım. Bilmem. bunu 
ıize anlattım mı? Geceyarısmdan son· 
ra ikiye kadar çahşmııtım. Yorıun
luktan bitmiıtim. Vücudumu dinlen -
dinnek için yatmazdan evvel banyo 
etmek istedim. Tam ıuya girdiğim 
zaman, hizmetçim kapıva vurdu. Bir 
telgraf geldiğini söyledi: 

- Pek acele.. Pek acele bir tel
graf 1 diyordu. Haımetpcnah impara· 
tor Giyomdan bir telıraf ••• 

Telgrafnameyi okudum.. Tekrar 

29-11-936 )'lll"mki cuma sünü aaat 
15 te Batbakan General lamet lnönü 
.....m.dan yapılacaktır. 

Kentimizde bulunan Kamutay üye
leri tabii davetlilerimiz bulundutun• 
dan törm• ittirak ederek bize onör 
Ymlerini dileriz. 74 numaralı özel 
npur Körpünün Rumeli i•keluiD
den aaat 14,15 de kalkacaktır. 

Tü kiye Şite ve Cam Fabrikalan 
A. ş . 

9663 

fıtr her fe)' sizi sabınızlıqdırıyor YC titizlendiri) orı.a, eııer ulık bir 
aksilik fikirlerinizi alt·ilst cdıyona, cıer rc:celeri uyku tuııııoıyor' 1 ~his 
pek buittlr: sinirlerinizin tenepbühiyeti artmıttır. hcnul \lll<ll ,,uı.t'ıı bll 
leııaJıtı lidermeC-e acclt' cdiniı. 

Bromural ·Kno11. 
bütlln dünyanın uınıdıf'I bir müsekkin otur, k:1)'betllf'inf1 nıhıtı, U\' .. "\°la 

vt' afiy~tı sizt iade c:deı. - lt'siri ga.)ı:t s:ridır. - brumuıı&l ' ID bı\ oir 
zararı yoktuı. 

10 Yt: 20 lıumıırim~) i hH'İ IÜp

krdc cuanelcrdc reçete ıı. .aıııır. 

Knoll A.-0., kimyevt maddeler fabrikaları, Ludwigshafen ııRhia 
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Ekonomi - Piyasa - Borsa 
Yumurta Fiatlerinde 
Biraz Düşüklük Var 

Birkaç gündenberi yumurta fiat
larında kırıklık göze çarpmakta
dır. Alakadarların fikrine göre, 
Bulgaristanrn Almanya için verdi
ği yumurta fiatında 10 mark tenzi
lat yapması yumurtalarımızın fia
trnı düıürmeğe sebep olmuıtur. Bu 
nunla beraber ihracatımız normal 
durumdadır Son hafta içinde Çe -
koslovakyaya 165, Almanya ya 
1446, Yunaniıtanda 316, Maltaya 
da 122 sandık yumurta ihraç edil
ırr.iıtir. llkteırinin birinden yirmisi
ne kadar da 2729 küçük ve 461 
büyük sandık ihraç olunmuftur. 
Küçük ıandıklann ekıeriıi Alman
ya, Yunanistan ve Çekoslovayaya 
gönderilmiıtir. 

Y aı meyva ihracatı 
S?n birkaç gün içinde yaı mey

va ıhracımız durgun vaziyet almıt 
ve umumiye\ itibarile Şark pazar _ 
)arına olan ihracatımız kestane ve 
elmaya inhisar etmiıtir. Bu ihracat 
bilhassa Suriye ve Filistine yapıl
mııtır. Almanyaya da elma ihracı 
için büyük bir ehe:r.miyetle uğra
§ılmaktadır. 

Kestane ve elma ihracımız son 
gönderilen miktarı 72 çuval kesta
ne ve 112 sandık ta elmadan iba
rettir. 

Fındık ihracatı 
Son bir hafta içinde fındık piya-

Balmumu piyasasında 
hareket başladı 

Balmumu pl'yasası durgunluğunu 
kaybetmiştir. Fiyatlar 77 - 78 kuruş 
arasındadır. Bugünkü duruma göre 
piyasanın en büyük alıcısı olan bir 
fi ma önemli miktarda mübayaat 
yapmakta ve munhasıran Bulgarista
na göndermektedir. Bütün canlılığa 
~ağmen bugünkü durum Almanyaya 
ihraç yapmağa elverişli görülmemek
tedir. Alman fiyatları 160 ma:k yani 
kilosu 80 kuruştur. Halbuki balmu
mu için bir kiloda 7 kuruş masraf 
gitmektedir. Buna göre, tekliflerin 85 
ku:uştan yapılması gerekmektedir. 

Bir Fransız firması av 
hayvanları İstiyor 

Bir F~anrıız firması memleketimiz
den keklik ve "bazı av hayvanatı al
mak isteğindedir. Türkofise müracaat 
eden bu firmanın istekleri, 'av hayva
natı üzerine iş yapan tacirlere bildiri-
lecektir. ' 

izmirin ihracatı 
ZIMPARA MADENi - 1935 ey

liil ayında limanımızdan Almanya, 
Hollanda ve Amerikaya 228,3 ton 
4550 lira değerinde zımpara madeni 
gönderilmiştir. 1934 eylul ayında ise 
l 14 ton 3857 lira değerinde zımpara 
madeni gönderilmişti. 

HALI - 1935 yılı eylUl ayında 
lzmirden yabancı ülkelere 29627 kilo 
ve 41370 lira değerinde halı gönde
rilmiştir. 1934 eylCılünde 24839 kilo 
38602 lira değerinde halı gönderil
mişti. 1935 eylulünde en çok hah gön
derdiğimiz ülkeler Danimarka, İsviç
re, Hollanda ve Belçikadır. Danimar
kaya gönderdiğimiz halılar genel hah 
tutarının miktar itibarile yüzde 50,58 
değer itibarile yüzde 51,82 sini bul
maktadır. 

YUMURTA - 1935 y ı 1 ı eylUl 
ayında 1zmirden Yunanistana 11 72 
kilo 284 lira, İngiltereye 646 kilo 
142 lira değerinde yumurta gönderil
miştir. İkisinin tutarı 1,818 kilo ve 
426 lira değerindedir. 1934 eylUl a
yında ise Yunanistana 9415 kilo 2367 
lira, İngiltereye 11631 kilo 3 ı 09 li
ra. İkisinin tutarı 21.046 kilo ve 54 7 6 
lira değerindedir. Geçen yılın eylUI 
ihracatı, 1935 eylfıl ihracatına göre 
miktar ve değer itibarile mühim mik
tarda fazladır. 

No. 14 

Polis Nikol 
MORJS LOBLAN 

Hakimler, kan kocayı biribirleri
nin muvacehsinde sorguya çekmek 
istediler ve baronun kansı da salona 
getirildi. Kadının içeri girişi evvela 
hayreti mucip oldu. 

Bir gözü şişmiş, yüzünün bir tara
fı kan ge!inceye kadar yırtılmış. çe
nelikten çıkmıştı. 

Kadını kolundan tutan madam la 
baronun hizmetçisi Anna, baronu gö
rünc.e, hanımına söz bırakmadan ba
ğırdı: 

- Madamı sabahleyin bu hale ko
yan işte şu adamdır hakim efendi. 
Eğer ayırmasaydım, kadıncağızı pa
ramparça edecekti. Delidir bu adam 
hem zır deli. . Gözleri dönmüş, öyle 
vuruyordu ki .. 

Dotrey bu hareketinin sebebini 
izah etmekten çekindi. İhtiyar kadın 
ise kısa, kesik cümlelerle, kocasının 
neden kendisine bu muameleyi yap-

sau enteresan bir durum almııtır 
Fiatlar 64 kuruıa kadar çıkmıf v~ 
Avrupa limanlarına ihracat yapıl
mııtır. Bununla beraber Ramaza
nın girmesi dolayısiyle müstahsil
ler pazarlara mutattan çok fazla 
mal çıkar.mıtlar ve bu yüzden fiat
lar da düımeğe baılamııtır. 

Bu durum yüzünden Avrupalı
larla ihracatçılar piyasadan çekilir 
gibi bir tavır almrslardır. Bunlar 
fiatların daha çok ·dütmeıi ihti
malivle mala rağbet göstermemek
tedirler. 

Barsak piyasası 

Barsak piyasamız gevtek bir du
rum arzetmektedir. Bu yıl en fazla 
Almanyaya barsak ihraç ediyoruz. 
Son günlerde barsak fiatlarında ö
nemli bir değişiklik ol:nıamııtır. Fa 
kat diğer taraftan Almanyanın 1-
ran ile yaptığı anlaşma aonunda 
bir kısım baraak ihtiyacını oradan 
alacağı haberleri piyasayı gevıet
miıtir. Bu yüzden Alman piyasa -
11na karıı da biraz itimatsızlık u
yanmııtır. ihracatçılarımız dikkat
li davranarak stok tutmamaktadır
lar. Alakadarlar, lran mallarının 
Almanyaya ithalinde müıkülata 
maruz kalırsa barsak piyaıamıızın 
yükıeleceğini söylemektedirler. 

Zahire Borsasında 
Dün zahire borsuında yumuşak 

buğdaylar 8,15 ile 8,20 para ara
sında muamele görmüş ve sert 
buğdaylar da 7.20 - 7,10 paradan 
satılmııtır. Ekstra ekstra un 
1210 - 1015, ekstra 1080 - 850 
yumutak 855 - 1090 ıert un d~ 
755 - 900 kuruıtan aatılmııtır. On 
beı günde~beri un ve buğday fiat
larında mutemadi dütüklük göze 
çarpmaktadır. Bilhassa ıon bir haf 
t~ içinde bu d~tüklük bariz bir ıe
kıl almı§tır Dun yeniden 107 ton 
buğday gelmidir. -----

Kuşyemi piyasasında 
canlılık var 

So.n ~ir hafta içinde şehrimiz kuş 
yemı pıyasası pek isteklidir. Ingilte
re ve Almanyaya ihracat yapılmakta
dır. Londranın istekleri tamamen ye
rine getirilmiştir. Son günlerde Al
manyadan l 92 frank fiyat teklif edil
~iştir. Bunun üzerine Almanyaya 
bırkaç parti mal gönderilmiştir. 

Londrada Laplata malları çok ucu
za bırakılmaktadır. Türk mallarının 
nominal fiyatı 24 - 25 İngiliz lirasıdır. 
Buna mukabil Laplata malları 12 ln
giliz lirası etrafında muamele gör
mektedir. 

Diğer taraftan bu yıl Arjanti;de de 
kuş yemi mezruatı 40.000 hektardır. 
934 - 935 mevsimlerinde Arjantinde 
50.600 hektar kadar bir saha ekilmiş 
ve 38 .oo.o ton mahsul almmıştır. Bu 
yıl ekımın az olduğu haber verilmek
tedir. Şehrimizde fiyatlar 14,5 kuruş
tur. 

[ 
KUÇUK EKONOMi 1 

ABERLERi 

• Son günlerde afyon piyasasında 
pek canlı alış verişler görülmemek
le beraber dışarı istekleri iyidir. Is
veçten önemli teklifler yapılmıştır. 
İnhisarlar ida,.esi U zakşark teşkilatı
nı takviyeye karar vermiştir. Bu mü
nasebetle yakında bazı mümessiller 
gönde~ecektir. 

• Türkofis Istanbul direktörlüğün 
den: 26-9-935 tarihinde Yunanistan • 
da bloke kalmış bulunan ticari alacak 
lar hak sahiplerinin isimleri, her biri
nin alacak mikdarile hangi tarihten 
beri bloke kaldığı ve buna dair sair 
malumat Türkofis tarafından tesbit e
dilmekte olduğundan alakalıların der 
hal dairemize müracaatları lüzumu -
nun tebliğini rica ederim. 

tığını anlıyamadığını söyledi. Oturup 
tatlı tatlı konuşurken, baron birden
bire üzerine atılıvermişti. 

Dedi ki: 
- Efendim, benim kocam betbaht 

adamdır, Şimdiye kadar bana böyle 
muamele yaptığı yoktu. Bir gün da
hi elini kaldırmış değildi. 

Kadıncağız baronun elini tutmuş, 
şefkatle yiızüne bakıyordu. Oteki ise 
gözleri hala kan çanağı içinde, sanki 
on sene birden ihtiyarlamıştı. Sanki 
etrafında kimse yokmuş, konuşulmu
yormuş gibi ağlıyordu. 

Nikol baronun karısına bir sual 
sordu: 

- Demek ki kocanızın, perşembe 
gecesi saat on birde geldiğini söyle
mekte ısrar ediyorsunuz. 

- Evet. 
- Yattıktan sonra, sizi öptü mü? 
- Evet. 
- Fakat yarım saat, bir saat kalk-

madığına emin misiniz? 
- Eminim. 
- Bu emniyetiniz nereden geli-

yor? 
- Eğer yanımda olmasaydı, hisse-

BORSA VE PiYASA 

2 7 lkinciteşrin Çarşamba 

PARALAR 
Alat Sat~ 

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

20 Çek Kuron 
Avusturya şilin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç kuronıı 

Altm 
Mecidiye 
Banknot 

620,-
124,-
164,-
165,-
82.-

22,50 
813,-

82.-
93,-
22,-
33,-
22.-

24.-
14.-

22.-
52.-

33.-
31.-

938,-
52,75 
234,-

623,-
126,-
167,-
170.-
84,-
24,-
816,-
84.-
96.-
24-, 
36,-
24.-
25.-
15.-
23.-
54.-
35.-
32.-

939,-
53.25 
236,-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pencn 
Ley 
Dinar 
Yea 
Cf'rnrı•cts 
Isveç kuronu 

ESHAM 

tı Bankası Mil-
,. ,, N. 
,, 9, H. 

Anadolu % 60 
.. % 100 

Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmıınlı Bankası 
Telefon 
İttihat Değirmencilik 
Şark eMrkez Eczanesi 

ICap .. ,_ 

12,06 
6,22,75 

0.79,43.50 
-.-

4,69.3 6 
2,45,75 

64.37,18 
1,17,40 

19,21 
4,24,37 
1.97,43 
4.Jl.-
4 Si 40 

63.77 .55 
34,tf\.33 

2 71.30 
ıo as 

3,11,70 

92.-
9,75 
9.85 

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

8,25 
14,75 

2.20,-
8.90 

62.-
23,50 
8 .50 
9,40 
4,20 

TAHVİLAT 
Rıhtmı 
Anadolu 1 ve 11 

.. rr . 
Anadolu mümessil 

.1Q 7S 
43,05 
43,50 
46,-

İSTİKRAZLAR 

Türk Borcu I 
II 

.. " JII 
İstikrazı dahili 
Ergani 

25,20 
23,20 
23.40 
94,-
95,-

ZAHiRE BORSASI 

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

Cinai Kt. P. Mi'ktarı 

ARPA 
Yemlik çuvallı . 5,25 25 T. 

BUÖDAY 

. 

tç 
Kabuklu 

Oğlak 
Deri 
Kaba 
Sarı 

CEViZ 
48.

:" 13,05" 

TİFTİK 

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

Anadolu kırkım -.-
YÜN 

Yıkanmış (güz) 64,-

BEY AZ PEYNİR 
Tam yağlı -.-
Yarım yağlı -.-
Yağsız -.-

Yağlı 
Yağsız 

Ekstra 

KAŞAR PEYNİRİ 
-.--.-

ZEYTİNYAÖI 
-.-

1 inci yemeklik 
2 inci yemeklik 
Sabunluk 

-.--.--.-
NEBATI YAÖ 

Pamuk tasfiye 
Susam tasfiye 
Bezir pişmiş 

-.--.-
-,-

UN 
Eks. Eks. 72 k. l 100.-

950,-
855,-
770,-

Ekstra 
l inci yumu. 72 k. 
l inci sert 

BORSA DiŞi 

Cava 
Cin 
Hinrlia 
Seylan 

ÇAY 
(Kiloıram huabil~ir) 

Kş. S. 
260,-
-.-

285,-
265,-

DEMİR VE ENVAI 
( Kiloırem heaabiledir )1 

Camlık, köşebent 
Dörtköşe, lama, yuva. 
Mıhlık, silme 

Kş. S. 
-.--.--.-

Potrel -.-
S"yah çember -.-
Yuvarlak (6 mm. ve aşaiı -,-
Siyah saç" 
Karfiçe 
Çinko 

(oluklu) 16.
ıı.so 
10,SO 
27,-

DERİ "İşlenmiş., 
(Kiloıram heıabiledir) 

Sığır .. 
Manda 

., 
Me,n. 

Elvan 

r 
n 
I 
il 

I ad 

Kş. S. 
120.-
105,-
115,-
100,-

60,-
II " 40.-
1 " 50.-B~;az çekme 

s .. htiyan 
Elvan 

.. 

Fi yor 
Beyaz .. 
Piyanto 
Sarı 
Galo 
Çamurlu 

II •• 35,-

! .. 75,-
il .. 55.-

I " 50,-
11 .. 55,-

KiTRE 
(Kiloıram heıabiledir) 

Kş. S. -.-
1 115,-
lI 95,-

54,-
45,--.-
20,-

PATATES 
(Kiloıram hHabiledir) 

1264 K. 
17765 K . 

35 c. 
78 ç 

641 Ç. 
267 Ç. 

Kş. S. 
360.--.-
350,-
360.-

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

16.50 
12.50 
12.25 
28.-

Ke. S. 
150,-
125,-
125,-
110,-

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

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

iKş. s. 
-.-

125,-
110,-
60,-
47.SO 
35,-
22.-

Sert 7,15 
Yumuşak 8,15 

178 T. Kaba 
165 T. 

Kş. S. 
5,50 

Kş. S. 
67,-

Ekstra -.-
Çavdar 5,35 35 T. 

MISIR 
Sarı çuvallı 6,05 38 
Kepek 3,-
Yulaf -,-
Kuşyemi -.-
Keten tohumu -.-

AFYON 
lnce -.-
Kaba -.-

NOHUT 
lspanya -.-

DARI 
Beyaz -.-
Susam 16,- 20 T. 

FINDIK 
lç sivri 51,10 
Kabuklu -.-

derdim. Mademki kolları arasınday
dım. Ondan sonra .. 

- Evet, ondan sonra? 
- Ondan sonra beni tekrar öptü. 
Acaba bu kadın da mürettep bir 

komediyi bir artist gibi karşılarında 
oynamıyor muydu? Bıraktığı sami
miyet intıbaı ne kadar derin olursa 
olsun, böyle bir ihtimale de göz yu
mulamazdı. Kocasını kurtarmak için, 
kadın, sesine insan kandıracak ne ih
tizazlar vermiyordu. 

Hakimler tereddüt içindeydiler. 
Emniyet müdürlüğünde kalan Mole
onun gelişi vaziyeti büsbütün değiş
tirdi. Komiser arkadaşlarını köşkün 
küçük bahçesine çekerek, heycanh 
heyecanlı anlattı: 

- Size verilecek haberlerim var. 
İki mühim hadise, hatta üç hadise .. 
Evvela köşkün penceresinden kaçan 
kadının kullandığı merdiven.. Bu 
merdiven Bojivale giden bir köşkün 
bahçesinde bu sabah bulundu. Kaçan 
kadın, yahut yanında başka kim var
sa, kaçarlarken merdiveni bu bahçe
ye atmış olacaklar. Merdiveni hemen 
satıldığı yere gönderdim. Bir kadına 

Ekstra - Ekstra 
Ekstra 

SABUN 

4.50 
3.50 

Kş. S. 

(Kiloıram heaabiledir) 

Zeytin yağından 
K~. S. 

24,50 

6r-
5.

Kş. S. 

Kıı. S. 
25,50 l 

il -,- 23,50 
Pirina 

0

yağından -.- ıs.-
-----------~__:..:__ 

SADEYAC 
(Kiloıra1n heaabiledir) 

Urfa Taze 1 
.. .. • 11 

Mardin, Diarbekır ve ayarı 
Erzurum, Kars erinmiş taze 
Erzurum. Kars erinmemiı taze 
Trabzon Taze 
Vejetalin Yerli 

Kş. S. 
90,-
85,-
90,-
80,-
65.-
68,-
47,-

sathdığını söylediler. Tariflerine gö
re Eliz Massonun evi civarında görü
len kadına benziyor. Bu biri 

Moleon nefes aldı ve devam etti: 
- İkincisi •. Müdiriyete bir şoför 

gelerek, şehadette bulundu. Şehade
tini ben dinledim. Cuma günü öğle
den sonra, yani Baba Leskonun öl
dürüldüğü günün ertesi gün, Lük
semburg civarında bekliyormuş. 

O sırada bir elinde tuval bir valiz, 
yanında bir kadınla taksiye binerek 
şimal istasyonu adresini vermişler. 
Kadının elinde de seyahat çantası 
varmış. 

Trenin hareketinden bir parça er
ken varmış olacaklar. Zira gar civa
rında bir saat kadar otomobil içinde 
beklemişler. Ondan sonra bir kahve
nin taraçasında oturmuşlar. önlerin
den geçen bir müvezziden bir akşam 
gazetesi almışlar. En nihayet de er
kek yanındaki kadını Lüksemburga 
getirmiş, kadın Lüksemburgdan son
ra yalnız olarak gitmiş. 

- Eşkaıini verdi mi? 
Anlattığına göre baronla met-

resi.. 

Gece yarısı kapının şiddetle çalın
ması beni uyandırmıştı. Yatağımda 
hemen doğrularak dışarıya kulak ver 
dim ve babamın ayak seslerinden bu 
vakitsiz misafirlerini karşılamaya çık
tığını anladım. 

Ben de hemen geceliğimin üstüne 
hırkamı alarak, sofaya !:•kınaya ha
.zırlanınca, oda kapımın önünde beli
ren annem bağırdı: 

- Çabuk yatağa, Sevim. 
- Ne olur anneciğim, bakalım ge-

ne ne var? diye yalvarırken yan açık 
duran kapının aralığından dışarıya 
bir ceylanın hafifliğıni taklit ederek 
sıçradım. Babamın kızmasından kor
karak, onlara pek yaklaşamadan so
fanın eşiğinde kulak veriyordum. Ge
lenler iki jandarma idi.' Birisi telaşlı 
telaşlı anlatıyordu: 

- Dört ölü var müddeiumumi bey. 
Dağlardan sel geliyormuş. korucu 
haber vermeyi unutmuş, birdenbire 
suların altında kalıvermişler: Kazım 
isminde bir balıkçı, karısı, küısük kız 
kardeşi Fatma, arabacı .• 

Birden: "Ah anneciğim, anneciğim 
diye ağlıyarak içeri odaya koşmuş
tum. Babam telaşla arkamdan geldi: 

- Ne oldun kızım, ne var? •. Söyle
sene? diyordu. 

Annemin göğsünde hıçkırarak ağlı
yordum. Gözümün önünde hep Fat
ma, hep Fatmayı görµr,ordum. Çayda 
suların akıntısına kapılmış, kayadan 
kayaya Ç•f~rik. ~Ql'i~~ çalılara .ta
kılmaktan paramparça olmuş, .kilçük 
yüzi.i ınooırmış, F,llerinituzatıyor fakat 
bağırmak içln açılan agzını sular ka
patıyordu. 

Annemin ııöacı•:-A- ~':lc.ı" vucudu
mu sarsan hıçkırıklarla tıkanarak 
durmadan ağlıyorum. 

• 
O zamanlar babam, Bandırmada 

bir müddeiumumi idi. Orada, denize 
bakan bir uçurumun tepesindeki yük
sekliğe bir oyuncak gibi oturtulmuş 
bir evimiz vardı. 

Yanındaki ince bir yoldan kıyıya 
inilir. Aşağıda balıkçı kulübeleri var. 
Balkonumuzdan, yazın güneşte tene
ke damları pırıl pırıl yanan o küçük 
kulübelerin önlerinde, uzun yamalı 
pantalonları diz kapaklarına kadar 
sıvanmış, çıplak bacakları yarıya ka
dar suda, ince neşeli çığlıklarla de
nizden parlak çakıl taşları, midye ka
bukları çıkaran balıkçı çocuklarını 
seyretmeğe bayılırdım. Ve ekseri 
günler mektepten çıkınca eve çanta
mı bırakır, neşeyle dar patikadan a
şağı süzülürdüm. O balıkçı kulübele
rinden birinde oturan küçük bir arka
daşım vardı. 

Fatma, eıa· gözleri su damlaları gi
bi berrak, sözleri kadar bol kahkaha
lariyle ve devamlı neşesinde öksüzlü
ğünü saklıyan fakir bir kızdı. Benim 
okuduğum mektebe gelir, faka& tale
belerin yardımiyle kitaplarım, def
texlerinı alarak okuyabilirdi. 

Yaz, kış demeden balığa çıkan ağa
beysi Kazım, ihtiyar annesilye Fatma
yı geçindirmek için uğraşıp duruyor-

- Saat kaç sulan ... 
- Beş buçuk. Demek ki baron 

başka bir memlekete kaçmaktan vaz
geçti. Metresini evine gönderdi, ken
disi de başka bir taksi alarak köşkü
ne dönmüş olacak. Bu taksinin şofö
rünü bulduk. Öteki şoförün sözle
rini teyit ediyor. Baron, son dakika
da hadiselere göğüs germeğe karar 
vererek namuslu bir insan gibi evine 
dönmüş oluyor. 

- Üçüncü haber? 
- Telefonla bir ihbar.. Güstav 

Jerom isminde bir belediye meclisi a
zasından bahsetti. Nikolün ehemmi
yet vermediği bu ize benim daha baş
ta nekadar ehemmiyet verdiğimi bili
yorsunuz. Bana telefon eden adam 
diyor ki: 

- Eğer sıkı tahkikat yapar da, bu 
belediye meclisi azasının köşe başı 
meyhanesinde bir müddet oturôuk
tan sonra ne yaptığını meydana çıka
rırsanız, mühim bir sırrı meydana çı· 
karmış olursunuz. Sonra evindeki ya
zıhanesinin gözlerini aramanızı da 
tavsiye ederim. 

Moleon sözlerini bitirmişti: 

du. Bazan mektepten çıkınca onu 
doğru bizim eve getirirdim. Annem, 
o zaman Fatmayı gece yatısına da a· 
lıkoyar, küçük misafirimi ağırlamya 
çalışırdı. Başka günler de ben ona 
inerdim. Fatma ile balıkçı çocukları 
arasına katılıp kayalara tırmanarak 
ellerimizi suya sokar, yosunların ara· 
sından deniz kabukları çıkarmaya 
uğraşırdık; sonra Fatma beni kulü• 
belerine çağınrdı. Ak saçlı, güler 
yüzlü büyük annesinin iki dakikada 
saçta kızartıp hazırladığı tatlıları ço
cukluğuma ait lezzetler arasında hct 
zaman hatırlıyacağım. 

Birkaç kere de onun ağabeysini 
görmüştüm. Sarışın, iri yapılı, aydın· 
hk yüzlü güzel bir gençti. Zaten bil 
küçük kulübenin sahipleri, fakirler~c 
çok az tesadüf edilen ümitli gözlert" 
nin bol ışıkları hiç kararmıyan mer 
ut insanlardı. 

Bugün mektepte Fatma sevinçl4 
sıçrayıp boynuma sarılarak: 

- Ağabeyim evleniyor, perşembe
ye düğün var, gelmeye unutma! de
di. 

Sonra beni bir köşeye çekerek ge
linlerinin güzelliğini, düğünde giye
ceği al gelincikli basma entarisini, e• 
la gözleri heyecanla parlıyarak anlat"' 
maya başladı. 

Oç ay sonra, eylUI gelmişti. Günef 
li ılık bir gün. Mektepte Fatmayı gl>"' 
remedim. Eve gelince anneme: 

- Fatma bugün gelmedi, dedi.ıılo 
Bir ugrasam, acaoa hasta mır. 

Annem: n 

··- Boşuna gitme Sevim, dedi, ~~ 
gün büyük annesi taze balık geti-1: .. 
mişti. O söyledi: Kazım, Fatma, geh 
ni, Aksakal köyüne yaylı ile gezmei' 
gitmişler, ben ihtiyarım gitmedim, 0~ 
lar genç. Varsın eğlensinler, diyor"' 
du.,, 

Zavallı Fatmacık, meğerse bir dr 
ha dönmemek üzere gitmiş. d•-0 geceden sonra, artık teneke U-
mını sık sık yağmur kamçrlıyan l< 
çük kulübeyi görmemek için bir aa
ha balkonumuza bile çıkmamıştııtl
Mektepte eski neşemi bulamıyorduııt; 
Her ümidim, bana, Fatma ile berab.~lc 
mahvolmuş gibi geldi. Acaba biiY\l 
annesi şimdi bu üç sevgili candan a>; 
rıldıktan sonra yapayalnız ne yaPa .. 
yordu. Cevabından kaçtığım bu su"' 
li tuhaf bir ürkeklikle anneme de 5 ce 
ramıyordum. Fakat gene ~ir geı:ıa 
derslerine çalışırken annemın ~a
işittirmekten korkar gibi babama bi-
fif hafif anlattığı şeyler merakı~ 
tip tükenmez bir hüzne çevirdı: o-

- Küçük duymasın diyordu do
nem, geçen' gün bir yardımımız all• 
kunabilir mi diye aşağıya za~ ı:ı
Fatmanın ninesine inmiştim: l{a ;111, 
cağız acı haberi alalıdanberı etr~ bi• 
bildiği yok. Bitkin bir halde. :Be~lai'• 
le tanıyamadı, komşuları anlat ğll"' 
o gündenberi her akşam ha~~ .~;ur 
dukça şimdi köyden gelirler. uşu . "' 
lerdir diye ıhlamur dolu cezveterıaıı:
caça ~ürüyormuş, her akşam, her 
şam. -~:::;;-- . 

. ı:necliSl 
Nikol ile birlikte beledıye t rJi• 

azasının köşküne gittiler. FakAdet• 
kolün Moleona cam sıkıJ~ı~.tı~rdıl· 
homurdana homurdana yuruY 

-3-
. berabC' 

Güstav Jeromu karısı ıle :aeıe-
köşkün yazıhanesinde buldııladı "fa• 
diye meclisi azası, Nikolii tan• diktcıı 
nındakinin hüviyetini de öğ~e~iddeı• 
sonra, kollarım kavuşturara 
le bağırdı: olıY 

d fazla sı 
- Eeeeh, bu kadarı a k ark• 

Yor dedi bu latifenin artı ı.;;.M 
' ' d"" bU v-ı, 

gclmiyecek mi? Oç gün ~ ? ı.01ııtl 
devam ediyor. Hayat nıı u ın ,elJıtl 
gazetelere geçmiş. Abbaplar;;rdiiJı ?' 
vermeden geçiyorlar. işte. g nleti söf, 
Hanriyet, evimizde olup bıte iiJı b 
lemenin sonu böyle olur. :aug._,jrdİ· 
tün dünya yüzünü bizden fçe ıdadl: 

• v d' ve ısı ıtı· Hanriyet başını ıg ı ap•Y1 

- Hakkın varmış. Ne Y eşiııd'" 
Deval ile beraber kadınların J.ı:na 11eıı 
gidişin beni çileden çıkardı. Sel'l ııe
sonradan yanlışımı anladım·. ) 

· tın· ce yarısından evvel gelrnıŞ k 91 .;ır 
rAr a 
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Liseyi bitiremiyenlerin as
kerliği bir şekle bağlandı 

Bir Sorunun 

Orta okullarda veya liselerde de -
vamlı surette ders okumadıkları hal
de lise bakaloryası imtihanı vermeğe 
talip olanlar şimdiye kadar çok güçlük 
karşısında kalıyorlardı. Bunu gözö
niindf' hulıınduran Maarif Veka
leti, Milli Müdafaa Vekaletile temas 
etmiş ve müsbet netice almıştır. Bu 
neticeye göre bu gibi gençler bakalor 
ya imtihanını bitirinceye kadar askeri 
hizmetten muaf tutulacaklar, diploma 
larını aldıktan sonra askeri vazifeleri
ni v;macı:ıklardrr Bu k?.r;or dün Maarif 
Vekaletinden bütün Kültür direktör
lüklerine bildirilmiştir. 

iş Akla, Mantığa, Hesaba Vurulacak Olursa 
Güneş- Galatasaray Maçı Ne Olabilir? 

I> .. 
l unkü ıpor yazımızda, bu pa· 
ar oynıyacak Günet - Galataaa· 

ray rna . . h . f -b Çı ıçın " angı tara agır 
b •ıacak?,, Deniliyor ve Güneı fut-
olcularından bir çoiunun niçin ve 
~1·~ nizamileıtirilmedikleri teırih 1 'Yordu. 
B~günkü yaznnızdl!, ortaya nİ· 

2~1hı ve kuvvetli bir Güneı takımı 
~ :rılarnamaaı için üç ıenedenbe· 
J ır düziye bu klübe takrlmıı o· t" çelrneler üstünde duracak deği 
12

•. ~aııl ki kurulduğu gün "Ayi
:~•1 .. ııtir kitinin liı.fa bakılmaz,, ıc· 
lt~·?u kendisine düıtur yapan bu 
d Up le, bu çel~lerin ü11tünde 
Urrnadı; hepsini birer birer ve 

r\rarlanmadan atladı; en son atr_ 
arıları da aynı tekilde atlamağa 

Çıı.l!tıy°'" ve ilerisi için neticeden 
esna~ görünüyor ... 

. Bız bugünkü yazımızda, daha 
k'Yade, olanları bir tarafa brra· 

llrak dünkü "hangi taraf ağır ba
._cak?., aorumuza verilebilecek 
~e"ab -.. ı araıtıracagız. 
Cuneı futbolcularını üç kıama a

~'l"lrıe.k lazım gelir: 
d 1 - Meşhur ve tanınmıt olma· 
!~ları İçin liaanslan alınmakta f Uçlük çekilmiyen futbolcular ki 

:n~nla~, geçen haftalarda Süleyma_ 
f~Yeyı 4 - O, Eyübü 6 - 1, Ve-
~ 2 - l yenen takımı tetkil 

• ektedirler. 
d 2 - Üç sene evvel Galataaaray
d •n •Yrıldıkları halde dört kere 
ı. ~~~z ay bekliyen ve göıterdikleri 
Qutun · · · ı - · Ilı ıyı nıyet ere ragmen, nıza. 

1 • Uydurulan bir bahane ile lisanı 
0~rı •ncak bir ay sonra verilecek 
<{" az çok tanınmıt futbolcular. 
tıı.;nıu da kaydedelim ki ka111 ta
te k~ ~ıkardığı engeller karpıında, 
i t 1!.at ta, bunlann klüp kuruldu. 
11 u ~Unden beri Günetli oldukları • 
~ bıldiği halde, liaanılannı vere-

3tnek mecburiyetinde kalmııtır). 
d I - Nizami müddetleri hakkile 
it? .nı•rnıt bulunanlar (bunlar dört 

1tidir). 

trı.. F.ier, bu üç kategoriye ayırdığı
oy :t Cüneı futbolcularının hepıi 
1 :n'Yabilecek T&zlvette buhmaa
.:rdr, dünkü "hangi taraf aiır ba_ 
Ilı ~le?., sorumuzun cevabı güç ol
., 11.ıdı. Çünkü o zaman, Galatasa
t:rı:n kar411ına çiğnenmeıi ve yu
leı,~•ıı cidden güç olan demir leb
lc 1 teklinde bir Güneı takımı çı. 
ı•bilmek kabil olurdu. 

idd·u düıüncenin geliti güzel bir 
&c._..1• olmadığını anlatmak için, yu 
~ daki üç kategoriye dahil Gü
t r futbolcularından hatırnnıza 
~~n elemanları aıağıya ıırahya-

}i 1(1~1eci OYJ:!ıyabilecekler: Safa, 
• ıı. • 

tta~iidafi oynıyabilecekler: Fa-
M Alaettin, Re,at, Aıım, Münir. 

~1 Uavin oynıyabilecekler: Refat, 
'-' l•, lırnail, Münir, Celal, Mua.ın.. 
~ lbrahim, Bülent. 

ajL. Uhacim oynıyabi1ecekler: Ra -
Jc'" Necdet, Litif. Rebii, Ahmet 
1\:::-ı. Celil Şefik, Salahattin, 
\, ~ Şefik, Melih, Hriıto, Can-ti ... ~vhit, Mehmet. 
lclbı 0 1"\ilüyor ki Günet birinci ta· 
li el kadroıunu ,içinde çok kuvvet
krtı eJııanlar da bulunmak üzere 
~.ede oynıyabilecek iki, müdafa
ltıad 0Ynıyabilecek be§, muavin hat
~• O)'nıyabilecek aekiz ve hü
ltiJ· h•ttında oynıyabilecek on Gç 
~tb:ıllllak Üzere tam yirmi altı 

t cu letkil etmektedir. 
i~ •~at Jiaanı meıeleıi ve tahıilini 
ti~~ etınek Üzere Raaihin Pariae 
li~1t. ~ulunmaaı göz önüne getiri_ 
le; lo 1ıın şekli Jleğiıir ve yukarda
t\iph runun cevabını verebilmekte 

ç··eler, tereddütler belirir. 
'""kü İti akla, m~nhia. heaaba 
'eıı lltll.Jc olursak virmi bet küıur 
\ıiib·~k bir geçmite davanan bir 
\-._ Un çok tecrübeler geçirmif ta
fcıiib ··lcarıııında, üç senelik bir 
~llff ~~ topu topu tecrübesi mu_ 

••ıyet)i de olıa- Üç ciddi maç-

ı:.. C:J ~o 

Galataıarayrn meıhur oyunculannclan altıaı .. 

tan ibaret kalan takımının mutlak ı Şişlide devam edilecektir. 
galip geleceğini ve hatta berabere Bu haf .. ki faaliyet: 
kalacaiını iddia etmek büyük bir 1 - Hllkevi yürüyüşüne hazır-
aafdillik olur. Daha doğrusu ve a_ lık olmak üzere Şişli tramvay depo 
çıkçuı, ilk maçlarında Galataaa- sundan başlayarak Mecidiyeköyü _ 
rayın, henüz tecrübesiz gençler- Zencirlikuyu • Suteraziıi • Ayazma 
den teıekkül zaruretinde kalmış kasrı - Maslak İstikametinde Tak
Günet takımını yenmeıi, akla ve riben 12000 metroluk bir mesafe 
mantığa en yakın bir neticedir. dahilinde yapılacaktır. 
Bu nziyette bunun aksini bekle- 2 - Yürüyüşe klüplere bağlı ve_ 
me1', hadiseyi dev aynaıından ıey_ ya bağlı olmıyan herkeı işti~akte 
retmek gibi birşeydir. aerbeat olup iştirak edeceklerın ıa-

Ancak... at 1 O da ıoyunmuı olarak bulun-
Ancak, futbol denilen ıporda, mak Üzere Şitli tramıvay depoıun

akla, mantığa ve heıaba dayanan da hazırlanan aalonda toplanmala 
en kuvvetli ihtimallerin galebeıi, rı rica olunur. 
kat'i midir? Bunun, iıtiınaları yok 3 - Yürüyüıe Balkan oyunları 
mudur? hakemlerinden ve beden terbiyesi 

Çok değilse bile, az ve görülme- öğretmenlerinden Bayan Mübec. 
mit şey de değildir. Bu gibi halle- cel Namıkla Bay Naci Erkonya ön_ 
re ıpor edebiyatında ve dünyanın derlik edecektir. 
her tarafında "ıürpriz,, adı veril- -----
mittir. • 

Maçlarda ıürprizler, değitik se_ 
beplerden doğar: Ruhi halin iyili
ği ve ya fenalığı, fizik f&rtlann 
düzgünlüğü veya bozukluP.u, ener· 
jkte hlrlen'!ftıİyen yfilraeklik veya 
dütüklük, asabiyete kapılmak iıtİ· 
dadı veya soğuk kanlılık, moral 
kuvveti veya ziı.fı, şansın veya .-na 
11zlıRın hiısedilecek derecede oy
nadığı rol ve daha birçok ıeyler ... 

Her takıma tatbik edilebilecek 
bu ıebepler dıtında, Güne§ takı
mında ıürprize müsait bü~..\ik bir 
avantaj daha vardır: Genç ve ta. 
nınmamı, Güneslilerin, en ivi ele
manlanndan mahrum edildiği çok 
kritik bir zamanda klüplerinin 
renklerini aaabivete kapılmadan, 
eneı-ji ve morallerinden birıey kay 
betmeden müdafaa et:niş ve klüp. 
lerinin ilk resmi maçlarını kazan
mıı olmalan ... 

Bu genç oyuncuların bu ıerefi 
taıımaları, esaııen k,...,,.ı=JP.rindr 
~örülen ruhi hal iyiliii, fizik ıart 
düzgünlüğü, enerii, soi!ukkanlılık, 
moral kuvveti gibi ıevleri büsbü
tün arthrac"k kadar değerlidir. 
Şu halde bir ıürpriz olabilir mi? 
Belki ... 

Güneş klübünde ikinci 
konferans 

Güneş klübü, on beş günde bir ve
ı eceği konfe ans, müsahabe ve danslı 
çaylar serisine devam ediyor. ikinci 
konferans, önümüzde,ki 1 Ilkkinun 
pazar günü vanılacaktır. Bu konfe
ransı lsmail Habip verecektir. Mevzu 
'"halk şiirle · inde realite" dir. Konfe
rans İstanbul radyosu ile neşredile -
ccktir. Konferans 18.30 da başlaya • 
caktır. Konferanstan evvel ve sonra 
"Sait Edip" orkestrası ile klüp da -
vetlile i ve aazları dansedeceklerdir. 
Her on beş günde bir yapılacak top
lantılarda Güneş klübtinde memleke
tin muhtelif sahalarda tanınmış şah
sivetlerinin muhtelif mevzulardan bah 
sedişlerini dinleyeceğiz. Bu şahsiyet • 
ler arasında üniversite profesö lerin
den Şekip Tunç. doçentlerden Muhlis 
Etem, Sabri Ander. Nuri Arsal, Sa -
bahaddin Evüpoğlu. Hilmi Ziya, Su
ut Kemaleddin, Edip ve şairlerden 
Mithat Cemal, Ahmet Hamdi, Necip 
Fazıl. Ekonomi p·ofesörü Münir, Dr. 
Hüseyin Kenan, Orhan, Şehir Tiyat
rosundan Ertuğrul Muhsin May ve l. 
Galip vardır. 

• Yabancı okullardaki türkçe ders 
!erinin kur usulüyle okutulma şekille
rini inceleyen komisyonlar dün işleri· 
ni biti-mişlerdir. Bu komisyonlar hiç 
bilmeyenler, az bilenler, iyice bilenler 
için her yabancı okulda üçer kurs açıl 
masrna karar vermiştir. 

Bundan başka kurlapdaki terbiye 
ve tedris şekilleri hakkında bir de 
müfredat progıamı hazırlanmıştır. Bu 
programlar buF:ün Ankarava talim ve 
terbive heyetine gönderilecektir. 

• Marif Vekaleti teftiş heyeti baş 
kam Cevat dün Ankaradan lstanbula 
gelmistir. Cevat dün vekalet ispekter 
)erini yanma toplamı . lstanbulun o
kutum durumu hakkında görüşmüş -
tür. 

• llkmekteplerde bayrak merasimi 
bundan sonra haftada iki gün yapıla· 
cc.ktır. Bu merasim cumartesi günleri 
ücüncü dersten sonra, pazartesi !!Ün
leri ilk dersten önce olacaktır. Oğret
menler de okurlarla beraber haz•rol 
durumunda bulunacaklu ve birlikte 
....,:> .. ., <ıöulivf'rl"1'1ftr..:ı;r Törenden önce 
.İstiklal. sonra da Cümhurivet marsla
rının okutulması muvafık görülmüş
tür. 

• On iki Hirincikanun, Namık Ke
malin ölümünün 47 inci vıldönümü -
dür. Bu miinasehetle Edebiyat Fakül
tesi o gün bir ihtifal tertip etmiştir. 

Mühacir alınacak 
Istanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
Acık bulunan altısar lira maaşlı ni

yade. mübaşirlikleri icin 2-12-935. P~
zartesi günü saat on üç bucukta ımtı
han vapılacağrndan isteklilepin: i"ti
da. ortamektep şahadctnamesi. nüfus 
hüviyet cüzdanı, askerlik vesikası. sıh 
hat ve ası raporu. hüsnühal kağıdı ve 
iki fotoğrafla o !!Ünden evvel Adliye 
encümenine müracaatları. 

Yunan Maslahatgüzarının 
beyanatı 

Yunaniatanın 
mulaha tgÜzarı 
dün Ankaradan 
tir. 

Ankara ıefareti 
lkonomo Guras 
ıehrimize l'ehtııİf· 

lkonomo dün Türkiye - Yuna· 
nistan tecim muahedesinin t"tbi -
katı hakkında vaki olan ıualimize 
cevaben demiştir ki: 

- Muahedenin tatbikatında ba
zı güçlükler cıkmıştır. Ankarada 
yaptığım tesebbüıler Üzerine, bu _ 
rada gümrük memurlarına la:zım 
gelen emirler verildi ve meıele de 
halledildi. 

Ankara ıefirliiine tayin edilen 
Delmuzoı, Kral hazretlerinden iti
matnameaini alır almaz, nihayet 
on be4 güne kadar, Ankaraya ge -
lecektir. 

Yunan hükumeti, tarafından zec 
ri tedbirler etrafında ltalyaya ve
rilecek cevabı Türkiye Dıı Bakanı 
T evlik Rü#ü Araa tarafından ha
zırlanmıftır. Balkan devletleri bu 
cevabı kabul etmifler, bu meselede 
müttehiden hareket etmitlerdir. 

[ 
Sadun G. SAVCI 

B i:. O i Ri°K'l_ ~·-~ı Çanakkale Vapuru 
1. S. K. lıtanbul ıu ıporları klü

bü atletizm kaptanlığından: lıtan
bul atletizm heyetinin 29 - 11 -
935 ıününden itibaren faaliyette 
bulunduğumuz Şiıli ıahaıında an
trenörler nezareti altında koıular 
tertibine baılanmaııyla esasen he
yetin vazifesini kolaylafhrmak a_ 
macıyla tertip etmekte olduğumuz 
kotulan bu aahada tatile Anadolu 
yakaarndaki gençleri harekete ge
tirebilmek için koıularımızı gele
cek haftadan itibaren Göztepede 
Hilal, Beykozda, Beykoz, Modada 
klübümüz lokalinden baılıyacak 
tekilde tertibe karar verdik. Yürii
yÜf faaliyetlerimize eıkiıi gibi 
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Çanakkale Vapurunun 
Geçirdiği Kaza 

Yolcular Dün Gece Geldiler 
Bozcaada açıkll!rmda §aftı kırılan ı 

Çanakkale vapuru, tahlisiye romorkö
rünün yedeğinde olarak bugün limanı 
mıza getirilecektir. Dün gelen tafsila
ta göre, gemide §aftın kırılmasından 
başka hiç bir a~ıza olmamıştır. Vapu
run telsizle imdat istemesi üzerine 
Çanakkaleden bir tahlisiye romorkörü 
gönderilmiş. romorkör vapurun bulun 
duğu yere iki saat içinde yetişmiştir. 
Karazede geminin 120 yolcusu Çanak 
kale llimanında Bandırma vapuruna 
aktarılmı§tır. Bandırma, bu yolcuları 
dün akşam saat 23 de limanımıza ge-· 
tirmiştir. 

Çanakkale vapurunun 
tamiri u;sayacak mı? 

Çanakkale vapuru, pftının değişti
rilmesi için derhal havuzlanacaktır. 
Denizyollarından bir heyet dün. şehri 
mizdcki deniz müesseselerini dolap -
rak gemi için yeni bir şaft aramıştır. 
Yedek şaft bulunmadığı takdirde Av
rupaya sipariş verilecektir. Bu takdir
de "Çanakkale .. bir iki ay sefer yapa
mıyacaktır. Dün kendisile görüştüğü
müz ilgili bir zat. kaza etrafında şun
ları söylemiştir: 

ka birşey değildir. Bu hadisenin çürük 
lük ve eskilikle alakası yoktur. Şaftın 
kırılması çok defa yeni vapurlarda gö 
rülmüştür.,, 

Çanakkale vapurunun geçirdiği ka
za dolayısile genel vapur seferlerinde 
bazı değişiklikler yapmağa lüzum gö
rülmüştür. Pazar günü kalkacak Mer
sin postasını Çanakkale vapuru yeri
ne Mersin vapuru yapacaktır. 

Cümhuriyet vapurunun Köstence -
ye gönderilmesi dolayısiyle cumarte • 
si günkü Karadt"niz postası yapılmı· 
yacaktır. Bu yüzden açık kalacak yük 
ve yolcular pazar günü kalkacak Gül
cemal vapuruna verilecektir. 

Muhabirimizin verdiği tafsilat 

Cüneı takımının 6enç 11• tanınmamıı on biri .. ·' "- Şaftın kırılması, tesadüften baş 

Çanakkale, 27 (Hususi muhabiri -
mizden) - Çanakakle vapuru, tahli· 
siye romorkörü tarafından buraya ge
tirilmiştir. Yolcular lstanbuldan ge. 
len Bandırma vapuruna aktarılmışlar 
dır. Kazazede gemi, rombrkör tarafın 
dan çekilmektedir. Çanakkale, kazaya 
uğradıktan sonra karaya oturmamış -
tır. Makinesindeki arıza, pervaneyi 
çeviren demir kolun kırılmasından i -
ha rettir. .. 
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'' v d·ı . .1 e z er,, ın Sırrı 
•• 
Olmüş, Dirilmiş, Fakat 
200.000 i de Çarpmış! 

Herkesi Hayrete Veren Mace
ranın Garip Hikayesi Ve Hapse 
Düşen Hadise Kahramanları 

Pariı gibi medeniyet merkezi o_ I 
lan bir fehirde garip ve garip oldu
ğu kadar inıanı hayrete düıüren 
bir hadiıe olmuttur. 

Bu hadisenin iki kahramanı var· 
dır. Biriıi Armand Chaise - Martin 
iıminde 27 ya§lannda bir kasadar
dır. Öteki, Hayiti adasında doğmut 
46 Yatında Sylvain Henriquez. 

Bu ıonuncu, Pensilvanya Univer· 
aiteai doktorlarındandrr. 

Chaiae _ Martin gayet namuslu 
ve dürüıt bir genç olarak tanın
mıth. Amirleri kendisini pek sever 
lerdi. Vazifesini seven bir mf' 
mıurdu. 

Onu, arkadaılan da takdir eder· 
lerdi, ve genç kasadar ruh hiı.diae
leri, felekiyat, ilmi nücum ile met· 
gul olurdu. İtte Martin ile doktor 
Henriquez'in tanıtmaları bu vesile 
ile olmuıtur. 

Hindiatandaki tarikat 
Doktor kısa bir zamanda müte_ 

bahhiri olduğu bu ilimler aayeıin
de Martin'in üstadı olmuftu. Dok_ 
tor, yavaş yavaş tilmizine, kendiıi
nin Hindiıtanda bulunan bir tari
kate mensup olduğunu bunun İı· 
minin "Yediler., olduğunu ıöyle_ 
mit, hakikaten inıanı t•tırtacak 
aırlann aahibi olduğunu da ili.ve 
etmiıtir. 

Bu da yetmiyo11tDUf gibi doktor, 
kasadan kendine mahıua usullerle 
muayene etmiı, onun aslen bir 
prenı olduğunu ve büyük bir istik
bale namzet bulunduğunu bildir • 
mittir. Bundan sonra doktor tilmi
zine "oğlum,, diye hitaba batla
mıt, ona, yalnız sebzeden ibaret 
bir rejim tatbik etmiıtir. Bu rejim 
neticesinde, genç kaaadann muka
vemeti azalmıf ve taımıamen dok
torun manevi nüfuzu altına girmit 
tir. 

Oıtat, artık manevi oğluna par
lak bir iıtikbal hazırlamanın za • 
manı geldiğini görmüı, daha ziya
de bunu kasadara telkin etmiştir. 
Bunun için de bir nevi sihirli ilaç
lar hazırlamak ve masraf olarak 
ta 200,000 frank tedarik icap etti
ğini eöyJemiıtir. 

Kaaaya uzanan el 
Kasadar evveli. muhalefet eL 

miş, nihayet bu parayı mensup ol
duğu müesaeaenin kasasından al· 
mağa karar vermiştir. 

Netice malUın. )lk teftiıte kasa
da 200,000 frank açık meydana 
çıkarılmıı ve kasadar herteyi itiraf 
etmi,tir. 

Şimdi, üıtat ve tilmiz her ikiıi 
de hapishanededirler ve "Yediler,. 
İn ıırrı böylece ar.laşılmıthr. 

Doktor kim? 
Doktor Henriquez'in hayatı eı-

Garip ue eararen~ maceranın ü .. 
tadı ve müridi bir arada .. 

rarla doludur. Onu tanıyan biriıİ· 
nin anlattığına göre, çok iyi bir •· 
damdır ve garip tartlar içinde doğ
muıtur. Bu tartlar ne olabilir? Tah 
min etmek pek güç. Doktor ana· 
sından ölü olarak doğmuttur. Tam 
gömüleceği aırada, ihtiyar bir ıihir 
baz kadın, onu yüzü koyun yatır
mıt, ıırtına bakır bir taı koyarak 
çubukla taıın Üzerine vurmağa bat 
lamı•tır. Sonra çocuğu kucağına 
almıt ve ölü dudaklarından onu 
Öpmüttür. O zaman, doktor nefeı 
almaya baılamıt ve dirilmittir 

Ôlmüı, dirilmiı 
Doktor böylece ölü doğup diril· 

dikten sonra diri iken öldüğünü de 
görmüttür. 

Hayiti"den Antil adalarına gide. 
rep tıp tahıil eden Henriquez ora • 
dan Amerikaya gitmİf ve bioloji 
tahıil etımİftir. lıte Henriquez. ora
da, Amerikada öldüğünü ve gömül 
düğünü görmüştür. Bunu kendiıi 
ıöyle anlatıyor: 

- içinde oturduğum geni§ oda • 
da kül rengi bir aydınlık vardı. 
Hafif bir ıiı gibi. Garip bir suru 
tekiller &'Örüyordum. Bunlar bf r ta 
butun Üzerine eitiloıiJlerdi, ve ha
kikaten garip sekillerdi Çünkü vü
cutları var, başlan, sanki tebehhür 
etmiş gibi yoktu. Bunlar, f111ldatı
yorlar, eğilip, kalkıyorlar, dualar 
ediyorlardı. Arada bir nakarat gi
bi tekrar edilen bir kelimeden ölü
nün, kendi ölüm olduğunu anla• 
dım. 

Doktor Henr~quez itte böyle bir 
adamdır. "Yediler,, den olduğunu 

aöyliyen bu adam, bakalım adale. 
tin pençeıinden ve bilhaaaa hapis
hanenin demir parmaklıklarından 
kurtulabilecek mi? 

Mısır Haıa Matem l utuyor 
Ve İngi liz 

Şiddetini Protesto 
) 

Ediyor 

[Edebıyat Fakiııteaı talet>~sıne yapılan büyult ~enaze meraaımı ve nb
baa Paıa köprüaündeki hadiselerden mea'ul addedilen talebeler ve •i· 

yaıa aJamlan mahkeme hu;surunda] 

Mııır halkı ile Neıim Pata hükü- 1 olarak takip ~tmiı olmaları M111rın 
meli arasındaki gerginlik her gün milli birliğe doğru hercün daha 
bir parça daha artmaktadır. Yal- kuvvetli adımlar atmakta olduğu -
nız gerek Mı11r poliılerinin, gerek na bir delildir, aynı günde bütün 
lngiliz aıkerlerinin her hareketi arapça gündelik gazeteler çıkma
kanla baatırmağa karar vermit o). mıılar ve M111rlı •ınaf, iıçi, fabrika 
duklarını anlıyan Mııırlılar gürül- ıahibi, Kahire barolarındaki avu
tülü ve neticesiz nüma~iılerden katlar matem grevi yapmıtlardır. 
vaz ııteçmit gözükmektedirler. Ma- /ngiliz fiddeti protesto ediliyor 
amafih Edebiyat Fakülteıi talebe- Kahire, 27 A,A - Üniversite 
lerinden biri için yapılan cenaze profeıörleri, hükümete gönder
merasimine bütün Kahirenin İşti. dikleri bir mektupta, lngiliz Dıt 
rak etmi• olması lmıail Sıtkı ve Bakanının ıöyJevini tenkit etmekte 
Nahaı Patalar gibi es"i Baıvekil • ve Kahiredeki ıon kantıklıkların 
lerin ayn ıiyaaa partilerine men- bastırılmasında göıterilen fiddeti 
ıup olduklan halde cenazeyi yaya protesto etmektedirler. 



===============-===================================TA ft==========================================;;;;ıım •• ıa ... 

F ranaa, Frank, Altın 
5 günde Franaadan 2860 
kilo altın çıktı, gazete
ler a t e ı püskürüyorlar 

Le ı.....rt1 .. : 
Bet c0a içinde Franaadln laarice 

sıkan lltm. mUldan ıudur: 
18 lklncitqrin 26 kilo 

19 " 197 " 
20 .. 930 .. 
21 " 162 .. 
22 ,, 1545 .. 
Bunı kartıhlr aym 22 tinde Pren

aaya Londradan yalnız 3 kilo altın 
cirmiftir. ,,,. •flllıl~-1 
Fruıp kıymetten ........ fne. 

yenler lunlsdırlar. I' ... ..._..,_ 
bia '* dalanreled ...... • ..... 
bunlat' '6fle ...,,.._: 

- Her sOn ba bJbettlllmls, ,.m 
barice çıkan al~ ,...... 
Fr.- henJmendald aba ... Marm 
an•me*M ae. mi J••RMIM? V• 
tAnlqlar, .ıtmJanmm mlll'nı .a. 
lim. 
Bu da pek nıa,m: S.dece .._ • 
barp _,... .,. JPruu Ban••••• 
malıaenleriaden ~ ~ 
yeaak etmek lr&fidlr. 

Bu lklerta aptallar larine olclü
ça tetiri 18rllllr. il.,. Jraldı ld ca· 
billeri aldatabillcelr bir milli tarafı da 
tar. Palrat altsna ......._.. koymak. 
hansı dllftlrmek dlmelctk. IWbald 
yarın altına ambarco lroyanum, iri· 
lrt paramızın madft ile mlbadelealnl 
durdu-mut olurıunus. ~ 
ftank bir altın para dqildir. " artık 
berhanci taraftan eaecek'rilzsirllnn 
keJfine tlbtclir. 

Pek tabi altm11H1ın tacDtıere •• 
AmerfbJa ~ ıttmell acıklı blr la). 
dit. Fabt 1*. politika baydutlarmm 
kabahad ytldnden bakma utmmt 
franpı mtldafauı ~ ~ midme
~nin fldyei necatıdır. Eter ft.:yel ne
catı vermesaelr. mubuua edilmff bir 
kale içinde t::11mmatı tuarruf etmek 
için top atı mam111 karar TerDdill 
takdirde kale na11l dUfene. frank ta 
muhakkak ıurette dilfecekdr. Ku
manda yerinde olanla .. ı bq'akabm, 
Taziyeti idare etalnler. Bb uflanmı• 
• lllattınbm. Bilbuu. clzlerlmid 
..,.... lgla kendilerini lıulllenla 

• 
iz mitte TAN Objektifi 

Balkan anıa,ması 
Do6ajaıulıi GWtlanı 

Balkın IDlapıammn ıerçeldqU.. 
rilmeai bir Avrupa ınlıpıaamdan da
ha kolay pbi ıörünüyor. Hakiki Bal
kan ınlapna11 mneleai busUn, uluaaJ 
uhkları yıpılan muamele ile tezahür 
etmektedir. 

j Türkiye ile BuJıariatan araunda, 
ı iki bükUmet dıt bakanlannm yazıb 
1 diyevleriyle teyit edilmit bir doatluk 
1 vardır. Yunaniatan ile Bulkarüıtan a-

l raaında da, Atipa ve Sofyada kültür 
cemiyetleri tqkil edilmek suretiyle 

1 mütekabil bir doatluğun temelleri a
l tümıttır. ttd milletin güzideleri bu 

cemiyete menaupturlar. Bulgaristan 
ile Yugosla.ya araaındaki yakınla1 -
mada mühim bir muvaffakıyet ıöate
rimufti.r. BuJsadataaı • Romanya mil
naaebatı da hiaedilecek derecede iyl
letmlttir. Bulıar kral n kraliçesinin 
BJlkret dyaretltri Ye Ud memleket 
m'lliıCYVerlerinin kutıhldı !,larak yap
akları styaretler Te matbuatın takip 

1 ettiil GJUllD& folu, d6a lJl bir iatik· 
bal 9Metmekttdlr. 

rr•••'• ,.,.,..,_,; alhn wötürilüYo' ·· 

Tarih timdiye kadar bakild bir 
Balkan anlıpnau ıammamıttır. Çün
kü Avrupaıun bu mmtakaımclald mil· 
letler dalma birlblrlerinin ba11111 idi
ler. Yalım Bulıarlar ve Romenler 
Dundan mlltena idiler. 

''Balkanlar Balkan milletlerinfn. 
dir,, vecizeıi. "Bir Balkan mWetini 
wyik eden millet, Balkanb delildir., 
veclseliyle blrlqmedili müddetçe, 
manaus bir donkifOtluktan ibaret ka
lacaktı. ı1te hakiki Balkan ıaıır•
nm temeli budur. 

İlllUblflll slM sfSlteren lunıı1an dinle pnın korumalı bakınız,, cliye lsoca -
...,..._ man bir i1ln uzıtanlamı kendi batahı· 

nnı anlarmt olan Sovyetlerin oluıu 
da gariptir. Bunun Hd minaaı iıe 
nihayet ıudur: "thtiW doğuran fena 

,,,. l'etil . ,....._,ti_: 
So.yetler kendi paralannı frank 

euama Mllacldar. Bunu yapmakla, 
kapitalilt ve burjun liatemimisin mil 
lreanneJ)ipae münakap kabul etmez 
bir uycı ıöatercliler. Sovyetler ne ln
pu. Uruma, ne dolara bailaııdllar. 
Sranp tercilı ettile·•· bu da piyua· 
...... pualardu ,.ı... .fıaapn ..................... 

........ lu,..ttm dlftUmek .. 
teJmle = .. 1rilJtlk bir derltir. 
.. ., .. ~ lılallye a..i almak bi -
sim itin ... sG1tlaç olur. Fakat kim 
biıtr? Onll!'a ~ belki 1BuaftJt ela· 
biHrla. On1lr w.e peldJA: 

- Naal, cliyeblHrler, bb lbtn pren 
ılplerinbe uydulı:. Blrçolı: tecrllbe ve 
maceralardan aonra lbin pqinije ta· 
kıldık. Suıdabmm abbı ai 
tadık. Halbuki ipi lı:eaea • u· 
na ne ceftP 'Ndrll. RW -.,,.. 

paradan olduğu gibi fena para dop 
ran ibtiWden kendinizi koruyunuz.,. 
Buna "parayı öldüren" de diyebiliris 

Am.ika Filipin'in iatiklili· 
ni tuuyor 

Z.. J......ı'dea: 
Yeni bir devlet doldu. Bu devle

tin dGn,.,. ceDtl çolı: cilrtlltilll ol· 
mach. 

Vlneenso Quezon'un bafbnblı al· 
tındı tfteklrUI eden Fillpht cllmburi· 
yed nfabt bir fatlkWe malilı:tlr. Ame
rika birlqilr bülrQmetleri on sene 
mOddetle bu hOkOmete nezaret ede· 
cek ve himayesini ele alacaktır. ll'a· 
kat bu, Uzaqarkta htdiaelerin yeni 
bir merhale huır)lı.....,., orada 1• 

pon çekifmealnin birçok meaeleleı 
meydana çıkarmaaına mini olmalD'f
m. 

1'iUpin adalarmm ~ca balknu 
tefld1 eden Tııallar lıpanyol idareai 
altmdayken hUniyet iatemekteydiler. 
Bunlar Amerikalılan bir kurtarıcı o
larak karflladılar. Jl'akat hayal tukutu 
pei büyük oldu. Nihayet bir efendi 
dellıtirmekten bqka biı fCY yapma
dıklatnu anladılar. 

Filipin adalan. Çin kapılarında 
mühim bir ıevkillcen noktau tetkil 
etmektedir. Amerika bu adalan ilhak 
etmemit olmakla beraber, herkes bu 
itıalin nekadar ıürecepnden ıüpbe 
ecliycd& 

Kötürum Bir Kadının Şüphe 

Cocalcmzbdl;a 
Bu .... dan Dilay lma.Oe: 
.... ............... lb ..... Ç .... 
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Program 

Cenup Cephesinde 
italyanlar .Aç, 

Susuz Panik Halinde 
Kral genel af ilan edecek 

Venizelos Ve Plastiras Ta 
Aftan istifade Edecekler 

~ Atin~, 27 (A.A.) - Kral, yakında affıumumi ilan edecektir. 
d u ':cn.ızelosa olduğu gib1 bütün askerlere ve General Plastirasa 
Ç a 1ş~ıl olacaktır. Kral, istişarelerine devam ederek bu sabah 

a dar1si ve saat 13 te Metaksası kabul etmiştir. 
. Saraydan çıkarken gazetecilerle görüşen Çaldaris, siyasal va

~ıyc~ hakkındaki görüşlerini Krala bildirdiğini ve yeni kabineyi 
t cşk!lc parlamento ekseriyetini haiz olan partiyi memur etmek 
avsıyesinde bulunduğunu söylemiştir. 

ti R:raı yarın için Cümhuriyetçi başkanlardan Sofulis, Kafanda
s ve Papanastasiu'yu saraya davet etmiştir. 

İngiliz Kabinesinin T oplanfısı 
1 
Londra, 27 (A.A.) - Kabinenin bugünkü toplantısı hakkında 

a ınan haberlere göre, yalnız lç işleri görüşülmüştür. Bakanlar 
Petrol hususundaki zecri tedbirler meselesini tetkik etmek üzere 
~um~ günü toplanacaklardır. Ancak ayni günün akşamı lskoçya 

a b1r nutuk söyliyecek olan Baldvin bu toplantıda bulunmıya
~ak~ır. Önümüzdeki hafta Avam Kamarasında Dış işleri hakkın

a uç gün sürecek bir müzakere olacaktır. 

Mısır Hükumeti istifa edecek 
Rahire, 27 (A.A.) - Haber ahndığına göre hükumet, Ingilte

~c .1923 ana yasasının yeniden tesisine razı gelmediği takdirde, 
ıst:fa etmek niyetindedir. Hükumet istifa ederse vaziyetin ala
:gı §ekil her türlü tahminin fevkinde olacaktır. Kabine bugünkü 
ta Pl~ntısında zecri tedbirlere ait olan raporu prensip itibarile 
Sdık etmiştir. Bu tedbirlerin perşembe günü tatbik sahasına 
~si muhtemeldir. 

Çin - Japon 

Simali Çinde Japonlar 
Demiryollarını 

2apdetmekle işe Başladı 
<l~Gncü Japon deniz ftrkası c;in sularında 

200.000 Çinli Şanghaydan uzaklaştı 
ç~~n. Nankin hükiametinin, Tiyen Pekine 5 kilometre mesafede bulu
" 

1~ deki muhtar idare başkanını nan cıe demiryollarının mühim bir t: k_!' haini ilan edip hakkında iltisak noktası olan Fengtai'yi İf
J '° tf müzekkeresi kestirdiğini ve gal etmİflerdir. 
lli•Ponların ise bilakis yeni idare- Çinliler Şanghaydan kaçıyorlar 
'-il ıeniılemeaini istediklerini yaz- ı Diğer taraftan Şanghayda bü

lf \>e bu arada tam mevcutlu bir yük bir panik baılamıttır. Man-
' çurya harbi esnasında dehşetli bir 

.. , __ 
~rvq fırkasınm da Tiyen Çin ya -
c1-.!:-rı~a vaziyeti kolladığını bil. 
'-ııi . 1flık. Atağıdaki telgraf tah-

tı,_· • d - k - J ~ -·.ızın ognı çı tıgını ve a-

bombardımana maruz kalmış olan 
Çapei mahalleleri halkı eıyalarını 
toplayıp kaçmaktadırlar. 
Şanghay Araıuluaal bir ıehirdir. 

Muhtelif İmtiyaz mıntakalarına 
ayrılmıştır ve bunları kimi Japon
ların, kimi Fransızların, lngilizle
rin ve Amerikalıların elindedir. Ça 

1 
pei İse tam bir Çin mahallesidir ve 
Şanghay bombardımanları eana. 

ı aında diğer imtiyaz mıntakalarına 
dokunamıyan Japonlar burasını l mahiv ve harap etmişlerdi. Fransız 

ı Gazeteleri Çapei'den ve diğer 
1 Şanghay Çin mahallelerinden ka -
, çanların sayıaını 200 bin olarak 
1 gösteriyorlar. 

j Donan:na iıe karı,acak mı? 
Yine Fransız gazeteleri Şangbay 

sularında bulunan üçüncü Japon 
deniz fırkasının iki muhrip filo
su ile takviye edileceğini haber ver 
mektedirler. ı 

Üçüncü Japon filosu 4 kruvazör, 
bir uçak ge:rı~ai. 2 monitör, 10 tane 
nehirlerde dolaırr torpidodan ve 
14 Üncü muhrip filotillaıile 27 inci 
t?rpido filotillaaından mürekkep. 
lir. 

. 14 Üncü ve 16 mcı muhrip filo
t~lla~arı dörder ve 27 inci torpido 

kıt'aları fılotıllaaı üç gemiden mürekkeptir. 

dıJc.'ar-ın ıüel müdahalelere batla
•nnı göstermektedir. ,, ..... 
"'ın, 27 A.A- Japon 

ltaıyaya verilen 
"1Ghıet 
1111 akşam bitiyor 
lllt 2ccrt tedbirlerin tatbikine başlan -
tit ~1 .dolayııile İtalyadan gelecek em
~ ıçın Verilen 10 giinlük mühlet bu 
)l~rn bitmektedir. Bu münasebetle 
~ ~~n itibaren gelecek memnu eş-

buı edilmiyecektlr. 

ltalyaya gönderilecek 
t ih~acat emtiaaı 

dcn;rnir, 27 (Hususi muhabirimiz -
)ağ - Palamut, arpa, bakla, zeytin 
tia 

1
' Palamut ve yulaf gibi ihracat em 

•ının ltaı · h l' · · h A .. '-ad . yaya ıt a ı ıçın ususı mu 
tim c ııtenmiştir. İtalya ile olan te -
lçin inlaırnası bir ay daha uzatıldığı 
tt ita~alyaya gönderilecek mallarımı
)itl Yanın dahili mukarreratla tak-

er lcoYmaıı doğru görülmemekte-

Beyrutta toplanacak 
Çekirge kongresi 

Ankara, 27 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Tarım Bakanlığı Ziraat 
Genel Di ektörü Abidin yanında ba -
kanlık hukuk müşaviri Aziz olduğu 
halde Suriyeye gitmiştir. Abidin ile 
Aziz Birincikanunun ikinci günü Bey
rutta toplanacak ve bir hafta sürecek 
olan çekirge kongresinde Türkiyeyi 
temsil edeceklerdir. Kongreye Türki 
ye, Lübnan, ve Irak mümessilleri işti
ralt edecekler ve kongrede çekirge har 
bine karşı ve çekirdeklerin huduttan 
diğer hududa göçmesini önlemek için 
alınacak tedbirler görüşülecektir. Ahi 
din ile Aziz kongreden sonra Suriye 
içinde bazı zirai tetkikler yapacaklar· 
dır. Seyahat yirmi gün kadar süre -
cektir. 

dir. Tecim odası, bu mesele etrafın~a 
Türkofise müracaatta bulunmuştur. 

tSTANBUL 

18 Bayanlara jimnastik. Bayan Azade 
Tarcan. 18,20: Muhtelif plaklar. 19,30: 
Sait Edip ve çUt piyano (neşeli musıki) 
20: Sait Çelebı. Konuşma. ai,30: Stüdyo 
caz ve tango gruplarL 21,35:-Son haberler, 
borsalar. 21,50: Senfonik musiki (plak). 

BOKREŞ 

13-15: Plu: ve haberler. 18: Radyo sa. 
!on orkestrası. - Sozler. 19,15: Konserin 
arkasL 20: Haberler. 20,15: Plak (caz). 
21,15: Georgesco idaresındcki filharmoni 
tarafından senfonik konser. 2,315: Plak. 
Haberler. 

VARŞOVA 

17, 15: Trio salon milziti. 17 ,45: Koro 
konseri. 18: Konferans. 18,15: :t'lyano . 
şarkı • keman. 19: Orkestra (Hafıf mıi. 
zik). Sözler. 19,45: Plak. 20: Köyliıye. 
20,10: Muhtelif sciz.ler. 21: Küçük radyo 
orkestrası (Hafif müzik). Sözler. 22: Stüd 
yo piy.esi. 22,35: Leh ıarkıları. 23: Sen. 
fonik konser (Novvieski idaresinde ve 
Mcndelssohn, D'Albert ve Novovıeskı) 24 
Pılk. 

BELGRAD 

18: Piyano konseri. 19,25: Ders. 20! 
Plak. 20,05: Haberler. 20,30: Ulusal prog
ram 21: Senfonik konser (Saray orkestra. 
sı.23: Haberler. 23,20: Orkestra ile ulusal 
sarlrılar. 

MOSKOVA 

J 9,30: Balakirev'in romanslarından. (Te. 
noı· Achkinazi ile sopran Rialova) 20,30: 
K•ınser (Mozart, Oifenbah, Planket, St
rauss). 22: Yabancı dillerle duyumlar. 

BERLİN 

18: Königsberı radyo orkestrası (Hafif 
nüz.k). 19,JO: Jnı.ltere - Almanya futbol 
maçL 19,40: Berhnin yüzme salonıarmı 
gezelim. 20: Emde ô:>rkestrası ve Elısa 
Claron tarafından ıarkılar. 20,40: Aktıiali· 
te, duyumlar. 21,10: Eilenceli müzik. 23: 
Haberler. 23,30: Berlin orkestrası (Gece 
müziii). 

BUDAPEŞTE 

18: Çiftçi için. 18,30: Joska Kiss çİn· 
gene orkestrası. 19: Ders. 19,50: Konfe. 
rans. 20: Viyanadan nakil. 21,50: Haber· 
ler, spor. 22,15: Plilı:. 22,35: Almanca kon 
feranı. 23,20: Ernest Dohanyinin idaresin. 
de opera orkestnısL 24,30: Elemer çinge
ne orkestrasL 

BRESLAV 

18: Küçük radyo orkestrasL 19,30: Şi· 
irler, 20: (Landsknechte) adlı müzıkli rad
yo piyesi. 20,45: Aktualite. 21: Haberler. 
Zl,10: Mozart konseri. 22; Dans müzığL 
23: Haberler. 23,20: Aylık mıyaaal haber· 
ter. 23,40: Gece miıziii. 

MUN1H 

18: Akşam müziii (Opera, marş ve rap. 
iodıler). 19,30: Koro konserı. 20: Dans ve 
hafif müzık. 21: Haberler. 21,10: Şiilerin 
(Oreean'm genç kızı) Jan Dark adi ıpı· 
vesi. 23: Haberler, 23,20: Aylık dünya ha· 
bcrleri. 23,40: Şopen müziii (Plak. 

VİYANA 

18: Yüz sene önceki insanlar ve müzik. 
18,35: Şarkılı müzik. 19,05: Muhtelif ba· 
hisler. 20: Haberler ve proıram. 20,20: 
Viyana müziii. 21,45: Mizah. 22: Karışık 
proııram. 23: Haberler. 23,20: Saınt Saens 
den konser. 23,40: Teknik sözler. 24 05: 
Dans mıizifi. ' 

HAMBURG 

18: Orkestra (Hafif mlizik) 19,30: Bor· 
&a ve saire. 20: Çift piyano ile Mozart 
konseri. 20,40: Sen koro mıiziii. 21: Ha
berler. 21,10: Danı. 23: Haberler. 23,25: 
Karışık program. 1: Gece mıiziei ve dans. 

Adisababa, 27 (A.A.) - Hükumet 
tebliğ ediyor: "ltalyanlar, Ogaden 
cephesinde tam bir hezimet halinde -
dirler. Gorahai'den bildirildiğine gö
re, İtalvanlar dört tank ve ikisi mit
ralyözlü altı kamyon kaybetmişlerdir. 
Çarpışma neticesinde Somalililerle 
İtalyanlar perişan bir halde geri çe -
kilmişler ve bir çok ölü bırakmışlar -
dır. Panik, Gorahai ve Gerlogubi gar
nizonlarına da sirayet etmiş ve bu gar 
nizonlar yerlerini bırakarak Ual-Ual 
ve Vardair'e sığınmış olup tekrar ile
ride bir hat tutmak istemektedirler. 

Habeşler, Gorahai ve Gerlogubi'yi 
tekrar işgal etmek için tertibat almak 
tadırlar. Şu hale göre Italyanlar, Oga 
den cephesindeki 55 günlük mücade
lelerinin semeresini kaybetmişlerdir. 

Şimal cephesinde 
Adisababa, 27 (A.A.) - Makalle

yi işgalleri altında bulundurmakta er 
lan İtalyan kıt'alan Adigrata doğru 
geri çekilmektedirler. Habeş hüku
meti namımı söz söylemeğe salahiyet 
ı:ahibi olan bir zat. bu münasebetle 
Italyanların Makalle'nin şimali ile 
münakalelerinin inkıtaa uğramasın -
dan korkmakta olduklarını söylemiş
tir. Ras Seyyum'a teslim olmuş olan 
yerli bir Ttalyan zabiti İtalyanların 
Makalleyi işgal etmekle büyük bir ta
bivl' hatası yapmış olduklarım söyle -
miştir. 

Diğer kaynaklardan 

alınan tafsilat 

Londra, 27 (A.A.) - Reuter Aj-an 
sı bildiriyor: Şimaldeki kuvvetler ha
reketsizliğe uğramaktadır. Habeş ha
berlerine göre, cenupta general Gra
ziyani'nin kuvvetlerine karşı bir taar
ruz hazırlanmaktadır. 

1 tal yanların ric'at 

ettikleri söyleniyor 
Habeş hükumeti, İtalyanların Oga

dene çekildiklerini ve Gerlogubi ile 
Gorahai'yi tahliye ettikleri ve Ual U
al'a doğru geriledikleri söylenmekte
dir. Adisababada sanıldığına göre bir 
kaç gün sonra cenup cephesinde bü
yük bir muharebe vuku bulacaktır. 
Asker dolu büyük kamyon kollan Har 
ra.rdan, bir tek İtalyanın kalmadıiı 
aöyl~cn Gorlogubiye buıün hareket 
etmişlerdir. Habeslcrin Gorahai'vi al
mış olduklarına dair olan haberi bita
raf bir kaynaktan tasdik etmek imkan_ 
sız bulunmaktadır. 

Cenup 

Habeşler 

cephesinde 

ilerliyor 
Habeş kuvvetlerinin cenuba doğru 

olan hareketleri son günlerde mühim 
bir şekilde genişlemeketdir. Beş ltal
yan uçağı bugün Harrar ilinin bazı 
köyleri üzerine bomba atmışlardır. Mı 
sırlı 125 Habeş, memleketleri uğurun 
da harbetmck üzere Diredua'ya gel • 
mişlerdir. 

Şimal cephesinde İtal-

yanlar kimıldanamiyor 

KISA DALGALAR Şimal cephesine gelince, Italyanlar 
yerlerinden kımıldamıyorlar, bir haf-

8ERLlN t~danberi hiç bir ileri haıekefrbildiril 

Saat 6 - 11,45: 49,83 m. 
Saat 10,45 - 14,30: 31,45 m. 
Saat 19 - 23,45: 25,49 ve 49,83 m. 

_,9,15: Haberler (İngl.) 19,30: Şubertin 
duno A - dur piyano - keman konseri. 
10: Haberler. 10,15: Etlenceli konser. 10, 
45: Açıllf. 11 : Beethovcn müziii. 14: 
lnııl. haberler. 19: Açıl11. 19,25: AJm. ba
~erler. 19,30: Şubertten piyano - keman 
konseri. 20: Sosyalistler iş baımda. 20,15 
Radyo piyesi. 21: Haberler (lngl.) 21,15: 
Almanya haberleri. 21,30: Ulusal, fantazi 
dans havalan (Haydn). 21,45: Rene ait 
ıen yayım. 23: Alm. ve ~l. haberler. 

LONDRA 

Saat 10 - 12,20: 25,53 D\ ve 31,55 m. 
Saat 13 - 15,45: 16,86 m. ve 19,82 m 
Saat. 1_6 - 19: Gösterilen dört istasyon. 

dan ıkısı: 16,86 m, 19,82 m, 25,29 m, ve 
31,55 m. 

Saat 19,15 - 23,30: Bu istasyonlardan 
ıki veya üçü: 19,11 m, 25,53, 31,55 m ve 
49,10 m. 

10: Hafif müzik .10,30: Konferans. 10 
45: Hatif klasik muzik. 11,45: H~L>Crler'. 
13: Hafif muzik, 13,45: Konferans. 11: 
Aydınlık ve gölııe. adlı skeç. 16,45: Şar
kılar. 17,15: Dans pliklarL 17,45: Konfe
ranı. 18: Ay ıııtı markilradır,. adlı mu
zikli romantık yayım. 18,45: Haberler. 19. 
15: Danı müziii. 20: Haberler - Konfe
rans . .20,30: Sinema orp. 21: Londra ıeh
rine ait prkılar. 21,30: Siıel konser. 22: 
Vıyola konseri. 22,30: (60 dakikada dev· 
ri ilem) adlı popurL 

Saat 11-12: 25,25 m. 
Saat 13,55-18: 19,61 m. 

Saat, 18,15-24,55: 25,23 m. 

~uılinkü proıram deiitikliii: 

PARİS 

14,15: Hafif müzik. 16,30: Kuartet kon· 
ser\. 19: Konser nakli. 22,30: Diier mer
k~lerden nakiller. 

Sinemalar- Tiyatrolar 

• SEHIR TİYATROSU: Saat 20 de 

mi yor. 

[Sevda Oteli) 
• NASlT • ERTUGRUL SADİ - HA· 

LlDE: Saat 20,30 da: (Öpücük) 
• YILDIZ: Atk senfonisi. 
• SARAY: (Bozambo) 
• SUMER: (Viyana ıeceleri) 
• iPEK: [Şen dul) 
• ALKAZAR: (Korsan kız) 
• TORK: (Saadet) 
• MELEK: (Şen dul) 
* SIK: Viyana bülblilü. 
• MiLLİ: [Ahın Zincir] 
• SÜREYYA: (Herşey senin için) 
• OSKÜDAR HALE: (Kızıl Çarıc;a) 

' 
Liman hareketleri 

Bugün limanunızdan cidecek vapurlar: 
Sut 

Karadeniz Karadenize 
Tayyar Mudanyaya 
A1ya lmroza 
İnönü Mersine 

Bugün limanımıza gelecek vapurlar: 
Saaı 

6,30 
16,15 
14.-
18.30 

Saadet Bandırmadan 
Uiur lzmitten 
Cumhuriyet Karadenizden 
Tayyar Mudanyadan 

Nöbetçi eczaneler 

Bahçekapıda Agop Mlnasyan - Samat
yada Erofiloı - Fenerde Hüsamettin -
Şehremininde A, Hamdi - Aksarayda Sa
rım - Karagtimrükte M, Fuat - Büyü. 
ka<iada Mehmet - Heybelide Yusuf -
Galatada Okçu Musa cad. Asri İttihat -
Kumbaracıda Garib - Taksimde Mis ıo. 

(Tohum) 
• HALK OPERETİ: Saat 20,30 

Limonciyan - Kurtuluıta Kurtuluş - E
da yüpte Hikmet eczaneleri 

Çete harbi muvaffak oluyor 

Ras Seyyum ve Ras Kassanın giriş 
tikleri şiddetli çete muharebeleri Ital
yanların ileri hareketini durdurmuşa 
benziyor. Bu iki Habeş kumandanı el 
birliğiyle hareket etmeket ve baskın 
muharebeleri yapmayı bir şerefsizlik 
addeden ikinci derecedeki kumandan
ları teskine çalışmaktadırlar. 

1 talyan tebliği 
Roma. 27 (A.A.) - Resmi bildirik: 

Dolo'dan hareket etmiş olan birinci 
kolorduya mensup müfrezelerin A -
mentilla ve Seset kasabalarını işgal et 
miş ve yüksek yay il lann şark hudut-
1 "t'J".:> vannuı nlrı .. ı ,, rnıı hilnirilrnekte 
dir. Eritre kolordusu, Tembien'in i§ga 
1i harekatına devam etmektedir. 

Harbin Somaliden 

akseden .şekli 

Bu telcraf Somalinıin merkezi olan 
Ma •oaıcyeden çekilmittir. Kaydi ihti 
yatla okunması dofru olur. 

Mogadiçyo, 27 A.A. - İtalyan 
tebliğinde bildirilen müsademe hakkı:ı 
da Röyterin muhabiri şu tafsilatı ver
mektedir: 

Dolonun 30 kilometre kadar ıima -
!inde bulunan Valaddai'den hareket 
ederek ve gündüzleri ağaçlıklarda sak 
]anarak iki gecede yetmiş beş kilomet 
re yürüyen tlalyan kolu, İtalyan or
dusunun sol cenahını tehdit eden Ras 
Seyyumun kuvvetlerine 22 sabahı şa
fakla beraber hücum etmiş ve bu kuv 
vctleri dağıtmıştır. Habeşler muhare -
be meydanında yüz kadar ölü hı-aka
rak çekilmişlerdir. Italyanlardan ise 
&ncak dört kişi ölmüş, dört kişi kay
bolmuş ve beş kişi yaralanmıştır. Ital 
yanlar elli kadar tüfenk ve bi·çok cep 
hane ele geçirmişlerdir. ltalyan tay -
yareleri bomba atmak ve düşman kuv 
vetlerinl mitralyöz ateşine tutmak su
retile bu muharebeye faal bir surette 
iştirak etmişlerdir. 20,000 kişiden iba
ret olan Deıta orduıunun bu pitdar 
kuvveti 1500 kişi kadardı. 

[Harbi YG,!!Gft ku1111tin bir ,,iftar 
mülr:ae•i oltluP.u tlü•ünülür•e Ra 
Deata'nrn 20 bin k;.aisi harp mr .. ta
kaaına vardığı anda yorgun ltal
yan kuvvetinin vaziyeti ne olacak
tır?] 

Bir İtalyan tekzibi 

Roma, 27 (A.A.) - Matbuat propa 
ganda bakanlığı, İtalyan garnizonu -
nun Makalleyi boşaltmış ve Adigrata 
doğru çekilmekte olduğu ve İtalyan 
askerlerinin Mısıra kaçtıkları, Makal 
le ahalisinin isyan halinde bulunduğu 
haberini kat'i surette yalanlamakta -
dır. 

Bir Habeş tekzibi 
Adisababa, 27 (A.A.) - Habeş hü

kumeti Ras Seyyumun ölümü haberi
ni yalanlamaktadır. 

Zaptedilen tanklar 
Ogaden cephesinde uçakla bir tet

kik seyahati yapıp dönen Deyli Tele
J:!rı>f mııhı>hiri rrnetesine gönderdiği 
mektupta diyor ki: 

Cicil"a ve DaPnur hııvaliıinde ftal
yan tayyarelerinin attıkları bomba -
lardan müteessir olanların ekseriyeti
ni kadın ve çocuklar teşkil etmekte -

Hastane telefonları 

Cerrahpap hastanesi Cerrahpaşa 
Gureba hastanesi Şehremini Yeni
bahçe 
Haseki kadınlar hastanesi Ak
saray Hueki cad 32 
Emrazı akliye ve asabiye haa
tanesi Bakırköy Rffadiye kqlaaı 
Zeynep Kimil baatanesi Oıkü
dar Nuh kuyuıa Gün Doiwna 
caddesi 
Kuduz hastanesi Çapa 
Etfal hastanesi Siıli 

Beyoflu Zükilr hastanesi Firuzaia 
Gülhane hastanesi Gülhane 
Haydarpaşa Nümune h11tanesi 

21693 

23017 

24553 

16.60 

6017!1 
22142 
42426 
43341 
20510 
60107 

Çabuk srhhi yardım teşkilatı 

Bu numaradan imdat otomobili 
lıtenir. 44998 

İtfaiye telefonları 

lıtanbal itfaiyesi 
Beyoilu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

24222 
44644 
60020 

Yeşilköy, Bakırköy, Büyük
dere, Üsküdar itfaiyesi 60625 
Papbahçe Kandilli Erenköy, Kartal, 
Büyükada Heybeli Burıu Kınalı mm· 
takaları için telefon aantralmdaki memurı 
(yancm) kelimesini ıöylemck klfidir. 

Müracaat yerleri 

Dcnii yolları acentesi Telefon 
Akay (Kadıköy iskelesi baı me-

murlaiu) 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez acen-

tesi Telefon 
Şark Demiryolları müracaat ka-

lemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryolları milracaat 

kalemi Haydarpap Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 
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Brezilya'da 
ihtilal ! 

[Dün Brezilyanın ıimalinde bir ... 
yan bat1öıterdiği ve biNlenbire kuv-

, , ~ vetlenen asilerin i-
' ~ lcrilemeğe batla -., J dıkları bildirilmek 

te idi. Bugün ge
len haberler biribi 
nni nakzetmekte
dir. Hükümetin is 
yanı bastırdığı bil
dirilmekte olmakla 
beraber diğer ta • 
raftan da s•kı bir
takım tedbirler al
mağa lüzum hasıl 
olduğu kaydedil -
mektedir. isyan 
hakkında aldığı -

Brezilya Cü- mız son haberler 
mur Batkam şunla dır:] 

Rio de Janeiro, 27 (A.A.) - Zeplil'ı 
balonu ihtilalin bütün şiddetiyle de
vam ettiği Recife şehrine inemiyeceği 
için, Posta çantalarını yere atarak 
Afrikaya dönmüş ve bu suretle Rio 
de Janeiroya doğru yoluna devam et· 
mekten vazgeçmiştir. 

Rio de Janeiro, 27 (A.A.) - Rsif
den gelen son haberlere göre, asiler
den bir kısmı teslim olmuş, bir kısmı 
da dahile çekilmişle · dir. 

Rio de Janeiro, 27 (A.A.) - HU
kumet kuvvetleri Sokorro'yu işgal et· 
mişlerdir. İhtilalciler Jaboatao'da mev 
ıi almış bulunmaktadırlar. 

Rio de Janeiro, 27 (A.A.) Gazete
lere sansör konulmuştur. 

isyan bastırıldı 
Londra, 27 A.A. - Rio de Janei

rodan Reuter ajansına bildirilmekte
dir: 

Şiddetli bir bombardımandan sonra 
hükumet kuvvetlerinin Sao - Joabe ka 
lesini işgal ettikleril resmen bil diril -
mektedir. İhtilalciler teslim olmuşlar, 
sükun tesis edilmiştir. 

Sudan Ve Mısır 
Sınırlarında 
Tehlike Belirdi 

[Baş tarafı ı incide 1 
olduğu bilinen bir Paris gazetesinin 
verdiği şu haber ise bir kat daha ma
nidardır: 

Pariı, 27 (A.A.) - Havas Ajanaın
dan: Eko dö Pari gazeteai yazıyor: 
"Romadan gelen haberlere göre ltal
yanm Londra c;efiri, lngiltere Dıı ıt· 
leri Bakanlığına aüel harekatın yakrn 
da Çana iatikmnetinde ba~ıyacağını 
bilclinneie nımnur edilmiftir. Bu habe 
n Daily Telel'raph da tey1t etmekte 
ve Mareşal Badoğlio'nun bu bapta 
kat'i emirler almıt olduğunu söylemek 
tedir. 

Mısırdan gelen şu üçüncü telgrafa 
bir göz gezdirilecek olursa ilk iki tel
grafta bildirilen tehditler karşısında 
Ingilterenin hazırlıklı olduğu ve Mı
sır - Libya hudutlarında tetikte du. du 
ğu anla§ılır. 

Kahire, 27 ( A.A.) - 1 ngiliz otori
teleri, bah aınırmcla keıif uçuılan ya
pan tayyarelerle irtibat temin etmek 
üzere, Meraamatrouh'daki telaiz istas
voınunun kendilerine teslimini Mı
•11' biikiimetinden istemiılerdir. Va -
ziyet müsaade eder etmez, telsiz istas 
yonu Mısır hükiametine iade olunacak 
tır. 

Bu şartlar içinde 18 ler komitesinin 
toplanacağı günden evvel çıkacak en 
küçük bir vesilenin, ufak bir sinirli
liğin bir Ingiliz - Italyan harbine se
bep olmasından korkulur. 

dt-. 
Habeşlerin zaptettikleri tanklardan 

birkacınqı ankavm da vördüm. Ru 
tankların ~fradı diğer İtalyanlara bir 
gösteriş olsun diye kafaları koparıl -
rr.ak suretile öldürülmüşlerdir. Kabile 
reislerinden biriyle göriiştüm. Bana 
dedi ki: 

"Artık imparator gelerek cepheyi 
gezdi. 

Bundan sonra onun ıulh zamanın
da olduğu gibi harpte de büyüklüğü 
nü göreceğiz. Biz artık İtalyanların 
bu çocuk oyuncağı hava bombardı -
manlarından bıktık. Bunu esasen er -
keğe yakışır bir harp saymıyoruz . On 
larla,erkek gibi göğüs göğüse dövüş
mek istiyoruz. Iıte makineli tüfek
lerle mücehhez Italyan tankına kılınç 
ve tüfenkle hücum etmemizin sebebi 
dt bunu göstermekten ibarettir. Bu 
tankların beşi zapt ve içindeki efradı
nın kafalarını uçurarak tankları da 
tahrip ettik.,, 

İngilizler Akdenize torpil 
döküyorlar 

[ Adanada çıkan Türksözü gazete
sinin Berut muhabiri haber veriyor.] 

Ingiliz mühendisleri evvelki gece 
denize torpil indirmeğe başlamışlar

dır. Bu iş için iki tahtelbahir tahsis e

dilmistir. Torpiller dekoviller ~ .. mile
ı-e yüklenmektedir. Bu gemile- açık 

denize çıkınca tahtelbahirler torpillerl 
denize indirmektedir. Nakoreden Hay 
faya kadar denizin 18 Teşrinisanidcn 

evvel toıpillenmeıine çalışılmaktadır. 
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Ekmek iniyor lstanbul 
Valinin Ankaraya Çağırıl- 7 inci icra 
ması Neticelerini Verdi M I 

Ekmek fırınlarda kendiliğinden 13 kuruşa satılmaya 
başlandı, yeni tedbirlerle 12 kuruşa inecek 

f'~lf4o ,, 

e. . 
{, . , 

T ' 

•. "'.> 

Ekmekçi dükkanı 

11 ve Şarbay Muhiddin Oıtündağ Çünkü bele~İyeı.İn n~rhı 14 kuruş 
dün ıabah Ankaradan fehrimize olduğu halde şehirde birinci ek-
dönmüştür. Şarba.y ,ehri:roizin ıe· mek 13 kuru§a satılmaktaydı. 
nel ekmek durumu hakkında Zira
at Vekaletiyle temaslarda bulun. 
mut ve vekalete bazı İzahatta bu. 
lunmutlur. Bu temaslardan sonra 
ıchrimizin ekmek derdi, Ziraat 
Bankasının değirmencilere bugün
kü birinci nevi ekmeğin yapıldığı 
buğdayı 7,5 kuruta vermeıi ıu
ret"le düzenine konması kararlat· 
tırılmıftır. Şarbay dün gece bu hu
susta bir muharriria:ize şu l-eyanat 
ta bulunmuştur: 
"- Bu seferki Ankara ıeyahati

tnin batlıca mevzuunu, lstanbulda. 
ki ekmek meselesi tetkil etmittir. 
Biliyoraunuz ki ıon zamanlarda 
buğday fiatları bir aralık yersiz ve 
lüzumıuz surette birdenbire yÜk
ııelmeğe baılamıt ve mevcut ıtoka 
rağT.en bu yükıelit ekmeğe de İn· 
tikal etmittir. Bugünkü ekmek fia
l. memleketimizin umumi vaziye
tine göre yüksek ve pahalıdır. Sa. 
yın Ziraat Bakanı ile vuku bulan 
görüımelerim net"cesinde aldığım 
emir ve direktif Üzerine ekmek fi. 
atını değer derecesine indirecek 
tedbirleri hemen almak üzereyiz. 
Bu tedbirlerin en pratik ve kat'i 
neticeyi vermek için Ziraat Banka
ıı birinci nc\'i ekm.ek ununun muh· 
taç olduğu buğdayın kilosunu 7,5 
kuruşa ıatacaktır. Bugün tetkik sa 
hasında kalmak Üzere hazırlanma
ğa başladı1'. Yarından itibaren du. 
rumu iş ııahasında tanzim edece
ğiz. Bu suretle birkaç gün zarfında 
bir kilo ekmek fiatının 12 kuruta 
kadar inece~ini tahmin ediyorum. 
Bu sebeple • · ki, bugün serbest un 
p:yasası Üzerinden yeni ekmek nar 
hı vermeğe lüzum görmedim. Al
dığımız tedbirler, umarım ki, buğ
day fiatlarını lüzumsuz yere yük
acltenleri de ikaz edecek ve buğ
day piyasası bu suretle normal bir 
hale gelecektir.,, 

1 kinci ekmek neı olacak 
Şarbay Muhiddin Üstündağ bu

gün değirmencilerle temas edecek 
ve yeni tedbirler hakkında ıörüşe
rck derhal ite başlıyacaklır. Şar
bay, önümüzdeki pazar veyahut 
Pazartesi günü mutlak surette bi
rinci nevi ekmeği ucuz bir fiatla yi 
yeceğimizi temin etmektedir. 

Fakat birinci ekmek bu ıuretle 
ucuza satılınca ikinci ekmek le u. 
cuzlıyacaktır. 

Kendiliğinden ucuzlıyan ekmek 
Birinci ekmeğin de ikinci ekme

ğin de ucuzlaması şehirde adeta 
bir iki gündür tabii bir hal almıştı. 

Hatta, dün Tophane. Galata ve 
Persembe pazarında 13-13,5 ku
ruş~ birinci ekmek aatan fırınlar 
şunlardı: Tophanede Haşim, Gala
tada Pazar içinde Hiristo, Fındık. 
lıda Vuil, K"rııtkö •de Doğnıvolda 
Behlitl, Necati Bey caddesinde Pa
nayot, Toph.,,ne pazarında Sofukli, 
Calatada Kasaplar caddesinde 2 
numarada ~ hmet. Allmalı mescitte 
Marko, Tophanede Karabas cad
desinde Tulumbacı sokakta •ibra • 
h=rn ve B~şikt,.11ta Haııir.ı;n fırın ve 
c11beJ,.ri ile Akll:ıtrt-ı. vda, Yenişehir. 
de- ralışan orta hll\11i fırınlRr. 

Yukıtrı"R kovdu~umuz resim de 
dün ek:T.~,i!i 13 kunı~a satan frrın
larrlan b:rinin vitrinini göstermek
tedir. 

A•atürk köprüsünde 
Heykeller 

Ankarada dikilecek Emniyet abide· 
sini yapmakta olan Alman heykcltra
şı Profesör Thorak dün Ankaradan 
;ehrimize gelmiştir. Bu abidenin ya
pılması bundan evvel Viyanalı san'at
kar Hanak ta· afından dcruhde edil -
mişti. Hanak, abideyi bitirmeden öl
düğünden san'atkar Thorak bitirme
ği üzerine almıştır. Dün Park otelde 
oturmakta olan Profesör Tho ak ile 
görüştük. Profesör bize abide hak· 
kında izahat vererek dedi ki: 

- Bu abide (trı>.,itten vaınlmakta
dır ve altı metre yüksekliğindedi ... An 
karada abide ilzerinde çalışarak bazı 
tashihler yaptım. Uç aya kadar bitiri
leceğini ümit ediyorum. Bundan baş
ke Atatürk ile Başbakan Ismet Inönü
nc hilk\imet tarafından hedlye edile
cek b onzdan birer büst yaptım ... ., 

Aldığımız habere göre Istanbul be
lediyesi Atatürk köprü.,ünde yapıla -
cak bazı heykelleri profesör Thorak'a 
yaptırmağı düşünmüş ve bu hususta 
görüşmek iizere P ofesörü Tstanbula 
C'!!i?ırmı~tır. Profesör Muhidrlin Ustün 
ct ::ı ğ ile bu mesele hakkında görüşecek 
tir. 

Tecimenler ceviz kütüğü ih· 
raç etmek istiyorlar 

Yabancı memlekeflere ceviz kütU -
ğü çıkarılması yasak edilmiıti. Bu iş 
üzerinde çalı an tacirler yasağın kal
dırılması i~in Başvekalete müracaatta 
bulunmuşlardır. 

Yeni Nikel Paralar 

Darphane direktörlüğü, 1, 5, 10 kuruşluk nikel paraların bası
mına devam etmektedir. Bunlardan başka 10 paralıkların kalıp
ları da hazırlanmıştır. Yukanki resim, yeni nikel paraların kalıp
larını gösteriyor. 

emur u-
ğundan: 

Yeminli üç ehli vukuf tarafından 

tamamına 9543 lira kıymet takdir edi
len Bakırlsöyünde Cevizli mahallesi
nin vapur iskelc;si caddesinde 16 nu
maralş maa bahçe ve• müştemilat bir 
bap hanenin nısıf hissesi açık artır -
maya vazedilmiş olduğundan . 30-12-
935 tarihine müsadif pazartesi günü 

1 soat 14 ten 16 ya kadar dairede birin· 

1 ci artırması icra edilecektir. Artırma 

! bedeli yıymeti muhammenin yüzde 

~ 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi Ü· 

• zerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde . 
' en son artıranın taahhüdü baki! kal
ı 

. mak üzere artırma 15 gün müddetle 

temdit edilerek 14-1-936 tarihine mÜ· 

sadif salı günü saat 14 ten 16 ya ka

dar keza dairemizde yapılacak 2ci açık 

artırmasında artırma bedeli kıymeti 

f muhammenenni yüzde 7 5 ni bulma
. dığı takdirde satış 2280 numaralı ka

nun ahkSmına tevfikan geri bırakılır. 

Satış pe~indir. Artırmaya iştirak et -

mı-k istiyenlerin kıymeti muhamme -

nenin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçe

si veya milli bir bankanın teminat 

mektubunu hamil bulunmaları lazım· 

dır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmı· 

yan ipotekli alacaklarda diğer alaka· 

daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 

bu haklarını ve hususile faiz ve ma

earife dair olan iddialarını evrakı müs 

bitelerile birlikte ilan tarihinden iti

baren nihayet 20 gün zarfında birlik

te dairemize bildirmeleri lazımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile 

1-<AR GiBi 
l E3EVAZL~T ıM j 
istanbul Tram

vay Şirketi 
D~vet ilanı 

İstanbul Tramvay şirketi hissedar
ları, esas mukoavelesinin 6 ıncı madde
sini değiştirmek üzere 1935 Birinci
kanunun 30 uncu pazartesi günü sa
at 15 te Beyoğlunda Tünel meyda • 
nında, Metro hanındaki idare merke
zinde fevkalade surette toplanacak o
lan umumi heyete davet olunurlar. 

Ticeret kanununun 385 inci mad· 
desine göre her hissedar yalnız bir 
hisseye malik olsa bile bu umumi he
yete iştirak edebilir. 

Toplantıda hazır \ıulunmak istiyen 
hissedarların Ticaret kanununun 3 71 
inci maddesine göre içtimadan en az 
bir hafta evvel vadesi gelmemiş ku· 
ponlarile beraber hisse senetlerini: 
İstanbulda: Şirketin idare merkezine 

Osmanlı Bankasına 

Selanik Bankasına 
Brükselde: "Socicte Financiere de 

Transports et d'Entreprises 
İndustrielles .. e 

Tevdi eylemeleri icap eder. 
Hisse senetlerinin tevdiine müteal-sabit olmayanlar satış bedelinin pay

lik damga vesair resimler tevdi eden
laşmasından hari! kalırlar. Mütera - lere aittir. 

ki mvergi, tenviriye, tanzifiyeden mil MÜZAKERAT RUZNAMESİ 
tevellit belediye rüsumu ve vakıf ica

resi bedeli müzayededen tenzil olu -
nur. 'i>aha fazla malOmat almak' isti-

yenler 5-12-935 tarihinden itibaten 

herkesin görebilmesi için dairede a

çık bulundurulacak artırma şartna

mesile 934 - 84 numaralı dosyaya mü

racaatla mezkur dosyada mevcut ve

saiki görebilecekleri ilan olunur. 
(17030) 

Sultanahmet Beşinci sulh hukuk 
hakimliğinden: 

Akıl hastalığına düçar olması ha
sebile mahkememizce vesayet altına 
alınan Halil İbrahimin tasarrufu al -
tında bulunduğu kayde müsteniden 
anlaşılan: Beyoğlunda Yeniçarşı Tom 
tom mahallesinin Mimar sokağında 

eski 12 yeni 14 numnralı ve bir tara
fı Yodoce karısı Annanın menzili, bir 
tarafı Davit kızı Maryanın menzili ve 
bir tarafı 14 numaralı menzil, dördün· 
cü tarafı ise umumun geçeceği yol ile 
mahdut ve vakıf olup halen tamamile 
yıkık ve anc-ak etrafındaki duvarları 
kalmış olan arsa halindeki mahal mah 
curun borçlarını ödemek maksadilc 
varisleri ve evlatları Nazmiye ve Ce
lal tarafından açık artırmaya çıkarıl
mıştır. Mezkur mahallin kıymeti mu
hammenesi 7 56 liradır. Birinci artır· 
ma 31-1-936 tarihine müsadif salı 
günü saat 14 te ve ikinci açık artır
ma ise 15-2-936 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 14 te icra olunacak 
ve birinci açık artırmada muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini bul
duğu takdirde satılacak, bulmadığı 

takdirde on beş gün sonraya tesadüf 
eden ikinci açık artırma günü bekle
nerek o gün, birinci açık artırmi'l gü
nü en son artıranın taahhüd hakkı 

baki kalmak üzere ne miktara baliğ 
olursa olsun o miktarla taliöine satı
lacaktır. Bilumum vergi borçları sa
tana ve tellaliye ile sair rüsum ve 
tapu masrafı alıcıya ait bulunacaktır. 

Bu satışa ait şartname mahkemede 
herkesin görebileceği bir yere asılmış
tır. Satış bedeli peşindir. İpotek sahi
bi alacaklılarla diğer alacaklıların 

gayri menkul üzerindeki haklarını, 
hususile faiz ve masrafa dair iddiala
rını evrakı

0 

müsbiteleri ile 20 gün İ· 
çinde mahkemeye bildirmeleri lazım· 
dır. Aksi halde tapu sici1leri ile key
fiyet sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacaklardır. 

Bu şerait dairesinde talip olanların, 
muhammen kıymetin yüzde yedi bu
çuğu nisbetindcki pey akçesini hami-

Hissedarlar esas mukavelenamenin 
6 ıncı maddesinin değ!_ştirilmesine re'}' 
vermeye davet olunurlar. Şöyle ki : 

Madde 6 - Altıncı maddenin ilk 
üç fıkrası kaldırılarak metni aşağıda· 
ki fıkre ile değiştirilmiştir. 

Madde 6 - Şirketin şimdiki ser
mayesi 1,454,027 Türk lirasıdır. Bu 
sermaye her biri 17 Türk lirası, itiba
ri kıymetinde bedeli tamamen öden
miş 85,531 hisse senedinden müte -
şekkildir. Şirket ihtiyacına göre pey
derpey yeni hisse senetleri çıkarmak 
suretile sermayesını 2.25 7 ,4 79,22 
Türk lirasına iblağ edeliilir. 

İdare meclisinin teklifi üzerine u
mumi heyet bu sermaye artırmalarına 
ve bunun ne şekilde yapılacağına ka· 
rar verecektir. 

Fakat bu suretle sermayeyi tezyit 
etmek kararlaştırıldığı zaman Türki
ye Cumhuriyeti hük(ımetine malCımat 

verilecektir. Şirketin hisse senedi ser
mnyesinin bir mislinden fazla artırıl

ması evvela hükumetin muvafakatine 
arzolunacaktır. 

İstanbul, 26 İkinciteşrin 1935 
lDARE MECLİSİ 

Deniz Yolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdaı
zade .Han. Tel. 22740. 

Trabzon yo'u 
KARAD NlZ vapuru 28 İkınc•· 
te,rın PERŞEMBE rünü ıaat 
20 de HOPA'ya kadar "7511,, 

imroz Yolu 
ASYA vapuru 28 lkinc-· 

te-,rin PERŞ MB -:: rünü ıaat 

16 da ır-. R0 ~'A kartar "753~ . 

------------------------~~--1.9••• MüdHr•ı Doktor •••• 

Raşid Tahsin Tuksavul 
Anadoludan dÖnm ftür B0tıtan· 

cıda kı ~vinde her gün ı-.ulun· 

maktadır 

len İstanbulda Sirkecide kaymakam • 
hk binasındaki Sultanahmet beşinci 

sulh hukuk hakimliğine: 935 - 735 
dosya ile müracaatlart ilan olum\-. 

(17026) 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük feiaket olan ölüm ve malfiliyetin 
actlarmdan çoluğunuzu, çocuğunuzu. kendinizi ve vakinlerinızi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te· 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ıle koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketımızde yegane tatbik 
eden : 

ANADOLU ANCNIM 
Türk Sigorta Şi~keti 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sıgortalarında mühim bir inkılap yapmı~tır, 
Çünki hu sigorta ile : 

Ölüm ve malfılıyct temin olunur - her ıene nakdi temettü veriliı -
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin hita· 
mıncfa sıgortalı hayatta bulunurs3 ve maluliyete uğraaıamıt ise müeın· 
men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi malOJıyet 
müddetınce Ucret alınmaz - daimi maHlliyet halinde müemr.ıen meblağın 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita• 
mında müemmen meb15g yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
vaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 

Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531'· 
Umumi acentahğı : Galata, tlnyon han. Telefon: 44888 

s122 

r. nelce Köse oğlu PaYliye aid ••••••• 
ArtTIKA EŞYArtlrt SATIŞI 

Ahiren itt•hu edılen bır karar muc bınce - ıatılmamaaı liıımge· 

len parçalardan maada • en mükl'mmel, en kıymetli ve ender bulu
nur parçalar 1 kinuneYvel pazar günü ıeat 10 dan itibaren Beyoğ· 
lu lıtıklil cadduinde Tünel kurbünde Libreri r. ondiyal kütüphane 
"i i ıt nde 471 No da eatılacaktır Bunlar mf'yanında; cidden aatışı 
cazıp kılan ve malık olan onunla ıftihar edf'bilecek derecede kıy
mettar ve bu~ün bütün dünyada mevcud b ılcümle antika eşan n "" 

••••••• e-ıkiıi olan bı1yük bır vazo nrdır 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma 

KOMiSYONUNDAN: 
1 - Büyükdere Sahil Sıhhiye merkezi önündeki iske

le yeniden yapılan keşif mucibince açık eksiltme ile tanııl' 
ettirilecektir. Keşif bedeli 626 lira 7 4 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C- Nakit işleri şeraiti umumiyesı, 
E - Yapı işi fenni şartnamesi, 
F - Hususi şartname 
G - Keşif bedeli, 
H - Proje grafik. 
3 - İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı parasız ola

r ak İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezi levazımındatl 
alabilirler. t 

4 - Eksiltme 13 Birincikanun 19 3 5 cuma günü saa
1 14 te Gala tada Kara Mustafa paşa sokağında İstanbU 

Limanı Sahil Sıhhiye merkezi satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 4 7 lira m~
vakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesı-
kayı göstermesi lazımdır. . 

A - En az 500 liralık buna benzer işi yaptığına daır 
İstanbul Nafıa müdürlüğünden tasdikli ehliyet vesikası 
·göstermesi lazımdır. ( 7 S 3 4) 

Akay işletmesi Direktörlüğünden 
·kaAdalar - Anadolu - Yalova hattında 1 Birincı 

nun 935 pazar gününden itibaren kış tarifesi tatbik olU' 
nacaktır. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. (7540) 

ŞARK DEMİRYOLLARI 
Ramazan münasebetile 27-11-1935 

tarihinden Bayramın 3 ncü günün· 
(dahil) kadar 46 ve 53 No. 1ı katar
ların seyrüsefer edeceğini sayın halkc 
bildiririz. 

27-11-1935 
DİREKTÖRLÜK 

Yedinci icra memurluğuna: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

karar verilen ev e~ya!ı 30-11-935 cu

martesi günü saat 9,5 tan 10,5 ğa ka

dar birinci artırma suretile Beyoğlu 

Ayaspaşada Saray arkasında 21 nu

maralı hanede çevrileceğinden talip 

olanların mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaat etmeleri :ıan o. 

lunur. (17010) 

_ ___,,. 
~~~--~~-------

D r Hafız Cenıal 
DAHiLiYE M0TEHA55151 o cz.s 

Pazardan başka günlerde (1 o4) 
dan 6) ya İıitanbul Div.ınyol.t.1 de tıııs 
yeni numaralı hususi kabines!n sııb•tı 
talara bakar. Salı, Cumar.te_sıfıkarıı} 8 
(9,30 - 12) saatleri hakıkı .. e 011-· 
mahsustur. Herkesin haline ~~re" te• 
amele olunur. Muayenehane o44· 
lefonu 22398. Kışlık telefon 2l s7t5 
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L IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI jıstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu llAnlarıj 
Senelik muham- Muvakkat 

s men kirası 
ık a~ayburnunda Yedekçiler köşkü so-
agındn 800 metre murabbaı çiroz ku-

ruk tına yeri 936 senesi haziranın sonuna 20 
adar 

teminatı 

1,50 

:atih arşamba caddesinde cedit Ab
urrahman Ef. medresesinin 10 No. lı 

odası 936 senesi mayıs sonuna kadar 36 2,70 
.Yukarıda senelik muhammen kirası, muvakkat teminatı, kira 

llluddetleri yazılı olan mahaller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı 
~~.ık arttırmaya konulmuştur .. Şartnameleri Levazım Müdürlü
g.unde görülür. Arttırmaya girmek isteyenler hizalarında göste-

grılcn muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 10-12-
35 Salı günü saat' 15 de Daimi Encümende t>ulunımalıdır. (B) 

(7457) 

Düşkünler evi için bir sene içinde lazım olan 8000 kilo sadeyağ 
açık eksiltmeye konulmuştur. Bu yağların hepsine 4400 lira be
d~l .. tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde gö
z:1h.ır. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N o. lı arttırma ve ek
sıltme kanununda yazılı vesika' ve 330 liralık muvakkat teminat 
trıakbuz veya mektubile beraber 29 İkinciteşrin 935 cuma günü 
llaat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (D.) (7168) 

-----------------------------------------------lstanbul Milli emllk müdürlüğünden: 
Muhammen 

değeri 

Lira 
ROSTEMPAŞA: Uzunçarşı caddesi eski 24-26, yeni 

393 sayılı dükkanın tamamı. 3000 
ED!RNEKAPI : Hacı İlyas Mumhane caddesi eski 

?.iERCAN 

yeni 1 sayılı evin 1/2 payı. 
: Şeyh Geylani Arpacılar sokak eski 

39 yeni 33 sayılı dükkan ve odanın 
100/ 1440 payı. 

: Rizapaşa mahallesi Fincancılar yo
kuşu eski 41 yeni 22 sayılı dükkanın 

15(\ 

938 

3/ 4 payı. 1500 
TOPHANE : Hoca ali mahallesi Hoca ali sokağı 

yeni 35 sayılı evin 1/ 3 payı. 626 
liUYUKÇARŞI : Ressam Basmacılar sokağı yeni 49 

sayılı dükkanın tamamı. 188 
Yukarıda yazılı mallar 10-12-935 Sah günü saat 12,30 da açık 

irttnın;a ~e ~~badil l~inci tertip tasfiye v~s~kasile satılacaktır. 
Steklılerın yuzde yedı buçuk pey akçelerını saat 12 den evvel 

:Yatırarak idarede müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 
(B.) (7422) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
l - Cibali Tütün Fabrikası için alınacak bir adet har

:tnan makinesi açık eksiltme suretile münakasaya konul
n.uştur. 

2 - Tahmin olunan bedel 4000 liradır.·· 
3 - Eksijtme sartname ve resimleri parasıe olarak 

l~abataşta levazım ve mübayaat şubesinden verilir. 
4 - Eksiltme 8-1-9 3 6 çarşamba günü saat 15 te Ka

ha1 -~ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin fiatsiz tekliflerini bir hafta evvel Tü
ti.in Fabrikalar şubesine vermeleri ve eksiltme için de o/o 
7,5 güvenme paralarile birlikte muayyen gün ve saatte 
mezkur komisyona gelmeleri. ( 7 4 2 9) 9581 

1- Şartnamesi mucibince beheri 150 lira muhammen 
bedelli 3 adet eski kamyon pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Şartnameler parasız olarak Kabataşta levzım ve 
llıiibyaat şubesinden verilir. 

3 - Pazarlık 30-11-935 tarihine rastlayan cumartesi 
günü saat 1 O da Kaba taştaki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 - İstekliler tayin olunan gün ve saatte o/o 7 ,5 temi
nat paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri. 

(7315) 

Şartname ve nürauneleri mucibince beherinin muham 
llıen bedeli 1200 kuruştan 66 adet palto 4-12-935 tarihi
ne müsadif çarşamba günü sacıt 16 da pazarlıkla ve be
herinin muhammen bedeli 1500 kuruştan 189 takım maa 
kasket elbise 4-12-935 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 15 te açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

1 
~steklilerin bilabedel şartnameleri almak ve nümune

~~ı görmek için her gün ve eksiltme için de tayin olunan 
~~n. ve saatlerde 'Yo 7 ,5 muvakkat güvenme paralarile 

1 
ıriıkte Kabataşta alım satım komisyonuna müracaat

~ı. (7314) 

İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı kıtaat için 3 O ton 
gaz yağı 9-12-935 pazartesi 
günü saat 15,30 da Topa
nede satınalma komisyonun 
da kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 7 500 liradır. 
İlk teminatı 562 buçuk lira
dır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ka
nuni vesaikle beraber teklif 
mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyo
na vermeleri. (293) (74n3) 

9545 

* * * Harbiye okulu hayvanatı 
için 15 O ton arpa veya yula
fa verilen fi at okul komutan 
lığınca pahalı görüldüğün -
den pazarlığı 29-11-935 cu
ma günü saat 14 te Topane
de Satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin be
deli beher kilosu beş kuruş 
98 santimdir. Kat'i teminatı 
1346 lira 50 kuruştur. İstek 
!ilerin şartname ve nümune
sini görmek ve pazarlığa gir 
mek üzere komisyona gel
meleri. (295) (7499) 

9621 
* :(. * 

İstanbul levazım amirliği 
ne bağlı kıtaat için 500 lira
lık pirinç unu 3-12-935 salı 
günü saat 14,30 da Topane
de satınalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Son 
teminatı 7 5 liradır. İstekli
lerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (308) (7546) 

*** 
İstanbul levazım amirli-

ğine bağlı kıtaat için 5 00 li
ralık nişasta 3-1 2-9 3 5 sah 
günü saat 14,30 da Topane
de satınalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. So11 
teminatı 7 5 liradır. İstekli le 
rir komisyona ge1me1eri, 

c:o1) (7547) 
... lf. • 

İstanbul levazım amirli
ğine bağlı kıtaat için bin li
ralık irmik 3-12-935 salı gü
nü saat 15 te Topanede sa
tınalma komisyonunda pa
zarlıkla alınacaktır. Son te
minatı 150 liradır. İstekli
lerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. ( 306) ( 7 548) 

111 "' * 
Harbiye okulu için 3000 

kilo sade 2000 kilo zeytin 
yağı 1500 kilo sabun 4-12-
935 çarsamba günü saat 
15, 15 te Topanede satınal
ma komisyonunda pazarlık
la alınacaktır. Hepsinin tah
min bedeli .a 790 liradır. Sa
rieyağının son teminatı 405 
lira zeytinyağı ve sabunun 
son teminatı 163 buçuk lira
dır. Şartnameleri komisvon
da görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gel
meleri. ( 305) (7 549) 

• • • 
Hastaneler için l O adet 

büyük kapaklı kazan, 20 a
det küçük kapaklı kazan, 
6000 çorba tası, 20 büyük 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme ı kevgir, 20 saplı kepçe, 200 
Umum ldiireai ilanları . kapaklı bakraç, 2000 ala-

minyon su kabı 1 O bakır se
Muhammen bedeli 70000 lira olan lokomotif bakır o-c k maver, 20 çamaşır leğeni 20 

a ları, ocak aksamı vesair bakır malzeme 9 İkincikanun yağ tavası, 30 büyük süzgeç 
~935 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile 20 küçük kevgir 100 kuşha
c-ı.nkarada idare binasında satın alınacaktır. B ne tencerenin k<ipalı zarfla 
rn· u işe girmek istiyenlerin 4750 liralık muvakkat te- eksiltmesi yapılamadığın_ 

ınat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini dan pazarlığı 5-12-935 per
~~i gün saat 14,30 a kadar Komisyon reisliğine verme- şembe günü saat 14 te To • 
erı lazımdır. B panede satrnalma komisyd -

\1 u işe ait şartnameler 350 kuruş mukabilinde Ankara nunda yapılacaktır. Hepsi-
e liaydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. ( 7301) nin tahmin bedeli 9444 lira 

9600 
------------------------------ 60 kuruştur. Son teminatı 

. lier gün Ankara - Haydarpaşa - Ankara arasında 14 16 lira 7 O kuruştur. Şart
~Ş.~ernekte olan Anadolu sürat katarlarına 1-12-935 gü- name ve nümuneleri komis
c ll__~den itibaren üçüncü sınıf yolcuların da kabul edile- yonda görülebilir. İsteklile-
egı muhterem halka ilan olunur. (3483) (7514) rin belli saatte komisyona 

gelmeleri. ( 3 O 2) ( 7 5 51 ) 
• * • 

Harp Akademisi ihtiyact 
ıçın 6 ton pirinç, 1 O 
ton kuru fasulye 7 lon 
nohut 1 O ton bulgur 18-12-
935 çarşamba günü saat 
15,30 da Topanede satınal
ma komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 
5290 liradır. İlk teminatı 
396 lira 7 5 kuruştur. Şart -
name ve niimuneleri komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin kanun! vesikalarile bir -
likte ihale saatinden bir saat 
evvel tekliflerini komisyona 
vermeleri. ( 303) ( 7 550) 

••• 
İstanbul levazım amirli-

ğine bağlı kıtaat hayvanları 
için 180 ton yulaf13-12-935 
cuma günü saat 15 te Topa
nede satınalma komisyonun 
da k2palı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin bede
li beher kilosu 6 kurustur. 
İlk teminatı 81 O lir~dır. 
Şartname ve nümunesi ko -
misyçmda görülebilir. İstek
lilerin kanunda yazılı vesi -
kalarla ihale saatinden bir 
saat evvel tekliflerini komis
yona vermeleri. 

(301) (7552) 

ıstanbul Komutanlığı 
Sallnalma Komisyonu 

il ini arı 

Nisaiye laboratuvarları i
çin 4 7 parça alat açık eksilt
me ile alınacaktır. Muham
men tutarı 599 lira 90 ku
ruştur. İlk teminatı 44 lira 
99 kuruştur. Eksiltmesi 1 O 
ikincikanun 936 cuma gü -
nüdür. Saat 15,30 dadır. 
Sartnamesi her gün komıs -
yonda e-öı;Ulebilir. Eksiltnıe 1 

ye gireceklerin ilk teminat -
larile birlikte belli gün ve 
vakti muayyende Fındıklı -
da satınalma komisyonuna 
gelmeleri. ( 7 5 2 5 ) 

* "' * 
Haydarpaşa hastanesinin 

teşrihi marazi laboratuvar
ları için 58 kalem alat açı~ 
eksiltme ile alınacaktır. Mu
hammen tutarı 664 lira 94 
kuruştur. İlk teminatı 49 
lira 85 kuruştur. Şartnamesi 
her gün komisyonda görüle
bilir. Eksiltmesi 13 İkinci
kanun 936 pazartesi günü 
saat 14 tedir. Eksiltmeye 
gireceklerin ilk teminatlari
le birlikte ihaJe günü vakti 
muayyende Fındıklıda satın 
alma komisyonuna gelmele
ri. ( 7 526) 

••• 
İç hastalıkları için 71 par 

ça alat açık eksiltme ile alı
nacaktır. Muhammin tutarı 
4336 liradır. İlk teminatı 
32 5 lira 20 kuruştur. Eksilt
mesi 13 İkincikanun 936 
pazartesi günü saat 13.30 
dadır. Şartnamesi hergün 
komisyonda görülebilir. Ek
siltmeye gireceklerin ilk te
minatlarile birlikte ihale gü
nü vakti muayyende Fındık
lıda satmalma komisyonu -
na gelmeleri. ( 7 5 2 7) 

••• 
Gülhane hastanesi hayati 

laboratuvarları için ı 19 ka-
• A 

lem alat ve malzemenin açık 
eksiltme ile alınacaktır. Mu
hammin tutarı 2811 lira 35 
kuruştur. İlk teminatı 21 O 
lira 8 5 kuruştur. Şartname
si her gün komisyonda gö
rüle bilir. Eksiltmesi 1 O İ
kincikanun 936 cuma günü 
saat 14 tedir. Eksiltmeye gi 

BANKAYA 
YATIRILAN DAQ~ ~Yi 

EKiLMi~ TOWUM GiQi V~QiMLiDiR. 

U OlANTS ~ DAN r ONi ~: 
KARAKôY PALAS ALAl~MCi ~AN 

istanbul 4 üncü icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
Namına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vu
kuf tarafından tamamına 1730 lira kıymet takdir ediıen 
Eeykozda Yalıköy mahallesinde yeni lsak ağa bayırı, es
ki Fıstıklı sokakta eski 15 mükerrer yeni 39 No. lu bir 
evin tamamı açık artırmaya vazedilmiş olduğundan 8 1-
936 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci artııması icra edilecektir. Artırma 
bedeli kıymeti muhammenenin o/o 7·5 ni bulduğu takdir
rle müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en 
son artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 
giin müddetle temdit edilerek 23-1-936 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak içinci açık artırmasında artırma bedeli kıyme-· 
ti muhammenenin % 7 5 ni bulmadığı takdirde sat1ş 
2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri oırakılır. Sa
tış peşindir. Artırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıyme
ti muhammenenin o/o 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya 
miJli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunma a
GJazımdır . .Hakları tapu sicilli ile sabit olmayan 1potekli 
alacaklarda diğer alakadaranrn irtifak hakkı saniplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddia
larını evrakı müsbi~ i ile birlikte ilan tariııinden itiba
ren nihayet 20 gün J..acfında birlikte dairemize bildirme
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit 
olmayanlar satış bedelinin paylaşmasın ln hariç kalır
lar. Müterakim vergi, tenviriy ... , t~nzifiyeden mütevellit 
belediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen teı.ı.
zil olunur. Daha fazla malfımat almak istiyenler 24-12-
9 3 5 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire
de açık bulundurulacak artırma şartnamesile 934-3058 
No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut ve
saiki görebilecekleri ilan olunur. ( 7 532) 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Bir, yarım, çeyrek kiloluk olmak üzere cem ·an 

23000 şişe yazıldıktan sonra suyah olan, yerli mamulatı 
mürekkep kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Satın alınacak malın bedeli 7260 lira tahmin o
lunmuştur. 

3 - Şartnamesi merk.ezde kırtasiye müdürlüğünden, 
lstanbulda Dolmabahçe kırtasiye deposu başme
murlu&"undan alınacaktır. 

4 -İsteklilerin 544 lira 50 kuruşluk teminat mektup
ları ile birlikte 14-12-935 günlemecine tesadüf eden cu
martesi günü saat 1 O da Maliye Vekaleti kırtasiye mii· 
dürJüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(3475) (7486) 

Vakıf Paralar Direktörlüğünden 
Dördüncü Vakıf hanın ikinci katındaki yönetgemizin 

bu hanın alt katında cadde üzerinde hazırlanmakta bulu
nan büyük daireye nakli münasebetile ayın 29 uncu ve 
3 O uncu cuma ve cumartesi günleri kapalı bulunacağını 
ve Birinrikanunun ikinci pazartesi gününden itibaren 
yeni dairede ödevine başlayacağım sayın müşterilerine 
ve ilviHlerinP hi 1d;rir (7543) 

receklerin ilk teminatlarile 
birlikte belli gün ve vakti 
muayyende Fındıklıda satın 
alma komisyonuna gelmele
ri. ( 7 528) 

• • * 
Kimya laboratuvarları i

çin 77 kalem alat açık eksilt 
me ile alınacaktır. M uham -
min tutarı 3732 lira 30 ku-

ruştur. İlk teminatı 299 lira 
92 kuruştur. Eksiltmesi 1 O 
İkincikanun 9 3 6 cuma gü -
nü saat l 5 tedir. Şartnamesi 
her gün komisyonda görüle
bilir. Eksiltmeye girecek1e
rin ilk teminatlarile birlikte 
ihale günü vakti muayyende 
Fındıklıda satınalma komis
yonuna gelmeleri . (7 529) 
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Yeni OSRAM "D,, llmbalandw. Çfft• mplnlll olan 
bu llmbalar dll• OSRAN ·ıım~atarına nazaran •. 
110 ve ucuz adi ll111balara nazaran da •ı, 40 daha 
ldaretlcllr. 
Çifte eplr.tll OSllAM "D,. •111pull.tnl alll"ken a111-
balljları ~•ili ., D,. .... _... Dltrkat ediniz 

• 

latanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanlan 

Dernirköyün 230,000 kilo 
arpasma istekli çıkmadığın
dan pazarlıkla alınan mik -
tar düşüldükten sonra ge
ri kalan 190,000 kilo arpa
sı, 250,000 kilo samanın pa
zarlıkla alınan düşüldükten 
sonra geri kalan 220.000 
kilo samanı tekrar kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. İhaleleri 29-11-935 cu
ma günü saat 14, 15 tedir. 
İsteklilerin Vize satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 
(448) (7109) 9213 

••• 
Konyadaki kurumların 

ihtiyacı için 26600 kilo sa
de yağı kapalı zarna eksilt
meye konulmuştur. Muham 
men bedeli 23940 liradır, 

, lmtlHOHHHUl-.. lllllllUllHHUIRIUlllHIWllllHllUllltllllllUIUlıua&u•wıu11M1uM1ı11Uı11._ 

Şişe, kavanoz ve 
benzeri cam işleri 
alırken artık 

ŞU MARKAYI: 

ARAYINIZ! 
• 

BU MARKA: 

,. __________________ ._, Şartnamesi Konyada Kor. 

Ankara ve lstanbulda leva
zım lmirlikleri Satınalma 
komisyonlarında isteklile -
re okutturulur. Eksiltmesi 
16-12-935 saat 10,30 da 
Konyada Kor. satmalma ko 
misyonunda olacaktır. İstek 
illerin 1796 liralık ilk temi-

Sağlamlık, Güzellik - ve -
" ölçü - ayar yasası ,, na 

RAKI iÇENLERE 

M 0 J D El 
50 clel'ffelik feylraJlde rakı et· 
lrum•lda f&hnt lraıuaa bdeclk 

ımaıaha ... 

BiLECiK 
RAKISI 

baki k•lmak .. rtile Um&D8 UJPD 

OLOUN 
-•• alt.ada hf mden mamul 45 
dereeelik ıldnei bir raJr• yapau .. 

tır Dinl•D111ekte •·•• ba 

OLGUN Rakısı 
yehm" ,.,..." •kanla--

Ç • • ı A k Roman defil, barb 50 ka,.... O $ 1 P~taae kart 81nda: ( Anadolu 
Kitab depoR ı ada. 

Yeai 
lmk 

2000 Liralık ikramiye 
1 ş Bankasının kumbara sahip
leri için bu ene ihdas ettiğı 
ikinci tertip 7ı 00 liralık ikra-

m ig enin 2 00 liral/ık 
Wnci keşiilesi 

1 B iNCI KANUN 
Günü Ankara'da noter 
huzurunda yapılacakbr . 

uygunluk gararltisidir. ' 
•• 

TAM TURK MALI 
nat ve teklif mektuplarını o 

1 
Tı l f l•tanbul bUroau • ı- Han mt9 • neao 

gün saat 9,30 da Satmalma n 99 

komisyonuna vermiş olma - e e O : Merkez Patabaheje: 80: 88 • 70 
lan. (485) (7516) TUrklı• ••••ve cam Fabrikaları Anonim So.,.t..a 

.. ... 
c • • - ~ Q. a j& 
c .. . 
E • a 
- , 111 • • • c -=a • !.ı • c 
E MUferrlh !- 1 

Midevi ... c 
E Baraakları 10 
o T .... lsl• .! 1 
N .. . 
c 
E l 

~ 

A~ lr•nıu bir lrahn b11fl 
alındıkta bbadıfl def etler Yemek
lerdeD b1rer •at IODra ahmr~ 
Hazım•••lllı, mide ektlllk 
,.. yanmalanDI tiMrir Atısclalu 

tatadafl " kok87'1 bale eder 
9035 

Adamı ıktıdar 

" Bel ı•vtekllllne 

HORMOBiN 
t ahillt Gaa.t. POSta kutu•• -----·1255 

'9·ınt-11118111t111111BID-- H ın;i · ıı: !• ..... ,:. ıiı.,, 
'' ı • • ' 

Semti ve mahallesi 

774 Arnavutköy 

1226 y eniköy 

1652 Arnavut1dSy 

1711 Yeniköy Güzelce Alipap 

1959/1 KallDlpaf& Süruri 

1959/ 2 

1964 

2747 

3512 

4060 

4253 

4602 

4915 

5880 

" 
Akuray Çakırafa 

y qilköy Umraniye 

Yedllnıle Lmahor 

Heybellada 

Tarab,. 

Heybeliada 

lıtanbul Miçelebi 

Ortaköy 

6394 Bcliİ'Dekapı Çab'ağ 

an: 
Sokaiı Emllk No. CiDli ve hlueal Hilleye ı•&r811.:m 

Mubammea 
YcnirnahtıJJe E. 43 Y. 81 Abpp hanenin 1-4 7 5 açık 

1ıia. .rtn~r~ 
Köybap cad. ve Kira- Ahpp bue v,; dl1k-
mi Bey Y. 2 - 26.2 kln 1-2 bia. 750 " 
Fenerli Hirlıto 9 5512 metre ananın 

3-4 his. ı 00 " 
2726 metre bajm ta-Ballar E. 104 
mamı 150 • 

" 
E. Bakkal Y. Aıimldr 

Çekmece cad. 

E. Şlpnan Obamı• Y. 
Şipınıta 
E. Liftdy& Y. Turcut 
reiı 
& Beyollu Y. Şapçı 

E. Deftrmen Y. Kırmuı 
ve Demirtat 
Yemli iake1eal 

ikinci orta 

Kuyulu 

33 59,50 metre ananm 
tamamı 175 • 

31 51,50 metre ananın 
tamamı 

E. 39 harita 60,S2 metre ananm 
1528 ada 42 tamamı 

13 13 780 metre tarla
nın 1-4 bla. 
172,50 metre .._. 

E. ı.. nm tam.tını 
Kuyulu~ ah· 

E. 16 Y. 12 pp hanenin 4-10 his. 
E. Y. 5 Ahpp bıaenia 21• 

336 bil. 
Kt.ıyulu 1070 metrw 

E. 30 - 32 araanm tamımı 
E. 9 Y. ' UıtUııcle oduı olan. 

lr.tcir dH~Jdnm 15-
120 his. 

E. ı 7 187 metre ananm 
twmamr 

E. ve Y. 28 Kuyulu 33,50 metre 
ananın tamamı 

155 ... 

eos • 

6726 Çeqelkay Hatanpqa eeddi qatı E. ve Y ~ 28 ı 72 metre ananm 
26-160 bia. 

7180 Btlyilkdere E. lüana'ri Y. Hacet E. 10-12 Y.H Bahçeli ahpp ban. 
Din 1-6 hia. 700 ,. 

7591 Ayvansaray teki llaatafa :SO.tan Y. 13 Deh' hanenin ta-
pqa maım 551 "' 

Yukarda enafı yuılı ıayrimenkuller en gUn müddetle satqa çıkanlmıftir. ihaleleri 9·12-935 tarihine ıcsadf 
eden puarteai gUnU saat 14 teclir. Ntlf mllnbuıran gayrimflbadil bonosiledir. 
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Umumi aqriyat ve vuı itleri Iİ1ldflrtl: &.. baet BENJCE 
Gazetec.ılik ve matbaacılık T . A. Şirketi, tstanbul. Ankara cad

desi. 100.- 8-ldıtı ver: T~N matbua. 


