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italyaya Karşı Ahnacak Zecri Tedbirlere iştirakimiz için 
HükUmet Bugün Kamutaydan Salahiyet isteyecek 

Soma/ide De Hareket Başladı 

italyanlar Makalle Yolunda 
Hausien Şehrini Aldılar 

Birçok Habeş Kuvvetleri Makalle'nin Cenu
bunda Ve Dessei' de Toplanıyor Ve ilerliyor 

Makalla Önünde Çok Çetin Bir Harbin 
Başlaması Kuvvetle Muhtemeldir 

Vaziyet 

,, 
·~·. .... 

""'.'. ......... 

Şimal cephesinde /talyanların şimdiye kadar işgal ettikleri yerleri Vf! 

taarru~ istikametlerini göaterir harita .. 

Yeni Üç 
Hat Açıhyor 
Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz bil 

diriyor)- lnşaatı ikmal edilmiş olan 
yeni demiryollarımızın açılma törenle 
ri ayın 15 inden sonra yapılacaktır. 
Bunlardan Afyon - Karakuyu, Bur
dur - Isparta demiryolu şubesinin açıl 
ma törenine lsmet lnönünü., başkan
lık etmesi muhtemeldir. Irmak • Fil· 
yos hattının açılış törenine Bayındır
lık Bakanı Ali Çetinkaya başkanlık 
edecektir. 

Encümenlerde 
Değişiklikler 

Hasan Saka 
(Trab~on) 

General lhıan 
(Giresun) 

Ankara 4 (Huııusi muhabirimiz bil 
diriyor)- Kamutayın çarşamba gün 
kü toplantısında encümenler seçimi ya 
pılacaktır. Encümen başkanlan ara
sında bu sene bazı değişiklikler olma
sına intizar edilmektedir. Bu arada 
Dışişleri encümeni başkanlığına Ha
san Saka (Trabzon), Finans encüme
ni başkanlığına lhsan Tav (Beyazıt), 
Arıuhal encümeni Başkanlığına da 
General Ihsan Sökmen (Giresun) un 
seçilmesi kuvvetli bir ihtimal dahilin
dedir. Finans encümeni başkam olan 
Hasan Seyfi Ataç (Gümüşhane) nin 
Milli Müdafaa encümeni üyeliğine 
seçileceği söyleniyor. Çarşamba gi.nü 
kamutay genel heyetinde seçim yapıl 
dıktan sonra encümenler ayrı ayn top 
!anarak başkan, mazbata muharrirı 
ve sekreterlerini seçeceklerdir. 

Zecri Tedbirler ve Biz 

Kamutaydan Bugün 
Salahiyet istenecek 
Bir Kanun Layihası Hazılandı 

Parti grupunun bugünkü toplantlsında 
Başbakan önemli izahat verecek 

Cenevt'Cde Uluslar 
Kurumu konseyi ta· 
rafından lta)yaya kar 
11 tatbik edilmesine 
karar verilen zecri 
tedbirlere ıimdiye ka 
dar 50 devlet iştirak 
edeceğini bildirdi. 
Hükumetimiz de bu 
karara iıtirak etmiş 
olmak dolayısile U
luslar Kurumu paktı 
dabilinde zecri ted
birlere girmek için 
kamutaydan salahi
yet istemektedir. An 
kara hususi muhabi
rimiz hükumetin bu 
yoldaki hazırlık teıeb 
büsleri hakkında §un 
lan bildiriyor: 

Ankara, 4 (Te
lefonla) - İtalya 
ya karşı Cenevre
de kararlaşan zec
ri tedbirlerin tat
bikı için hükumet 
kamutaydan sala
hiyet isteyecektir. 
Bu hususta Dış 
Bakanlıkta hazır
lanmış olan bir 
kanun layihası r 3. 

kanlar Heyetinin 
~arın sabahki top 

Bugün Kamutay Parti G~upuncla önemli izahat 
vereceği bildirilen Baıbakan General ismet lnönü 

lantısında görüşülecek ve der
hal Kamutaya sevkedilerek müs 
tacelen müzakeresi temenni o-

lunacaktır. Bu mesele etrafında 
Parti Kamutay grupunun yarın 

[Arkası 3 üncüde] 

Tifo vak'aları 

Hastalık 
Salgın 
Değil~;ş ! 

Sağlık Direktörü Ali Riza 

lstanbulda tifo vak'alarının ço
ğaldığı hakkındaki rivayetler de
vam edip durmaktadır. Bundan 
bir, bir buçuk ay evvel tektük gö-

{Arkası 9 uncuda] 
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Cemile, Tahsin Beye zımnen hak 
veren bir hayretle Şahindey'e bakını· 
ya devam ediyordu: 

-Abla, sahi sen ıüzelmitsin! De
di. 

Şahinde ıerdan kırarak ancak Tah· 
tin Bey zevkinde bir adamın hoıuna 
~debilecek bir gÖz .Uzüıle: 

- Yeni mi ıörüyonun? Diye ıor· 
au: 

Cemile onun üıtüne yürücl'u. 
- Şöyle etik dur bekayım? Neden 

öyle omuzlaruu earlatıyonun? 
Ve Tahsin Beye göıtermeden Şa· 

hin denin ıöğıünü itaret etti: 
- Bir fey mi takbn? Sutiyer (lu. 

\:iyen) mi var? 
Şahinde utangaç ıö:dcrini yere in· 

cirerek: 
- Deli! Dedi. 
- Şöyle yürü bakayım, eıvabm bir 

Yağ satışlarının 
Kontrolü 
Şehrin temif. ve sıhht yağ ihtiyacı

nı karşılamak için belediye bazı ince
lemeler yapmaktadır. lstanbulda ya
kında iyi yağ bulmak kabil olacaktır. 
Bazı hileci yağcıların halka verdiği 
şüphe, iyi yağ bulunduran ve satan 
yağ tüccarlarına da zarar vermekte
dir. Hangi müessesenin iyi mal sat
tığı uzun tecrübelerden anlaşılabil
mektedir. lyi mal satan tüccarlar, bir 
!eşerek, fena mal satarak halkı iğfal 
eden, bu suretle bütün yağcı1ara za
rar veren bazı kimseleri ihbar etrnc
ğe karar vermişlerdir. Dün kendisilc 
görüştü~ümüz Urfa Bilecik pazarı 
sahibi M. Nuri diyor ki: 

- Yağ meselesi hakkında yaptığı
nız inceleme1er doğrudur. Fena mal 
satanlardan biz de şikayetçiyiz. Bu 
11urctle, biltün İstanbul her aldığı 
yağdan şlipheve düsüyor. Yağlar iyi
ce kontrol edilmelidir. Fena mal sa
tanlar meydana çıkarılıp teşhir edil
meli, bu suretle iyi mal satan esnaf 
ta halkın şı:öıünde iyi not almalıdır. 
Bu, hepimiz için çok daha kazançlı 
olur.,, 

Sağlık Bakanlığının hazrrlamakta 
olduğu talimatname ile yağların kon
trolü i~in ne gibi tedbirler alınacağı 
tesbit edilecektir. lyi ve sıhhi yağ için 
lbım gelen şartlar, bu talimatname
ye ~öre, piyasada satılan her cins 
ya~da aranacaktrr. Hileli mal satanlar 
hakkında. ta1imatnamcde ağır hüküm 
ler olacağı umulmaktadır. 

de arkaımı göreyim. 
Şahinde bacaklannı e)'lrlU'ak. adım 

lannı pnİf bir t-ıeaafe llıe ..... lba
ımı sağa ıola hafif inbinal.-la sallı • 
yarak yürüyordu. 

- Hiç kuwru yok, dedi Cemile; 
fakat • kadm, §U badi badi yürümeği, 
Ermeni gelilıi gibi krıtnııaıyı brak. 
Gözümün önüne Y ağdıkç:mm cV'..UU 
ıditvor. 

Tahıin Bey itiraz etti: 
- Y oh f Dedi, ablanızm cidden fev 

ıalade endamlan var. 
Cemile sordu: 
- Annem evde yok mu? Cönnedi 

mi? 
Şahinde Aıiye Hanımın Karagüm· 

rüğe gittiğini !talk.. ~1cten .ao..-. 
eıvabının nafile yere eekimesinden 
koriruyo,ıınuş Hm bütün tavrıı.n,,a 
dolan fazla bir itina ile, soyunmak 
için odadan ~rlctı. 

Arlcaamdan hizmetçi ginniıti; Tah 
sin Beye bekarek: 

- Şoför ıeldi efendim. dedi, bir 
emriniz var mı? Diye soruyor. 

Tahsin Bey Cemileye döndü: 
- Şahinde Hannna da diyelim de 

hep beraber bir otomobil geaneM ya• 
palım. Siz de pç sündür dı!U'I çık· 

Ne Dersiniz? - ,\ 
NAKiL VASITALARI 

Birkaç gündür gantelerde ya
z:ılıp duruyor: Tramvay arabalan 
eskimif, deiiıtirilmeai lôzınımış!. 

Bu iddianın nekadar doğra ol • 
tluiunu, fenni ar'lflırmalar mey • 
dana çıkaracaktır. Yalnu; fU mu
hakkak ki, tramvay arabalan aık 
sık bozuluyor, yolda kalıy;,r, Fen· 
ni araftırmalann sonunu bekleme
den 6Ö:ıle görülür taraf bu nokta· 
dır. 

Bir dost geçen gün Haliçte bin
diği bir aandalın su aldığını an • 

lattı. Hakikaten limanda birçoJr 
eaki, çürük aandallar var. Basitten 
mürekkebe doiru ırittikçe bütün 
nakil vaaıtalannın fenni muayene
leri ,üçleıiyor. Nihayet otobüsle • 
ri hatırlıyabilim. Şehrin muhtelif 
aervialerinde iıliyen birçok otobüs 
ler ,örüyoruz ki, gidiıleri bile, ih
tiyar insanlann hr.irdehQ.f olmuı 
vücutlerinin Mırsıntılannı andın • 
yor. Bundan birkaç yıl euuel Bü • 
yükada vapurunun yolda birkaç 
defa bo~larak halkı telaıa dütür
düğünü hahrlıyoru:ı. 

Limanda daha birçok motörlü 
deni% nakil ucuıtalan var. Bunla • 
rın hepsinin yeni olduğu iddia O· 

lunama~ ilk balııfta da eakiliklc-

ri gÖz;e çarpar ve insanın içine hiç 
te itimat veremez. 

Umumiyetle nakil vasıtaları 

halkın hayatı ile en yakından il,i
li olan ıeylerdir. Zengin memle • 
ketlerde olduğu gibi lüks otobüs,
lülts vapur, lüks sandal, lüks tram 
vayımız yok .. hepsi de eski feyler. 
Eski olmaları fenni kabiliyetlerini 
yok edecek bir sebep değildir. Fa. 
kat eski olan bir ıey, harap ve teh
likeli olmak istidadına maliktir. 
Yenide, bu düfÜnce varit olamaz. 

Onun içindir ki, lstanbulda iıli
ye bütün nakil vasıtalarının, her 
yıl fenni muayeneleri yapılırken, 
acaba nasıl hareket ediliyor, diye 
düıünüyoruz. Bin bir çe§İt nakil 
vaaıta.sının en küçük teferrüatına 
kadar inceden inceye titi:ı bir fe • 
kilde muayenesi lôzımdır. Bunun 
yapıldıiı muhakkaktır. Fakat teh
likeli olmasa da, tehlikeli olabile
cek zamana çok yaklaşmıf, eaki 
nakil vasıtalarının faaliyetten çe • 
kilmesi, ani olarak. bir gün mey· 
dana gelebilecek herhangibir ka
z;ayı önler fikri, ileriye sürülebi • 
lir, B~ böyle düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? ______________________ ..) 

madlftlZ. 
- Şahinde mutfağa aa ecek. iki • 

miz ıideriz. 
- Pek gÖızıd. 
Tahsin Bey hizmetçiye .ıoförün 

beklemesini emrettikten sonra Cemi· 

HAKYERLERi 

Bir arabacının 
Davası 

lenin siYinmeai için odadan çıkb. 
Kolunun Nrl'lll çıktıktan ıonra bü 

tün vücudünde bir hafiflik duyan Ce
mile anaızm her tarafına dolan neşe
li bir çeviklikle giyinmeğe baılamış • 
tı. Fakat, daha batını yapmadan, biz-

KUÇUK HABERLER 
• NUfus şubelerinde soyadı yazıl

malarına devam edilmektedir. Me
murların, öğretmenlerin soyadı alarak 
yazılmaları bitmiştir. 

• Evkaf ile Uray arasında pürüzlü 
isleri halletmek üzere kurulan ha
kem heyeti yakında çalışmalarına 
başlıyacak ve kararlarını verecektir. 

• Köstencede toplanan göçmenle
ri getirmek üzere Nazım vapuru git
mi§tir. Köstencedeki göçmenler bir 
haftaya kadar gelerek Trakyaya yer
leştiriliceklerdir. 

• Dul yetim ve mütekaitlerin üçer 
aylıklarının yoklamalarına dünden iti 
baren başlanmıştır. Sıra numaraıile 
yapılan yoklama işi bu ayın sonuna 
kadar sürecek ve Birincikanun başın
da üçer aylıklar verilecektir. 

• Unkapanı köprüsünün tamiri 
birkaç güne kadar tamamlanacaktır. 

• Lise ve orta okul öğretmenleri
nin Ikinciteşrin aylıkları henüz veril
memiştir. Aylıkların verilmemesine 
sebep havalenamenin henüz gönderil
memiş olmasıdır. 

• Herhangi bir sebeple işinden ay 
rılan Gümrük memurlarına en yakın 
muhafaza memurlarının vekllet etme 
leri bildirilmiştir. Yalnız bu vekalet 
on beş günü geçmiyecektir. Aylarca 
uzayan mezuniyetlere bu suretle ni
hayet verilmiş olacaktır. 

Sütçüler cemiyeti seçimi 
Sütçüler cemiyeti seçimi dün yapıl 

mıştır.Seçim sandığı, sütçülerin toplu 
bulunduğu bazı semtlerde dolaştınl
mış, bütün üyelerin seçime iştirak 
etmeleri temin edilmiştir. Seçimin 
'IOnucu bugün belli olacaktır. 

Portakal ürünü bol 
Türkofise gelen haberlere göre, 

nkip memleketlerin portakal ürünü 
iyi olmadığından portakallarımızın 
iyi müşteri buljcağı umulmaktadır. 
Sovvet Rusvanın bu vıl, geçen yıllar
aan aa.l'[a ÇOK }JU1 uuCcu ..... •-& -·· 

luyor. 

Niıantqında çocuk 
bahçesi 

· Belediye bu sene içinde yeniden 
birkaç çocuk bahçesi açmaya hazır· 
lanıyor. Bunlardan biri Nişantaşı ta
rafında açılacaktır. Henüz yeri ka
rarlaıtırılmamııtır. Belediye viij.vet 
konağı karşısında Emek apartmanı 
arkasındaki bostanların bir kısmında 
bu bahçeyi yapmayı düşünüyor. Bu
rası denize nezareti olan geniş bir 
sahadır. Çocuk bahçesi yapılmaya 
her veçhile müsaittir. 

Daha birkaç yer ıözdcn geçiril 
m~tir. FalC:at bunlu kifi derecede 
geniş oJmadığından vazgeçilmiştir. 

Nişantaşı ve Şişli muhiti için ço -
cuk bahçesine çok ihtiyaç vardır. 
Belediyenin düşüncesini bir an evvel 
tatbik etmesi çok muvafık olacaktır. 

Doğu illeri 
Kültür 
Müşavirliği 

metçinin ertesi gÜn izni olduiu için 
ıeçen seferki aibi her tarafı toplama 
dan ıavuımama•ını ablasına teobih et 
mek li..znn geldiğini hatırladı, oda • 
dan çıktı ve mutfağa yaklatlı• 

Fakat iki adım kala içıeriden inceli 
kalınlı bir seı duydu. 

Hemen durmuş ve kulak venniıti. 
Şah.indenin sesi: 
" - Yapmayın! Yapmayın Tahıin 

Bey! Diyordu. 
Cemile kaılanm çattı ve otomatik 

bir hareketle elini çeneıine ıötürdü. 
Teneffüsü yanda kalını,tı. iyice ku • 
lak verdi, Hiçbir seı duymuyordu. 
AyaklarIDJn ucuna basarak yürüdü 
ve anıızın mutfaia girdi: Şahinde 
Tahsin Beyin kollan arasında idi. 

POLiS --Bir sar'all mangal 
Düşerek ~andı 

Dün, şehrimizde iki kaza olm~t· . 
sar'alı hasta ölüm tehlikesi geçı;ın'kÖ 
lerdir. Bunlardan birincisi, Ferı 
yünde Paşa mahallesinde Cami sok: 
ğmda 20 numaralı evde oturan 22, Y r 
larında Sabrinin başına gelrnışti 
Sabrinin anası, sabahleyin ha~a . 
soğuduğunu görerek mangala kö!!l 
doldurmuş ve yaktıktan sonra odJY 
bırakmıftlr. Anasının evde bulu~ 
d:ğı Fada, cenç aar'alı, biraz 
manfala sokulmak istemiş, bu sır•k 
üzerine fenalık eelerek mangal~ a 
panmııtır. Hasta, sar'a nöbetlerı a~ 
ımda mangalın üstünde yanmaya il" 
lamış, alevler içinde ayılmıştır. ı<:e 11 
diainin imdadına yetişenler, devr~e e 
mangalı kaldırmışlar, yangının öniitlıı 
geçerek, birçok yerlerinden wtur.. 
hastayı da söndürmüşlerdir. va i 
polise bildirilmiş ve çağmlan sı~ 
imdat otomobilile Sabri hastaner 
kaldırılmıştır. Vak'alarm ikincisi ıta• 
ha fecidir: Orta köyde Papazoğlıı ff" 
kağında 33 numaralı evde oturan şe
rif, dün evindeki merdivenden iner" 
ken sar'ası yüzünden yuvarlanınıŞ~ 
Düşmede biçarenin çenesi dağıltrı 11 başı çok fena bir halde yarılmış. kol~ 
çıkmıştır. Şerif, ifade vercıniye~.c 
bir halde Beyoğlu hastanesine goll" 
derilmiştir. . 

• Dün, Şehremini taraflarında dıP 
lomasız ebelik yapan bir kadın ya~ 
lanmıştır. Beyazıtta Soğanağa ıııa 
lesinde Simkeş cami sokağında 1 rıll'r 
maralı evde oturmakta olan 57 yı 
larında Fahriye ayni mahallede ?t~ 
ran Hediye adındaki bir kadını dogıı ~ 
mak istemiş, bunun için bazı iht'te 
tertibat almıştır. Vak'adan polis.,. 
haberdar edilmiş ve hakikaten or8r 
gidildiği zaman 8 aylık bir kız Ç~~ 
ğunun doğurtulduğu görülnıüştil' 
Diplomasız ebelik yapan Fahriye t1I" 
tulmuı, tahkikata başlanmıştır. ,,-

• Dün saat 18,30 sularında Ak Ot 
raydan Beyazıda doğru giden şof 11 
Hikmetin idaresindeki 2308 nuıııar~ 
otomobil, Laleli caddesinde · Şill<. 
adında birisine çarpmış ve adamclg" 
zın sağ ayağını kırmıştır. Suçlu ~ 
tulmu§, Şükrü de Cerrahpaşa hıtt 
-cıin~ kaldırılmıştır. 

• Otedenoeı ı --·~-.oı;~ :Malh" 
memuru süsü vererek bırÇ011. w-ıı.C' 
leri dolandıran Muharrem Münir lr 
minde bir sabıkalı tutulmuştur lıi"'. 
harrem, §İmdiye kadar bazı safdiller' 
"tahsildarım I" diyerek kandırrnıJ ~ 
sahte makbuzlar vererek bir b•~ 
para çarpmıştır. Suçlu, tüzeye vı 
miştir. 

• Dün gece Haliçte bir r.~ .. -'-
1

" 

parçaıanmasııe son oulan -bır kati 0ır 
mu~tur: Haliç Sosyetesinin bir vaP r 
ru saat 19 da Defterdar iskelesi ~ 
ğında bir sandala çarpmıştır. Çarp !o 
ani olmuş ve sandal parçalanrnıft~ 
Sandalcl, etraftan yetişenler tarafı 
dan kurtarılmıştır. ~ 

• Evvelki giin Tepebaşmda ç 
garip bir vak'a olmuştur: Kurtul~ 
giden 168 numaralı ikinci mevki tr;r 
vay arabası yolcularından Leon. b" 
peüstü durak yerine yaklaşan ar~ 
nın zilini bilmiyerek üç defa ça ın 
ve arabayı durdurmak istemittir. J• 
zil çalındığını işiten vatman \'ı.s• eP 
bir tehlike çıktığını sanarak ııeftl rııf 
fren yapmış ve bu gayritabii d~r 
karşısında kapı camları kırılınJ!• Jf•~ 
man kalçasından yaralanmıştır. vo" 
yoktan bir hadiseye sebep olan 
hakkında takibata başlanmıştır• 

• 

Mutfağa airmesile çıkmalı bir ol • 
du. Hemen yatak odaaına dönmüıtü. 
Sağır, donuk bir öfke ile tih'iyordu. 
Bu odaya kendisini orada fena bir 
ıey yapmaktan alıkoymak için dön • 
düğünü hiaaetti Fakat bundan fazla 
kendini tutamıyac&jmı anlıyarak hız 
la odadan çıktı, mutfaia doj.-u "o • 
tarken Tahıin Beyle kartıla•tL A6 • 
kaıında da Şahinde va.-dı. 
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Otomobiller Azahyor 
......... 

-------------------------------------------------------Eti Krallarının Mezarları Gümrüğün 

Geçen Yıllara Nazaran Şoför
ler De, Arabalar Da Az Havalar soğudu 

Yeniden Daha Kıymetli 
Eserler Meydana Çıkarıldı 

Q 
Kadrosu Geldi· 1J' ~ 

Havalar birdenbire soğudu. J stan<a 
bulun hu·ası öyledir. Umulmadık za
manda aertelir. Sanıyorduk ki, daha 
bir eyyam bugünlük güneşlik mevsim 
sürüp gidecek. Hep sandıklanmız gi
bi bunun da boş olduğu görüldü. Ki· 
nıin)e görüşsem bana: 

b A~kara, 4 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Alacaöyükteki 
k af~yata devam edilmekte bulunduğunu yazdığımız Eti kral ve 
raiıçelerine ait olan mezarlardan başka ayni aileye ait birkaç 

~ez~r daha bulunmuştur. Bu hafriyat neticesinde bulunan eser-
e~. şımdiye kadar bulunan eserlerden çok daha önemlidir. Ala
~aoyü~t~ki hafriyatta çıkan tarihi eserler sandıklar içinde bura
ti~··g~.t~~ılmiş~ir. Bundan başka İstanbul Alman Asarıatika Ens
h ~~u uyelerınden bir zat tarafından yapılmakta olan Boğazköy 
a~ ~.1Ya~~ so~a errn~ş~ir .. B~ yıl hafr~y~~ta çr.karıla~ eserler Arke-
121 . .JI ınuzesıne getırılmıştır. Alacaoyuktekı hafrıyat daha bir 

Uddet devam edecektir. 

lstanbuldaki Vakıflar için 
Yeni Direktörlükler 

~.~nkara, 4 (Hususi muhabirimiz bil 
~nyor) - Evkaf genel direktörlüğü 
d .;~urlan maaşlarının tezyit ve tea
l"u u hakkındaki kanuna bağlı cetve
b~k değiştirilmesine ait olan kanunu 
l3 u u!11~t bugün Kamutaya vermiştir. 
t·~~ layıhaya göre yeni cetvel Birin
,,1 tnunda tatbik edilecektir. Yeni cet 
t:kın tatbikı dolayısile, açıkta kala
litı:~rnurlann as;ık maaşlarile, teka
tij ıkranıiyelerile maaş faslı tefer-

~tından verilecektir. 
liğ" stanbuldaki vakıf işlerinin geniş
g 1 ve varidat kaynaklarının çoklut: hasebile buradaki işlerin bir direk 
rn r tarafından idaresi çok müşkül ol
to af!a beraber, kadrosu diğer direk
Wr Uklerle ölçülemiyecek kadar bü
k k olduğu halde, istenilen muvaf!a
~Cti temin edemediği şimc'lhı• 1·-
. r Yapılan t .... ul#.:oen anlaşıld•ğı 

~ıh •• ı ... ı.atanbuldaki vakıf varidat 
is arnakJarından daha çabuk ve çok 
n tıf~de edilmesi ve yeni vakıflar ka
v un_ıle Evkaf idaresine verilen yeni 
l azıfelerin en ziyade ala.kah olduğu 
~ta!1~u.lda da ehemmiyetle yapılabil-

esı ıçın lstanbul Evkaf Direktörlü-

l>i;:.n~ara, 4 (Hususi muhabirimiz 
~oğ ırıyor) - Ankara Dil, Tarih ve 
fe,/~.~~~ Fakültesi için latince pro• 
t-arı r ugune Rodin'in getirilmesi ka· 
_.ak l§~!rılmış ve mukavelesi yapıla
~Çindgonderilmiştir. Fakülte bu ay 
iten· e dersler-e başlayacaktır. Fakül· 
tlııı~n daliili bütün hazırlıkları yapıl
ltale~h ·Nehari olarak devam edecek 
ltı~a ın kayitleri daha bir müddet 
ltaffa~aktır. Konya saylavı Ali Mu
lıire~r :u İbrahim Necminin fakillede 
~tld· rsü almalan kuvvetle muh
' .F ır. 
le}'liakiiite için bu yıl alınacak kırk 
lenlll t~lebenin imtihan evrakı ince • 
tallla e tedir. Kazananlar yarın ak
lıtha .kadar anlaşılacaktır. Fakülteye 
tltl ~ı olarak devam için başvuranla-

Yısı yüzden fazladır s 

ğünün her biri ayni salahiyeti haiz 
Istanbul Başdircktörlüğü ile Beyoğ
lu ve Kadıköy direktörlükleri olmak 
üzere üçe tefriki kararlaşmıştır. 

Beyoğlu ve Kadıköy direk~örlükle
rinin her biri kendi dairesine ait iş
lerden mes'ul olacak ve yalnız çok 
ehemmiyetli olan tahsilat ile, bilhas
sa ekalliyet vakıfları işlerinde htan
bul Başdirektörlüğünün mürakabesi
ne tabi olacaklarıdır. 

Bundan başka yeni cetvelle A:ıka: 
ra Evkaf Direktörlüğü kaldırılmakta 
ve bu direktörlüğe ait işler merkez 
teşkilatı içine alınmaktadır. Merkez
de bir tahsilat ve varidat direktörlüğü 
ihdas ve bir idare meclisi teşkil olun
maktadır. Neticede kadrolara memur 
:ı ~ ....... \lııuıı!l uımayıp bılakis mıkdar 
ve adette tasarruf temin edilmiş ve 
maaşlardan senelik 17 bin küsur ve 
daimi müstahdemler ücretinden de 
20 bin lira kadar tasarruf yapılmıştır. 
Layiha ve buna bağlı cetvelin önü
müzdeki günlerde Kamutayın alakalı 
encüm~nlerinde tetkikine başlanacak
tır. 

Şan 
Profesörleri 
Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Ankara Musiki Mual
lim Mektebi şan profesörlüğüne Ber
linden çağmlan profesörler şehri
mize gelmiş ve işlerine başlamışlar
-dır. Bunlardan F . R. Preis daimi o
'1arak kalacaktır Yon. Lochman an
'Cak iki ay için şan profc5örlüğü 
yapmayı taahhüt etmi§tir. Von Loch
man Berlik Yüksek Musiki Akade
misi şan profesörlerindendir, 

T elaviv panayırmda Türk . 
pavıyonu 

Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Filistinde Telavivde 
iki yılda bir kurulan arsıulusal ser
gi bu yıl 30 Nisanda açılacaktır. 
Komşu memleketlerin de iştirak 

l(•b ettikleri bu sergide memleketimizin 
1 rit fiyatları yeniden temsil edilmesi henüz resmi surette 

.....___ tetkik edilecek kararl-aştırılmamıştır. Yalnız iştirak 
.\-,___ edildiği takdirde her yıl yeniden 

t>ııdr~ara, 4 (Hususi muhabirimiz yaptırmak külfetinden ve masraftan 
~a~Y~r~ - Kibrit şirketi mukave- kurtulmak için orada daimi bir pa
\inc es.ının 11 inci maddesi muci- viyonun yaptırılması etrafında alaka
~l~ kıbrit fiyatları yeniden tetkik lı daireler bu işi etüt etmeğe başla-

~=ir=.======================mı==ş=l=ar=d=ı=r·===================== 
l(öy Kadmları Çankayada .. 

(liıtnkara, (Özel aytarnmz bil
olar or~ :- Geçit resmine atlı 
lard ak ış~ırak eden köylü kadın
tini an dordü, Atatürke tazimle
için sunmak ve bayramlaşmak 
l{öy~~ankayaya gitmişlerdir. 

~, .Yaverlik dairceinıde 

izaz edilmişler, Yaver Cevdet 
kendilerile görüşerek ihtisasla
rını dinlemiştir. Bayanlar, Ata
türke sağlık dileyerek Çanka
yadan ayrılmışlardır. Yukarıki 
resim

1 
bu ziyareti tesbit edi-

9GI°• 

Ankara 4 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Gümrük ve İnhisarlar 
Bakanlığı yeni teşkilat kanununa gö
Te hazırlamış olduğu İstanbul Güm
rük başdirektörlüğü kadrosunu bu
-gün İs tan bula bildirmiştir. Yeni kad. 
ro ile İstanbul ve Galata ithalat güm 
't'Üklerinde birer tane daha muavinlik 
·ile paket gümrüğü, yolcu salo~u ve 
satış direktörlükleri ihdas edılmek
tedir. Şimdi bu muavinlik ve direk
törlükler kadrosu mevcut olmadığı 
halde mevcut kadrodan artırılan me
murlar tarafından görülüyordu. 

Bakanlık yeni kadro ile İstanbul 
Gümrüğü başdirektrlüklerinde müm
kün mertebe yüksek memur kulla -
nılmasma karar vermiş ve iyi randı
man alınacak olan bu memurlarla İs
tanbul kadrosunun daha dar olması 
neticesine vararak kadroyu küçült
miiştür. Bakanlık bu sebeple İstan
bul kadrosunda alelade memur ma
aşlarını en az 20 lira olarak tesbit 
-etmiş, bilhassa muayene mem~rları
na ehemmiyet vermiştir. Yem kad
roda 20 lira maaştan az yalnız bir
kaç ehemmiyetsiz memuriyet bırakıl
mıştır. Bakanlık 20 liradan az maaş
lı olan memurların açıkta kalmama
sını temin için bu kadronun tedricen 
tatbik edilmesini ve bu küçük me
murların Bakanlıkça sıra ile başka 
yerlere nakledileceğini İsta.nb~l ?Um 
rük başdirektörlüğüne bildırmıştır. 

Eti Bank 
Faaliyete ge~iyor 

ı Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Eti Bank Birincika • 
nunda faaliyete geçecektir. Banka
nın genel direktörlüğüne Ekonomi 
Bakanlığı Endustrı şube:1i ~~nel di
-ııektörü llhami Nafizın tayini karar
laşmıştır. Kanun mucibince Kam•ı • 
tay bütçe ve ekonomi encümenleri 
üyelerinden teşekkül edecek banka 
genel heyeti, Başbakanlık rarafından 
önümüzdeki günlerde toplanmağa 
davet edilecektir. 

Gümrükler Genel 
Direktörlüğü 

Ankara, 4 (Hususi muhabırimiz 
bildiriyor) - Gümrükler Genel Di
rektörlüğüne vekalette bulunan baş
müfettiş Mahmut Gündüzün, Güm
rük Bakanlığı teftiş heyet,1 başkanlı
ğına da vekalette bulunan başmüfet
tiş Muammerin tayinleri Ali tasdike 
arzedilmiştir. 

............................ --------~---
KUÇUK ANKARA 
HABERLERi .... 

• • Ankara, 4 (Tan) - Avrupaya 
gidecek talebenin imtihan e~ra.kı 
Kültür Bakanlığınca incelenmıştır. 
Kazananlar yarın ve yahut öbür gün 
alakadarlara bildirilecektir. 

• Ankara 4 (Tan) Finans Ba
kanlığı tetkik bürosu raportörlü~üne 
bütçe ve kararlar müdürü Fahrı ta-
yin edilmiştir. . 

• Ankara, 4 (Tan) - Faiz ve dı· 
vidant mukabili dış memleketlere 
çıkarılacak mal kıymetlerinin .taka~ 
heyetleri tarafından tesbit edılmesı 
Ekonomi Bakanlığınca kararlaştırıl
mıştır. 

•Ankara, 4 (Tan) - Bir İspanya . 
ticaret evi memleketimizden tütün 
aimak istediğini, kendisine bu iş Ü· 
zerinde çalışan firmalarm tanıtılma· 
sını Türkofisten rica etmiştir. 

Zecri Tedbirler 
Ve Biz 

[Ba§ tarafı 1 incide] 
öğleden sonraki toplantısında 
Başbakan İsmet lnönünün grup 
üyelerine izahat vermesi kuvvet 
le muhtemeldir. 

Tecim durumumu~ mu
ta::zarnr olmıyacak 

Ankara, 4 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Zecri tedbir
lerin taraf rmızdan tasdikı halin
de, bunun İtalya ile olan tecim 
durumumuza ne gibi tesirler ya
pabileceğini tetkik ettim. Bu te
sirlerin ltalyaya olan Türkiye 
ihracat maddelerinden pek cüz'i 
bir kısmım alakadar ettiğini öğ
rendim. İhracatımız bu zecri 
tedbirler aynen tatbik olunsa 
dahi, mutazarrır olmayacaktır. 
İtalya ile aramızda klering an
laşması olduğuna göre, Uluslar 
Sosyetesinin kabul ettiği esas
lar dahilinde l talyaya sevkedi
!ecek mallarımızın bedelleri 
Türkiyedcki 1 tal yan matlılbatı 
ile ödenecetkir. 

Ticaret Odasının ve Belediyenin 
yaptığı istatistiklere göre, Istanbul
da hayat tU son on yıl içinde, en 
fazla 1930 - 1931 yıJlannda pa -
hahlanınıttır. O senelerin gıda, gi
yinme, ıaınma, oturma madde ve 
vasıtalan en yüksek rakamları gös
termektedirler. Bilhassa 1931 yılı 
pahalılık itibarile en yüksek nokta
sına varmıttır. Fakat, rakamlar yi
ne gösteriyor ki, o senelerde piya
sada tedavül eden para daha çok
tu. Ortada dönen paranın birden 
kaybolmasına, §ehrimizde yeni a
partıman yaptırmak salgını da se
bep olmuştur, denebilir. Yine ista
tistikler göstermiştir ki 1931 yılın
da tehrhnizdeki inşaat, daha evvel
ki senelerin bir miııli fazlasına çık
mıı ve ondan sonra da her yıl, art
makta devam edegelmiştir. 

Otomobiller azaldı 
Parası çok olan lstanbullular 

1931 yılında otomobile çok binmit
lerdir. Daha fazla zengin olanlar, 
yine o yıl, hususi otomobiller almıt
lardır. 1931 yılında lstanbulda it
liyen taksi otomobili sayıaı 1347 
idi. Yine o yıl latanbulda 773 zen
gin veya :meraklı, kendi arabagını 
dağdan atırıyordu. O yıl lstanbul 
sokaklarında mecmu itibariyle, 
2120 otomobil korna öttürüyordu. 

Bu rakam bugün, çok azalmıt, 
yuvarlak hesap 1000 eksilmiıtir. 
lstanbulda otomobil gün geçtikçe 
azalıyor. Bugün lstanbulda 770 
taksi, 530 kadar da hususi otomo
bil vardır. 

Alakadarların da söylediklerine 
göre, lstanbuldaki otomobil aayısı, 
bu gidiıle, günden güne de azala
caktır. Nedense artık lstanbullu
lar, çok otomobile binmiyorlar. Şu
rasını aöyliyelim ki, bugünkü oto
mobil sayısı dahi, piyasanın genel 
durumuna göre, yine fazla gelmek
tedir. Birçok toförler, çok gün ara
balarını garajdan çıkartmamakta
dır. 

Şoförler diyorlar ki: 
-lş sabası çok daralmıştır. Eski 

miişlerilerin hiçbirisi yok .. Bekleme 
yerlerinde, gün olur ki akıama ka
dar bekleriz, hiçbir it yapmadan, 
arabayı garaja çekeriz. Tramvay 
yolcuları eskisine nisbetle çok art
tı. Kimse otomobile binmiyor. Mec
buri ve acele iti olmıyanlar, tram
vayı tercih ediyorlar .. , 

Gece ::zamları tarih oldu 
OtomobiJlerin taksi saatleri, Be

lediyenin pazarlığı kaldırıp ilk sa
at Ücretini teabit ettiği gün gibi 
duruyor. Şoförler ücret meselesi 
hakkında ıunları söylüyorlar: 

- Saat açılınca, evveli 26 kurut 
yazıyor. Sonra da 2 ıer kurut ar· 
tar Fakat emin olun ki bu ıekil da
hi bizim karnımızı çok doyurmu· 
yor. İt böyle iken biz, artık saati 
çok az kullanıyoruz. Pek daha ucu
za müıteri tatıyoruz. Günde meaeli. 
bet sefer yapan bir araba, emin o
lun ki, belki iki aeferinde saatle İt· 
lemit, diğerlerinde pazarlık yap
mıttır. Hele gece zamları bütün bü
tün tarihe karı§h, saat ondan aon
ra, değil 25 kurut gece zammı al
mak, aksine yinmi beı kurut daha 
ucuza götürüyoruz. Müıteriler de 
alıttı. Ayağını arabaya atarken pa· 
zarlığa baılıyor. Sirkeciden Taksi
me 50 kuruta gidiyoruz. Hele gece
leri, Taksimde 50 kuruta Şitli, Be
tiktat. Maçka diye avazımız çıktığı 
kadar bağırıvoruz da kimse dönüp 
yüzümüze b~kmıyor. Halbuki saat 
heaabı çalıtsak, tabii çok daha ala
cağız. Alaeağız ama, o vakit te hiç 
müşteri bulamıyacağız.,, 
Yaptığımız tetkikata göre, eski

den otomobil işleten, birçok kimse
ler, toförler kendilerine baıka İt 
bularak bu saha'1an çekilmitlerdir. 
Diğer taraftan. pİyaaada evvelce 
oldnf'i.u gibi, ,ık taksi otomobilleri 
görülmemektedir. Bir garaj sahibi 
şunları sövlüyor: 

bir hal almağa başladı. Belediye 
bu tehlikeli vaziyetin önüne geçti. 
Taksi tipi tayin edildi, birtakım 
şartlar kondu. Bundan aonra, yeni· 
den taksi iıletmek üzere müracaat 
edenlerin arkası kesildi. Şimdi pi -
yasaya yeniden takai gelmemekte
dir. lıliyen arabalar hep, eskidir.,, 

Hunıai arabalar 
1ktisadi buhran da fÜphesiz oto

mobil sayısını gittikçe azaltmakta
dır. Sokaklarda hergün yeni yeni, 
kübik, hususi otomobiller görüyo
ruz. Bu vaziyet karşısında, taksile
rin de azalmasını, hususilerin ço
ğalmasına hamledenler var. Halbu
ki bu görüı yan'l'f •. Yukarda rakam 
)arla göaterdiğimiz gibi hususi ara. 
balar da mütemadiyen azalmakta
dır. Hergün yeni çeıit hususi ara
balar görmemizin sebebini otomo
bil sahipleri §Öyle izah ediyorlar: 

- Yeni otcı:mobil alanlar, yeni ve 
aon model markaları tercih ediyor
lar. Sonra, eski arabası olanlar, 
bunlan aatarak, üzerine para ilave 
etmek suretiyle yeni araba alıyor
lar. Hususi arabalar mütemadiyen 
yeni olarak görünüyor. Her yeni a
raba piyasaya yeni bir araba ili.ve
si demek, değildir.,, 

Şoförler Cemiyeti 
lstanbulda otomobilciliğin bu va

ziyeti alması. ıüphesiz, bir kısım 
devlet ve belediye resimlerinin de 
azalmasını mucip oluyor. Fakat, bu 
iıte en çok zarar gören, ıoförler 
cemiyeti olmu~tur. J::ski p a rlak se
n el erde cemiyete 4000 - 4500 ;.za 
'yazıtmııh. Bunlar her ay muntazn. 
man taahhütlerini yapıyorlardı. Ce
miyet canlı, faal bir halde idi. Ai
datını muntazaman veren, yalnız 
400 - 500 toför kaldı. Tabii cemi
yet, çok az bir para ile hiçbir it ya· 
pabilecek vaziyette değildir. 

Şoförlerin de anlattiklarına göre, 
cemiyet idare heyeti yeniden seçil
miıtir. Bu heyet lstanbuldaki oto
mobil, toför vaziyetini incelemekte, 
bir çalı~ma programı yapmaktadır. 
Eski 4500 kayıtlı azanın belki 3-4 
bini bugün piyasada çalışmıyor. 
Mesleğin en sebatkar ve hali. piya-

- Havaya da ne dersin? Diye so-
ruyor. • 

Ne diyeyim a kardeı? Benim sö • 
zümle oturup kalkmıyor ki; bir şey 
diyeyim. Yoksa denecek neler var. 
Bir kere böyle yinni dereceden seki:ı 
dereceye inilir mi?. Bu ne kübik şey ... 
dir! Sonra htanbul ~ibi kaldırımı az 
toprağı bol bir !ehire böyle sulu sep
ken yağıtlı hava yakışn" mı? 

Ne oturduğumuz, ne çalıştığımız 
yerlerde ottan ocaktan haber yok! 
Isınmak için yumruğumuzu sıkıp de
liğine hohluyoruz. Daha ne diyeyim? 
Manavlarda üzüm, karpuz, ağaççile
ği; zerzevatçılarda taze bezelye, Ay
te kadın fasulyesi, salatalık aatılır • 
ken sıkılmasa kar yağacak. (Pek te 
üstüne vannıya gelmez. Sıkıimıyaca
ğı da tutar). Geçende arkadaşlardan 
biriai rasathaneye aonıyor: 

- Efendim, "caba havalar arblc 
iyiden iyiye bozdu mu? 

Rasathane, kendine özel fenni va
kar ile: 

- Daha paatırma yazı var .• Di • 
yor. 

Eyvah müneccim başı • dese birisi • 
eğer işimiz ona ka1dise yandık mar. 
mara çırası gibi. Çünkü o dediğin 
pastınna yazı değil, pastrnna ayazı. 
dır erenler agah olalım! Bununla be
raber Allahtan umut kesilmez. Yılba
ıına kadar daha çok güzel havalan ::
ınız olacak. Gerçi Kehtanede kuzu 
yenecek hu-alar değil amma H üriyet 
tepesine kadar hani şöyle gezinti ya• 
pılacak güneşli günlerimiz olacak. 
Olacak amma ben bir kere sinir
lendim .. Çünki kiminle görüşsem: 

- Havaya ne dersin? 
Diye sorar. Be kuzuın (bu kuzular 

hiç büyümezler!) her şeyi öğrendin, 
yahut herşey hakkında fikir verebil
diın de bir hava mı kaldı? Oyle ise o
nu da bilmeyiver de nazarlık a-ibi bir 
o cahilliğin üstünde kalsın. 

B. FELEK 

Bir tashih 
. ~~nkü nüshamızda, su ikast işi ile 
ılgıh olarak Payasta 18 kişinin ya
kalandığı ve Suriyedeki eski zab itle
rin Atatürke teessür telgrafı çektik
leri halckında iki haber vardı. Tan'ın 
tamamen hususi kaynaklardan öğ
rendiği bu haberlerden birisi tashih 
hatası olarak Antakya yerine An
talyadan bildirilmiş gibi, diğeri ise 
Anadolu Ajaps•ndan verilmiş gibi 
gösterilmiştir. L üzeltiriz. 

sada çalışan azası yeniden kayde
dilecek, onlara yardım yapılacak. 

Son nüfus sayımında, lstanbulun 
nüfusunun 50 bin arttığı anlatıldı. 
Buna rağmen. İstanbul halkının git
tikçe az otomobile binmesi, yalnız, 
son derece tasarrufa alıştığından 
dolayı ise, allnılamalıyız. -R. F. 

FOTOGRAFINIZI 

KARAKTER1N1Zl 
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SOYL1YEL1M 

Cil. Besim ömer 1 

Hakiki bir cntellektüel alim kafa
sı.. Sa~ gözü not ettiği mevzuu ala

ka ile bulmak için 
bir yığın lüzumsuz 
şeyler arasında 
kendisine yol aç
mak ister gibi 
görünüyor. Sol gö 
zil ise kuvvetli bir 
düşünce ile sağ 
gözün müşahede

sini arkalıyor. Bi
zim intizamsızlık 
gördüğümüz yer
de o, intizam bu

luyor. Ağzı, düşündüklerini söylemek 
ten çekinmez. 

Dr. neşet ömer 
Yüksek alnı, çekingen bakışı, çeh

resinin hatları, şahsi mesaisini eöste
riyor. Beynini iş

leten bir adamdır. 
Kendi branşında 
bir şöhrettir ve bu 
şöhreti benimsedi
ği anlaşılıyor. Has 
talık karşısında ~
ğır başlı bir ha
kimdir, vay o has
talığın haline !Dün 
yayi unutan dal· 
gm alimlerden de
ğildir. Vazife ve 
mecburiyetleri olmasa, siyasi sahada 
bir rol almaktan da hoşlanacak. 

Resimlerinizi Gönderiniz, 
Sorbon Universiteai Psikoloji gru· 

pu sekreteri Jean Carteret'nin kendi
sine venliğimiz fotoğrafiler üzerinde
ki tahlilleı-ini bir haftadanberl neşredi 
yoruz. Fransız aliminin hiç tanımadı
ğı İnsanların fotoğrafilerine bakarak 
yürüttüğü hükümlerdeki isabet, hay
ret verici bir a~cededir. Bu fikrimi
ze okuyucularnnı:ı:ın da iıtirak etmek
te olduğunu, aldığımız mektuplann 
çokluğundan ve bu isabete inanarak 

kendilerinin de fotoğrafilerini yolla. 
mak suretile şahıalanna ait tahliller 
yapılmasını İatemelerinden anlıyoruz, 
ıimdiye kadar gazetemize gönderilen 
fotoğrafiler binleri 8fl1ll! ve Jean Car
teret'nin tahlilleri bu auretle büyük 
aliıka uyandınnıştır. Bu fotoğTafiJere 
ait tahlilleri elimizdeki methur adam· 
lar tahlilleri bittikten aonra ve bize 
gönderme sırası ile ıazelemizde neı· 
re batlayacağız. 

- Bundan üç dört sene evvel pi
yasada geniı, sık otomobiller var
dı. Taksi sahipleri biribirleriyle ya
nş eder gibi, hergün biraz daha 
lüks. şık otomobil piyasaya çıkarn--
lardı. Tabii bu suretle milli ser· gönderiniz, 
vetimiz miitemadiyen dışarıya gi -

Fotoğraf in izi 
karakterinizi divOTdu. Gitgide, taksi arabaları söyliyelim r 

büyükaermayenhi~e~~n~le~n- '•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· de topfanmaia. otomobmer lüJu ıı •" 
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No. 23 Yazan: Ziya ŞAKIR 

Cinci Hocanın Kara Çelebi 
zadeye damat olması lstanbulda 
büyük bir hadise olmuştu 

'I 
ı 

~ . i 
1 ~ 

~amurun, ayrıca birdeva olduğunu 1 (Civan Kapıcıbaşı) namiyle .maruf 
Cinci hocanın da tasdik etmesi, padi- Mehmet Paşayı, Valde Sultanın niçin 
§ah lbrahimin daha ziyade hoşuna istediğini hissetmişti. Mehmet Paşa, 
gitmişti. genç ve güzeldi. Silahtar Yusuf Pa-

e şa gibi o da Valde Sultanın himaye-
-Şekerparenin emekleri boşa gitmemiş sile sarayda yetişmiş; pek kısa bir za 
ti. El altından yaptığı teşvik ile (Ka- man zarfında (has oda ağaları) def
ra Çelebi zade Mahmut Efendi) ha- terine kaydedilmişti. (Rüstem Paşa) 
Tekete gelmiş; araya koyduğu birçok ailesine mensuptu; ve bir Sultandan 
v;:sıtalarla, kızını Cinci Hocaya ver- doğmuştu. Bu genç ve yakışıklı (Has 
rnişti. oda ağası) nr seven, sadece Valde 

Cinci Hocanın Kara Çelebi zadeye Sultan değildi.Saray kadınrarının bir 
damat olması, lstanbulda oldukça mü çokları da ona gönül vermişlerdi. Bu 
h im bir hadise teşkil etmişti. Çünkü genç ve güzel sultan zadenin tez za
bu zat lstanbulun en maruf ailelerin- manda Kapıcıbaşı olması, onun mev
'Clen ve (ulema silki) nin de kiini saray haricinde de yükseltmiş
t:n şerenilerindendi. Kızı da, emsal- ti. Onun için, Sadrazam Kara Mus
tiiz derecede güzeldi. Onun için bu tafa Paşa onu çekememiş; Mısır va
ızdivaç vak'ası bile Cinci Hocanın }iliğine tayin ettirip göndermek sure
( san'atindeki mahareti) ne atfedil- tile lstanbuldan uzaklaşmasını temin 
miş: bilhassa ülcma ve asilzadeler etmişti. 
arasında: (Henüz taze civan iken Kapıcıba-

- Vay gidi herif, var •. Ne yaptı, §ılıktan) Mısır valiliğine çıkarılan ve 
ne işledi. Karaca Çelebi zadeye de Mirmiran rütbesile de (Paşa) lık ün
efsun eyledi. Ağzını dilini sihirle bağ- vanına malik olan Mehmet Paşa, bu 
ladı. Nihayet ol dilrüba kızını aldı. mcmurivcti büyük bir nimet bilmiş, 
Gayri bu heriften korkmak gerek. sariıy hayatına 1ercih eylemişti. Mr-

Sözleri, kulaktan kulağa gezmic;ti. sır, o tarihte de bir zevk ve sefahat 
Bu dedikodularla meşgul olanlar, membaı idi. Genç vali, bir taraf tan 

lıaksız değillerdi. Çünkü Cinci Hoca bu zevk kaynağından kana kana se
gibi aslı ve nesli malCım olmayan, fahat Farabınr icerken, diğer taraftan 
~ahsıruia hiç bir kıymtt ve meziyet da irtikab ve irtişa ile büyük bir ser
bulunmayan ; bütün ikbal ve saadeti- vet elde etmişti. Ve üç senelik ha ya
ni, ancak ve ancak hile, desise ve du- tı, böylece ikbal ve saadet, neş'e ve 
•b::ıra ile kazanan bir adamın; böyle şetaretle ~eçmişti.Tali ve kaderin her 
asil bir aileye damat oluvermesi, ha- yüzden lUtfuna uğrayan Allahın bu 
k ikaten üzerinde durulacak ve düşü- bahtiyar kulu, Mısırda da yükseldik-
nülecek bir mesele idi. çe yükselmişti. 

Fakat tali; ne bu fikir ve mütalea- Sadrazam Mustafa Paşa, bu genç 
lan, ne de bu kupkuru dedi kotluları rakibinin hayatını uzaktan uzağa mü
cıin1emiyordu. (ülema) nın ve (asil- rakabe ediyor, onun günden güne kes 
zadegan) ın istihfaf etti'ği Cinci Ho- bettiği şöhreti bir türlü hazmcdemi
ca, her gün taliin bir lutfuna mazhar yordu. NihaY.et ona bir darbe indir
oluyor; her gün, devlet kuşunun ka- mek istemiş; Karadenizdeki (Azak) 
natla:ı üzerinde biraz daha yükseliyor kalesinin behemahal alınmasına 1ü - ~ 
cu. zum göstererek, kalenin fethine, Meh 

Hocaya doğrudan doğruya (Sihir met Paşayı memur ettirmişti. 
ve efsun) atfedenler, aldanıyorlardı. Mehmet Paşa, gençti. Bilhassa 
Hocanın bütün san'ati, zekasından ve harp işlerinde, katiyen tecrübesizdi. 
hadisatı bir anda kavrayışından iba- Bu işi beceremiyecek; o zaman, ya 
retti. Netekim, devlet işlerine de çar- gözden düşecek veyahut, kafası kesi
çabuk akıl erdirmiş; bunda da mu- lecekti. 
vaffakıyetler gösetrmişti. Fakat tali, bu sefer de Mehmet 

En büyük muvaffakıyetlerinden Paşadan lutfunu esirgememişti. Bu 
biri, yeni Sadrazam tayini meselesi genç kumandan, henüz Azak kalesi 
idi. Zavallı Kara Mustafa Paşanın fe- önüne varmadan düşman, kaleyi ter~ 
d bir şekilde katli üzerinden, henüz ketmiş, çekilmişti. Mehmet Paşa, mu 
birkaç saat geçmişti. Saraydan gelen zaffer bir kumandan gibi kaleye gir
Baltacılar kahyası Hocaya gelmiş: miş; ve kalenin anahtarlarını, bir za-

- Tiz, Saraya buyurun Sultanım. ffr mektubu ile Padişah lbrahime 
Valde Sultan Hazretleri davet eder- göndermişti. 
Jer. Sadrazam Mustafa Paşa, hiç ümit 

Demişti... Hoca, bu davetin mana- edilmeyen bu hadise karşısında sar -
tsını derhal hissetmiş, ve de.-iıal Sa- &ılın.akla beraber, yine metan.etini 
raya koşarak Padişaha görünmeden kavbetmemisti. Artık pek fazla kuv
doğruca Valde Sultanın huzuruna vetlenen rakibi:ıi tekrar Istanbuldan 
&irmişti. uzaklaştırmak istemiş; Padişah lbra-

H oca hislerinde aldanmamıştı. Çün hime: 
·kil Valde Sultan şu suretle söze baş- - Devletlu Sultanım! .. Şam eya
lamıştı: • etinde tahsil olunacak külli mal var-

- Efendi! .. Bu koca Arnavut, kat- dır. Ama bir müdebbir vali bulunup, 
Je müstahak oldu. Eğer biraz daha F;Önderilemez. Eğerçi Mehmet Paşa 
t:ağ kalsaydı, alem harabe varacaktı. kuluna Şam eyaleti ihsan buyurulur
·lmdi, bir müdebbir ve gslanma sadık sa, hazineye külli medarı olur. 
v ezir gerek. Ben, bizim(Civan Kapıcı Demişti. 
başı) olsun, derim. Kendisi, halen Padişah lbrahimin kulağına , (mal 
Şam valisidir. Kapımızda yetişmiştir. ve para) sözlerinin girmesi kafi gcl
Her ne kadar genç ise de, devlet umu mişti. Hiç düşünmeden: 
.tuna vakıftır. Bizlere sadakati vardır. - Tiz, verdim. 
·Ve hem dahi Sultanzadedir. Herhal- Demiş; ve derhal yazılan fermam 
ele aslanıma hizmeti memuldür. Biz imza eylemişti. 
böyle münasip görürüz, siz ne huyu- Mehmet Paşa, bu sefer de (Şam)a 
rursuz. gitmişti. Ve, bu vaziyetten de hiç şi-

Zeki Hoca, Valde Sultanın bu söz- kayet etmemişti. Çünkü bu şirin bel-
lerinden vaziyeti der1hal kavramış: dede kendisine bir (cennet) hayatı 

- Devletlu Sultanım!. Elbette mü temin eylemişti. Mustafa Paşa, lstan
nasip olur. Amma, bu işi tacil gerek- bulda rakiplerinin endişesiyle muzta
tir. Belki SaadetlCi Hünkarımızm nab rip ve endişeli bir dağdağa içinde çır 
zına girerler; mührü şerifi yine o mu- pınıp dururıken: Mehmet Paşa Şam
'annit Arnavut gibi bir dik ba§lUya da, mermer frakıyclerinden billur gi
verdirirler. Yarayın; ben huzura çıka bi sulu dökülen kaalarda kafuri renk 
yın. Sultanımın arzusuna bir çare ara- 1i Şam dilberlerinin (yaleyil) sadala
'Vln.Cevabını vererek, Silahtar Yusuf rile mest oluyor; sabahlara kadar de
Paşanın odasına doğru yollanmıştı. vam eden içki ve raks alemlerinde, 
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: Bu Perşem- MELEK~ 
= be akşamı i 
: SiNEMASINDA ; 

Olen Sevginin Dirilmesi 
Kadın sizin kendisine hizmetçiler ve 
mahalle karılarile ihanet ettiğinize 
kanidir. Bu kanaatle izzetinefsi pa -
ralanan ka<iınla kendi aleyhlerine de 
olsa intikam almış vaziyetinde bulun-

::;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııı ııııııııııııııııııi 

mak için yalan uydurmaktan da çe
kinmezler. Hatta sizi çok acı bir su
rette sarsacak olan oğlunuzu sevmek 

a iddiasını uydurmak bile güç değildir. 
11 Evvela bu noktayı tahkike çalışınız. 

IKLEOPATRA. 
!nsanlar öidüiden sonra <liri1ecek

lermiş. Bunu tecrübe edene rasgel -
medik Fakat ölen segilerinin diril -
diğini tecrübe edenler çok var. Işte 
bir tanesi. 

Aslı olmadığını anlıyacaksınız. O za
man karınızı hakkınızdaki iddiaları -
na karşı tatmin etmeniz lazımgelir. ~ıııııııııııııııııııııııııııııın1111111111111111111111111111111111111111111111111ııd 

: OLGA TCHEKOWA • ADOLF WOHL BRUCK ve ! 
E ( BiTMEMiŞ SErtFOrtl ) filminin artisti LUiSE 1 

s A G L 1 K E ULLRICH'i 1 
O.. G u·. T L E R 1 = Venedik beynelmilel müaabakaaına dahil en iyi filmlerden biri olan! 

Galatcısaraydan Nevin yazıyor: : 1 
"Dört buçuk yıl evvel son de-~ •• ..,_.... _ ~- A R A D 1 G 1 M K A D 1 N -

rece hararetle seviımiftik. Biribiri - V l h ·· -
mi:z;i öyle kıskanırdık ki, bu kıskanç erem iye istira at - ; 
lıkta!" korkarak baloya, dansa, ça- Veremli hastanın en büyük düş- E şaheserinde göreceksiniz. ~ 
ya _/!ıt'!1e:z;; ancak başbaşa kalabile- manı yorulmaktır. Yorgunluk ateş :"lll lllll l lll lllll llll lllll lllll lll llll llllll lll lllll il il il lll il lll il lll il lll llllU
cegımız yerlere giderdik. Benim bir verir, ateşi arttırır. Hastalığı ilerle-
gfin.randevüme geç gitmem onu de- tir. Sonra da veremli adam her şey
lı dwane etmiıti. Bir gün eve gelip den çabuk yorulur. Başka türlü bir 
be'!i bulamayıfı hastalığına sebep hastayı hiç yormıyacak bir hareket, 
oldu. Fakat bir yaz; ayrıldık. Ben bir iş veremliyi çabuk yorar. Her 
birkaç halta onu göremedim. Son - şeyden çabuk yorulmak verem has
ra bafkasile alakadar olarak ara • tahğının daha başında en ziyade gö· 
madım. O da beni unuttu, ben de ze çarpan alametlerden biridir. 
onu. Aradan dört buçuk yıl geçti. 
Geçenlerde bir evde kar§ıla'§tık, hiç 
bir fey geçmemif gibi konuştuk. 
Tekrar buluşmak üzere sözle§tik. 
Beraber sinemaya gidecektik. O -
nun randevüye gelmeyİ§i beni si -
nirlendirdi. Gidip dairesinde bul -
dum, beni aldattığı için kavga ede -
cektim. Hasta olduğunu, o gün, da-

Onun için, iyi olmak, hastalıktan 
kurtulmak istiyen veremlinin her 
türlü ilaçtan, her türlü tedaviden zi
yade ve en önce düşüneceği şey is
tirahat etmektir. İstirahat olmayın
ca vereme karşı ne yapılsa boştur, 
faydasızdır. Her türlü tedavinin te
meli istirahattir. 

iresine bile gelemediğini anlayınca Bunun aksine olarak, veremliye 
sükun buldum. hiçbir tedavi yapılmasa da, yalnız 

Jk · ·· b b kl · istirahat ettirilse bunun tesiri nr.k 
ı gun sonra en onu.. e etfım _,.hür'-~ıJo • • -:cıı zıyade can sıkan, bir-

ve bu aeler de o tıpkı dort b.~c-·4~ çok ilaçlara karşı koyan hastalık a· 
yıl öneelti tein• •• 1.~ecanı goater- • . . . . . 
di. Şimdi yirmi gün oluyor. Biz tıp- lametlerı ~ıle yalnız. ~stırahatle, hıç 
k ·ık ~ l · ·ut k . k d · olmazsa hır zaman ıçm, az çok ha· 

ı ı gun ~r!mdı ~ ıB a al~ ıev~ı fifleşirler, çünkü yalnrz istirahat bc-
ve heyecan ıçın eyız. u ge ıp geçı- d d h 1 - k t b'" 1 k · b. h b' d 'b en e asta ıga arşı a u o ara 
cı ır eves, ır arzu an mı ı aret- b 1 ld y b'ld·- · · 
tir? Benim geçirdiğim maceraları uhunanb •. lne d~ - .u~unuh 1 !.g11 ~ızk ve 

b ·1d•Y• ·b· b d · ya ut ı me ıgımız, er turu uv-o ı ıgı gı ı, en e onun ıe•- 1 . . . k d' 
l · · d l 'l'Ll · · b ·1· vet en toplar, ınsanın kendı en ıne 
erını ve e ı ıR erını ı ıyorum. k · . 

B l 
· L· t 1 t t .. - mu avemetını artırır. un arı ıRl ara a unu up puruz-

•Ü:ı: ve lelıeaiz bir aılıla ~niclen •e
Vİfebilirler mi?,, 

Dört buçuk sene epeyce uzun ve 
kırgınlıkları olduğu gibi bütün bir 
sevgiyi de unutuıracak kadar uzun 
bir zamandır. Siz şimdi biribiriniz için 
büsbütün yenisiniz. Eski sevgililer 
değilsiniz. Biribirinizin yeni haslet -
lerini sezmiş, onları sevmiye başla • 
mışsınız. Onun için buluştuğunuz za· 
man ne siz onun deliliklerini, ne o si
zin maceralarınızı hatırhyacaktır. 

• 

ı~ 

Fakat, istirahat yorulduktan son
ra değil, daha yorulmadan olmalıdır. 
Ateşi olan hastalar ateşleri geçince
ye kadar yataktan ı ; kalkmadan 
yatarlar. Ateşi olmıyanlar da gece 
en az on saat yatakta kaldıktan son
ra gündüzleri de .açık havada bir 
şezlong üzerinde uzanarak yatarlar. 
Orada da istirahat arka üzeri yata· 
rak, bütün adaleleri gevşeterek ta
mam olmalıdır. 

Bu istirahat sırasında söz söyle
mek, bir şey okumak, kederli şeyler 
düşünmek te insanı yorar. Onun 
için saatlerce söz söylemeden, h.ç· 
bir şey okumadan, mümkün olduğu 
kadar keyif ve neşe verecek düşün
celerle yatmak gerektir. 

Hasta olmıyan insanlar böyle ara
lıksız yatmakla zayıf düşerler. Bu
nu gören bazı kimseler veremli için de 
öyle olduğunu sanırlar. Halbuki has 
ta olmıyan insanla veremliyi biribirin 
den ayırdetmek lazımdır Boyuna 
hareket adalelerini işletmek, ötekine 
de hiç hareket etmeden istirahat et
mek lazımdır. 

Gündüz şezlong üzerinde istira· 
hat her defasında iki, üç saat h;, a
ralıksız olarak sürmelidir; sonra az, 
çok uzunca ir m\?ddet kalkıp obturu
lur, konuşulur, bıraz gezinilebilir. Bu 
az çok uzunca bir müddetin nekadar 
olacağını da her veremlinin hekimi 
belli eder. Her halde onun göstere
ceği az çok uzunca müddetten son
ra yine istirahat, büsbütün iyi o-
luncaya kadar istirahat lazımdır. 
Bundan dolay~ veremli hastaya her 
şeyden önce bıtmez, tükenmez sabır 
gerektir, demiştim. 

Lokman Hekim 

Ölüm 

l'"'"' "il i"i"i 1t:l"A"D "l1"'""M"i"L1 L1i"' ""1! 
~ Türk Sigorta Şirketi i 
- -~ Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz· I 
: Sigortaları halle için müsait şeraiti havidir. ; 
- -~ Merke~i iclareıi : Galatcula Vnyon Hanında j 
: Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 1 
: Telefon : 4.4887. 8717 .. 
iiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• 

Afyon Vilayetinden: 
1 - Sandıklı ilçesinde yapılacak 13 S 13 lira keşif be-' 

delli ilk o~ul inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nuldu. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evr~k ~unlardır. E~silt .. 
me şartnamesi, mukavelename, f ennı şartname, keşıf .cet 
veli, plan istiyenler bu ka~ıtları Afyon Kültür Direktör-
lüğünde görebilirler. c 

3 - Eksiltme 2 2 Teşrinisani 9 3 S gününe rastlayat1 
cuma günü saat 15,5 ta daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1O13 liralık 
teminat vermesi bundan başka aşağıda yazılı vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. Bu işleri gördüğüne dait 
fenni ehliyet vesikası, Ticaret odasına kayitli olduğuna 
dair· vesika. • 

S - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede ya" 
zıh saatten bir· saat evveline kadar getirilerek daimi en'" 
cürnen başkanlığına makbuz mukabilinde verilecekti!· 
Posta ile gönderilecek mekt upların nihayet 3 üncü mad· 
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfırı 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Pos· 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6887) 

lstanbul 
lüğünden: 

Kız Lisesi Direktör-

Olgunluk ve mezuniyet yoklamalarında bir derstet1 
kalanların yoklamaları İkinci teşrinin 2 S şi ile 2 8 arasın .. 
da bir daha yapılacaktır. Kız lisesi, ve İstiklal lisesindeıl 
olgunluk ve mezuniyet Hayriye lisesinden yalnız mezıı· 
niyet yoklamalarında bir dersten kalanların, yoklart18 

günlerini anlamak üzere İstanbul Kız lisesine başvur .. 
malan. ( 693 7) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek-

Bir kadın ve üvey oğlu 
Çanakkaleden B. Hekim imzasile: 

"ilk karımdan bir erkek çocu -
ğum vardı. Bugün 22 yafında olan 
bu delikanlıyı da kabul eden genç 
bir kadınla bundan bet yıl önce ev
lenmiftim. ilk senelerimiz; pek iyi 
geçmifti. lstanbulda oturuyorduk. 
Fakat Çanakkale ye geldikten son -
ra ifler deiifti. Refikam beni bir 
hizmetçi kala münasebetimden 
fliphelenerek bana ıon derece ağır 
muameleye bQfladı. Günlerce dar -
gın durdu. Hatta bir dela bQfınt 
alıp lıtanbula, babasının yanına 
kaçtı. Gidip zorla getirdim. Oğlum 
latanbulda tahailini ikmal ile meı -
guldü. ikinci defa benim komşu 
kadınlarla pencereden işaretle§ti -
ğimi iddiaya kalktı. Mahalle içinde 
dedikodular çıkardı ve yine günler 
ce dargın olduktan sonra yanından 
ayrılmıyan dadısı vasıtasile fU ha
beri gönderdi: "Hiı;metçi kızlara, 
mahalle karılarına tene;uül eden o 
pinpon herile acaba ben tene:z;ı;ül 
eder miyim ıanıyor? Ben ona oğ
lunun hatırı için tahammül ediyor
dum. Onunla kendimi avutuyor • 
dum. Amma artık oğlu lstanbulda 
kaldıktan sonra benim de burada 
ifim yok. Gideceğim ve gelmiyece
ğim. En hayırlraı bofanmaktır.,. Ben 
bu sözleri dadının ağzından iıitince 
yıldırımla vurulmufa döndüm, hiç
bir cevap vermedim. Üveyi oğlun
da gözü olan bir kadının nekadar 
aıaiı bir mahluk olduğunu anlatmı 
ya hacet yok. Bununla beraber • -
vimden çıkıp gitmek niyetinde de • 
ğil. Mahkemenin sonuna kadar onu 
annesine yollasam aleyhime mi n • 
lur?,, 

Komutanlarımızdan rahmetli Ge
neral Dervişin kayınbabası Bay Rı
zanın küçük kardeşi Karaferye ileri 
gelenlerinden Hacı Şekibin oğlu Mus 
tafa Şekip, çektiği hastalıktan kurtu
lamıyarak, yapılan bir ameliyat neti
cesi Alman hastanesinde ölmüş
tür. Ailesine başınız sağ olsun deriz. 

törlüğünden: 
·1 .. ıe 

1 - Kapalı zarf usuliyle 50 X 70 eb'adında elektrı.ı> 
işler 2700 kilo ağırlığında matbaa makinesi. , 

2 - El ile işler 500 kilo ağırlığında kağıt kesme ıtl3 
kinesi ; .1' 

3 - 200 voltluk ceryanla işler Komitatörlü elektrı 

ÖLÜM 
motörü. , . r· 

4 - Basım sathı 30 X40,800 kilo ağırlığında 3 ıne 
da neli pedal makinesi alınacaktır. d ti 

5 - Bu dört parça makinenin muhammen be e 
7 500 liradır. 

Cinci Hoca, hem gidiyor ; hem de felekten bol bol ı:am alıyordu. 
tıyık altından 2'iilüyordu. Sarayda (Arkası var] · 

Karınız kovulduğunu ve sokakta 
bırakıldığını iddia edecek ki, lehinize 
değildir. Fakat böyle bir davaya bir 
dadı tarafından getirilen sözü başlıca 
sebep störüyorsanız aldanabilirsiniz. 

Bahriye doktorlarından kayma
kam Ulu Bay Mehmet oğlu ve ~m
niyet Sandığı revizörlerinden Bay 
Ferit kardeşi Ziraat Bankası Umum 
müdürlük memurlarından Muzaffer 
Enis kısa bir hastalık neticesi Anka· 
ra Nümune hastanesinde ölmüş ve ce 
nazesi Ankara Cebecibaşı mezarlığı· 
na defnedilmiştir. Mevla rahmet ey· 
liye. 

6 - Muvakkat teminat 563 liradır. arı.-
7 - İhale 27-11-935 çarşamba günü saat 15 te ~ 3 .. 

kara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlük binasında ~3 .. 
pılacaktır. Daha fazla tafsilat şartnamede yazıbdı.~· ..... 11e 
rasız verilen şartnameleri almak için idare müdürlugıı 
müracaatları. (3216) (6895) 
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iCMAL J Yarı Resmi Bir Romen 
' 

Y unaniıtanda krallık 
Gazetesi Türkiyenin 

ta~oddHia. ve müfrit kralcılar ta
d :\ ~n bı~~aç ay önce yapılan 
h:rabeale NJım . değiımit olmakla 
Ç•n .. r, Y unanıatanda .-enoy ge
h b rul " yapıldı. Atinadan &'elen 

Politikasını Anlatıyor 

• er er • · · k ~d • araya •ttıra edenlerden 
~ e dokaan aekizfuin krallık le· 
8u, yrey v!"difini bildirmektedir. 
d lua unanıatanda krallıim yiizde d: t ~ ~kiz. aibi bir rakamın ifa. 
•dild'tiiJı kahı~ ekaeriyet ile taavip 
h . ı ıne dehi aayılamaz. Cüm-
dı::1~tçilerin ıenoya ittirak etme
d 1 

.enne delalet eder ki rejimin 
.:t•11neai1le neticelenen darbeden 
)enra.. Japılan teyler kartıunda re• 
d ı::k etmeleri de beklenmiyor· 
): 

1 
lwriyetin ilanından aonra 

t Pı an ıenoy aon iraya müracaat· 
~il ÇO)c farklı obıuıtu. O zaman 
•ttitiia Y~nan ~luau &'•noya iftiralı 
t 1 ·~ cwnhurıyet aleyhine rey ve· ,;ra •nn ni8beti 7iizde kırkı bul-
..:::· O zamandan beri yap!lan 
lla ler, Yunan halkının hiç ol· 
ti aaaa Janaının hararetli cümhu· 
ı:•t taraftan olduiunu ıöatermit· 
• · Bundan anlatılıyor ki ıenoya 
t ~le Yunan uluaunun yan•• işti-
~ •hniıtir. Bunuala beraber, 
~uriyetçilerin ıenoya kartı 
f'l 1 ot Yapmalan, darbeden beri 
.:. en mevcut olan krallıiın hük
f i" de teeaaüa etmeai için lizun 
o'1nen müeyyideyi nokaan bırakmıt 
~Ilı ~z. Artık Yunaniıtanda krallık 

rıvakidir. 

t~b'~~~•tanı rejim değiştirmek 
lal ı unk bir aiyaıal aaraıntıya 
~· ~ıra~anlar, mazeret olarak, 
old urı;yetın memlekete muhtaç 
~ k!u ıatikran temin edemediiini 
"19. al}ık altında bu iatikrarın te
llal 111 •dıleceiini aöylemiılerdi. He-
1> ej aöyliyelim ki krallık rejiminin 
el •t angıcı hiç te böyle bir w..;• --

•tmiyor. K.,..ı Vw&&o&nııtana dön
ft':'•.Zcn evvel, kralı aeri &'elirmek 
; ıyenler araaında miali cümhuri-
1 .. et rejiminde de &'Örülmedik ihti
l~ ç!kh. Çaıdaria kralcı partinin 
t' •n aıfatiyle hükumetin kendiai 
.:'•[•ndan teıkilini iıtiyor. Burün 
ti ~c ıate ekıeriyet te Çaldaria par-

••r&dedir. 

i11~jier taraftan filen o makamı 
\iran, eaen ~oaalliaiıa kralı seri re
lcetm tkn -?nra ~ıbakanhiı ter
Atecl ~ ıatemiyeceği atikirdır. 
...... j•te ekaeriyet ribi küçük bir 
it.: 1 • Kondiliai menul etmez. 
liı ~ ın aali.hiyetini kullanarak mec-
~•hedilir ve yeni ıeçim yapılır. 

~Jc cak bu kanıık vaziyette en 
tiıı acınacak olan kraldır. Koatan
lı Jc!imanından beri kralcıhia aap
l\ic a~ .Çaldariı ve partiaini mi 
lla !ndırıın? Y okaa darbe ile Yu
ıto'::"~~n~ ~vdetini kolaylaıtıran 
-~ dılı~ı mı? Anlatılan kral böyle 
IQ °ft.bır tercih yapmamak içindir 1c.:• ı kralcılardan Streit'in Bat • 
"•~t• altında Kondiliai, Çaldariai, '1-.. ~ ve bütün kralcdan içine 
fiiQ.j bır temerkü:ıı: kabineai yapmak 
İlllti ncf.ıdir. Ancak biribiriyle hiç 
~ ~~ edemiyecek olan bu unaur
"- .•çıne alan bir hükUınetin Yu
~ lliatan için beklenen iatikrarı te
~ kdebileceii çok ıüphelidir. Yu
ltat 0~umuzda rejim deiitti. Fa
d•L Polıtika mücadeleai eakiainden 
c11·;:a ,hararetli bir tekilde devam e-

.. ııd' ....., •Yor. - A. Ş. E. 

Bükret, 4 A.A - Endepandanı 
Romen gazeteai, "Türkiyenin araıu
luaal rolü,, batlıfı altında aıaiıda
ki betkeyi yazmııtrr: 

''Türkiye Cümhuriyeti, dıt duru. 
mu ve bant meaeleai önündeki hat. 
tıbareketi bakımmdan dünyada 
ayn bir mevki itıal etmektedir. 

Genel ıavaş eınaamda, aultan ta
rafmdan Canakkalenin kapatrlma
u, Çarlık rejiminin düımeaini tacil 
ıuretiyle Ruayaya kartı kat'i bir ıi
lah olmuttu. 
Savaıtan aonra, Türk uluau eaki 

tefleri ile birlikte yijrümek iste
medi, enerjiyi baairetle telif eden 
bir uluıal kahramanm idareıinde, 
ailahını tekrar ele aldı. Ve aavaıın 
hakiki galibi olan milliyetperver. 
lik prenıipini çok haria komtulara 
kartı muzaffer kılmaya muvaffak 
oldu. 

Türkiye uluaal devlet halinde ır
ki huduttan içinde teıekkül etti. 
Her ti:rlü muahede tadili fikri ile 
hilalin aaırlarca hakim olduğu vila
yetlerin tekrar ele geçirilmeai fik
rini kendiai için teref teıkil eden 

Deniz konferanımda Japon 
tezi 

Tokyo, 4 A.A. - Rengo ajansın· 
dan: Bu aabah toplanan kabine, yük· 
sek harp divanı azasından Amiral 
Nazano ile eski Berlin büyük elçisi 
Matsujonga'i Londra ~niz konferan• 
aına delege tayin etmi§tir. Kabine, 
delegelere verilecek talimatı da tas-
vip etmittir. Gazetelere nazaran bu 
talimat ıu esasları ihtiva etmektedir. 

1 - Deniz kuvvetlerinin genel su-
r,.tt,. ~ 7,_,.,,_•••• 

2 - Deniz ıil!hlarında müsavat 
tesisi, 

3 - Her deniz devleti için aramt 
tonajın milmkiln olduğu kadar az o
larak tesbiti, 

4 - Doğru ve hakkaniyetli bir ıi· 
Iahsızlanma formülil kabu·tı. 

at•••- em• 

KUÇUK HARiCI 
HABERLER 

- ' -~·.,..., f t i ; ; j i ' ' 

• Nankin, 4 A.A - Royter: 
V •ntiqvey tehlikeyi atlatmııtrr. 

• V •tington, 4 A.A - Hazine, 
1 Temmuzda batlamıı olan bütçe 
yılının ilk üç ayına ait varidat cet
velini neıretmittir. Bu tebliie ıöre 
1 milyar 393 milyon dolar açık var
dır. 

• Vartova, 4 A.A - Macar Kül
tür Bakanı buraya relmittir. Bu zi
yaret, iki memleket araaında kül
türel it birliği hakkında bir anlat
ma yapılmaaı ile ilıili bulunmakta
dır. 

e Mekaiko, 4 A.A - Jaliako 
daflannda federal kıtaatla yapbk
lan bir müaademede 20 eıkrya öl
müt ve birkaçı yaralanmııtır. Etkı
yayı rizlendikleri 1erlerden uçak • 
lar çıkannıtlardrr. 

• MECCANEN • 
1 Y alnıı birkaç fGn denm et- 1 

mek Gıere m,.Jıur Mari NAVY 1 

Amerikan bra, bıçaklan nOmu· 
nelilderi meceaaea teni edile
cektir Beyo.Jfuncla Tokathyan 
karuaında Şark Merlc•ı Ecza 
depoıunda, latanbuldaı Yeni poa 
tane cadd•aiade Max F•regfi 
ltrıyat mataaaaıncla " lıtan-

1 
bulda 1, Bankası arlruncla M 

liliiiiiiil Kaatro ve tOrelr&.ında ~ 

• 

Eg~r. h~r. $e~ sirl sabırsızlandırıyor ve titizlcndiriyorsıı, cıer ulak bir 
aksılık f~k~rlennizi alt-üst ediyorsa, e&er ıcccleri uyku tuımayor51, tcihis 
pek basıtt~r: sinirlerinizin tenepbiihiyeti artm15tır, henüz vakıt varken bu 
fenalı#ı fıdermeğe acele ediniz. 

Dromuraı ·Knoll· 
till(On d~nyanın tanıdıiı bir müsekkin olup kaybettrffniz rahatı, uyku,YD 
ve ıfiyetı ılıe iade tder. - Tesiri ıayet ıcridir- ·- Bromural'in hJ' bir 
ZU'an yoktur. 

10 Ye ıo •oıııpnmeyr llıVTr~ 

büyük bir aamimiyetle kendiliğin • 
den terketti. Bu aahada, diger bir • 
çoklarında olduiu ıibi, maziyi bir 
tarafa bıraktı. 

Bu ıuretle bütün komtuları ile 
ban• İçinde yaJ&yabildi. Ankara 
hükUıneti. hattrhareketi ile, statüko 
müdafileri ııraaında, yalnız ıadece 
icabıhal kabilinden olarak değil fa
kat aiyaaaaını ulusun daimi menfa
atlerine dayadığı için, mantıki bir 
aurette mevki aldı. 

Türkiyenin bu kadar büyük bir 
rol aynadığı Balkan antantında yer 
ahır bu iatihalenin tabii bir neticeıi 
oldu. 

Türkiyenin arsıuluıal barı,a hiz. 
metinin kıymeti bugün Akdeniz ih
tilafının ıfığında ölçülebilir. Bunun 
için, Ankarada kinsetli ve Avrupa 
tetriki mesaiıi pjrenaipine ıaminıi 
olarak bağlı tahsiyetler hükumeti 
idare etmeaelerdi ne kadar ihtilaf. 
lar vukua geleceğini düıünme~ ki. 
fidir. Bu, baıkalarının maalesef ta
kibe yanaımadıkları bir miıaldir. 

Cjin parası i~in 
Yeni kararlar 
Şanrhay, 4 A.A - Hükümet dö

viz ihtiyatını muhafaza için bazı 
tedbirler almaktadır. Uç hükiimet 
Bankaaının banknotlan nizami pa
ra olacak ve diger bankalann 
banknotlan tedricen tedavülden 
kaldınlacaktrr. Bu bankalar artık 
banknot çıkarmıyacaklardır. Çin 
dolannın kıymeti ıimdikl aeviyc•in. 
de muhafaza edilecektir. Hükumet 
bütçeyi tevzin etmeği vadetmeokte, 
deflaıyona mani olmağa azmetmit 
olduiunu bildirmektedir. 

Japonya Çin ve Mançuko 
ara.sında tecim anlOftnası 

Londra, 4 A.A - Şehrin finan
aal çevenlerinin tahminlerine göre, 
Çin 'P•rumm lıuymetteh d(ijürül
meai Çin ihracatını kolaylaıtrracak 
ve yabancı malların ithalini güçlet· 
tirecektir. 

Aynı çevenler, Çin hükiimetinin 
uluaal dövizine Japon yenine yakın 
bir kıymet vermek niyetinde oldu
ğunu ıanmaktadırlar. Mançuko pa
raıı, daha geçenlerde bu dövize 
bailanmıa olduğundan bu hadise
nin özel bir önemi olacaktır. Bu iti
barla, Japon, Cin ve Mançuko ara
aındaki ekonomik ilgiler ayrı ayrı 
fakat aynı kıymeti taşıyan para e
aaılanna iıtinat edecek ve bu Üç 
ülke araaında yapılmaıı muhtemel 
andlaşmaamın imzalanması bu ıu
retle kolaylaıtmlmıt olacaktır. 

Staviski 
Davası 
Başhyor 

Paris, 4 A.A - Staviski davası 
bugün baılıyor. Staviıkinin aebep 
olduğu dolandırıcılık miktarı 250 
milyon franga yükıelmektedir. Sta
viakinin karısı Arlet ve Bayon Uray 
Bankası d;rektörü Tiaye de dahil 
olduğu halde adedi 20 ye yükselen 
suçluları elli avukat müdafaa ede
cektir. Muhakeme 30 celae sürecek
tir. 

iddia makamı 20 tahit ikame e -
decektir. Bunlar araıında bazı eski 
bakanlar ve parlamento mensup
ları vardır. 

Fransız-Sovyet 
Yakınlaşması 

Lyon, 4 A.A - Bir ıöylev veren 
Herriot, tunları aöylemittir: 

"Uzun zamandanberi Fransız -
Sovyet yakınlaflJlaaını iıteyenler
den biriyim. Ben, Sovyet uluıunun 
ve onu idare edenlerin bir doatu
yum. 1924 te iktidar mevkiine geç· 
tiğim zaman ilk itlerimden biri, 
Franaa ile Sovyet Rusya arasmda 
ki diplomatik ilrileri yeniden bağ
lamak oldu. 

1932 yılrdda 1924 te batlamıt ol
duğum eaere devam ederek, timdi. 
ki Rua - Fransrz ilgilerini teabit 
eden andlaımayı hazırladım ve bu 
andlatmadan aonra bir ademi teca
vüz paktı imzalandı. 

Biz, bütün uluıların toplanmaaını 
iatiyoruz. B•zı kimaeler, ve bazı 
metodlar hakkında birtakım kayıt
lar ileri ıürülebilinirae de, biz, U• 

lusların auçlu telakki edilmemek 
gerektiği fikrindeyiz . 

Hürriyeti tahdit etmek iatiyenle
rin cümhuriyetin kudretini ilet ola
rak kullanmalanna hiçbir zaman 
ra21 olamam. 

Karadenizde fırhna 
Bükreı, 4 A.A - Karadenizde 

hüküm süren fırtına, devam etmek. 
tedir. Gemiler, Köstence limanına 
girmek imkansızlığı karııaındadır
lar. Romanya aahillerinde birkaç 
geminin battığı ve yüzlerce kitinin 
öldüğüne dair olan haber, yalan
lanmaktadır. 

~ek hududunda 
Bir bomba! 

Prag 4 A.A - T eahen Çekoalo
vak kıamını Polonya lrıamına bai • 
lıyan bir köprünün altında, bir bom 
ba patlamıtlır. 

Halk, çok Önemıiz zararlara ıe
bebivet veren bu ıuikaatten ötürü, 
büyük bir heyecan içindedir. Poli
ain yürütmekte olduğu gerçin, he
nüz hiçbir aonuca varamamıttır. 

Lehistanın bir pr~testosu 
Vartova, 4 A.A - Leh Telgraf 

Ajanıının ıali.hiyettar mahafilden 
öğrendiğine göre, Lehistan, Çekoa
lovak gümrük memurlarının aebep 
oldukları ve son zamanlarda teker
rür eden hudut hidiıelerine kartı 
Prag hükümeti nezdinde protesto
da bulunmuıtur. 

Glrcaınd ... OQ ~ 
ALEKSANDR'ın ~ Q .~ 

:f-IA. Tl~A.LA.:RI 
\ı;\ 

No. 24 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

Grandük Rasputin'in Nasıl 
öldürüldüğünü Anlatıya~ 

Çariçe ile lıı~ları: Salda Gran • Düıe• Tatyr 
Saida Gran • düfN Olea 

1911 de ihtilal hareketleri 

- Karımdan başka kimseye inan• 
mıyorum 1 Dedi. 

Sonra, fikrini bu kadar açığa vur
duğundan kendi de ürkmüş gibi hu· 
lüskir bir tavır ile ilave etti: 

- Sandro, benimle yemeğe kala • 
cak mısın? Bana annemden ve Olga· 
dan, uzun uzun bahsedersin 1 

Büyük umumi karargahın bahçe -
sinde hazırlanan sofrada bulundum. 
Mükaleme yavan geçti; misafirler, 
Mogilefte, babasının yanında birkaç 
gün kalmak üzere gehr - • ılan, on iki 
yaşındaki, V eliahtm neşeli cevap!aı i 
le oyalanıyorlardı. 

,Raaputinin ölümü 
17 Kanunuevvel 1916 ıabahı, ya • 

verim yemek aalonuna geldi. Yüzün· 
de çok neıcli bir tebca&Um vardı. 

- Fehametmaap, dedi, Rasputin, 
evvelki gece, Petc! sburgdaki, dama· 
dınız Prens Feliks Yusupofun evinde 
öldürülmüş. 

- Feliksin evinde mi? Eminmisi -
niz? 

- Tama mile eminim, f eh:ımetm~· 
ap 1 Çok iftihar edebilirsiniz; çünki 
rivayete göre, Prens Yusupof, kendi 
elilc ve Grand-Dük Dimitri Pavlavi
çin yardımile Rasputini öldürmüş. 

Aklıma, sevgili kızım İren gddi: 
o, kayın peder ve kayın valdeıile be· 
raber Kırimde idi. Yaverim, neşesiz· 
liğime bir mana veremedi. 

- Fakat Kiycf sokaklarında her • 
kes biribirini tebrik ediyor ve Prens 
Feliksin yurtseverlikle gösterdiği bu 
cesareti aena ediyorlar. 

Bunda §Üphem yoktu: Rasputin • 
den kurtulduğumuz için. ben de, se· 
vinmiştim. Fakat düşünülecek iki 
nokta vardı: Bu haber, Çariçenin üze 
rinde ne teıir yapacaktı? Ve ıki aza
sının amil olduğu bu cinayette Çar 
aileıinin mesuliyeti ne olacaktı. 

Alis, hiç §Üphesiz, Rasputinin kat· 
linde kendisine ve siyasetine bir dar 
be görecekti. Her şeyden şüphe e • 
den sinirli bir kadın olduğu için inti
kam hissine kapılacak ve mevkil..:rini 
oğlunun halbkarına medyun olan na 
zırları yerlerinde tutmak için, bütün 
bütün kuvvetile, çabalıyacaktı. 

Feliks ile Grand-Dük Dimitri, be
ceriksiz hareket etmitlerdi. Hakaret 
görmüı bir kadının hislerini anhyamı 
yacak kadar genç oldukları için, -bu 
harcketlerile, Rasputin taraftarları • 
nı kuvvetlendirmişlerdi. Bu adam, 
hayatta iken, herkesin bildiği sarho§ 
ve haris bir köylüden başka bir şey 
değildi. Ölünce, kurban edilmiş bir 
peygamber olabilirdi. O, hayatına 
kıyılırsa, Çar hanedanının da, Rusya 
nm da kend!sile beraber mezara gi
receğini, daima iddia etmişti. Ben, 
onun bu keramet satan pntajlarına 
ehemmiyet vermiyordum; fakat hu • 
rafelere inanan ve onun sözlerini in· 
cil ayetleri gibi kudsi sayan Alisin 
yesini düşünüyordum. 

Kayın valdemi, gidip odaaında gör 
düm, vakayı, ilk olarak, ben haber 
verdim. Yerinden sıçradı: 

- Olamaz! Olamaz 1 Dedi. 
Onun adeti idi; her endişeli haber 

alışında, teeıısiirUnil bu ''olamaz!,, 
kelimesi ile izhar ederdi. Onun bu 
"olamaz., ında. hem ıual, hem hay -
ret manası vardı. 

Adaleti, yerine ıeçenle
n müdafaa ediyorum. 

bulunduğumuz müşkülat da artıyor· 
du. 

Torununun kocası Feliksin ve ye· 
ğeni Dimitrinin bir cinayet irtikap 
edecek kadar alçahşlanna üzülüyor
du. Katilleri, cinayete aevkeden se
bepler nekadar ulvi olursa olsun, im 
paratoriçe srfatiyle, onu, incitiyor; 
kan dökülmesi de, hıristiyanlık his
lerini alt üıt ediyordu. Sen-Peters
burg'a tJtmeme müsaade için, Niki
ye telgraf çekmeye karar verdik. 
Muvafakat cevabı Çankoye-Sel idan 
geldi; Niki, karısının yanına koşmak 
için, sab'h aydınlığında Stavskad n 
ayrı1mıttı, 

Payitahta gelince, derhal her za· 
manki fırtınalı muhiti gördüm. Fa
kat bu defa, alçakça dedikodulara, 
hayasızca iftiralara umumi bır sevinç 
şirret bir memnuniyet de katılmıştı. 
Feliks ile Dımitriyi herkes takdir C• 

diyordu. İki "milli kahraman,, cina· 
yete ittirak ettiklerini, bana itiraf 
ettiler; fakat asıl katilin kim oldu
ğunu söylemedıler. Sonradan anla· 
dım, ki Rasputini öldüren son kurşu 
nu atan Dum-anın muvazenesiz be
yinli azası olan Mösyö Puriçkcviç i
miı ve bu iki delikanlı da onu ele 
vermeye çahııyorlarmış. 

Hanedan azası, Dimıtri ile Feliksi 
imparatora affettirmek için uğraş· 
mamı istediler: ben de, onların gad· 
darlıklarına ve tehevvürlcrine rağ· 
men, bu niyeti güdüyordum. Katil· 
ler, işi palavraya döktüler; ' ra 
dedikodu çıkardılar. Nihayet, N.ıdye 
şaıkıncasma bir mektup yazdılar. 
Ôyle, ki, bir cinayet işlemelerine 
mukabil ebeveynlerinin göğüslerine 
nişan takılmasını ister gibi bir tavır 
aldılar. 

Herkes bana; 
- Sandro, tuhaf bir adamsın! Fe

liks ile Dimitrinin Rusyayı kurtar• 
dığmı görmüyor musun? diyordu. 

Benim ''gaı ip,. görulen tarafım. 
adaletin en yüksek hamisi olması 
dolayısiylc katilleri cezalandırmak 
ve akrabaları oldukları ~in onlar.il 
daha amansız davranmak mecburıye
tinde oduğunu 2özönünde bulundu· 
ruşumdu. 

İmparatoru görmeye fittim. Beni 
kucakladı ve miibaliğalı denecek bir 
samimiyetle, benimle, konu§tu. His· 
lerimin onunkilerinin ayni olduğunu 
fakat trene kartı olan baba şefk~ti• 
nin, benı, Çarskoye Selaya getirdi,. 
ğini pek iyi biliyordu. 

Ben nutkumu irat ettim ve dav._
mrzı müdafaa ettim. Sözlerimde. 
söylediklerime kendimin de inandı· 
ğımı göstermeye çalıştım. Dim.trı i
le Fe.ikıi, birer adi cani gibi telakki 
etmemesini, onları vatanlarına hiz· 
met yolunda yanılmış vatansever 
görmeaini rica ettim. 

Biraz austuktan sonra : 
- Sandro, müdafaan pek güzel... 

Fakat bilmelisin ki, köylü olaun. 
Grandük ol&un, kimsenin adam" ö!· 
dürmek hakkı yoktur. 

I< lerdc ecuul~dc reçete ile Alıhr. 

noıı A.-o k" • 
., ımyevı maddeler fab.rikalar .. Ludwiashafen •/Rhi" 

' 

Fransava Fas'ı kazandıran General Lyantey'in cenazesi Fran
sadan askeri merasimle Kazablankaya nakledilmiştir. Yukarı
daki resim bu son merasim esnasında alınmıştır. 

Onun düşünceleri de benimkilerin 
ayni idi. Raıputinin ölümünden al
laha hamdediyorduk. Fakat içinde 

Kendisinde!!, gıtmeye izin aldığım 
zaman. iki gencin eczasını tayın e
derken insaflı davranacağını videt· 
ti. Hakikatte, katiller, hiçbir ceza 
görmediler. Dimitri, lıan cephesine 
gönderildi; Feliks ise siftliğine ncf· 
yolundu. Ertesi gUnU Kiyefe hare
ket ettim ve yolda, Kırımdan acele 
gelen Feliks ile trene rasladım. Va
gonda, cinayetin hazin ve tam tafsi
l~tını öfrendim. 

Arkası var 
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Çin, Japonya, ovyetler Ve Amerika 
JAPONYA VE SOVYETLER BiRLiGi 1 Bu Su/hemi 

Alamettir? 1 
JAPONYA VE AMERiKA 

Sovgetler Birliii Çin Değildir Ve Uzak Doğudaki 
Kızıl Ordu Oraya Ancak 

Japon harp bütçe
sindeki esrarengiz 

kabarıklık ... 

Eğer Başka Bir Devlet Çin I şle 
rine Karışacak Olursa Japong 
Derhal Karşısına Dikilecekti Bu Hakikati Anlatmak için Gönderilmiştir! 

Japonyanın 1931 yılındanberi 
deniz ve kara kuvvetlerine harca
dığı para deh§etli rakamlara yük. 
selmiştir. 

Uzak Şarkta yeni hareketler 
hazırlamakta o l a n Japonya, 
Amerika Birleıik Devletlerini 
gözönünden uzak tutmamakta 
ve Komünist Enternasyonalin 
son cihan kongresinden sonra 
Birleşik Devletlerle Sovyetler 
arasında beliren gerginlikten ve 
Amerikada son günlerde fİdde
tini arttıran komünist propa
gandası karşısında Roosevelt 
idaresinin sinirlenmesinden is
tifade ederek Amerika Birleşik 
Devletleri ile bir Büyük Okya
nus anlaşması kurmak istemek
tedir. 

Karl Radek 

(Japonyanın dış Mongolistan ve 
Sibirya sınırlarında g i riştiği bazı 

esrarengiz hareketler karşısında 
Moskovanın sinirlendiği anlaşılı
yor. Sovyetler birliği hiikfımeti -
nin fikirlerini söyliyenKarl Ra -
dek'in bu yazısı uzak şarktan tek 
tük gelen sesler arasında dikkatle 
okunmağa değer] 

Japon süel muhitlerinden 
tüten dumanlar 

Japonya Genel kurmayı (1) son 
günleride birbiri ardısıra birtakım ri
saleler neşretmektedir. Bunlardan 
bir tanesi üzerinde ehemmiyet vere -
rek durmamız dogru olacak. 

Hayaşi kabinesini~ henüz iktidar 
mevkiinde bulunduğu zamanda ya -
.zılmış olan arsıulusal siyasa alanın
daki durumu inceliyen bu risalede 
deniliyor ki; • 

"Uzak şarkta bulunan Kızılordu 
kuvvetleri 230,000 kişiye yükselmiş
tir. Halbuki hız Japonlar Mançurya· 
ela öyle zaif bir kuvvet bulundurmak 
tayız ki, bu kuvvetle asayişi muhafa
za etmek şöyle dursun demiryolunu 
bile koruyamayız. Sovyetlerin sınır
larda yığılı kalabalık fırkalarını 
Mançuryadaki Japon kuvvetlerile mu 
kayese etmek çocukluk olur. Zira 
Kızılordunun yalnız uzak şarkı bek
liyen bu kısmı bile bütün Japon or • 
dusu kadardır.,, 

Bu iddia gülünçtür. Ve eğer böyle 
bir iddia ile Japonya erkaniharbiye
si bütün dünyanın gözünden Mançu 
rideki Japon harp hazırlıklarını sak
lamak niyetini güdüyorsa daha fazla 
gülmemiz icap eder. Bir kere Sovyet 
harp kuvvetleri kendi sınırları için
de ve kendi topraklarındta bulunmak 
tadırlar Halbuki Japon kuvvetleri hır 
başka ulusa ait olan ve istila altında 
bulundurulan bir toprakta kümelen
dirilmişdirler. Japon askerlerinin 
Mançuryada yalnız zaptedilmiş bir 
topragı korumak için değil belki ya
rın saldıracakları diğer memleket
lere karşı hazır bulundurulmak için 
yığıldıkları herkesçe malumdur. 

Dünyanın her tarafında bilinen bir 
hakikattir ki, eğer Sovyet devleti u -
zak şark sınırlarında kuvvetli bir Kı 
.zılordu bulundurmamış olsaydı şimdi 
ye kadar, Japon ordusu, bin defa top 
raklarımıza saldırınış bulunacaktı 

Japon generallerinin neşrettikleri 
yüzlerce yazılar ve risalelerde Doğu 
Sibiryası ile Amur mıntakası ve kıyı 
vilayetlerimiz daima yarınki Japon
genişlemesinin sarkacağı topraklar 
olarak gostcrilmişlerdir. Maamafih 
burasını bir kenara bırakal\11:1 da Ja· 
pon crkaniharbiyesinin iddialarını in 
celi yelim. Deniliyor ki; 

"Sovyetlerin Doğudaki orduları 
Japonların Mançuryadaki kuvvetle -
rinin birkaç misli büyüktür.,, 

Birkaç misli demek en azdan üç 
misli demektir. Bizim 230.000 kişi -
miz olduguna bakılırsa Japonların 
kuvvetleri nihayet 77 bin kişiden iba 
ret demek 

Acaba Japon üniformasını taşıyan 
generaller bunu kime yutturabilir -
ler? 

Mançukouda bulunan yahancı tüc
carlar, gazeteciler, konsoloslar Ja • 
ponyanm orada en azdan 200.000 ki
§i bulundurduğunu bir ağızdan söyle
mektedirler. Bundap başka Japonya
JUn bir Mançuokuo ordusu yetiştır -

(1) Erk$.nıharbiyci umumiye, 

mekte olduğu da kimseye meçhul de
gildir. 

Japon erkanıharbiyesinin risalele -
rinde "Mançuryahların Çinden nef • 
ret ettikleri ve Japonyayı çıldırasıya 
sevdikleri,. bol bol yazılmaktadır. E- ı 
ğer hakikaten vaziyet bu ise ordu 
kurmakta pek usta olan Japon gene - 1 
rallerinin otuz milyonluk bir Man • 
çuryalı kalabalığından epey büyük 
bir ordu yapmakta olduktarına im,1-
mamız icap eder. Japonyaya şiındıki 
halde Mancuri epey pahalıya mal ol
maktadır. Japonların bir an evvel bir 
yerli Mançuokuo ordusu kurup bu 
masraftan kurtulmalarından daha ta
bii ne olabilir. Mançuri dört yıldan -
beri istiklaline (?) kavuşmuştur. Böy ı 
le olduğu halde Japonların buradaki 
kuvvetlerini çekmeyip bilakis az gör
mekte olmaları neye delalet eder? 
Bunu açıkça söyliyebiliriz: 

Tokyo'da çıkan "Nişi Nişi" ga
zetesinin Japonya Bahriye ve 
Milli Müdafaa Bakanlıklarından 

aldığı fU cetvele bir bakınız: 

Ordu için: 
1931 -1932 
1932 - 1933 
1933 - 1934 
1934 - 1935 

227.480.000 Yen 
311 .630.000 ,, 
447.680.000 ,, 
453.220.000 ,, 

Donanma icin: 
1931 -193i 227.120.000 Yen 
1932 - 1933 307.590.000 ,, 
1933 - 1934 403.770.000 ,, 
1934 - 1935 488.500.000 ,, 
Yine Nişi Nişi gazetesi aynı 

kaynaklardan aldığı fU rakamla
rı da neşretmektedir ki, .zamanı 
gelmeden hazırlanmıf olan bu iki 
bütçe bir hayli esrarengi.z görül· 
mektedir: 

Japonyanın Vaşington Bü
yük Elçisi Hirosi Saito'nun bir 
yazısını bu bakımdan önemli 
gördük. Hirosi Saito'nun tesa
düfen seçilmiş ve zamanı gel
diği için büyük elçilik payesine 
yükselmiş laalettayin bir dip.lo
mat olmadığını, imparatorun 
büyük emniyetini kazanmış o
lan eski Başvekil Amiral Prens 
Saito'nun ailesine mensup bu
lunduğunu söyliyecek olur.sak 
yazının kıymeti bir kat daha 
artar. 

Çünki Japonya Mançuryalıların bu 
istiklalden ( ?) pek memnun kaldık
larına henüz inanmış değildir. Kızıl 
ordunun kuvvetini ileriye sürmekten 
maksat her ihtimal karşısında Man • 
çurya içinde daha kuvvetli bir ordu 
bulundurmak istemelerindeki hakiki 
sebebi gizlemektir. 

Stalin 

ile kendi kendisini idare eden bir 
müstakil devlettiı. Sınırlan bir Mon 
gol ordusu tarafından müdafaa edilir 
ve bu memleket içinde ne bir Kızılor 
du fırkası vardır, ne de bir k?zdordu 
zabiti . 

Ordu için: 
1935 - 1936 
1936 -1937 

492.950.000 Yen 
500.000.000 ,, 

Amerika, Japonya ve Büyük S. M. 1. Mikado 
Yine ayni risalede Mançuryanın 

her tarafında "Sovyetlerin tahrikile 
yapılan haydutluklardafı, çete harp • 
terinden,, bahsediliyor ve deniliyor 
ki; 

''Tutulan veya öldürülen haydut
ların tüfekleri, mitralyözleri Sovyet 
ordusunda kullanılan silahların ayni
dir. Bu benzeyişlerin devam etmekte 
olması garip değil midir?,, 

Biısbütün yalandır. Bi7, sınırlarımı 
za dalmak istiyen beyaz Rus çetel-:: • 
rinden ve bu çetelerin Japonlardan 
gördükleri yardımlardan bahsettiği -
miz zaman daima, çetecileri ı isimle -
rini, yaşlarım, nerede, hangi Japon 
casusu veya ataşemiliteri veya tabur 
ve: alay kumandanı ile konu!!j\lp para 
ve silah alm ş oldujt.ınu tasrih etmek 
teyiz. İrkusk'taki son muhakemeler • 
de yakaladığımız beyaz Rus çetele • 
rinın Japonlardan nasıl y;ırdımlar 
gördüklerini açıkça meydana çıkar • 
dık. "Yabancı bir devletin tahriki ile 
yapılan bir h:tydutluk,, ancak böyle 
iddia edilel.ıilir. 

Yine ayni risalede bir (Sovyet - Ja 
ponya) gerginliği doğurması muhte
mel bir mesele olarak ''orta Çin ile 
dış Mogolistan ve Sinçiyrınk'ın bol~e 
vikleştiı:ilmesi., ileriye sürülüyor. 

Dış Mongolistan kendi kanunları 

Japonların bütün hileleri bu mem • 
lekete saldırmak için ortaya bir bol
şeviklik iddiası savurma1!a inhisar 
ediyor. 

Sın nk'" a--'gt:lınce bu vilayet 
Çin cumhuriyetine bağlıdı r ve Sov • 
yetler devleti bu vilayetin Çin cum -
huriyetine ait olmadığını hiçbir za • 
man iddia etmiş değildir. Yoldaş Mo 
lotof irat ettigi nutuklardan bırinde 
"Sovyctlerin bu vilayet üzerinde hiç
bir emelleri olmadığını,, açıkça bil • 
dirmiştir. Japonların bu sayiaları çı· 
karmaktan maksatlan buralarda rncn 
faatlcri olan İngiltereyi Sovyet poli
tikasından şüpheye düşürrm:Kti. 

Sovyetlcr birliği bütün sınır!arı:ı • 
da tam bir sulh bekçisi olMak dur -
maktadır. Japon erkanıharbiyesi ıse 
el altından harp hazırlamaktadır. Se 
kiz yıl evvel bizim beş yıllık plarıımı 
zı hazırladığımızdan ve bu planı t:ıt
bik ettiğimiz gün dünyaya bir başka 
ağız kullanacağımızdanı yani açıkça 
harp çıkaracağımızdan dem vuruyor 
!ardı. O pl1in bitti, ikincisi bitmek ü
zeredir. Biz yine sulh yolundcı.yız, fa. 
kat ... 

Donanma için: 
19.35 - 1936 529.580.000 Yen 
1936 - 1937 700.000.000 ,, 
Japon erkanıharbiye dairesinin 

Mançurideki kuvvetin a:dığına ve 
oııv•tı-..:- "' ....... " ~-· ft•uHı RUV· 

vetlerinin çokluğuna dair yapılan 
ne§riyat ile bu bütçe kabarıklığı
nın bir münasebeti olduğu mey
dandadır. Gelecek yıllardaki de
niz bütçelerinin kabarıklığı ise 
eğer yeni deniz konferansı :ırife
sinde bir nümayİf değilse, Japon
yanın artık donanmcuını Am .. rika 
ve lngiltere Jerecc•İne yültaelf 
mek a:ı.minde bulunduğunu ifade 
etmektedir. 

~-=---------------
Fakat, Çinde elde ettikten kolay 

kazançlar Japon zabitlerinin gö.zleri
ni kamaştırdise kendilerine halisane 
hatırlatmak ısteriz: 

"Sovyetler birliği, Çin değildir ve 
uzak Doğudaki Kızılordu oraya an -
cak bu hakıkatı gözönünde bulundur 
mak ıçın goncıerılmiştir. - .Kari 
Radck,, 

J avon Ve Amerika Donanmalarına Bir Bakış 
______ -.c. __ .._..._,__..-...... ------------·----.------~~ 

Büyük Okyanusta Birleşik Devletleri Hesaba 
Katmadan Gemi 

Azıya Almak Her Zaman Mümkün Olmaz! 
Uzak Şarkta Amerika Birleşik Dev 1 

!etlerinin büyük menfaatleri vardır. 
Uzak Şark siyasa ve süel alanlarında 
şampiyon kesilen Japonya yarın ihti
raslarını bir yeni tecrübeye vurm.:tk 
isterse Birleşik Devletler buna lakayt 
kalmıyacaklardır. Japonya Çine ve 
Sovyetlere karşı yapacağı herhangi 
bir harekette dost veya düşman ola
rak daima Amerikayı hesaba katma
ğa mecburdur. Bu iki devletin deniz 
kuvvetlerine bir göz gezdirelim: 
Japonyanın aJtı dretnotu vardır: 
Mutsu, Nagato, Hiuga, 1se, Yama

şiro, Fuso. 
Bunlara beheri 26 mil sür'atinde 

ve 31.000 tonluk şu üç saffıharp kru
vazörUnü de katmak lazımdır: 

Kirişima, Haruna, Kongo. 
Uçak taşıyan gemiler: 
Dört tanedir. Riyujo, Akagi, Kaga, 

Hoşo. Bunların ilk ikisinde ellişer, 

üçüncüsünde 60 ve sonuncusunda 26 

uçak vardır. 
Birinci sınıf kruvazörler: 
1925 - 1931 yılları arasında do

nanmaya girmiş olan 33 mil sür'atli 
ve dördü 7.100, dördü 10.000, dördü 
9.850 tonluk on iki son sistem gemi 
ile henüz kullanılabilir bir halde bu
lunan yedi tane 20 mil sür'atinde 1900 

~ 

si. ı Langley yalnız 35 U!;ak taşıı;, 
8 tane mayin bırakan denizaltı ge- 15 birinci sınıf kruvazör. Beheri 

misi. 9 • 1 O bin ton arasında ve 33 mil sür-
Ve birçok mayın atan ve mayın ta- atindedirler. 

nyan gemiler. 1 O tane ikinci sınıf kruvazör. Bun-
Amerika Birleşik Devletleri: lara yakında donanmaya girecek dört 
Japonyanın bu donanması karşrs!n- gemiyi daha katmak lazımdır. Bunla

da Amerikan deniz kuvvetleri şöyle rın hepsi 34 mil sür'atinde mükem-
hesap edilebilirler: mel gemilerdir. 

15 dretnot: 240 muhrip. Ayrıca 36 şar mil sür-
Vest Virjinya, Kolorada, Marilan<l, atli 1500 - 2300 tonluk 31 muhrip 

Kaliforniya, Tensi, Niyu Meksiko, sür'atle yapılmaktadır. 
Misisipi. 1daho, Arizona, Pensilvan- 13 tane filoya refakat edebilecek 
ya, Oklahoma. Nevada, Teksas, Nev- açık denizler denizaltı gemisi. 
York, Arkanzas. 45 tane birinci sınıf ve 29 ikinci 

Okyanusta sulh 
Japon ulusu ile Amerika Birleşik 

Devletleri halkı arasında bazı anla
şamamazhklar var. Hatta denilebilir 
ki, bunlardan bir kısmı karşılıklı şüp
helerin doğmasına da sebep olmakta
dır. 

şünmediğini anlamaktadırlar. Fa~! 
unutmamalıdır ki, yakın bir maı: ıı 
yine bu Amerikalıların içinden çıta 
bazı gruplar Mançuri demiryolil~~· 

t . . 1 1"1>14 mn orta malı o masını ıstemış e 
Böyle bir arzunun tekrarlanması J•• 
ponyada bazı endişelere ve şüphelt' R; .. 1 •• ;ı, n"'v)etlerde Taponyanın 

Asyada büyük ıstıla em1:'tı" .. e."' ~··· 
ğünden ve hatta Amerika Birle§ik 
Devletleri hakkında gizli ve esraren
giz maksatları olduğundan şüphe 
edilmektedir. 

Japonyada ise, Birleşik Devletlerin 
Japon ekonomik genişlemesine engel 
olmak istedikleri, Çini Japonya aley
hine kışkırttıkları, Asyanın doğusun
da Japonyanın nasıl bir menfaat güt
tüğünü anlamağa yanaşmadıkları tah
min olunuyor. 

Halbuki Japonyanın Doğu Asyada 
bir tek hedefi vardır: 
Devamlı bir sulh ve değişmiyen bir 

durum kurmak. 
Biz hiç kimseye saldırmak, hiç kim

senin menfaatine dokunmak niyetb
de değiliz. 

Diyeceksiniz ki: 
- Böyledir de, neye Mançuryaya 

saldırdınız. Mançuryada yaptıkları
nızı nasıl unutabiliriz? 

Cevabımız hazırdır: 

- Japonyanın Mançuride hayati 
menfaatleri vardır. Biz siyasetimi.lin 
ulusal menfaatlerimizi hedef tutan 
ana hatlarını elde etmekten menedi
lemeyiz. Bizimle dost olduğu, menfa
atlerimize saygı gösterdiği, muahedc
lerle tesbit edilmiş olan haklarımıza 
el sürmediği müddetçe Mançuriden 
memnun bulunuyorduk ve hakikaten 
Mançuri ile giriştiğimiz siyasal pa
zarlıklarda hep uysallık göstermiştik. 
Lakin bu uysallığımız Mançuryada 
bizim kuvvetsiz olduğumuza bir işa
rettir sanıldı. Çihliler daima böyle
dirler. Buna rağmen Japonya, Mançu
ride hüküm süren generalin daha bir
çok fenalıklarına tahammül etmekte 
devam etti. Fakat haklarımıza ve 
menfaatlerimize Mançuride zerre ka
dar saygı gösterilmediğini anladığı
mız zama:ı harekete geçmeğe mecbur 
olduk. Bizi oraya tecavüzle itham 
edemezsiniz. Mançurya mücadelesin
de Japonyanın oynadığı rol bir müda
faadan ibaret kalmıştır. Japonyanm 
Mançuriye birtakım müfrit fikirli em
peryalist düşünceli generaller tara
fından sürüklendiği de yanlıştır. Ja
pon subayları harpten ve kandan zevk 
alan insanlar değillcrdiı. Japon su
bayları yalnız vat:ıı-nı seven. vatanı
nın menfaatleri tehlikeye girdiği za
man cesur bir harp yapmasını bilen 
milliyetçi bir vatandaştır. Tıpkı baş
ka memleketlerdeki meslektaşları gi
bi. 

Japon zabitinin saygı gc>sterdiği şi
arlar mukaddes imparatorumuzun ira
delerinden ibarettir. Japonların mu
kaddes imparatoru ise cihanda sulhün 
devamından başka bir niyet gütme
mektedir. 
E~er biz Mançuryada haksızhk et

mek isteseydik. orada miistakil ve 
sağlam bir devletin esaslarını kurar 
mı idik? Orada kargaşalıkların deva
mına göz yummak ve günün birinde 
bu kargaşalıktan bahane ederek o 
geniş kıt'ayı Japonyaya baglamak bir 
başkası için daha doğru olmaz mı 
idi? 

ou•l :ıı:abilir. 
O halde, mcnn.-. . . .. , .. rimiz arasın.d8 

karşılıklı bir emniyet ve h~-.. ;ıt'I 
esaslarını kurmak için ne yapmak a
zrmdır? 

Bir kere şunu bilmelidir ki, U~ 
Şarkta Japonyanın istekleri Ameril<' 
Birleşik Devletlerinin isteklerindtıı 
farklı değillerdir. • 

Biz de devamlı bir emniyet ve rne~ 
faatlerimizi bozmıyacak bir içti~ıfl 
nITcım ıı:nıyvı uz-. t"C\;1111 ı:ııenmız • ., ~ 
iyi şartlar istiyoruz ve başka m~ ~ 
ketler için de ~a~ul e~ebi~eceklef 1-
bcğenebileceklerı hır vazıyetın kııı;1 
masma ~ardım etmek vniy~~~d~yi!çiıı 

Size Çın ulusunu begendıgımı, ıt' 
ulusunu takdir ettiğimi söylersem. bit• 
nu diplomathğıma hamletmeyııı!t' 
Çin büyük bir mazisi olan ~ir m~ıı>le" 
kettir. Çin münevverleri, Çın artıs~ ti 
ri, Çin ulusunun zekası ve eser ~jj 
ile bütün bir tarih dolmuştur: 1>"' 
Japonlar san'at, felsefe ve terbıf~ otl"' 
kımlarından birçok kıymetlerimıı:ı ıı 
lara borçluyuz. Bunun için Japo~. 
son yirmi beş yıldanberi Çinin pa Je' 
lanmış olmasına ve dahili harP a· 
içinde hergÜQ bir parça daha yıkıltilatl 
sına acı duymaktadır dediğim zatil 
da hakikati söylemiş oluyorum· . . tı" 

Bedbaht Çin ulusu bu müddet 1fıec 
de muhfelif vilayetlerde genera tle" 
tarafından kurulmuş olan hükfıtnC al• 
rin istibdadı ve tazyiki altınd~ ~uııt>it' 
mıştır. Bir düşmanı ezmek ıçııı ıııJ 
başka düş1!1anla birle~.en ve son~aJ~Ş~ 
da yine bır başka duşmanla bı·~ıd'tl 
rek ezmeğe kalkışan ve bu Y11 ı~· 
harplerin ve kavgaların sonu. geı.of: 
yen bu general hükumetleri Çın ,811li 
lüsü, namuslu Çin esnafı ve mell• ıJatı 
ancak kuvvetli bir devlet tarafıııdllrı 
korunabilecek olan Çin serınaY~,ıe'' 
tarafından elbette sevilmemekte~ı çi• 
Japonya, böyle k:;;rmakanşık ~ır 01• 
nin Uzak Şark sulbü için tehhke 
dug~una inanmıştır. ·rr· Bize şöyle bir sorgu sorula~ı 1e 'ııe"" 

- Bir ulus nekadar medenı v . .;e 
kadar ilerlemiş olursa olsun. ger~ııı' 
karmakarışık şartlar ve buhra i9 
içinde yaşıyan bir başka uıusuıı ıcet1 .. 
işlerine burnunu sokmak hakkını 
dinde bulabilir mi? 

JaJponyanın cevabı şudur: le iS' 
- Biz Çinin işlerine karışrııa rPW 

temiyoruz. Fakat bir başka .. ıı>t~ıJıC 
ketler ( 1) arsıulusal sulhU. e J<S' 
edebilecek bir şekilde Çin işler111

18ıııt1 
rışmak istiyecek olurlarsa, ~s ati '1' 
bu mmtakasında en fazla men derlı,ı 
lan devlet sıfatile Japonyayı 
karşısında bulacaktır. 

Binaenaleyh; ell'ıe~· 
ı - Japonya ile Birleşi~ ~neıııı• 

ler arasında konuşarak ha ıe 
yecek tek mesele yoktur. ·r 11ıı• 

2 - Karşı karşıya şüphel bı 1ot.· 
va içinde yaşamamıza da se~ı:P •• 
tur. t etlcfl 

Temenni edelim ki mem~clt "81<.:' 
mizi zehirliyen şüpheler p el< puıı· 

modeli gemi. 4 uçak taşıyan gemi: sınıf denizaltı gemisi. (8 yeni gemi Biz, bilakis Mançukonun inkişaf 
etmesini, günden güne kuvvetlenme
sini zevkle sey::-etmekteyiz. 

1:ıir zamanda ortadan kalks~ıa;· i•aıı? 
ya sulbü ve bugünkü içti 1 ~ıı ı1'1 
bakımlarından, l3üyük Oky ııu:\Jef 1' 
vakasında duran Japonya i e 1!:ııı tııl 
Devletlerin elele verip dü Y~rıııeıer 
parçasında sulhU kuvveti rıdı 

lkinci sınıf 19 kruvazör. 
Küçüklü büyüklü 103 muhrip. 
35 tane birinci sınıf, açık denizler

de dolaşabilir denizaltı gemisi. 
34 tan~ ikinci ıınıf denizaltı gemi-

Leksington, Saratoga, Langley, tezgahtadır.) 

Ranger. Başkaca birçok kıyı korumasında 

Bunlardan sonuncusu 76 ve ilk iki- kullanılan muhripler, küçük kruva
si doksanar tane tamam ve kırk beşe- zörler, hücum botları, mayın gemile
ri icabında monte edilecek 135 ser ve ri ve saire. 

Bugün Amerikalıların b i r ç o ğ u 
memleketlerinin sulhü korumak iste
yişinden memnun olmakta ve Japon
va.nın da ıwhtcn baska bir sev dü-

taliin çizdiği bir vazifedir. 

(1) Sovvetlcre ı. atıvr1r. 
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GÜZEL SAN' ATLAR 
7 =============================================TA N================================================== 

Sabri Fettahın 
g-}~~ yıl gördüğümüz resim ser
ıt~he1:1I?-den bir.~ de italyada resim 
L sılınden donen Sabri Fetta -•un G·· 
6 • d uzel San'atlar Akademi • 

Sergisi 

~n e açtığı resim sergisi oldu. 
iize:~ ressam bu sergisinde bize 
t 1 rınde zevkle ve dikkatle du -
t u ~~ak kuvvetli desenler gös -
d:r ~· Bunlar arasında bilhassa 
h· ın~ruçlu kalemle çizilmiş ve 
~~bı~. zaman kötü bir akademiz-

duşmeden anatomisi kavran 
~ışFçıplak etütleri vardı. İtalya 
da loranse akademisinde aka -
eın·" n· 1 azalarından Felice Karena 

h~n talebesi olan san'atkarm teş 
(} ır ettiği boyah resimleri bizi 
Gesenleri kadar tatmin edemedi. 
en~ ressamın ilerde bize desen 

Sabri Fettah 
le • 1{ -
1/

1 adar güzel boyalar vermesi 
. ,;ı 1 ~eklerken kendisini tebrik e
"erız. 

l<endisile konuştuk 
l{ Sa~r~ Fettah ile görüştük. 
endısıne şu sualleri sorduk. 
- Niçin ltalyaya gittiniz? 

(!"---::- Modern sanat hakıkında ne 
uşunüyorsunuz? 

it - İtalyada yeni san'at nasıl 
arşııarunıştır? 
"!Ve şu cevapları aldık: 

li' Bellini, Giotto, Piero della 
. rancesca, Fra Angelico'nun 
i1an ve şefkat dolu san'ati, dün 
b~1~: yaratan, insaniyetin qaha 
~Yük bir adam görmediği bü -

t11k Mikelanj, pentur ve teknik 
l:ı"~susunda irişilemiyen Tisyen 
b Uyık Leonar, Refail, Donatello 
it ana san'atın nekadar büyük ne
t ~d?r mukaddes olduğunu öğ -
~ ~ler. Eserlerini yakından gör 
11 e ' hakiki san'atın ne olduğu
nu ~nlamak yarın yapacağım sa 
batın temellerini kurmak icin 
~~n ltalyaya gittim, yoksa El
~ ekoyu, Velaskezi, Rembranti 
tll~bensi, Delakruayı sevrnediği
tıı~ ~~laI?adığrmı ve takdir et-

dıgımı zannetmeyiniz. 

11• l3ence bir san'atkara göre; ye 
\> 

1 ~~~'~t, eski san'at yoktur; iyi 
,: , UyUk san'at, kötü ve küçük 
tıa~ ~t v?~dır. Bugün modern sa
t ısmı altında ortaya atılan ~-
erıer·ı b k b.. .. ·1 . . ti • a ın, utun teorı erını, 

A e?'1anlarım, eski Türk, Mısır, 
Zisur, Yunan, Bizans, Belliniden 

epolo'ya kadar yapılan san'at 

Sabrinin köşesinden bir pei:z.aj ... 
ta göreceksiniz. Bunun için ye
ni san'at diye ortaya eser atmak 
bence haylıca güçtür. Bunları 
söylemekten maksadım, Sezanı, 

1 

Vangoku, Renuarı, Bigasoyu, 
Matisi sevmediğimi ve takdir 
etmediğimi sanmayın, ben her 

! asırda, her periyodda yapıan 
'ı sanati takdir ederim, yalnız iti-

kat ve hakikati meydana koy -
1 mak meselesi vardır. Mesela 
. , ben Pigasudan Matisten çok 

fazla Mikelanje ve Tisyene ina-
l . d . 
ı nır, ıman e erım. 

' Bugün artik mucizeye, Auto
didattismo'ya, snfantilismo'ya 
inanmıyoruz, beynelmilel form-

• lar üzerine kurulan san'atkarla-
1 rm içlerinden doğmıyan yeni 

bir şey yapmak arzusile lüzum
suz deformeler, sahte görüşler, 
stravagant :şeyler bulmak ve 
yapmak tamamile bunlar kaybol 
mağa başlamıştrrlar, bunun için 
bugünkü san'atkar bütün -isme
lerden uzak, hiçbir san'atkarın 
san'atini kendisine sikem olarak 
almıyarak, etrafındaki herşeyi 
kaplıyan boşlukta, ziyada yeni
likleri görmek kendi kendine ga 

yet samimi, hayata karşı sade, 
ve san'ate karşı kuvvetli bir aşk 
ve iman, bunlardan maada kuv
vetli bir hazırlanış Iazrmdır. An 
cak böyle bir kuvvetle bugün bir 
san'atin temeli kurulabilir. Ta
bii, trajik büyük jeni, Mikelanje 
varılamaz, fakat kuvvetli bir baş 
ve iyi hazırlanmış bir el ile 
daha çok şeyler yaratılabilir. 

İtalyadaki şimdiki san'at ga
yet kuvvetli temeller üzerine ku 
rulan bir san'attir, harpten ev
vel başlıyan fütüristler, kübist
ler, Paris san'atinin döküntüle
ri kalmamıştır. Şimdi eski haki
ki İtalyan san'atinden ilham a
lınarak bilhassa büyük san'atin 
elemanları olan teknik kompo -
zisyon yaratmak hissi ve milli 
bir san'at gayesile çalışılryor. 
San'ate çok ehemmiyet verili
yor. 

İyi san'atkarlardan Feliçe Ca
rena, Carra, Casorati - Sironi, 
Conti ressamlardan, Martini, 
Andreotti heykeltraşlardan var
dır, bu saydığım sa~tkarlar 
hugünkü İtalyan san'atinin te
melini kurmuşlardır. 

Greko Ve Allahsız 
San'atkarlar 

/ 

/ 

Ka~.iye caminder,iz .. 1likler~ne ~a- 1 diyor. Klasiklerin ne büyük bir inat
dar dunyanı~ en guzel mozayıklerıle la dini mevzular işledikleri malUm. 
dolu bu camı sanat sevenlerin nere - Bugün medeniyetin elinde sadık ve 
sinden başlıyacaklarmı şaşırdıkları işgüzar bir uşak keJıilen radyo ve 
zengin bir sofradır. Bu sofradan ka - sinema ne ise eskiden dinin elinde re· 
nakana, doyadaya kalktıktan sonra sim öyle bir :Propaganda aleti olmuş-

l bu ziy~feti. bize h~zır!~Y.~n s~n.atk~ra tu. Mikelanj'ın dehasını ltalyada Pa
koca hır b~nay.ı hır yuzuk ~ı?ı evıre palara peşkeş çekerken bütün bir san· 

1 
çevire slislıyC:bıl~e-~ ~uvvetının nere- atkar kafilesi Yunan mitolojisini 
den geldiğim duşunuyorum. Bu bir il'üstre ediyordu. Bu yüzden bütiin 
resim değil, bu b:r heykel değil, ufak dünya müzelerindeki sanat eserleri -
lı büyüklü kubbelore daya~an koca • nin yüzde yetmişinden bir günlük ko 

Sabrinin bir Dortreai 

man bir boşluk. Bu boşlugu t~van - kusu yükselir. 'Hepsinin bulutları ara 
dan damla damla sızan, mozayık taş- sında çan sesleri ve ağdalı bir kilise 
ları dolduruyor. Bu parmak uzunlu • musikisi dalgalanır. Bu yüzden za -
ğundaki taşları duvara çakarak on - valh Isa kaç bin defa çarmıha geril
larla bir r.enk senfonisi doğuran san'- miş ve kaç bin defa ayni çarmıhtan 
atkann bugün yetişip yetişemiyece- merasimle indirilmiştir 1 
ğini düşünürken, aklım dinin ean'at Dinden en büyük hızını alan res -
ve san'atkar üzerindeki tesirine gi- samlann başında Greko var, Dini 

Tiyatro 

Hazım, operet ve 
Darülbedayi 

ı Artık şurası anlaşılmalıdır ki bu 
memlekette en çorak güzel sanat bö
lümü sayılan sahne, adına Hazım de
nilen bir büyük Talent yetiştirmiş
tir. Ve gene şurası anlaşılmalıdır ki 
çorak sahnemizde bir (Bedia • Vasfi 
Hazım) Tiriyosu vardır ve bu Tiri
yo büyük bir seyirci tirajı elde et
mektedir. 

Evvelki gece Saz • Caz operetinde 
idim. Alkışların Türk sahnesini bu 
kadar haklı ve kazanılmış olarak 
takdir ettiklerini hiç hatırlamadığımı 
söyle-mek bir vatandaş vazifesidir. 

Yalnız, locaları ve parterin ön 
koltuklarmı dolduran kara elbiseli
lerle dekolte tuvaletli ve elmaslı ba
yanlardan ikinci mevki iskemlelerin. 
deki talebelere, orta hallilere ve pa
radideki az kazançlı İstanbullu kala
balığına kadar her yüzü güldüren her 
ağızdan kahkahalar fışkırtan ve bü
tün bir insan yığınını günün yor
gunluğundan çekip alarak neşenin 
maverai iklimine yücelten, senaryo· 
su ve besteleri yüzde yüz yerli bu 
operetin ni~in böyle bir vesika ekme
ği kadrosuna sıkıştırıldığım sormak 
zorluğunu da duymaktayım. 

Operet Darülbedayiin koltukları
m uzun yıllar çektiği insan hasretin
den kurtarmıştı. 

Operet fstanbulu Beyoğlu tiyatro· 
Jarının kapılarında afiş tutan yaban
cı toivatro tr~larmdan kurtarmışıı. 

Operet İstanbulu neşe, gülmek, 
sevinmek ve güzel geceler geçirmek 
imkanlarına ulaştırmıştı. 

Operet İstanbul şehrinin urayını 
bir bütçe açığım kapamak zorluğun
dan da kurtarmıştı. 

Acaba onu başlıbaşma bir sahne
ye layık görmemek iddiamız nere
den geliyor? 

Geçen yıl Beyoğlunun büyük bir 
tiyatrosunda ağır kiralar verdiği 
halde muvazeneli bir bütçe kurmuş 
olan opereti tekrar Darillbedayiin 
dramları, çocuk oyunları ve vodvil
leri. adapte ve tercüme piyesleri a
rasına sıkıştırma~ kimin hatırına 

geldi ve nereden çıktı? 
Opera, operet, operc;t komik, dram 

tiyatrosu, şu bu yapmak isterken 
tutmuş bir opereti başlıbaşma bir 
müessese olmaktan çekip almak hata 
sı kimindir? 

Kimin olursa olsun... Bunda de
vam etmek daha büyük bir hata O• 

lur. 
Opereti bugünku programla sık

mak İstanbul hemşerisine neşeyi ve
sika ekmeği gibi dirhemle dağıtmak 
demektir. 

Darülbedayii kendi talüne bırakıp 
başlıbaşına ve müstakil bir şehir o
pereti kurmak güzel san'atlerin sah
ne bölümüne karşı olan ödevlerimi
zin en ön planda yer tutam sayılma
lıdır. 

Nizameddin NAZIF 

mevzuları onun kadar duyarak boyı
yan ressam görmedim. 1545 te Girit 
te doğup V enedikte resme başlıyan 

ve İspanyada yerleşip eser veren bu 
sanatkarın hayatı hakkında uzun boy
lu malumat yok. 1614 teı• ölen Greko 
nun Velaskez ve Tisyen'in tesirleri 
altında kaldığı, anatomi bilmediği, 
fakat boyasının çok kuvvetli ve deli
ce olduğunu Laruslar söylüyor. 

Grcko'ya delilik ve eşyayı uzun 
görmek hastahğmı isnat edenler de 

wr. Fakat engizisyon mezalimi dev
rinde yetişen Grekoda her şeyden 
evvel devrinin ve merhameti bol ol
mıyan ispanya Allahınm hırçın bir 
alev gibi kıvrılan akisleri var. Düz 
hattan nefret eden Greko'nun sırtın
da bir hayli edebiyat ya.ıan muhar -
rirlerden biri onu ve resimlerini hak
lı olarak aleve benzeterek izaha çalı
şıyor. Hakikaten Grekonun bütün re
simleri kabına sığmıyan bir alev gibi 
kıvrıla kıvrıla yükselir. Bu alevi G:-e
ko'nun dini körüklüyordu. Onun bo
yadığı bUtün yüzlerde asil bir inanış 
ışığı yanıyor. Ingiliz muharriri Gre -
ko resim yapmasa muhakkak din mu 
barebeleırinde ayni kuvvetle döğüşe • 
cekti diyor. 

Din resmin yakasım bırakalı çok 
olmadı. Allahsız bir sürü sanatkar 
başı boş dolaşırlarken tabiati sevdi -
ler. O zamana kadar onlara mütema
diyen Allalıı fısıldayan lsayı geril -
diği carmıhta kaskatı bıraktılar ve 
kimisi bir söğüt yaprağında yepyeni 
bir Allah bulduğunu sandı, kimisi u· 
çan bir buluta Greko'nun İsaya inan
dığı kadar inandı. 

Allahsız sanatkarlar bize bir Süley 
maniye kurabilecek, ve onun kubbe
lerine dayanan boşluğu Kariye'deki 
gibi mozayiklerle doyurabilecek mi? 
Bunu bize zaman gösterecek. 

Bedri RAHMi 

O gün kansı ameııyat olacaktı. 
Mektepten çıktıktan sonra zaruret o
nu hayata atmış ve bir fabrikanın 

motörcüsü yapmıştı. Sadıkane çalışı
yor ve işinden herkesi memnun bıra
kıyordu. Fabrikada çalışan kızlardan 
birile sevişti ve evlendi. Evleneli he
nüz bir sene olmuştu 

Nereden de bu ınel'un hastalık o
nun karısını bulmuş. 

- Ne felaket Yarabbi, acaba sana 
karşı büyük bir suçu~ mu var ki, 
ıztırabı reva gördün dıyordu. 

Karaciğerde apse dediler.. !3~r
sakta ur dediler. Doktorlar hıçbırın
de ittifak edemediler. Bilinmez, anla 
şılmaz bir dert . 

Hastaneye kaldırmak tazım geldi. 
Hasta, belediye hastanesine yatırıld.ı 

O gün ameliyat günü idi. Arif •. ha~ 
tanenin kapısı önünde kapıcıya, ıçerı 
girip çıkan hasta bakıcılara yalvarıp 
duruyordu. 

- Kuzum bırakınız beni içeri gire 
yim. Karım ameliyat olacak. Başında 
bulunmak istiyorum. Bilmezsiniz ben 
onu nekadar sevdim. Kuzum bırakı -
nız beni. Bütün yalvarmalar, yakar -
malar boşuna idi. Onu kimse dinlemi 
yor. 

- Elimizde değil, Emir böyle. Di
yorlardı. O halbuki müdür beyi gör -
mek ve ameliyatı bizzat müdürün yap 
ması için ayaklarına kapanmak isti -
yordu. Zira hastanenin müdürü mem 
leketin en iyi mütehassısı idi. Merha
metli bir adam olduğunu işitmişti. 
Mademki, merhametlidir kendisini 
görür de yalvarırsa arzusunu belki 
de reddetmiyecekti. Fakat onu içeri 
bırakmıyorlar ki, gidip rica edebilsin. 
Umidini kesti ve hastanenin kapısı -
nın karşısındaki duvar üzerine çömel. 
di. Başını ellerinin arasına aldı. Uzun 
zaman öylece kaldı. Şayet eski bir 
mektep arkadaşı omuzuna dokunma
saydı daha kimbilir nekadar böyle 
dalgın, olduğu yerde mıhlanmış kala
caktı. Evvela hatta tanıyamadı bile 
Gerçi arkadaşı da eok değişmişti ama 
Arif de bugün hayli dalgındı . 

- Yahu bu ne dalgınlık, ne işin 
var burada. 

- Karım ameliyat olacak, senin 
işin ne 

- Içeride benim de hastam var. 
İçeri almıyorlar değil mi? 

- Almıyorıar. 

- Benim içeride asistanlardan bir 
bildiğim var. Onun tavassutile gir~ 
biliyorum. 

Arif haykırdı. 
- Kuzum Memduh yalvanrım sa

na o tanıdığın asistanla bana bir iyi " 
lik yap 

- Arzun nedir? içeri girmekse al
mazlar. Başka bir şey ise bakalım söz 
geçirebilirsek ne ala! Söyle bakalım 
ne istiyorsan? 

Arif üzüntülü bir tavırla: 
- Val1ani iki gözüm bastınenin 

müdürü çok mütehassis imiş. Hasta
mın kurtulması onun elinde imiş. A
caba bir tarafını bulup ta ona ameli
yatı bizzat kendisi yapması için bir 
çare bulamaz mıyız. 

Memduh: 

- Bakalım dedi ve hastaneden içe 
ri girdi. 

Aradan belki iki saat geçti. Hiç 
kimse görünmedi. 

Eski mektep arkadaşım düşünüyor 
du. Bir asistanla olan ahbaplığından 
dolayı içeri girebiliyor, saatlerce içe• 
ride kalıyor ve kendisine hiçbir yar .. 
dımda bulunmuyor. Hiç değilse onu 
da içeri alamazlar mıydı? 
Duvarın dibine çömelmiş ve yeryü .. 

zünden iltimasın asla kalkmryacağınt 
düşünüyor ve kendi kendine küfredi
yordu. 

Kapıya bir hasta bakıcı geldi ve 
seslendi. 

- Bay Arifi 
Arif yerinden fırladı. Hasta bakrcı .. 

nm refakatinde temiz, beyaz mermer 
döşeli koridorlardan geçerken Arif 
hasta bakıcıya soruyordu. 

- Karım ameliyat oldu mu? 
- Evet, 
- Kim yaptı? 
- Müdür Bey. 
- Sıhhati? 

- Kurtuldu. 
Ameliyat odasından içeri girdiler, 

Kansr yattığı yerden kendisine gü
lümsiyor baş ucunda beyaz gömlek 
giymiş Memduh kendisine bakıyor • 
du. 

Arif, gözyaşlarile Memduhun elle
rine sarıldı. 

- Sen doktoı: mıydın. 
- Evet hem doktor, hem de hasta 

nenin müdürü. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek
törlüğünden: 
Y~iksek Enstitüsü için açık eksiltme ile Zeiss Marka 15 

adet Kurs Mikroskopu ile 12 adet Mikroskop lambası a· 
ımacaktır. 

l - Tahmin olunan muhammen bedel 2300 liradır. 
2 - Muvakkat teminat 173 liradır. 
3 - Eksiltme 25-11-935 pazartesi günü saat 15 te 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlük binasında 
yapılacaktır. Fazla izahat şartnamede yazılıdır. Bedava 
şartnamesini almak istiyenl er İdare Müdürlüğüne müra 
caatları. (3217~ (6896) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer

kezi Satınalma Komisyonundan: 
.... 

Kırk kalem evrakı matbua kağıt ve malzemesi merke
zimizden verilmek üzere tabettirilecektir. 

A - Tahmin bedeli 3 7 5 liradır. 
B - Şartnameleri İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 

Merkezi Levazımmdan parasız alınır. 
C - Eksiltme 1 9 İkinci teşrin 9 3 5 salı günü saat 14 t~ 

Galatada Kara l\1ustafa Paşa sokağında İstanbul Lima
nJ. Sahil Sıhhiye Merkezi Satmalma komisyonunda ya-
pılacaktır. 

D - Eksiltme açık olacaktır. 
E - Muvakkat teminat 29 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin matbaa sahibi oldukla

rına dair Ticaret ve Sanayi odasının 9 3 5 senesi vesikası
nı göstermeleri ve muvakkat teminatlarını saat on dörde 
kadar vezneye yatırmaları lazımdır. ( 6909) 
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DUnya Gazetelerine G •• ore Hidiseler 
iTALVAN CEPHESiNDE 

• • 1 Ras Gügsa Daha Birçok Prensler ~RA~sAoA TARiHı • si: MUHAKEME 

Timsah Korkusile Geçırı- /ta/gaga Teslim Olacaklar Diyor Stavıskı Rezalebnm Mu ha 
len Yağmurlu Bir Gece... "Benmukaddera:r:~Tt;1;:~~~dcli: kemesine Başlanıyor 

---------------- ne teslim ettim. Sonuna kadar götür-

Açlıktan Devekuşu Yavrusunu 
Yiyen Bir Gazeteci Anlatıyor 

'AJuada ltalyanların kurduklan 
Paris - Soir'm İtalyan cephesin

tıeki aytarı yazıyor: 
Beraberimde getirdiğim ateş ve 

üç taşla yiyeceğimizi ateş üstüne 
koymaya muvaffak olduk. Pirinç 
Jı;aynamağa başladı. 
Bulunduğumuz yerin üç kilo"1et

re muhiti hep çamurla örtülü oldu
ğundan burada taş bulmak kabil de
tildir. 

HaV'a karanlıktır. Ateş üzerinde 
galetayı çevirdiğim sırada boynuma 
'bir katre su damladı. Biraz sonra 
bir damla daha .. Yağmur yağıyor
ldu.Elveda galeta. Suda pişmiş pirinç 
ler .. Elveda kır yemeği.. Arkadaşım 
Pettini kamyonun altına sığındı ve 
portatif yatağını oraya yerleştirdi. 
Ben de açık otomobilin kaputu altı
na yerleştim. 
Yağmur şiddetli bir sağnak halin· 

:Ce yağıyor ve kaputu hiddetle kam· 
5ılıyordu. Ben de bulunduğum yer
de başım dizlerim üzerinde olduğu 
halde büzülüp kaldım. 

Aradan saatler geçti .. Yağmur e
lan yağıyordu. Tamamen sırsıklam 
olmuştum. 
Fakat her tarafım sıcaktı. Adeta bir 
banyo yapmıştım. Buradan çıkıp ta 
l<urulanmnk imkanı olsaydı bu ban
yo fena olmıyacaktı. Fakat ne ge -
zer 1 Gece yarısına doğru yağmur 
dindi. Altına sığındığım kaput ar
~ık hoIJUJrdanmıyordu. Başımı dışa· 
:rıya çıkardım. 

etrafa Ay bulutların arasından 
hafif bir ışık saçıyordu. 

Adeta bir gölün ortasında idik. 
Kamyonlar bu gölün ortasında yü
:zen hipopotam sürüsüne benziyor • 
du. Yağmur dindi, fakat otomobilin 
ıkaputundan elan yağmur damlıyor· 
ıdu. Sabahı beklemek lazrm geldi.Ge
ıce bana hiçbir zam.an bu kadar uzun 
-görünmemişti. Bulunduğumuz yerde 
ısuyun derinliği 30 santimetre idi. 
ilu su yavaş yavaş akıp gidiyordu. 
!Sahili olmryan bu nehir üzerinden 
'.boğulmuş hayvanlar, ağaç dalları gi
i>i garip hayaller sükunetle geçiyor· 
du. Acaba timsahlar bu su basma
~;ından istifade ederek bizi ziyarete 
gelirler mi? 
, Pettini'nin bana bazı askerlerin 
-timsahlar tarafından yutulduğunu 
-anlattığı gündenberi, ben de sine· 
malarda olduğu gibi her tarafta bu 

No. 168 

.. 

bi,. sahra hastane•i 
korkunç hayvanları görür gibi olu· 
yordum. Fakat bereket versin ki ta
biatin, hayvanat bahçelerinin o kor
kunç hayvanlarını bizim gibi zoavalh 
yolcular etrafında toplayacak kadar 
zeki ve mahir Metteur en Sccne'leri 
yoktur. 

Tanyeri ağardı. Hiçbir timsah gör 
meden sular alçaldı. Sa:at sekizde 
güneş ortalığı yakıyordu. Bir buhar 
havası bizi adeta eritiyordu. Herkes 
yarı çıplak bir halde ter içinde idi. 
ŞebeJi şc-hrinin kenarında bir küçük 
köy vardır. Hurma ağaçlarının tepe-
6ine kurulmuş küçük kulübeler bu 
gece sanki mantar gibi yerden bit -
mişlerdi. 

Ve mütereddi bir halk asırlar• 
danberi sıtma ile mücadele ederek 
~u köyde yaşıyorlar. Bu kabile böy· 
le şehir kenarında oturacak yerde, 
niçin, bütün sıtmalık yerlerde otu -
ran bütün yerlilerin yaptıkları gibi 
§chirden uzakta oturmuyorlar? 

Bu Eağlık hatasının ecbebinl anla
makta gesikmedim. Bunlar iki şer
den hafifini tercih etmişlerdir. Hur
ma dalları nehrin 60 metre genişli
ğinde bulunan iki sahilini biribirine 
bağlıyordu ve bir ağaç gövdesinden 
'yapılan bir sal da bu nehirde bir 
'gemi hizmetini görliyordu. 
· İtalyan işgalinden evvel Habeşli
ler burasını yağma ediyorlardı. Za
'vallı halk bu suretle senede iki d:fa 
çapulculuga uğrardı. işte bu agaç 
gövdesi sayesinde mültecileri muha· 
faza ederlerdi. 

Yenecek bir şey avlamak için av 
tüfeğimi beraberimde getirmiştim. 
Çamurlar ve çalılıklar arasında bey
hude yere dolaştım durdum. Nihayet 
bir tov kuşunun sesi bana cesaret 
verdi. Ateş ettim. Kuş kanatlarını 
çırptı, tüylerini etrafa saçtı.. Koş
tum.. Bir gün evvel doğan zavallı 
bir devekuşu yavrusu yerde yatıyor
du. Bir cinayet işlemiştim. Bir niza· 
ma karşı gelmi,tim. 

Bana kurban olan bu hayvanı bit
tabi karargaha götürmedim. Bununla 
beraber madem bu cinayet işlenmiş
tir, onu açlık ile meşru göstermeye 
çalıştım. Semiz bir kazın bacağına 
benziyen iki bacağını kestim ve onu 
krzart-arak, fakat ne olduğunu söy
lemeden Pettini'nin önüne koydum. 
Fakat bu etin sertliği karşrsında be-

lı_K_l _R M_I z_ı _v_~ T_~_! Y_o ~-A H_L -
Desançon'a gelmeğe kalkar da bura· 
ya kabul olunmazsa çok keder eder I" 

FouquG'yi düşünmiyeli belki iki ay 
olmuştu. "Strasbourg'da iken ünifor· 
mamın yakasından başka hiç bir dü
tıündüğüm yoktu; budala gibi bir şey 
olmuştum." Fouqu~ onun zihnini hay
lı işgal etti ve onu haylı rikkate ge
tirdi. Höcresinde sinirli sinirli dola
§tyordu. "Otum seviyesinin yirmi de
rece aşağısına düştüm ... Bu zaaf ar
tarsa kendimi öldürmek daha hayır
lı olacak. Ben ölüm karşısında taban
a;ızhk gösterirsem abbe Maslon'ların, 
;Yalenod'ların keyfine payan olmaz!'' 

Fouque geldi; o basit ve temiz 
yürekli adamcağız kederinden çıl· 
gına dönmüştU. Biricik düşüncesi, o 
da düşünebildiği zamanlar, varını 
yloğunu satarak zindancıyı elde et
mek, J ulien'i kaçırtmaktı. Ona uzun 
uzun, M. de Lavalette'in hapiıten 
nasıl kaçtığını anlattı. Julien: __ 

- Sen ama beni üzüyorsun, de
di; M. de Lavalette masumdu, ben
ae suçluyum. Sen, istemeden bana 
lıu farkı batırlatıyorıun ... 

Sonra birdenbire karşısındakini 

incelemek, onun sözlerine aldanıver
mekten kaçınmak tabiati uyanıp: 

- Sahi mi? dedi. Bütün malını 
satmağa hazır mısın? 

Fouquc, zihnini saran fikrin dos
tuna da muvafık göründüğünü sanıp 
sevinerek ona, mallarının her birinin 
kaça satılabileceğini, tahminde en 
çok yüz frank yanılarak, uzun uzun 
anlattı. 

Julien içinden: ''Bir köylü mal 
sahibinin böyle bir dostluğa kalkma 
sı doğrusu çok büyük, çok güzel 
şey t dedi. Dişinden tırnağından ar· 
tırdı; onun hasisliklerini, pazarlık
larını gördükçe benim yüzüm kızar• 
rırdı; şimdi bunların hepsini bana 
feda ediyor! La Mole konağında 
görd'iiğüm, Rene'yi ( 1) okuyan çıt· 
kmldrm bayların hiç birinde o gü
lünçlükler )"Oktur; fakat daha para
nın kıymetini bilmiyecek kadar genç 
olanlarını bir yana bırakalım, o züp· 
pe Paris'lilerden hangisi böyle bir 
fedakarlığı göze alabilir? Z.aten bu 
yapacak olanlar da parayı kendilerı 

(1) Chateaabriand'm önemli romaaı. 

meğe hazırım. Hatta beraberimde bu
lunan binlerce muharibi kayın birade 
rim imparator Haile Selasiye'ye kar
şr göndermekte bile tereddüt etıniye 
ceğim . ., 

Bu sözleri bana söyliyen Ras Güg-

Bu Davada 20 Suçlu, 50 Avuka 
300 Şahit Dinlenecektir 

sa 'dır. Ras Gügsa beni General San
tini'nin çadrn yanındaki çadırında ka 
bul etti ve benimle tercümanlık yapan 
yerli bir Italyan askerinin yardrmil~ 
konuııtu. 

Sık saçlı, çikolata. renginde ve 28 
yaşında bulunan bu kıvırcık genç Ha 
beş prensinin ne göz ahcı bir çehresi 
vardlt' 1 Kahve renginde güzel bir üni
forma giymiııti. Başında sırmalı ka
yışlı bir kasket vardı Fakat kravatı 
yoktu 

Buraya yanımda bulunan 1500 as
ker ve muhafızlarımla geldim. Çünki 
öyle zannediyorum ki, İtalyanların 
tuttuğu yol memleketim için en iyi 
bir siyasadır. 

İtalya için haırp edeceğim ve ya -
m~da bulunan askerler ile sadık Tig 
r:l~le.rden mürekkep daha 15 - 20 bin 
kışının başına geçerek onları Adisa -
babaya götüreceğim. 
. Ben imparatorun kızr ite evlenmiş 
tım. Kanm bundan üç sene evvel öl
dü. Fakat aramrzdaki bu bağ, onun 
aleyhinde ıavaşa girmeme mani ola
maz. 

Tigrede yapılacak ıslahat meselesi
ni henüz dü§ünmeğe vakit bulama -

RASGÜGSA 

dım. Henüz meselenin aüel safhası bit 
memiştir. Bu işler bittikten sonra ida 
re işlerini düşünmeğe imkan bulaca
ğım. Halkın yaşayış şartlarını iyileş
tirmek için İtalyanlara yardım edece 
ğimi zannederim. 

Ayrılırken Ras Gügsa'ya ltalyanla 
ra teslim olacak daha başka prens -
ler olup olmadığını sordum. Dedi ki: 

- Daha bi~ok prensler vardır ki, 
teslim olmaktan çekiniyorlar. Bu hu
susta müzakereler olmaktadır. ltal -
yanların bunları kabul edecekleri şüp 
hesizdir. Onlar da az zaman zarfıııda 
maiyetlerinde bulunan binlerce taraf 
tarlarile beraber, medeniyet yolunda 
yilrümek için bize iltihak edecekler -
dir. Muharebe belki uzun sürecektir. 
Fakat netice kat'idir. bundan bütün 
Habeşistan istifade edecektir. 

Frannz. gcu:etelerinden: 
Evvelki ıene gubat aylarında Fran

sada Staviski rezaleti diye mali bir 
rezalet çıkmış bütün Fransayı altüst 
eden hadiseler olmuştu. 

Staviski aslen Rustu. Bir müddet 
Vij·anada Budapeştede serserilik et
tikten sonra Parise gelmiş burada iş 
hayatım ( 1) atılmıştı. Staviski cebih 
de beş parası olmadığı halde büyük 
işlere girişmiş birçok Bakanlarla me
buslarla ahbaplık ederek, onların mü 
zaheretine güvenerek, mühim dalave
reler çevirmiş, ve bilhassa bir banka
dan mukabili olmıyan çeklerle mü
him miktarda para çekmiş ve bu su· 
retl ehalkın milyonlara varan tasar
rufatını çalmıştı .. 

Staviski rezaletinde birçok kimse -
ler ve mebuslar methaldardılar. Bun 
ların hepsi yakalanmış adliyeye tes -

Cumhuriyet Bayramı 
Ve Yunan Dostlarımız 

Vradinir'den: 
Dostumuz Türkiye Cümhuriyeti 

.bugün 12 inci yıldönümünü kutlulu
yor. Türkiye bu müddet zarfında bü
tün dünyanın takdirleri kargısmda 
nekadar büyük işler başarmıştır. A· 
tatürkün yenileşmiş olan bu memle
keti ile sultanların imparatorluğu a
rasında hiçbir münasebet yoktur. 
T.üıidye bugün Şarkta medeniyetin 
pışdarı ve barışın gelişmesinde baş
lıca amil olan genç ve kuvvetli bir 
'devlettir. Türklerle sıkı bağlarımız 
bulunan.biz Yunanlılar bu büyük yıl-
dönümünü onlarla beraber kutlulaya 
lım .• 

Eleltcron Vima'dan: 
Türkiye Cümhuriyetinin yıldönü-

ceriksizliğimi ve kabahatimi itiraf 
etmeye mecbur oldum. 

Fırtına çıkmadan evvel bir süva
ri çavuşu, müfrezeye haber götür -
mek üzere Belet - Uen'de bulunan 
General Truci'nin nezdine gitmişti. 
Bu adamdan gittiğindenberi hiçbir 
~aber alınamamıştır. N chri;, yata -
g~nıdan .hazan 4.5 metre kadar uzağa 
gıden tımsahların bulunması ihtima
li fikirlerde endişeler uyandırdı. 
Timsahlar hazan aç kaldıklaiı za
man, çalılıklar arasında koşmaya 
başlarlar. Birdenbire bir feryat her· 
kesi ayağa kaldırdı. Yerlilerden biri 
n~;11irden bir cesedin geçtiğini gör
muf. Askerler bu cesedi tanımak i· 
çin ileriye doğru koştular. İntizar 
pek acıklıdır. Süvari çavuşunun men 
sup olduğu kıta, büytik bir heyecan 
içinde idi. 

Askerler iki aaat boşluktan ve 
beyhude arattırmalardan ıonra dön· 
düler. Ceset gözden kayboldu. Hiç 
şüphe yok bir timsah onu yemiştir. 
Muamma halledilemedi. Herkesin i
çinde elan bir endişe var. 

kazanmamış, bir taraf tan mirasa 
konmuştur.,, 

Artık Julien'in gözünde Fouque
nin bütün fransızca yanhtları, ba
yağılıkları silinivermitti, onun kol
larrna atıldı. Ta§ra - Pariı kıyasla· 
maaından ta.ıranın bu kadar ıercfle 
çıkması belki hiç görülmemiştir. 
Dostunun gözlerinde bir an parh· 
yan coşkunluğu görünce Fouquc
nin ağzı kulaklarına varmıştı; Juli· 
en'in kaçmağa razı olduğunu sandı. 

Böyle bir kalp yüceliii'ne şahit 
olmak Julien'e, M. Chclan'la karşı
laşmanın kaybettirdiği ruh kuvvet~ 
ni geri verdi. Henüz pek gençti; fa
kat, bana kalırsa, oı,,a iyilik cevhe· 
ri vardı. İnsanların çoğu genç yaşta 
yumugak yüreklidir de sonradan işi 
kurnazlığa vurur: oysaki Julien 
yaşlandıkça kalbi sevgiye merhame· 
te açılacak, herkese, her şeye karşı 
gösterdiği o delice itimatsızlzktan 
kurtulabilecek bir adamdı... Ama 
'onun tabiati hakkında böyle boş tah
minlere girişmek neye yarar? 

· Julien'in iti kısa keıımek için bü· 
tün cayretlerine, her gün: ''Ben 
taııarlıyarak öldürdüm, hiç olmazsa. 
öldürmeğe kalkıştım,, diye tekrar 
etmesine rağmen ıorıuya çekilmesi 
ııklaş.ıyordu. Hilkümen usule, niza
ma son derece bağlı bir adamdı. Ju
lien'in itirafları, onun soq~ularını 
hiç de Jcıaaltmry«du: hükümen bu 

mü, Yunan milletine, kendisini TUrk 
milletine bağlayan dostluk ve ittifak 
bağlarını düşünmek fırsatını veriyor. 
Türklerin Osmanlı imparatorluğu bo 
yunduruğundan kurtulması demek 
olan bu bayram, sultanların istibda
dına karşr ayaklanmış olan diğer 

Balkan milletlerinin de bayramı de
mektir. 

:kurtulma emellerile Türk milleti· 
ne pek yakın olan Yunan milleti bu
gün do~ürk Cümhuriyetine, Tür
ki:r.e hU etine ve asil Türk mille
tine en samimi temennilerini bildirir. 
Bu iki millet menfaatlerinin müşte
rek olması dolayısile Avrupanın Ce
nubuşarkisinde barış ve terakki yo
lunda elele yürümektedirler. 

Staviaky 

lim edilmişti. Fakat Staviski bir tür
lü bulunamıyordu. Nihayet polis bu 
beynelmilel dolandırıcının hududu a-
şarak lıviçreye kaçmak üzere olduğu 
nu haber almış, ve Saint - Maurice 
civarınıda bir şatoda kendisini ölü o
larak elde etmiştir. 

l 
1 . 

·· ----·-------~----~~~ 

- illman·Ya1'abbi g~m• inanamıyonım/ Eveninı Stundard'dan: 

iti bir onur meıelcei yapmıştı. Ken
disini pis, korkunç bir zindana at· 
mak istediklerinden ve ancak Fou
que'nin girişmeleri sayesinde bun· 
dan kurtulup yerden yüz seksen ba
samak yüksek, güzel odasında kala· 
bildiğinden Julien'in hiç haberi ol• 
madı. 

Kıtlık odunlarını Fouque'ye ıs~ 
mulıyan önemli zatlar aras:nda ab
bc Frilair de vardı. Temiz yürekli 
oduncu ne yapıp yapıp o kudretli 
paskapos muavininin huzuruna var
dr. M. de Frilair, julien'in meziyet
lerine ve medreseye ettiği hizmetle
re kendisinin de değer verdiğini ve 
onu hükümenlere tavsiye edeceğini 
söyleyince Fouque'nin ne kadar Ee· 
vindiğini anlarsınız. Dostunu kurta
rabileceği umuduna düştü ve kapı
dan çıkarken ~rlere kadar eğilerek 
paskapos muavini cenaplarmdan, 
pazar günü kiliseye gelecek fakirle
re, sanığın (maznunun) temize çık
masına dua etmeleri için on altın da
ğıtmasını rica etti. 

Fouquc çok yanlış yol tutmuştu. 
M. de Frilair, bir Valenod değildi. 
Reddetti, hatta o iyi köylüye, pa· 
raıını saklaması daha doğru olaca
ğını anlatmağa çalıştı. İhtiyatsızlığa 
düşmeden daha açık söylemenin 
imkansız olduğunu görünce ona bu 
parayı yoksulluk içinde kıvranan 
mahpuslara dağıttırmasını tavsiye 

etti. 
M. de Frilair içinden: "Bu Juli

en tahaf adam, diyordu; yaptığı iş 
anlatılmaz ıey, halbuki benim için 
hiç bir ıey anlatılmaz kalmamalı
dır ... Bakalım, belki onu din uğrun
da kendini fedaya razı olmuş bir 
adam diye gösterebiliriz ... Her hal
de ben bu itin iç yüzünü öğrenirim 
ve belki de madame de Renal'i yıl
dırmak için elime bir fırsat geçmiş 
olur; o kadının bize itibarı yoktur, 
hele benden nefret eder ... Belki bu 
işte M. de La Mole ile §Öyle ıanla, 
şerefle barışmak çaresi de bulunur, 
marquia o küçük medreıeliyi pek se
viyor.,, 

M. de La Mole ile M. de Frilair 
arasındaki uzlaşma sözbağı (muka
velesi birkaç hafta önce imzalan
mıştı; abbe Pirard Besançon'dan 
ayrılmadan önce imzalanmıştı; abbc 
Pirard Besançon'dan ayrılmadan 
Julicn'in doğuşunda birtakım sırlar 
oldu~undan bahsetmişti. İşte tam o 
gün o zavallı da Verricres kilisesin
de madame de Rcnal'i öldürmeğe 
kalkıştı. 

Julien'ttn, ölmeden önce baıına 
gelmesinden korktuğu bir tek bela 
vardı, o da babası ile karşılaımaktı. 
Yanına kimsenin bırakılmaması için 
genel savmana bir mektup yazmak 
fikrini Fouquc'ye açtı. Bir insanın, 
hem de öyle bir halde, babasuu gör-

Staviaky'nin kann Arlette Simofl 

Staviski l'Czaleti Fransada bilyii~ 
ve siyasal bir buhran vücude getirtn1f 
o zaman mevkii iktidarda bulun•0 

Batbakan Chautemps istifaya ınec -
bur kalını§. Pariste ahali galeyan• 
gelmiş ve mi!him müsademeler ol
muıtu. Bu müsademeler 6 şubat ..,a
kayii ismile maruftur. Pariste halkdl 
heyecanı, ve meclisi mebusana yap~ 
ğı hücum, polis ve asker kuvvetle 
tarafından güçlükle zaptedilmiştir· 

Şimdi Fransız adliyesi bu milhitl' 
davanın muhakemesine başlamak us• 
redir • 

Bu davanın suçluları 20 ki§idit• 
Franıada jüri heyeti 12 kişiden ibare« 
ise de jürilerden bazılarının bu da'l/a
da bulunmaması istenileceği düşünil
lerek yedek altı jüri daha seçilmiştir• 

Bu davada 300 ahit dinlen ı;~ 
suçluları elli avukat mıiôafaa edecelt 
tir. 

Muhakeme evrakı şimdiye kadat 
hi~bir davada görülmemiş derecede 
yüklüdür. Evrak 500 kiloluk bir d~ 
ya teşkil etmektedir. Muhakeme>'' 
takip edecek gazetecilerin mikda.rı 0 

kadar çoktur ki, muhakeme salonuıt' 
da hususi tertibat alınmasına tüzudl 
görülmüştür. 

Dosyaların ziyaa uğramaması i~İll 
bazı tedbirler alınmıştır. Dosyala' 
büyük bir kasa içine konularak ınu ~ 
hakeme salonunun yanında bir odad• 
saklanaca~ ve kasa gece gündüz •" 
ker .tarafından muhafaza altında bLI -
lundurulacaktır. 

Müddeiumuminin talepnamesi ızoO 
sayfa teşkil etmektedir. Bundan d"' 
va dosyasının nekadar büyük otduğıJ 

•ii
anlaşılır. Muhakemenin sonunda J 
rilere sorulacak sualler hazırlan1111t ~ 
tır." Bunlar da 1956 sualden ıbar~t;~ 
Suçlulara atfedilen suçu işleyip '~·~ 
mediklerinin anlaşılabilmesi için. {;
rinin bu sorgulara cevap verınesı 
zımdrr. 

Muhakemenin bC§ hafta ıüreçeii 
tahmin ediliyor. 

mek istememesi, bunu bir bela ~fı 
ması, oduncunun, çokluğu saY ~tf 
hislere bağlı, saf kalbine pek ag 
gel<li. , 

Dostuna kal'JI birçok' kims~Je~; 
neden o kadar ateşli bir kin be~ııer 
diklerini anlar gibi oldu. Arna yı dıt 
felakete saygı göste?'mek Jazıtıl ır;• 
diye, bu hislerini açıkça söyleıııe 
ten sakındı. Soğuk bir tavur!a: ıtıi' 

Herhalde, dedi, öyle b~r. e çı
verilıe bile bunun için yine ızın 
kar. 

Bölüm XXXVlll 
KUDRET SAHiSi 

BiR ADAM , 
Giriımelerinde ne kadar c1J cJI 
rar var 1 boyu boıu ne tad•' 
incel Aceba kim ola kil ıll 

scHtLL 
er• 

Kulenin kapıları ertesi saba~ô'JJ 
kenden açıldı. Julien uykusu 
ııçrıyarak uyandı. · t>•tıl 

- Oldu olacaklar 1 dedi, b• 
ıelmittir. Ne tatsız iti .• Ul ~ı· 

Hemen o anda içeriye, ko)' ·eıı'iı' 
yafetinde bir kadın gririp J~de"' 
ko1Jarına atıldı; Julien onu ıı•dl"' 
bire tanıyamamıttı. Bu gelen 
mademoise1Je de La Mole'du. ırl 

(Arkası " I" 
N. ATAV 
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Soı: 1 Habeşler Makalleyi Boşalttılar, Faka 
Dak:ik:a. Bu Ay içinde Geniş Bir 

... - :_1 Mukabil Taarruza Geçecekleri Anlaşıhyor 
Ş~~~~;ti;ri,--~-, .... ıt;Ç;~ı-------s:;Td;,:;;j;a-;-

csaşıarafıhirincideJ Harbi Habeşlerin Mukabil Bir 
~~rbay ikinci ekmek tipi 
~çın. tetkikat yaptırıyor 

e 1 zahat veriyor 
[Baş tarafı 1 incide] 

'rrı fiyatı b . . 
tıdır N lı orsanın vasata aalrş fıya-
)a.tt; ar a esas olan bu vasati fi-r. 

ıı-
lık ~~ ~a~eteye, fırınlarda iki üç ay· 
Böyl 

0 b" ulunduğu haber \'erHmiş. 
ala.rne ırşey asla vaki değildir. Ve 

az. Bu e f . .. b" tehlike . sasen ırıncı ıçın ır 
bıü . teşkıl eder. Sermayesi en 
ı..P•ııa!~ olan fırınlann nihayet on 
iP~ Runl"'k 
ce Pİ u .. sto~u bulunur. Bu bitin-
:nlır ~~sa uzerınden yeniden satın 
181 ,; f ınacnalcyh narh, un piyasa
h:a.h e ır~~. stoku meselesi yalnız 
ıgünJ ttıs:ım şekildedir. Yine son 

erde k" · · km aed'l 1 ıncı ncvı e ekten bah-
tetki~ektcdir. Bu mevzu, esaslı bir 
dır. S e 1!1Uhtn5 olan mcvzulardan
lıük"' a~hı tetkık, kolayca verilecek 
~vkuı;; e~ ~eneloyu ynnlış yollara 
lneseİ c.bılır. İkinci nevi ekmek 
değ'! c.sı Pek basit mevzulardan 
ikinı .dır. ~izzat ben 926 senes!nde 
iıın c: ne.~ı ekmek üzerinde yaptı. 
bet' ecrubede muvaffakıyetli bir 
dol ıce alamamıştım. Ve, bundan 
aa.r;Yıdır ki, ikinci nevi ekmekten 
ba •~azar ettik. Ayni suretle diğer 
ıer~ıe .k~ed~yelerimiz dahi son gün
ıtıı.n 1 ıncı nevi ekmek cıkarmak
~in ~arfınazar etmiıtir. Bugün bi
~~l ekm~k~e. kullandığını z kalite 
ıtınd eketınuzın umumi mahsula
ları a elde ettiğimiz başlıca vasıf • 
;Çin :~şır ve halkımızın beslennıeıi 
h:d" azrnı gelen gıdai hassaları ha
lta ıh. Bu unun halitaıını biraz da
trıi ozacak olursak elde edeceği. 
tıı k ekınek. derhal besleyiş evııa fı
~i af!:tmıı olur. Halka vereceği
ı-u 2 e ek gıdai hassalardan mahek: ~arak çıkar. Halkımıza bozuk 
b'ıck e Vermiş oluruz. Gıdasız ek
latt ' halkın katık sarfiyatını fazla-

f1r:,•~r. Bu da hayatı ucuzlatmaz. 
ıilti • n b ka ayni fınnda da her 
)er -<:•na eltmeğin ~khial:I birtakım 
111.r "hz hareketlere yol açar. Fırıncı
iin ~nıe.n. karıştırabilirler. Ekme -
~a cııu ılıbariyle değiştirilmesi im 
~n n~ızlaşınca, bugün kullandığımız 
trıı 11.' nıesela yüzde otuz ni&betinde 

ıır unu k k "k" . b' . ekrn k atara ı ıncı ır nevı 
~Urde k Yapmak meselesi Üzerinde 
ltlı du ~·· ~enüz kat'i bir netice al
bıı:d egılız. Çünkü evveli. piyasa
laır a. ınısır satılmakla beraber mı
)'a, Unu hemen hemen kamilen pi -
ele ~~dan çekilmiş vaziyettedir. Bazı 
trıe\~.enlerimiz mısır unu öğüt
~er t •çın hazırlıklı değildirler. Di -
ttıbn ara.ftan şunu da göz önünde 
~ın ~lıdır ki, köylülerimiz buğda
:aın/Uluek fiyatla satılmakta olma
lnıı.k 11.n dolayı buğdayı elden çıkar
tlıek:.a ve mııın kendileri için ye
btı "t~k olarak alıkoymytadır ki, 
:te) ıba.rla da mıaırın ucuz fiyat Ü-

• inde · · ttıek b. n pıyasaya arzını temın et-
ltat ıraz ınıüşkül olacaktır. Tetki
terr:!"'!~. bu izah ettiğim noktaların 
~İr ~k~ Uzerinde inkişaf etmektedir. 
la.t ~ 1 güne kadar kat'i neticeyi a
lan a.gız. Bu netice, dütürülecek O· 

teai e~ek fiyatiyle ekmeğin kali
li et~~s~etlerinin halk lehine tecel
Çıka. ıgı surette ikinci bir ekmek 
iiz ynak cihetini iltizam edece
:\-er.ı' ok, tetkikahmız aksi neticeyi 

rıe "k" . • km k ÇıJta. o zaman ı ıncı nevı e e 
:rı12 ;nak faydasız olacaktır. Yal
~ 'Yat düşürmek enditesiyle hal
Sİka.121 gıdai kıymeti noksan ekmek 

ra.rak aldatmak istemiyoruz.,. 

Ş ilk tahsil durumu 
t\i ~t:bay Muhittin Üstündağ, aon 
il'-n er-de bazı ıikayetlere yol açan 

" tah ·ı t'irj • ~1 durumu hakkında muhar-
tir.rrııJ:ın •u~line §U cevabı vermi§ -.. 
)ok;- Bu yıl açıkta ka]mış çocuk 
terh·ur. Yalnız mekteplerimizde 
tey} 'Ye uıulünün icap ettirdiği bazı 
<fa er~ noksandır. Ders vasıtalarını 
burı1ogaltamıyoruz. Muallim az .. 
di ıearı ben aöylüyorum. Ben ki, ye
hpt hede iki yüze yakın mektep 
:\-eJıc·ı~dını. Fakat bugün be§ yıl ev
t-ırrı1 1 1nta faaliyeti yoktur. Binala
la.t ~e no~san olduğu gibi sıra, tesi
llıtıh k aaıre de azdır. Fakat ıurası 
~lea~d.kaktır ki bunlar da para me
bıaın~ ır. Ç~ukların ~tahsilsiz kal -
birle .1 a.rı ıçın bu yıl ıcap eden ted
tcd,.{1 aldık; bir günde iki devreli 
lillı ıat Yaptık ve yapıyoruz. Mual
lecek;.kıanlığı da herhalde halledi-

ır. 

Ö ~ Makam maa§ları 
lrıtı! t.etınenlerin tahsisatı hallol
lıkta.r ır durumdadır. Esasen bir ay
:ta.k .,,~nı, ~ü~çed~ tasarrufat yapa-
4a Ve rnııttık. Diğer altı aylıkları 
'ediy;eceğiz. Bunu öğretmenlere 
O da hethek için tedbirlerimiz var. 

er alde bugün yarın tabak-

rülmÜ§ hastalık, ıyavaş yavaş art
mı§tır. Bu iıle ilgili doktorlar, mek
teplerde talebenin çok kesif bir 
hal~e bulunduğu §U zamanlarda 
hastalığın bu son durumunu çok 
tehlikeli görmektedirler. 

Mekteplerde talebe arasında bü
yük bir ekseriyetin muntazaman 
devamına ımukabil bazı gelmiyen 
çocuklara da tesadüf olunmakta
dır: Fakat bunların soğuklar dola
yısıyle .. ken?i?i ~österen grip, nez
le, anJın gıbı bırçok geçici hasta
lıklar yüzünden mi, yoksa tifoya 
t~tul~uş oldukları için mi gelme
dıklerı hakkında ke:ıin bir malfunat 
elde edilememektedir 

Tifo, nerelerde çok? 
Halkın kesif, kalabalık bir halde 

bulunduğu muhitlerde, Aksaray, 
Da-:utpa§a, Şehremini, Beyazıt ve 
F.at~h taraflarında, Feriköyünde, 
Ş.ışlıde, Üsküdar ve Kadıköyünde 
sırayet suretiyle tifoya tutulanların 
çoğaldığı anlaşılmaktadır. 

Tifo ile mücadeleye ve salgının 
tamamen durdurulmasına çalışıl. 
maktadır. Bu bölgelerde kurulan 
birçok aşı istasyonları "azami bir 
gayretle uğraşmaktadır. Haber ve
rildiğine göre, vak'aların görüldü
ğü semt ve mahallelerde derhal aşı
lar yapılmaktadır. Salgını kar§ıla
mak maksadiyle çocukları tifoya 
tutulan birçok memurlara da zaru
ri ve mecburi izin verilmektedir. 

Neden çoğalıyor? 
Umumun sağlık işleriyle uğra§an

ların söylediğine göre, hastalık bü
tün tesir kuvvetini geçici oluşun
dan aLmaktadır. Halkın salgını geç 
duyu§u. vaktinde aıılanmamış ol
maııı, içilen sulara ve yenilen mey
ve ve sebzelere layıkı veçhile dik
kat edilmemesi salgının arh§ı se
bepleri arasında sayılmaktadır. Bu 
arada birçok sebzelerin lağım sula
rile beslenmesi şeklinin de bu bü
yük tehlikeyi açıklandıran amil
lerdendir. Son yağmurlann karış
trrdığı--..e sağ ı a muzır bir n hale 
getirdi~i sarnıç sularını içenler a
rasında da tifonun artık bir sayı 
gösterdiği anlaşılmııtır. 

Tifoya tutulanların 
sayısı belli değili 

Halk, semtlerinde, mahallelerin
de tifolu olup olmadığını biJ.:nemek 
tedir. Alakadarlar, halkı ürkütme
mek için bunları aaklamakta ve 
gizlemektedir. Hastalığın hemen 
geni§ bir muhit bulmasına amil o
lan sebeplerden biri de, halkın ti
fo hastalığını bir grip, bir ate§ ve 
bir nezle, kırgınlık §eklinde görme. 
sidir. Bilhassa, hısım ve akrabalar 
arasında hasta yoklamak maksa
diyle ziyaret yapanlar çoktur ve 
bunlar gittikleri hastanın tifo has
tası olduğunu bilmedikleri için ken
dileri de tutulmaktadır. 

Sıhhat direktörlüğü tifoya tutu
lanları hastanelere kaldırmaktadır. 
Fakat direktörlüğün dahi malumatı 
olmadığı birçok tifo vak'alarınm 
evlerde gizli bir sirayet çeveni bul
duğu hakkında kuvvetli iddialar 
yürütülmektedir. Alakadarlar, her
halde direktörlüğün tifo bulunan 
aemt ve mahalleleri İsmen gazete -
)erle bildirmelerinin çok yerinde o
lacağını ileri sürmektedir. Hatta, 
bunlar tifolu hasta adreslerinin de 
çok açık bir şekilde halka ilanını 
salgının önüne geçebilmek için ye
gane çare tanımaktadır. 

Hastanelerde 
Uray sıhhat direktörlüğü de sal

gınla mücadele işlerine yardım et
mektedir. Hastanelerde tifolu has
talar yatırılmamakla beraber, böy. 
lelerinin hemen Haydarpaşa geçici 
hastalıklar hastanesine gönderil
mesi hakkında emirler verilmiştir. 
Bundan baıka hastanelere aşılan
mak için baş vuranların da hemen 
&§ıları yapılmaktadır. Bu arada, 
hastanelerde bulunan vazifedarlar
dan bazılarının da tifoya tutulduğu 
görülmektedir. Bunlar, hemen tec
rit edilmekte ve o hastanede mec
buri aıı yapılarak tutulmuş olanlar 
Haydarpaşa~a gönderilmektedir. 

Mekteplerde 
Mekteplerde tifo vak'alarının 

çoğaldığı rivayetleri şimdilik mev
zuubahis değildir. Sultanahmet ve 
Eyüp taraflarında bazı küçük tale
benin tifoya tutulduğu görülmüş 
ise de bunların mekteplerine vazi
yet bildiriLmiş ve velilerine dairele
rinden izin verilmiştir. Havaların 
bozuk gidişi ve rütubetli oluşu grip 
devamsızlarını çoğaltmı_ştır. Sıhhat 

kuk ederse hemen vereceğiz. Büt • 
çede tasarruf yapmak veya herhan· 
gi bir tedbirle öğretmenlerin para
larının behemehal ve en kısa za • 
manda verileceğini tekrarlarım.,. 

direktörlüğü, kültür direktörlüğü [Baş tarafı ı incide] 

ile temas ederek tifo vak'aları gör- Taarruzu Beklen ı·yo r düğü mekteplerde mecburi a§ı yap- lahlann iştirakile ve bütün cephede 
büyük bir faaliyeti mucip olmuştur. 

tırmaya başlamı§tır. Bu taarruz, düşmanı geriye püskürt-
Sıhhat direktörü ne diyor? mek maksadile birtakım harekatı is

Dün bir muharririmiz, sıhhat di- tilzam edecektir. Herşey hesaplanmış 
rektörünü gÖrmÜ§ ve salgının gös- hazırlanmış, siyasal ve süel icabat 
terdiği tehlike hakkında fikrini biribirine uydurulmuş, yerli ahalinin 
sormuştur. Direktör, tifonun azal- iştiraki temin edilmiştir. 
makta olduğunu, görülen münferit U~iincü yerli grupu, Hausien'i iş
vak'aların çıktığı yerlerde esaslı gal etmiştir. Halkın heyecanı arasın
tedbirler alındığını söylemi§ ve de- da, büyük meydana Italyan bayrağı 
miıtir ki: çekilmiştir. Italyan kuvvetleri komu

"- Memlekette tifo vak'aları tanı olan Albay, halka, Italyanın me
münferittir. Bir mahalde kesafet deniyet getirmekte olduğunu ve ken
göstermemiştir. Vak'aların en fazla disinin şimdi oradan gideceğini, fakat 
kaydedildiği günlerde bile bunla - yakında yine geleceğini söylemiştir. 
rm sayısı be§İ sreçmcmiştir. Direk- T 
törlük, bilhassa a§ıya büyük bire- aarruz saat altıda başladı 
hemmiyet vermekte ve halkı teşvik Asmara, 4 (A.A) - Dün akşam 
etmektedir. Vak'a srörülcn muhit- üzeri neşredilen bir tebliğde, Tigre 
lerde aşı tatbik edilmekte ve bil. cephesinde, taarruzun saat 6 da baş
hassa okullara Özel bir önem veril- ladığı bildirilmektedir. Yerli kuvvet
mektedir . ., ler, saat 13 te Hausien bölgesine var

Fransızlarla da 
Uyuşuldu 

[Baş tarafı 1 incide] 
gelenlere, kendisi sebebiyet verdiğini 
yazmaktadır. Bu gazete diyor ki: 

"Evet, Italya bir kabahat işlemiş
tir. Fakat bu, en büyük cezaya müs
tahak olamaz, çünkü, başkaları da 
bu gibi kabahatlerde bulunmuş ve hiç 
kimse sesini çıkarmamıştır. Fransa
nın verilen cezanın zararlarını yüklen 
mek zorunda bırakılmasını nefretle 
karşılamaktayı:: . 

ı Lava! ile Sir Hoa~ a-msmda3<i ca
hımalar ise, zecri tedbirlerin tatbikı 
ile alilkadar olmak üzere iki devlet
ten hiri~i bir tecavüze uğradığı tak
<'111do Fransa ve lngtilJterenin yapa
caktan işbirliği hakkındaki bütün 
şüoheleri gidermiş ve bu yolda elde 
edilen terakki, ilci ~enci kurmay ta
rafından yapılan planlarda pratili so
nuçlar doğurmu§tur. 

lngiliz heyetinin fikrine göre, Ha
beşistan işi hakkındaki konuşmalar 
çok zor olacak ve uzun müddet süre
bilecektir. 

Times, gazetesinin Paris muhabiri 
diyor ki: 

iyi bir kaynaktan haber alındığına 
ogÖl"e Aloisi, S1r HM~~ ~le yaptığı l<o
nuımada cok uzlaşıcı bir durum gös
termiştir ki, bu banş yolundaki mu
vaffakıyet ümidini kuvvetlendinııek
tedir. 

Aloizi • Sir Samuel 
Hoare görüşmesi 

ı Londra, 4 (A.A.) - Sir Hoare ve 
Ingiliz Dış işleri Bakanlığı Genel 
Sekreteri Sir Vansihard dün Baldvin 
ile uzun müddet görüşmüşlerdir. Ce
nevrede Sir Hoare ile Aloisi arasrn
ıdak: konuşma hakkında Daily Tel
graph diyor ki: 

Bu konuşma esnasında Aloisi, Ital
yanın mütareke ve barı§ şartları hak
kır.da izah. : vermiştir. Aloisi, ltalya 
üzerine icra edilecek tesiri fazla ku .r
vetlenmesi takdirinde merkezi ve ce
nubi Avrupada işlerin alabildiği du
rum sebebi ile de fazla endise göster
miştir. Bunun üzerine Sir Hoare, an
laşmazlığın esaslan hakkında 1.:endi 
'fikirlerini bildirmiştir. Sir Hoare, İ
talyan delegesine. ayni zamanda, I•al
yadak.i Ingiliz aleyhdarı propaganda
nın dınmediği ve Libya'da Mısır sı
nırı üzerinde kuvvet tahşidine de
vam e?ildiği miiddetce İngiltercnin 
Akdenızdeki kuvvetlerini azaltması
nı? ı:nümkün olamıyacağını da söyk
mıştı. 

Eden Cenevrede 
Londra, 4 (A.A.) - Eden, yanın

da Avusturalya yüksek komiseri Bru
ce olduğu halde dün akşam Cenevrc
ye gelmiştir. 

Kömürden tasarruf 
Rom~,. 4 (A.A.) - Kömürden ta

s~~ruf ıçın şimendifer seferlerinin 
gunde 9750 kilometre azaltılmasına 
karar verilmiştir 

ingilterenin 
Silah ihracatı 
• Londra:. 4. A.A - lngilterenin si

lah ve muhımmat ihracatı bu sene 
heme.n hemen iki misline çıkmııtrr. 
Pey~ıl gazetesine göre, 1935 yılı
nın ılk dokuz ayı içinde ihracat 816 
bin İngiliz lirasına yükselmiştir. 
1934 de 498 bin lira idi. Torpil ih -
racah 14 binden 135 bin liraya, u
çak ihracatı 1 milyon 400 binden 2 
milyon 70 bin İngiliz liruına ve 
harp gemisi ihracatı da 597 binden 
871 bin İngiliz lirasına vükselmİ§· 
tir. 

mışlardır. General Santini kolordusu, 
General de Bono'nun huzurunda Ede 
ıga Hamus'dan hareket ederek, yerle
rin anzalr olmasına rağmen. iaşe kam 
yonlarile birlikte Endanosero'ya ulaş. 
mıştır. Düşman geriye çekildiğinden, 
bu kuvvetler hiçbir rnukavemetle 
karşılaşmaksızın ilerlemişlerdir. 

Habeş kuvvetleri de 
Makalleye ilerliyor 

Ttgre cephesi 4 (A.A.) - Birkaç 
saat yürü}'"ilşten sonra Italyan kuv
vetleri, ilk hedeflerine varmışlardır. 
Italyan yerli kuvvetleri, Ambasi • 
Onamba - Maşal hattı üzerine gel
mişlerdir. Saat 10,30 da Faşist kuv
ıvetleri Hausien önünde bulunmakta 
idiler. İtalyan uçakları, Habeşlerin 
Dessei'de mühim tahşidat yapmakta 
olduğunu ve bunların içinde 3000 ki
_şilik bir kuvvetin Makalleye doğru 
yiirüdüğünü görmüştür. ltalyanlann 
Dankali kolu da ileri yürüyüşüne 
başlamamıştır. Bu saate kadar ileri 
hareketine geçen iki koldur k i bun
lardan b ir isi Farasmai'dcn diğeri de 
Dagami'den kalkmışlardır. Hedefleri 
Makalledir. Bu kollar, ltalyan yerJi 
askerleri ile Faşist kuvvetlerinden mü 
rekkep bulunmaktadır. Tana gölü böl 
gesinde toplanmış olan Habeş kuv
vetlerinin önemli bir kısmının Ma
k~ll:>:e doğru. yürümeğe başladıkları 
bıldırılmektedır. Setit nehrinin yakı
nında topl~nan Habeş ~etelerinin ha
rekete gcçıp geçemedikleri hakkında 
hiçbir malfımat alınamamıştır. 

Habeş kumandanı 
yardım istemiyor 

J\disababa, 4 (A.A.) - Habeş ku
zey ordusunun sol cenah komutanı 
Decazmaç Ayelu, imparatora haber 
gönderip yardım istemediğini bildir
miştir. Ayelu, maiyetindeki askerle • 
rin Aikunna yakirlinden Eritreye sık 
sık baskın verdiklerini ve ilkkfinun 
başlangıcında toplanacak ürünü bek
liyebilecek kadar yiyecekleri bulun • 
duğunu da ayrıca ilave etmiştir. 

16 bin asker daha 
Napoli, 4 (A.A.) - 2 Ikinciteşrin 

tarihinden beri hareket eden ve ya
hu.t 5 ikinciteşrine kadar hareket ede
c~k olan siyahgömleklilerin adedi 16 
bıne yükselmiştir. 

Müzakere başka, 
muharebe başka! 

. Londra, 4 A.A - Müzakerele
rın kolayla§tırılması için muhasa
matın durdurulması derpiş edildiği 
haberi yalanlanmııtır. 

Libyada /ngiliz.-ltal
yan harbi olamaz 

. Bingazi, 4 A.A - lskenderiyeden 
hır İtalyan tayyaresi ile buraya ge
len R~yter'in muhabirine göre Lib· 
yadakı İtalyan tahşidatı hakkında 
Italyan makarnalı İngiltere ile ltal· 
ra ~rasında herhangi bir harbin 
ıı:nkanıız olduğunu ve bu tedbirle
rın muhtemel bir arap kıyamına 
kar§ı olduğunu söylemektedirler. 

Çoluk çocuk ölüyor 
' Adisababa, 4 A.A. - İtalyan u
ç?klarının cumartesi günü Garahai 
eıvarında yaptıkları bombardımanda 
30 kadar kadın ve 15 kadar da ço
cuk ölmüştür. Uçaklar 250 bomba at
mışlardır. 

Bir Amerikan haberi mi? 
Aden, 4 A.A. - Evening Standart 

gazetesinin yazdığına göre meçhul 
bir Amerikalı milyoner Adene gel -
miştir. Bu milyoner Habeşistana gön 
derilecek harp levazımının parasını 
verecektir. Yine ayni gazetenin iddi
asma göre Yemen imamı ile Habeş 
imparatoru arasında tecim muahede
sine ilişik gizli bir süel anlaşma im
'Zalanmıştır, 

Asmara, 4 (A.A.) - D. N. B. Ajansı bildiriyor: İtalyan kuv
vetlerinin Makalleye doğru ileri yürüyüşü ile ilgili olarak bura
da söylendiğine göre, Condar eyaleti ile Tsana gölüne giden 
mıntakamn anahtan mevkiinde olan Setit arazisi üzerinde İtal
yanlar ihtiyatlı hareket ederek ilerlemektedirler. Ayni zamanda 
bu arazi içinde kuvvetli Habeş tahşidatı yapılmaktadır. İtalyan 
keşif ucakları bu arazi içinde ve sınır yakınlarında binlerce deve 
bulund~ğunu bildimıişlerdir. İtalyanların bu arazide, Habeşli
lerin, Makalle üzerine bir mukabil taarruzla birlikte yapacakları 
hücumu beklemekte oldukları tahmin edilmektedir. 

•• 
italyanlar Makalle Onünde 

Asmara, 4 (A.A.) - Reuter Ajansı bildiriyor: Yeni ltalyan hücumunun 
ikinci gününde 100 Jcilometrodan fazla genişlikte bir cephe üzerinde ilerle
mekte olan ltalyan ordusu hemen hemen mukavemet gömıeksizin Makalle
nin kapılarına dayanmışlardır. Habeşler yaln,ız çete harbi yaparak çekilmck
tedirJcr. 

İtalyan uçakları Makalle'nin 50 kilometre cenubunda 1 O bin kadar Ha
beş askerinin Makalleye doğru ilerlemekte blduğunu bildirmişlerdir. Bu geç 
kalmış bir tedbirıdir. Ve bu askerler zamanında Malmlleye yetişseler bile 
İtalyanların tazyikına müessir bir mukavemet gösterebilmeleri ihtimali kal
mamıştır. 

Tahliye Etmediler Mi? 
Adisababa, 4 (A.A.) - Reuter Ajansının salahiyettar membalardan öf

rendiğine göre, Habeşler Makalleyi sonuna kadar müdafaa edeceklerdir. 

Boy Ölçüşme Yaklaşb 
J\digrad, 4 (A.A.) - Oyle anlaşılıyor ki artık hakiki muhasamat başla

mak üzeredir~ Ve Habeş ordusu nihayet İtalyan ordusu ile boy ölçüşebile
cektir. 

Ras Güksa'yı Hapsetmişler 
Adisababa, 4 (A.A.) - Habeşistandan bir müddet evvel Italyanlara geç

miş olan ve Agam va1iliğine tayin edilen Ras Güksamn Adigrada getiril
diği ve orada sıkı bir nezaret altına konularak her türlü hürı:yetten mah
rum bırakıldığı haber alınml{itrr. 

Havariat Cepheye Gidiyor 
· Adisababa, 4 A.A - Tekle Havariat, sarayda şerefine verilen bir 
şölende orduya 52500 frank hediye etmi§ ve herkesin bütün malını ulu
sa hediye etmesi lazım geldiğini söylemi§tir. 

Tekle Havariat generallere ve bakanlara Avrupanın siyasal durumu. 
nu anlatmı§ ve Italyan - Habeı ihtilafının ortaya çıkardığı gergınliği 
kaydetmi§ ve demiştir ki: • 

"Diplomat olarak elimden geleni yaptım. Şimdi cepheye gitmem IQ. 
:zımdır. Biz, ltal;yanlara kar§ı ı:akit kazanmak tabiyesini kullanmakta 
devam etmeliyiz. Bu muvaffakıyetin en iyi vasıtasıdır. Çünkü lıarbin u• 
:zaması dü§manı yıpratacaktır.,, 

italya - İngiliz Gerginliği 
Uysal Bir Safhaya Girdi 
Londra, 4 (A.A.) - İtalya - İngiliz münasebatı daha uysal 

bir safhaya girmiştir. Bilhassa son Cenevre konuşmaları:ııdan 
sonra hu vaziyet hasıl olmuştur. Ancak İngiliz hükumeti, Akde
nizdeki kuvvetlerini azaltmak için ileri sürmüş olduğu iki şart 
üzerinde ısrar göstennektedir. Bu şartlardan biri İngiltere aley
hindekki propagandalara nihayet verilmesi ve Libyadaki Ital
yan kuvvetlerinin hiç değilse bir fırka eksiltilmesidir. Reuter 
Ajansının öğrendiğine göre lngilterenin bu şartlardan vazgeç
mesi mevzuu bahsolamaz ve bu şartların önümüzdeki haf ta yeri
ne getirilmesi bekleniyor. Reuter Ajansı Italyan baş delegesi 
Aloisi'nin banş konuşmalarına intizaren derhal bir mütareke 
yapılmasını teklif ettiği şayialarının da asılsız olduğunu bildir
mektedir. 

Yunanlıların Hemen Hepsi 
Krala Rey Verdiler 

Netice Krala Bildirildi. Bir Heyet 
Londraya Gidip Kendisini Alacak 

Atina, 4 (A.A.) - Geneloy tam 
bir sükun içinde geçmiştir: Kafi ne
tice henüz belli olmamakla beraber, 
alınan kısmi neticelere göre seçime 
iştirak edenlerden yüzde doksanı kral 
cılıktan yana rey vermişlerdir. Birçok 
yerlerde Cümuriyctçiler seçime katiy 
yen iştirak etmemişlerdir. V enizelo
sa ötedenberi taraftar olan muhacir
ler de bu geneloyda eski şefleri ile 
aralarının bozulmuş olduğunu göster 
mişlerdir. Memleketin her tarafında 
asayiş yerindedir. 

Londraya bir heyet gidiyor 
Atina, 4 A.A. - Geneloyun neti-

<:esi Londrada olan Kral İkinci Yor
giye telgrafla bildirilmiştir. Hususi 
'bir heyet yakında İngiltereye gide
rek neticeyi Krala resmen bildire -
cek ve kendisini Yunanistann gel
meğe davet edecektir. Kralın 1 S gü
ne kadar İngiltereden ayrılacağı Ü· 

mit olunmaktadır. 

Partiler dağıtılacak 
Atina, 4 A.A. - Geneloyun ilk 

neticesi olmak üzere biitün siyasal 
partilerin ortadan kalkacağı zanne· 
il ilmektedir. 
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12 inci Ylldönümü 

Dost Devlet 
Büyüklerinden 
Büyüklerimize 

S. E. Kam.il Atatürk 
Türk.iye Cumhuriyeti Ba§kanı 

ANKARA 
Türk ulusal bayramı münasebetiy

le, ekselanslarına hararetli tebrikleri 
mi ve memleketinizin büyüklüğü ve 
refahı için olan en samimi temcnnile 
timi arzetmekle bahtiyarım. 

Mohammet Zahir 
Majeste Mohanwnet Zahir 

Afg-aniatan Kralı 
KABlL 

Cumhuriyet ilanından yıldöniimü 
münasebetiyle izhar ettikleri temenni 
yattan dolayı Majestelerin samimi su 
rette teşekkür ve §ahıi saadetleriyle 
memleketin refahı için olan en iyi te· 
mennilerimin kabul buyurmasını ken 
dilerinden rica ederim. 

Kaınal Atatürk 
S. E. Kamal Atatürk 

Türkiye Cumhuriyeti Ba§kanı 
ANKARA 

Türk ulusal bayramı münasebe -
tiyle ekselansınıza Türkiyenin refahı 
ve ekse?anslarınızın şahsi saadeti hak 
kındaki temennilerimi tekrarlarım. 

Victor Emanuelle 
Victor Emanuel ikinci Majeate 

l tal ya Kralı 

Türk Cumhuriyetinin ilanı yıldönü 
mü münasebetiyle Majesteleri tara -
fmdan bildirilen tebriklerden ziyade
siyle mütehassis olarak har teşekkür 
lerimle birlikte Majestelerinin şahsi 
saadetleri ile İtalyanın refahı hakkın 
daki samimi temennilerimin kabulü • 
nü rica ederim. 

KamaJ Atatürk 

S. E. Kamil Atatürk 
Türkiye Cumhuriyeti Başkanı 

ANKARA 
Cumhuriyetin ilanı yrldönümünde 

ekselansınıza en har tebriklerimi bil
dirir. ve sahsi saadetleri ile Türk ulu 
sunun refahı hakkındaki temennileri 
ıni candan sunarım. 

Hirohito 
Majeste Rirohito 
Japon imparatoru 

TOKYO 

Türkiye Cumhuriyetinin ilam yıl -
dönümü münasebetiyle Majesteleri 
tarafından bildirilen tebriklerden çok 
mütehusis olarak Majestelerin hara
retle teşekkür eder ve §ahP.i saadetle 
riyle uluslarının refahı hakkındaki sa 
mimi tcmennilerimin kabulünü rica 
ederim. 

Kamili Atatürk 

s. E. Kamal Atatürk 
Türkiye Cumhuriyeti Ba§kaıu 
Eksel!nsları için olan ternenniyatı 

rnı ve Belçikanın memleketiniz için 
olan temenniyatrnı arzederim. 

Leopold 
Majeste Uçüncü Leopold 

Belçika Kralı 

Nazik telgraflarından dolayı Majes 
telerine hararetle teşekkür ve şahsi 
saadetleriyle Belçikanm refahı için 
olan en iyi temenniyatnru kabul bu
yurmalarını kendilerinden dilerim. 

Kaıni.l Atatürk 

Reisicürnhur Kamil Atatürk 
ANKARA 

Türkiye Cumhuriyetinin ilanının 
yrldönümüne müsadif olan bu günde 
zatı devletlerinden samimi tebrikleri
mi ve Türk milletinin mütemadi re -
fahı hakkındaki temennilerimi arzet
mekle büyük bir kıvanç duyuyorum. 

Franklen Ruzvelt 
Birletik Amerika Devletleri Reisi • 
cumhuru B. Franklen fluzvelt Hz.ne 

VAŞiNGTON 

Cumhuriyetin yıldönümü münase -

No. 4J 

H 1 N Ç 
EDGAR WALLACE 

Belki de Bag ıurada öyle ölmüştü. 
Brixan şu şarabın içine ne karıı
tmlmış olduğunu da düşündü. Kati
lin cinayet teçhizatından olan Chlo
ral butiligue ! 

Fakat Longval bu defa eline geçir 
diği adamın kuvvetini yanlış ölçmüş 
sayılabilirdi. 

Bag, galiba, iki Malezyalıyı Dover 
llouse'a kadar takip etmi' olacaktı .. 
İhtiyarın güya yaralarını sarmak için 
evine aldığı bakır yüzlü insanlar .. 

Brixan artık ondan sonra ba~ına 
gelecekleri anlamakta gecikmiyecek
ti. 

İhtiyar adam tekrar büfeyi açtı, u
cu makaralı iri bir demir çengel çı • 
kardı. Kollarını kaldırarak, çengeli 
yukarıda bir kirişe geçirdi. Zaten 
Brixaıı bu kirişi görmüş, acaba ne 
işe yarıyor diye düşünmüştü. Ne işe 
yaradığını da ço~. geçmeden anladı. 

ihtiyar adam, büfeden uzun bir ur
gan daha çıkardı. Çcngeldeki maka
r a ya geçirdi. Urganın bir ucunu da 
4'ctektifin beline sardı. 

Ondan sonra if ilcrck, yerdeki ha-

Bir Türk ~ocuğunun 
Muvaffakiyeti 

M. Oıt. ad 

Bükre§, 4 - Bugün ''Dalles., salo 
nunda binlerce dinleyici huzurun
da 12 yaşında b\llunan Mari Ost-ad 
bir piyano konseri verdi. Küçük 
aan'atkar bu konaerde Garp Musi
ki üatadlarının en meşhllr klasik 
parçalarını büyük bir muvaffakı

yetle çaldı ve çok alkıtlandı: Tiyat
ro salonunda Romanya hükumeti 
erkanından birçokları ve Türkiye 
ıefaret erkanı, Romanya muaikişi
naslarından tanınmı, birçok kimse
ler haz??' bulunuyorlardı: Küçük 
ıan'atkar sahneye çıktığı ~aman 

göişünde Türklüğü temsil eden kır· 
mızı beyaz kordele tatıyordu. Kon
ıserden aonra Türl<iye Elçiai Sup
lıi Taımöver küçük san•atkarı 
bizzat tebrik etti. Konıer iki buçuk 
saat aürmüt ve Romen musikitinas
ları bu küçük yavr\lyu büyük bir 
hayranlık içinde ayrı ayrı tebrik 
etmişlerdir: Mari Üst - adm verdiği 
konıer Romanya muıiki aleminde 
büyük takdir ve hayretlerle karft• 
lanmıttır. 

Kömürden 
Zehirlenenler 

Kuruçeşmed.e mangal kömürile 3 
kişinin zehirlendiğini yazmıştık. Ze· 
hirlenenlerin sıhhi durumları iyileş· 
meğe yüz tutmuştur. Yukarıdaki re· 
sim, İtalyan hastanesine kaldırılan 
Dursundur. 

betiyle zatı devletlerinin bana gönder 
mek lCıtfunda bulunmuş oldukları tel 
grafnameden fevkalade mütehassis 
olduğum halde en hararetli teşekkür 
lerimi arz şahsi saadetiniz ile Ameri
ka milletinin mütezayit bir refaha na 
iliyeti hakkındaki en samimi temenni 
!erimi kabul et.me.1izi rica ederim. 

Kama! Atatürk 

lıyı kaldırdı, bir kapak göründü. Ka
pağı açtı. Brixan açılan kapaktan a
pğıya doğru bir şey göremedi amma, 
uzun bir iniltinin geldiğini işitti. 

Longval delikanhnm ağzındaki 
havlıyt çıkararak: 

- Artık bundan vazgeçebiliriz, 
dedi . 

Sonra ipi çekti ve Brixan birden 
havaya kalktı. Bu kadar gülünç bir 
vaziyete düşmesi ölümden ziyade, a· 
ğırına gidiyordu. İhtiyar adam, de • 
tektifi, açılan deliğin ağzına getirdi 
ve makarayı yavaş yavaş koyuverme 
ğe başladı. 

Yukarıdan bağırıyordu: 
- Lı1tfen, rica ederim, ayağınız 

yere dokun~u mu, haber veriniz, on 
dan sonra ben de yanınıza gelece -
ğim. 

Brixan sallana sallana aşağıya doğ 
ru inerken, yukarda gittik!re küçülen 
deliğe baktı. Bir müddet böyle ha -
vada sallandıktan sonra, en nihayet 
ayağı toprağa değdi ve yukarıya ha-
ber verdi. 

- Çok teşekkür ederim, şimdi bir 
ricam daha var: İki üç adım gerile -
yiniz, elimdeki urganı aşağıya ataca
ğım, belki başınıza düşer de, canınızı 
acıtır. 

Brixan adeta nefes nefese idi, ıa. 
kin yukardan gelen bu talimata ku
lak vererek, geriledi. O esnada da ip 
ayaklarının ucuna düştü. 

T A N:==:========================================" 5.ıt.935 -
Ulustan Atatürk'e 

Suikast leşebbüsünü 
Tel'in Heyecanı Sürüyor 
Bil~ik, 27 A. A. - Türk ulusu

nun ulu önderine yapılmak istenen 
mel'un suikast teşebbüsünü Bilecik 
halkı nefretle tel 'in eder. Ulu önde
Timize derin ve sonsuz saygı ve sev
gi ile uzun ömürler dileriz. - Şar
bay Yahya Güven. 

Ankara, 25 A. A. - Bizlere ema
net ettiğin Türk Cumurluğu ve er
ginliği kadar değerli ve ulusal vic
danın en yüce bir örneği olan varlı
ğına uzanmak istiyen alçak elleri 
tiksinme ve iğrenme ile ilençlemek 
için toplandık. Gençliğin öğretmen 
ordusu ve Atatürk nesilleri zerlerin 
gibi, kendini de em;ı.net etmeye la
yık olduklarına sana ve emanetleri
ne hainlik tasarlamasına dahi artık 
bu yurtta imkan bırakmıyacaklarına 
ant içiyor. 

Silvan, 25 A. A. - Size yapmak 
istenilen komployu geç duyduk ve 
çok üzüldük. Sana kıyacak alçaklar 
nasıl düşünmediler ki çizdiğin hu
dutlar içine ve acundaki Türklerin 
ulusu ve Atasının varlığına bakan 
milyonlarca ins:-.'l var. Milyonların 
gece gündüz Tanrıdan varlığım di
leyen, dilekleri kollayan gözleri ve 
kulakları var. Sonsuz sevgilerimizi 
sağlık dileğimizi sunarız. - Halkevi 
ve uray başkanı İzzet Kılavuz. 

Ş. Karahisar, 25 A. A . - Bu sa
bah Cumhuriyet alanı senin için tek 
bir kalp gibi çarptı. Uzanmak istiyen 
elin sızısını can evinde duydu. Bin 
bir kalb bir kalb gibi o ele lanet et
ti. O kalp seni seveceğine, seni ko
ruyacağına, sana inanacağına ve se
ninle yürüyeceğine bir daha ant içti 
yüksek katınıza saygılarımla bildiri
rim. -:- Halkevi başkanı Talat Sa· 
buncu. 

Söke, 25 A. A. - Ulusun gözbe
beğine el uzatmak istiyen hainlerin 
bulunduğu suikast haberi ilçemizde 
nefretle duyuldu. Bütün Sökeliler 
tek bir kalb halinde bunu lanetledi
ler. Ulusun başında çok yıllar var 
olunuz Büyük Atatürkümüz. - Şar• 

bay vekili Toker. 

A~cşehir, 25 A. A . - Türk gön· 
lünde yaşıyan aziz varlığına uzan
mak istiyen hain kötülüğü tel'in 
için toplanan beş bin Akşehirli sana 
candan saygılarını SJlnarken devrim· 
!erini korumaya içtiği ant gibi ulu 
ve kutsal başın için her an can ver
meye anth olduğunu tekrarlar. -
Miting başkanı Dr. Aziz Perkun. 

Bolvad'.in, 29 A. A. - Sana, senin 
yüksek varlığına , ülküne, armağan 
ettiğin devrimlerine ta derinliklerin
den bağlı olan Bolvadin halkı genç, 
ihtiyar, çoluk, çocuk şu dakikada 
çok şedit hırçınlıkla yaşamaktadır. 
O da her Türk gibi bu başgösteren 
ifritlerin kafasının kendi e!ile kopa
rılmasına ant içmiş ve andını başın· 
daki hükumetine de bildirmişti. Sa
na ta içten kopup gelen saygılı bağ
lılıklarını duyurmak mutlu ödevini 
de bize verdiler. 

Hasankale, 29 A. A. - Atatürke 
karşı tertip edilen ve doğmadan öl
dürülen suikast teşebbüsüne karşı 

binlerce Pasinli bugün Cümhuriyet 
alanında toplandı. Milletin gözbebe
ğine, cümhuriyetin banisine karşı 
yapılmak tasavvurunda bulunuldu
ğu haber alınan suikast erbabına 
karşı duyulan nefreti heyecanlı söy
levlerle izhar etmişler ve bu kaste 
cüret eden kara vicdanlı hainlere 
şerefli topraklarımızda yaşamak fır
satı verilmemesini içten gelen istek
lerle talep edilmekte bulunmuşardır. 
Cümhuriyetin korunması için içilen 
antlar yeniden tazelenmiş ve şimdi
ye kadar olduğu gfüi bundan sonra 
da bütün varlıklarını bu uğurda fe
dadan çekinmiyeceklerine söz ver
mişlerdir. Pasinlilerin bu mel'un ta· 
savvura karşı duydukları nefret his
lerini, helecanlı kararlarını yüksek 
ulularımıza bildirmek ayırt ettikleri 
beyet arasından bizi seçmiştir. Ölün
ceye kadar cümhuriyete sadık kala
cak ve düşmanların her türlü mel
•metlerine karşı duracak ve bu uğur
da bütün mevcudiyetlerini fedadan 
ıçekinmiyecek ve buna yeniden söz 
birlıği eden Pasinlilerin bu menfur 
kast tasavvuru, kalbindeki duygula· 
rını arzederiz. 

Uray ve C. H. P. başkanı Zeki 
Aksu, üye Hakkı, Tayyar, Ömer, 
Sabri, Ramiz, Abdullah, Abdürrez. 
xak, Salih, Kazım, Recep, Mehmet, 
Osman. 

Karacabey, 29 A. A. - Yüce A
tatürk, sen bize bugünü ve yarını 
inanladın. Sen bizim hem bugünü. 
müz, hem yarımmızsın .. Bugün var
sın yarın da var olacaksın. Binlerce 
halk cümhuriyet alanında toplana
rak bu varlığı korumaya ant içtik. 

Şarbay Ahmet, C. H. P. Başkanı 
İsmail, Remzi Özkan. 

Koçhisar, 29 A. A. - Büyük bir 
özlem ve kıvançla beklediğimiz ulu
sal bayramımıza koşacağımız şu 

günlerde kamumuzun teessürü gerek 
tiren vatansızların yüce varlığınıza 

karşı yapmak istedikleri yağıncı bü
tün ilçe ve köy halkımız lanet ve 
nefretle karşılar. Yüksek şahsiyeti· 
nize saygı ve tazimlerini sunarlar. 
- Şerzfli Koçhisar C. H. P. Başka· 
nı S. Kutlu. 

Boğazliyan, 29 A. A. - Türedi 
ve soysuzlar tarafından yüksek şah· 
siyetinize karşı hazırlanan suikast 
haberi ilimizde derin acılar ve teda
vi kabul etmez yaralar açmıştır. 

Menfur şebekenin layık oldukları şe
kilde cezalandmlmalarmr saygı ile 
dileriz. Geçmiş olsun Türkün Şefi, 
sen binler yaşa . - Şarbay C. Duy• 
gu. 

Amasya, 29 A. A. - Elele verip 
çevreni saran Türk gençliği öyle 
bir sardı ki, bütün acun yagı olsa 
bu sarı geçemez. Amasya gençliği, 
senin için her çağ can verip kan dö: 
kecek olan Türk gençliği içinde ve 
en önde yer tutmakla kıvanç duy
makta ve sana uzanacak elleri kırma 
ya anık bulunmaktadır. Yüce atamız. 
- İdman mıntakası ikinci başkam 
Ekrem Bilgen. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Basımevimizin bir yılda çıkardığı 65 - 70 bin kilo ka

dar en çok beş santim genişliğinde kırpıntı kağıtları a
çık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. İlk artırma gunu 
verilen fiyatlar değerinde bulunmadığından ihale, 12-
11-93 S salı günü saat 15 e bırakılmıştır. İsteklilerin ar
tırma çağından önce % 7, 5 ilk pey akçesi olan 6 5 lira 6 2 
kuruşun vezneye yatırmaları gerektir. Şartname Ayni
yat şefliğinden alınabilir. ( 6844) 

" Kapak kapandığı zaman, pek yaki-
ninde karanlığın sükunetini ihlal e· 
den bir inilti işitti :-

- Gregory, sen misin? 
İnliyen adam korkak bir sesle ce

vap verdi 
- Kim o? Brixan siz misiniz? Biz 

neredeyiz? Nedir bu başımıza gelen
ler? Ben buralara nasıl düştüm ? Bu 
herif bana bir şeyler içirdi. Üzerime 
bir fenalık gelince, ko~arak kaçmağa_ 
başladım. Ondan sonrasını bilmiyo : 
rum. Benim otomobilin manyotosu 
bozulmu§tU. Gelip te gfıya bu adamın 
otomobilini istiyecektim. ,. 

- Kaçarken bağırdınız mı? 
- Galiba bağırdım. Yalnız dışarı-

ya fırladığımı biliyorum. Başka qir 
şey hatırlamıyorum. Brixan nerdesi
niz? Polis gelip elbet bizi buradan 
kurtarır değil mi? 

- Öyle diyelim de öyle olsun. 
Gregory yeniden ağlamağa ve in

lemeğe başlamıştı: 
- Kimdir bu adam? Nereden ba

şımıza geldi? Meşur iskelet mahzen
leri acaba burası mı? Ben bu mah
zenlerden bahsedıildiğini işitmiştim. 
Nasıl da mezar kokuyor bu yer? Bir 
şeyler görebiliyor musunuz? 

- Demin bir ışık görür gibi ol
dum ama, belki de gözlerime aldan· 
mış olabilirim. 

Sonra sordu: 
- Adele nerede Gre~ory? 

- Allah bilir nerede? 
Öyle titriyordu ki, Brixan dişleri

nin tıkırtısını duydu. 
- Adele'i bir daha görmedim. 

Bag arkasından gitti diye korku
yordum. Fakat her halde ona bir fe
nalık yapmamıştır. Ah, ne olurdu, 
Bag şimdi burada olsaydı .. 

- Evet, bizlerden biri olsaydı, 
her halde daha iyi olurdu. 

Brixan bir aralık elindeki kelep
çeyi parçalamağa uğra_ştı. Bile~ini 
daha ziyade acıtmaktan başka bir 
şey yapamadı. Tabancasını düşürdü
ğü için, ihtiyarı yola getirecek en 
mühim vasıta elinden g.tmişti. Ger
çi cebinde sustalı bir çakısı vardı a
ma, bu çakıyı kullanamıyacağmı 
pek iyi anlıyordu. 

Yere oturdu. Bileğindeki kelepçe· 
yi, öğrendiği usuller dairesinde tek· 
rar parçalamağa savaştı, yine mı.vaf 
fak olamadı. Tam o sırada idi ki, 
kapı açıldı ve Longval'in sesi du· 
yuldu. 

Elinde mahzenin karanlığını daha 
ziyade arttırıyor hissini veren bir 
fener vardı : 

- Sizleri çok bekletmiyeceğim, 
diyordu, ben müşterilerimin soğuk 
almalarını sevmem. 

İğrenç ve müstehzi bir kahkaha 
salverdi. Durdu, bir kibrit yaktı. 
Sonra bir kibrit daha çaktı, bir mum 
yaktı. Bir ikinci mum, bir üçüncü, 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

İSTANBUL 

18: Dans musikisi (plak). 19: Bayan 
Halide konuşuyor. 19.30: Ege caz. Fehmi 
Ege ve arkadaşlan 20: İstanbul beledi
yesi konservatuvarı Nefesli sazlar profe
sörleri konseri. 20.30: Radyo caz ve tan
go grupları. 21: Stüdyo orkestrası. 21.35 
Son haberler - Borsalar. 21.SO: Bayan 
Rita Mahmut. Şan. Piyano Laşenski. 
22.15: Plak eıerleri. 

BÜ KREŞ 

13.0S: Korologos cazı. 13.40: Duyum
lar. 13.SS: Konserin ıüreii. 19: Pli)t. 19: 
Sözler. 19.20: Plak. 20: Duyumlar. 20.15: 
Şarkılar. 20.45: Şark müziii. 21.15: Söz
ler. 21.30: Senfonik konser. 22.30: Du
yumlar. 22.45: Konserin aüreii. 

VARŞOVA 

17.15: Orkestra • Şarkılar. 18.15: Or
kestra. Sözler. 19: Plik. 19.45: Plak -
Söz!C'r. 21.10: Senfonik konser. 23.30: Söz
ler. 24: Sözler. 24.05: Dans pl.ikları. 

ViYANA 
• 

18.30: Avusturya ıarkılan. 19: Ders. 
19.25: Reportaj. 20: Duyuııılar. 20.10: 
Ulusal serviı. 20.30: Sözler. 21.10: Rus 
halk şarkıları. 21.35: ''eni müzikler rö
vüsü. 22.35 : Hafta duyumları. 23: Du
yumlar. 23.10: Mildner kuarteti. 23.45: 
Sor(U cevab. 23.55: Tamimler. 24.10: 
Dans. 

MÜNİH' 

18: Hafi( müzik. 19.30: Sözler. 19.50: 
Aktüalite. 20.05: Küçük karı~rk konser. 
20.40: Sözler. 21: Duyumlar. 21.10: Halk 
müzik ve şarkıları. 22.15: R. Strauss'un 
senfonik eserlerinden. 23: Duyumlar. 23. 
30: Gece müzifi. 

BRESLAUI 

18: Hafif müzik. 19.30: Sö:rler. 20: 
Brahms'm şarkılarından. 20.45: Aktüalite. 
21: Kısa duyumlar. 21 .10: Müzikli bir ge
zinti. 22.15: R. Strauss müıi&i. 23: Du
yumlar. 23.30: Gece m\Uiği. 

• 
NÖBETÇi 
ECZANELER 

Sehrcmininde Nazım - Samatyada E
ro(ilos - Aksarayda Sarım - Fenerde 
Hü1amettin - Karaıümrükte M. Fuat -
Bahçekapıda Hiisnil Haydar - Büyüka
dada Şinasi Rıza - Heybelide Yusuf -
Beyoğ'lunda Kanzak - Pangaltıda Gü
neş - Taksimde Karakin Kürkçiyan -
Galatada Hidayet - Şi,lide Pertev -
Eyüpte Hikmet eczaneleri. 

• L 1 M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limanımızdan ıidecek vapı.ırlar: 
Saat 

Ko~aell 1ıtt1ife 
Tayyar Mudanyaya 
Eıe İskenderiyeye 
Gülnihal Bandırmaya 
Cumhuriyet Karadenize 

• 
Bugiln limanımıza ıelecek vapurlar: 

Saat 

6,- Mersin Karabigadan 
9,30 Bandırma Ayvalıktan • . 

SİNEMALAR 
TİYATROLAR 

• Şehir Tiya.troau: Saat 20 de (Tohum). 
• Natit • Erhıirul Sadi Tiyatroau: Saa.t 

20,30 da (Ceza kanunu). 
• Süren• opereti: Saat 20,30 da (Bay • 

Bayan) opereti. 
• T epebatı 'Belediye Gardenbarında: Mü· 

zik - varyete. 
••Tan: Moılı:ova ıeceleri 
• Saray: Monte Kristo 
• lpek: Marahuana 
• Yıldız: Bir aşk ıeceıi 
• Türk: Vonder Bar 
• Sümer: Kemanlar çalarken 
• Alkanr: 17 No. lu Poliı otomobili 
• Şıkı Son günahım - Kokaraça 
•Melek: Sevginin ıesi 
• Milli: Her 'ey ıenin için 
• Oaküdar Hale: Karunı ben öldürdüm, 
Makineli adam. • 

DAVETLER 

Fatih Askerlik ~ubesi haıkanhfmdan: 
· ı - 935 senesi 11 teşrin ıs ci günün-

bir dördüncü mwn, mahzenin içini 
iyiden iyiye aydınlattı. 

O zaman Brixan orta yerde yük
selen kırmızı boyalı bir şey eördü. 
Tehlike karşısında nekadar cesur da· 
hi olsa, kendisini titremekten mene
demedi. 

Hazırlanmış bir giyotinle kaqı 
karşıya bulunuyordu. 

- 40-

GİYOTİN 

Bir giyotin 1 
Mahzenin orta yerinde, kırmızıya 

boyanmıı bir g1yotin yükseliyordu. 
Öyle ki, sadeliği bile korkunçtu .. 

Brixan ortalığın bütün teferrüatı
na göz gezdirdi. Giyotinin önünde 
sepet, yukarda mum ışıklarının akis
leri içinde parıl parıl yanan müsel
les bırak, platform, ve kafanın geçi
rileceği delık .. 

Brixan Fransız hapishanelerinde 
bazı sisli sabahlar bu makinenin na
sıl işlediğini gördüğü için, bir ölüm 
mahkumunun platforma nasıl yatırı
larak, başının deliğe geçirıleceğini 
ve bir düğmeye basıldığı zaman, yu
kardaki bıçağın nasıl düşerek, insa· 
nm ensesini bir anda kesip sepete 
atıverdiğini biliyordu. 

Longval giyotinin yanma geldi, 
direklerini okşadı: 

- Gördünüz ya bunu, dedi, siz 
benim iyi müşterilerimsiniz, o kadar 

BORSA .... ......................... 
4 lkinciteşrin Pazarte•I 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 FranıIZ frangı 
20 Liret 
20 Belçika franrı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ıilin 
Mark 
Zloti 
Pen&"O 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 

Yen 
İsveç kuronu 

Altm 
Mecidiye 
Banknot 

Alıw 

617,-
124,-
165,-
168,-
80.-
22.-

815.-
82.-
93.-
22,-

33,-
22,50 
24.-
14.-
22.-
52.-

33,-
31.-

940,-
53.-

232,-

ÇEKLER 

Paris üzeri.ne 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevr6 
Leva 
Florin 
Çekoılovak kı.ıronu 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pens o 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çeraonts 
İsveç kuronu 

ESHAM 

latJt --620.-
126.-
168.-
112.-
s2.-
24·-

sıs.-
34 .. -
96.-
23.-
34,
z4 . .-
25.
ıs.-
24 . .-s•.-
3s,-
32.-

942,-
53,50 

234,-

Kapaaıt -12.06 
618.ZS 
0,79.•! 
9,76,4s 
4,71,60 
2,44,S 

63,85.70 
1,16,96 

19.21,70 
4,25,33 
1,97,SO 
4,21.-
4 sı.411 

63.77.S5 
S4.96.3S 
2.78.3~ 

ıo.9 
3,13,54 

lı Banka11 Mü- ıız . .-
N 9,60 

" " • 9,70 
" " H . O Anadolu 3 60 24,8 

.. "'ı• 100 41.-
ıs' Şirketihayriyo 

22050 Tramvay 
Bomonti - Nektar 7,.-
Terkos J.4,7S 
Reji 2,ıs 
Aslan Çimento 8,6S 
Merkez Bankası 58.7S 
Osmanlı Bankası 22,.-
Tclefon 9,-
İttihat Değirmencilik A.T.S. 9.2S 
Şark Deiirmenleri 0,73 
Şark Merkez Eczanesi 4.-

TAHViLAT 
Rıhtım 10,
Anadolu I ve II Kupon k~ik 41,45 

.. III 42,-
Anadolu mümessil 44,SO 

iSTiKRAZLAi< 

Türk Borcu ı 26,60 
II 24,60 

" " 24,80 ,. ,, III 
İstikrazı dahili Kupon kesik 96,.-
Erıanı 9!>,_.. 

den itibaren kayitli bulunan harp ınalıl1' 
!erinden sübay ve eratlar ve şehit ?'e~; 
leri de dahil olduiu halde. 936 s~nesıne •,. 
tiıtün ikramiye defterlerı, tanzım kıllII 

1 
caimdan ellerinde bulunan re~mi ıe:ıe~ ~· 
maaş cüzdanlarile nüfus hüvıyet _cu:ı at· 
Jarı birlikt olarak yoklamalarını !cra (:U• 
tirmck üzere şubeye haftada 3 ıun .. rf 
mıı.rtesi, pazar) miiste~na olmak uıe 
bizzat müracaatları. 0rı 

2 - . Yokl~maya gel_miy~nlerin . :ı•Y e• 
olarak ıkramıye defterıne _ıth:U edıJrnı>'et 
ceii ve şube bu hususta hıçbır mesulı~ııl 
kabul edemiyeceii alakadarana ilin ° 
nur. 

• • 
GÜLHANE MO'SAMERELE~I btl 

Gülhane seriryatmm 28 ci ııeneıı t~ ci 
müsamerelerine İkinciteşrin 935 8 ~~ıf· 
cuma ıününden itibaren .. başla~aca rıı' 
Müsamereler her on beş gunde bır c\l ıı' 
ıünleri saat 16,30 dan 18,30 karar dcV~ş· 
edecektir. Arzu eden meslekdaşların t 
rifleri rica olunur. • Tüberküloz cemiyetinden: ·\): 

Tüberküloz cemiyeti üçüncü senesi 1 u· 
aylık toplantııuıı 6. 11. 935 çarıamba ~-· 
nü saat 18,30 da Etibba odaııında ya 
caktır. Azanm ıelmeleri rica olunur-~ 

rıtırap çekmezsiniz, korkmayınız.1'll' 
Başında şapkası yoktu. Çıpla~ ··ııy 

fası parlıyordu ama, hiç de guhl 
bir hali yoktu. ıı~ 

- Hanginiz ilk müşteri 01111 
istiyorsunuz? 

Gregory bağırdı: 
- Ben istemem, ben istemell'l• ., 
Yüzü sapsan, kendini duvara doğ 

ru attı. 
B . b "1 k iste" - en ıstcmem, en o me 

mem.. 1 
Longval yavaş yavaş GregorY~t 

doğru yürüdü, iğildi ve bi ' in it' 
halde bulunan adamcağızı doğrLI 
~: ~ 

- Cesaret 1 dedi, bu kadar .>''~ıı 
dm. Kafi değil mi? Farzet kı, 1'' 
dkikan burada gelmedi de ba1 
yerde geldi. 

• ll' 
Knebvortb şosenin üzerinde bır ııi' 

şağı bir yukarı dolaştığı sırada: C 1'' 
chester'e giden polis otomobilı ıe 
rar geri geldi. 

Arabadan atlıyan memur: . eti 
- Hayır, dedi, Brixan kat'ıYY 

Chichester' e gitmemiş. 
0
t• 

- Acaba Longval' e uğrarnı~ 
maam? teli 

- Ben Longval'i gördüm. zs .,. 
Brixan'ın evine uğrayıp çok durtilô 
dan Chichester'e gittiğini o söyl' 
Her halde bir yanlışı olacak. .~ 

Arkası vıv 
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~at ihtiyacı için 260000 Cinai Miktan Tah. FL tık Satmalma IEmnaaaı VaJde KıraatlaaaeM yamada butaaan. kaW ..... Tel 24131 I 
'llOl Sığır eti kapalı zarfla Ton Kilosu teminatı ihale tarihi Saati K o m i s y o n u i 1 An 1 a r 1 8727 
9 1 Ku San. Lira 

Iİ1 .. 0-935 den itibaren ek- Un 209 14 50 2273 28-11-935 Perşembe 14 
li:ıı~1çık3a2nlmı500 ştırlır· ·a Mmua: Un 209 14 50 2273 27-11-935 Çarşamba 14 
'takk Un 222 14 50 2415 26-11-935 Salı 14 
dır at teminat 2438 lira- Un 222 14 50 2415 25-11-935 Pazartesi 14 

• Eksiltmesi 6-11-935 Bayramiç garnizonu için yukarda yazılı dört kalem 
~ba günü saat 9 da un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 
~&&iUtllŞta Askeri Satm- 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddesinde istenilen vesika
~omisyonunda yapı- larla belli saatten bir saat evvel tekliflerini Bayramiçte 
l'aatz ~: c: Tümen Satınalma komisy~°.°:a vermeleri. ( 428) ( 691 7) 

~ Komisyonundan Erzı·ncan Garnı"zonu kı- 4 d "' 8 d ~bir İ na, a et yag tavası, a et 
lif ır. ste41ilerin tek- taat ve müessesat ihtiyacı saplı süzgeç ki 8 kalem 3 7 6 
birU:ektuplarmı vesaikle olan 540000 kilo una kapa- kilo bakır malzemeye istek
.... belli edilen eksiltme lı olarak ilin edilmiş ise de li Çıkmadığından 7 lkinci
~den bir saat evvel ko- ihale gününde talip çıkma- teşrin 935 perşembe günü 
lar na vermiş bulunacak dığmdan 2490 sayılı artır - saat 14 de bırakılarak açık 
~· Hariçten istekliler ma ve eksiltme kanununun artırma ile satılacaktır. Mu
-~ mektuplarını 2490 40 maddesi mucibince açık hammen fiyatı 17 kuruştur. 
lıladcıe:a;unun 34 üncü eksiltmeye çevrilmiştir. Mu Buna ıöre muvakkat terni
liııd n eki esaslar dahi- hammen bedeli 70200 lira- natı 5 lira olup İstanbul ko
~taya vermiş bulu- dır. İlk teminat 4760 lira - mutanlığı muhasebe vezne-

dır. <393> < 68~!:) dır. Sartnamesi Erzincanda sine yatırılması ve makbuz
• • • komisyondan verilir. İhale- la komisyonumuza müraca

\Papı: İstanbulda Hay- si 18 İkincitqrin 935 saat at edilmesi. İstekliler bakır 
15 te Erzincanda Tümen kaplarını görmek için Leva-

L_ hastanesi tamiratı Satın lm k · d 
'41Palı zarf usulile eksiltme· a a omısyonun a zmı ambarına ve şartname-
~e1 konmuştur. Keşif bedeli yapdacaktır. (419) (6868) yi okumak üzere de muay -
b 3067 lira 86 kuruştur. 8813 yen cüne kadar Hadımkö-
&\.'lif • el · • • • yündeki Askeri Satınalma 
25 liraproJe ve şartnam erı 30,000 mette yazlık elbi- komisyonuna müracaatları 
.,._ 68 kuruı karşılığın- selik bez kapalı zarfla eksilt 
~ Yekatet İn•~at Şubesin· H · ( 429) (6918) 
~ v- meye konulmuştur. epsı - • • • 
Ilı alınacaktır. İhalesi 14- nin biçilen ederi 16300 lira Kıt'a ve müesseselerin ih 

·935 perşembe günü sa- ve ilk pey parası 1222 lira tiyaçları olan odun 644 bin 
:ton beştedir. İlk teminatı 50 kuruştur. İhalesi 18-11- ve 500 bin ve 580 bin ve 
•8520 lira 59 kuruştur. Ek- 935 pazartesi saat 11 dedir. 776 bin kiloluk olmak üze
liltıneye girecekler 2490 Şartnamesini görmek üzere re 4 kısma ayrılmııtır. 
la)lh kanunun 2, 3 cü her gün saat 15 ten 16 ya 2,500,000 kilo odunun mu
itıaddelerinde istenen bel- kadar komisyona gelmeleri. hammen bedeli 8 7 5 O O lira 
l'elerı Eksiltmeye gireceklerin ilk teminatı 6563 liradır. 

e birlikte teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 teklif 644 bin kiloluk kısmının 
mektuplarım havi maddelerinde istenilen bel -llıüb:a .. ı muh;munen bedeli 22540 

• wı-. ü zarflar ihale saa - gelerle birlikte teminat ve lira ilk teminatı 1691 lira _ 
~den en geç bir saat evve- teklif mektuplarını kanu- dır.500 bin kiloluk kısmının 
~e kadar Ankarada M. M. nun emrettiii mühürlü bir muhammen bedeli 17 500 
~~~a komisyonuna zarf içinde ihale saatinden lira ilk teminat 1313 lira -
··~ert t4~1d779) bir saat enel Ankarada M. dır. 580 bin kiloluk kısnu-

8771 M. V. Satınalma komisyo- nm muhammen bedeli 
nuna vermeleri. ( 418) 20300 lira ilk teminat 1523 • • • 

2 Giresun sarnizonu için 
-~~o~o kilo una verilen fi
lial Yiki hadde görülmedi
la den Yeniden kapalı zarf-
rr.~~~tmeye. konmuş!ur. 
~~n bedelı 3 7 ,000 lıra-
2? · Muvakkat teminatı 
lıı~5 liradır. Eksiltme 21/ 
•t 

1 
g35 Peqembe günü sa

~-~_ dadır. Şartnamesi Sa
~ Komisyonunda
~eı · İateklilerin bir saat ev
~ zarflarmm Giresunda 
11~ Satmalma Komisyo-

, .. _cöndermeleri. "408,, 
~> 8777 

••• 
~-;- ·ı Tümenin Catalca
~ iıtaatın sığır eti ihti -
ltö~~7984) kilo, Hadım
~·· un (27984) kilo, Cer 
~ C>y\inün (27984) kilo 
ti~ 83952 kilo sığır e
ll~ ayn eksiltmeye ko -

2 
uttur. 

"- - -- Sartnameleri bili 
"Q'et Ve tatil eünleri hariç 
~ Üzere hergün Çatal-

3 konıisyonda cörebilir. 
-- Eksiltmesi İkinci
~ 21 nci perşembe gü 
lls :ıcrafhane ayan saat 

Yapdacaktır. 
4 ..._ Eksiltmesi kapalı 

a.rı \lauliledir. 
~ ~ 839.52 kilo aıiır eti
~ .. -~ kilosunun fiatı 25 
~~tur. Beherinin mecmu 
l't ~ 6996 liradır. Ayn ay
~ ~natlan 524 lira 70 

6 -- ı teklil
0 

• • lllQ ı er temınatı 
bir1~te makbuzlarile 
lll~eklif mektuplarım 
~nn saatten bir -t 
~talcada Tümen Sa-

komisyonwa ver
ert (413) (6828) 

llOS 

(81e9) • • • 
8814 liradır. 776 bin kiloluk kıs-

Erzincan Garnizonu ihti- mmm mühammen bedeli 
yacı olan 779400 kilo kuru 27160 liradır. İlk teminatı 
ot ve kuru yonca kapalı zarf 2037 liradır. İhalesi 18 İ
la eksiltmesine talip çıkma- kinciteşrin 935 perşembe 
dıfmdan 2490 sayılı artır- sünü saat 10 da Tümen Sa
ma ve eksiltme kanunun tınalma komisyonunda pa-
40 maddesi mucibin~ açık zarhkla yapdacaktır. Sart
eksiltıneye çıkarılmıştır. namesini görmek istiyenler 
Kuru otun muhammen be • Erzincanda Tümen Satın
deli 191 76 lira ilk teminatı alma komisyonunda her 
1438 lira 20 kuruştur. Ku _ cün görebilirler. (426') 
ru yoncanm muhammen be ( 691 S) 
deli 2 7 5 7 3 lira ilk teminatı • • * 
1617 lira 9 7 ,5 kuruştur. Kayseri Kor kıtaatmın 
Şartnamesi Erzincanda ko- ekmeklik unu 138500 kilo 
misyndan verilir. İhalesi ku münakasaya konmuitur· 18 
ru ot 25 İkincitepin 935 sa- İkincitepin 935 cuma cü • 
at 15 ve kuru yonca •At 16 nü saat 16 da kapalı zarfla 
da Tümen Satmalma komis ihalesi yapdacaktır. nk te-
yonunda yapdacaktır. mjnat 1298 lira 50 kuruş -

(417) (1870) 1111 tur. Muhammen bedeli 
• • • 17312 lira 50 kuruştur. 

Müstahkem Mevki Le- Şartnamesini görmek isti -
vazım ambarında mevcut yenler her gün komisyonda 
1480 çift köhne kunduraya görebilirler. Taliplerin mez 
talip çıkmadıfından 7 İkin- ktir saatten bir saat evvel 
citeşrln 935 pereembe cünü mektuplannı Kayseride 
saat 11,30 da açık artı1111a Kor Satmalma komisyonu
ile satılığa çıkarılmıştır. Mu na müracaatları. ( 427) 
hammen fiyata göre temi- (6916) 

Feyzlı• mezunları 
ve Muhipleri Cemiyeti 
idare heyetinden : 

lOT .... ·.a1931 Puar sini 
••tllcleNlfaatatmclalpk U.. 
..... ~ lae,.ti -amİY• 
içtimaı yaprlacafmclan muhterem 
., ...... tepifl.t rica ........ 

nat bedeli 12 liradır. Temi
nat akçesi İstanbul komu -
tanlıiı muhasebe veznesine 
yatırılması. İsteklilerin kun 
duralan cörmek üzere Ha
dunköyündelri Levazıın Am 
barına ve şartnamesini oku
mak için de Hadımköyün
deki Askeri Satınalma ko
misyonuna müracaatlan. 

( 4 2 5) ( 6912) Z.,-1 - Calata ltı..ılt Cimri-
* • • iüad• ........ 37M IM1••a1M 

Müatahkem Mevki Leva- .......aı" • • ı · 931 tarihli ıüm
zım ambarmda mevcut 11 rlk ...... .._ _. ettifiml 
adet balar kapı bir adet ma- " ıenlrhi pbracalmadan eski 
den kazan, 1 O adet bakır ......._ 1a11aaı -..c1ıtma ilU 

bakraç, üç adet bakraç ka
palı, 51 adet balar karava· 

a..Kapılmp 
Galata. Alllaaruloal Hu. 44 

Harbiye mektebi için 200 
adet altlı üstlü karyolanın 
pazarlığına istekli çıkmadı
ğından 8 İkinci teşrin 9 3 5 
cuma günü saat 14 te Topa
nede St. Al. Ko. da tekrar 
pazarlığı yapılacaktır. Tah
min bedeli 3300 liradır. Son 
teminatı 495 liradır. İstek -
Jilerin belli saatte Ko. na 

·~ Muhayyer Hasan Şevki • 

1 
PUDRA ve YA6SIZ KREMi 1 

DUnyada emaalalzdlr.. Her yerde araıınız. 
• Parla ıazllı etiketlere aala aldanmayınız. ~• 

gelmeleri. (240) (6921) 
••• 

Piyade Atış okulu ile as-
ker konağı için 21 1 adet 
altlı üstlü karyola 8 İkinci
teşrin 935 cuma günü saat 
14,30 da pazarlıkla alına
caktır. Tahmin bedeli 3481 
lira 50 kuruştur. Son temi
natı 522 lira 23 kuruştur. 
Nümune ve şartnamesi Ko. 
da görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte Ko. na gelme -
leri. (236) (6925) 

• • • 
İstanbul levazım amirli-

ğine bağlı kıtaat için 12 bin 
kilo ıspanak ve 8000 kilo 
lahana 7-11-935 perşembe 
günü saat 14 te pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
1040 liradır. Son teminatı 
156 liradır. İsteklilerin bel
li saatte Ko. na gelmeleri. 

(234) (6927) 
••• 

Harbiye okulu için 6000 
kilo ıspanak, 4000 kilo pı
rasa, 2000 kilo lahana 7-11-
935 perşembe günü saat 
14,30 da pazarlıkla alına -
caktır. Tahmin bedeli 640 
liradır. Son teminatı 96 li
radır. İsteklilerin belli saat
te komisyona gelmeleri. 

(233) (6928) ... 
İstanbul LeVazım amirli

ğine bağlı kıtaat için 180 
ton yulaf 22-11-935 cuma 
günü saat 15 te kapalı zarf
la alınacaktır. Tahmin be -
deli beher kilosu 5, 5 kuruş
tur. İlk teminatı 7 4 2 buçuk 
liradır. Sartnamesi ve nü -
munesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanunda 
yazılı vesikalarla ihale saa
tinden bir saat evvel teklif
lerini komisyona vermeleri. 

(237) (6924) 
••• 

İstanbul Levazım amirli-
ğine bağlı kıtaat için 13 bin 
kilo beyaz peynir 21-1 1-
935 perşembe günü saat 1'4, 
30 da Topanede Satll'Ullma 
komisyqnunda açık eksilt -
me ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli beher kilosu 3 5 ku -
ruştur. İlk teminatı 341 li
ra 2 5 kuruştur. Şartnamesi 
her gün görülebilir. İstekli· 
lerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (239) (6922) 

••• 
İstanbul Levazım amirli-

ğine bağlı kıtaat için 6000 
kilo kaşar peyniri 21·11-
935 perşembe günü saat 14 
te açİk eksiltme ile Topane
de Satınalma komisyonun -
da alınacaktır. Tahmin be· 
deli beher kilosu 60 kuruş
tur. Muvakkat teminatı 
2 7 O liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikalari
le belli saatte komisyona 
gelmeleri. (238) (692') 

• • • 
Hastaneler için 1 O adet 

büyük kapaklı kazan, ZO a· 
det kiiçük kapaklı kazan, 
6000 çorba tası, ZO büyük 
kevgir, 20 saplı kepçe, 200 
kapaklı bakraç, ZOOO ala
minyon IU kabı. 1 O bakır 

lstanbul Komutanltjı Satlnalma Komisyonu illnları l 
Komutanlık birlikleri ih

tiyacı için ihalesi yapılan 
ve taahhüdünü ifa edemi
yeq müteahhit nam ve he
sabına alınacak olan 10.000 
kilo çorbalık pirincin mu
hammen maliyet tutan 
1900 liradır. Şartnamesi 
her öğleden evvel komis
yonda görülebilir. İlk temi
nat 143 liradır. Eksiltmesi 
11·11-935 pazartesi günü 
saat 16 dadır. Eksiltmeye 
gireceklerin ilk teminat 
makbuzlarile birlikte belli 
gün ve vakti muayyeninde 
Fındıklıda Satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

(6762) 8774 ... 
İstanbul Komutanlığı 

birlikleri için 42400 kilo 
patates açık eksiltme ile alı· 
nacaktır. Muhammen tutan 
2968 liradır. İlk teminatı 
2 2 3 liradır. Şartname her 
gün öğleden evvel komis
yonda görülebilir. Eksiltme 
si 20 İkinciteşrin 935 çar
şamba günü saat 15 tedir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminatlarile birlikte belli 
gün ve saatte Fındıklıda ar
tırma ve eksiltme komisyo
nuna gelmeleri. ( 6903) 

••• 
İstanbul Komutanlığı 

birlikleri için 45,000 kilo -kuru fasulye kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuttur. Mu
hammen tutan 1200 lira
dır. İlk teminat 540 liradır. 
Eksiltme 20-11-935 çar
şamba günü saat 15,30 da
dır. Şartnamesi Komisyon
da görülebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerindeki vesaikle 
birlikte teklif mektuplarını 
belli gün ve ihaleden en az 
bir saat evveline kadar Fın
dıklıda artırma ve eksiltme 
komisyonuna vermeleri. 

(6904) 
••• 

İstanbul Komutatılığı 
birlikleri için alıDacak olan 
42,000 kilo nohut kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuş -
tur.Muhammen tutarı 5040 
liradır. İlk teminatı 378 li -
radır. Eksiltmesi 20 İkinci
teşrin 935 çarşamba günü 

semaver, 20 çamaşır leğeni, 
20 yağ tavası, 30 büyük süz 
geç, 20 küçük kevgir, 100 
kuşhane tencere 22-11-935 
cuma günü saat 15,30 da 
kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 
cem'an yekun 9444 lira .60 
kuruştur. İlk teminatı 708 
lira 3 5 kuruşt\JI'. Sartnaıne 
ve nümuneleri komisyonda 
her gün görülebilir. İstekli
lerin kanuni vesikalarile 
teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri. 

(235) (6926) 
• • • Hastaneler için 20 bin 

kilo yataklık pamuk 21-1 1 .. 
935 perşembe cünü saat 
15,30 da Topanede Satın
alma komis,bnunda kapalı 
zarfla eksiltmesi ya 

saat 15 tedir. Şartnamesi 
komisyonumuzda görüle
bilir. Eksiltmeye girecekle
rin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplarile 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 cü maddele
rindeki vesaikle birlikte tek 
lif mektuplarını belli gün 
ve ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Fındık
lıda artırma -ve eksiltme ko
misyonuna vermel,.ri. 

(6905) 
••• 

İstanbul Komutanlığı 
birlikleri ihtiyacı için 40 bin 

.J • 

kilo sadeyagı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Mu
hammen tutarı 34,000 lira
dır. İlk teminatı 2550 lira
dır. Eksiltmesi 21 lkinci
teşrln 935 perşembe günü 
saat 15 tedir. Şartnamesi 
komisyonumuzdan 250 ku
ruş mukabilinde alınabilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminat makbuz veya mek· 
tuplarile 2490 numaralı ka
nunun 2, 3 cü maddelerin
deki vesaiklerle birlikte tek
lif mektuplannı belli gün 
ve ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Fındık
lıda Satınalma komisyonu -
na vermeleri. ( 6 906) 

• • • 
İstanbul Komutanlığı 

birlikleri için alınacak olan 
63,000 kilo bulgur kapaii 
zarfla eksiltmeye konmuş
tur. Muhammen tutan 
9450 liradır. İlk teminatı 
709 liradır. Eksiltmesi 21 -
11-935 perşembe günü saat 
15,30 dadır. Şartnamesi ko 
misyonda görülebilir. Ek -
siltmeye gireceklerin ilk te
minat makbuz veya mektup 
larile 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerindeki ve· 
saikle birlikte teklif mek -
tuplanru belli gün ve ihale 
saatinden en ~ bir saat ev
veline kadar Fındıklıda ar
tırma ve eksiltme komisyo
nuna vermeleri. (6907) 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi N .33 

8795 

Za:ri - 706 aicil numaralı ara. 
hacılık ehli~tn .. ne•i kaybettim. 
Y eniaini alacajaDclaa za,.W. hük-
mü ,.oktur. Arüacı Ş..ket 

tır. Tahmin bedeli beher ki
losu 49 kun11tur. Muvak
kat teminatı 7 3 5 liradır. 
Sartname ve nümuneleri 
komisyonda cörülebilir. İs
teklilerin kanunda yazılı 
vesikalarla teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(232) (6929) 
• • • 

Hastaneler için beş bin 
kilo yataklık yün 21-11-
935 perşembe günü saat 1 S 
te Topanede Satmalma ko
misyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin be
deli beher kilosu 63 kuruı
tur. İlk teminatı 2 3 6 lira 2 5 
kuruştur. Sartname ve nü
munesi komisyonda görüle
bilir. lateldllerin belli saat• 
te komisyona plmeleri. 

(242) (6930) 
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·ucuz · bir. ampuıu- parasız bile .versele~ 

almayınız: Fazla ışık vermesine rağmen 

0 /o 40 noksan elektrik cereyanı sarfeden 

gazlı v~ çift ıspirallı yeni TU NGSRAM 

ampulunu isteyınız. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satınalma Komisyonundan: 

İtlafıfar ameliyatında kullanmak üzere 30 ila 50 ton 
çubuk kükürt eksiltme ile satın almacaktıL. 

A - Tahmin bedeli kilosu 18 kuruştan 9000 liradır. 
B - Kükürt şartnamesi İstanbul Limanı Sahil Sıh

hiye Merkezi Levazımından parasız alınır. 
C - Eksiltme 15 İkinci teşrin 1935 cuma günü saat 

15 te Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul 
Lımanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satmalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat parası 675 liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanların 9 3 5 senesi Ticaret 

Odası vesikası göstermeleri mecburidir. 
G - İsteklilerin saat on dörde kadar teklif mektupla-

rını Komisyona vermeleri lazımdır. ( 6823) 8784 

(- Müsabaka imtiham il;' 
Memur ahnacakdır: 

Sümer Bank 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

K A Ş E 

E L 
Grip • nevralji • Baş ve Diş ağrlları • Artritizm ·Romatizma 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Maliye Vekaletinden: 
Ton 
Miktarı 

Muhtelif eb'at ve sıklette beyaz Holçfray kağıdı 305 

Muhammen Teminat 
kıymeti Muvakkat 
L. Ku. L . Ku. 
51760 00 3838 00 

,, ,, ,, Mitelfayn kağıdı 150 Ton 
,, ,, Renkli Mitelfayn kağıdı 55 '" 6060 00 453 7 5 
,, ,, Graft kağıdı 60 ., 51 oo oo 382 50 
,, ,, Makinek~ğıdı 27 ., 337500 25313 

68 X l00 eb'admda 33X 34 kiloluk Mite! kuşe kağıdı 05 ,, 1075 00 80 63 
70 X l00 eb'adında Paketi 25 kiloluk 15, 20, 25 No. h mukavva 3000 Paket 3375 00 253 13 
Siyah ve renkli kaplık bez 11 SOOOMetre/ 24 22400 00 1680 00 

1 - Yukarda cins ve miktarları ile muhammen kıymetleri yazılı levazım 
kapalı zarf usulile satın alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. Bunlara ait 
şartnamelerden Holç ve Mitel kağıtları na ait olanı 25 lira mukabilinde ve di
ğerlerine ait Şartnameler bedelsiz olarak Ankarada Maliye vekaleti kırtasiye mü
dürlüğünden İstanbulda Dolmabahçe kırtasiye deposu başmemurluğundan 
alınacaktır. 

2 - İsteklilerin beyaz Holcfray ve Mitelfayn kağıtları ile renkli Mitelfayn 
ve graf kağıdı ve makine kağıdı 17 birincikanun 935, kaplık bez, Mitel kuşe 
kağıdı ve mukavvalar için 18 Birinci kanun 935, tarihlerine tesadüf eden salı 
ve çarşamba gi.inleri saat 14 te hizalarında gösterilen teminat mektup
ları ile Ankarada l\ialiye vekaleti kırtasiye müdürlüğünde müteşekkil ko-
misyona müracaatları. (3006) (6473). 6745 

Osmanlı Ban kası 
Türk Anonim Şirketi,. Tesis Tarihi:1863 
Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenin başhca şehirlerile 

Paris, Marsilya, rtis, Londra ve Manc;esterde 

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

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna-

nistanda Filyalleri vardır. a121 

Her türlü Banka muameleleri yapar. 

TUrkiyenin en 

bUyük mecmu· 
ası olan 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
YEDi 

GÜN Türk Hava Kurumu ~ --
------ sahife ola· 

İhtira ilanı 
''Geriye tepen kısa namlulu otoına• 

tik silah,, hakkında Ekonomi Bakaıt" 

hğrndan istihsal olunan 29-12-1931 
günlemeç ve 1308 sayılı ihtira bera• 

tı bu defa mevkii fiile konmak üzer• 

ahere devrüferağ veya icar ediJece" 

ğinden talip olanların Galatada, tıcti• 
sat hanında Robert Ferri'ye müraca• 
atları ilan olunur. 

Ademi iktidar 
ve 

, Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Galata posta kutusu 

~~~~~~!ıı!'! 1255 ......,.-1111 
g793 

-

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: KaraklSy Kl>prttbatı 

Tel 42362 - Sirk:ecl Mühürdar· 

muızade Han. Tel 22740. 111111 

1 
Karadenizyolu 

CUMHURİYET vapuru 5 ikinci:. 
tefrİn SALI günü saat 20 de 
Rizeye kadar. (6858) 8874 

Ayvahk yolu 
BANDIRMA vapuru 6 lkin

citeşrin ÇARŞAMBA günü sa• 
at 19 da Ayvalığa kadar (6931) 

Umumi Müdürlüğünden: 
Bankanın teşkilatile, Fabrikalarında istihdam 

edilmek üzere müsabaka ile memur alınacakdır. 

1 ~ Büyük Piyangosu ~ rak c;ıkll. 
Bugün 

YEDiGÜrt 

Mersin yolu 
, ANAFARTA vapuru 7 ikin· 
i citeşrin PERŞEMBE günü saat 

Bu memurlar, Bankanın ve Fabrikalarının İdare, 
Ticaret, Teknik gibi iş bölümlerinde muayyen devre
lerle çalıştırılarak yetişdirildikden sonra liyakat ve 
ehliyetlerile temayüz edenler bir·seçim imtihanına ta
bi tutulacak ve bunda rnuvaffak olanlar tecrübe ve 
bilgilerini tekemmül ettirmek uzere Banka hesabına 
ecnebi memleketlerde Fabrika ve Ticaret Müessese
lerine gönderileceklerdir. Müsabaka imtihanında 
kazanacaklara başlangıç maaşı olmak üzre muvaf
f akiyet derecelerine göre 50, 60, 70, 80 lira verile
cekdir. 

imtihana Kabul Şartlan 
aşağıda yazılıdır. 

f - Türk olmak, 
2 -Ankara, İstanbul Ticaret Mekteblerinin lise 

muadili kısımlarından "1933-1934-1935" ders 
seneleri zarfında mezun bulunmuş olmak. 

3 - 18 yaşından aşağı 2 5 yaşından yukarı olmamak; 
4 - Sıhhatı tam olmak. 

İmtihana girmek isteyenlerin en son 15-11-935 
tarihine kadar Ankara'da Sümer Bank Umumi Mü
dürlüğüne, İstanbul'da Sümer Bank Şubesi Müdür
lüğüne aşağıdaki vesikaları tevdi etmiş olmaları la
zımdır. 
ı - Dilek kağıdı , 
2 - Hüviyet cüzdanı veya tasdikli sureti 
3 - Mektep şehadetnamesi veya tasdikli sureti; 
4 - Bankanın doktorundan alınmış bir sıhhat 

raporu; 
5 - 3 vesika fotoğrafı 

İmtihan 23-11-935 cumartesi günü saat birde An
kara' da Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde, İstan
bul' da Sümer Bank Şubesinde yapılacaktır. ( 3 1 1 7) 

(6614) 

imtihanda aranılacak bilgiler şunlardır: 
r:Iesap İktisad 
Muhasebe İktisadi cografya 
Ticaret Hukuku Ya hancı dil 

~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir § 
- Yeni Tertip Planını görünüz = ahnız. := = Bol resimleri, 

11 de Payasa kadar. (693~1111 
·~~~~~~~~~~ 

=: 1. ci Keşide 11 - 2. ci Teşrin 935 dedir. - bol yazı I arı, 

§ B ü y ü k i k r a m i y e = boı totoğratıarı Y u c a Ü 1 k Li = 2 5 .000 Lı· rad 1 r ;; karşısında hay- Liseleri Direk-= = ran k a 1 a c ak • 

=_§Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000Lirahk ikramiyelerle--~ sınFızı:yatı her törlüğünden : 
Eaki ve Yeni uaul olgunluk aın~~ 

:E (20,000) Lirahk bir mükafat vardır. :: zamanki gibi larında yalnız bir kümeden büt~ 
§ Plinlara okuyunuz. Ve bu zengin piyangonun E:_ 10 kuruştur. lemeye kalmı~ olan öğrcncilerirıı• 

hemen okula gelmelidirler., =: talilileri arasına giriniz. 8724 = ------------ ------------
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllll llJ~ İstanbul Kambiyo Müdürlüğün

den: Hükumetimizle Romanya hüku 
meti arasında ahiren a.kdolunan 
Clearing mukavelenamesine bağlı YENi ÇIKAn 

o E 
PLAKLARI 

ı protokola göre, iki hükumet beynin· 
• de menşei iki memleket olup bu mu

kavelenamenin mer'iyete vaz'ı tari -
hinden evvel her birinin ülkesine fii. 
len ithal edilmiş ve esmam bu tarihe 
kadar hak sahiplerine ödenjJlemiş dindirir. 

VEDiA RIZA GİZ SEMAHAT ÖZDE"SES 
bulunan emtia bedellerinin jki mem- [!-;.;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~ 

No 270060 
Menekşeden taç öreyim 
Kalbimde bu akşam 

"EDiME · 
No. 270062 

Senin her halin bana 
Uşakh kız 

GO"CJL 
No 270068 

İl ona 

No 270063 
Beklerim herg5n 
Sarıyor gün g'f'Çtikçe 

MAHMURE HA"DA" 
No 270061 

Yandım ıana Kadıköylü 
Yakışır mı şanına 

ŞAZIYE KARAKOÇ 

leket ihraç bankalarına yatırılarak 
takas ve mahsup edilmek suretile tas 
fiye:.i ve hak sahiplerine tevzii ka • 
rarlaştırılmıştır. 

Şehrimizde bulunan ithaiat tacir· 
terinden Romanyaya bu kabil borcu 
olanların bu borçlarını nihayet bir 
hafta zarfında Merkz Bankası İs -
tanbul şubesine yatırmaları lüzumu 
ilan olunur. 

No. 270064 Bolu Rüştiye ve iptidaiyesinden 
Eğer tombulaa Kaymakıa aldığım !iahadetnamemi kaybettim 
Çok Güzelsin Sevdığ•m yenisini çıkaracağım. Bolu Aslahat 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı tinmahaUe~n~nN~ip kuıNigh 

Taafiye halinde bulunan 

Güneş Sigorta 
TÜRK ANONiM ŞIRKETINDEJ'f r 

Tasfiye halinde bulunan Giiıtef 
Sigorta Türk Anonim Şirketi hifl-: 
darlarının 6 Birinciknnun 1935 t• 

rihinde yapacaktan fevkalade ır 
nel kurultaya ait olmak üzere ~' 
11 • 935 tarihinde yapılan ilan ~ 

.. . . b jııC:• 
anuzakerat ruznamesının e§ 'b 
fıkraaının aşağıdaki şekilde tıısh' 
edilmi§ olduğu ilan olunur. ti 

Tasfiye mernurl• 
J1'1U.,-5 - Tasfiye memurlarının . .c· 

zam ücretlerinin tesbiti ve zıntJl'I 
lerinin ibrası. 

8740--~ 


