
lnglltere, Habef harbl 

durmad1k~a I ta I ya lie 
m Uzaker eye giritmele 

slemlyor 

Habe, c e p h es I n de 
muharebeler bUtiin •ld

detlle devam edlyor. lkl 

taraf1n zay1at1 bUyUktUr 
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Adua etraf1nda gOgos gOgUSe -
~ok kan/1 muharebeler o/uyor 

Habe~liler. bu cepheye yeni- Italya, lngiltere ve Fransa 
den 100 bin asker gOnderdiler ile anla§maya ~ab§1yor 

lngilizler, Habe§ harbi devam ettik~e 
miizakereye giri~miyecekler 

Onii~ler komltesl ltalya aleyhlnde ve 
Habe,lstan lehlnde bir rapor haz1rhyor 

Siingii ve han~er muharebelerinde iki taraf1n da ugrad1gr 
zayiat miihimdir. Bir Italyan tebligi ltalyanlar aras1nda 

ka~anlar oldugunu tekzib ediyor 
[Son telgraflara gore italyan-Habef 

Cephes:nde siiel vaziyet ~udur: 
ltalyanlar, ,imalde Eritre cephesinden 

65 kilometre uzunlugunda bir cephe iize
rinde I 00,000 mevcutlu alb f1rka ile 
laarruza ba,Jani1,Jar, sol cenahlan ile 
ilk hamlede Adigrah alarak cenuba ve 
cenubu garbiye sarkm1,lard1r. ltalyan 
rnerkez kolu, hila Adua onlerinde mu· 
harebe etmekte, sag cenah kolu da Adua 
oniinde harp etmekte olan Hab~ kuv· 
\•etlerine yard1ma ko1an Ras Ayun kuv· 
'Vetlerini Aksum bolgesinden piis· 
kiirterek, batidan Aduay1 sannaia 
uira1maktad1r. 

Eritre cephesinde, ltalyan cephesinin 
en son cenahm1 tCJkil eden diger bir 
halyan kolu, Musaali dagm1 &fhklan 
aonra Adiaababa-Cibuti demiryolunu ve 
Habeflilerin Fran11z Somalisi ile irtibat
Janru kesmck surctile Hnb~lilerin deniz· 
den miihimmat ve cephane almalanaa 
mini olmak u;1n cenuba doiru ileri 
yilriiyi.i,e devam etmektedir. 

Cenupta Somali cephesinden taarru
za g~en f talyanlann hcdefi, fimdiki 
hnlde, bir km m Hab~ kuvvetlerini uzer· 
lerine ~ekerek f imalden taarruza ge~en 
as1l halyan ordusunun iJini kolayl31br· 
mak ve Musaali dagmdan sarkan Ital
)'an en sol cenahile beraber, Cibuti de
m;ryolunu ke~mekti... Bu cephede ltal
Yanlann ileri hareketlerine engel olan 
fey, fimaide oldugu cibi sarp ve yal~ 
daglar dcgil, Ogadan ~oli.idi.ir. 

lngiliz kaynaklar1ndan gelen haber
lere gore italyanlann 3 giinHik harekat 
et.nasanda, i,gal ettikleri Habe, toprak· 
~aranm geni,ligi 3,000 kilometre murab· 

atd?r.] 

Adis-Ababa 5 (A.A.) - Reuter 
ajans1 bildiriyor: Habetlerin Adu
ay1 oldugu gibi Adigrad1 da ha
la muhafaza etmekte olduklari 
burada ifade edilmektedir. Adua• 
run timalindeki diitman kuvvet· 
leri Habet siperleri oniinde umud· 
•uz bir muharebeye giritmit bu· 
lunmaktad1rlar. 

Gogiis gogiiae yaptlan ~arplf.
hlalarda siingii ve ban~er kul· 
llln1lmakta fakat, hi~ bir taraf 
kayde dejer bir iistiinliik elde ede
ntemektedir. Cok telefat vard1r. 

Ogaden cepheainde Goraban1n 
timali tarkiainde, Gerlorubi mev· 
kii etraf mda ~ete muharebeleri 
Jap1ld1j1 bildirilmektedir. 

Adis Ababa 5 (A.A.) - Adua 
iniiade ~ok kanla bir muharebe 
devam etmekteclir. ttalyanlar bu 
IDuharebede biitiin asri silibla· 
nn1 kullanmaktad1rlar. Her iki 
taraf1n zayiab ai1rd1r. 

Adigrat oniindeki muharebe
~er devam etmektedir. Kayahkla
da mevzi alan Habetliler, tidet· 
I,, mukavemet ediyorlar. Burada 
zayiat ta ~ok miihimdir:. ltalyan· 
lar, Hahet lerin mukavemet goa
termek niyetinde olduklari bolge
l~rde giinde takriben yedi kilo
llletre ilerlemektedirler. 

Ad;, • Ababa 6 (A.A.) - Su 
~kan1 Ra• Gulo 100 bin ki1ilik 
u ortlunan ltamanJtU1111 Jenila-
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~ /la/yJn l<uvvefler1n;j, ·~1al et!ik/u, yerkr 

lta/yan taa,,uz lstikametlerini fie harp saha11nr goster" harita 
te etmek iizere' Ankobere git· iizerine tazyiki artbrmak hcdsfi· 
mi,tir. ni takip etmittir. \ 

Bizzat imparator karargahini Habetiatan miidaf aas1 i~in ~ok 
te.i• ederek harekati iJare etmek miibim olan bu mevkiin oniimiiz· 
i1tiyor. lmparator ve imparatori· deki giinler zarf and a belki de ya· 
~e 1ehri dolcqarak halln miida- r1nki pazar giinii halyanlaran eli
laa tertibati almaia Javet etmek- ne diiteceii iddia edilmektedir. 
tedirler. halyan aakerleri ara11nda fi. 

Saray, i1ta.yon ve diier bazi rar edenler bulunduiuna dair olan 
noktalar hava hiicumlarina lrar11 haberler de yalanlanmaktadir. 
miiJalaa toplari ile muhalaa ftalyan zayiah pek azdar. Ma-
altrna alinm1JlarJ1r. . amafih timdiden bir rakam soy• 

Diplomatlar, ar.U.luM1l Jara- lemek imkin1 yoktur • 
mu gorii1mek iiure Jiin bir top- ( Devama yediocl 1alaifede ) 
lat1 yapnuflarJir. 

Adis • Ababa 5 (A.A.) - Im· D0$1JNCELER 
parator, Gojjam m1ntaka11 kuman
dan1 Ras lmuya verdiii emirde, 
timdi 50 bin kiti ile Adi1rat min· 
takas1nda Ras Seyumun imda· 
d1na 1itmekte olan Ras Ka11anm 
yerini tutmak iizere ilerlemeaini 
bildirmittir. 

ltalyan tebllll 
Roma 5 (A.A.) - Reami ma· 

hafilde Aduanm 1talyanlar1n eli· 
ne g~tikten sonra tekrar Habet-· 
ler tarafmdan zaptedildigine 
dair olan haberler yalanlanmak
tad1r. Bu dakikaya kadar Adua 
ltayan aakerleri tarafmdan itaal 
edilmemittir. Cumarteai giinii yap1· 
laA aiel hareketler yaloia Ad 

Oliim arabalan 
Biaim n-i odua bmronla 1.-. 

F.arat bi~ e.ler •ar lri, od .... u 1ri 
miiriinii k111111oalarla ka.,uan111 O..iine ka· 
dar 1etirti1or. Getirtir a. bize ne deme
,m !. £.ier bu odun •• kO...&r riJdii kam-
7oalann caddelerd• bir tank korlnm~
luiu ve bir mrhL tren haziyla naaal ~
tiklerini 1oriirseniz, i,in aanddaia l1'bi 
cbise nelik» olmad1iu11 11nlarauuZ. 
G~en giin bOyle tepeleme yuklii 

bir kamyon Y enicamiin orada viraj 
d0nerken, sarsald1, ustunden koca koca 
odunlar, sokaia dokiildiiler, Saia sola 
k~lfbk, da canuruza dar kul"tarddc. 

Kamyonlann da vapurlar gibi bir 
«haddi istiabisi it yok mudur? Bununla 
neresi uira,1r? Boyle caddelerde, her 
da!Uka devilip kafa, goz, kol, bacak eze
cek oliim arabalan ne 1unedek dola,ap 
duraciklar 7. 

ln1ili• 1'a1 J•l•1esl lorJ EJen Cenev,eile Jlge' b/, 
tlelege ile gorii~urlcen 

Londra 5 - Times gazetesi, In· yanm Paris biiyiik el~isi taraf an· 
giliz Dtf itleri bakan1 ile halyan dan M. Lavale verilenin aynidir. 
buyiik el~isi B. Grandi araainda M Muaol'ina· a I I "' · -1-•. . n &fmaz 1g1 gemt e-
dun yap1lan konutma hakkmda U• tebilecek her tiirlii tetebbiislerden 
zun malumat vermektedir. rek' "' · · b'ld' k h :' meceg1m 1 1rme te ve er 

Gazetenin yazd1gma gore, M. 
Musolini, Paris ve Londradaki bii· 
yuk el~ileri va11ta1iyle yeni konut· 
ma tekliflerinde bulunmuftur. 
M. Grandi air Samuel Hoara M. 
Musolininin ~ok samimi bir mek· 
tubunu vermittir. Bu mektup, Ital· 

iki biiyiik devletle tefriki mesai 
arzusunu bildirmektedir. 

ltalyan hiilcfrnet batkam, son 
hadiaelerin, ltalyan durumunda hi~ 

bir deiitiklik yapmad1g101 ve eger 
( Devama yedinci sabifede) 

Istanbulun kurtulu§ giinii 
biiyiik tOrenle kutluland1 

Bugiin latanbulun kurtulut bay· 
ram1d1r. Bundan on ii~ y1l once, 
bu(iin kahr.aman ordumuz, sene
lerce ecnebi it1ali altanda inlemit 
olan lstanbulu kurtarmafb. 

Istanbul halln bu biiyiik bayra· 
m1, fevkalide bir torenle kutlula
m•t, ,ebir b&Jtan bata bayraklarla 
&lonanmif, binlerce balk aokaldara 
dokiilmiittiir. Kutlulama proara· 
ma mucibince 1e~it torenine itti· 
rak edecek aiiel katalar. okullar, 
izciler, eanaf kurumlara, saat do
kuzda Sultanahmed meydananda 
topland1. 

Saat onda her taraftan toplar 
atdmit ve limanda bulunan vapur· 
lar diidiiklerle bu aevin~li 1iinii 
~utlulam1tlard1r. Bu aaat, ordumu· 
zun 6 letrinievvelde !ehrimize a· 
yak baatJi• ine tesadiif ediyordu. 
Onu bet ge~e ge~it torenine bat
lanmif, onde kahraman askerleri-
miz, arkada okullar, izciler ve 
esnaf kurumlar1 oldugu halde Sul
tanahmed meydamndan hareket 
etmitler, tramvay yolu7le Taksim 
c.._..i mu.I•~•.,• " dir. 

Takaimde Cwnuriyet anthna be
lediye taraf 1ndan bir ~elenk ko
nulduktan 1onra istiklal mal'fl 
~ahnmlf ve bir ~ok hatipler tara• 
fmdan hararetli soylevler aoylen
mittir. 

t>jleden aonra belediye namana 
bir heyet latanbul kumandanbia
na aiderek tehrin orduya kart• 
bealediii minnet duygular1n1 arze
decelrtir. Bu rece tebir battan ba
t• fenerlele donanacak ve bu ak· 
Jani Perlepalaa otelinde t•rbay ii
bay Muhiddin Ostiindai taraf 111-
dan bir tolen verilecelrtir. 

Tarim bakani 
diingeldi 

Doiu illerimizle Karadeniz sa• 
hillerinde bir inceleme 1eziai ya• 
pan Tarim (Ziraat} bakan1 bay 
Muhlia Erkmen dun Erzurum va• 
purile tehrimize gelmittir. 

Tarim bakani, bu geziai hakk1n
da bir muharririmize f unlara soy• 
lemiftir: 



Sahife 2 

SON TELGRAFLAR 

Milletler cemiyeti 
asamblesi ~ar§amba 

giinii toplan1yor 
Konsey asambleye verilecek dosyayi 

haz1rlamak i~in bir komite se~ti 
Cenevre 5 - Milletler cemiyeti 

konieyi bugiin toplanmitllr. ital· 
yan delegesi 13 ler raporu hakkm-

da ihtiraz kay1tlari ileri siirmiif, 
pazartesi giinii noktai nazar1m ay· 
r1ca tasr.ih edecegini bildirmittir. 

Habet murahhas1 da heniiz rapo· 
ru le tkik etmediginden bugiin mii· 
zakere bitmif tir . 

Cenevre 5 (A.A.) - Asamble 
~ar~amba giinii aaat 16 da toplan· 
maga davet edilmitlir. 

- ' Cenevre 5 (A.A.) - Konsey 
asambleye verilecek dosyay1 ha
z1rlamak i~in alt1 aza se~mi~tir. 
Asamble miitearr1z1 tespit edecek 
ve zecri tedbirleri tayin i~in hu· 
ausi bir komite letkil edecektir. 

Cenevre 5 (A.A.) -Alb izadan 

miilet ekkil komite, ingiltere, ~iii, 

Danimarka, Fransa, Portekiz ve 
Sovyetler birliginden miirekkeptir. 

Komite bu nk~amdan ilk celae-

italyan /ilosu 
lngi:iz gemi!erini 

aramak istedi 
l:u haber Londrada 
heyecan uyand1rm1~ 

Londra 5 (A.A.) - Star ga· 
zetcsi yaz1yor: 

Akdenizin dogu taraf mda se· 

yahat eden bir ~ok lngiliz gemile
rinin Italy a harp gemileri taraf In• 

dan hamulelerini bildirmege mec· 
bur edilmeleri lngiliz deniz maha
filini pek ziyade miiteheyyi~ etmif
tir. 

Bu hadiselere <lair baz1 vapur 
kumpanyalar1 kaptanlardan rapor-J 
lar almitlardir. Kaptanlardan ba
z1lan italyan gemilerinin bu emir
lerine kati surette muhalefet et· 
mitler ve bu muhalefet iizerine 
halyan gemileri 11rarda bulunma
m1vlardir. Kaptanlar kumpanyala
rmdan talimat istemektedirler. 

lta lyan tayyarelerinin sahilleri 
mizde u~tuklan doGru deftil 
Ankara 5 (A.A.) -Zaman ga· 

zetesinin 4 birincitearin 1935 niis· • 
hasmda Avrupa gazetelerinden 
naklen dercolunan bir haberde 

ltalyan tayyarelerinin Anadolu sa

hilleri iizerinde tarassut us:utlar1 
yapttklar1, (;anakkale bogaz1na 

kadar uzand1klar1 goriildiigii bil· 
dirilmektedir. 

(:anakkale veya Anadolu aahil
leri iizerinde ecnebi tayyareleri ta· 

raf mdan boy le u~utlar vuku bul· 

mad1gm1 Anadolu ajan11 beyana 
mezundur. 

lskenderlyede bOyOk manevralar 
lskenderiye 5 (A.A.) - M111r 

aularmda bulunmakta olan lngiliz 

kara, deniz ve hava kuvvetleri pa· 

zartesi giinu biiyiik muhtelit ma· 
nevralarda bulunacaklar ve aonra 

lakenderiye sokaklarinda ge~it res· 

mi yap1lacakhr. Bu ge~it resmine 

11,000 bahriye askeri de ittirak e-

sini yapmtfhr. Batkanlig1na Por· 
tekiz Dtf bakam B. Monteiroy1 se~· 
mittir. Komite yarm ogleden son· 
ra yine toplanacaktir. 

urahhas1m1z hOkOmete 
dam1mak istediGini siiyledi 
Cenevre S (A.A.) - Reuter a· 

jcuuimn ogrendigine gore, 13 ler 
komitesinin bu aabah tetkik etti
ii tavsiyeler raporu tek bir mac!de-
den ibarettir ve ltalya ve Habefis· 
tana derhal muhasemata nihayet 
vermeleri hakkmdadir. 

Lehidan ve Tiirkiye delegeleri 
projeyi kabul etmeden evvel hii· 
kumetlerine dam,mak istemi1ler
dir. 

Fransanm lngiliz noiasma 
cevab1 

Paris 6 (A.A.) - Fransanm in· 
giliz sualine cevab1 pazartesi ak· 
tam1 Paris ve Londrada ayni za
manda ne9redilecektir. 

Bir italyan Ufagz
nzn dii~iiriildiigii 
tekzib ediligor 
Bir tayyareye bir~ok 
kur~un isabet emi~ 

Roma 6 (Ak,am) - Reute~ a
janu Habetliler taraf mdan bir 
ltalyan tayyaresinin diitiiriildiigu
nii haber vermittir. Bu haberin doi
ru olmad1g1 bildiriliyor. 

Roma S (A.A.) - ltalyan lntaa
tinm Adaa etralrnda hareketi me
tod ifinde devam ediyor. Huwsi 
miifrezeler iQfeyi temin ifin bir 
taraltan yol yapmakla mefguldiiT
ler. Ba da ilerlemekteki yavtlJligr 
gosteriyor. Bir tayyareye birfok 
karfUn i1abet etmiftir. 

85 esir 
Londra 5 (A.A.) -Adas. Aha· 

badan bildirildigine gore Adua
mn tayyarelerle bombard1man1 
63 kitinin oliimile neticelenmit· 
tir. $ehri zaptetmek i~in yap1lan 
tiddetli muharebelerde italyan· 
lardan 85 esir ahnmittir. 

Aduaya muntazam asker 
gidiyor 

Paris S (A.A.) - Paris - Soir 
gazeteainin Adis. Ababadan og
rendigine gore Habet u~aklar1 
Aduaya miihimmat latimaktadir. 
Buradan ~ekilmekte olan kuvvet· 
leri takviye i~in gonderilen mun
tazam asker k1talar1 heniiz bun· 
larla temaaa gelmemittir. 

Cerrahlar kurultayl 
O~iincii uluaal cerrahlar kurul· 

tay1 7 birinci letrinde Ankarada 
toplanacakhr. Bu kurultayda pro
f es or Ahmed Kem al, Murad, Ki· 
z1m Ismail Gurkan, Fahri Arel 
taraf1ndan dort miihim mevzu ii-

zerine haz1rlanm1f olan raporlar 
miinakata edildikten sonra ser
best tebligler dinlenecektir. 

Kurultay iki giin devam edecek 
ve gelecek kurultayin rapor mev· 
zularm1 da ae~tikten aonra dai1· 
lacak1r. Gelecek kurultay yine hp 
kongresi topland1g1 zaman, iki se· 

( Ba Sabahki Telgra.~r ·-: 
• 

Yunan kral1n1 getirecek er 
Sayet lcral gelmezse ii~ prensten mii 
rekkep bir niyabet meclisi kurulaca 

Atina 5 - Koyu kralc1larm bat· 

kan1 M. Teotokis Atinaya dondii· 

gii cihetle, kral Jorju reyiama 

bat vurmaks1zm ~ag1rmak etra• 

f mdaki faaliyetler tiddetlendiril· 

mittir. Krah derhal ~ag1rmak i~in 
10 letrinievvelde toplanacak olan 

mecliae verilmek iizere, koyu kral· 

c1 aaylavlar taraf1ndan hazirla· 

nan takrir i~in timdiye kadar 210 
imza toplanmitllr. Binaenaleyh 
takrire •imdiden mediate ekseri
yet kazanmit nazarile bak1Iabilir. 

Hiikumet~i gazetelerin f ikrine 
1ore, bathakan M. Caldaris 210 
saylav taraf1ndan yap1lacak taz· 
yik kartumda, krah getirmezden 
evvel reyiime bat vunnak fikrin
den vaz ge~ecektir. 

Yunan u~manlar1 \ 
1 

Hava ku~~na te§ekkiir ~ 
mektubu gonderdiler 

D1~ politika~mz ae'j I 
Tiirkiye imza ettigi I 

misak ve muahedelere 
sad1kbr Ankara 5 (A.A.) - Ge~enler· 

de Yunan donanmast ile birlikte 
lstanbulu ziyaret eden Yunan ha-
va filosu adma amiral Sakellarius 
tarafmdan Tiirk hava kurumu Is
tanbul direktorliigiine ~u letekkiir 
mektubu gonderilmi9tir. 

Saym direktor: 
Tiirkiyeye gelen Yunan u~man· 

lar1na kart 1 ~ok s1cak bir kabul 
gosteren Tiirk hava kurumu, Yu· 
nan filosunun bu giizel tehirde bu· 
lunmasm1 bizleri ~ok hislendiren 
ve hi~ bir vak1t silinmiyecek tath 
hattralar b1rakan kalpten ve can
dan bir siivare ilc kutlad1. Bunun 
i~in samimi te~ekkiirlerimi ve em· 
rim altmda bulunan biitiin subay· 
larm, bilhasna dost Tiirkiyenin de· 
gerli u~manlariyle bir kez daha 
temas eden biitiin Yunan hava su· 
baylarmm sonsuz saygilarm1 Tiirk 
hava kurumuna bildirmenizi rica 
ederim. 

En derin sayg1larimm kabulii· 
nil dilerim, saym direktor. 

Tiirk - Rumen 
Ticaret anla§mast diin 

Ankarada imzaland1 
Ankara 5 (A.A.) -Turk-Rumen 

ticaret ve klering mukaveleleri 
bugiin n., i~ leri bakanhgt genel 
1ekreleri Numan Mcnemencioglu 
ile Romanya el~isi f ilotti ara11n
da imza edilmittir. 

lki taraf yine bugiin, bu muka
velelerden mada, Tiirkiye malla
rmm Ko~tence yoliyle Romanya 

iizerinden orta ve dogu Avrupa11 
memleketlerine gonderilmesini te
min eden bir transit mukavelesini 
de imzalam1tlard1r. 

Kamutay yar1n toplanacak 
Ankara 5 (Alqam) - Kamutay 

pazartesi giinii toplanacaktir. Bu 
toplanltda maliye tetkilall kanun 
liyiha11 ve zirai aaht kooperatif
leri liyihas1 konutulacakhr. 

20 ilKTE§RIN - PAZAR 

Genel NUfus Say1m1 
Say1m 1illnil, 1ay1m ltiain 

bittij'i illn edilinceye kadar 

~ocuklar1n1zt aokaia barak• 
mayin1z. 

Kn~nk ~ocuklar10 aokaga 
~1kmalarmdan ana YC baba-

lari mcs'ul tutulacakbr. 

8-.vek&let 
lstatistik Umum Miidiirlugii 

Ankara 5 (A.A.) - Kamu
tay Parti grupu ba1kanlrgm· 
dan: 

5birincitepin1935 cumarte-
1 si giinii saat 15,30 Ja Kamutay 

grupu doktor Cemal Tuncamn 
ba1kanligmda toplandr. 

Cenevreden gelen Di1baka
m doktor T evlik Riiftii Arai, 
genel siyasal darum ile bu du
rum karfiamda Tiirkiyenin im· 
za ettigi her tiirlii misak ve mu
ahedelerle iizerine aldigi taah- ) 
hiitlere kar11l1k ve dikkatli aa
dakat ve Balkan miittelikleriy
le birlikte mii1terek emniyet 
prensipine ve C emiyeti akvam 
mi1akina riayet politikast hak
kind a izahat vermi1 ve grup 
bakanimtzin bu izahattnr tas- , 
vip etmi1tir. 

Habe~ harbinin 
piyasaya tesirleri 

Bugday ve hububat 
fiatleri yiikseldi 

Bugday fiatlerinin yiikselmeai 
devam ediyor. Diin baz1 t~cimer· 
ler, italyan-Habet harbinin teai· 
rile diinya bugday fiatlerinin art· 
tag101 goz onunde tutarak Polath 
mallarm1 8 kurufa ~tkarm1tlard1r. 

Ziraat banka11 evvelki giin 6 
kurut 10 paradan muamele goren 
Anadolu serti adh bugdaylarma 6 
kuru' 20 para istemittir. Duruma 
gore, ekmek fiatine 20 para zam 
yap1lacag1 samhyor. Fiatlerin yiik· 
selmesi i~in normal bir sebep ol
mad1g1, memleketin ihtiyacrna ki.· 
fi mal mevcud bulundugu, lstan
bulda en az iki ayhk ihtiyac1 kar
tilayacak mal topland1g1 temin 
ediliyor. Maamafih fiatlerin daha 
ziyade yiikselmesi ihtimali vardir. 
Ciinkii atok sahipleri piyasaya faz· 
la mal ~1kanmyorlar. Ellerinde 
mal bulunan koyliiler de fiatlerin 
daba ziyade yiikselmesini bekli· 
yorlar. 

Dikkate ~arpan bir nokta ltal
yan-Hahe, harbinin hububat piya· 
sastna da onemli aurette dokunma-
11d1r. 

Kut yemi 16 kurufa, suaam 13, 
15 kuruta, ~avdar 4,10 kuruta fir· 
lamtthr. Fakat artik koyliilerin e
linde ~ok mal kalmad1g1 i~in bu 
fiatlerden biiyiik bir istif ade te
min edilemiyecektir. 

ltalyanlar hububat siparitlerini 
artbrm1tlard1r. Bilhaua yemlik 

Eski kral Jorjun meclis~e yap1· 

lacak bu daveti nasal karf1hyaca

g1 heniiz belli degildir. ~ayed kral 

Jorj, derhal Yunanistana donmi

yecek oluraa, o zaman kral Jorjun 

iki amcas1 pren$ Nikola ile prena 

Andre ve krahn kardeti prens Pol 

kral naibi og1f a tile Atinaya ~ag1n· 
lacaklardir. 

F1nd1k kongresi 
Yann ekonomi 

bakanhg111da a~llacak 

Ankara 5 (Aktam) - Fmd1k 
kongresi haz1rhklarmn devam e· 
diliyor. Kongre, pazartesi giinii og• 
leden sonra Ekonomi bakanhg1 
salonunda a~1lacaktir. 

Kongreyi Ekonomi bakam Ce
li.I Bayar a~acak ve bir nutuk soy· 

liyecektir. Kongrcyc Trabzon, Gi
resun ve Ordu Ticaret odalar1 re· 
islerile tanmmlf f md1k tacirleri 
~ag1rilm1tlard1r. 

Trabzon Tiirkofis batkam Mit· 
hat, kongreye onemli bir rapor ver~ 
mittir. Soylendigine gore merke
zi Trabzonda olmak iizcre bir fm
d1k sosyetesi kurulacak ve bu sos
yeleye milli bankalar yardim ede· 
cektir. 

:f.'f.'1-

Ankarada toplanacak olan f m• 
dik itleri kongresine Istanbul Te
cim odas1 namma ittirak edecek 
F ortunzade Hmerle I~ limited di· 
rektorii Bedri Goknil bugiin An· 
karaya gideceklerdir. 

Halis siit 
Siit~iilere iki ayl1k 

miihlet verildi 
Y eni siil talimalnameainin tat· 

kine batland1gm1 ve etiketsiz siit 
aahlmasmm yasak edildigini 

yazmitllk. Bu etiketler, aiitiin cin· 
sini ve nevini gostcnnektedir. Ta· 
limatnamede yalmz siit kaplarma 
etiket konulmasm1 degil, halis siit 
sahlmas1n1 temin etmek i~in daha 
baz1 tedbirler almmasm1 emreder& 
hiikiimler vard1r. Yeni talimatna· 
mede siitiin istihsali, tevzii ii;in 
siit~iilerin yapmaga mecbur oldulG 
lar1 te~kilat vard1r ki, bunun ii;in 
zamana ihtiya'i goriilmektedir. 

Bu vaziyet karttsmda siit~iiler 
belediyeye miiracaat ederek tali· 
matnamenin tamamile tatbiki i~in 
belediyeden miisaade iatemifler· 
dir. Daimi enciimen kararile aiit· 
'iiilere iki ayhk bir miihlet veril· 
mittir. Bu muhlet bittikten aonra 
talimatnameye uygun olm1yan aiit
~iiler it 1onnekten kati aurette 
mened ileceklerd ir. 

Ticaret genel mOdOrlOIO 
Ankara 5 (Aktam) - Liman· 

lar genel miidiirii Muhsin ticaret 
itleri gene) miidiirliigiine tayin e
dilecektir. -----

Eski blr Frans11 elGlsl 61d0 
Paris 5 (A.A.) - Fran1amn es· 

ki Roma biiyiik el~iai, iyandan B. 
Henri de Jouvenel birdenhire hal• 
talanarak yat1rild1g1 hastancde, 
geceleyin kan hiicumundan al-
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--------·--------~ Drahomaya dalr 
- Pkuyuculardan aik stk gelen 
mektuplar arasmda, bir tanesi, 
~evzuunun bizim gazete aiitunla
rllllL pek aksetmemit bir fey ol· 
~asi bak1m~ndan goziime ~arptl. 
l.lunu Turk irkmdan olnuyan bir 
Yatandat kiz yaziyordu ve ·der· 
~ini dOkerek ~aresi bulunmas1ni 
rica ediyordu. 

Turk ukmdan olm1yan vatan· 
"1ap.n dokundugu nokta «draho
hla>> d1r. Medeni kanun nikih 
~e evlenme prensiplerini tesbit 

ebnif. Fakat bunlann iistiinde bir 
ae orf ve adete miistenid pren· 
aip var ki biitiin fiddetini muha· 
faza ediyor. Hiristiyan ve yahudi 

~inine mensup Turk vatandatlari 
l<1zlar evlenecekleri zaman bir 

~raboma odemek mecbu.riyetin· 
d~dirler. Halbuki, buhran dola· 
Ylaile k1zlann ~ogu kocalar1na 

Loyle bir para temin edemiyorlar. 

il'eniin edemeyince de kendileri
lle koca hulam1yorlar. 

ltte bana mektup yazan oku
Yucu k1z bu vaziyeti uzun uzun 
llnlatt1ktan sonra soruyor: 

1 
.. :- Halimiz ne olacak hizim? 
Urk k1zlar1 drahoma derdini bil

l'nezler. Bizim ba,1m1zda boyle 
bliithi, bir bela var. Hiikumet 
hizi bu dertten kurtaramaz m1? 
Drahomayi yasak edemez mi? 
Paras1zhk yiiziinden kof.emizde 
golup kuruyoruz. Bin zahmetle 
~ahfarak drahoma tedarik et· 
ltlek istiyoruz. Fakat ~ahfIP ya• 
fayan bir gen~ k1z kocasma vere· 
bilecek ka~ para hiriktirebilir? 

~ikayet edilen bu derdin acth· 
i1ni teslim etmemek kabil 
degildir · Fakat huna hii
kUmet miidahalesinin ne f ayda
et olabilecegini pek kestiremiyo
rum. Bir kanun ile drahoma usu
Iii menedilebilir. Fakat bunun 
gamimiyetle tatbik edilmesini kim 

temin edebilir? Bu oyle feydir ki 
Lususi bir anla~ma ile tekarriir 
eder. Kanun ile kalkm1~ olsa da 
hir k w• I w er egm a acag1 k1zdan pa-
~ bcklemesi fiiliyat sahas1ndan 

ld1rtlamaz. 

le Gariptir ki, timdiye kadar Tiirk 
1zlar1 evlenirken kocalarma hi~ 

l>I a~a vermedikleri, hatta erkek-
er1n w I k . agir 1 ad1le k1zlara yardun 

etniel · · d h er1 ote en heri adet olduiu 
aide d h . 1 . <I ' rno ern ayat 1cap ar1 bIZ· 
.e de az r;ok drahoma tarzm1 te

sise h I d y lika a, 8 1• eni evlenecek de-
nhlar k1zlardan dogrudan dog· 

tuya P • • I I ara 1stem1yor arsa da on-
ar1 ser k k . Ter en az ~o btr geliri 

bfak t f W• ' . e eg1 olmas1na ehemmiyet 
'1er1yorl p · . ar. ara ve zengmlik her 
Z~man bir rol oynam1f1sa da bu
gun o roliin binnisbe ~ok ehemmi
Yet kesbetmif oldugu inkar ka
LuJ ebnez. Bugiin bizim Tiirk kIZ
lari da, k1smen paras1zhklan yii. 

Zlinden, koca bulam1yorlar. Ha. 
Ya.t pahaland1, yafamak zorlat
b. Aile hayah korkutucu bir yiik 

~eklini ald1. Erkekler bu zorlu
ia karf.1 koymak kahramanhgllll 
~end'I · d 1 erin e bulam1yorlar. Ayni 
Ill" Ucadelede kadmm da bir yard1· 
?11 olrnas1m tabii goriiyorlar Onun l • • 
~111. drahoma I" .. h"t" 1. .. usu unun u un 

0 ut·· h. un kalkmasmdan vazge~tim, 
12~ de sarih bir ~ekilde intikal 

Cbne • d sin en korkuyorum. 

0 
Kiral1k 

TEL· LOKANTA - BAHc;E 
no~ruca n . ay NOVOTN1'yo mUracaat. 

Milli ttirenler 
Beledige ~ehirde 

biigiik bir megdan 
gaptiracak 

latanbulda ge~id, milli ve genel 
torenler daimi surette ya Beyaz1d, 
yahud da Sultanahmed meydanla
rmda yap1lmaktad1r. F akat bu 
meydanlar1n biiyiik torenlere pek 
de uygun bulunmamaSI tehrimizde 
biiyiik bir meydan ihtiyacin1 his
settirmekte·d ir. ~ehir plant bu se

ne i~inde miiteha.111Sa yapllr1laca• 
gmdan belediye imar miidiirliigii 
tehir planma esas olacak bir pro
je haz1rlamaktad1r. Bu projede 
lstanbulda yapilacak olan bu bii· 
yuk meydan1n yeri tesbit edile
cektir. ~ehircilik miitehasslSI, pro
jenin umumi hatlarm1 ~izmeden 
evvel meydan gibi umumi ihtiya~
larla tiddetle alakadar olan yerle
ri tayin edecegi i~in belediye mii
tehassHm fikrini aldtktan sonra 
bu biiyiik meydan tanzim edile
cektir. 

&arbaym Atlna ziyaretl 
Ge~nlerde tehrimizi ziyaret e

den Atina tarbay1 B. Kocas ilbay 
ve tarbay bay Muhiddin Ostiindag' 
Atinaya davet etmittir. 

Bay Muhiddin Ostiindagm Ati
nay1 ne zaman ziyaret edecegi he
niiz belli degildir. 

Kiistahl1k 
Kad1na sark1nbhk ederken 

ni~anJ1s1n1 da yaralad1 
Islam admda bir adam yamnda 

nitanhs1 bayan Sabahat oldugu 
halde diin gece Beyoglundan evi• 
ne giderken yolun karanhk bir 
yerinde onlerine hir adam ~ikmlf 
ve kadma sarkmtihk yapmak i~ 
temittir. 

islim nitan11sma yap1lan bu mii• 
nasehetsizlik kartismda hiddet
lenmif Ve onferine ~lkan adami 
kovmuttur. Az1h adam bu defa 
da b1~ag1m ~ekerek isli.m1n ilze-
rine atilmit ve adamcag1z1 viicu
dunun bir~ok yerlerinden tehlikeli 
surette yaralay1p ka~mlfbr. 

.Y arah lslamm ve nitanhs1mn 
hagmnalar1n1 duyan polis devri
yeleri yetiferek kendisini hasta
:neye kaldirm1tlard1r. islimm ha· 
yati tehlikededir. 

V akadan biraz sonra az1h ad am 
aa yakalanm•ttir. Bunun Arslan 
admda hiri oldugu anla,1lm1tbr. 
Arslan adliyeye teslim edilmittir. 

~irkin bir huy 
Baz1 izans1zlar1n 

bozduklar1 koprii korku
luklar1 tamir edilecek 
Vali ve belediye reisi Muhiddin 

Ostiindag, Istanbul helediyesinin 
batma ge~tigi giindenberi bilhas
sa yol, okul ve t-ehir i~inde bulu
nup da as1rlardanberi tamir yii.zii 

gormeyen kopriileri yapbrmaga 
batlad1 ve bu iti k1sa bir zamanda 
neticelendirdi. 

Bu itibarle lstanbulda yeniden 
yapdmayan hi~ bir koprii kal .. 
mamit br • F akat bu kop
riilerin korkuluklari ve tafl" 
Ian , giizel eserleri boz
maktan zevk alan baz1 kimaeler 
tarafmdan tahrip edildigi goriil· 
mektedir. ~imdiye kadar ahnan 
tedbirlere ragmen bu f ena huyun 
oniine g~ilememittir. Halbuki 
belediyenin bu ugurda sarfettigi 
para miihim hir yekun tutuyor. 
Belediye, yap1lan bu tahribatm 
ileride daha biiyiik bir masraf a~ 
mamaai i~in bu kopriileri yavaf ya
Vaf tamir ettirecektir. 

lki yankesici 
Bayan Nesibenin ciizdan1n1 
a11rirlarken yakalanddar 

Nesibe admda bir kadincagiz 
diin Eyiip camiine gitmis avluda ·' 
dolattrken oniine bir adam ~·ka-
rak kendisine camiin ziyaret edi· ' 
lecek yerlerini gosterecegini soy
Iemittir. Nesibe bununla konu,ur• 
ken bir adam daha gelmit. ve ka
d101n yamna sokulmuftur. Neaibe 
laf arasmda cebinin kar1,hnlmakta 
oldugunu hisaetmit ve bag1rm1ttir. 
Y etiten polisler bu iki adam1 Ne
sibenin cebinden ciizdamnt an· 
r1rken ciirmiimefliut halinde yaka
lam1tlard1r. Bunlann ~akir ve Ali 
adlarmda iki yankesici olduklari 
anlat1lm1,hr. Y ankesiciler adliye
ye teslim edihni,lerdir. 

Karde1 kavgas1 
Balata oturan Foti ve Vasil 

adlar1nda iki kardef. diin kavga 
etmitlerdir. Kavgada Foti eline 
g~irdiii biiyiik hir fifeyi Vasilin 
kafauna f1rlatm1~hr • .Vasil bqtn• 
dan tehlikeli surette yaralandi .... · 

'b• gl 
g1 1 cam k1nklar1 da almna sap-
lanmtt ve bir~ok derin yaralar a~il
m19ttr. Vaka poliae bildirilmi,_ 
yarah Vasd hastaneye kaldinlmit
br. Foti yakalanmtfb.r. 

i 
Odun ve komor 

$imdiden ihtikar 
kendisini hisset
tirmege ba~ladi 
Odun ve komiir fiatleri f1rlay1p 

duruyor. Bir bu~uk, iki ay evvel 
odunun ~ekisi 240 kuruf oldugu 
halde timdi bir haftadanberi 280 
kurufa yiikselmittir. Halbuki feh· 
rimizde her seneden f azla stok o
dun ve komiir vard1r. Ka
yiklar da miitemadiyen Ka
radenizden odun ve komiir getiri· 
yorlar. Bu bak1mdan fiatlerin yiik
selmesinde bir gayri tabiilik var
dir. 

Havalarda bir deiitiklik olma
d1g1 halde bu fiat yii.kselitinin tim· 
diye kadar kithk ihtiyacm1 teda
rik edemeyen ailelerin s1rf bugiin
lerde odun komiir satm almaga 
tetebbiis etmelerinden ileri geldi
gi anlat 1lmaktad1r. 

Belediye ortada hi~ bir sebep 
yok iken odun ve komiir fiatlerin· 
de bathyan bu ihtikara kart• koy
mak i~in meseleye el atmak niye
tindedir. Yap1lmaga baslanan tet
kikattn odun tacirlerini~ aleyhin
(le neticelenecegi daha timdiden 
tahmin ediliyor. Belediye makul 
bir sebep olmaks1z1n mahrukat fi. 
atlerini yiikseltenleri mahkemeye 
vermek fikrindedir. 

Birgiinde 3 yang1n 
o~ yang1n da geni§lemeden 

sondiiriildii 
Evvelki g-ece Fmdtkhda vuku

bulan yaogmdan batka lstanbulun 
muhtelif yerlerinde ii~ yangm da
ha olmuttur. 

1 - Beyoglunda Elmadag1nda 
bir aparhmanda Kalon ad1nda 
bir terzi benzinle elbise lekesi si
lerken banzinler parlamtJ ve yan· 
gin ~1km1,hr, itfaiye yetiferek 
atef in genit.lemesine meydan ver
meden sondiirmiistiir. , 

2 - Ayasofya camii arka11nda 
bir evde oturan Hasamn ii~ yat· 
lanndaki ~ocugu Cemil kihrit ku
tusile oynarken yang1n ~ikmithr. 
Evin ~abs1 yand1ktan sonra atef. 
aondiiriilmiiatiir ' . 

3 - Ankara caddesinde Ham· 
paraumun matbaasmda elektrik 

tellerinin kontak yapmas1 yii:.ziinden 
yangm ~tkm1fsa da geni9lemesine 
meydan verilmeden sondiiriilmiit
tiir. 

Sahife 3 
oz::, 

[ ...... -;..-..... 11 
Slid bayram1 

Siid bayram1... ltte size tath 
bir bayram daha... Y akmda Is
tanbul sokaklarmda oluk oluk siid 
akacak, halk siitlii feyler yiyecek 
ve biitiin vatanda,Iar aiid bayra· 
m1 yapacaklarm•t· .. 

Bilmem amma •• bu siid bayram1· 
na acaba « T erkos bayram1» de
mek daha dogru olamaz m1? ... 

Kimbilir bu sud bayrammda ls
tanbulda ne kadar su buhram ola
cakhr. Bir yanda bol bol sud bu-

lurken obiir tarafta ~e,melerde au 
kalm1yacak ... 

Lakin siid hayrammda tekmil 
vatandatlar1n mahallebici diikkin· 
larinda halini gormeli ... Mahalle
biler, siitliu;lar, tavuk gogiisleri, 
ketkiilii fukaralar, kazan dipleri 
maaalann iistiinde... Ka,iklar elde 
biiyiik siit bayram1 kutlulamyor. 
Silt hayranu oldugu i~in 8.tiklar 
sevgililerine yazd1klar1 mektup
lara «kaymagtm», «mahallebim», 
«tavuk gogsiim» diye bafhyacak
lar ... Biraz eimer olanlara «ka
zan dibi..» demek daha miinasip
tir ... 

Siit hayram1 di ye tramvay lard a 
herkesin elinde hirer emzikli fife, 
sekizer ayhk hirer sud kuzusu gibi 
sa~h sakalh, elli betlik, altmithk 
erkekler, elliyi ge~mit titman 'it· 
man madamlar fakir fakir siid e
miyorlar .. 

F akat dikkat ediyorum. Herkes 
siid hayram1n1 hatka tiirlii anh
yor... Giizelligine diifkiin bir ka
dma siid bayramt hakkmda fikrinl 
sorunuz. Size: 

- Siid bayram1 m1? .. der .. oyle 
ise o giinii bir siid banyosu ya
pay1m .. cild i~in fevkalade iyidir .. 

Istanbul siit~iileri eger siid sarfi· J 
yahm arthrmak istiyorlarsa kad1n
lar arasmda siid banyosunun pro
pagandas1m yapsmlar, ellerinde 
bir damla siid kahrsa hen babsi 
kaybetmege raz1y1m .. 

Hikmet F eridun 
nt11111u1111111111110111111n111u1111n1111ru111111u1uu11111111111111111111111111n• 

Kadro harici camiler 
l\limari k1ymeti ~haiz 

oJanlar muhafaza edilecek 
lstanbulun cami kadrosu bef. 

yiizden fazlad1r. Son glen kadroya 
gore 52 cami kadro haricinde b1-
rak1lm1thr. Bunlardan mimari k1y• 
meti haiz olanlan muhaf aza edi
lecek, digerleri camilikten ~1ka· 

r1lacakbr. Mimari k1ymeti olnuyan 
camilerin camilikten ~ikarilmaSl 

ile i~inde s:ah,anlar as:1kta kalmif 
olnuyacakhr. Bu memurlara diger 
camilerde miinhal oldukca vazife 
verilecek, yeni vazifelerine kadar 
da eski maa~lar1m alacaklard1r. 

Evkaf direktorliigii kadro ha· 
ricinde kalan 52 camiden kacr1mn 
mimari k1ymeti haiz oldugu hak· 
kmda tetkikata baflam1tttr. Kua 
bir zaman i~inde bu if neticelene
cektir. 

Paris borsasmda UnitOrk 
Paris borsasmdan gelen malu

mata gore, Onitiirk 280 franga 
iliitmiiftiir. Fakat buna ragmen 
borsam1zdaki fiatte bir degi~iklik 
olmamtf ve 24,90 liradan muame
le rormiittiir. Liret ve fngiliz li
rast fiatlerinde de onemli bir de-
iitme yoktur. -----Vapura girerken denize dU1tO 

Edirnekap1 ile Topkap1 arat1nd1, ~ok munlazam ve genlt blr 1ose yapdmitbr y k d a~t1111 tOreoi 
yap1lacaktar. Yukar1ki kliteml1 bu yeai 1osedon bir &GrUdOr. • 

8 10 

a '# 

Zebra admda bir kad1n di.in Ka
radenizden gelen bir yolcuyu kar• 
filamak i~in vapra girerken miiva· 
zenesini gaybederek denize yu

varlanmitbr. Kazay1 etraf tan gO
renler yetiterek kadm1 bogulmak 
iizere iken kurtarm1,Iard1r. Zeb
ra hastaneye kald1r1lm111.hr . . 
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·J ~ ~ f' Prenses Tiirandot'u 
M B I 

Mutlaka gormelidir. 

uhtelit tak1m1mz U gar tarafindan Kte~s~ ~ilea d~u !h!~~m y Fra: .. : !p!e~, Re!iz bir8a~ ~e N m~s~i !!zumesidir. 
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lkinci devrede gollerden ikisini 
Rasih, ii~iinciisiinii de Niyazi att1 

Leviski kalecisl topu yamrukla uzakla~tzrrricen 
Bulgnristanm Leviski talnm1 ~iik bir deiitiklik oldu. ~ok bo-

diin birinci ma~1m F enerbah~e zuk oyruyan Hasarun yerine Lut-
stndmda, milli tak1m namzetlerin· fi orta muavin yerine g~ti, onun 
den miirekkep muhtelit bir tak1m1- yerine de Faruk almd1. Gene bo-
m1za knrfl oynad1. zuk oyn1yan Muhtefem ~ikt1, 

Jki hafta sonra tehrimize gele- Naci girdi. 
eek Sovyet futbolciilerile yapaca· Bir dakika sonra Fikret, dort 
g1 ma~ i~in haz1rlanmakta olan metreden giizel bir gol f1rsatmi 
milii tabm1m1zm bir antrenemam topu havaya atnrak ka~1rd1 • 

mchiyetinde olan bu ma~, cumar- Arh.k bizim kar1~1k talumm 
tesi olmnsma ragmen iimidimizin daha ag1r basbgt goriiliiyor. Bu 
fevkinde bir seyirci kalabahg1 f ark guzel bir oyunun neticeai ol-
toplam1~h. Seyircilerin say111 ii~ maktan ziyade, sarfedilen ener-
binden n{.ag1 degildi. jinin semeresi idi. 

On giindenberi Modada kuru- Birinci devre kar~1likh hiicum-
lan kampa antrenenian i~in c;e- lar arasmda golsiiz bitti. 
kilen ve idmanlarma biiyiik bir Bu devreyi umumi bir tekilme 
itinn gosterilen milli tak1m oyun- foyle tetkik etmek kabildir: 
cularmm durumu halkm merak1- Milli tak1m namzedlerinin ta-
m gictkltyordu. k1m1 nef si itibarile miikemmel 
Ma~a j!&at on alt1da, $azi Tez- bir haldedir. Fakat topu kontro-

canm hakemliginle ba,Iand1. lu zayifhr, takim halinde oyna· 
Muhtclit tak1m1m1zm kadrosu mak kabiliyetleri s1f 1rd1r. .u idi: 
A,·ni - Yatar, Lutfi. Retad, Ha· lkinci devre 

aan, ibrahim _ Necdet, Muhte· lkinci devreye sag a~1k yerin-
tem, Rasih, ~eref, fikret. de Niyazi oldugu halde batlad1k. 

Oyuna bizimkiler batlad1lar. Ilk hiicumu Bulgarlar ceza c;izgi-
llk akm, bizimkilerin yaphgi bir ai i~inde favulle kestiler. Penalh 
favulle geri dondii ve Bulgarlar, VUfUf.UDU Rasih, giizel bir gole 

dahn birinci dakikada, golle ne· ~virdi • 
ticelenmesi muhtemel giizel bir Sagdan bir iki giizel inif yap-
f1rsat ka~1rd1lar. Fakat Yat.nrm bk. Fakat Bulgarlar, ~ok iyi 
uzun bir vuruliu topu tehlike mm- marke ettikleri rniihacimlerimize 
takasmdan uzaklatllrd1. gol firsatm1 vermiyorlar. 

Bunu bizim bir a.km1m1z takip Onuncu dakika: Bulgar orta 
etti. Fakat Bulgarlar bunu ~abuk miihacimi giizel bir gol hrsah ya-
ve Jrn)ayhkla kentilel".. ' kalad1 ve fena bir vurutla ka-

Oyun ilerledikc;e Bulgarlarm ~irdi. 
daha ag1r bast1klar1 bizimkilerin Oyun i' "cdik~e, birinci dev-
ise nhenksiz ve iateksiz bir oyun redeki bozl'k vaziyetin yeniden 
oynad1klar1 goriiliiyordu. canland1i1 ~oriiliiyordu. 

Bu bozuk ve rab1tas1z oyun on 30 uncu dakika: 1brahimin or-
bef dakika siirdii. Sonra takimi· talad1g1 topu Naci kii~iik bir kafa 
m1z biraz diizelir gibi oldu. Ra- vurutile Rasihe ge~irdi ve Ra-
1ihten giizel bir pas alan Muhte- sih giizel bir plase ile Leviskinin 
Jem, 1Ju bir ini~le hemen gol vn- kalecisini ikinci defa maglup etti. 
ziyetine girdi. Herkesin gol bek- Bu golden sonra oyun biraz can-
ledigi a1rada, dort metrelik me- land1 ve siiratli bir manzara al-
aafeden topu diizeltmege ugratan di. Ost iiste yapllg1m1z hiicum· 
Muhtetem, Bulgarlarm orta mu· larla 41 inci dakikada Niyazi~ 
avinine miikemmel bir firsat ha- YJld1r1m gibi initi, muhtelit tak1-
z1rlad1 ve hakikaten giizel bir ma bir gol daha kazand1rd1. Mac;1 
oyuncu olan orta mua vin, giizel 3 - 0 gibi iyi bir farkla kazanma-
bir uzamtJa gole mani oldu. sma ragmen, kartftk tak1m bek-

Bundan 1onra Bulgarian gene ledigimiz kadar giizel bir oyun 
hiicumda 1oruyoruz. 26 mc1 da- ~1karamam1thr. 
kikada Leviakinin sag a~1i1, mii- ' Bulgarlarm topu kontrolu ve 
hmmel bir go) f1rsta1 ka~irdt. talum halinde oyunlart yabana 

Otuzuncu dakika: Tak1mda kii- ahlacak derecede degildir. 

Diinkii ma~larda kimlcr 
galip geldi? 

Taksimde Dagc1hk kliibtinde 

BRIG1TTE HELM'in fevkalide filmi 

BEN SENiNiM 
,._ ____ Yak1nda TORK Sinemasmda -----#. 

II bay B. Mubiddin Ostnndag ku- , ___ TAK s I M BAH c Es I N D E :J 
pa11 l~in tertib edilen tenis tur• l SOREYY A OPERET1 

nuvasma dun ba§lanm1~br. Dnnkii --- L E B LnE Btlnc iat 16 da H OvReH OR 
ma~larm sonuclari 1unlard1r: 

Feldman, Brozense 6-4, 6,3 ga-. ,_. ___ 1.stanbullular, ~ehzadeba§tndaki miting degildir I ---
lib. A vrupada da ynz binlerca insan bu lkt film I aym beyecanl:i soyrettfler : 

Jafe, Krise 6-4, 5-7, 7,5 galib. 
Armetage, Necibe 6-0 6-1 galib. 

Baldini, Ziyaya 6-0, 6-3 galib. 

Alaeddin, Ne~ete 2-6, 6-0, 
7-5 galib. 

Vedad, Mabmuda 6-1, 9-1 ga· 
lib. 

Tarak, ~evkete 3·6, 6-2, 6-3 
ialib. 

Alaeddio ve Faruk, Ne1et ye 

Feldmana 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 galib. 
Suad • Baldini ma~1 6-4, 6-6 de· 

vam ederken bava karard1g1ndan 
bugUne b1rak1lm1§br. 

Eskl liman sosyetesi 
Eski liman sosyetesi genel be

yeti aym 17 5inde toplanarak tas

fiye itleri goriitiilecektir. Eski tir

ketten devir alman emlakin aa
blmas1 ve tasfiye miiddetinin daha 

bir aene uzahlmas1 gene heyete 

teklif edilecektir. 

LBORSA] 
Istanbul 5 Tefrlnlevvel 1118 

(Ak1am kapam1 fiatleri) 
Eaham ve Tahvllat 

J1t. dahlll 94, - l~B. Hamlllnt 9,LO 
Koponsuz 19SS • Moessil 90.-
i1tlkraz1 95, - T. C. .Merku 
'Onunrk I 24,\10 Bankasi ~7,50 

• II 22,90 Anadolu hlsse 28,80 
• III 28, 20 Telefon 1 O, -

MnmessU I 44,30- 'ferkos lt'>,25 
> II 40, 70 Cl men to A, 70 
• m lttihat d~lr. 8, -

1~ Bankasi 9,50 ~ark • 0176 

Para '( Cek flatlerl) 

Paris 12,06,- Sor ya 64,04,64 

Londra 61t>,- Pra~ 19,16,SO 

NnYork 79,22,50 
Berlin 1,97,60 

:Milano 9,76,90 
Madrit 5,81,68 
Bel gr at 14,69,86 

.A.Una SS,82,75 Zlotl f,20,48 
Cenevre 2,44-,- Pen go f,21,-
Broksel 4,70,25 Bnkref 101,66,'35 
.A.ms~rdam 1,17,65 Moekova 1086,26 

61101935 
PA ZAR 

ht~nbul Bclcdiycsi 

Saat 10 da 

cocuk 
Tiyatrosu 
Saat 15 de 

YARASA 
Saat 20 de 

YARASA 

BUG ON 
IPEK 

1inemasmda 

~ehirTlyatl'OSU 

111111111111111 

Lill 
111111111 

lkl bllyllk 
YILDIZ 

JOAN CRAVFORD 
KLARK GABLE 

Fran11zca aozlii bllyllk 
bir filim 

ALT IN 
ZiNCiR 
Bugfin uat 11 de tenzi1Atl1 

~-··-- matine ____ ., 

~ A ~~s~n!~ !adt~ ~ KI DERJ~!~d~~!~~k~~LAR 
G R E '1' A G A R B 0 II J_, 0 R E L II A R D y 

••-1- M I L L i S i N E M A 'da __ _, 

Bu hafta EL HAMRA sinemas1nda --. 
2 buyllk film birden : 

Cephede Bir Gece 
Pierre Richard Willms 

F rans1zca sozlil 

Giine~ Prensi 
LIANE HA1D 

W1LLY FORST 

Suvare 8, 112 da b&~lar 

MILTON 
Sizi, bugiin eglendirmek ve en milkemmel temsili olan 

PARA KRALi 
filminde guzel tark1lann1 teganni etmek i~o 

S U M E R slnemas1nda 
bekliyor. Saat 11 de Maline. DUhuliye 35 kuru§tur. 

Jumalde: ftalyan Habe1istan harbi i~in son hazarhklar. 

Topograf ve Ressam alrnacak 
Maden Tetklk· ve Arama Enstltlislinden: 

Tecriibcli topografla barita resaamlari aran1yor. hteklileriQ 
Ankara Maden Tetkik ve Arama Enstitiisiine miiracaatlar1. 

(2796) (6032) 

Naf1a Bakanl1g1ndan: 
Haydarpatada sif tealim tartile muhammen bedeli 616 lira olad 

c2200» .adet komple telgraf fincan1 ac;lk eksiltmeye konulmuttur. 
Ekailtme 14 ilcind t~in 1935 perfembe giinii ~aat 14 de Ankara~ 

da bakanhk malzeme miidiirlilgiinde yap1lacakhr. 
lateklilerin ticaret odasi ve1ika11 ve 46,20 lirahk muvakkat teml• 

natlar1 ile aym giin ve aaatte komiayonda bulunmalar1 laz1md1r. 
latekliler bu buaustaki f &rtnameyi paras1z olarak Ankarada BakanhY 
malzeme miidiirliigiinden alabilirler. «2765» «5994» 

Milli Madaf aa Vekaletinden: 
latanbuldaki Kuleli ve Maltepe liseleriyle Bursadaki Bursa As• 

keri Llseainio 10 ve 11 inci 11n1flanna yenideo talebe almacakbr;. 
Girmege istekli bulunanlann bu mekteplere veya Askerlik Sube-
Jerine hemeo mllracaatlara illn olunur. "328" 11 6165" 

Enelkl 1ece aabaha karp F1nd1khda ~1kan y1ng1nda 11 e• 
yand1fln1 yazmithk. Zab1ta ve adliye dno de bu yanginao aebeplerl 
etrafmda tahkikata devam etmi1lerdir. Yukankl kli1emiz, yanaD 

eYforden bil- ka~m 1a1teriyor. 



c:::- 6 T qrinievvel 193& AK~AM Sahife 5 

a c: i¢ERDE OLUP BITENLER ) Avrupadan A me1·ikaya sermaye ka~makta devam 

B. Mahmud 
Esadzn beyanali 

"Modern milJiyet~ilik 
Marksizmden faydalanmak 

zaruretindedir,, 

Modern otobiisler Ankara ekspres 
trenlerinde 
kalabalzk 

.. ediy~r .- Harp tehlik~si ... Avrupadaki dev1etlerin 
cumles1n1n para lann1 c1dd1 tehlike kar§1s1nda biraktt 

Haftahk Pertembe gazetesinin 
hir muharriri, eski Adliye bakam 
Mahmud Esad Bozkurtla uzun bir 
miilikat y&pmithr. Muharririn son 
tairler hakkmda sorgusuna bay 
Mahmud Esad •u cev-ab1 vermit
tir: 

- Faruk Nafizi, Yusuf Ziyay1, 
Orhan Seyfiyi lezzetle okurum. 
, F akat Naz1m Hikmeti bunlarin 
hepsindcn ileride buh1rum. 
, Hem aade yeniliii bak1mmdan 
degil, dilinin piiriizaiiz tcmizligi, 
&amimiyetinin hudutsuzluiu ve fi. 
kirlerinin kuvveti, temizligi bakt· 
llundan!. 

Ha.yretle sordum: 
, - Fikirlerinin temizligi ve kuv
\reti mi?. 

- Tabii!. 
- Fakat Naz1m Hikmetin fikir 

peygamheri milliyeti inkar eder. 
Ve siz koyu bir milliyetperversiniz· 
dir?. 
. 0, bu garip tezad1 giilerck izah 
etti: 

Aydin - NaziHi aras1nda 
i§letilecek otobiisler -·-

Izmir, 5 (Aktam) - Devlet de

miryollar1 halkrm1za yeni bir ko-

1ayhk daha yapmalt maksadile de

miryolu iizerinde if le yen bet oto

biis getirtmittir. Mazotla itleyen 
bu otobiisler Aydm, Nazilli, Tire, 

ve t>demife iJleyccektir. Oto'biis

ler sabahleyin buralardan kalka
rak bmire gclecek ve yolcular1n1 

getirecek, aktam iiz-cri tekrar ycr

lerine donecek ve itlerini gormiif 
olan halk1 gi>tiirecektir. 

Kii~i.ik bir vagona benziycn bu 
otobiislerde on kitilik ikinci ve 36 

kitilik ii~iincii mevki vard1r. l~le
rinde tuvalet yerleri ve lavabo ile 

hava deiittirecek tertibatI, kitm 
kullamlmak iizere kalorifer ve 

elektrigi vard1r. Otobiislerin Azi· 
:ziye tiinelinden ge~ip ge~miyece-

gini anlamak i~in Nazilliye kadar 
bir giinde gidip gclme tccriibcai 

yap1lm1~hr, Bunlarda aeyakat ra
hat bir fekildedir. Saatta 75 kilo

metre h1zla gitmektedirler. tkinci 

tef rinin baf lang1c1nda if letilmcge 

bathyacak olan bu ycni naktl va-

11tatarmm getirilmesinden halk 
~ok memnun kalmtfhr 

- Ben, yer i~in, gok i~in, aia~, 
au, ta, ve toprak i~in milliyet~i 
degilim. Bence, modern milliyet~i
lik, marksizmden faydalanmak za· 
ruretindedir. Ve benim dilimi ko
nuvanlarm, benimle ayni tarihe 
bagh olanlar1n, milli ac1lar1 ve se
vin~lcri benimle paylatanlarm 
maddi manevi refaha kavutabil
meleri i~in, bundan batka ~are yok
tur. 

Y amanlar suyu 
Dagda muhafaya te§kilab 

yapilacak 

. Aksi takdirde Sezarm, zalim 
Neronun, ve miistebid Abdiilha
midin milliyet~iliklerinden ileri 
gidemeyiz. 
_ Cigarasm1 yenileyen muhata
b1m, ince bir istihza ile ilave et-
ti: 
_ - Bunun bir par~a daha miite
lcamil i ise, ancak bizim Hamdul
lah Suphinin destanc1 milliye~ili
ii olur. 

_ - ~u halde, modern milliyet~i 
demck, . Ulusal komiinist demektir! 

Mahmud Esad, fikrinin yanht 
anlatilmasmdan endi,elcndi: 

- Hay1r, dedi. Ben 1adece, balk
~· milletlerin, Marksm fikirlerin· 
den de istif ade etmeleri liizumun• 
dan bahsediyorum! Eger Naz1m 
Hikmete sorarsan1z, fikirlerimiz 
arasmdaki ayrihk ~ok; fakat bana 
aorarsamz, azd1r!. 

_ Bence aamimi f ikirler, sag 
da, sol da olsalar, hiirmcte layak· 
brlar. 

_ Ne yapahm ki, cemiyctin scla
meti, saga ka~an fikirlcri besliyen· 
lerin merliametsizce czilmcsini 
emrediyor. 

Izmir 5 (Alrf&m) - lki yiiz bin 
lira harcanarak Y amanlar dag1n· 

da (26) kaynaktan Kar.1yakaya 
getirilmif olan kaynak sularantn 

muhafazas1 i~in dagda muhafa:za 
tefkilati yapmaga liizum goriilmiit

tiir. ~iinkii bu havalide oturan ve 
vaktile kaynak sularile bah~elerini 

sulayan bau koyliiler aras1ra kay· 
naklar:daki tesisat1 bozmaga teteb

l>iis etmektedirler. Hatta kazma vc 

kiireklerle bir kaynaktaki beton
lar1 bozan iki koylii tutulmuf, mah· 

kemeye verilmittir. Bel~iye, Ya
manlar daimda Dumbeldek tepe

de iki bek~i evi yapbrmtfbr. Kii· 
~iik, f akat zarif olan bu evlerde ii!r 

bek~i daimi aurette bulunacak ve 
tesisah daimi olarak kontrol ede-

cek, tesisatm bozulmamas1 i~in 
~ah~.acakhr. 

Kaynaklarin etraf I tel orgiilerle 

~evrilmeie batlanmttbr. Bunun 
i~in 13 bin lira harcanacaktll'. 

F akat sol f ikirlilerin yok edil
meden, ezilmeden onlenmeleri mu- • 
vaf1ktir. 

_ Hatta hen, ceza kanunlarm1n da 
bu noktai nazara uydurulmas1na 
taraftar1m. Ciinku tarihin felsefesi 
bize, insanhgm her giin biraz da· 
ha sola gittigini, ve saadeti ora· 
da bulabilcligini gosteriyor. 

Tarihi kar1ttr1rsamz, insanhk 
riiriiyiifiiniin, bu anlam1 isbat et
tigini gorecekainiz ! . 

Yatakh vagonlar1n 
say1s1n1 artt1rmak laz1m 

Baymd1rhk bakanhg1 taraf1n
da~ Devlet demiryollari idaresi· 
ni• bilet iicretleri indirildikten 
aoma Anadolu timendifcrlerinde 
yolcu nakliyah ~ok artmitbr. 

Bilhasa son giinlerde Ankara 
trenlerile aidip gelenler pek faz
lalatmit ve yatakh vawonlard& 
giinii giiniine yer bulmak imlrin-
11z bir hale gelmittir. 

Baz1 yolcular, miiracaa\lanh
dan ancak on, on bir giin aonra 
yatakh vag~n bileti alabilmifler· 
dir. 

Habef meselesinden d olay1 Av
rupada vaziyetin kar1stnasl iize
rine bu k1tadan serma;eler Ame
rikaya ka~maga ba~la~1~.hr. Ser· 
maye alan1 hala aevam iediyor. 
Dolar art1k iyice saglamlatm•fhr. 
Londrap Paris ve Amsterdamdan 
Nevyorkla hi~ durmaka1z1n al· 
tm ak1p gidiyor. Sermayelerin 
Amerikaya gitmesinde yeni bir 
imil de F elemenk batvekilinin 
albn !lnya11n1 Hollandan1a S'•Yri 
mat.dud bir zaman i~in munfa
za edemiyeceiine itaret ederek 
1oylediii aozlerdir. 

Harp tehlikesi Avrupada pa
ra itlerinin en zayif ibvlwnduju 
hir zamana tesadiif etmeai vati· 
yeti biisbiitiin gii~let.tirdi. 8ir ta· 
raftan mevaim muameleleri mii· 
nasebetile zaten aterlin dolara 

Bu durum yolculann miitkiilat nisbetle zay1f bulunuyordu. Diger 
i~inde kalmastna ve vaktinde tre- taraftan alt1n blokuna dahil dev· 
ne binmemesine 1ebep olduiun· letlerin paralar1 diinya itimad ve 
dan fikiyetlere yol a~m·itttr. emniyetini hayli kaybetmittir. 

Gerek Ankara, gerek Toros Albu bloku paralartn1n zorlu-
ekspreslcrine iki,er yatakh va- · iu en ziyade Fransa bankas1 iize· 
gon konuyor • rine yiikleniyor. ~iinkii alt1n mu· 

Devlet demiryollan idareai de ameleaini serbea yapan yegine 
bunun ih\iyaca kafi gelmedigini meTkez budur. lnKiltere hiikume-
gorerek yeni redbirler almak iize- tinill aterlini tevzin i~in tahais et-
re incelemelere giritmittir. tigi ltiiyiil serma:tenin idaresi 

Ekapres trenlerinin malHneleri de alhn almak ve satmak isterae 
f.imdikinden fazla vagon konui- daha ziyade Fransa bank'as1m tev-

ait ediyor. Fransa banka11na ise 
maatna miisaid degildir. HaJbuli 
her trende en az dott yatakh va- ancak albn blokuna dahil say1h 
gon bulunmas1 laz1md1r. memleketler yard1m edebiliyor. 

Bunlarm zaaf1 derhal Fransa ban• 
Evvelce bu durum go~z o··nu··nde k as1m miiteessir etmektedir. 

tutularak Ankara ekspresi yalniz ~'f.'f. 
yatakh vagonlarla letkil cdil- B N ugiin evyork birrok sebep-
mitti. .,. lerden biitiin dunyanm aeyyal \'e 

Bilihare bu tertip fazla mas- gayri aabit sermayelerinin mik-
rafh goriilerek yatakh vagoolarm natisi oldu. Evvela Amerika cog-
mikdar1 azalt1lm1t ve yerlerine rafi ve siyasi noktadan harp 
birinci ve ikici mevki vagonlar tehlikesi 1ahas1ndan ~ok uzakta-
konulmuf tu. dir. Saniyen biitiin lngiliz ve 

~imdiki ihtiyaci kar~1layabilmek Avrupa eaham1 diittiigii bir vakit-
i~in en muvaf1k bulunan ~are te Amerikada i~ler dii:zelrnit ve 
eskiai rihi eksprea trenini ya.. dolayuile Amerikan esham1 yiik-
takh vagonlardan miirekkep bir · aelmit tir. 
hale getirmektir. Salisen dolarm gelecegi belli 

Yatakh vagonlar idaresinin elin- olmad1g1 bir zamanda lngiltere-
de mevcud 23 vagondan ancak ye iltica eden biiyiik sermayeler 
14 ii kullamliyor. Ost taraf1 mu- harp teblikesi ,dolay11ile sterli-
attal duruyor. Durum diizeltilin· nin bii1biitiin zay1fhyacag1m tab· 
ce bunlardan istif ade edilecektir. min ederek Amerikaya donmek· 
Meaelenin uzun miiddet beklcmege tedir. 
tahammiilii yoktur • I nriltereden belli bath yerli 

Baymdirhk ba1'anhgm1n bu- aermayenin Amerikaya gittiii bel· 
giinlerde ha-zirhklan aona erd' Ii degil1e de ln-"liz sennayedar-... . d 1rece- a• 
v•ni, sa ete ucuzlukla. kalmiyarak la-r1nin son zamanla.rda Ameri-
rahat ve kolay seyahati ~ te · Jean eahamma ziyade rag .. bet gos· 

.. • • t·· 
1 

mu1 
eecegmi, uoy ece hakh tiki etl terdikleri muhakkakbr. Bu \fazi-. a .. Y c-
rin nune ge~mekte gecilcmiy yet .Avrupa paralarm1n kamb·1vo ... . ece- , 
g1nt umuyoruz. degeri~i dalgaland1riy~r. 

lngiliz, Franstz ve Amerikan 
memumrlarmm bu temcvviicii as
aari hadde indirmek i~in miies
sir tedbirler ald1klar1 heniiz go
ziikmiiyor. F akat bunlar ne gibi 
tedbirler ahrlarsa alsmlar harp 

tehlike1i daha ziyade arthg1 %a
man temevviiciin da o nisliette 
artacag1 ve nihayet biitiin Avru
pa paralarm1 husbiitiin tehlikede 
b1rakacag1 muhakkak say1hyor. 

Bilhaasa lngiltere hiikumeti ve 
diger dcvletler teslihah arthnnak 
i~in IHiyijk istikrazlara miiraca
at ettikleri zaman bu tehlike ih
timali daha ziyade kuvvet bula-
cakhr. 

~¥:/-Uyu1turucu madde satanlar 
l<as1mpa1ada uyu~turucu madde 

•atmaktan su~lu ZiihtOP Ismail •• 
Safer adl1 u~ ki1i dun yakalanm11 
Ve se1'.i1inci ihtisu mahkemeaine 
•erilmit.t.ir. 

Tork kadmJar1 bl~ld yurdu talebesi, her aene oldugu gibl, bu 
senede bir sergi a~m11hr. Yirmi U~ senedenberl memlekcte san'at .. 
i(Ar bay an yeti1lirmege liizmet eden liu san 'at yuva11ndan fimdlye 
kadar 3647 aan'atklr bayaa yeti1mi1tir; Resmlmizde busene 

Bulgariatanda hasad if.elcri bit
mittir. Hububat mahsullerinin 
~oiu ambarlara" yerlettirilmif l>u
lunuyor. Fait:at pi'jat•lanta mu .. 

di foma afaolar amele 

hassa ihracat pek aiir gidiyor. 
G~en seneki berektsizlik ve bun
d an .dolay1 vazolunan ihracat 
memnuiyeti Bulgaristamn ihra• 
cat ticareti iiterinde pek f ena tc
sirler Lirakm1~h. Bunlar hala de
vam ediyor. 

Bu sene ~ulgaristandaki bug
day mahsuliinden ihra~1 kabil olan 
mikdan yiiz bin tondan fazla 

dejitdir. Bugday ve ?Vdar ihra-
c1na vazo1unan memnuiy'et an· 
cak 15 eyliilde Jcalchnhmf.ttr. Bu
nun arkastnda.n muum ihrac1 

icap edecektir. Milli lninka Bur
garzdaki f Ubesine ihracat i~in 
ikendi batina riihs~tname venne
ie mezuniyet V'ererck kolayhk 
gosterdi. 

~·ne 

~ekoslovalCya rejisi Yunanis
tandan ge~en sene mahsuliinden 
bir milyon kilo tiltiin istemif tir. 

Miitavass1tlarm ortaya girerek fi. 
atlerin liizumsuz yerc artmamasi 
Ve miistahsillerin zarar eyleme
mesi i~in dogrudan dogruya 20 

• 
Yunan tiitiin firmas1 miinakasa-
ya davet edilmiftir. Bunlardan 
baz1lann1 hiikumet tavsiye et
mittir. 

:f.:f.¥-

DiinyA hububat ve ham Cf ya 
piyasalan bcynelmilel politika
nm tesiri albnda bulunuyor. Fi
atler Cenevredcki siyasi hareket 

ve temayiillerin inkita.f 101 ta kip 
ederek dalgalamyor. Bcynelmi
lel ahval fenalathk~a sahcilar 
mallar101 ar~etmckte ~ekingenlik 

gosteriyorJa:r. Ne ti cede, f iatler de 
yiikseliyot'. Bu temevvii~ en ziya· 
de bugdayda goriilmiittiir. ~u , 
kada'r var ki Avrupada bugday · 
fiatleri diif.miit olsa da ~ikagoda 
hi~ inmeniittir. 

Kau~ugun ihra~ hissesinin bu 
senenin son ii~ ay1 i~in yiizde 
altmit heften altm'lfa indirilmesi
ne heynelmilel lastik itleri tan· 
zim komitesi taraf1ndan karar 

verillne1i bu maddenin yiiksel
mesine sehep olmuttur. Fakat 
sonradan aksi tesir yaparak in
mittir. 

Fakal maden piyasas1 ~ok kuv
vetlidir. Bahusus liadidi olrn1· 
yan madenler ~ok yiikseldi. Ba· 

k1r stoklar1 artmakta ise de ka· 
lay stoklan azahyor. Menaacata 
mahsus ham maddelerin fiati de
gif.memittir. 

Amerikada havayici zaruriye 
fiatlerl miitemadiyen arhyor. 

BERLITZ OKULU 
Sunuyor: 

Bntun yolculuk masraflar1 
(gidi§ - gelif) Pariste fi~ sene 
bedava okurna. 

Frans1zcay1 Berlllz oku
lunda G~renlnlz. Her an 
l~ln yenl kurlar a~1lm1ft1r. 
Kay1t1ar a~1kt1r. 

Istanbul, l stiklal caddesl $73 
Ankara, Konya caddesl 

Nobet~I eczaneler 
Bu ak, am nobet~i eczaneler fUnlardar: 
Si~li: As1m $iikrii, Taksim : Galatasa

ray. Yiiksekkaldmmda V enikopulo. Ga· 
la ta: F md1klida H ila I, Eminonli: 1-liisnii 
Hnydar, Kas1mpat1a: Yeni Turan, H as
koy: H alic1oglunda Yeni )urkiye, H ey·J 
be Iida: T om aid is, Btlylikada : M~rkez. 
Bnkirkoy: lstipnn, Sar1yer: A saf Baha
~ddin, A k;iarny: .Seref, Be~ikta~: Nail, 
Oskiltlar : Jttih6d, Kad1koy: Huhlal Os· 
mnn vc Leon C1Jbukc;iyan, Fcner: Arif, 
Samatya: Emin R id,ran, ,Sehrcmini: Na-
21m, Kar'lrgUrnrillc: A. Kemal, Alemdart 
Sirn Ras:m. Kii~iikpll'Za'r: Nec.ati, ,Sen· 
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Memleket haberleri 
<;aml1k b~r il~e: And1r1n 

c;eltik tarlalar1, kOylerde 
sitma doguruyor 

ga Andar1ndaki _ ~d1rin '(Ak· 

9am) - And1nn; 
anti toroalar ara• 
ainda battan ba· 
ta zengin orman• 
larla kaph bir il-

.. 
': ~eltik koylerine 

mahsuatur. Mer• 
kez ve civannda 
yayli koylerinde 
11tma yoktur. 
Hnkumet hekim· 

!re merkezidir. ligi koyleri bol· 
Etraf1 ~am orma· .. gelere ayirarak 
m olan kasabamn bolgelerdc 11hhi 
i~i de aga~hktir. dolaplar yapbr· 
Yak1n zamanlara makta ve ordu· 
kadar her yonden - da s1hhiye i~le· 
~ck balnms1z kal· rinde ~ala!jrnl~ 
rnifhr. Fakat ge- okur yazarlardan 
~en ilkbahann- se~ilen gen~lere 
danheri sarfedi- saghk dersl :ri 

go 1 te r ii dik ten 
len ~ahfmalarla aonra ~ok acele 
pek yakmda Ka- hallerde bu do· 
dirli ve Goksiine Andirrnm goriinri~u o~ kagmakam llhan Tun~er laplardan paniu· 

otomobil yolu ile baglanacakhr. kadmlar goriiliirken bu ucra Andi- man ve a a ired en istif ade edilmek-
Kadirli tarafmdan Ketit suyu- rmda biitiin kadmlar manto veya · tedir. 

na kadar yolun toprak teaviyesi car giyerler. Pe~eye katiyen tesa-
tamamen hitmi~tir. Eger Kadirli diif edilemez gen~ ve ~ah,kan be-
de ayni himmeti gosterir, dort ki- lediye reisinin azmiyle gecten ma· 
1ometrelik anzah yeri bitirirse bir y1s aonunda pe~elerin ablmasi 
ay sonra at arahas1 bile gormemit nas1l temin edildiyse yakmda car-
olan And1nn otomobile kavutmUf larm da tamamen ~1kar1lmasmm 
olacakhr. Andum-Goksiin ara- saglanacag1 muhakkakhr. 
smda yol faaliyetine tetrin ba
'mda ba~lanacakhr. Kaymakam 
Cevdet Tun~erin yol itleri iizerin
deki siirekli ~ah~malar1 seneler
denberi uzun hayvan yolculuklar1-
na arhk son verecege benziyor. 

~ar1af ve peoe yok 
lnamlmaz feydir Antalya gibi 

miinevver muhitlerde bile pe~eli 

Ege pamuklar1 
Bu ytl pnmuk rekoltesi 

~ok iyidir 
Izmir (Akfam) - Bu y1l pamuk 

rekoltesi iyi pamukla doludur. Fa
kat Ege bolgesi pamuklarmm 
mmtakadaki fabrika ihtiyaclar1-
na yetecek derecede oldugu soy
leniyor. 

Havalar sogumu,tur. Bilhassa 
bundan yirmi giin kadar evvel 
esen sam yeli pamuklara biraz 
zarar vermiftir. Y agmur yag1p ta 
havalar sogumasayd1, aam yelin
den pamuldar ~ok zarar gorecek
ti. Pamuk miistahsiJleri hava du
rumundan memnun kalm1,Iard1r. 

K1z1l hastal1g1 
Odemi~ koylerinde saghk 

tedbirleri n'1nd1 
Izmir (Aktam) - Udemif ka

zasmda Kizil ha.stahg1 muhitini 
genifletmittir. ~ikayet iizerine Iz
mir 11hhiye miidiirii doktor Cev
det Saracoglu ile Emraz1 sariye 
hastanesi bat hekimi Lutfi Sabri 
Odemite gitmitlerdir. Hastahk du
rumunu yerinde tetkik ederek a
hnma11 laz1m gelen tedbirleri tes
bit edeceklerdir. 

.$imdiye kadar <>demise elli 
f ite K1z1I Bf111 gonderilmis ~e bir 
ku1m halka aft yapilmithr: 

Yakmda daha elli f ite gonderi
lecektir. Bet ayda bu hastaliktan 
dokuz ki~ i olmii~tiir. 

Baz1 doktorlar, hastahgin Kizil 
olmay1p mevsim miinasebetile 
kan ind if aah oldugunu soyluyor
lar. T etkikat, hakikati meydana 
~1karacakhr. 

Safthk durumu 
Andirm ova11 ba,tan bata ge

nit ~eltik ekimi sahas1 oldugu i~in 
~eltigin saglad1g1 onemli gelir
den daha ~ok s1tma vard1r. Miis
tevli halde degilse bile miicadele 
mmtakasi olmad1gmdan tamamen 
s1tmanm oniine ge~mek kabil _ola
m1yor. Fakat bu s1tma yalmz afa· 

0 ziim piyasas1 
Izmir piyasas1nda 

durgunluk goriiluyor 
Izmir 5 (Ak,am) - Bu hafta 

i~inde Izmir iiziim piyasasmda 
durgunluk ve gevteklik goriilmek
tedir. Bunun sebebini, i~eriden pi
yasaya fazlaca mal gelmit olma· 
sma atfedenler vard1r. Fiatler iyi
dir, fakat dii,mesinden korkulu
yor. 

Bu vaziyet kart11mda gerek 
iiziim kurumu, gerekse inhisarlar 
idaresi piyasadan fazla iiziim al
maktad1rlar. Oziim kurumu direk· 
toru Ismail Hakk1 Veral ile Tiirk
ofis direktorii Ziya Manisaya gi
'derek iiziim durumunu tetkik et
mitlerdir. Manisa piyasasmdan 
Oziim kurumu bir miktar iiziim sa· 
hn almtfhr. 

190,000 ouval lncir sat1ld1 
Izmir 5 {Ak~am) - Mevsim ip

tidasmdan fimdiye kadar incir 
mmtakalar1ndan lzmire 200,000 
~uval incir gelmis ve bunun 190 
bin ~uvah sahlm;thr. Piyasadaki 
incir de az goriiliiyor. lncir fiat
leri iyidir. Ge~en seneki fiatlere 
gore bu y1l incir fiatlerinde 70 pa
rahk bir fazlahk vard1r. 

TOrkiye ba§ pehlivanh§1 
Izmir 5 (Aktam) - ~ocuk esir

geme kurumu tarafmdan 1-11-935 
farihinde Ankarada yeni yap1lan 

1 
stadyomda Tiirkiye ha~ peblivan
hg1 i~in yap1lacak giiretlere Izmir 
havalisinden bet pehlivan ittirak 
edecektir. Bu pehlivanlar yeni ye
titmit ve 'imdiye l:adar i'imleri 
duyulmnm11tir. 

Belediye i1leri 
Belediyemiz ~ok fakirdir, fakat 

gen~ belediye batkam Mehmed Ali 
Batdogamn azmiyle ~ok itler gO
riilmiittiir. Eski kitla bah~esi tan· 
zim ettirilerek muntazam bir park 
haline getirilmi~tir. ~imdi burada 
hir havuz ve tarhlar yap1lacakbr. 

Kasabanm i~indeki y1k1lmaga yiiz 
tutan tahta kopriiniin yerine ke
merli ve tattan muntazam bir kop
rii yap1lm1thr. 

Yakmda bir parti binaa1 yap1la· 
cak ve parkm i~inde kurulacak 
olan bu binada memurin mahf eli 
a~1lacakbr . 

Kaza tahkikat1 
Ka my on §of or ii AH 

tevkif edildi 
Izmir S (Aktam) - Izmir ya

kmmda (Gazemir) i&tasyonun-
da Aydin treninin bir kamyona 
~arphg1m ve iki kitinin tren altm
da kalarak oldiigiinii, bir yolcunun 
da ag1r surette yaraland1g1m bil
dirmittim. Bu kaza hakkmda 
miiddeiumumilik~e yap1lmakta o
lan tahkikata devam edilmekte
dir. Kaza, · tofor Ali Haydarm ida
re ettigi nakliye kamyonunun 
tren yaJdaf bg1 halde yoldan ge
~irilmek istenmesinden olmuttur. 
~ofor Ali Haydar tevkif edilmittir. 

Etibba kongresi 
Izmir doktorlar1 idare 

heyetlerini se~tiler 
Izmir 5 (Aktam) - Izmir 

Etibba oclas1 kongresi, memleket 
hastanesi salonunda toplanmit ve 
ydhk itler iizerinde konutulmu,. 
tur. Yeni idare heyeti se~iminde 
memleket hastanesi bat hekimi 
Hasan Yusuf, doktor Ali Agah, 
Osman Nuri, Rif at Halil Pala ve 
dit tabibi F erid Cemal kazanmtf• 
lard1r. Haysiyet divanma da dok
tor Cevdet t:Szyar, Hulusi Alataf, 
dit tabibi Mehmed Ali ve eczaci 
Mehmed F aik se~ilmitlerdir. Y eni 
heyetlere muvaff ak1yetler dileriz. 

&Oz at yar11lar1 
Izmir (Aktam) - Giiz at ya

riflarma lzmirde 15 ikinci tefrin
de batlanacakttr. Ankarada at 
yariylnrma gi~cn atlnrin Izmir ko
tularma da getirilecegi duyulmuf
tur. 
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l ME$RUTIYETTEN ONCE 

Manast1rda pat/1ya 
tabanca 

-- Yazan: Mustafa Ragih iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim S1ra No. 217 __ \ 
Cete koye yanathi1 sirada Ni- I 

yazi bey koyde tamd1g1 kimseleri 
yiiksek aesle hirer hirer ~ag1nnaga 
batlad1. Fakat koyiin derinliklerin
den gelen ugultulara Niyaz beyin 
bu daveti kartflp gidiyordu .. Niha
yet Niyazi bey, kendisine battan 
baf a muhalef ete karar veren bu 
koye derd anlatam1yacagm1 tak
dir etti ve koye girmekten vaz ge: 
~erek o geceyi a~1kta ge~irmege 

karar verdi. 
Niyazi bey, hi~ beklemedigi bu 

vaziyetten o kadar hiddetlenerek 
miitessir olmu~tu ki, sabaha ka
dar uyuyamad1, ~ete, tam mana
sile a~, susuz kalm1~h. Niyazi bey, 
bu muztarip halin daha uzun miid
det devam cdemiyecegini takdir e
derek Degirmenlik denilen bir ye
re ~ekilmege karar verdi. Burada 
cemiyete taraftar bir koyliiniin 
c;ok comerd davranan yard1mile 
a~hk ve susuzluk tehlikesinden 
kurtuldular. Fakat bu tam bir 
yard1m degildi, civardan muave
nete muhta~hlar. Niya:zi bey, ce
miyetin Ohri ve lstroga 'ubelerile 
Manashrdaki merkeze vaziyetleri
ni mektupla hildirdi, ne kadar 
miiskiil vaziyette kald1klarm1 an
lath. 

Aradan ~ok ge~meden, lstroga 
koyiinden ~etenin iki giinliik ihti
yac1m kar~1layacak ekmek gonde
rildi, ~ete rahat bir nefes almif h. 
lstrogahlarm bu yard1m1, bir ge
cedenberi mukavemette bulunan 
Rodlittelileri de galeyana getirdi, 
bunlar, biitiin civar koylerin Niya
zi beye miizaheret ettiklerini go
riince, kendilerinin yalmz kald1g1-
m anlam1tlard1. Biitiin koy halk1, 
Niyazi beye dehalet ctti ve evvelce 
yaphklan 'eyden nadim oldukla
rm1 soylediler. 

Niyazi bey ~etesi Ohri ovasma 
girdi ve .. 

Radolittelilerin bu suretle de
haletleri temin edildikten sonra 
bu civarda bulunan baz1 koyliile
ri de cemiyete sokarak yemin et
tirmege muvaff ak olan Niyazi bey 
maiyetile beraber yoluna devam 
etti. Maksatlan Vir~e koyiine git
mekti. Tam bu s1rada yol iistiinde 
bir kuryeye tesadiif ettiler. Bu 
kurye, cemiyetin Ohri f Ubesinden 
gonderilmit bir mektubu Niyazi 
beye verdi. Ohri idare heyeti, bu 
mektubunda baz1 hususlari miiza
kere etmek iizere Niyazi beyin Oh
riye gelmesi laz1m geldigini bildi
riyordu. Niyazi bey, bu mektup ii
zerine Ohriye gidecekti. F akat Oh
ri yolu ~ok dolamha~, uzun, me· 
takkath oldugundan kua bir za
manda ve kolaylikla gidilemezdi. 

Niyazi bey, hem biraz dinlen
melerine imkan bulmak, hem de 
~etenin yard1mma kofan istroga 
koyliilerini ziyaret etmek i~in ilk 
once bu koye ugramag1 muvaf 1k 
gordii. o~ saatlik bir yiiriiyiitten 
aonra koye girdiler. Burada cemi
yete mensup zabitlerden miilazim 
Cemal ~y miifrezesile beraber 
bulunuyordu. 

Cemal bey, ~etenin koy egiritini 
maiyetindeki askere hissettirmedi 
ve Niyazi beyle arkadatlarm1 bii
yiik bir sevgi ve alaka ile kart 1la
d1. Burada ~etenin iki kisma ayril
mas1 muvaf1k goriildii : Elli kiti
den ibaret olan bu ~eteye miila
zim Osman Cevdet he y kumanda 
edecek ve Niyazi be yin Ohriye 
avdetinden evvel gitmek istedigi 
mmtakaya giderek orada teskilat . 

yapacakh. Cetenin biiyiik k11m1 da 
Niyazi beyin idareai altmda Oh· 
riye doiru ileriliyecekti. 

0 geceyi istroga koyilnde hii
yiik istirahatla ge~irdiler ve bu 
koyde buyiik bir misafirperverlik, 
hiirmet gordiiler. Halk1n ~ogu ce
miyete evvelce girdikleri i~in Ni
yazi beyle arkada,Ian koyliileri 
irtad etmek, tetkilat yapmak ih
tiyac1m duymad1lar. Anc~k, evvele 
ce «tahlif » edilmeyenleri de ye
min ettirerek cemiyete kaydetti
ler. Bu umumi alaka ve cemiyet 
gayelerine kartl gosterilen bagh
hk Niyazi beyi ~ok memnun et
mi~ti. Bu koy, biitiin varhgile ce
miyetin maksat!anm bcnimsemi~, 

ink1lap hareketlerinin en sars1l· 
maz bir mesnedi olmutlu. 

Ertesi giin sabahleyin erkenden 
yola ~1kan ~etenin Niyazi bey kc
lu, iki bu~uk saatlik bir yiiriiyiif
ten sonra Ohri ovasma girmege 
muvaff ak oldu. Burada ~ete biiyiik 
bir sevin~ ile kart1land1. Ohri, ce· 
miyetin en kuvvetli merkezlerin
den biri oldugu ictin az bir zaman
da ihtiyar, gen~ birctok Ohrililcr 
cemiyetin gayelerine yemin etmit· 
lerdi. Bu itibarla hatta Eyiip Sab
ri bey oldugu halde olduk~n mii
him br kalabahk, Niyazi beyle ar
kadatlarm1 kart1lam1,h. Burada 
~ok samimi bir goriitme oldu: Ge
lenlerle kart 1layanlar biribirleri
nin boynuna sar1hyorlard1. Cete, 
Ohri ovasma gcce vas1I oldugu i<;i• 
o geceyi orada ge~irmek zarureti 
vard1. Kasaba d1amda Ohri esra f1-. . 
nm ~i flik, kule ve binalarma yer· 
letcn <;ete, o geceyi istirahatlc ge
~irdi. 

Ertesi giin, 30 haziran, pazar· 
tesi sabah1 Niyazi beyle ~etcnin 

diger zabitleri batla Eyiip Sabri 
bey oldugu halde Ohri heycti ida
resile birle~tiler ve vaziyeti muza
kere etmege ba~lad1lar. Miizake
renin mevzuu, timdiye kadar ya• 
p1lan te,kilat ve propagandal<." r· 
dan ve •bilhassa ~emsi payanm olii
miinden sonra Niyazi bey ~etcsi· 

nin faliyetinc yeni hir istikamet 
vermek iizere nas1l bir yol tutul

mas1 laz1m gelecegini tayin ctmekti. 

Yap1lan mUza~ere neticesintle 
hep birlikte hareket edacahlerdl 

Bundan hatka hiikumete, Tiirk 
ve islam koyliilerle Arnavud, Bul
gar, Sup, Rum unsurlannn karfl 
ahnacak vaziyet de miizakerc edi· 
lecekti. Tam bu sirada ManastJr 
merkezinden Ohri tubesinc bir 
mektup geldi. Bu mektupta, Ohri 
fUbesile Niyazi bey ~etesine tali• 
mat veriliyordu. 

Mektupta ~emsi pnfay1 oldurest 
«fedai»nin ismini yazmakta mah· 
zur bulundugu soylendikten s~· 
ra Niyazi beyin Bulgarlar hakkm
da tutugu yolun Bulgar ~eteleri ii· 
zerinde iyi tesir yaptJg1, Manas• 
brdaki biitiin konsoloslarm cemi• 
yet in f aaliyetlerini tasvip ettiklerf. 
Y1ld1zm biiyiik bir telaf i~inde bu• 
lundugu, mii,ir Osman pa,an1n 
«Manashr ve havalisi fevkalade 
kumandanhgma» tayin edildigi, 
Niyazi bey ~etesinin butiin icraah 
netredilmek iizere Avrupa gazete
lerine gonderildigi bildiriliyor, hal• 
ka karf I son derece iyi ve adalet 
dairesinde muamele yap1lmas1, 
~ete hareketlerinin biitiin halk 
taraf mdan c;ok iyi kart1land1g1 ve 
Manashr ~etesile de muhabere c· 
dilerck birliktc hareket edilmesl 
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Italya, lngiltere ve F ransa 
ile anla§maya ~ah§iyor 

{Bai tarah 1 ci aahirede) 
her fey kendi arzusuna tabi bulun· 
aa anlatmazhg1n mevzii mahiyette 
kalarak bir miiatemleke harbinin 
renel bir aavaf• dogurm1yacagm1 
aoylemekted ir. 

M. Muaolininin f ikrine gore ala· 
kadarlar, el birligi yapar ve gayri 
mevcud bir tehlikeye kart• ald1k· 
~an ihtiyat tedbirlerini kartilikh 
kaldirirlar iae aavaflD miiddeti k1· 
1alhlabilir. Bu mektuba gore Jtal
ya menf aatlerini korumak baki· 
mindan kendi mesuliyetlerini ta· 
mamile anlamithr. ltalya, Cenev· 
redc hakh bir muamele gormeye· 
cegine kani bulunmakla beraber, 
Cenevre goriitmeleri muhitinden 
aynlm1yacak, hatta Milletler ce
miyetindeki diger iiycler taro.fm· 
dan ~ekilmege mecbur edilmezse 
bu konutmalara da ittirak ede
cektir. M. Mu-solini mektubunun 
aonunda Afrikada hathyan siiel 
hareketlerin ltalyanm Fransa ve 
lngiltere ile barit konutmalan ka
p1sm1 kapamamlfhr. 

Halbuki siyasi mah1.filinin fik· 
rine gore Jtalyanlar Habe,istanda 
harbe devam ettik~e ve orada o
nemli kuvvetler bulundurduk~a, In· 
giltere almit oldugu tedbirlerden 
vaz ge~mek niyetinde degildir. 
lngiltere, Milletler cemiyeti ditm· 
da lngilterc-Fransa ve ltalya ara· 
smda hususi goriitmeler yapilmasi 
hakkmda evvelce yap1lan teklifi 
de reddetrni~tir. 

Zecrl tedbirler zamanla ve 
tedricen tatbik edilecek 

Paris 5 (A.A.) - i:;i haber alan 
mahafilde soylendigine gore, eko· 
nomik tedbirler makanizmas1 ge
rek zaman gerek filiyat bak1min· 
dan tedricen arthr1lacak mahiyet· 
te olacakbr. Frans1z delegeleri, 
muhasemahn kesilmesi sonucuna 
varmak i~in yap1lan gayretlere za
man birakmak i~in tedbirleri miim .. 
kiin oldugu kadar genit bir miid· 
det iizerinde tedricen dagitm1ya 

~ahcacakhr. 
Soylendigine gore, Frans1z baf· 

hakam B. Laval, bir a:ilafmaya var
mak i~in bir~ok ihtimaller tasar· 
lam1s bulunmaktad1r ve hunlar1, 
zam~nt gelince teklif halinde ileri 

siirecektir. 

lngiliz gazeteleri ne diyor? 
Londra 5 _ Biiyiik gazeteler, 

durum hakkmda gay.et tedhirli ya
z1lar ya2makta ve gencl olarak 
aiiel zecri tedbirlerden her hangi 
bir surette bahsetmekten ka~m
maktadirlar. Bununla beraber ga· 
zetelcr, lngilterenin Cenevrede 
gayet enerjik bir durum alacag1· 
nt da ileri siirmektedirler. 

Daily Telegraph gazetesinin si· 
yasal yaz1cmna gore Milletler ce· 
miyeti asamblesi sah veya ~ar

famba giinii topland1g1 zaman Ital· 
ya, aarih surette, «miitecaviz» o
larak ilin edilecektir. B. Edenin 
pertembe akfam1 Frans1z ba9ba
kamna lngiliz hiikiimetinin diitiin· 

' cesine gore zecri tedbirlerin onem· 
Ii olmaa1 liizumunu bildirdigi mu
hakkak gibidir. ~iinkii kii~iik ted· 
hirler miktarlari f azla dahi olsa, 

' neticesi:z kalacaklard1r. 
Times gazetesinin Cenevreden 

ald1g1 bir telgrafa gore lngiliz de· 
legeleri konseye gayet genit teklif· 
lerde bulun:icaklar ve bu teklifleri 
asambl~ ·1Jlantmnda tekrar ede
ceklerdir. . Ahnacak onemli ve 
tnuhtelif tedhider her yonden cko· 
nomik mahiyctte olacakttr. 

On D~ler komihsi 
Cenevre 5 (A.A.) - On ii~ler 

komitesi diin, saat 22 den, saba· 
h1n birine kadar, raporunu yazmak 

iizere toplanmithr. 
On ii~ler goriltmelerine hugiin 

de devam etmektedir. Diinkii top
lanhda tavsiyelerinden hi~ bahset· 

memitlerdir. 

sovayf kanall harolan 
Londra 5 (A.A.) - Daiy Tele· 

graph iazetesinin siyasi m~.harri:. 
ri, Londradaki rivayetlere gore, Su-

veyf kanah direktorliigiine s~e! 
nakliyattan petin olarak U\: m1sh 
har~ ahnmas1 teklif edilmi~tir. 

lngilizler lskenderiyeya asker 
~1karacaklar 

lskenderiye 5 (A.A.) - Bura
da limanda bulunan fngiz gemile· 
rinin hep birlikte asker ihrac1 yap
malan pazartesi giinii i~in karar· 

Ia,hrilm1~br. 

On U~ler komitesinde iki ~ez. 
Cenevre 5 - On ii~ler kom1tes1 

konseye verecegi raporu haz1rla· 
mak iizere diin ve bugiin iki top· 
}anti yapm1~hr. Rapor, durumu, 
1talyan goriitiine ayk1ri hir surette 
gostermekte, Habe,istanm biitiin 
taahhiitlerini sadakatla yaphg1 ya
z1lmaktad1r. Bu mii9ahedeler iti
f akla tasvip edilmittir. 

Komite bugiinkii toplanhda bu 
miisahedelere gore ~1karilacak ne
tic~leri tesbit etmekle ugra~acakt1r. 
Bu hususta iki temayiil vard1r. Bi
rincisi lngiltere, Sovyet Rusya, ve 
kii~iik anlatma temayiiliidiir. lkin· 
cisi de Frans1z tezidir. lngiliz te
zine gore anla,mazhgm hara! yo
lile halli i~in evvelce yap1lan tek· 
liflerin hikmeti viicudu kalmam1,. 
hr. Bu goriite gore konseyin vazi· 
fesi miitecaviz ile tecaviize ugra-
yam tesbit etmektir. 

Fransa ise formiilerin bu kadar 
~iddeti tatbkik edilmemesi, zecri 

tedbirlere zamanla ve tedrici bir 
s:.irette bat vurulmas1 miitaliasm· 

dad1r. 
Fransanm Cenevrede italyaya 

kar~1 zecri tedhirler tatbikine ka
rar vcrilmeden evvel ltalyan as· 
kerlerinin bazt muvaffakiyetler 
serisi elde etmege imkan b1rak
mak i~in yedi sekiz hafta kadar 
valdt birablmau noktai nazar1m 
miidaf aa edecektir. ltalyanlarm 
Habe~istanda kazanacag1 siiel mu· 
vaffakiyetler Londra ve Romada 
sa!fedilecek tavassut mesaisi i~in 
yeni esaslar tetlcil edecektir. 

Tarim bakan1 
(81tJ tarafa 1 ci sahifede) 

_ Kars ve Erzurum taraflarm· 
da hayvanc1hgm ISlah1 itlerile met

gul oldum. Kars, bil~a~sa. at yel~f
tirmek i~in i;ok elverifh bar yerd1r. 
Bu huausta liztm gelen tedbirler 
almacakbr. Rizede ~ay, limon, 
portakal ve mandalina yetittir
mek meselelerile alakadar oldum 
ve tetkiklerimden iimid verici so

nu~lar ald1m. Karadeniz sahille

rinde fmd1k ve m111r iiriinleri ve 
koy ekonomisi iizerinde tetkikler 
yaphm.» 

Tarim hakam diin ogleye ka-

dar Ziraat bankasmda me~gul ol· 
muttur. 

Yarm hakanhga bagh daireleri 

gezecek ve sonra Adapazanna gi
derek m1s1r ve palates ekimlerinin 

15Iah1 ba1nmmdan durumu goz

den ge~irecektir. 

Bay Muhlis Erkmen oradan An
karaya donecek ve hiikumete ge
zisinin sonu~larma ve yap1lacak 
11lahata dair izabat verecektir. 

AK$AM 

Kurtulu~ bayram1 
Bugiin Halkevlerinde 

yap1lacak torenler 
Beyoglu Halkevinden; 
Jatanbulun 6 tetrinievvel kur

tuluf giiniinii kutlulamak ilzere 

evimizde saat 16 da yap1lacak top
lanbya biitiin yurdda+!arm gele
rek teref vermelerini dileriz. 

Program: 
1 - Soylev (Istanbul kurtulu· 

fu), 2 - Jimnastik gosterisi, 3 : 
Voleybol miisabakas1, 4 - Basket
bol miisabakas1. 

¥-¥-¥ 

Eminonii Halkevinden: 
6 Birinci Tefrin 935 pazar gii· 

nii (lstanbulun kurtulu~u) y1l
doniimii onuruna saat (21,30) da 
Evimiz merkez salonunda bir kon· 
ser ve sant (21) de Giilhane par
k1 ii;inde Alayko~kiinde Ar tuhe
mizde de bir gosterit diizenlen
mittir. Bu konser ve gosterite gel· 
mek isteyecek yurdda,.larm ve 

Evimiz baghlarmm yer darhg1 yii· 
ziinden haz1rlanan ~agn kartla
r1m timdiden merkez ve Alay
kotkii ~evirgenliklerinden alma
lanm dileriz. 

Izmir yolcular1 
Karaya sandalla 
~1kanJmalanndan 
ynpdan §ikayetler 

Deniz tecim direktorii B. Miifit 
Necdet, son Ege gezisinde Izmir 
limanmda yolcu vapurlarmm r1h
hma yanapnamaSI ve nakhyatm 
sandallarla yap1lmas1 yiiziinden 

vukua gelen 'ikayetleri incelemi~ti. 
Direktor, bu zorluklarm onune ge~
mek i~in vapurlardaki yolcularm 
tat vas1tasile nht1ma ~1kar1larak 
sandal nakhyahna liizum birak1I
mamasm1 muvaf 1k bulmut ve bu
nun tatbiki i!rin alakah dairelerle 
temas etmi,tir. 

Bu temaslardan iyi bir sonu~ 
almmtf, yalmz giimriik muhaf aza 
kumandam, giiriik inz1bah bak1· 
mmdan hunu mahzurlu gorerek 
itiraz etmittir. Y olcularm daima 
f.ikayet ettikleri gii~liikleri kald1r
mak i~in bir ~are bulmak laz1md1r. 

Afyon iiriinii 
Afyon, ~lalatya ve 
~Ierzifonda niimune 
tarlalan kurulacak 

Af yon iirunlerini JS I ah i~in Af. 
yonkarahisar, Malatya ve Merzi. 
fonda niimunc tarlalari kurulacak
hr. Bu mak:satla uyufturucu mad
deler inhisari tarafindan Anado
luya eksperlerdcn miirekkep bir 
heyet gonderilmittir. 

Niimune tarlalarmda afyon to
humu yelittirilecek ve koyliilerc 
dag1hlacakhr. 

Koyliilerden yeni iirunlcrin aa
hn almmasma ba9lanm1fhr. ~imdi
lik kilo hatma avans suretile ii~ 
lira verilmektedir. 

Bir Japon albay1 intihar etti 
Tokyo 5 (A.A.) - Albay Ya

mada kendisine harakiri yapmak 
suretile hugiin 49 ya,mda olarak 
olmii~tiir. 

Albay Yamada, bundan bir mud· 
det evvel odatmda !ral1~1rken oldii
riilen general Nagntamn zamanm-

da sii baknnhgmda daire tefi idi. 
Soykndig:ne gore alhay Yamada 

general Nagat~nm oliimiinden do
lay1 1zhrap duymakta ve bu oliirn
den kendiaini de mes:.d seymakta 
idi. 
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Habe~liler :bu cepheye 
yeniden 100 bin asker 
· gOnderdiler 

CU., tarah 1 ci aahifede) I 
§imal cephesindekl muharebeler 

Londra 5 (A.A.) - Bu sabah· 
ki 1ngiliz gazeteleri, Aduanm ya· 
kinda diiteceii fikrindedir. 

Soylendigine gore yiiz bin kiti
lik alh halyan f1rkas1 65 kilomet
relik bir cephe iizerinde ilerle
mektedir. halyanlarm timdiye 
kadar iJgal ettikleri Hahet topra
g1 iii; bin kilometre murabba1 
tahmin olunmaktad1r. italyan ta
arruzu, tayyareler, kii~iik ve seri 
tanklar ve cebel toplariyle tak
viye edilmit- bir haldedir. ltalyan
lar, Adua bolgesinin en onemli 
stratejik noktalarmdan biri olan 
Ramal sm1rlar1m ele ge!rirmitler· 
dir. Cok atag1dan u~an tayyare
ler ile tanklarm yard1mlar1 ne
ticesinde 1talyan hiicumlan, Ha
hetleri (iimdiye kadar tutundukla
n mevzilerden ka~maga mecbur 
etmittir. 

Daily Telegraph gazetesine gO
re, ltalyan taarruzu ii~ koldan ya
p1lmaktad1r. 

General Santini kumandasmda· 
ld sol cenah k1talar1 Adig Rah 
alm1~lard1r. General Biroli ku
mandasmdaki merkez k1talan 
Adigrahn bah kuzeyinde Deb
radamo mevkiinde bulunmakta
dir. General Maruvignu kuman
das1ndaki sag cenah ise Aduaya 
dogru ilerlemektedir . 

Adis • Ababadan alman bir 
habere gore, Habe~ler giiney 
cephesinde 180 zayiat vcrmi ~.ler
dir. Diger bir rivayete gore ;za

yiat, bet bin yaral1 vc oliidiir. Fa
kat rivayetlerin hi~ biri kontrol 
edilmif haberler degildir. 

Romada soylenildigine gore 
cuma giinkii hiicum neticesinde 
400 hidyan zabit ve neferi ol
mii~tilr. 

Aksum - Adua mtvzii b1rah1lacak 
Londra 5 (A.A.) - Daily Te

legraph gazetesi aytarmm Adis • 
Ababadan bildirdigine gore, Ha
bef hiikumet adamlarmdan bi
risi, Habefistanm iyice tetkik edil· 
mit bir plana gore Aksum-Adua 
haltm1 miidafaaya devam etmi
yecegini soylemittir. As1l ve kati 
muharebe ~ok daha giineyde ola
cakt1r. 

Giiney ccphesinde, Agaden 
eyaletinde ltalyanlarm genel bir 
ilerleyi,.i· tame.men gayri kabil
dir. ~iinkii hiitiin topraklar, yag· 
murlardan dolay1 ba,tan &fag1 
ulak bir haldedir. 

Adua henUz dD1memi1 
Roma 5 (A.A.) - Reuter bildi

r1yor: 

Aduamn diittiigiine <lair bura
ya hi~ bir haber gelmemitfir. Ital· 

yanlarm biiyiik bir mukavemet
le kartilafhklan zannedilmekte
dir. 

Dsssie'nin ta,yarelerle 
bombard1mam 

Adia. Ababa 5 (A.A.) - Bu· 

giin saat sekizde ltalyan tayyare

leri Dessieyi bombard1man et
mitlerdir. 

Ci~utiye son fran 
Adis Ababa 5 (A.A.) - Adis 

Ababadan son tren sah giinii bu

radan Cibutiye hareket edecek ve 

son ltalyan tebaas1m gotiirecektir. 

Carf.ambadan itibarcn timendi-

fer seferlerinin keailmesi bekle 
myor. 

Birkai; gun evvel Franaada· 
hareket etmit olan 800 Senega1l 
asker, pazar giinii Cibutiye ve.· 
racaklard1r. 

Bunlar, derhal Frans1z tebar..
sm1 ve ~h"'le di fer hathm 'muhr · 
f aza i~in derhal uzaga gonderile 
ceklerdir. 

Bu hususta Fransa ile Habc
fistan arasmcla bir anlatma ol
muf tur. 

Adis Ababa italyan konsolosu 
Paris 5 - Adua 1talye.n konso· 

losu beniiz Adis Ababaya vara· 
mamlf hr. Konsolosun Aduada 
tevl:if edildigi ve f&hsma k11r'-1 
mukabele bilmisil yap1lmamak 
i~in italyan lrnmandamna bom
bard1mamn durdurulmast hakkin· 
da miiracaatta bulundugunu soy
lemitlir. 

Bel~i:<a heyeti geri donnyor 
Adis Ababa 5 (A. A.) - Bu· 

rada bulunmakta olan Bel~ika 
silel heyeti, Briikselden gelen bir 
emirle geri ~ag1rdm1~br. 

Adoua bombard1mamnda llenl .. 
Adis Ababa 5 (A. A.)- Resme 

bildirildigine gore Adoua bom· 
bard1ma01nda olenlerin say1s1 
63 liir. 

Amerik.a bitarafl1g 
J\merika gen~tik 

kongresinin bir tC'~ebbiisu 
Vatington 5 (A.A.) - Ameri

kan gen~lik kongresinin bir dele
gasyonu D1f bakam yard1mc1sma 
verdigi bir istidada ltalyaya derhf 
ekonomik v.e finansal ambargo 
tatbikini istemittir. 

istidada Vilsonun evvelce ilan 
etmit oldugu bitarafhktan bahsc
dilmekte, faka.t her feye ragmen 
bu bitarafhgm, bitaraf olm1yan 
it adamlan yiiziinden harp yolunu 
hazirlad1g1 ilave edilmektedir. 

lstidada ayni zamanda ltalya 
ile ekonomik ilgilerin devamma 
miisaade edecek tarzda a~1k yol 
b1rakacak her hangi bir hitarafhk 
siyaeasma kongrenin muariz oldu
gu kaydedilmektedir. 

Y agl1 m ii~teriler ! 
Di'~kkandan otebt"ri 

a§trarak ka~ti lar 
Tahtakalede Hulusinin diikki

nma dun iki kif i gitmifJer ve Ana· 
doludan geldiklerini, aht verit 
edeceklerini aoylemitlerdir. El
lerinde paketlerle gelen bu iki 
mii~teriyi goriince Huhisi derhal 
istcdikleri etyay1 ~1karmaga bat· 
lamlfhr. 0 11rada miitterilerden 
biri Hulusinin oniinde dikilerek 
pazarhk bahanesile lafa tutmutlur. 
Miifterinin bu garip vaziyetinden 
fiiphelenen Hulusi yan taraf a bak· 
tig1 zaman diger miif terinin de 
raflardan ald1g1 oteberiyi cebine 
yerlettirmekte oldugunu gormiit· 
tiir. Bunun iizerine diikki.nc1 der
hs.l bunlar1 yakalmak istemitae de 
ikisi de ald1klar1 "eylerle beraber 
l:a~m1tlard1r. 

Bunlarm Suphi ve Necdet ad· 
lermda iki hmaz olduldart anla· 
~11lm1~.tir. Zab1ta hirsizlan yalta
layarak a~1rd1klar1 efyay1 ellerin· 
den almtf, kendilerini adliyeye 
teslim etmittir. 
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Londra Osmanh sefareti Pai-isten 
frans1z yemekleri getirtiyor 

Betiktat muhaf 1z1 miit ir Hasan 
paf& bir giin Abdiilhamide dan· 
hr; iiniformasm1 bir boh~aya 

koyarak paditaha gonderir; vazi
f esini de b1rakarak evine ~ekilir. 

Abdiilhamid ii~ 1iin 11raya Ha· 
-.san pafay1 aaraya ~ag1r1r; fakat 
paf& davete icabet etmez. 

Nihayet padiph Hasan pafa• 
ntn dini duygularma muracaatla 
(kendisini ~aiiran halife ve emi
rilmutninindir) di ye haher gon
derir. Hasan pafa bunun iJzeri
ne saraya gider; pacfitabla anla
'arak iltifata, ihsana nail olarak 
vazifesine devam eder • 

Ne olmah? 
Londra el~isi ihtiyar Miiziirii1 

pafa sefarethaneyi lemiz tubnakta 
itina g'Osterme2di. Bu hali goren 
ve bilen lngiliz biiyiikleri sefa· 
t'ethaneyi pek mecbur olmad1k~a 
ziyaretten hoylanma2lard1. Riis· 

tem pafa iae bilaki1 bu gibi if
lerde pek titizdi. lngiliz ricalini 
memnun etmek, sefarethaneye 
ah,brmak i~ia her tiirlii itina}'l 
sarfeder, zahmet ve fedakirhk
tan ~ekinmezdi. Hatta Franstz ye· 
meklerinden hoflandtklanm !bil. 
digi lngiliz siyasilerine verdigi 
ziyafetlerde mahsusan tertibat a1a
ra1c bir~ok yemekleri ta Paristen 
celbcttirird i. 

Riistem pafa aslen ltalyand1. 
Babas1nm ad1 Fran~eskodur. Fa
kat ltalyanhgmm ortaya konul
masmdan hi~ hof lanmazdt. 

lranm Londra cl~isi Iran erme
nilerinden Melkon ban Londra· 
ya geien acem tahina Riistem pa· 
f.&Yl takdim ederken: 

- Aslen ltalyand1r. 

Demesile Riistem paf a f ena 
halde k1zm1,, ,ah huzurunda der
hal : 

- Ben Osmanh olarak biiyii· 
diim Osmanhy1m! 

Cevabtm vennitti. 

Melkon hamn Rustem pasan1n 
aslen ttalyan oldugunu ,ah~ bil
<lirmekteki maksad1 kendisi, Iran 
e~isi, ermeni oldugu gibi Os
manh devletinin de Londrada bir 
hiristiyan el~i kulland1g1m, bu ha· 
lin yaln1z Iran talima mahsu1 
olmay1p siinnl miialiimanlar hali
fesinin de boyle bir ihtiy~ liis
settiiini gostcrmek, boylece ken
d i mevkiiire kuvvet vermekti. 

BU ince ve tahsl hesaptan ga.
fil olm1yan Te Melkon bana pek 
ziyade giicenmit hulunan Riistem 
pafa bu k1zgmhkla siyaset adam· 
larma yak1~an ol~iilii soz soyle
mek usuliine riayet edcmedi. 
Hemmesleginden oc almak istedi ! 

Mufeiti§ler 
Prens Metemih 1841 de ls• 

tanbuldaki Avusturya el~isine ~u 
sahrlar1 yazmith: 

(Avrupada Tiirk inhitatim ha
zirlayan sebeplerden en miihim· 
leri ve fenahklarm kaynag1 Av· 
rupa usuliinde 1slahat yap1lmak 
istenilmesidir. Bunun esas1m ii~iin· 
cii sultan Selim kurdu; ikinci 
sultan Mahmud da derin bir ce
haletten, tahakkuk edemiyen 
emellerden bafka mesnedi olma"' 

d1j1 halde bu f ikir ve arzulan 
ileri siirdii. 

Biz Bab1i.liye fU naaihatlan ve
r1yoruz: 

ldarenizi tanzim ediniz. Fakat 
kendinize gitmiyen tekillerle onu 
devinneyiniz ! Kendi miiessesele
rinizle telif edilemiyecek feyleri 
Avrupadan iltiare eylemeyiniz. 
J"iirk kahmz ! Islam t-eriatinden 
miisahelekar olmak iizere lizun 
eelen esa1lar1 alm1z. Hiristiyan 
tebaaniza tam hir himaye tatbik 
edini2; pat-alar1mzm onlara iti· 
aaflarda bulunmasma meydan 
vermeyiniz. Onlarm dini itlerine 
kar1tmo.ym1z; imtiyazlarma ria
yet ediniz.) 

Tanzimat bu programt takip 
edemedi. Tiirk kalamadi! Garph 
da olamad1l 

Mizacma uygun olarak verile
miyen ila~larla devleti aliyenin 
hastahg1 seneden seneye 'iddet· 
lendi. 

En yakm i.ki biiyiik komtusu 
Rusya ve Avusturya Osmanh dev
letinin s1hhatini kazanma~1 i~in 

takip edilecek tedavi tarzm1 bat
ka tiirlii goriiyorlard1. Onlar dev
leti aliye tefkiliihnm heyeti umu
miyesini tedavi etmek istiyen ta· 
hipler degillerdi; bilakis ameli
yata karar vermif. cerrahlard1; 
lgnatiyef zamanmdan itiharen bu 
ameliyahn muhtelif safhalan ha· 
z1rlamp duruyordu. 

Bir Rus diplomah kabaca ( oto
nomi yahut anatomi !) 

Demitti! (1) otonomiler anato
miye haz1rhk olacakb ! 

Abdiilhamid, devleti aliyenin 
miilki tamamiyeti nazariyes1m 
arhk takip etmiyen, devletin Av· 
rupadaki memleketlerine kart• hii· 
yiik alaka goste;miyen lngiltere
ye Anadolu tslahatina nezaret 
ifin K1br11 adasm1 b1rakmak mec
buriyetinde kaldiktan, R'omanya ve 
S1rbistamn, Karadagm istiklalle
rini tastiik ettikteH ,Rusyaya Ana
doluda biraz yer verdikten, Bos· 
nay1 Avusturya i,galine teslim ey
ledikten sonra ~arki Rumeliyi 
Bulgarlara &}'lrmaga, Muir1 lngi· 
liz ifgalinde b1rakma~a, Giridi 
asilerin idaresine tevdi eylemege 
ra:t1 olmuftu. 

Devlet~e Abdiilhamid zamamn
dan beri umumi 1slahat projeleri 
f ennanlar teklinde ~1kar1hyor, 
tanzimat meclisi gibi medisler 
a~1hyor, idari letkilatta baz1 de
gi~iklikler yap1hyor, f akat 11la
hat ifi bir tiirlii yiiriiyemiyordu. 
Arada, sirada memleketin bir ta
raf mda biiyiik bir hadise ~tkhk
~a ulahahn orada daha miiessir 
ve ameli surette tatbiki ~areleri 
dii~iiniiliiyor, hemen mahalline bii· 
yiik hir memur, miif ettif veya 
komiser olarak, gonderiliyordu. 

Suriye meselesi ~1kmca Fuad 
efendi boylece ~ama gonderil
rnifti. 

Y ap1lan vilayet nizamnamesi
nin her yerde tamamile tathiki 
kabil olam1yordu. lsyan ve igti
f&flar baz1 yerlerde hususi idari 
tekillerin kabuliinii zaruri goste
riyordu. Giriddeki vakayi Ali 

pa"pnm bizzat giderek ada 1~1n 

hu1usi bir nizam vazm1 inta~ ey .. 
lemitti. Cebeli Lubnan i~in de 
vaziyet boyle olmuf tu. 

Sufian Mecidin son giinlerinde 
aadrazam K1hr1sh Mehmed pa· 
f& 1slanat i~in Rumeliye ~ikar1l .. 
mak laz1m gelmitti. 

Cevdet pafa bu mesele hakk1n• 
da (Maruzatinda) fU malumati . 
verayor: 

(Bugiinlerde Avrupa devletleri
nin devleti aliyeyi taksim bahsi
ni etmekte olduklan da duyuldu. 
Sefaretier Rumelide hiri1tiyanla· 
rm halini tef ti~ ve tahkik ic;in rnuh· 
telit bir komisyon gonderilmesini 
iatediler ve bunda urar ettiler. 

Miitercim Riitt'il pa~ Fransa 
aefaretine gitti; devleti aliyenin 
muhtelit komisyon gonderilmesi
ne muvafakat etmiyecegini kati· 
yen beyan ile: 

- Ben kendim gidip teftif ede
rim! 

Dedi. Halbuki padi4ah Riittii 
pa,amn azline karar vermif ol
maaile miihrii hiimayun muter· 
cimden almd1 (7 zilkade 1276) 
ve gene K1hr1shya verildi. 

Frans1z el~isi derhal mabeyine 
gitti. Rii,tii pa~anm if adesini 
arz ve ihtar etti. Y eni sadrazamm 
Rumeliyi tefti,e gitmesine irade 
sadir oldu. Ali pafa sadaret kay· 
makam1 nasbedildi. 

Beylikt;i Afif bey, K1br1slmm 
kaym biraderi meclisi vali aza· 
smdan Besim bey, Cevdet pa,a, 
rum milletinden Fotyadi bey· pa· 
ta • Bulgar milletinden Gavril 
efendi, - $arki Rumeli valisi Gav· 
ril paf a • ermeni milletindcn Ar
tin efendi - hariciye miislefArI Ar
tin pafa - sadrazam Mehmed pa
tanm maiyetine memur edildiler. 

Baz1ler1 K1br1shmn bu memuri
yetinin kendisini l"Stanbuldan def' 
ic;in .Ali ve Fuad pafalar tarafm· 
dan Franstz el~isi vas1tasile icra. 
olunmuf bir politika manevrast· 
d1r zehab1nda bulundular. 

K1br1sh iptida vapurla Varnaya 
gidecekti. Tetyi ii;in biitiin vii
kela, rical Kandillideki yahsmda 
topland1lar. 

.Ali ve hariciye nazir1 Fuad 
patalar Cevdet pafay1 l>ah~ede bir 
ko,.eye ~ektiler: 

- Bu tefti, iti politikaca pek 
nazik bir memuriyettir. lyiyi, kO
tiiyii senden bilecegiz. Babiali na· 
zarmda mi.nevi mesul sens in! Bu
na gore liakimane ve miitebasst· 
rane hareket eylemelisin. Sadra· 
zamm hali malum. Ona ihtan 
laz1m gelen noktalarm, miiessir 
ve miifid olacak suretlerin au 
ve ihtarmda zerrece teehhiir ve 
terahi etmemelisin ! 

K1br1sh Mehmed pata acul 
ve hadid bir zat ise de yap1lan bir 
yanh~hgm ihtarmda giicenmez, 
tashihinden iitenmezdi . 

Cevdet pafa da bu memutiyet· 
te Ali ve Fuad pa~larm ihtarla
rma gore hareketle K1br1shy1 gay
retinden memnun birakb. 

Fakat bu s1rada Suriye mese· 
lesi ~1kh. Fuad pafa $ama gitti. 
Sadrazam Oskiip ve Mana1br ta
raflar1n1 tef ti ten 1onra k1 ba.-

Yazan: M. Ugga~ 

Bir kadmm tath l>ir ~ebessii· 

miinii aramak... F akat nasil ara• 
mak?, lnsan atkta kendi kendi
$in'e bir mukadderat tayitt ede
mez ki. lnsan hayat i~inde yu
yarlan'ir giGer, a,ka belki rasge
lir, fakat bu lahuti ahenge ka
VUfmadan da soniip gitmek pek 
miimkiin degil mi?, 

Ak1lh kimselerin nasihatlerini 
dinliyerek evlenmek mi? Hay1r. 

insan evlenme gibi bir rabtla· 
YI ancak bir tesadiifiin, kalpten 
gelen bir hamlenin sevkile ka· 
bul e<lene onda bir hikmet ve 
mana olabilirdi. y oksa gidip te 
oteki beriki ahhaplardan kendisi
ne miinasip bir kart bulmalan
n1 istemek ... 

Naliidin giinleri atksiz, mace
rasaz g~iyordu. Otuz ilH yafIDin 
yorgunluklar1 ile bu yalmz hayat 
i~inde ~irpin1p duruyordu. 

Bazan, ne olursa olsun, Cam• 
hcadan kac;mak, lstanl;uldan f1i'· 
lamak, uzak diyarlara gitmek i~in 
bir karaT veriyordu. Fakat, erteai 
sabah bundan caym1, bir halde 
gozlerini a~1yordu. Neden bu ka
dar zahmet? Ned en bu araf hr· 
malar? Neticede hep ayni fey, 
hep ayni izbrap muhakkak olduk· 
tan sonra <lunyay1 dola,makta ne 
mana vanh? 
Gidersin, yoruluuun, ~trpm1rsm, 

yaralarmdan akan kanlan ge~tiiin 
yollara sa~ars1n, var1rsm, fakat 
daima daha uzaklara, muttastl 
daha uzaklara gitmek istersin ... 

Ve kervan ge~er gider! 
Diinya goziine giizel bir tikar, 

kolay ele gec;er bir ganimet gioi 
goriiniir. Bu ,1kar1 ele ge~irmek 
i~in gen~liginin en giizel senele
rini verirsin, ruliunu harap eder
sin, hiirriyetinden vazge~ersin. 

Hi~ bir zaman ayak atmak iste
miyecegin yerlerde yatarsm. Bir 
yiik beygiri gibi ~ah,1rsm, kok· 
latmak istedigin adamlarm yiizii· 
ne giilersin ... 

Ve kervan ge~er gider! 
Sonra, hedefe varirsm. Fakat 

varmamit gibi oldugunu gorur· 
aiin. Eide ettigin teyin hi~ bir Jny
meti yoktur ! Serap daima uzall
larda, daha uzaklardad1r. 

Ve kervan gee; er! 
Kalbin ne kazandt? Ruhun ne 

oldu? Hep miraret. Yorgunlu
gun art1k seni ezmege ba,lar. Goz· 
lerin etarfa bakar. Yalmzhk 
i~inde ruhuna bir kardet ararstn. 
Fakat hi~! 

Ve kervan ge~er ... 
Kervan ~oldelii izi takip ede

rek yiiriidii, giinefin altmda yol· 
da dii,iip kalanlarm agarmit ke
miklerini birakh. Arkadan ge
lenler ic;in onun oradan g~tigine 
dair batka hi~ bir alamet yoktur. 
Onlar da ayni ~olii ayni mukad
derat ile ge~erler. 

Biri ta kumlarm nihayetinde, hii.· 
yiik giinet f1rhnalar1mn girdi
bad1 i~inde ~1rp1mrken batka 

1n1u11n1111111i1111111u11111111111111111u11rr111n111111111111111111ts1111111t 11111111a 

madan istanbula avdet etmek is
tiyordu. Viikela ise onun Rume
lide k1tlamas1m isterlermif. Kny
makam A.Ii pafa Ksbrish Mehmed 
pa~aya baz1 elc;ilerin Bosnamn 
teftitini de ihtar etmekte olduk
larm1 yazmitta. 

Halbuki hiinkir kendi kariha
smdan sadrazamt lstanbula ge
tirmek iizere Selanige bir vapur 
gonderilmesini Ter1aneye emretti. 
Mabeyinden aadrazam1n kendisi
ne de avdet i~in tel1raf •eldi.) 

Arka11 v 
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Te/rika No. 2 

bir kafile uf kun kenar1ndan kendi
sini gosterir. 

Boyle bir l!ervan yolunda tck 
bir adam1n hatta bir Jc.\lbaligm 
ne biikmii olur? 

insan oliimiinii unubnah ·~·n 
~ahfan, ~trptnan, inad eden bir 
zavalh mahltik... Kervan bir aa· 
raya, bir kubale dogru ilerleyip 
duruyor. Sonmek bilmez susuz· 
luga karf_t, arad, tuzlumsu, bu
laml< l>ir damlac1k au ... 

Sonmek bilmez timidler ve hiil· 
yalar i~in ... 

Nabidin giinleri boyle ge~iyor

du. Yalmzhk i~inde gittikc;e da
ha yalniz kahyordu. Halinden 
memnun-degildl. Fakat bunu na
s1l degittirebilecegini bir tiirlii bi
lemiyordu. 

Baz1 sabahlar, baygm giiller 
gibi kokularin1 netreden baz1 ha· 
hralar ic;inde canland1k~ bat
ka tiirlii diitiindiigu oluyordu. t~in· 
de yara gibi 51zltyan baz1 hall· 
iralar vard1. 

• 
thtimalki hala bu diir.yada bi-

raz zevk ve nete bulmak kabil
di. fhtitnalki bir giin, kader onun 
kaps1m ~alacak ve: kalk! diye
cekti... Yurii, ta uzaklarda se.ni 
bekliyen var ... 

Tath bir musiki nagmesi kal
bini dolduruyo~, i~indeki fair ru· 
liunu alarak izhrap ~ekmeJ<ten 

ba~a bir fey bilmi:yen o zavalh 
insan kalbini uzaklara gotilriiyor· 
du. 

0 ak,am, «kaderJ> ~amhcada· 
ki ko,ke kadar geldi, elinde bi:
mektup ile bahcre kap1smdan i~e
ri girdi, Nahidi buldu. Bu, uzak 
diyarlardan, bir ne~ feryadt gi· 
bi, bir gen~lik dalgas1 gibi akse
den bir habecdi. «Kader», be
yaz bir ya.z bulutu gibi, kii~iik 
bir mektup halincle, Naliidin ku
lagma fls1ldad1. Ona, gel! dedi. 

Bu mektup onun ~ok uzun sli
ren iradesizligine, karan1zhgma 
gatebe r;ald1. Kendi kendisine ya· 
pam1yacag1 ~eyi bu mektuptan al· 
d1g1 kuvvetle yaptt. 

Hizmetine bakan, yemegini pi· 
'iren ihtiyar Fatma kadma: 

- Gidiyorum, dedi. 
- Nerey beyim? ~ok surecek 

mi bu gitli,? 
- Bilmem. BClki pek ~ok siirer. 
- Bu sonbahara donmiye;. ~k 

misinis? 
- lfli Bilir! 
- Uzaklara m1 gidiyorsunuz? 
-- Evet, ~ok uzaklara ... 
- Nereye? 

- Bilmezsin ki sen... Afrika-
ya ... Hani arap halay1klarin gf'I· 
dikleri yere ... 

- Aman yarabbim ! Neden 
oraya? Orada yamyamlar var der
ler. 

- ltte, boyle ... ~imdiye kadar 
oraya gitmek hi~ akhma gelmedi
gi i~in, belki ! 

lhtiyar Fatma kad1n bu gidife 
ak&l erdiremedi. Nahid, ~amhca· 
ya nas1l bir heyecan ve it-tiyak 
i~inde gelmi,se, Afri.kaya da ho.· 
yahna yeni bir yol bulmak \!CV· 

kiyle oyle gitti ... 

-2-
ltalyadan dola.,arak kartiya, 

'f.unusa ge~mek istiyordu. Roma· 
dan sonra, dogru bir trenle sahi
Ie iniyordu. 

Aktam yefil tath gozlerinden, 
yeni bir hayat vadini ta,1yarak 
onua et.r~ftnt alrinfh. 
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'l'AOLABI OiGKBTllK BiilBl'it,MDAB 

CENGiZIN OGLU 
/SKENDER FAHREDDIN 

f;agatay, ortahg1 kar11ttran (Erlas) 10 ba1101 cellada 
kopartm1,b. <;agatay, gece odas1nda eglenirken, 

tiirkii soyliyen k1zlardan birinin dizinde uyudu .• 

(Erlas) m ba§1 neden kesildi .. ? 
~riatay o gun, maiyetinde bu· 

-lunan biitiin kumandanlan sarayJ• 
na ~agird1 ve K1rlagu~a torenle 
muhaf 1zhk kemerini kufath. 

K1rlagu~ arllk sarayda kendisi· 
ne verilen odada yahp kalk1yordu. 
Kar1sm1 da yamna alm1~tI. 

~agatay bir gece \leytana uya· 
rak, K1rlagu~u uzak bir yere gon· 
dermeyi ve bu suretle muhaf1zmm 
giizel kar1sm1 elde etmeyi dii~iin· 
dii. Fakat, bir saat sonra, kendi 
kendine: 

- Bu adam bana her zaman la
z1m olacak, dedi, onun kar1sma 
goz koyarsam, halk bana: (Niha· 
yet sen de yolunu ~a~1rdm .. baba
mn kurdugu yasay1 kendi elinle 
kirlettin ! ) diyecek ve benimle eg• 
lenecek. 

{::agatay nefsini oldiirdii .. ve Cii
day1 bir k1z karde~ gibi bagrma 
bash. Ona: 

- Saray1mda sana fenahk yap· 
inak isteyenleri gorursen, hemen 
Lana haber ver ! . 

Dedi, omuzunu okfad1. 
lf.:f.lf. 

Erlas zindanda bo~ durmuyor
du. 

Erinsm adamlar1 gizliden gizJi. 
"ye kendisini gormege gelirlerdi. 
Erlas adnmlarma: 

- <;agatay K1rlagu~u oldiirtiip 
kar1s1m e.lacak. 0 budalay1 saraya 
bunnu i~in ald1. 
. Dcdi ve bu sozleri halk ara
sma yaymalarim tenbih ctti. 

Erlasm adamlari el alttndan o· 
niine geleni k1~k1rhyorlard1. 

Bu sozler birka~ giin sonra ~a· 
-gataym kulagma iritti. 

~agatay tiizemenlikte eti olm1-
yan bir adamd1. Kendisine siiri.il
mek istenilen lekeyi temizlemek 
gerekti. tlk once bu soziin nerden 
ve kimin agz1ndan ~iktigm1 soru~
turdu. S1ki,hr1lan adamlar Erlas1 
kolayca ele verd iler. • 

{::agatay bu ortahk kar1fbr1c1 
adamm ag1r ceza gormesini i-stedi.. 
kumandanlarm1 toplad1: 

- Ben vicdanh bir adam1m, de-
.... di, bu herif benim ferefimle oy
nuyor. Yarm orduyu da ayaklan
d1rmas1 umulur. Boyle bir adama 
verilecek cezay1 siz tayin ediniz !. 

Kumandanlnrdan biri ayaga 
kalkb: 

- Erlas maiyetimdeki zabitle
re de el altmdan haber gondermi,. 
(c;agatay bir kadm yi.iziinden be
ni zindana atttrd1. Siz de ona kar
fl geliniz ve ona boyun egmeyi-

. ') d . B' . · mz. emtf. iz s1zm gittiginiz 
yolun dogrulugunu biliriz. Bir de
gil, bin kadm i~in bile, ordunun 
en kii~iik bir askerini f eda etmi
yeceginizden eminiz. Ortahg1 ka
rithran boyle bir adamm kamm 
ak1tmnkla, biiyiik karga~ahklarm 
oniine ge~mek gerektir. 

. Dedi. tlteki kumandalar da bu 
fikri dogru buldular: 

- Aram1zda boyle bir y1lanm 
bat kald1rmasma tahammiil ede· 
meyiz. Onu hemen gebertmeliyiz. 

Diye bagird1lar. Bu tehlikeli du-

rum kartismda vakit ge~iktirmek 
dogru olamazd1. Ortaya alllan bu 
k1v1lc1m -vaktinde sonduriilmezse· 
biiyiik yangmlara meydan verebi· 
lirdi.. 

~agatay kumandanlarin reyini 
ald1ktan sonra, cellada emir ver· 
'..J• 
.u1: 

- Kimseye belli etmeden, Erla .. 
sm kaf asm1 kopar.. govdesini a~ 
aslanlarm agzma at!. 

Cagatay bu emri verdikten son· 
ra, katibine bir buyruk yazd1rd1. 
Bu buyrukta Erlasm neden idam 
edildigi yaz1ltyd1. 
~agataym katibi, prensin buy· 

rugunu saraym kaprsma ash ve 
~ehirde davullar ~ahnarak, yerli
ler bu suretle saray kaprsma ~ag1-
r1ld1. 

{::agatay boyle bir haini gebert
tikten sonra, if i kimseye haber ver
meden de kapatabilirdi. Ondan, 
yaphg1 itin hesab1m kim sora
cakh?. 

Fakat, Cagatay adaletten ayril
mak iatemiyor ve halka boylelik~e 
vatanseverJik duygularm1 atila
maga ~hftyordu. 

Uygur ilinde, Erlas1n oliimii her 
kesi korkutmuttu. Zenginlerden bir ! 
~ogu, bu Tatar zabitinin ~ok ya- I 
kmda {::agataya muhaf1z olacag1· 
DI, beline strmah muhaf1zhk ke· 
merini takacagm1 umuyordu. 

Erlasm kesik haft yedi giin sa
ray kapmnda as1h kald1. Kap1da 
kiime kiime toplanan halk, prensin 
buyrugunu okuyunca: 

«- ~agataym hakk1 varm1,. Ben 
olsam, boyle bir ara bozamn vii· 
cudunii kurtlara par~alatird1m ! » 

Diyerek ayr1hyordu. 
Erlaa oldiikten sonra, K1r!agu~ 

tehir i~inde kendisini biraz daha 
emniyet altmda gormege ve kolla
r1m salhyarak gezmege ba§lamtfll. 

Bu cezadan en ~ok iirken biri 
vard1: Akay. 

Akay daha bir giin once zin
danda Erlas1 gormii~ ve ona i;ok 
yakmda serbes olacagm1 soylemi,
ti. 0 giin Erlas, daglarm k1z1m da 
k1tkirtmay1 unutmamit ve kendi
sine yava,~a ,u sozleri soylemi,ti: 

«- Ben seni ak1lh bir kadm 
1an1rd1m. Meger sen de budalamn 
biri imitsin !. Dunyada boylc sert 
bir adamm kar1s1 olmaktan daha 
biiyiik bahts1zhk olur mu? Kara
kurumda goz kamafhrtcl saraylar 
i~inde ynftyan Oktay han gibi yu
mutak ve iyi huylu bir erkegi b1-
rak1p da buraya neden geldin?» 

Akay, Tatar zabitinin sozlerini 
unutam1yordu. Erlas oldiikten son
ra ,yerine gelen K1rlagu~, Akay1 
her sahada yenecek gu~lii ve cesur 
bir erkekti. (Daglarm k1z1) onun
la boy ol~ufemiyecegini anlaym-

ca: 
Arhk Uygur ilinde benim 

y1ld1z1m sonmege ba~lad1. Bana 
buradan uzaklafmak gerek. 

Dedi. Ka~ gundenberi kaf as1· 
nm i~inde yerle,en bu dii~iince o

nu gece uykularmdan mahrum b1-
rakm1fb. Akay {::agataydan ayr1 
bir odada yahyordu. <;agatay ba· 
zan gozdelerinden birini veya bir 

ka(flnt birden odasma ~agmr, on· 
larla birlikte k1m1z i(fer, eglenir ve 
k1zlar tiirkii soylerken, bunlardan 
birinin dizinde uyurdu. 

Akay ile geceledigi zaman az 
i~ki i~er ve derin uykuya dalmaz· 
d1. Cagatay ~ok kutkulu bir adam

d1: 
- Nede ol1a Akay Cinli bir ka-

dmd1r. Gi.iniin birinde belki fey-

AK$AM 

Radyo 
6 Birinci Tetrin Pazar 

Istanbul, 12,30 Hafif musiki ve clans 
musikisi (plii.k), 18 Dans rnusikisi (pliik) 
I 9 Senfoni, 19,30 Ses musikisi (plak}, 
20 Ziraat bnknnlig1 nam1na ormanc1lik 
hnkkinda konferans: Necnti, 20, 30 Rad
!)'O caz ve tango orkestralan, 21, 35 Son 
haberler, 2.1.?0 Tiyatro musikisi (pink}. 

7 J" Cf?IDJevvel 935 pazartesi 
fstanbuJ, 18 Bnynnlara jimnastik der· 

ai, bayan Aza Tarcan, 18,20 Sahne mu
&kisi, 18,40 Hafif musiki, 19,20 Spor 
konu~malan, Snit \:clebi, 19,50 Rumen 
halk musikis'i, Estegai,;o ve iarkadatilnr1, 
20,30 Bayan Bedriye Tiiziiniin i~tirnkilc 
radyo caz ve tango orkestralnn (Tiirk
i,;c sozlii cserler). 21, 35 Son ha'berler
Boraslnr, 21.50 Plak ne~riyah. 

AK SAM 

Sahifc 9 

Her ak§am I 
bir hikiye .~ Biz pagla~amazken ... I 

·----~--'-

Yirmi sene kadar oluyor, Paris
te tahsil hayah ge~iriyordum. Si· 
zc tuhaf bir gen~lik hikayesi anla· 
tay1m. 0 zamanlar hiilya ve iimid 
devri idi. lstikbal gayet parlak 

goriiniiyordu. F akat ~ok kere a~ 
yathg1m oluyordu. 

Pariste en iyi ahpab1m Fred ia
minde bir lngiliz genci idi. lh
timalki bizi en ~ok birleftiren 
,ey onun da a~ kald1g1mn ~ok ol
masa1 idi. Dogrusu aramrsa, birin
cilik onda kahyordu. Benimki 
asabi, sab1rs1z, ar1zi bir a~hk idi. 

' 
duk. Ugleyin ve aktam ustii onu 
magazas1mn kap1smda bekler, 
kendisini ahr, yemege gotiiriir, 
kahveye gotiiriir, varyeteye gotu
rurdiik. Biz a~ durur, lvonncu bes
lerdik. 

Vaziyet nihayet tahammill edil
mez bir hale geldi. Gen~tik. Atka 
susam1~trk. Kaynagm yanmda o
turdugumuz halde hararetimizi 
teskin edemiyorduk. Ivonne arhk 
it in farkma varmtf gibiydi. Elini 
kah Fredin elinde, kah benim a
vu~lar1mda tutuyordu. 

Abone Ucretleri 

SENELIK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
I AYLIK 

1400 kuJUJ 2700 kuntJ 
750 D 1450 > 
400 > 800 > 
150 » 

! Halbuki ingiliz dostumunki sakin, 
devamh, makine gibi bir a!;hkh. 
Benim i~in a~hk taliin bir kabaha
ti, Fred i(fin a~hk bir spor idi !. 

Noel haf tasmda Frede lngilte-

reden kocaman bir puding geldi. 
Fredin 9dasmda bir Noel agac1 
yapmaga 1vonnea bir~ok hediycler 
alarak gonliinii yumutatmaga ka
rar verdik. Esvnplarim1zdan bir 
k1sm1m paltolar1m1zm altma sak
hyarak otelden ~1karmaga muvaf· 
f ak olduk. Oda kira11mdan borcu· 
muz oldugu i~in, bir paket yap1p 
da n~1ktan a~1ga gotiiremezdik. 
Esvapla'r1m1z1 rehine koyarak yet
mif frank almaga muvaff ak olduk. 
Bunu kard f pay1 yaphk. Fred 
1vonnea bir altm halka ald1, hen 
bir ~ift kiipe ald1m. 0 bir bliiz al· 
d1, hen de bir diiziine mendil. Son· 
ra ortakla,a sardalye, jambon, 
tekerleme, kopiiklii ~arap, likor, 
cigara aldik. 

Post.a ittihadma dahil olmayan 
ecnebi memlcketler: Scncligi 

3600, alti ayltg1 1900, ii~ 
ayhg1 I 000 kuru~tur. - ---

Adr~ tcbdj]j ii,;in yirmi hCJ 
kurutiluk pul gondcrmek liiztmdir. 

Receb 7 - Hmr gonn l6 4 
lmaak C!lne1 Oil• lltiudi Akoam Ya1 .. 
10,39 12,17 6,17 9,31 12 1,30 

4,24 6,02 12,02 15,16 l7,4S J!l,16 

Harbiye okulu i~in 50 ton Pala
tes 30 ton kuru sogan 30000 adet 
Limon 14/10/935 pazartesi giinii 
saat 15,30 da Tophanedc Satmal
ma Komisyonunda kapah zarfla 
almacakhr. Tahmin bedeli 5400 
liradrr. Ilk teminah 405 lirad1r. 
isteklilerin kanun mucibince iste
nilen vesikalarla beraber teklifle
rini ihale saatinden bir saat evvel 

komisyona vermeleri. (169) (5976) 

* Maltepe Askeri lisesi i~in 758 
ila 850 kaputun :kumaf I mektep
ten verilmek ve malzemesi ve ima
liyesi miiteahhidine aid olmak 
iizere a~1k eksiltmesi 14/Birinci 
te,rin/935 pazartesi giinii saat 
15 de Tophanede Satmalma ko· 
misyonunda yap1lacakhr. Tahmin 
bedeli 4250 lirnd1r. ilk teminah 
318 lira 75 kuruftur. ~artname ve 
niimunesi her giin :komisyonda 
goriilebilir. 1stekliler kanunda ya
z1h vesaikle heraber belli 'Saatte 

komisyona gelmeleri. (168) (5977) 

* Fen Tatbikat okulu i~in 40 adet 
ders dolab1 14/10/935 pazartesi 
giinii saat 14,30 da Tophanede 
Satmalma komisyonunda a~ik ek
siltmesi yap1lacakttr. Tahmin be
deli 500 lirad1r. Hk teminah 37 
bu~uk liradtr. fsteklilerin kanun 
mucibince 1· t ·1 5 em en vesikalarla 
belli saatte komisyona gelmele-
ri. o 7o) (5978) 

emur aran1yor 
1-lstanlml it;in Tork<;esi kuvvetli 

Frans1zcaya tercnme yapabilccek 
kablUyeUo ve muhascbeden nnhyan 
blr Ttlrk momur nnyoruz. 

2- }'ethiye maden lfi!letme idare
sindo i;ah.fil~ak nzere Fransi?.ca ve 
TOrkc;e 1y1 daktllo bllir bir TOrk 
gene! alaca~1z. 

Her iklsi l<;ln istoklilerin her gnn 
O£tleden evve\ 10- 12 arasmda Ga· 
latada l!erkez Rihllm Han ikinci 
kattakl Fethtye Maden ~irketi mer· 
kezine vesaikle mllracaatlan. 

tana uyar da bana bir fenahk ya. 
par!. 

£nditesile ondan ~ekinirdi. Son 
gunlerde, bu ~ekingenlik, <;aga
tayda biraz daha artmif h. 

(Arkas1 var) 

tkimiz de otel adm1 vermek gii
nah olacak ayni binada oturuyor
duk. Ben birinci katta idim. 0 ii· 
!;iincii katta, biraz daha geni~~c 
bir odada idi. lkimiz de, muvaffa
k1yet iimidi olrnadan, Ivonne is
minde bir k1z seviyorduk.. 

Ivonne modistre idi. Bu k1zlar 
mutlaka mubalagah, niikteli lak1r· 
d1lar soylemek, cevaplar vermek 
merakmdad1rlar. Fred kendisini 
opmek istedigi zaman: «Rica ede
rim, derdi, b1rak1nz beni, yatamak 
isterim». Ben oktamak i~in ense
sine elimi uzatsam: «Ned en boga
z1m1 yakahyorsunuz? derdi. Ba
flm diitecek diye mi korkuyorsu
nuz ?» 

Bizim gibi fiir ve :sanat hocalar1 
i~inde yafiyan iki gencin boyle 

Ivonne gibi mnnas1z bir ]uza nas1l 
iltik oldugumuzu izah edelim. Bel
ki benim tiirde hafif mevzularla 
mefgul olmam beni boyle beyinsiz 
bir k1za iltik olmaga sevketmitti. 
Fakat Frede nc demeli? 0, senbo
list idi, empresiyonist idi. Hatta 
«ehediyet~i» idi. Bu tahiri hi~ if i
memifsinizdir zanncderim. Hakk1-
niz var. Ciinkii bu edebi mektebin 
mucidi Fred idi. «Ebedi feyler 
hakkmda ebediyet i~in ! » yaz1 yaz
d1g1m iddia ediyordu. ~iirlerinde 
kainattan bahseder, y1ld1zlarla 
top oynar, ziihreye merihe sen 
diye hitap eder, Himalaya dagla
rm1 bir kostebek yuvas1 kadar ha
kir gori.ir, lvonnei krali~e mevki
inden afag1 diifiirmez ve kii~iik ba
cagmm ucunu opmeyi bile saadet 
ve terefin en yiiksek mertebesi bi
lirdi. 

Batbata saatlerce lvonneden 
konufurduk. Kart1hld1 derd yanar
d1k. Ne hen dostumun hatm i~in 
lvonneden vaz ge~ebiliyordum, ne 
Fred benim hahr1m i~in afkm1 fe
da ediyordu. Biribirimizi k1skam
yorduk. Kah b!ribirimizden nef
ret eder, kah biribirimize ac1r, fa· 
kat her zaman hiribirimizi iyi bir 
dostlukla severdik. Bu monmarter 
k1z1mn hangimizi daha cok sev
digini anlamak i~in lvonn~nin kal
bini tahlile kalkard1k. 

Bir defa, Ivonne: 
- Ben size at1k1m, dedi. 
Fred sordu: 
- Ban a m1 ilt1ksm1z?. 
- Hay1r. 
- Bana m1? diye sordum ~n. 
- Hayir. 

Birlikte aorduk: 
- 0 halde?. 
- Dedim ya, size, sizin ikinize 

birden it1k1m. Sizin ikiniz birden 
tek bir gen~siniz. 

Demek ki, bizim ikimiz U!fun
cii bir fah1s oluyordu. thtimalki bu· 
nun gozleri benim, sa~larr Fredin 

Has1h, Fred'in odasmda biiyi.ik 
bir ziyafet haz1rland1. Ivonne pek 
sevindi. Aghyor, aram1zda otur
mu~, bfrimizi b1rakarak otekini 
opiiyordu. Fred, Ivonne i~in yaz· 
d1g1 ~iirlerden birini okudu. K1z 
bundan hi~hir ~ey anlarnad1. {::iin· 
kii ingilizce bilmezdi. Ben de 
lvonne'ye ittihaf ettigim manzu
melerimden birini okudum. K1z, 
bunu da anlamad1. <;iinkii tiirk
~eden haberi yoktu. Fakat o gece 
pek memnundu. S1k1 s1k1 elimi sl· 
k1yordu. ihtimalki Fred'in elini 
de ok,uyordu. 

Gece 
Ivonne: 

yansma 

- Bana bir sigara veriniz, dedi. 
lkimiz de ayaga f1rlad1k. Fakat 

signra kalmamifh. 

- Kuzum, si.gara bulunuz, i~ 
meden edemem. 

Fred yiiziime bakh. Yerimden 
k1m1ldamad1m. 

- Git al, dedi. 
- Yagma yok ! Sen git. 

Fakat ikimizde de otekini Ivon
ne ile yalmz buakacak goz yoktu. 

Biz ~eki~tik durduk. Nihayet 
Ivonne: 

- Siz delisiniz ! Dedi. Ben gi .. 
deyim bari . . . On dakikayn kadar 
gelirim. 

Fred ile ben, sigara almaga k1z1 
yollad1k, diye i~imizden biraz st· 
k1lm1~trk. Onu beklerken Fred 
tiire dair bana bir konferans ver· 
mege kalkti. Vakit gc~ti. Ivonne· 
den ses yoktu. Sabahm dordiinde 
arbk k1z1 merak etmege ba~lam1'· 
hk. 

-V.Ji.:f. 

Mcralnm1z ii~ gun sonra zail 
oldu. {::i.inkii gidip lvonne'yi al
mak i~in para laz1md1. Bunu an· 
cak ii~ gun sonra tedarik edebiJ .. 
mittik. Cok fiikiir, bir kazaya ug· 
ramnm1,h. S1hhatte idi. Y almz, 

yamm1zdan ge~erken bize selii.m 
bile vermedi. Ciinkii, tammad1g1· 
m1z bir delikanhnm kolunda idi .•• 

Hikli.yeci 

idi. Ben nete getiriyordum, Fred T IF 0 BIL 
zarafet. Ve ikimiz birden de para! Dr. IHSAN SAMI 
~iinku elimize pek az para gc~- 'l'ifo vo parat1fo Jiastahklarma tutu\· 

kl b b d. · d mamak i~ln ag17.clan ahnan tif o hnp-
me e era er lftmiz en, hrna- land1r. Hi<; rnhats1zltk vcrmez. Herkes 
g1m1zdan artam lvonnea yediriyor- .. _. alabillr. KulUtiU 65 Kr. --• 
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istiklil Lisesi DirektOrliii'iinden: 
1 - Ilk, orta ve Jise k1s1mlanna. yab ve giindilz, k1z ve erkek talebe kaydma devam olunmaktad1r• 
2 - Kay1t i~in her aun saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. . . 
3 - 1stiyenlere, kay1t ,artlar1n1 bildiren ogrenekten bir tane paras1z olarak gonder1hr. 

~ehzadeba§I Polis karakolu kar§ts1nda. T elefon : 22534 

"'z:._ ______ ,,0 o, D AN1<A,,. , 

Cok sevllen HAYVANLAR 
ALEMl'ne e' nefls blr kltap 

Bat atr1lar1na ---• 

.~· H A ·s 
' KALMiN YERYUZU 

GOKYUZU l====-=·~hn•z:.:=:== 
. Be1ikta1 1 

Yazan: 
FAIK SABRI DURAN 

Ostiinde ya~ad1g1m1z diinyay1 
ve gokyiiziindeki kom~ularnu, 
bo~luga serpilen nihayetsiz alem· 
leri, Yeryiizii ve Gokyiiziiniin 
biiti.in acayipliklerini ogreten nefis 
bir kitap. 

lliiyiik kitada 232 sahife -
280 resim - 8 renkli levha 

Agnca 4 tablo -
Fiyeti : Her yerde 150 kuru1 

-
Ta~ra i<;in aynca posla paras1 aim· 

maz. Para yerine posta pulu kabul 
edihr. 

AK$AM N~RtYATI 

Satll1k lnglliz yatak 
odas1 

Tekmil masif akaju lngiliz 
yap1s1: 2 karyola, 2 komodin, 
aynah ve ~ekmeJi gard1rop, 
~ekmeli bir tualel "Alqam,, 
gazetesi ilao memuru Nured
dinemiiracaat. Telefon: 24240 

Selanik Bankasi 
Taribi tesisi : 1888 

.. ·-
/dare merkezi : 

iSTANBUL ( 6alata) 

Tiirldyedeki ~ubeler: 
ISTANBUL, (Galata Yeoicami) 

iZMtR. MERSiN 

Yunanistandaki ~ubeler: 

SELANIK, A T1NA, PIRE 

Her nevi Banka muamellll 

DIKI' YURDU 
Talebe kayds a~1kbr. Bi~kl 
dikiJden ba1ka fapka, ~i~ek, 
ko11a ve boya i~leri de ogre• 
tilir. Ayri ilcret almmaz. Aka· 
retler N. 64. Telefon : 43687 

~ark Demiryollar1 
Istanbul Yoresi • Ki§ 

Servisi 
Istanbul Y6resl trenleri K11 

servisinin 7 Birinci Te~rin 1935 
~iinll ytirurlUge airecegi SayJD 
Elgline bildirilir. 

llanlara bak1lmas1 rica olunur. 

Istanbul, 4 B.Te§rin 
1935 Direktorliik 

UmumEmlak 
Acentesi 

Bah~ekap1 T A~l:iAN No. 29 

EHVEN $ERAITLE 
A 

EMLAK .iDARESi 
KiRALIK AP ARTIMAN 

EMLAK . 
ALThl ve SA TIMI 

TELEFON: 20307 

ADEMI IKTIDAR 
ve 

Bel gevtekligine 

HORMOBiN 
TafsilAt: Galata Posta kutusu 125~ 

Beyoglu askerlik §Ubesinden: 
Orduda istihdam edilmek iizere ehli

yetli makinistler iicretle almacakhr. Bey
oglu il~ebayhk mmtakasmda oturanla

rm Beyoglu askerlik i;ubesine ai.iratle 
miiraeaat etmeleri olµnur. 

Istanbul 3 ilncii icra memurlugundan: 
I - 0~ yeminli erhab1 vukuf tarafm· 

dan tamamma ii~ bin yiiz lira k1ymet tak· 
dir .edilen Oskiidarda Altuni zade<le Os· 
maniye mahallesinde miitevelli ~e~mesi 
sokagmda eskii 5 yeni 5 / I, 5 / 2 numara· 
la zemini ~imento do,eli ve hayvanatm 
yatak yerleri ah,ap yemlikleri 4itimcntolu 
belediyenin ~eraiti fenniyesine gore ya· 
p1lm1~ ( 125,5) 2 kagir ah.tr. yanmda sa· 
la~ ve hir odas1 olan samanhk ve bir ko· 
ridor iizerinde iiy oda bir mutfak. bir he· 
la ve bir gusulhaneden ibaret muhtac1 ta· 
m.ir akS'ami mevcut ( 71 ) bir kat hane. 

2.3 - Yeminli erbab1 vukuf tarafm
dan 2 75,4 lira k1ymet takdir edilen ayni 
mahalde, yeni 5/ 6 numarah (918) M2 
sahasmda i~inde muhtelif meyva aga~-
1-an bulunan bah~e. 

3-3 - Y eminli erbab1 vukuf tarafm
dan (550,80) lira k1ymet takdir edilen 
ayni mahal ve sokakta eski 5 ve 4 harita 
numarah ( 1836) M2 arsa. 

4.3 - Yeminli erbab1 vukuf tarafm
dan (275,4) lira k.1ymet takdir ed..ilmi~ 
olan ayni rnahal ve sokakta yeni 5/3 No. 
lu (918) M2 Arsa. 

5-3 - Yeminli erbab1 vukuf tarafm· 
dan ( 459) lira k1ymet takdir edilen ay· 
ni mahal V·e sokakta yen1 1,3,5 numarada 
(918) M2 .. sala~ ocak mahalli mevcut 
k1r kahvesi. l~bu gayri menkullerin tama· 
m1 ac;1k arthrmaya konulmustur. Sat1s be
deli pe~inen odenir. Arttir~aya i~ti~ak. 
edeceklerin gayri menkulu~ muhammen 
k1ymetinin yiizde yedi buc;ugu ( % 1, I /2) 
nisbetinde pey ak<;as1 veya milli bir ban· 
kamn teminat mektubunu tevdi etmeleri 
laz1md1r, mi.ilcrakim verg:i, tanzifat ve 
tenvirat resimleri ve va'luf icaresi al1c1ya 
aittir. Birinci arthrma iic;iincii icra daire· 
sinde 11 I 11 / 935 tarib'ine musad..if pa
zartesi giinii saat f 4 ten 16 ya kadar 
yap1lacaktir. Arthrmada gayri menku· 
IUn muhammen k1ymetin.in % 75 ini 
bulmad1g1 takdirde en son arthranm te· 
ahhiidii baki kalmak iizere 26/ 11/935 
tarihine miisadif sah giinii ayni saat ve 
ayni mahalde arttumasx yiap1Iacakt1r. Art· 
tuma bedeli muhammen k1ymetin % 75 
ini bulmad1g1 takdirde arttmna 2280 
No. lu kanun hiikiimlerine gore geri bira· 
k1hr, jpotek sahibi alacakhlarla diger 
alakadarlann gayr.i menkul iizerindeki 
haklanm hususiyle faiz ve masrafa da.ir 
olan iddialannl evrak1 mi.isbiteleriyle 
yirmi giin ic;inde icra dairesine bildirme· 
leri aksi halde haklan tapu sicilliyle sabit 
olmadakc;a sahf bedelinin payla~masm· 
dan hari<; kahr1ar, ~artname sati~tan on 
be~ giin evvel icra dairesinde herkesin 
gorebilecegi yere as1lacag1ndan fazla ma· 
llimat almak isteyenler ~artnameyi tetkik 
veya 3 iincii icra dairesinin 935 / 289 nu
marah dosyasma miiracaat etmeleri ilan 
olunur . (15428) 

Dr. MEHMED iZZET 
Emraz1 dahiliye ve sariye mutehass1s1 

Muayenehane: <;agaloglu Nuruosma· 
niye caddesi No. 1 7 Baha Bey Apart1-
mam pazardan maada hergiin I 3· J 7 has
talanm kabul eder. '.;telefon: j)9J5. 

6 T e,rinievvel 1935 

Kiiltiir Bakanl1g1 Artt1rma 
Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan 1, San'at Okullar1 ~In 
makina, Avadanhk ve malzeme: 

Jahmin edilen Muvakkat 
bed el Jeminat 

1 - Elektrik Laburatuvar alat, makine ve 
malzemesi. 15.160 1.137 
2 - Tesviye, demir ve aga~ itleri i~in 32 aded 
muhtelif cim makina. 40.900 3.067,05 
3 - Tesviye, demir, dokiim ve aga~ itl•ri i!rin 
avadanhk ve muhtelif ciru ve mikdarda malzeme 13.572,60 1.017,95 

San' at okullar1 i~in satm ahnacak olan ve yukar1da yaz1h bu
lunan elektrik i.lat ve malzemesi, te&viye, demir ve aga~ itleri i~in 
makineler ve tesviye, demir, aga!r, dokiim itleri i~in avadanhk ve 
malzeme kapab zarf usulile 25/9/1935 tarihinde eksiltmeye konul
muttur. 

Saptanan giinde yap1lan eksiltmede yap1lan teklifler haddi la
yik goriilmediginden yeniden 45 giin miiddetle ilimna karar veril· 
~ittir. 

Bir numarada gosterilen ihtiya~larm eksiltmesi 11/11/1935 pa· 
zartesi giinii saat 14 de, 2 numarada gosterilen ihtiya~lann eksilt
mesi ayni tarihte saat 15 de, 3 numarada gosteri.len ihtiya~lain eksilt
mesi ayni tarihte saat 16 da Kiiltiir Bakanhg1 binasmda Artt1rma 
Eksiltme Komisyonunda yap1lacakhr. 

1 ve 2 numaradaki ihtiya~larm teslim miiddetleri deiittirilmit 
oldugundan umumi tartnamede deiitiklik yap1lm1thr. Her ii~ nu
marada gosteri]en eksiltmelere ait teklif mektublar1 ayni tarihte 
saat 13 de Komisyon Reisligine verilecektir. 

Eksiltmeye girmek isteyenler eksiltmeye konulan etyaya ait farl
n~eleri Ankarada Kiiltiir bakanhg1 Gere~ direktorliigiinden pa· 
rasiz alabilecekleri gibi istanbuld a Sultanahmedde San't okulu di-
rektoriilgiinde de gorebilirler. (6158) 2868) 

T ar1m Bakanlig1ndan: 
Memurin kanununun 4 iincii ve 5 inci maddelerindeki vas1f

lar1 haiz olmak tartile Bakanhg1miz yaym Direktorliigiinde kul
lamlmak iizere ingilizce ve Fam111zcay1 Tiirk~eye ve Tiirk~eyi bu dil
lere ~evirmege muktedir olan ve ileride arthr1lmak iizere f.imdilik 
ayda ( 125 • yiiz yirmi bet.) ilra iicret verilmesi tekarriir eden bir 
miitercime liizum basil oldugu evvelce ilan edilmitlir. Miisabaka 
giinii 23/10/935 ~ar~amba giiniil\e kadar uzahlm1,hr. Ankarada 
bulunan isteklilerin o giinii Bakanhg1m1z yay1n Direktorliigune ve 
!stanbulda bulunan isteklilerin ise Vilayet Ziraat Direktorliigiine 
ayni giinde ha~ vurmalar1 ilan olunur. (6199) 

I • I Istanbul belediyesl llanlar1 I · I 
Mikdari Cinsi 
90 kilo Kosele (70 kilosu sabunlu, 20 kilosu tokmakh olacak) 
20 » Vaketa (beyaz olacak) 

3 » Bak1r ve ke~i !;ivisi (niimunesi gibi) iki kilo ke~e bir kilo 
baktr 

3 » lngiliz ipligi (yar1m kilosu yumak) 
3 » Bak1r per~in ~1v1s1 maa pul (niimunesi gibi) 
1 » Beyaz ha~umu 

50 adet Satllyan (siyah) 
50 » Makine ignesi (Singer bilyiik ve kii~iik makine i~in) 
9 paket Biton raptiye (niimunesi gibi) 
3 » Dikit ipligi (siyah ii~ kollu yumak) 
5 » Makine ipligi (makara ve yumak niimuneleri gibi) 
3 » Kii~iik toka (niimunesi gibi) 

12 » Toka (8 No.) 
3 » Toka biiyiik (niimunesi gibi) 
2 » Dikif ignesi ( ~elik olacak) 
1 » Kii~iik toka (kopriilii niimunesi gibi) 

itfaiye miidiirliigii i~in laz1m olan ve yukanda cinsi ve mik· 
dari yaz1h bulunan 16 par~a malzeme a~1k eksiltmeye konulmut 
ihale giiniinde isteklisi bulunmad1gmdan eksiltme miiddeti 7- - 1 ci 
tetrin 935 tarihine uzatilmithr. $artnamesi levaz1m Miidiirliigiinde 
goriiliir. Eksiltmeye isteyenler 2490 No. Ii arthrma ve eksiltme ka
nununda yaz1h veaika ve 27 lira 50 kurut-luk muvakkat teminat 
makbuz veya mektuhile beraber 7 • 1 ci letrin 935 pazartesi giinii 
.saat 15 de daimi enciimende hulunmahd1r. (B.) (6082) 

* Ketif bedeli 963 lira 70 kurut olan Giilhane parkmm Saray-
burnu taraf mdaki .duvarlarile diger tarafta bulunan duvarlarm1n 
tamiri a~ik eksiltmeye konulmuttur. ~artnamesi levaz1m miidiirlii
.giinde goriililr bu iti almaya girenlerin fen iflerinden ehliyet vesi
ka11 almak ve 72 lira 28 kurutlulc; muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile heraber 7 /10/935 pazartesi giinii saat 15 de daimi encii· 
mende bulunmahd1r. (B.) (5766) 

* Karaaga~ miiessesah i~in liizumu olan 8 bin kilo benzin acrik 
eksiltmeye konulmu~.tur. Bu benzinlerin hepsine 1840 lira fiat tah· 
min olunmu' ihale giinii de isteklisi bulunmad1gmdan eksiltme 7 • 
1 ci te~rin 935 tarihine uzablmithr. ~artnamesi levaz1m miidiirlu
gunde goriiliir eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. h arthrma ve 
eksiltme kanununda yaz1h vesika. ve 138 lirahk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 7 /1 ci te~rin 935 pazartesi giinil 
aaat 15 de daimi enciimende bulunmahd1r. (6079) 
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Deniz yollan 
lfL!TMESI 

.A.MDt•lerf1 1tarato1 • l&prt'
ftL U861 - 81rktd Mt!l.._. 

Hu !'ti: li'140 

ISKENDERIYE YOLU 
EGE Yapuru 8 Birinci Te1rin 

SALi sDnft aaat 11 de laken- · 
deriyeye kadar. (6186) 

YAPURCULUK 
TORK ANONIM flRKETI 

fatanbul Acental1fl 

Llman han, Telefon: 2292S -TRABZON YOLU 
GONEYSU vapuro 6 birio· 

cl te1rin P AZAR 1aat 20 de 
RIZEYE kadar. 

THE TURKISH AMERICAI 
Shipping and Trading Co. 

Hayri • Araboilu ve teriki American 
Export Lines The Export Steamaip 

Corporation NEW - YORK 
Her on giinde bir Nevyork ile lima· 

n1m1z arasmda muntazam posta: 
Her ayin J 0, vc 25 inci giinleri New· 

York'dan hareket. -Yakmda New-Yorkdan gelecek va• 
purlar: 
Exmouth vapuru I 0 birinci te~rine dogru 
llselsior vapuru 18 birinci te~rine dogru 
Exminster vnpuru 5 ikinci te{lrine dogru 

Yakmda Nev • York. Fladelfiya ve 
Bostona i~in yolcu vc ef}'ayt ticariye 
alarak harekct edecek vapurlar. 
Exmouth vnpuru 13 birinci tc1rine dogru 
Exelsior vapuru 21 birinci te1rine dogru 
Exminster vapuru 8 ikinci te{lrinc dogru 

Kumpanya, mii{lterilerinin menafiine 
daha iyi hizmet ve fevkalnde seri poata
~r taktim emelile lakenderiye veya Mar· 
ailyad; aktarma auretile ve dogru kono• 
timento ile Nevyork i~in mezkur liman· 
ludan muayyen turihlerdc hareket eden 
ekaprea ve liiks vapurlanna yolcu ve Cf" 
yayj ticariye kabul edeoektfr. 

Bu vapurlar Amerikamn dah.ili vo 
hiitiin vilayetleri ile Kanada, Golf, 
Meksika ve Loa Angelos ile San Fran· 
aisko Seattle vesairc btitiin Hmanlar ii;.in 
dogru Kon~mento ile c"yayi ticariye ka· 
bu! eder. 

Fazla tafsilat i~in Calata'd:a Tahir han 
ii~iincu knt Hayri • Araboglu ve feriki 
miiracaat T d: 44991-2-3 ( 134 5 1) 

KODAKl 
Verikrom 28° 
ROLFILIM - FILJ\1P AK 
HER MEVSIM ICIN 

HER 8UN ICIN 

HER SAAT l~IN 

Herkesin Filmi 

Finlandiya 
,S&kuf e Nibal 

Dilimlzde ~1kao en yeai 
Gezi 

EtDd 
KtUtur 

Yaz1s1 
Kitap~1l1rdan aray1n1z. 50 kuru1. 

~- H0SEIYN CAHID _,_,,_ 

Fikir Hareketleri · 
to• cl ••r••• dD11 ~1kt1 

5 T. e•Yel 1935 - Cumarteti 

lc;tNDEKILER: 

Marx"da eaaala tezattar (Charles 
Turgeon) - Zamanm ahlik deii
tlkliiinin kaynaklan (Juuen Benda) 
- Metrutiyet hahralan (Hiiaeyin 
Cahid Yal~) - E..li ramanlarda 
cEconomie Oirigee> (Henri De· 
cugia) - Bu,Uniin aahipleri: Goe• 
ring (Henry de Zogheb) - Mat• 
buat hayati eBay Sedat Simavi> 
(Hilaeyin Cahid Yal~m) - Gue
Peou' dan h~lar (Tatiana Tcher· 
navina) - Diitiinccler - Kii~iik 
notlar - )"arihi fakralar. -Fiyeti her 1erde 10 kar..-r. 

Harita Genel Direktorliigii Sat1nalma 
Komisyonu Reisliginden: 

1 - Muhammen bedel (16000) lira Harita Genel Direktorliiiii i~in 
bir aded matbaa Ofzet makioe1i kapab zarfla e.luiltmeye kon· 

mu9tur. 
2- 1haleai 23/11/935 cumarte1i aiinii 1aat (9) dad1r. 
3 - .$artname Harita Genel Direktorliigu Sattnalma Komiayonun· 

dan para11z verilir. 
4 _ Eluiltmeye girecekler (1200) lira kanuni ilk inan~ veya mak· 

buzlarile 2490 1ay1h kanunun 2 ve 3 cii maddele~nde ya21h 
veaaikle birlikte teklif mektublar1n1 ihale aaatinden bir aaat 
evvel Cebecide Harita Genel Direktorliigii Sahnalma Ko-
miayonuna getirmeleri (2849) (6121) 

Yiiksek Bal1k Enstitiisiinden: 
Yiiksek Bahk Enstitiisii ihtiyac1 i~in a~ik eksiltme u1ulile iha· 

leai evvelce ilan edilmit olan 600 klio benzinle ihale giinii olan 
2/10/935 tarihinde istekli zuhur etmedigi i~in ihale 16/10/935 ta· 
rihine birak1lm1tbr. Muhammen bedeli 204 lirad1r. Muvakkat te

minat1 15 lira 30 kuruttur. lsteklilerin yukarida yaz1h tarihe rasth
yan pertembe giinii saat 15 de Vilayet muhasebeciliii sahnalma 
komisyonuna miiracaatlan. ~artname Balta Limanmda kain Enati-
tii ldare memurlugundan verilir. (6214) 

Giimriik Muhafaza Genel Komutan
l1gi Istanbul Sat1nalma Komisyonundan: 

1 - Deniz vasitalan i~in satm ahnacak 210 ton birioci ve 28 
ton ikinci nevi benzinin 28/10/935 pazartesi giinii saat 11 de kapah 
zarfla eksiltmesi yap1lacakhr. 

2 - Tasmlanan tutar1 birinci benzinin 75600, ikinci benzinin 
9240 olmak iizere 84840 lirad1r. 

3 - ~artname ve evsaf Komiayondan 425 kurut mukabilinde 
ahnabilir. 

4 - lstekliler o/o 7,5 tutaklar1 olan birinci benzin i~in 5670 ve 
ildnci benzin i~in de 639 lirahk vezne makbuzu veya banka mek
tublar1m teklif mektublan ve kanuni veaikalarile hirlikte saat 10 da 
Komisyona vermeleri. (6068) 

Milli Saraylo.r mildiirliigiinden: 
I - Dolmabah~e 1araymm bir kum1 i.izerindeki kurtun lavhalari

mn ve biiyuk salonun deniz cephesindeki korkuluk, ailme ve 
kabartma1arin tamirleri a~1k eksiltmeye k~nulmuttur. 

2 - Y apalacak it in tahmin bedeli dokuz bin dokuz yiiz dokaan alti 
lira kirk bir kuruttur. 
3 - Bu tamirata miiteallik birinci kepf cetveli ile tartnamenin bi· 

rer suretleri pazardan batka her gun Dolmabah~ede Milli 
Saraylar Miidiirliigii kaleminden ahnabilir. 

4 - A~1k eksiltme birinci te9rinin on aekizinci cuma giinii saat on 
befde Milli aaraylar Miidiirliigii binaamda yap1laca.kbr. .. 

5 - Muvakkat teminat yedi yiiz elli lirad1r. Bu teminatm eksiltme
\ lin yap1lacag1 saatten bir aaat evveline kadar Mal1and1gma 
yahnlmit ve makbuzunun eksiltme komisyonuna verilmit bu
lunma11 laz1mdir. 

6 - Ek1iltmeye girecek olanlar Ticaret odasma kayith bulunacaklar 
ve timdiye kadar hatka yerlerde yaptiklar1 tamirat itlerine 
dair elde ettikleri vesikalarla bu veaikalan gostermek auretiyle 
Milli aaraylar Mimarmdan ayr1ca alacaklan fenni iktidar t•· 
hadetnamesini muayyen giin ve saatten bir aaat evveline ka· 
dar eksiltme komisyonuna tevdi eyliyeceklerdir. (5921) 

ista11bul Srhhi Mii.esseseler 
Arttrrma Eksiltme Komisyonundan: 

Heybeliada Sanatoryomuna Ekmek 14,000 - 15,200 
» » F rancala 7,500 • 8,200 

Haydarpaf& Emraz1 Sariye 

Tahmin Muvakkat 
Fiati T eminatt 

L. K. 
10,25 116,85 
14,50 89,18 

Haataneaioe. Ekmek 17,300 • 18,660 10,25 143,46 
Yukauda yaz1h S1hhi miiesseselerin ekmek ve francalasina bi

riod a~ik elailbnede hi~ bir iatekli ~ikmad1gmdan ikinci a~ik duiltme· 
leri olbaptaki f&rtnameleri ve~hile ve 16 Birinci te9rin 935 ~ar· 
f&Dlb& ,Unii aaat 15,30 Cagaloglumda S1hhat Mi.idiirliigii binasinda
ki Komisyonda yap1lacaktrr. Mikdar ile tahmini fiat ve muvakkat 
garantileri hizalannda yaz1lm1,tll'. ~artnameler para11z olarak 
komi1yondan ahnabilir. 

lsteklilerin gireceii eksiltmeye yeter muvakkat Garanti makbuz 
veya Banka teminat mektubu ile 2490 1ay1h kanunda yazih beige 
ve 935 Ticaret oda11 vesikalariyle belli 1iin ve aaatte komisyona 
1elmeleri. (6217)' 

Posta T. T. istanbul Telefon 
Direktorlilgiinden: 

Dlrektarlnk Ye 1ubelerl f~in Kad1koy Yeya Y edikule Gazhaoeleri 
iatihaalibndan 35 ton kok komUrllnUn 15/10/935 gUnOoe milaadif 
Puarteai 1llnll aaat 15 de pazarhjt yap1lacaktar. 

1.teklilerin prtnameyi 1armek ve pazarl1ga girmek Ozere temi
aat J>¥alarile blrlikte T abtakalede Telefon DirektorlOifl utmal .. 

Sahife 11 

Kapah zarl usulllt) ekslltme 

Naf1a Bakanbg.ndan 
1 - Eksiltmeye konulan it .. Frat nehri fizerinde Malatya VilAye. 

tinde llt~ Ye Erzincan Viliyetinde Kemah Deuiir kopriileri ln1aabdar. 
ln1aabo ke1if bedeli 48147.50 liracLr. 

2 - Bu f1e aid oartnameler ve evrak 1unlarcLr. 
A - Ekailtme tartnameai, 
B - Makaorele projesl, 
C - Nafia lperi 1eraiti umumi1eal, 
D - Tesviyel Tftrabiye ,So1e ve klifr in~aata dair fenni prtoame, 
E - Betonarme bUyUk k6prlller hakkmda fenni 1artname, 
F - Ke§if bOIAaa cetveli, 
G - Proje. 
lateyenler bu t•rtnamelerl ve enaln 241 ~uru1 bedel mukabilinde 

Nafaa VekAJeti .$01eler Relalijinden alabilirler. 
3 - Ekailtme 18/11/935 tarlhiode Pazartesi gDnO aaat 16 da 

Ankarada Naf1a Veklletinde ,Soseler Rei1ligi D.airesinde yap1lacaktir. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacakbr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek l~in Jateklinin 3611 lira 6 kurat mue 

Yakkat temioat Yermeai, buodan batka qaltdaki Yeaikalan hail 
olmaa1 l4z1md1r. 

1 - Ticaret odasma kay1tJ1 bulundutuna dair vesika, 
2 - 1ateklilerin yapm11 olduklar1 l1lere aid vesikalara ihale

dcn en az o, rfio evyeJ risstererek Nana Vekaletinden 
alacaklar1 ebliyet veslkUI. 

6 - Teklif mektuplari yukar1da O~UncU maddede yaz1la aaatten 
bir saat evveline lcadar ~oseler Reialigi daireaine gotUrilerck Ek· 
ailtme Komisyonu Reisliiine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Poata ile gonderilecek mektuplann nihayet U~Uncil maddede yauh 
1aate kadar ielmio olmas1 ve d11 zarf1n mllhtir mumu ilc eyicc 
kapablm11 olmas1 1Az1mdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. "2703,, .. 5826,, 

Avrupaya talebe gonderilecek 

Maden Tetkik ve Arama 
Enstitiisiinden: 

1 - Maden Miihendisliji tahail etmek iizere Avrupaya miisabaka 
ile aekiz talebe gonderilecektir. lsteyenlerin atai1daki tartlan 
haiz olmalan la21md •• 

A - Turk olmak. 
B - Maden oca.klannda ~ahtabilecek kabiliyette ve 11hhati tam 

olmak, «Sihhi muayene Ankarada yaptirilacakt1r. 
C - Lise mezunu olup Fran11zca, Almanca, lngilizce dillerinden 

biriaini okuyup yazabilmek. 
D- Yq1 on aelrizden •tai• ve yirmi be9ten yukan olmamak. 
2 - Miiaabaka imtiham Ankarada Maden T etkik Arama Ensti

tiiaii.nde 9 Tetrinievvel 935 tarihinde yapilacakbr. A~1lacak 
mii1abaka imtihamnda muvaffak olmakla beraber gonderile
cek talebelerin ihraz ettikleri derece itibarile ilk sekiz arasin• 
da mevki almalan liz1md1r. 

3 - Tah1ile gonderilecek olanlar ileride tah1il miiddetleri kadar 
mecburi bizmete tabi olduklanndan bu hu1u1ta vesair miikel· 
lefiyetleri ba1duncla bir taahhiitname verecek ve bunun 
i~in mute her bir kef ii roaterecektir. 

4 - lateyenlerin: 
Niifu. biiviyet ciizdanin1 biianiihal varaka11n1 mektep ,.aha· 
detnam~ini Yeya bunlann tasdikli auretlerini ve dort k1t'a 
fotoiraf1 ile dilek~elerini 7 Tetrinievvel 935 akpmma kadar 
Ankarada Maden T etlrik ve Arama Enatitiiaii Genel Direk· 
torltiiune gondermit olmalar1 ve 8 Tetrinievvel 935 tarihin
de yap1lacak 11hbi muayenede haz1r bulunmalan laz1md1r. 

(2795) (6033) 

GiJzel San'atlar Akademisi 
Direktorliigunden: 

1 - Akademimlz Mimarl ~ubeslne liae olguoluk s10acm1 verenler, 
2 - Realm, Heykel ,Subesine Orta okul mezunlan. 
.5 - Tezyini sao'atlar ,Subeaioe Orta okul mezunlariyle mmtaka 

ertik okulu, OskUdar ve Sel~uk laz ertik okulu mezuolan ahn1r. 
3 - Kayat 11i Birinci te1rin ba11ndan 14 fine kadard1r. Mimarl 

• ve te1yioat 1ubelerine bu tarihden aoora talebe abnmaz. 
5 - Kaydolmak lateyenlerin a1aj-Idaki belgelerle birlikte her 

1no ogleye kadar Akademl ldareaine bat YUrmalon. 
A - Direkt6rlnge yaDh pulla dllek~e 
B - Sagbk ve qa raporlan 
C - Nnfu k&jlda 
D - Eyi haliDi 161tereD belie 
E - Alb adet kartonam fotolfaf 
6 - Mimarl ve tesylaat 1ubelerine 1irecelderiu kabal 1ma~ 

14/Birioci teirio/935 pazarte1i ,Onl aaat 9 da 11p1lacakbr. ..6038,, 

Istanbul Liseler Artt1rma Eksiltme 
Kurumundan : 

Kurumamuza baila Dart okalun 14, 700 klloluk 11deyafl kapaJI 
zarfla yap1lacakbr. BedeU mahammeni 11,466 llra olap Uk temlnai 
859 lira 95 kuruttur. Ekailtme 14110/935 paurte1I rilDI aaat 15 cl• 
lataobul Knltllr Direkt6rl6ii1Jade toplanao karumda yapilacakbr. 

1atekliler 2490 aayab kauuna 1&re kapab teklif mektuplann1 beJl..I 
aaatten bir aaat evveline kaclar kuruma Yermelerl Ye 1artnumeJI 
prmek Inn Kurum Seknterlijiad• atremaeleri ilia olanar. 
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I 

AD.A.PAZABI 

TORK TiCARET BANKASI 
I 

I 

Kuponlu Vadeli Mevduat usulile: 
I 

I 

Size en saglclm ve zahmetsiz: 
I 

bir gelir temin etti. 
1 - Faizinlzl her ay1n birincl gUnU Bankan1n her hangi blr 

$ubesinden a/abllirslniz. 

2 - lstersenlz gerek faizlnlzl, gerek vadeslnde ana paran1z1 
$ubelerlmiz Uzerine ba$kas1 nam1na masrafs1z havale 
veya ~ek alablllrsiniz. 

3 - ihtiyac1n1z olursa vadeslnden evvel ana paray1 slzln /~In 
~ok mOsaid olan farllar dah//lnde Bankan1n herhang/ blr 
$ubeslnden l41smen veya tamamen gerl alabillrslnlz. 
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ist. Gayrl Miibadlller Komisyonundan: 
0. NQ. Semti v~ mahallcti 

2 715 Beyoglu Firuzag~· 

4871 Silivrikap1 H ac1 Piri 

4920 Erenkoy 

5151 Kuzguncuk 

5418 Balmkoy Y enimalaalte 

5689 H eyb eliada 

5722 , 
5793 Kuzguncuk 

5971 Y e,il'lcoy Koyi~ 

5979 ';'{ e~lkoy Koyic;i 

6356 Biiyi.ikada Karanfa 

6658 Biiyiikada Nizam 
~ .. 

7258 Ortakoy . 
7263 Erenkoy Bostanc1 

69 71 T arabya 

Sokag1 Emlak No. Onai n hi,.eai Hw.e,.. c&re ••· 
bammen K. 

A ga hamam1 ve Liva E. 68-70-72 Kagir ve ah~p iki 300 a~1k arttmna 
Y. 70-72- 15-17. hanenin ve altmda iki 

diikkanm Rukiye hatun 
vakfindan olan mahal
linin 2 7 / 2 5 6 ve Sarac; 
Siileyman va kf mdan olan 
mahallin 12/ 256 His. 

Aga~ Kakan mektep aoli. E. 39-41 918 7 metre bostan ve 3 700 kapah zarf 
ve hac1 Piri cad. Y. 5 7-59-61 ik:i ah,ap hane 

<;atalc;e,me 

Hac1 Kaymak 

E. Turgut 
Y. Finn 
Kuyubati 

E. Kuyuba111 
Y. Ulukbey 

E. 16 Mii. harita 28 

E. 28 ":{. 35. 

E. 135-137 
Y. 27-29 

E. ve Y. 3 

E. ve Y. 7 

Y. Hac1 Kaymali 
Y. lcadiye hamam ve 

E. 110 

Takkeci Mahallen 34 barit.i 537 
E. Fmn ve Ayazma 11 -12-15 
Y. Y efilkoy Jcayden 
fmn ve cam ozu 9-11-12 

E. Rum kiliseai 
Y. Miras yedi 

E. Karakol 
Y. Kolba,1 
Nizam cad. 
Gii rcii oglu 
<;atalc;e,me 

Mahall en 
22 / 1-2 

Y. 27 

Y. 33 
E. ve Y. 31 

16 Mii. hari ta 46 

155 metre a rea I I 0 ac;tk arttmna 

I 71 metre area I 71 > 

Ah,ap kagidki ha· 950 > 
nenin 2 2 I 72 His. 
Ahtap hanenin I / 2 l 90 > 
Hit. 
Ah,ap hane 450 > 

Kagir han.e ve arsamn 675 • 
1 / 2 His. 

Babc;eli ah, ap hane 

Ah, ap h ane 

Bahc;eli ah,ap hane
nin 1/ 4 

345 metre ana 

Bahc;eli eh~mp hanc 

15 5 metre a rsa 

290 • 
370 • 
190 • 
210 > 

275 , 
110 > 

E. Komiirci.ioglu Beyoglu 
Y. $alc1 

E. 14 mii. Bah~eli ah,ap h ane
Y. 12 nin 5/ 7 H is. 

1080 kapa h zar 

I 

Yultarda evsaft y;mlt gayrimenkuller on giin mi.iddetle 11att,a c;1kanlm1,hr. lhaleleri 16/ I 0/ 935 tarihine tesadiif eden ~ar-
p mba gi.inii saat on dorttedir. Satt, miinhas1ran gaynmiibadil bonosiledir. 

6 Te~rinievvel 1935 

Zevcinin a,k1n1 muhafaza 
iqin miicadele ediyorl 

Me,hur b ir ainema y1ld m; c:hi~ bir 

erkegi muhafaza i~in miicadeleye giri~· 

mek zahmeti degmen diyor. Halbuki. 

birc;ok kadmlar b u fikird e d egildirler. 

Onlar, zevclerinin ba,ka kadmlar iize

rindeki dikkat nazarlannt kemali ha,. 

yetle takib ederler. Fakat bunlar ayna

ya bakarak b iraz da kendi kabahatlcri 

oldugunu biliyorlar mt? . 

Bir. erkeginL beyaz ve yumu,ak bir 

cildi, taze ve gene bir teni takdir nazar· 

larile seyretmesi p ek tabiidir. Bir kadm, 

yiiziiniin buru,tugunu, giizelliginin sol· 

dugunu go riince evvda zevcinin na· 

zari dikkatini celbedecek bir gene k1z 

tazeligini iktisab etmek i;aresinc teves

siil etmclidir ki, bu, hali haztrda her ka-

dm i~n kolay ve miimkiindiir. Her ak

~m yatmazdan evvel yalmz pembe ren

gindeki Tokalon kremini kullanmtz. 

Siz uyurken ensacm1z iizerindc icrayi 

tesir ed t> rek yiiziin zay1f di.iiJmii~ adcle-

lerini kuvvetlendirir, buru~uklan gide• 

rir ve cildi gencleiJtirir. Sabahleyin yiizi.i

niizde husule gelen \l&Yani hayret tebed· 

dulii nazari takdirle seyrediniz. Giindiiz· 

i~in .beyaz rengindcki (yagsiz) T okalon 
kremini kullammz. 

Bu krem 'miinbesit mesamah ~nklat· 

tmr ve biiti.in siyah benleri kaybettirir. 

Bu genclc~me tedavi tarzt saye11inde 

zevcinin a~kmt yenid en kazanmaga 

muvaffok olmu~tur. 

Tiirk Hava Kurumunun 
Biiyiik Piyangosu 

$imdlye kadar blnlerce kl,lyl 
zengin etml,tlr 

19. cu tertip 6. c1 ke~ide 11 T. Evvel 1935 tedir 

Biiyiik ikramiye: 200.000 Lirad1r 
Ayr1ca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 
10.000 llral1k lkramlyelerle beherl 50.000 

llrahk lkl mUkifat vard1r. 

ANKARA LOKANTA ve BiRAHANESi 
Birkecide Jstasyon kO~esinde yenl Ankara Lokanta ve Blrabanesinde on 

ki~lden mnrekkep ulusal mu~iki heyetl her gece saat 18 de icray1 ahenk 
etmektedir. li;kiler ve mezelor rekabet kabul etmei dereceue ohvendtr. 

SKODA OTOMOBiLLERi 
· Her nevi mot<Sr ve makinelerioin saglamhgile biitiin dunyada 
yllksek tohret alml!J olan SKODA fabrikalarm1n yeni otomobil 
modelleri Taksim Bah~esi yanandaki Grand Garaj'da te1hir edil· 
mektedir. Gayct ftk, zarif ve ucuzdur. Denzin sarfiyab pek ~ok 
azd1r. 4 galon bcnzin ilc 220 kilometre yol yapar. 

II ALQE Lokanta ve Blrahaneal, EmlnOnD 
"~ Valde han1 l~lnde, Noter yan1nda No.t7 

7/10/986 Tabldot K1hi; bab~1 fmn, etll ayte, revani 80 X. 
8 ,. Pilii; dolma, barbunya, tulumba SO ,. 
9 h ,, Beyin tavas1, bahcttvan kOt'tesl, kavuo 80 " 

10 " ,. Pathcan kebab11 plllv, kay81 kompo1to BO ,, 

Aktamlara bol ve nefis mezelerle ucaz mqrubat 

lST ANBULDA : 

Bomontl $i$e Blras1 
MU•t•rllerlnln kazand1klan mllllatatlar : 

56534 No. 100 Lira 
69241 ,, 60 

" 65246 " 30 " 
MOkAfatlanm almak azert aumaralar hamlllerlnln en 1•<1 SO Eylal• 

kadar ~lrkete mnracaatlari rlca olunur • 

Hariciye Vekiletinden: 
Hariciye vekaletine timdilik 80 lira llcretle mllaabaka ile fran-

11zca blr daktilo ahnacakbr. M01abaka Ankarada Hariciye veklle
tinde 11tanbulda Anadolu Ajao11nda 11/10/935 Cuma gOnll saat 
3 de yapdacakbr. Taliplerin hiisntihal ve1ikalarile s1bhat raporlanm 
ikamet1ih adreslerini havi dilek yaz1larm1 6X9 eb'ad1nda ilcifer 
fotografla birlikte T e,rinievvelln 4 ne kadar Ankara Hariciye ve
klleti Zat ifleri Dairesl ,Sefliiiae tevdi eylemeleri ilin olanar. 


