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'' Yakında gene geleceğiz ! ,, 
Habeşler Makal/eden çıkarken 

fehrin duvarlarına böqle uazmışlar 

Taşkömür ton başına 
130 kuruş ucuzluyor! 

Fakat, bu ucuzlatış 
işçi ücretlerinin indi
rilmesine vesile itti-

Italyanlar Gorahai kasabasını da aldılar, bütün 
cephelerde hücuma geçiyorlar 

haz edilemez . 
Mısırdaki lngiliz tayyareleri 2000 i geçti 

Iran - Efganistan 1 

lran ile Ef ganistan arasındaki bir 
lı111r anlaşmamazlığma niha~et ,·er · 
~için her iki memleket tarafından 
~kirenin hakem yapıldığı, bu iş için 
'"ftJte bir zaman eYnl General 1',ah
~din Altay ile birlikte biı- heyetin 

4 
Itır Yerlerini tetkik ettiği mallım -

.:· lranda çıkan (Teheran) gazete
~ de okuduğumuza göre Türk hakem 
ıııı......_etlnin verdiği rapor lran parla -
~!-unda müzakere ve tasdik edil· 
~· Bugünlerde Iran - Efganis
~ IDur bölgesine gidecek olan bir 
f.tr 'lllia1on Türk hakem heyetinin gös
Jeıt.clitı noktalar üzerine sınır işaret
~ i koyacaktır. Böylelikle uzun za
b...ı!~rdanberi ara sıra lran ile Ef · 
~ arasında dostluk miin:ıse · 
~i gölgelendiren bu anlaşma . 
,._: ortadan kesin olarak kalkmış 

tır. i 

tarihi olarak 14 ikinci tefrln ta -
rihi tesbit olunmuıtur. 

Bugün imparator laveç heye • 
ti subaylanna niıan vermİ! ve hu 
münasebetle prens Makonen bir 
nutuk göylemi§tir. 

!TAL YANLARIN 41 NUMA. 
RALI TEBLIGI 

Roma, 9 (A.A.) -41 numara
lı ltalyan resmi harp tebliği: 

lkinci kolordu cephesinde bir 
İtalyan keıif müfrezesi Akıum ile 
Takazze arasında bir Ha'be! müf
rezesi ile vurutmut ve Habe§leri 
teslim olmaya mecbur etmiftir. 

Fitanza.ri Gabre Nandin ismin
tfekiHaıbe§ ıefi askerleri ile bir -
likte İtalyan kumandanlığının em• 
ri altma geç.mittir. Adiet mmta -
kası tefleri, ayanı ve papazları ar 
ıı tabiiyet etmişlerdir. 
Şark ovaıında İtalyan Danakil 

ko\!!:!~Jüne clv~e -rek Tal'llllf ~: .. ' .. 

!te, lran ile Efaanistan gibi iki kar -
• ...; ıt...+ ..... , .. t JITSICmulalrf 1u•rh::ın. Malralle'ye vali tavin eJilen 
.. aaJ&paamazlJlm Jiali"mııCRıtıa_.,..,.___~, Rca-cilii"ii" 

Addis - Ababa, 9 (A.A.)" _ Tayyare kuvvetleri, son günler-

Hauvar • Diredua demir yolu hat deki hareketlerin hazırlanmasına 
tınm şimal ve cenubunda istih - ve icrasında mühim surette yar -

Ekonomi bakanının önemli 
bir yayımı Bay CelQI Bayar, 

Ankara, 9 (A.A.) - Taşkömür fi· 
yatları 15 son teşrinden itibaren ton 
başına 130 kuruş tenzil ediliyor. Hü • 
kumet kömür havzasının bir elden i· 
daresine karar Yerdi. 

Ekonomi bakanı Bay Celil Baya • 
rın alakadar ''aliliklere bugünkü ta 
rihli yolladığı tamimi önemi dola • 
),sile aynen alıyoruz: 

1 - :Maden kömürü maliyeti üzeri· 
ne yapılan incelemeler bugünkü şe -
raitin, bugünkü fiyatlarda ton başına 
130 kuruş tenzilata imkan verdiği ka· 
naatine dayanmıştır. 

ırnmür maliyetini alAkadar eden 

bir kısmı tedbirler için bir kanun Ji .. 
yihası hazırlanarak Kamutaya sunu -
Jacak ve onaylandığı takdirde o nis • 
bette yeniden tenz!lAt yapılacaktır. 

2 -15 son teşrin 935 tarihinden iti
baren Ereğli kömür haw.ası liman ,.e 
ağızlarından fop teslim fiy~tları a • 
şağrdald şekilde olacaktır. 

A - Kriple kömürl<'ıin tonu ~so 
B - 18/50 ,, ,, 818 
c - 10/18 " " 8!.' 
D - 0/ 10 ,, ,, 690 

Kuruş 

'(Sonu Sa. 6 Sü .. 3) 

Kadın işçiler geceleri 
çalıştırılmamalı ! 

Bu bahis üzerinde Sanayi birliğinin 
düşünceleri yerinde değildir 

•a~ için ytirekten sevfnllecek bir 
~dir. Fakat böyle kutlu bir ha · 
ı..~ Türkiyenin arabuluculuğu ile 
~t nk etmiş olması sevincimizin 
't.;at yüksek olmasını intaç eder. 
>ttt • hükGmeti ve Türk hakem he • 
,111 •ın ayrı bir şeref hissesi olan bu 
'''1ılayı memnuniyetle ka~·deder • 
•an bu hayırlı işe uzaktan n yakrn
>ab flrili olan, doğrudan doğruya ve 
-~rı Ut dolayudle yazife görmüş bulu
~ftt~atları ve makamları kutlularnak 

kamlar yapılmaya batlanmq ve dun etmittir. Makalle'nin tarafı. 
dağlar üzerine tirandezler yerlet- mrzdan işgalinden iki saat sonra, 
~i~~~~~m~~fil~_&m~dd~t~~m~~~-------------------------
naıldardan gelen haberlere göre, tayyare inebiılecek hale gelmiştir. 
İtalyanların bu hatta hücum ede . Par.is, 9 (A.A.) - "La Liberte,, ga-

(Yazısı 7 nci sayıfada)' 

Namık Is mail • • 
ıçın 

zetesinin özel aytan Kahireden bildi
cekleri ve •bu hücumun dağlardan riyor: 

ı. yapılacağı teeyyüt etmektedir. İngiltere Akdenizde yalnız anava-

~=:-----A_S_l_M_u_s ____ ı_m_p_a_ra_t_o_ru_n_ce_p_h_ey_e_h_a_r_ek_e_t_d _______ (_S_onu_s_a_._2_s_ü_. _ı>_ 
~ - ~ ~~==================' 

,!'eni tefrikamız yarın başlıyor 

1'iirk ta-H Ü N L E R 
.,.ihinin 

~İigük, 
o"em/i, 
IJıerak lı 
6i,. f h sa., 

a &ını 
CQn/an .. 
d,,ttnbiı 
e.te,.. 

:y. :y. :y. 

Bir genç 
. 

Kudurarak ıztırap-
lar içinde öldü 

r arabyada bir köpek 13 
kişiyi birden ısırdı Dü' c·· l s , tl '4k ".J • • ..J h N L I . . b S .. I d d h... . . n uze an a er . aaemısın ae mer um amtR amaıl i~ın ir 

_ 
1
°n gun er e ku 

0
uz adıaelerı toplantı yapıldı. Yazısı 3 üncü aayr lamızdaJır. Re•imde toplantula 

çoga maya batladı. ç gün evvel b l l ·· .. 
T b u unan an gorayormnuz. 

ra yada bir köpek dokuz ki§iyi 
birden ııırmııtı. Evvelki gün de ---------------------------

gene bir köpek Trabyada üç ki .. Galatasaray-Tamşvar berabere kaldılar 
§İyi ııırmııtır. Trabyada Hamam- ... · • 
cı sokağında 3 numaralı dükkan- r 

da atçı Bahrinin köpeği kuduz a• 
laimi göıtermi§, mahallede rast • 
geldiği kimseleri ıaırmııtır. Kö -
pek on üçüncüyü 111rdıktan sonra 

1 

yakalanmıt, doğruca kuduz has
taneıine gönderilmiıtir. lsırı lan • 
lar da tedavi altına alınmışlardır. 

Bundan baıka .5arıyerde de 
gene böyle bir kuduz hadisesi yü
zünden bir genç kudurmuıtur. Bu 
feci hadise yaptığımız tahkikata 
göre fÖyle olmuıtur: 

Sarıyerde büyükdere caddesin· 
de küçük bir dükkanda Bayan 
Hafize ile oğlu 22 yatında Beıim 

( 
Çakar isminde bir genç aıçılık , , 

yapmaktadır. Bundan üç ay evvel Tam11var taliımı 'dün 'Galatasarayla ilk maçını yap.tı. 'Sıfıra aıfr:· be. 
ıv _ __ .,, · · . __ r_ ı 
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~ ita/ya - Habeş harbi 
1 9/11/935 te 

ltalya elçisi Mısırı protesto etti İ Askeri Vaziyet 
lngiltere kralı A 

zecrı tedbirler emir i 
~ » 

Erit1 e cephesinde 
Eritre cephf;sindeki ltalyan kuvvetleri Mahalleye girdiltt• 

Habeıler bura.da da önemli bir müdafaada bulunmadılar. B~ 
nunla beraber ltalyanların ycrıi ifgal ettikleri •ahalarda Jağıtıt 
bir takım Habe§ çeteleri vardır. Şimdi bir taraftan iıgal ıaha61;' 
çetelerden temizlemek için me§ltııl olacaklardır. Bir taralta11 ~ 
Mahallenin müdafaası için ellerinde bulunma•ı icap eden yerlerı 
almak için daha ileriye doğru iıgal hareketlerini geniıletecelr 
lerdir. Çünkü Mahalleden daha 100 - 150 kilometre kadar ce: 
nuba doğru devam eden dağlık yerler strateji bakımından bır 
kül tc§kil eder. ltalyan uçakları Mahallenin civannda yaptıkları 

• • • 
namesını dün etti ımza = 

' LondTa, 9 (A.A.) - Bu aabah 
Bukingam sarayında yapılan ö -
zel toplantıda kral, ltalya'ya kar· 
Jı alınacak zecri tedbirlerin tat • 
bikine aid emirnameleri tasdik et
miştir. 

Sir "Samuel Hoar ve Marki Lon 
donderry bu törende hazır bulun
muşlardır. 

Kahire, 9 (A.A.) - ltalyan 
elçui lcont Pa11liano bu sabah dış 
Jıleri bakanını ziyaret etmiş ve 
sanıldığına göre Muiir'nı zecri 
telbirlcrc iştirafilni pı·otesto et • 
mİ§tİr. Yine ~nıldığma göre, el · 
çi ltalyanrn müstakbelde alacağı 

hattı hareket 1hakkında da ihtiraz 
kayılan koymuıtur. 

Roma, 9 (A.A.) - ltalya'da 
yabancı tütünlerin satılması ya -
ıak edilmiştir. 

ltalyar. tütünleri muka'hilinde 

Mısırda lngiliz 
tayyareleri 2000i 
geçti 

((Jstyanı birincide) 

ta:ı deniz filo_unu toplamnmış fakat 
arnl zamanda oradaki tayyare filosu 
r.~t da önemli surette takviye etmiş -
tir. 

İngilizler bu hu.susta büyük bir 
kctumirct muhafaza etrnc~Je beraber 
şu tafsilat ahnabiJrni:. tir: 

ls k'\u deriye civarında SOO tayyare 
bulunmaktadır. 100 tanesi de kurul • 
mak üeLredir. Bunlar orta büyüklük
te bombardıman tayyareleri ile avcı 
tan arcleı-idir. Büyük tayyareler Har 
tum'cL-ıdır. 

l mailircde 200 tayyarelik bir avcı 
fil o. u bulunmaktadır. Ayrıca bumda 
da bir takım tayareler kurulma ha -
u.1dedir. 

l\1ı ırda il:i tane daha tayyare ka
rargahı yapılmıştır. Bunlar dikenli 
tellerle çevrilmiş ve lngiliz ve Hint
li nslterlerin muhaf:u.ası altında bu -
Junmuştur. 

Bütiin bunlara limanda bulunan 
harp gemilerindeki 500 tayyareyi de 
ilave ctrr.el: tazım gelir ki bu suretle 
lngilterenin Mısırda 2.100 tayyaresi 
mevcuttur. Bu mikdıır haftadan haf -
taya dn artmaktadır. 

l1' ALYA ORDt'St:' ERI\ANI DEGl-
1 

ŞlYOR 1 
Rom!', ~ ( . \.) - Or 1 ~un ~ük•el,. 

'"ti ı· J • a'" '"n" ı· , 1 
ru , ı er\·r.ı ara.ın .. o ~mı Ge;..ı-• 

§il\li ler j.pıl c:ı.ı lrn.n"r \eıilho•·.1 
Bu :-rndn, sü bakr. r.lrgr miistc~rı gc- 1 
neral Haistrorlıi, !\aııoli or du . .;u komıı 1 

tanlıf"ma, dük dö Pistoia ela tümen 
'<omutanhfrına atanmaktadırlar. 

lTALYA l\RAl..ININ YEGl{~·a 
Roma, 9 (A.A.) - ltalyn krahnm 

yeğeni dük dö Pistoia, iki bin siyah 
gömlekli ile Afrikaya hareket etmiş -
tir. 

(llk gelen habeı ler 5 nci sayıfa
mrzdadrr.) 

Üçü ölü 135 kaçakçı 
yakalandı 

Ankara, 9 (A.A.) - Geçen ~ki 
llafta içinde ıümrük muhaf aZd 

örgütü biri yaralı, üçü ölü 135 ka
çakcı, 3933 kilo gümrük kaçağı, 
~15 defter sigara kağıdı, 8500 
çdmıa.k taıı, 5 tüfek, bir tabanca, 
40 mad~i ~ira, 220 kiğrd lira, 9 
İailt do1ar, 3800 Fransız frankı, 1 

24 ılistin lirası, 6 adet altın el -
mas müzeyyenat ile, 40 kaçakçı 

~· aeçamiftiı'. 

1 

ithal olunan yabancı tütünler bu..ı 
dan mü&tesnadrr. 

İtalyan teciınerleri f ederaıyo · 
nu, bütün üyelerine zecri ted·birle
re İ§tiri.k eden ülkeler mamulitr 
yerine tama.mile yerli ın:-.muli.tm 

kullanılmasını emretmiştir. 

Tecim mümessilleri federasyo
nu, zecri tedbirleri tatbik eden 
devletler eşyaaile ve bu e§yaya a
id relamlarla uğra§mamağa "karar 

vermiJtir. 

ITALYAN HALIG ZECRI TEDBİR· 
LERt DOŞO~'l\IÜYORMUŞ ... 

Roma, 9 (A.A.) - Havas aytarı bil
diriyor: 

İtalyan halkı Habeşistan harbine 
gittik~e artan bir al~a göstermek -
te ve diplomatik f aaJiyetle daha az a
Jakadar olm:ıktadır. İngiltere Ulus -
lar sosyetesile anlaşma:rı ne hesap et
mekte, ne de isteme1{tedir. 

Halk İtalyanlar Gorrahai l"e Ma -

Türk 
masonları 
Mallannı Halkevlerine 

verdiklerini bildiriyorlar 
Ankara, 9 (A.A.) - Mesul ve 

Amaruf imzalar altında. aJaMı

mıze. verilmi§tir: 
Türk Mason cemiyeti, memle • 

kctimiz:n aoyaal tekamülünü ve 
günden güne artan muazzam te· 
ral(kilerini nazari itiıbare alarak 
ve Türkiye cumhuriyetinde hakim 
olan demokratik ve cidden laik 
prensiplerin tatbi'kinden doğa.ı 

iyilik eri mütahede ederek f aaliye
tine . bu husu~ta hiç bir !kanun ol
maksrzır.. - nihayet vermeği ve bü
tün nlt\llerini :nemle1.:etin soysal 
ve kültürel kalk maıma çalıJb.n 
halk evlerine etbernıu muvafık 

gönnü§tür. 

ŞanS?hayda 

Bir Japon bahriyelisi 
öldürüldü 

Şankhay, 9 (A. .) - Şapay 

sokağında çıkan bir arbede esna• 
sm de, bir si il Çinli bir genç Ja -
~on hahriye sil \hendnzı üzerine 
at": ctmi~ ve Japmı r.d e ri ölmüg
tür. 

Hadiseyi önemli te:akki eden 
Japon rnal<amları derin bir tahki• 
kat açılmasını iıtemit!er ve ''Çin· 
Japon münasebatı havasında do -
latmakta olan kara bulutları,, gi• 
dermek için lazım gelen tedbirle
rin alınmasını Çin makaml:ırın -
dan istemi,lerdir. 

Hadise akabinde iki yüz Japon 
bahriye sili.hendazı seferber edil• 
mİ!tİr. 

Urfada 
Dağlardan inen seller 

. çarşıyı bastı 
Urfa, 9 (A.A.) - Dün akfanı 

biTdenbire inen bir sağnaldı yağ -
mur şehirde ve ıehir civarındaki 
bazı arazide tahribat yapmıthr. 

Yağmur kuvvetli ve ıürekli yağ • 
mıttır. Dağlarde.n inen .eller ıeh-

kalleye girdikten sonra bir anlaşma • 
yı faydasız bulmaktadır. Amerika, 
Brezilya \'e AJmanyanın bitarafık ka
rarlariyle alakadar olan halk zecri 
tedbirleri tatbik edecek memleketler
le bu memleketlerin hüktlmetleri ,·e 
zarar görecek olan tecim menfaatle -
ri arasında gü~lükler doğacağım dü -
şünmektedir. 

ltalyan halkı, bazı küçük devletle
rin ltalya ile tekrar tecim münase • 
betlerine girişeceklerini tahmin ve bu 
suretle zecri tedbirler cephesinin da
ğılacağını hesap etmektedir. 

lTALYADA lHTlKAR YAPANLAR 
CEZALANDIRILIYOR 

Roma, 9 -A.A.) - Tesbit edilmiş o
lan fiyattan yiik.c;ek fiyatlarla yiyecek 
satnn tüccarlar hakkında şiddetli ted- ' 
birler alınmasına devam edilmektedir. 
Pontederda muvakkaten :10 dükkan 
kapatılmış ve mes'ul tüccardan ''Parti 
Karti,, gl'ri alınmıştır. Baride de :36 
tüccar hal:kmda tedhirleı· alındığı an-
1aşrlmaktadrr. 

Bay Litvinof 

ğ 

~ 
j 
lif 

- keıil uçuılannda Habeı a•kerleri görememiılerdir. 
Fakat ltalyan kumandanının kanaatine göre bu civarda 

gizli bir takım Ilabe§ kuvvetleri bulunmaktadır. Onun için Ma· 
hallenin ilerisini i§gal ederken ufak telek bazı çarpqmalarıfl 

~ olm1.ası ihbtim1aliMvarkdı1r1. JHab1eı00lerin150askıl.1müdtafada hkuvvetlpe~~ fl ge ınce, un ar a a C'len - ı ome re a a cenu 
yerlerde toplanmış bulundui$ı.ı anl<I§ılmaktaclır. Bu yerler Je 
3500 metre irtifaıncla Ambaalagi dağları ile bu dağlık mıntaktr 
nın yanında biraz daha ilerde Aıangi gölünün civarıdır. ltalyatr' 
ların cenuba doğru yapacak/f1r: ifgal hareketlerini bu göle ka-

~ dar uzatacakları bildirilmektedir. ,. 
~ 1896 •ene•inde ltalyanları mağlup eden Raa Makomett ' 11 

j askerleri bu gölün yanında toplanmışlardı. O vakit ltalyanlarltı 
e Habeşler arcuında asıl harp buradan bQ§lamı§tı. 
1i O vakit gene ricat eden ltalyan kuvvetleri Acluvada ttf" 
5 mamen periıan olmuftu. Bundan dolayı ltalyan ile Habc§ mıır i vetleri arasında ani muharebelerin bundan •onra bu mıntak<I' 
j larda vukubulmasına ihtimal veriliyor. Bu itibarla harbin en rrı' 
~ raklı saf hası §imdi bCZ§lıyor demektir. . 
\ Harbin bugünkü safhasında dikkate değer olan ikitı'' 

D nokta daha vardır. Bu da ltalyan sağ cenahını le§kil etlen G€rıt· 
JŞ Bakanımıza f ral Maravinya'nın Takaz nehrinden ileriye geferek Gor:.dar ırıııt ' 

cevap verdi J~ takaaına doğru istikameti tevsi edeceği haberleridir. 8u f;aberltf 
tahal~kuk ederse lr:gilterede çok 1!ddetli aki•ler uyandıracakl•'· Ankara, 9 (A.A.) - Türk - r..: Jo 

Sovyet dostluk muahedesinin 10 ı Zira Gondar mınfakcumın alınma•ı demek ::imali Uabeıistatı 
ıene müddetle uzatılması hakkın- j lngili~ nüfuz ~ıntaka•ır.ı teı~il c~~n T~na ~ölünün_ /tal.ya eli"; 
daki protokolun imzaııı münase .. i, geçmcsı demektır. Taarr:ızun ılk gunlerıncle ltalyanlarm Takat>. 
betiyle kendisine çekile.;ı telgrafa ~ nehrinden cenubu garbiye geçmiyecekleri ıöyleniyorclu . lhtirrı:.' 
ce 'ap nJarak Sovyet Rusya Dış iş- t bu bur c:cl.: ı .. l>u;...z,.., ; .. .., .. a.,.:o.:o:,.ı cur,ı-11< eı11u:hc",,~.::rd11:cı,...,, ... f(. if 

~ Falıat Cenevrede ekonomik zecri tedbirlerin tatbiki kararı ıJerı 
Jeri Komiseri B. Litvinof, Dı! t~le· 5 Jtı 
ri Bakanı Bay Tevfik Rü§tÜ Ara.. ,- elikten sonra ltalyanların artık lngiliz nüfuz mıntakasına 
sa a~ağıdaki telgrafı göndermiş _ tecavüz ctmeğe karar verdikleri anlCJ§ılıyor. 

tir: ~ Somali cephesinde 
Ekselans Tevfik R ii§lÜ Aras - Eritre cephesinde ltalyan kuvvetleri Mahalleye girerken~~ 

Dı§ İ!leri akam nupta bulunan General Groziyani de taarruza batlamııtır· 
ANKARA taarruz Gorahinin i~gali ile nelicele~mi§tir. .. . bİ' 

1935 muahedesini 10 senelik Simalde Mc:kalle nasıl ~trateıı bakımından m:ıhım , 
yeni bir müddet uzatan protoko - ~mevki i~e cenuptaki Gorahi de aıkerlihçe Har:ırın ana~.1~'. 
lun imz:ısı ve Birincite§rin ihtila.. f sayılan bir yerdir. Goraltiyi terheden Habe§ kuvvcth.ri Dof(gtJe 

linin yıl dönümü ınJnasebctiyle bur' a çckilmi§tir. Burası cenuptan 200 kilometre i!;erde ~l<ı1:/ f1 

bana göndermek liitfunda bulun- Gorahic!en sonra Hararın ikinci müdafaa hattını tcşkıl e e 

duğunuz nazik telgraftan dolayı bir yerdir. * * * 
samimi surette teşekkür ederim. ı-ltitilt!ıllM!f!tmııstt~ ~~IH!CrttlffJttllllll~ 

Büyük elçimiz Karahanla be - -------------------------- " 

raber imzaladığınız vesika, Sov. Yunanistanda temerküz kabine51 
yet Sosyalist Cümuriyetler hidiği 
ile Türkiye Cümuriyeti arasında- kurulmasına çalışılıyor 
ki dostluğun değiımezliğini isbat 
etmekle beraber nyni zcımnnda 
hükumetlerimiz tarafından takip 
edilmelrtc olan sebatlı b rı~ siya -
snsma da parlak bir delil teşkil 
etmektedir.Müteaddit defa hayati 
kuvvetini isbat etmi~ bulunan bu 
siyasanın, uluslarımız arasında 

mevcut ııkı dostluk münasebetle • 
rinin devamlı surette inkitafına 

ve genel barııın mu haf aza ve te -
mini hakkındaki büyük vazifemi
zin icrasına daimi surette yardım 
edeceğine derin emniyetim vardır. 

Bu vesile ile, Sovyet - Türk 
münasebetlerinin ıağlamlatması 
hususundaki büyük rolünüzü te • 
barüz ettirmekle büy~k bahtiyar
lık duyar ve size hararetli teşek • 
kürlerimle beraber müsmer işiniz
de yeni yeni muvaff akiyetler için 
en halis temennilerimi sunarım. 

LlTVlNOF 
a•••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••--••••• .. -•--• 

rin aşağı mahallelerini basmış 

çarf ı kam ilen ıu altıllda kalmı§tJT. 
Su baaan evlerden birinde be -

tikde bnlunan bir çocuk boğuln:u.: 
tur. Selin §ehirde yaptığı zarar 
telpİt edilmektedir. 

Atina, 9 (Kurun) - Kral Jor· 

j un mutemedi Bay Strat bugün 
Londradan buraya gel~cktir. Va 

zifesi, kralcı liderlerle görüşerek 

bir deniz kabinesi te1kiline ;alış
maldır. 

Gerek Başbakan General Kon· 
dilis, gerek Bay Çaldaris, Kral 

döndükten sonra kabineyi teşkil 

vazifesinin kendilerin~ tevdii hu
susunda ısrar ediyorlar. 

Çaldarisçi ıaylavlar, dün bi.
toplanh yapmı§lar ve Çaldarisin 
verdiği izahatı dinlcmi§lerdir. 

.,,,ıı 

için zabitleri ve efradı tanı• ı' 
Lakonyalı olan iki mbur aske;ef , 

tirilmesi, yüksek memuriYy~tı'ı:ı 
den §Üpheli p.hu;ların, ve . 1ı 
ordusunda bulunan adetle~:,u ' 
cümuriyetçi zabitlerin uzlllc cto1 
rılmaın lazım geldiğini, g~ıı d~ 

• 0uıı esnaamda Atina garnızo . e re1 
b. . .. . t lebıP on za ılın cumurıye tfl' 

verdiklerini, azledilmesi ı:ı 11,ıt • ) 1J 
gelenlerin batında Parıs "u j"P 
elçisi Bay Politis de oldug 

ettiğini söylemiştir. 

Bay Çaldaris partisi Mecliste 
çokluğu haiz olduğu ,·eçhile, ka KURUN okurlarına 

HiZMET KUPONU bineyi tetkile kendisinin memur 
edilmesi lazım geldiğini söylemiş- 10 11 935 

• • LIY' . 
tir. llu kupondaki wrihtcn ~::rtSi"e 

Bu toplantıda 154 ÇaldariiÇİ rak 16 gün içinde l\tJRlJN 1 rifeıte 
saylav bulunmu§tur. gösterilirse - resmi cıec~ıı 11 iJflıt· 
YUNAN BAYlNDIRLIK BAKA· yahut tecimer sıfntilc :·~ ~6rı'": 

lardan başka - bir /:uç . 1 Jıl1' · 
NlNIN YAPILMASINI 1STED1CI defalık 1 satırı parası yerine~ıJP · 

ŞEYLER lı:ıarede ııır' 
C Iatiyenler, gUnllDde nınrı pe! . 

rturulaca"': surette tın kUJ!O dt ıı('I~ 1 Atina, 9 (Kurun) - Bayındır- verecekleri mclttuplıırm ı c:ıot- • rııııl'ııır 
bk Bakanı Bay Mavromihalis At:- ~b:ıı:ır.::ıe~r-.;•~ltr;11~m;e..;t';.;.''.;s;.ı.ııııiıtrr-113.~: .. • · _.. 

nada ıimdiki vaziyeti muhafaza 
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lngiliz sağları 
Fransız sollarını 

bekliyorlar 
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Deuletlerin· ve parlamento •eç
~ iılm %aman zaman •adece bir 
i~ Politika ıeklinde görülür. Fa 
ltctt valrit vakit te bir ko111fU dev· 
1
tt tarafından bir dl.f politikanın 
t, 4encli.ai ıayılır. Zaten devletle 
l'İll dq politikaları artık iç politi· 
•Cbtın bir parça•ı haline girmq 
1'tılıınrnaktaclır. 

icra suiistimali davası görülürken . .• 

Bir suçlu, Istanbul ağırceza hakyeri 
kurulunu reddetti ! 

Genel savamanlığın ceza isteğinden sonra, 
istidası verildi. Dava şimdilik olduğu yerde 

bu red 
durdu 

1 Fran.a lngilterecleki ıeçimi, tcra suiistimali davası, İstanbul 1 İstanbul ağır ceza hakye. ri kurulu 1 kanunun maddesine uygun birse -
·"tfiltere Franıada parlômento ağır ceza hakyerinde son safhaya nu reddediyor, davasının başka bir bebe dayanıp clayanmad1ğm1 tes

lacrreJretini dört gözle takip ecli • gelmişti. Dün sabah celse açıldı.! hakyerinde görülmesi isteğini or .

1 

bit edecektir. 

l'or. Hakyerinde genel savamanlığı taya atryordu. Bir kaza duruşması son 
franıa irin lngütere ıeçimırı · n temsil eden Bay Ahmet Muhlisi Bunun üzerine, hakyeri kurulu fhas d ,.. ~ sa ın a ••• 

ı.crlü türlü manaıı vardır. lngi;tt:· Tümay, esasa dair görüş ve di1~ü - kısa bir müzakereden sonra, da : 
1 

d H 
-') _ Geçen yı ın son baharın a ey 

'e le~imi i~in partiler. partfaa,. nüşünü bildirdi. Icra katiplerin - va dosyasınm gerek olan kanunı beli ada önlerinde bir gece yru·ısı 
~ dü§üncelerini, programların. den Kadrinin beş dosya ÜZ€rinde muamelenin yapılması için genel olan feci kazanın duruşmasını, ıs 
iltri ıürclüler. lngilterenin mm( değişiklik yaparak icra kasasın savamanlığa gönderilmesini ka · tanbul ağır ceza hakyeri, yakında 
~Qbi11eıi uluıla1· ıoıyeteıini k..ı·-· · dan 2918 liranın çekilmesinde, 1 rarlaştı~dı.~. . ~ karara bağlıyacakiır: Gelecek cel
Vetlendirmek ve antifCJ§iıt C'ep · dişardan komisyoncu Herant Ma- ~ed~istegı dolayısı!:, do~a K?- sede müdafaa. yapılacak, sonra 
Jıel>i tutmak emelindedir. navyanm yardrmile rol oynadığı . caılı agır ceza h~kyenne gonderı . karar verilecektir. 

t, partisi ise harp aleyhtarıdı,.. m ikisinin birleşik olarak bu suçu lecek, orası tetkikat yapacak, red Bu davada "Fünızan,, vapunı-
\1, iiatelik q partisi Hitlerci1:ğc i~İediklerini anlattı. Aynca 2500 jsteğinin yerinde olup olmadığım, nun kaptanı Hüsnü ile ayni vapu
cl~ laua yüz vermeğe taraftar de~ liranın k~sadan çekilmesine dav - -=========================== run dümencisi Şevki, mevkuf ol . 

iilclir. ranrşda da Herantm, Viçenin, ls. AJi Rıza Er em nuyarak, "Afitap,, motöıiinün kap 
lngilterede iı ·partisinin muvaf- tavrinin ilgileri bulunduğunu be- tanı Faik de mevkuf olarak muha 

'oı. olmaııı, F ransanın f imalinJ • - lirtti. tcra kiıti p !erinden Refetin Dev 1 et Demir y o il arı gene 1 keme ediliyorlar. M otörl e vapur 
iti Alrna.n davcuı bakımından en ödevinde ihmal göstererek para .. •• .• çarpışmışlar, motöre bağlı kayık 
'hemnıiyetli meıeledir. çekmesine sebep olduğunu, ödevi- muduru oldu devrilmiş, kayıkta bulw.un Yalo-

Muhalazakarların Hitlercilere ni ihmalin, başkaları tarafındar. Bay İbrahim va köylülerinden 55 kişi denize :e harp aanayiine kar§ı aldıkları yolsuz olarak para çekilmesine fır- I<emalin istifa . dökülmüş, ancak 22 kişi kurtari . 
~'1un, bu durumun kara ve de • sat verdiğini kaydetti. :_.ıreketi- sile açılan dev • labilmişti. 

11•1~ kuvvetleri üzerinde yaptığı te· ni ceza kanunun 230 uncu madde- let deıniryollan Ted1Jir~izlik ve dikkatsizlik, ni-
"Pler ve nihayet Alman - lngiliz sinin ikinci bendine uygun buldu. ve limanlan ge - zamlara riayetsizlik dolayısile ö -
ıieniz cınlcuma.sı Fransanın ne ıol, !simlerini saydığı bütün suçlula _ nel direktörlü - lüme sebep olmak maddesinden 
"e •cığ cen~h partilerini memnun rın, su<}lanrun dok"llllduğu madde- ğüne Bay Ali Ri. açılan bu davada, genel savaman 
~e,, bir hadiıedir. lerc göre cezalandırılmalannı is . za Erem atan · yar Bay Ahmet Muhlis Tümay, 

SQ«lar Klemansonun eıerini tedi. Dava edilenlerden avukat Sa ımştır. Ali Riza esasa dair mülaleasını söylemiş. 
\>'~""' "'17..iJJl".tlıPn rrm•lnrintirler. l&hacldinin de Attç: hfi cfü1esile ilgisi i~rem, Ankara . vapur kaptanı Hüsnii ile dümen . 
· cı.ı( 'V ersay muahctle$i bu ı.ıa;:i · sabit olmadığı noktasından, bern ya hareket etmiş cisi Şevkinin beraatJerini, motör 
: ~ tteticesincle ortadan kalktığ, ati isteğini, öteki isteklerine kat- _,.ı. Rıza L'rem ve Haydarpaşa kaptanı Faikin da ceza kanunu _ 
·~:'1, sollar mr.:ztariptir, Almanya tr. ıstasyonunda dostlarr ve şümen - mm 283 üncü maddesine göre ce. 
;~iı• ve la§iıt bir zihniyetle l;iitün Bur.dan sonra sıra müdafaaya düfer memurları tarafından uğur. zalandmlmasınr istemiştir. Bu 
~cerQ/ ve sosyalist cepheye mey- gelmişti. F,akat, suçlulardan ko _ lanmıştır. Y ann Ankarada yeni va maddede yazılı hapis müddeti, bir 
"~11 o.~cluö-:ı icin, eğer lngiltere· misyoncu Herant Manavyan, bir _ zifesine başhyacaktır. seneden beş seneye kadardır. En 
ti~ iı~i partisi i; bCJ!:no gelir~e in· denbire ayağa kalktı, bir istida u- Bay Ali Riza Erem mütekait er az bir sene ve en çok beş sene o
~~teı·e •osyalist dii~manı cepheyi zattı. Hakyerine verdiği bu istida, kanrharp kaymakanu'dır. !stanbul larak yazılıdır. 
İA·'11tyacaktır. Bu suretle Fransa ===========================! da Cumuriyet Halk Partisi vilayet========================== 
:;?ehernmiyetlibirkazançtemin Namık lsmail idareheyetindeuzunmüddethiz_ Ekmek narkı 
1J,11rtıit olacaktır. Franaanın ıa~ met etmiştir., !st.anbul Halkevi 
t.! •otları lngilterede iıçi partisi · O·· Ak d 1 ba§kanlığrnda bulunmuştur. lstan 
.• ," un a e mı de yapı an bul ~ehir meclı'sın· de "e Osmanlı ~ ıaf erini memnuniyetle karfı - :ıt " 

)ftcQklQrdır. f oplantı bankası idare meclisinde azadır. 
Af h Güzel san'atler akademisinde bu Çalışkan, degv erli, bulundugu"' mu·· 1ltt tt cıla:zakar lngıltere bakı · 

~ rtdan Franıacla ıağ!ar el eğil, fa- yıl derslere başlanrrken, ölen aka esseselerde kendisini sevdirmiş bir 
sQ;f •ollar iı baıına gelmelidir demi diı cktörü tanınmış ressam zattır. Devlet demir yollan genel 
'1e .Q.r, laıizme kar§ı "l-:lalk cep 1 Namık 1smailin hatırasını anmak direktörlüğüne atanması üzerine Is 

~"'rti L 8 üzere bir tören hazırlanmıştı. tanbul şehir meclisi ve Cumuriyet 
1. ,, •mrmu§larclır. inaena · n·· ,., k t H Ik p 
rı ltaı J un ~,aını · snıailin arkadaşla- a artisi vilayet idare heı.·eti '>ı • YQnın hiiviyetinae lı:zti~ · " 

,,e •11hi1al imkanı vermemek için rı Ye .al~a.d:mi .. talebesile <lirel~ör azalıkl~nndan çekilmesi lazrmgel 
~ım 1 muavını ıkı yuz kadar davetlı tö mektedır. Bay Ali Riza Erem An_ ~..ı o an çarelere ba§ vuracak · ka 

"'' N rende söyle,·ler verdiler. :Ve ölen · raya hareketinden önce ~ehir ~.. · etehim "Halk cepheıi,. u· ":t 

"'Qr dircktöıiin hatıralarını andrlar. meclisinden bir hafta mu"ddetle 4q,: •oıyetesinin ve onun zecri 
lq, ~;lQrırun en h-:ırarr-tli. taraftar· Kapıda herkese Namık !smailirı izin almrştır. Şehir meclisinde Ba 

'"ır. küçük bir resmini ihtiva eden si - kırköy kazasınr temsiletmekte idi. 
tr Y.~h ufak birer fiyango verildi, ve n~eclis üy;liğinden istifa ettiği tak 

ttt Qn•acla ıol cenah İf batına soylevlere başlanmadan önce, her dırde yenne yedek üyelerden eski 
4{ ~Cek olursa zecri iedbirler bel- 1 k 

'ile d rns bir dakika karanlıkta si.iküte ıner ez kumandanı mütekait AJ _ 
4,_ ı aha ıicldetli, daha ve baf · davet edHdi. bay Atıf g~ elecektir. 0 "1'1iill b.. .. kt• B "'-1t · . ere urunece ır. u • Salonda ı~ıklar söndürüldüğü Cµmuriyet Halk Partisi İstanbul 
4ct,.1

1
r1

11 lngilterenin muhafaza • b ·1 .. 
Qr bil zaman eyaz sinema perdesi üze. vı ayet idare heyetinde Bay Ali 

~'ttet~ . e Fransacla bir •ol hü - rine Namık lsmailin büyük bir fo- Rizanm yerine yedek aza Nemli 
a 

1 ııternekeclir. ~ f k d 
0 togra ı a ·settirilmiş ve çok hüzün za e Mitatın vazifeye çağırılaca-

t'rtq~";" ~~indir ki, FransaJa ıağ lü saniyeler geçmiştir. ğı tahmin edilmektedir. 
~e "Bılerecle ıolun, lngilere· Bundan sonra mektebin direk - Bay Ali Riza Eremi kutlular ö-
~;Qf Franıada ıolun mu.va/lak tör muavini Namık Ismailin idare rle\·inde de bas:ll'Tcılrk dile.rı·z. ' Qı•111 beki" 

ıyor. ciliğini anlatan bir söylev vermiş ..................................................... _·-·· 
ve muharrir Piyami Safa Namık Namrk 1smuilin ölüm haberinden 
Ismaili hayati ve şahsiyeti bakı- duyduğu ilk tees.sürü anlatmış ve 
mmdan anlatmıştır. talebe arkadaşlaıına bundan son 

S•dri Ertem 

ı.. Yanık Efe 
<\.Qdık" flt· oy halkevinden: 

tıı~ ırıcı t . • 
~ eşrının 11 inci pazartesi ak 

'I ~t.:ı de evimiz temsil şube 
'°l'1 '"ılt ..,. " Sftreyya sinemasında •" ~re p· • "''hd " 1Yf.8ı oynanncaktır. Yer 
~ttıılllııuut olduğundan istiyenlerin 

ntüracaat ederek almala -

Akademi muallimlerind~n Ah . ra Namık lsmailin yolundan av _ 
met Hamdi. Namık !smail hakkm nlmanıak üzere nasıl hareket ·et
daki şahsi hatıralarım anlatmış \-e mek Iazımgeldiğ·ini söylemiştil'. 
onun ardmrlan; res.sam Elif Naci. Toplantı bir saat kadc:.r sürmüş. 
talebeden !smet Hüsnü ve Kemai tür. Şehrimizin biitün tanınmış mu 
Ahmet söz söylemişlerdir. En son harrir ve reSS.'.lmfarı mfüefekkiı: -
akademi mimari şubesinden Ne - ·ı leri Ye Namık Tsm:ıili sevenler 
riman ismindeki genç bir ba ·an gelmiş bulunuyordu. 

Komisyon yarın toplana
rak tetkikat yapacak 
Belediye nark komisyonu yarın 

öğleden sonra toplanarak bir haf. 
talık ekmek ve francalanın aza -

mi fiyatini tesbit edecektir. Ek . 
mek fiyatinde bundan sonra dü -
şüklük başlryacaktır. 

İkinci nevi ekmek hakkındaki 
tedkikat henüz bitmemiştir. l\Ir . 
sır unundan yapılan çaşni kimya
hanede tahlil edilmektedir. Bunun 
la beraber ikinci nevi ekmeğin çı-

karılamıyacağı anla5ılrnaktadır. 

Bina vergilerinin ikinci 
taksiti 

Bazı bina sahipleıinin; taksit 
zamanı geldiği halde, vergilerde 

tenzilat yapılacağı düşüncesiyle 

taksidi ödemedikleri göı-tUmüştür. 

Yeni kanunun, ne zaman tatbik 
edileceği, henüz belli olmadığı i-

çin , şubelere, ikinci taksiti, eski 
şekilde ödemeyenler hakkında, ka 
nuni muamele yapılması bildiril . 

miştir. 

A 'manya elma alacak 
Almanyada mühim bir fırına tc 

cim odası vasıtasile Türk ofise baş 
Yurarak Ti.lrhi ·edt)n 1 O hiı~ san . 

• 1 

eh~' ~lma almak istediğini bildir -ı 
mı tır. 

Gezintiler 1 
reni bir çığır: ........................................ 

Yangeldizm 
Bilmem sizin de gözünüze 

ili~ti mi, 1 rıgil!ered P. yeni bir 
eyitim "terbiye,, çığırı türemiş. 

Liıderde smaç olmıyacak, vazifo 
verilmi.vecek, birçok dersler kal -
dırılacak . çocuklar r.;eceleri yalnız 
eğlenip uyuyacaklarmıf. 

Aite aydanbcri bütiin Londra 
bilginleri uğra..Ja uğr'l§a i§te bu 
yaman çığırı bulmu~lar. Diyorlar 
ki, okullarda boşuna emek har
canan §eyler var. Öğretmenler, 
bütün gıin çcc·,kları yordukta" 
sonra, bit de gece vazifeleriyle 
onları kör ediyorlar. Ailelerin ta· 
dı kaçıyor. Baba oğuldan, anne 
kızdan ayrı oturuyor. Masa ba • 
§ında gençlerin kamburu çıkıyoı·. 
Bu, büyük bir haksızlıktır. Y av· 
ruları yuvanın sevinci olmaktau 
çıkaran okullar, ancak Oniversi · 
ttııye girmek istiyenleri sınaca 

çekmeli. Ötekilere orı:suz sora~· 
•ız ıadetnam vermeli. 

Şaka. ıöyliyorum, •anmayın . 

Bu hükümleı·, bir falebe gazi· 
noıunı n kırıl· cc.unfarından değil, 
Lonclra bilgin erinin altı ay .ü • 
ren kurultayından çıkıyor. Dahaı: 
var: Şimdiden yirmi li~e bu. ay
dınlık, bu le,-ah, bu yemye§il cen• 
net yofonu tutmuf !.. Şaşmayın 

gözlerinizi •Umcyin, yanılmıyor • 
mnuz, evet ders yok. çalışma yok 
vazife yok. "Yangeldi:zm,, var. 
Bir gün naııl olsa göçecek değil 
mi.viz? Bu ölümlü dünyada naz! r 
canımızı •ıhmak, çetrefil •orağ · 
lar, beş bin yıl önce olmuş şeyleri 
öğrenmel,• uğrunda ömür ''iket· 
mek akıl mı? Ş~ fizik laboratuva
rının bir oyuncakçı dükhiznır.clan 
kalır nesi var? Ya ra billur bar · 
ıaklı, cam karınlı kimyaneler ni -
çin? Çocukları sihirbaz mı yapCI· 

.... ? 
cagız ... 

Munolini bir l1arman makine· 
ıi ba§ında çiftçilere: 

- Roma imparatorluğu cahil · 
likle clünyayı kapladı! 

Demi§ti. Diktatörün sözü, gali
ba lngilterede bilgi postuna bürü: 
nerek fıfkınyor . 

Romancı, leylezol ve bilri~ 
(Tolıtoi) de bir vakitler eyitim· 
de "anarşizm,, diye bir çığır tut 
turmuf çocuğu keyfine bırakmıt· 
tı. Sanıyorclu ki, acıkan lokanta • 
ya, uykusu gelen yatağa, oyun İl· 
tiyen bahçeye, okumağı özliYP.= 
ele 11nıfa girecek. Sonunda zava!· 
lı leylez.ol ne acı bir terbiye Don 
Kiıotluğuna düştüğünü görüp bu 
İ§fen elini çekti. 

Londraclaki kültürcüler ele el · 
bette bütün bunları bilirler. lngi· 
tizleri Mııırcla, Hinclistanda, Al · 
rika çöllerincle, buzlu clenizlerle 
kaynar kumlarda bannclıran güç. 
bir terbiye İfİ değil midir? .. B'r 
imparatorluğu ve sayısız clömin • 
yanları perçin/iyen bağlar okul 
Jezgahlarında dokunmamı§ mıy -
Jı? Böyle onları yıkan bir yolr.. 
girmeleri acaba neden? Yoksa in 
gilterc, altın tahtım bir aba hırka • 
ya dcği§erek diinyadan vazgeçen 
clervİ§lİğe doğru mu gidiyor? .• 

S. Gezgin 
--------

1 Cietenler, Ciidenler t 
UA Y EMlL V ARNAZA -

Fı ans:ının, lran at:ı..jenıiliteri Bay 
Emil Yaınaza dün şehrimize ge -
lerek Peı apa 1a!J o~cline inmiştir. 

Bn!~Ün Toros el•; ~pı esile Irana 
do- h r \ 
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1 i D E 

KUltUr itleri 

1 E H 

Pelis halterleri -------· 
Çiftçi Ve deniz ameleleri GalatasarayJa -

David karısı 
Sünbülü bıçakladı 

Fazla talebesi 
olan okulla 

bB' • 
ıçın 

• kanun hazırlanıyor Tamşk:rd~:;abere Yel dcğiıınenindc Hafız ~oka · Pek fazla talebesi olan 
d d t.ıı. 

ğın a113 numaralı ev e oturan zı orta okulların bir kısnn .
1 Avraın oğlu David karısı Sünbüllı;! le besi ha"ka okullara gönderi· 

Ankara, 9 (Kurun) - İt ka · 
nununu tetkik eden Kamutay 
muhtelit encümen Pazartesi günü 
toplanarak tetkiklerine devam e 
decektir. 

Son toplantıda devlete ait fab. 
rikalarda idari işlerde çalışanla • 
nn it kanunu ahkamına tabi tu 
tulmaması kararla!mıştır. Ekono
mi bakanlığı iş bürosu maden biY. 
liği ile diğer bazı amele kurumla-

rı tarafından yapılan tetkikler et· 
rafındaki incelemelerini bitirmiş• 
tir. Bunlar encümen müzakerele -
rinde mevzuu bahsedilecektir. 

Çiftçi ve deniz ameleleri için 
ayrıca yapılması kararlaştırılan 
kanun layihaları etrafında tetkik
lere başlanmıştır. Bu kanunlar da 
iş kanunu ile beraber merıyeı: 

mevkiine konacaktır. 

Muhakeme usullerinin sadeleştirilmesi 
etrafındaki incelemeler bitti 

Ankara, 9 (Kurun) - Muha . 
lieme usullerinin sadeleştirilmesi 
ve davaların süratle görülmesin; 
temin için Adliye bakanlığ;nca 
yapılmakta olan incelemeler bit · 
miş, bu maksatla hazırlanan ka 
nun layihaları Bakanlar heyetine 
verilmiştir. 

Gümrükler genel \ 
müdürlüğü 

An~ara, 9 (Kurun) - Güm _I 

rülller umum müdürlüğüne, \-e • 
kalette bulunan Mahmut N<'dim, 
gümrükler teftiş heyeti başkanlı-

ğına da başmüfettiş Muammer ta
yin edildiler. 

Eti Bank müdürlüğü 

Yeni kanunla müddeiumumi 
meşhut cürümlerde maznunu en 
çok 24 saat zarfında muhakeme 
ye sevk ve hatta mahkeme hali 
faaliyette bulunınıyorsa mahke -
meyi derhal celse akdine davetle 
mükellef tutmaktadır. 

Yeni tayinler 
Ankara, 9 (Kurun) - Gümü

şane mektupçusu Cemalle Çorum 
mektupçusu Behçetin becayişleri, 
eski kaymakamlardan Galibin 
Mardin mektupçuluğuna, Eskife · 
hir vilayeti mühendisi Mehmet 
Alinin Maraş bayındırlık direk · 
törlüğüne tayinleri tasdikten çık
tı. 

Ankara, 9 (Kurun} - Eti Bankı müdürü llhami Nazif tayin olun· 
umum müdürlüğüne sanayi umum du. 

............................................................................................ 

Bir genç kudurarak öldü 

iki maç yapmak üzere şehri . 
mize gelen Romanyanm T amış -
var takımı dün ilk maç.mı Taksim 
stadyomunda Galatasaray takımı 
ile yaptı. Saat on beşte evvela Ro 
manyalılar sahaya çıktılar. Yeşil 
beyaz formalar giymişlerdi. He . 
men hepsi iri ve atlet yapılı idiler. 

Galatasaray ise şu kadro ile 
çıktı: Avni - Osman, LUtfi -
Kadri, Nihat, lbrahim - Necde~ 
Adnan, Gündüz, Fazıl, Danyal. 

Hakem Beşiktaşlı Sadri idi. 
Törenden sonra oyun Galatasara 
yın hücumiyle başladc. Bu hücum 
kesildi. Oyun ortalara doğru Ga . 
latasarayın hakimiyetine geçti. 
Adnanın bozuk oynaması yüzün 
den bazı sayı fırsatları kaçırıldı. 
14 üncü dakikada Danyal Fazıl . 
dan aldığı topu on beş metreden 
şiddetle kaleye gönderdi. Top kö
şeden avuta gitti. Bunun üzerine 
Romanyalılar sıkı oynamaya baş· 
]adılar. 23 üncü dakikada hakem 
Galatasaray aleyhine bir penalt 
verdi. Romenler bunu gole çevire
mediler. Her iki taraf çok sert oy
namasına rağmen bir türlü gol ya• 
pamıyorlardı. Necdetin bir şütü 
avuta gittikten sonra birinci dev· 
re bittti. 

ikinci devrede Adnanın yerine 
Salahattin, lbrahimin yerine de 
Suat çıkarıldı. ilk anlarda Ro · 
menler hücuma geçtiler. Faka~ 

biraz aonra hakimiyeti gene Gala· 
tasarayhlar aldılar ve mn.~ aıfu 

sıfıra berabere bitti . 
ikinci maç bugün Beşiktaş sa

hasında Be~iktaş takımı ile yapı
lacakbr. 

. }\ıı· 
aylardan beri geçinemiyorınu~. ev- mektediı-. Bu arada Usküd~r .? de 
velki akşam saat sekizde Davi<l lunun 2:50 talebesi Kadıko)l'l111 rU 
evine gidince Sünbülle yine kav · yeni açılan ikinci orta okula ,.e 
gaya tutuşmuştur. Bu sefer kadın mesi kararlaştırılmışt1r. 

1 fazla karşı gelince David ekmek DETIS SAATLER! -11k oh1ld~ 
bıçağını eline geçirmiş, karısının !arda sabah dersleri tam doh1.IZ 3ll 
sol böğrüne saplamıştır. Yaralı ka başlıyordu. Yarım tedrisat yaP "1! 
dmın feryadına kom~tılar yetiş - bazı okullar derslere 8,45 de b3; 
miş, Sünbiilü Zeynep Kamil hasta yacaklardır. 

hanesine kaldırmLslardır. David YEN! OKULLARIN tHTlfft~ 
yakalanmıştır. S,ünbüliin yarası a. LARI- Killtür direktörliiği.İye: 
ğırdır. açılan üç orta oh"Ula lazım de~~ 

Zavallı çocuk letlcrile sıraların bir an e~e dıı~ 
Kurbağalıda Adalet sokağında Imması için h.iiltür bakanlığrfl ~ 

tahsisat istemiştir. Bundan b~ ıs 
51 numaralı evde oturan Haydar bu okullarda idari teşkilatın d~~ 
paşa lisesi kalorifercisi Süleyma - mamlanması için aynca ta~ 
nm dokuz aylık çocuğu Yılmaz, 
annesi Hasibe başka bir odada istenmiştir. ~ 
meşgulken, mangal üzerindeki ASKERI DERSLER - ~ (e 

çaydanlığı devirmiş, kızğm çay okullarda okuyan ermeni ~~)re 
sulan vücudünün muhtelif yerle . yahudi gibi vatanda.~lar şıı11 • 
rini yakmıştır. Yılmaz yirmi dört kadar askeri dersleri görınÜ)~ 
saat sonra ölmüştür. lardı. Kültür qakanlrğmnı bıl ıı1l1 

ZEH!RLENME- Süreyyapaşa oku.~I~_ra yolladığı y:ni bire~ııJe~ 
fabrikasında amele Sinoplu Mus- da but~n bu ~le?eI~:ın ~~r 
tafa fabrikada evvelce tuz ruhu lere gınnclen bıldınlmıştı · 

1 

konulan damacananın içindeki su 
dan içmiş, zehirlerune alaimi gös
termiştir. Mustafa. Balat musevi 
hastahanesine kaldınlmıştır. 

BORÇLU !LE ALACAKLI -
Unkapanmda. kasap ·Ömer, mezba 
haya et almak üzere gitmiş, ken 
disine 123 lira borçlu olduğu top
dancı Mahmut katibi Ahmet üzeri 
ne hücum ederek Ömeri döğınüş. 
lcnllr. 

Bu esnada Ömerin üzeıinde bu 
lunan paralan ile bazı kağıtl\ln 
kaybolmuştur. Şikayet üzerine 
Omeri döğenler yakalarunıştır. 

Istanbul-lzmir lim~,ıı~ 
İstanbul ve İzmir Iiınanl , 

ekonomi bakanlığına b~l~~ 
sı hakkındaki kamın proJesı ~de 
içinde tamamlanacaktır. proJe tıit 
İstanbul limanında yapılacal' 
çok yenilikler vardrr. • 

Bütün rıhtımların mihanik ~. 
sıtalarla teçhizine projede ~ t.~ 
nemıı bu· yer ve111mıştır • .ısıt. ıı,t 

(Üstyanı 1 nci de) 

Besim Çakar, dükkanın bahçesi -
ne giren bir köpeği severken kö -
pek birdenbire elini . sırmıştn. 

"- Kuduz tedavisinde nadi . 
ren böyle vakalar olur. Bu da bin• 

Dl kem izde de, on binde birdir.,, 1 
Diğer taraftan tedavi gören --------------

KUMAR OYNARKEN - Bey 
oğlunda Nuru Ziya sokağında Ri
zo apartmanının üçüncü dairesin -

hizat için, 300 - 400 bin Iı~ ç. 
canacaktır. Yeni konulacak ~ (e 

lcr ve diğer vasıtalar, yükleJJle bjt 

boşaltma masraflarım dörtte dJ ~ 
ucuzlatacağı gibi, zamand~ ~ 
zami istifade temin edeceh-tif·ştte 
gün !stanbul limanında 24 Sll •1 • 

Küçük bir çizik olmasına rağ • 
men Besim hemen kuduz tedavi . 
hanesine baş vurm"Jş, tedaviye a
lınmı~tır. Köpek te P'>lisler tara • 
fınchn öldürülmüştür. Besim bir 
ay kadar her gün hastahaneye gi
dip gelmiş, iyileştiği için tedavi 
bitmiştir. 

İki gün evvel Besim annesine 
fenalaştığım, ısırılan kolunun ağ
rıdığını söylemiştir. Bunun ~zeri· 
ne anne5i kendisine Uskumrukö -
yüne dayısının yanına gitm'!sini 
söylemiş, Besim yalnız başına kö
ye gitmiştir. . 

Besim köyde bir gece kalmış, 
enelki gün birdenoire fenalaş · 
mış, annesine bir me~ttupla hiç de 
iyi olmadığını. dilin~n ağırlaştığ'ı 
nı bildirmiştir. 

Birkaç r.eat sonra da jande.rma 
kara!~olu vasıtasiyle ann~sine 
köyden oğlunu gelip alması bil • 
dilirmiştir. Otomobille köye 3idil· 
miş, Besim Sarıyere Getirilmiştir. 
Ağzından köpükler saçan genç 
annesine ve arkada,larına: 

- Hakkınızı helal edin. Bana 
acımayın, fenala,tım. Artık kur -
tulamam gibi.. .. Sözler söylemiş • 
tir. 

Besim doğruca Çapadaki ku -
duz tedavihanesine gönderilmiş, 

ayrı bir yere yatırılmıştır. Verilen 
malU.mata göre, zavallı genç feci 
iztiraplar içinde evveiki gece ve -i 
fat etmiştir. Bu feci ölüm bütün 
Sarı) erlileri çok müteessir e~miş· 
tri. Bu hadi$e hakkında sıhhat mü 

bir hastanın kudurup kuduramı - Kahvecinin oğlu 
yaca ğı hakkında da bu hastalık -

de kiracr Nota.)anın kumar oynadı
ğı haber almmIŞ, ansızın baskın 

yapılmıştır. Nikola, Dimo, Vasila
ki, Luiz, Korney, Foti, Mari, Lid · 
ya, Fotya, dokuz kişi kumar oy -

tan anlıyan bir zat demiştir ki: 
" Tedavi gören bir hastanın 

yeniden bir kuduz köpek tarafın· 
dan ısırıldığı için kudurmuına 

imkan yoktur. Çünkü kuduz a,ısı 
nın bir sene muafiyeti \ardır. Yal
nız hasta, hastahaneye geç müra· 
caat etmişse ve ısırılan yer de di 
mağa yakın ise aşı teıir etmemiş
tir.,, 

Diğer bir salahiyetli bir zat ise 
şunları söylemiştir: 

"Bizde tatbik edilen aşı usu• 
lü herkese tatbik edilen en son 
metpddur. Köpeğin mrdığı yerin 
cümlei asabiyeye uzak veya ya · 
kın olu!unun ehemmiyeti büyük · 
tür. Bundan başka her şahsın ya· 
ra.dılışmda da büyük bir rol var· 1 

der. 

Dünyanın en son metodu olan 
ve bizde de tatbik edilen Hugef 
usulünde pek nadiren aşılanmaya 
rağmen kudurma ali.imi görülü-
yor.,, 

iz mirde 
Sekiz bektaşi nefes 
okurken yakalandı 
İzmir, 9, (Hususi) - Tepecik 

mahallesinde lştipli lbrahimin e · 
,·inde sekiz kişi bektaJi l'efesi o
R~r, ayin yapar ve rakı içerlerken 
yakalr.IL-nışlardrr. Evde nefes def 
terleri de bulunrm.:ştur. Bunlardan 
dördü suçlarını itiraf ettiler. Hep. 

Garsonu niçin öldürmüş? 

narlarkcn yakalanmışlardır. 

Tifoya karşı 
Son günlerde çoğalan tifo vak · 

' aları dolayısiyle sıhhat direktör -
lüğü bunun önüne geçmek için e . 
saslı tedbirler almağa karar ver -
miştir. Bu arada bütün sulann mu 

1 :ıyensine başlanmıştır. 

Mikroplu olan suların içilmesi 
yasak edilecektir. 

Bay Asım Süreyya 
Belediye iktisat müdürü Bay A. 

snn Süreyya Ankaraya gitmiştir. 

Ankarada buğday vaziyetini gö -
rüşmek Uzere toplanacak olan ko 
misyonda İstanbul belediyesini 
temsil edecektir. 

Muzaffer F2 Kısa Haberler _] 
lzmir, <özel) - Burada bir cina 

yet olduğunu telgrafla bildirmiştim. ı:ı Ge~en günkü fırtınada bozulan Un 
Yak'a şu suretle gc~miştir: kaapnı köprüsü tamir edilmiştir. 

l{emeraltında I\:cmahh ham kah- * Yeni elektrik tarifesi henüz ha · 
nhanesi ile karşı tarafındaki kahve- kanhkfan gelmemiştir. Sosyete; dük -
hanenin müsteciri olan Rifatin oğlu kanların erken kapanması yüzünden 
Mu1.aff er, garson Süleyrnamn iş bı - sarfiyatın, yüzde 2:> azaldığını söyle 
raktıktan az ~onra ve tütsülü kafa i· mektedir. 
le: * Yilayet bütçesinde bir çok hizmet-

- Bfr plak çal da dinliyelim ! l~re karşılık olan, yol Yergisinin hi · 
Dernec:ine kızarak onunla kavga et- rinci tak itini, bazı mükelleflerin ö -

mi~tir. Ru ağız atı~ması bir kaç de · demedikleri görülmüştür. Bunlar hak 
fa 1teçmi~tir, sonuncusunda, Muzaf - kmda kanuni mu::ımelc :rapılac:ıl•tır. 
fer, tabancasını çekerek garson Sü · * 'I'opkapı sarayındaki :yazılan 1as 

ltymana attı el ateş etmi~tir. lüır • nif etmekte olan Hale P.niYersite1:i 
ı:ıunların hepsi el<' i.s::ıhet etmiştir. Ka· prof<'-.örli nooche on beı5 güne kadar! 

·~"----------''---- ... ·~a.ı..ıuıc.ı..ı. _ı.;.ı..J..__.._....._,,""' ...... ...___~---.......:._i"ini bitirip A nkaraya gi decck tir. 

en çok 350 ton mal boşaltıla~;e~ 
mektedir. Yeni tesisat, 2 ga.at 1 

(t 

~inde 500 ton mal bo~Itn1a~ 
yüklemek imkanım verecektil'·lir' 

Bütün bu i~lcr, 1,5 milY011 ~ç 
ya çıkabilirse derhal, olına~ 
yıl içinde yapılacaktır. ~ 
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Habeşistanda Ne Gördüm? 
Yazan: 
4 

Marsel Prat 

Almanların hilekarları 
· Burada hayvanlar gibi dört ayakla 

yürüyerek altın tozu çıkarıyorlar 
- Hoşunuza gidecek mi? Bakı-

n z! llk önce şunu söyleyim ki, Ta 
3 rıa gölü mukaddestir. Bütün bü -

~iik Habeş imparatorları orada gö 
?nüliidür. Gizliliklere bürünmüş o 
lan kıyılarında birçok manastır 
3apılnuştır. Bw·alara dişi cins gi-

. tenıez. Bir dişi hayvanın girmesi 
hile vasah-tır. Bu mukaddes toprak 
Uzcırlnde, bu güne kadar ne bir ta
'ltık ayak basmıştır, ne de bir inek. 
nu kıyılarda birçok kabileler ipti
dai halde yaşarlar. Bunlardan baş. 
hcasr Veto kabilesidir. Bunların 
'lek garip bir mezhepleri vardır. 

Bir adamın bir Veto gözünde 
değerli olabilmesi için bir hipopo 
lanı öldürmesi lazımdır. Bu hayva 

• ~ aramağa lüzum yok, Tana gö
~llnde pek çok bulunur. Y almz bir 
11\sanın kendisini tehlikeye koy -
lt?ası kafidir. 

Bir genç nişanlı erkek tam tam 
denilen aletin sesleri arasında pa 
Jıiı-ostan yapılmış bir kayığa bine. 
tek gölün öte tarafında dökülen 
~ediyesini aramaya gider. Ay ışı 

J Rı altında, gölün gİililikler ta~ı . 
~·an suları içinde maceraya atılır 

e 
1
\'e kıyı tarafında vahşi hayvan -

at Urdan birini öldürmek mecburi -

'' 

~·etindedir. Kabile dans ederek 
kendisini bekler. Kadmlar elleri
tli birbirine çarparak uluma gibi 
~~ler (·ıkarırlar. Erk lder, ellerini 

<lrka1a;·rna koyarak, omuzlanm 
8~rta değer bir surette hızlı hızlı 
tıtretirler. Bu titretmeye ara ver · 
ll'ıeden arkaya doğm yatarlar ve 
ha~lariyle toprağa dokunurlar. U 
~Uıniyetle biı kaç saat sonra ni§an 
1 ~elir. Onünde takip ettiği Hipo -
~0taın vardil'. Hayvan tam suva at - w 

1 
:ıacağı zaman ni~an alıp vunna 

duır. Bunlar c.::ok usta nişancılar · 
ır. Hiı:.-bir zaman yanılmnzlar ve 
·nıen havv<1nı öldüriirlel'. 

p Hiıçok ton :lğırlığında olan hay 
,,.<uı Yere dl\Piin.cc bütün htbile et-i' • 

1 
afına toplanır. Kılıçlarım, mızrak 
~tını, bıc:;aklarmı saplamaya baş-
ı l'lar. Nişanlı kızm ailesi pa rmak. 

1 aı-ı, trrn~k 
1r ıı ile birer paı ça et 

1~P~r aı ak bü J.k bir lştiha ile yer 
s r. n;anlı eı kek ırüstakbel karı
h na lakclim edeceği bir hediye da 
ın~- vardır. Uaha taınamile ölme -
eı~ olan hayv.mın gözünü kendi 

1
11e çık~racak YC gclir.c t:.ıktlim e 
ee<=ktiı·. 

h Gelin açık gözlü olabilmek için 1 
ll o-·· .. 

,ozu yemeye mecburdur. 
te Sabık memur bunları söyledik · 
b n sonra kahkahalarla gülmeye 
aşıaa · I. 

~r - Affedersiniz, madam, :;ey 
sınııarı ... 
Sözünün arkasını söylemedi. 

ge ': :şte anlıyorsunuz ya, düğün 
te c~sı belki vücuclüne şeytan gi-
~o~~}\ diye, her ne ise insan, Tana 

tlnde hiç de sıkılmaz. 
A. y DAGLARINA DOGRU 

J'a~Ortu~. Valisi ikinci defa oln · 
bu SOzti söylüyordu: 

\>af· Bir kadın Sudanın kapalı ha 
l'e;ı~e gitsin! lmkam yok size 

ını veremem. 

~t;- -:;ki ama, siz beni hududa 
dağı e en men ediyorsanız, Ay 
liı"--"arında Seba kraliçesinin altın 
<~uen] • • liab . erını nasıl ziyaret ederim? 

0§.istana nasıl gidcıim? Eğer 

lngilterenin seyyahlara yolu ka -
paınak hakkı varsa Habeş impara
toıı.ınun imzaladığı bir vizenin ne 
hükmü kalır? 

Vali bir iki saniye düşündükten 
sonra dedi ki: 

- Kapalı mıntakaya kimse gi 
rem ez. 

- Pek güzel, neye kapadınız? 
- Tamamile askerin nmhafa -

zasma vermek için. Ünceleri, vah 
şi Habeş kabilelerinden çok zah · 
met çekiyordu. Fil sürülerini takip 
ederek hududu geçiyorlar, hiçbir 
şeye aldırmıyorlardı. Nihayet bin 
kilometre derinliğinde bir bitaraf 
ınmtaka yapmaya mecbur olduk 
Hele şimdi, Almanların, hilekar -
lıkla, Ilabeşistana silah geçimıe 
ye çalıştıkları bu zamanda gözü -
miizü daha ziyade açmak zorunda 
bulunuyoruz. 

Ne ise, sonunda vftliyi razı ede 
bildim. Hazrrlrklamm bitirdikten 
sonra hareket ettim. Bir cehennem 
g"füıeşi altında sonsuz bir yolu ta-
kip ediyordum. O kadar kötü yol -
lardan saatte ancak yirmi beş ki 
lometre gidebiliyordum. Kannon 
İngilizlerin son mevkii idi. Zabit
lerden biri bana, Nagrado adında 

bir lfr.beş klfı.vuz vermek istedi. 
Habeşi yerlere kadar eğ·ilerck se
lam verdi. Sonra uzun parmakla
rile sakalını karı~tırmaya başla -
clr. Söyliıyecek bir sözü olduğunu 
anladım. Fakat söylemedi. 

Gecenin saat sekizinde yanıma 
geleli ve de eli ki: 

- !iaclam yola koyulmak i~ter
misinlz'? 

- Geceleyin mi? 
- Niçin olmasın bu iklimde her 

kes gecenin serinliğinde gitmeyi 
tercih eder. 

Talıaf şey! Canım sıkıldı, kal -
bim göğsi.inıii yumrukluyordu. 

- Bu saatte hududu geçebilir 
miyiz'? 

- Karmondan ç:ıktıktan sonra. 
çtmcr, dağlar, us;uıı.ımlarclan baş· 
ka bir şeye rastlamıyacaksrmz. 

Uç gün katırla gittikten sonra in · 
sana tesadüf edebileceksiniz. 

AL TIN TOZU TORBALARI VE 
DiKiŞ MAKlNELERl 

• 1\1cncli havalisindc \Vallegalar 
yalmz iki ~eyle uğraşırlar. Biri 
Singer makineleri ile üniforma 
dikmek, diğeri ırmakların dibini 
karıştınnak. Hayvanlar gibi dört 
ayakla yi.iri..iycrek yakıcı kumlar 
kazar ve altın tozu çıkarırlar. Ha 
beşlilerdcn biri diyor ki: 

- Bize silah ve gaz maskesi sa 
tan Alman tacirler, Her Şmid yal
nız altın istiyor. Gece gündüz bu. 
mı çıkarmaya çalışıyorlar. Bu Her 
Şmid çok iyi bir tüccardır. 

Ben işin c~asmı anlaırnş olu -
yonun. Bu adamı buraya Bitler 
göndermiştir. Boyuna Habe~ista -

na kaçak harp levazımı sokuyor. 
Hitlcrin maksadı şudur: Habeş -
liler nekadar çok dayanabilirler -
se harp o kadar uzayacak, 1talya 
daima yeni asker göndeıınek mec 
buriyetinde kalacak ve İtalyan-A
vusturya hudutlan ho~alacaktll'. 

SON 

"Yakında g 
Habeşler Ma a 

şehrin duvarlar na 
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"' . 
'' çıka ken 

qazm 
ltalyanlar· Gorahai 

cephelerde 
kasabasını da aldılar, 
hücuma geçiyorlar 

bütün 
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Roma, 9, (A.A.) - Dün sabah 
İtalyanlar Makalleye girdikleri 
zaman, şehir bir virane manzara
sı gösteriyordu. 

İtalyan gazete aytarlarınm bil 
dirdiklerine göre, İtalyan ordusu 
gelmezden önce, bütün Habeş 
kuvvetlerile, şehir halkının büyük 
bir kısmı kaçmış bulunuyorlardı. 

Evlerin çoğu ya soyulmu§ veya 
hut ki yalkılmıştı. K~ Janin tür
besile Meryem kilisesi de '-"'lyul -
muştu. Ras Guksanın sarayı tama 
mile tahrip edilmiş, eşya namına 
ne varsa parçalanmıştı. Dıvarların 
Üzerlerine: 
"Yakında tekrar geleceğiz,, iba 

resi yazılı idi. 
İtalyan as!<erleri, şehre girer · 

ken, birçok uçaklar da Makalle -
nin üzerinde, alçaktan uçmakta i

diler. 
Kalelerin ve Ras Guksanın sara 

yı üzerine ltalyan bayrağı çekilir 
ken bu uçaklar, şehrin büyült 
meydanında toplanmr~lardı. 

Şehirde kalmı-ş olan ahali, b:ı.ş 
larmda ileri gelenlerle p:ıpas!ar o) 
duğu halde, İtalyan otor!telerire 
gelip, teslim old~klarmı bildir -
mişlerdir. 

Makallenin rakımı 3040 metre · 
dir. Bütün Tigre bölgesine hakim 
dir. Harp ba~\a·,nazdan önce, hu· 
rada bir İtalyan tecim delegaayo 

nu bulunuyordu. 1932 de burada 
bir uçuş meydanı yapılmış ve ge · 
çen ikincikanun içerisinde ele Des 
sieye doğru bir yol yapılmasına 

ba~ lanmı:ştr. 

Tigre cephesindeki ltalyan ga· 
zete aytarları, Makalleniu zaptı • 
nın tıpkı Aduanmki gibi, büyük 
bir tarihsel, man.i ifade ettiğini 
söylüyorlar. Bunların hatırlattık -
ları grbi, 1896 da binbaşı Gallia· 
no, Makalle kalesini 100,000 Ha
beş askerine karşı 42 gün müdafa 
a etmişti. O vakit, oradaki İtalyan 
garnizonu 20 subay, 13 erbaş ve 
1,000 tane de neferden ibaret bu
lunuyordu. Habeş ordusuna ku -
manda eden, şimdiki imparatorun 
babası Ras Makonen idi. 

Ras Guksa, ltalya kralı adına 
Ma:kalleye vali tayin edilmiştir. 

Roma, 9, (A.A.) - Ras Guk. 
sa, Makalleye girdikten sonra yer 
li eşrafı İtalyan erkanına takdim 
etmis ve bir söylev vermiştir. 

M~kalleden kaçmış olan yüz ka 
dar yerli geri gelerek mutavaat 
etmişlerdir. 

Roma, 9, (A.A.) -Makallenin 
işgali büyük bir sevinçle karşılan 
mıştrr. Dün gece, Napolide büyük 
bir halk gösterisi yapılmıştır. Do
ğu Afrikaya giden askerler, omuz 
larda taşınmıştır. 

Makalle, 9, (A.A.) - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

Makallenin işgali İtalyan ileri 
hareketinin aon hedefi değildir. 

Filhakika, General Vakalusuonun 
kumandasındaki ikinci yerli fırka 
sı şehirden ayrılarak Ambaal ve 
Aşangi gölü önlerindeki mevzi!e
re doğru mevcut kervan yolunu ta 
kip ederek ileri hareketine devam 
etmiştir. Bu suretle, ileri hareketi 
~iddetle ve çabu1' bir s~rette ele · 
vam etmekte ve düşmanın niha · 

yet muharebeyi kabule mecbur o
lacağı ümit edilmektedir. 

Aksum cephesi sağ açık cenahın 
da bulunan General Maravinia ko 
lordusuy!e batı cephesindeki Ge · 
neral Kuturun, faaliyetleri de Gon ı 
dar istikametindeki genel işgal çer 
çivesi içinde alınacak neticeler i
çin ehemmiyeti haiz bulunmakta
dır. 

Londra, 9, (A.A.) - Dün ltal
yanlar bütün cephelerde hücum 
hareketleri yapmışlardır. 
İtalyanlar, Makalle, Dolo ve 

Azbiyi aldrktan sonra istirahata 
çekilmemişler ve cenuba doğru İ· 
lerlemclerine devam etmişlerdir. 

Ufak Habeş sonucularx ile küçük 
vuruşmalar yaparak bir mikdar c 
sir almış bulunan İtalyan pişdar
ları şimdi Makallenin otuz kilo -
metre cenubunda bulunmalrtadır
hır. Bu suretle İtalyanlar, muha · 
samatm başlangıcından beri Ha -
beşistana yüz elli kilometre bir de 
rinlikte girmiş bulunmaktadırlar. 
Amba-alaji hattınm şimalinde hiç 
bir mühim Habeş kuvveti mevcu
diyeti haber verilmemektedir. 

ltalyan sağ cenahı da Ambara 
eyaletinde T sana gölü istikametin 
de ileri harekete başlamıştır. 
Diğer taraftan Ogadenden ge · 

len haberlere göre, oradaki ileri 
hareketlerde dahi pişda,· mahiye-

tinde hücum tankları ve zrrh!ı oto 
mobiller kullamlmaktadır. 

Reuter ajansının Harrar ayta . 
rının bir telgraf ma göre, Goraha
inin sukutundan sonra Habeşler j. 
kiyüz kilometre kadar daha şimal 
de Daggabura doğru çekilmelrte -
dirler. Daggaburun bombardıma· 
nı esnasında birçok Yunanlı ve A
rap ölmüşlerdir. Cenup Habeş or 
dularınm birinin kumandanı olan 
Decasmaç Nasibu, süel mü~avir 
Vehip paşa ile beraber Daggabu · 
ra gelmiş ve orada İtalyan hücum 
tankları ile zırhlı otomobillerinin 
ilerlemesine mani olacak bir si

per ve derin hendek sistemi ha . 
zırlamakla meşgul olmaya başla
mıştır. Habeşlerin Daggaburda sı
kı surette mukavemet etmek ve İ -
talyanlara Cicika ve Harrar yolu 
nu kapamak niyetinde oldukları 

sanılmaktadır. Bunun için Nasibu, 
Cicikadan derhal önemli takviye 
kıtaları yollanma:nm emretmiştir. 

Harrardan alma fakat teyid e
dilmemiş bu~unan bir habere gö • 
re, cenup orduları baş kumandanJ 
Ras Desta mukabil taarruza geç · 
miş ve Mogadişuyu hedef alara:k 
Juba nehri boyunca ilerlemch-te 
bulunmuştur. · 

Londra, 9, (A.A.) - Somali 
cephesinde bulunan Reuter ayta. 
rından: 

Gorahaidaki bütün müstahkem 
noktalar, bir İtalyan zırhlı o~omo· 
bil müfrezesı tarafmdan, hi~bir 

mı.ıl·avemet görmeksizin işgal e . 
dilmiştir. 

Geçenlerde, Gorahai bölgesinin 
ltalyan uçakları taraf mdan şid -
cletle bombardıman edilmesi ii=e· 
rine, 3000 kadar tahmin edilen Ha 
beş kuvvteleri birçok ufr1-top1ar -, 
la mitra!) öder lcrked~ı ek kaç · 
mışlardır. 

ltalyanlar, bunları şimali şarki 
istikametinde takip etmektedirler. 

Asmara, 9, (A.A.) - Havasın 

Tigre cephesindeki aytarı yazı -
yor: 

Gorahainın zaptr, Makallenin 
zaptından daha az önemli değil -
dir. Makallenin işgali İtalyanlara 
Tigrenin mülkiyetini temin etmİ§, 
Gorahai ise onlara bütün Harrar 
bölgesinin kapılarını açmıştır. 

Gorahai, mühim bir kervan mer 
kezidir. Bundan başka son kl.1yu -

lar buradadır. Bu itibarla, kuzey
de, kilometrelerce uz.akta yaşa -
yan ahali, bu kuyulara gelmek İs· 
terlerse, teslim olmalrdırlar. 

iT AL YAN RESMi TEBLlGt 

Roma, 9, (A.A.) - Resmi bil
dirik: General de Bono telgrafla 
bildiriyor: 

Aksum ile T akazze nehri arasm 
da bir keşif hareketi yapmakta o
lan bir İtalyan müfrezesi Habeş 
muhariplerile karşılaşarak bun -
lan bozguna uğratmış ve Habeş
liler teslim olmuşlardır. 

Birçok kabile başkanlariyle pa· 
paslar dehalet etmişlerdir. 

Danakil lkollan bütün Tigre do 
ğusunda ileri yürüyüşlerine devam 
ederek Damalaya varmışlardır. 

General Grazianinin kuvvetle -
ri ayın yedisinde sabahleyin Go -
rahasiyi işgal etmişlerdir. Düş . 
man, topları, mitralyözler, yüz ka 
dar tüfek , kamyon ve otomobil -
ler, erzak yığmlan ve harp kere . 
çi terkederek kaçmıştır. Müfreze
lerimiz düşmanı kovalamakta ve 
ricat halinde sıkıştnımaktadır. 

ltalyan uçaktan dünkü harek~t 
lere faal bir surette iştirak etmiş · 
!erdir. 

Makallenin İşgalinden birkaç 
saat sonra bir ltalyan uçağı bu 
şehrin hava meydanına inmiştir. 

HABEŞLERE GÖRE 

Adisaba!ba, 9, (A.A.) - Habeş 
hükfuneti dün saat 13 de bir bil -
dirik neşrederek, bütün cepheler .. 
de sükunet olduğunu haber ver ... 
miştir. 

Hükumet, bir katır kervanile 
Dessieye gitmeğe hazırlanan bazı 
gazetecilerin yola çıkmalarını ya
sak etmiştir. 

Son beş hafta zarfında, lngil -
tere Somalisi yolile buraya birço~ 
silah ve cephane gelmiştir. 

İmparatorun muhafız alayı ö • 
nemli surette takviye edilmiştir. 

Bu alayın pek mükemmel olduğu 
ve henüz harekata iştirak etme -
diği söyleniyor. 

Habeşler, modern silahları kul
lanmağa pek çabuk alışmaktadır
lar. 

Askerlik işleri 
Kadıkijy askerlik şubesinden: 
Şubemiz yedek subay defterinin 

fi202 sayısında yazılı yedek S inci 81 • 

nıf muamele memuru c~a." Bergama· 
da doğup Bergama nüfusunda kayıt
h 309 doğumlu Sait oğlu Muhsintn bir 
hayli vnkittenbcri nkibeti bilincmccli • 
ğindcn l tanbulcla ise: il:md:rn yirmi 
dört saat içinde Kadıköy nskcrlik şu
besine hnıiçtc i:sc bulunduğu mahal -
lin <'.:l biiyiik as keri komutnnlığ,na ve· 
)na. kerli!, ~ulıcsi rnsııa~ile oturduğu 
) erin lJildirilmcsi gerektir. 
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(Uatyanı birincide) 
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B - 1stanbulda yabancı gemilere 
ihrakiye olarak vcrilcıı kömürlerin 
havzadan ecnebi memleketlere snke
dilmiş gibi muameleye tabi tutlması 

nazara alınmrş olduğundan bundan 
sonra aiakadnr dairece o suretle mu· 
amele edilecektir. 

•n1..as1' 
ila,·eten bu müesseseye dış ptJ- · 

Delmot, bıçkı fabrikası, yangın 
korkusundan, şehrin dI§3.nsmda 
kurulmuştu. Kocaman bıçkı dişle 
ıinin ağaç gövdelerini ısrra ısını 

tahta haline getirmesinden çıkan 
sesler, uzaklarda bir an kovanı i
çindeki vrzrltr gibi duyuluyor·du. 

Fabrikanın sahibi bürosunda 
Delrnot çalışıyordu. Srrtr kanbur
laşnış, çehresine yeis çökmüştü. 
Yanında bulunan kızma başını sal 
lryarak anlatıyordu: 

- Evet, çok doğru! Bekçi yeni 
makineleri kurmak jçin gelen mü 
hendisi, kafatası bir çekiçle par. 
çalanmış olduğu halde buldu. Za 
valh adamın cüzdanr, boşaltılmL~ 
ve yanma brrakrlmıştı. 

- Ne müthiş! 
- lş bu kadarla kalıruyor, yav-

rum! mühendis, burada bulunduk 
ça onu misafir etmeyi üzerine al
mış olan Rober Malesyö, bana sor 
madan ve benden izin almadan 
savuşmuş gitmiştir. 

- Baba, böyle söyleme. Beş yıl 
'danbeıi senin sağ kolun olan Ma
lesyö bizim aile dostumuz olmU§· 
tur. 

- Kızım, ben şüphe ediyor de
ğilim, yalnız fikrimi söylüyorum 
Daha diin ikisinin birlikte gezdik. 
!erini gördüler. Bugün biri çok a
cıklı bir halde öldürülmüş, parala 
rr çalınmış bulunuyor, Oteki ise 
ortada yok. .. Ah, Malesyö seninle 
nişanlanmayı istediği zaman, da . 
ha sonraya bn·akınakla nekada·· 
doğru bir iş yapmışım. Şimdi ni -
şanlı bulunmuş olsaydınız , üzeri
mize sıçrryacak olan bu rezalet 
pek müthiş olacaktı. 

- Baba, baba! Neler söylüyor
sun? Neler düşünüyorsun? Bu a . 
cıklı işde bir karışıklık vardır. Ci
nayetin yapıldığı sırada Roberin 
ortadan kaybolmuş bulunması bir 
şey anlatmaz. Buraya geldiği za -
ınan bu kötü anlayışları hemen de 
değiştirecektir. 

- Evet, iki jandarma arasında 
gelmezse ... 

- Böyle olsa da suçlu.dur dene
mez. Yalmz nakikatin henüz an . 
laşrlmadrğı görülür. 

Delmot kızma baktı. Fronselin, 
başı yukarıda, kolla.ı:r göğsü üzeıi
ne çaprastlanmış, adeta arkasın . 
da bir gölge var da, ona saldır -
mak isteyenlere karşı duracağım 
anlatan bir vaziyette · duruyordu. 
Bunu gören babası dudakları ara 
smdan mnıldandı: 

3 - Yukarıdaki fıkrada gösterilen 
fiyatlar aşağıdaki "normal kompozis· 

dm yon,. için tesbit edilmiş 770 kuruş rn-1 
-Ka aşkı, ne iyi şey! Onun ~ati fiyata nazarandır: 

kafasında suç yer bulmayor. 
Krfp?e yüzde ı;; 

Yerinden kalktr, kızının bu ce. 18150 " 
20 

sur ve asil alnından öptü. Sıkı za- ıo;ıs ,, 2Q 

manlarda yaptığı gibi, bugün de 0; 10 ,, 45 

gidip mühim mektupların cevap- Prensip itibarile bu planın fyt , .e 

Iarmı yazmasını söyledi. Kendisi muvaffakıyetle işlemesi için bütiin a 
de bitkin bir halde tezgahlarına lıcılar imkan nisbetinde vasati fiyat 
gitti. tayinine esas olan ve "normal kompo

Franselin babasının sözünü ye _ zisyon,, adım verdiğimiz yukarıdaki 
pursantajları taleplerine e~as ittihaza 

rine getinnek için büroya gitti. el birdiğiyle çalışmalıdırlar. ~la.ama-
Oda kapısından İçeriye gınnce fih alıcı ve satıcı ara.•unda başım bir 
hayret ve helecanından bağıracak kompozisyon tekarrür ederse ikinci 
tr. Kendisini güç tuttu. Orada, ma frkrada yazılı esas fiyatlara göre ye. 
sa başında harıl, harıl çalL~an, nf kompozisyon fiyatı tesbit oluna • 
mektuplara cevap yazan bir genç caktır. Bununla beraber alıcıların son 

d iki yıl içinde satrn aldıldarı kömür -
var r. BuMalisyö idi. Kız masaya terin kompozisyonundaki pursantajla. 

yaklaşarak: rın vasatilerini ihmal etmemeJeri ,.e 
- Geldiniz m·i? kaJrn kömürleri çoğaltıp ince kömür 
Diye sordu. pursantajlannı nzaltmamaları gerek-

- Evet, geleli bir çe)Tek oldu. tir. 
Babanızı gönnek istiyordum. Bu. lnce kömür pursantajlarını çoğalt· 
rada bulunmamamın sebebini an. mak suretile yeni kompozisyonlar ya

pılabileceği gibi münhasrran ince kö -
latacak ve özür diliyecektim. miir de istenebilir. 

- Niçin gittiniz? 4 - Birinci fıkrada işaret ediJen 
- Hasta olan kardeşimi çok me ton başına 130 kuruş tenzilatın he.sa-

rak ediyordum. Hiçbir haber ala- brnda: 
mayınca artık duramadım. Bisik. A - Amele ücretleri bugün oldu • 
lete atladım. Kısa yoldan gitmek ğu gibi hesaba konulmuş olduğundan 

bu ücretlerden tenzilata vesile ittihaz 
için orman:ı daldım. Yolumu kay- edilemez. 

bettim. Kimseye rastlamadan sa. ~~~~~~~!!!!!!!!"!'!"!'!!'!~~~~ 
baha kadar dolaştnn. bu mavi gözlerinize tekabül ede

Daha bir sebep söylüyecekti a- cek bir şey bulamadnn ... 
ma, dudaklarını ısırdı. Söyleme . Bu sırada kapı şiddetle açıldı. 
di. Kendisini aşağıda beklemekten 

- l\1üthiş cinayeti haber aldı - sabrı tükenen bir jandarma içeri-
mz mr ye girdi. 

- Evet, gelirgelmez söylediler. - Daha işlerinizi yoluna koy -
ZaYallr çok iyi bir gen~ti. Karde. madımz mı? Mü.stantik bekliyor. 
şimin hastalrğı olmasaydı, ben ya- Diye bağrrdr. 
nmda bulunacaktım. Ve bu alçak Malisyö yerinden kalktı, Fran. 

C - Havzadaki kayık ücretlerinden 
ton başına 10 kuruş tenz.ilat yaptırıl • 
ması bu tenzilat ta ayni tarihten iti 
haren tatbik edil mcğe ba~lan:ıcaktrr. 

D - Mütehassıs1nrrmızın yaptık -
ları tetkfülere göre, ocakların işleme· 
s ien rekup (recoupe) usulü yerine tar-
şasant Ctaille chassantc) usulünün i 
karnesi Ye nakliyatta yapılacak ısla -
hat maliyet fiyatını en az elli kuru' 
indirecektir. 

5 - Tatbik edilemkte olan ihracat 
planına gelince: Pre.sip itibarile dı~ 

piyasalara ihracat hacminin en az bu· 
günkü umumi mikdnrı muhafaza et· 
ml's i hükumetçe rnültemezdir. 

A - Bütün kömür müstahsilleri a 
şağıda yazılı cetvelde gfü;terilen nis
betler dahilinde iç piya sa ~a tışlannt 
aralarında taksim edeceklerdir: 

Kabili imrar istihsalat mikdarı ton. 

O- 50.000 yüzde 80 
50.000 - 100.000 ,, 76 

100.000 - 150.000 ,, 72 
150.000 - 200.000 ,, 68 
200.000 - 2:><>.000 

" 64 
2;)().000 - 300.000 ,, 60 
300.000 - 350.000 ., 56 
350.000 - den yukasısı tt 

-? 
, ) ... 

Bu suretle iç piyasaya verilen kö . 
mürlerden bakiye kısımları dış piya
saya satacaklardır. 

B - ''A,. bendinde gösterilen ni.cı • 
bctlerde elde edilen mikdar iç piya -
~anın ihtiyacından fa7.1a gelirse fazla 
gelen kısım alakadarların iç piyasada 

"A,, bendi mucibince aldıkları tonaj
fardan bu tonajlarla mütenasiben in· 
dirilecek ve bu suretle iç piya....c:a ihti • 
yacından fazla kalan bu mikclarlar 
dış piya.saya satılacaktır. 

C - Lavuarı olmıyan ocakların la-

sattıracaklardır. re 
G - Havza müdürlüğü haziran t

birinci kanun sonunda bu planın. tı . 
bikatını kontrol edecektir. Dış pıY31ıı . 1 . l . . k ı)·anısr sa ya aıt ussc e.sını çı arm ' d•' 
imrnratı hu hisse doluncaya k• 
durdurulacaktır. dS 

6 - Ilurnya kadar olan fıkralar . 
sa)·ılmıc: olan tedbirler bugünkü §e ı. 

~ k~u~ 
rait ' 'e durum içinde derhal t'lha . 
etirilme5i mümkiin görülmüş ol:ıt\ 
lardır. .1• 

!\taclen kömürü fiyatlarının indi~fi· 
me~ine çe~itli bakımlardan uluc:~l ~ii 
yiik menfaat görüyoruz. Bugu~t· 
işletme şartlarına ,.e hukuki vaıl. ~~ 
Jere göre birinci frkradakinde~. d~il~ 
fazla bir tenzilat istemeği nıuıt\ 
görmedik. 

1 
l\Jütehassıslarımızın ur.un uZJl~1~. 

yaptıktan tetkikleri ile maliyet. fi)& 
tınrn esaslı bir surette indirilcbıl~Jc' 
için havzanın her suretle rasyone şı;il 
tirilmesi ' 'e üç ekonomik ünite ~e tt~ 
ederek bir elden iflare edilıttt!l1 

çıkar yol oldu~u anlaşılmıştır. • 

Bu i'in yaptlması halinde 9~ ~ıı· 
nesi maliyet fiyatına nazarnn z.tO "it' 
ruş kadar bir tenezzül vukuu be ıJ1. 
nebileceği mütehassıslarrmız t:ır:ıf 11 
dan ifade edilmiştir. Aliı.katarııır t• 
görilşülerek havzanın bir elden idS~ı· 
si için lazım olan her muamele rs 
lacaktır. , 

7 - Ocak sahipleri kömür fü11t11'. 
nnm tenzilinden dolayı küçük d~~. 
marları terkederek yalnız büyük ·l~rı 
marlardan istihsaHit yapamıyacrı1>1 jtl 

gibi ileride vuku bulacak istihsal !ıı 
yapılması gereken ihzarat anıell' • 
da geri bırakmryacaklardır. B? bBU. 
kımdan hayıa müdürlüğii teknık ~UJI 
rakabesini teşdit için muktezi l;lii 
tedbirleri alacaktır. (t 

8 - Alı1kadarlara tebliğ <>diln1e~ •• 
vekalete malümat ,·erilmek ,.e tı~l· 
nü tatbikine çalışılmak üzere z.~~ııtı 
dak rnliliğine ,.e havza müdürlil Jdİ. 
mal\ımat için diğer rnliliklere bi 
ritmi tir. 

--~.__.,,....-ca cinayette olmıyacaktr. seline i. i gülen gözlerile bakara c vuarı olanlıırln 'ftnln;ınnık yukarıda - ·ıı 

B. d l ~ · ki nisbctlere tekabül eden kömürleri- /ktısat T'eF.1 " - Kafasını pa'""ala'l•an çeki" - ıraz an ge ecegım, sevgi - f~" 
• :r J :s- ni yıkatarak ihraç etmeleri. CELılL BA ,,.,, 

bizim atelyelerden alınmış. Bir li nişanlnn. ... ... - D - 'Lavuarı olan lavuarı olmıyan •••••" ... , ........................................... . 

düşmanını tanıyor musunuz? Dedi. dan yıkama. üc~cti olarak kendilerin- lzmir be/edi,,esi bu;;Ja91 

- Hayır, ınaamafih cinayet pa- Müstantik vazifesini yapmış, ce hesap edılmı~ vasati yıkama bede- • 7 • ' ~ 
rasını almak için yapılmış. Malisyönün bu cinayette hiçbir lini alacaktır. kendı fabrıkasınua 

Kızın yüzüne baktr. Orada oku ili~iği olmadığım anlamış, kendisi Bu hususi.arı havza müdürlüğü kon öğütüyor dt 
dugu~ ifade onu titretti. Franselin ni serbest bırakmıştı. Genç katip trol edecektır. 1 . (K ) s hr·ın&ıde 

zmır, urun - ~e ı . )lJ • 
nin elleri masaya d~yannııştı. ~imdi resmi bir surette Fra.nsölin E - I .. arnarı bulunmıyanlardan yu- ekmek fiyatları, günün hiidisrsı di · 
Genç katip gizlice elini uzattı. ve ile ·nişanlanmış, yine işine ba.,ıa . karıda gösterildiği şekilde kömürle • Iindedir. Çünkü fiyatlar müte~;ct • 
b k 11 · h" b km k mıştr B' ·· :ırkta gez' l rini yıkatarak satmaları, maliyet fi- .. ·en fırlamaktadır. E,·velce tccı b''~ u yumuşa e en, ıç ıra a . ır gun p ıyor ar - ,, - "" 

d ıu· 1. .. .. kl b' yatına menfi tesiri bakımından im - lerin 3 _ 4 kuruşa 8atın nldıklar!.t", 
istemi,,·ormuş gı'bi sıktr. Sonra fısıl ı. lUa ısyonun a ma ır ~ey k. " .. 

" :.- ·ansız olanlar hisselerine clii-cn ih - da y şimdi 7 _ s kuruşa satılıt111 bı& 
dar gı'b1· bı'r sesle sordu: geldi. Ni~nlrsmın elini tutarak t 'kd t ı k da" ~ raca mı · arını uvenan o ara ya - dır • .Belediye, rizaat bankasın •· ··ğat· 

-Benim olacak mısınız? sordu: pabilirler. day alarak kendi fabrika.~ınd3 1~ c1' • 
Kız teminat manasında olarak - Benim olacağım vadettiğin Bu fıkra)a tabi olanların vaziyeti mek ,.e fırıncılara ucuza satar:ı- fi· 

.. h 1 '· ,·c gencin elini srktı \•e: gün, hakkımdaki şup e eri bili - hayza rnüdiirlüğünce tetkik ve tesbit mek fiyatlarında nazım olntll" r•b 
_ Evet. Dedi. yordun değil mi? ve bakanlık~ tasvip olunur. yatları krrmak ta .. (\3n·urundııd1~·ıııı''I 

,,,. d 'kt·~· · · a· ·· Ş" h · b'l'yordun" F - "D,, fıkrasında bahsedilenler rika, büvüktür. iki tarafh işJetı, . .. 11· - ,ı., e en gecı ıgımı şım ı soy - up esız ı ı .ı. • .. 

B ··ks k hl k dış piyasalara tuvenan olarak ~ata - takdirind(', fazla istihsal eileCfJ:biW le.vim = u cesur, yu e · ru u ızm e - pı .. 
cakları hisselerini satmadıkları tak - dan lstanbula da se"kiyat ya b'r ~tr 

Şehirde bütün kuyumcuları do- lini dudaklarına götürdü. Bu asil dirde havzadaki her hangi bir lavuar ceği söyleniyor. Fırıncılardan 1 ıııt'' 
laştım. Size hediye etmek için en elin üzerine öpücükten önce iki 1r müessese ile anla~ıp bu hisselerine rnı, helediye fabrikasından un :ı 
kıymetli bir taş alacaktmı. Fakat göz yaşr düştü. tekabiil eden mikdarda Jave kömürü ğa karar vermi~Jerdir. ~ -

____ , ________________________________________________________________________________ __..~~ 
- 1 q 

- ---- -----:::::---:'.".'"::"-----==---~::-----:::::--:-:==: i . adı-ım 
l~lerinden bir ikisi beni gördüler. ra dudaklara gitti. çın esiyordu. 0ıııJ11 

---
~· / Aşk, Macera ve Hayat Romanı 
Yazan : Kadircan Kafh 

wa:&i@ıWW' 

- I~·;.er var idiysc daha fena ••• Hen j 
olsam o kndını boğardım. 

- Doğrusu da bu .•• Benden aynldık· 
tan sonra ne yaparsa yapsın, ne hal -
tcdcrse etsin. J<'akat benim nikahım • 
d~lyken ••. 

- Sen ne yapardın bakalım? •• 
- O zaman görürsünüz. Şimdi ne 

söylesem boş. .• 
- Bence Ferit llhan çol: kibar bir 

adam gibi yaptı. Hayatımda bu kada r 
iradeli, bu derece doğru düşünen, i yi 
kalpli bir insana dnha rastlamadım. 
Den onu alkışlıyorum ve kurtuluşu şe

refine içiyorum. 

Bunları söyliyen ihti) ar biı- arka· 
uştr. Devam ediyordu: 

- DilşOntln bir kere... 'l'abancayı 
~ekmek, öldürmek, etrafı kana boya · 
mak, sonra aylarca mahkemelerde ve 
yıllarca zindanlarda sürünmek ... Bu, 

Bölem· 46 

daha mı iyi? Eğer Ferit İlhan burada 
olc;aydı eminim ki liizımgelen ce\'l\pJa· 
rı verir Ye yaptığı işin doğruluğunu 
kn bul ettirirdi. · 

Yarnşça yürüdüm. Kapıyı iki defa 
\"urdum. Pansiyoncu madam sürgüyü 
çekti ve açtı. 

Cemal Rıza.ya bir iki defa gündüz 
gitmişti~. Kadıncağız yüzüme bakar 
b.-ıkntaz tamdı. 

Yol gösterdi: 

- Buyurun uz doktor! ••. 
Girdim. Arkadaşların bulundukları 

salonun kapısında durdum. Dedilrndu 
henüz bitmemişti. Şimdi başka birisi 
heni l:ı."l~tan ayağa kadar yerin dibine 
geçiriyordu. 

Elimle kapının tokmağını tuttum, 
t:eYirdim. Yayaşç:ı içeri girdim. Arka· 
sı kapıya dönük olan hatip Mla BP.y-
lüyor, hepsi de dinliyorlardı. '

1

" 

Söz söyliyene kaşla gözle işaret et- Hepsi de son damlasına kndar 1\Jo· Deniz, dnlkalı idi. Uza_kt8ıı0ğ11l • 
tiler. şalmıştr. kıyılara ç.arpmasından dogan 

Fakat o coşmu;;tu. Doş kadehi hayaya kaldırdım. Ta tuyu duyuyordum. 011 uıı ~ 
Birdenbire iki adım ileriledim. Cos· içimden, canımdan gelen hir sesle hay· Odanın aydınlığından bal!\ 4i <"r· 

kun arka dıtşın sözleri ağzında kaldı. kırdrm: rı karnnhğına bir kadın götı;e-
Kendisini toparlamak istedi. Kızardı - Ya--asın hürriyet... du. re ses· 
fnkat ben kızmamıstım . Gülerek onun lht"ı. ar bir kadın .. Yorgun ntRINCI KIS!fll.V SONU 
omuzuna elimi koydum: siz ... Blinde bir örtii.. 

- Bunları yiiziime kaı·şı değil de ar· ikinci kısım Bu. Aliye Hanımdı dı'!l'I· 
, ,·er • ·ııı· kamdan sö.vledi.Yin için ~o . .: teşekkür t 1 A _nı<Y kallmrak ona yer . -ı·b·1 ,.·d• - ş bn~ınd:ı ve c ışarıcla geçen ı:-aat - "' ,_ .. 

ederim. Zira bu ~uretle beni rahat~ız O d:ı olmasa r11dıraca"d0.., !erim oldukça şendi. Faknt eye gel - :o 
1 

. U•··· 
etmic; olmuvorsun. Fakat şimdi ben Her halrle bir ser.seri <> uı • - diğim zaman kendimi bir bo.5luğa düş !Jf 
geldim, susmak gerek .... ~a,;ik bir adam mü~ gibi buluyordum. Oturduk. . bir şef 
böyle yapar. Alh·e Hanım beJkı bana 

Eşsiz yaşamak.. · f • 
Dedl·m. t li.n:cekti. ·o il ~tc buna ötcclcnbcri hir türlü im· d ld e,1 
~1 I,ns:ının u··~t·u·nde duran dolu kadeh · Fakat ben karşımız n •ınt· . k<ln görmiiyorıım. l ~. ıı 

]erden birini aldım. Baş tarafa geç • Şimdi ele ayni diişünüş , e inam;;; • dınlık pencerelerine ~a ~;ft idİ· l\ı 
t im: la rla c1olu idim. Bu, güzel ,.e şıl~ bı~. '~ı~n bir!~. 

- Dost larım, h. i YC kö tu··, .Yanlı.: ve rada on '-"Jldanbcrı e' .ı .. 
1
i.
1 
nıctcr ,, • t "zun za ma n et.·<lı• 1\:ılanııyor, kt'n- "' ş 

doı?ru, Jıı'r ı~ oldtt ,.e bitti. Artık onun - 1 1 , - oturn.vordu. trcriclcn gu •• ~ • <limi dışarı ntıyordum. l\a a m.ıgın, ., !\ sL'; 
iizerin<le söz sö~lemek boşuna ) Orul · t l kl · · d ı 1 g· liyordu. • rocU an:c ı · ann ve ı şın arns m a. rn P :ı · 1 r 1ne, 
m<>ktır. Her is, ıı:onudarile ö1riı" lür. 1 - 1 Knclın ve erkek sese . •• • ~ " nlnrımı çc iı:in<'c hnlunr ug cm >cış - • 
Tfa .. ·di irelim ... KnrtuJu.:un YC hün+ 1 - - 1 1cri rlc k:ırrşr~rordu.. . t siird 11~,. ,, :. )' ugu unntnıagn c;a ' ": ') onım. 

1 
.. 

1 1 
ıı·i ıkı ıo~n . (v 

yetin onuruna içelim. Size ,.e kcnclime Yalnızlığımm birinci ayı idi. ~u my er~ l:! ' Jon.dski t"'' ~ 
tekrar kavuştuğum bu mes'ut gecenin Balkonda otı~nıyordum. :Sonra a<;:ıt!!ıda. ~a ldll· t • 
onurunR f~elim. Gökte ay yoktu. J '.ılmt koyu ma\"i clii. s~sler dı· duyuiınaT. d~ki odııf~dl· 

c::::mdi f"\' İn ii.<-t kntın k dl 
Hepsi de hiç ~es ~ıkarmadan, birer rlcrlnlil.lcri"c'" parı l dı~·an s:ı~ıc:ı z ~ ıl· 'ı · · bir ışı • 

kulda gibi kalktılar. d:zl:m orf:'~ı • ı n :-; clml tu hiliyo:· dıı. dnn Lıirinde kırmızı [Ark0.1' v<Jf) 

Kadehler biribirleriylc öpüştü son· Olclukça 1,crt bir zürgar hırçın hır 



Kadın işçiler geceleri 
ça ıştırılmamalı ! 

Bu ~:ıhis üzerinde Sanayi 
düşünceleri yerinde 

birliğinin 
değildir 

SaDAyi birliği, it kanunu hak• 
~ndaki dileklerini Kamulaya bil-
11'lnittir. Bu dileklerden baz• 

liii, kadınlar çahıamazsa bazl 

fabrikaların kapanacağından en -
di§e etmektedir. it kuunu etra • 

·-:.-:~ ,~ .... 't\:-:aı-:.;~:"-~\· :· ........ "";- ·: ,;.,· '11:. -. "'".'· .• ··~7~··· 

:·" 'BUGUNl<U~·· .·.:.. ı · a·;·A····o·v· .. ·o· · .... ' •.•. •. • ... • ': f. .· ' •: ' . .~ . .. ' _. ' . 
' .~ •. . . ; ; '• - - . 
1 : . • ~ ... !'"'_,·~ - i.~.,t'' ·.:- ·.• - _ ,·~ - ~-· - .• ·• 1 

:. ·· · ._., ~ · · ' ' PR.ôCR,.Mf . · . . ' 
:·.: .... ~~-:·/:" ..... -· .. ··· .. ·. ·:-

1STANBUL - 12,30 P111c neşriya
tı. ıs : 'fokatlıyan otelinden nakil. Çay 
saati. 19: Bayan Babikyan. Şan. Pi · 
ynno I..a~nki. 19,30: lfaryo - Gitar 
solo. 20: Konferans. 20,30: Stüdyo or 
kestrasr. 21: Radyo caz ve tango grup 
larr. 21,35: Son haberler. 21,50: Emi· 
nönü halkevi gösterit kolu tarafın . 
dan lbnirrefik Ahmet Nurinin bir ko· 
medi~i <Eski :ldetler). 

Parçaları atağıya alıyoruz: fında senelerce tetkikat yapan it .A. B Q R S A A 
bürosu, bu pek mühim olan nok - _Y ____________ T __ 

7 - R'URtTN 1() H. TEŞR1N 19.'-1:5 ~ 

·---------..--'.mımı--lllm:zrat;~~~~m:lmtll 
Iran General Konso osluğundan: 
lran tabaasına mahsus mühim il tin 

Iran tabaasuıdan sene! şcmslııln 1284, 1285, 1286, 1287 ve 12SS senelerine mllsa
dl! 1905, 1906, 1907, 1908 ve 1909 ııenelerl doğumlulnrı pazar gUnU 10 ikinci te§rln, 
1289 ve 1290 ıenelerine mUııadlf 1910 ve 19ll ıenelerl doğumluları pazarte!oi giln1l 
ıı ikinci teşrin, 1291 ve 129:? !!Cnelerlne mUııaclit l912 ve 1913 scr:C'll'rl doğumluları 
ııalı gUnU 12 iklııci teşrin ve keza 1293 ve 1294 scnc:crimı mUsadif 1914 \'C 915 se· 
neleri doğumlularmın çarı;;amba günU 13 ikinci tc§rin 1935 sabalılcylıı saat 8 den 12 
ye kadar İran hUvlyet varakaları ve pasaportları ile lran General ltensolatosunda 
isbatı vücut eylemeleri lüzumu kemali ehemmiyetle hlldlrlllr. İcabet etmlyenıer ka· 
nunen mes'ul tutulacaktır. 

250 metrem ibı 
• "Kadınlann 18 yaıından cqağı 

~OcrıJdar gibi gece iılmncle çalıf 
':nuılan kanuna konulmu§tUT. 

tayı her halde unutnıamı)br. Tür- 9 • 1 1 •. 936 ~~ 
kiyede yalnız geceleri çalıımak j tiiı.alarmda yıJd.ıa 11aretı1 olanlar, be • 

cevız tomruğ 
Fabrikalar Umum ıı hiikmün değif tirilmeıi lazım-

dır. Memucat labrikalarıncla ma-
11'acılık, ,orap, trikotaj gibi yal -
l'lız kadınların çalııtığı ifler tama· 
ltıiyle duracaktır. Bu hükiimJttn 
f/Qh.a ziyade kadın ifçilerin zara 
~ gireceğine ıüphe yoktur. Gün· 
f[·· 

llz İ§ bulamıyan bir kadın, g~ :e 
11<rıtl istirahat eJ ebilir? F abriktt 
kQpılCITına ka.clar gelerek "bize i~ 
('iniz,, cliye yalvaran aç kadın • 
<ıra karıı, "ıizi geceleri çalrıtıro. 

l'ttQYU;,, demek bunları ıelalet ;. 

istiyen kadınlar değildir. Memle- ; rinde maamele söreııterdlr. Balramlu u. 

1 
, il kapu!ll utıı OyaUandD. 

ketimizde bu kadar ipiz erkek! rtukut 
vardır. Geceleri f abri.kdlarda bun ı * Londrı fıto, _ * vıyını 23, _ 
lar da çalıtırlar. Sanay\ birliği bu * l'inyork itl'ı. - * Mıdrld 17 -

ciheti hatırlıyabilir, ve Pe.file yere ~ 1;;1~~no :~;: : : ::~:n :~: 
endiıeye düşmiyebilird:. • Bril.be 81. - • B11dıpeşt' !!\ -

işi kadınlar vaııtaıiy•e ve bin- ! ~~~:m a::·: : :e~;:~ ;;: : 
netice az yevmiye ile çıkarmak! • Sofyı !'S, - • Totebımı ss, -
maim maliyet fiyatını a~ağı in • * Amsttrdım E-4, - * Altıa Q39, - J 

d • p,,1 94. - + Mtcldlft ss. - , 
dirmek dütünülürken 'izerlerin e * Stotbo1m 3!, •• • Banknot ıs~ _ 1 

1 

aile yükü olan ve çocuklarına bak Çeklter ----~ 

Askeri 
Müdürlüğünden : 

Tahmin edilen bedeli ı3750 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüiü satın alma komis• 
yonunca 28 - lkinciteırin - 935 tarihinde Pcrıem~ günü aaat 15 
de kapalı zarf ile ihale edile~ektir. Şartnıune parasız olarak komis 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temüıat olan 1031lira25 kuru· 
fU havi teklif mektuplarını mezkur günde aat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki ve!aikle mezkGr (Ün ve saatte komi~;, ona müracaatleri. 

:(6986) 

~İrıJe bırakmak doğru mudur? 
4vrupaclcz kaclınlann gece çalıı · 
l'ttttları yaıak eclilebilir. Fakat bu 
bize miıal tqkil eclemez. Çünkü 
A.vrupa labrikalannda İf çoktur. 

mak mecburiyetinde olan kadın - \ • tondu 62ıJ.- * Stotıı.lm 3.1187 

larm da vaziyetini dü§Ünmek ge- • ~eryoo 0·79" • Vlyar. 4.HSı 
• Parb 12.06 • Madrld 5.ll90 H d 

1 
• rektiı. • Mllho 9.7838 • BtrUa 1.9763 d JÇ'rl 

Bu gibi meseleler yalnız fabr~- • Br11kac' 4.70- • Varını 4.u7~ a e er 
+ Atiıı• 8~7lllli • Budapıştc 4,S'96 

katörün maliyet fiyatı noktasın - • cıanıe ı.•m • enre, ıoı.9066 14 kalem z 
dan değil, sosyal bakımdan, mem• * Sofyı 63,7K- • Dılgrıd :t4ı.8170 

* Aınıterdım l.17- • Yokobaaıı 2.7641 
me: 

01ctcla, farla istiluıaUita mani ol -
"1~ için böyle tedbirler alınmıf · 
fır. Halbuki bizim iıtihıalatı tah-

leketin umumi menfaatleri bakı . • Praı 19,19!14. Moşkova !090.SO AskerAı Fabrikalar u. M .. 
mınc'!an da tetkik edilir. Ve nete· i ES H A M----• Ü .üğünden: 

dit etmemize sebep yoktur. Bir 
ieee ·· d'" l al gun uz ça rfm ıyu.,, 

I Sanayi birliği tarafından yapı
ka.n bu dilekler, görünüı itibariylt! 

•
1 
•&.dın iıçilerin menfaati hesabma 

ı e. 
e:ıye sürülmü§ fikirler zannedilir 
~ 1nunlo. beraber, fabrikatörlerin 
b adm İfçi ah.ıtırmak husus nd;, 
b ll kadar ısrar etmelerinin asıl se ı 

kim öyle olmaktadır. 

Süreyya opereti 
Duyduğumuzq göre Süreyya o -

pereti bu hafta içinde adını deği§ 
tirecek "Halk opereti,, adını ala -
caktır. 

Operet kadı-osu daha genişletile 
cek, yeni aıtistler alınacaktır. Bay 
Bayan bu ay içinde oynanacaktll'. 

1 
lı Bantuı 9.~>- Truıny 9,-

Audotu 2s.~ * Çimento u 8.9~ 
Rejı 2.lS Oayoa O~. -.-
Slr. liıynyı ıs.- Şark De,. -.-

Merkez Bautası 61.ts Balyı -. -
U. Slgortı -.oo Şart a. ICl\I ""\-

Bomontl 8,t5 Telefon -.-

istikrazlar - tah vlller-
• t9UTlrt Bot.l • 7.05 Eltktrtll - - 1 

. il !4,85 Trııuay fı
0

UO 
• • 1ll 24.00 Rıhum .U -

lıtlkrlıtDıblll I 99 - • Aaıdolu 1 4t 80 
•lrı11t tatlkraı:ı o~. - • Aııadolıı ıı 41,80 

19tll A M rn. A••lolıı llJ J,40 

, Sı•u·Ernrwm '9,. •P.ll•ıcsall A 4~.:ıo 
eplerini batka bir dütünced~ a 

1 
tı·".\ 1 

J n ar çoktur. Pazar PeqcmlMı 
lier yerde olduğu gibi, Türki Çok yeni değişikliklerle açılmL) Takvim [ 02 c1 tefrin ı J 2 el tefrln 

Maksim salonlarında 

fede de kadın itçilerin gündelik olan "l\faksim,, salonlarında ======113 Şaban 14 Şaban 
eri, erkek ifçilerin gündeliklerin· dansh çay matinelerine başlan - GUn doğuou 6 42 6,43 
d GUn ball§ı 16 56 16,55 
~ll daha azdır. Buna misal bul mıştır. Sabah nama.zı 5,48 5 48 

~a.k için, ıtatistik genel direktör· Diin al~c;am pek canlı bir caz - Öğle namazı l 1.58 I 1,58 

Uğü tarafından yapılan sanayi bant takımı ile şehrimizin birçok ~!n::Oa:..ı ~::~: 1~~~ 
~ltistiklerine bakmak kafidir. ~ahsiyetlerine hususi bir matine ve Yatsı nama.zı 18 SO 18,39 

MünakaM.11 12 - Birincik& nan - 935 tarihinde yapılacağı ev
velce ilan edilip fenni prtnameai ne bir ahife daha ilave ~dilen ve 
tahmin edilen bedeli (150000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi ya• 
zıh malzeme Aakeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma Ko
misyonunca 23 - Birincikinun - 935 tarihinde Pn:zartesi günü saat 
15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartn1tme (Yedi) lira (50) 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan {87EO) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezktlr günde aaat 14 e kP..dar komi"'-«'1!a vt-rmeleri 
ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezktlr gün ve aaatte komiqona milra tlnrı. (6883) 

1 ıatanbul Belediyesi 1 *n1t:! rı , _______ _ 
Düıkünler evine lazım olan 18000 kilo pr. es p::ızarlığa konui 

muftur. Bu papateslerin hepsine 1 080 )ira değer biçilmİ§tir. Şartna· 

1 
mesi Levazım müdürlüğünde görülür. Pazarhğa girmek isti yenler 
2490 No.Iı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı ves'ka ve 79 liralı\, 
muvakkat teminat makbuz veya m ektubiyle beraber 11/2 citeırin 

935 Pazartesi günü saat ıs de Daimi encümende bulunmalıdır. 
.(67;43) 

""vetle ınar edildiğine göre ka· rilmiş akşamın 17 sinden 20 ye ka y~:~~çen günleri i ~ ~~l 
~~ ve çocuk itçiler erkek İfçİyc dar eğlenceli dakikalar geçiril • Yıım kalan günleri 52 51 Zührevi ha:.!ahanes-ine lüzumu olan ve mevc .. t listede yazılı 
1
1•betıe daha az yevmiye aldık. miştir. ----------------.: bulunan ecza ve alit açık ekailtmeye konulmu§tur. Bu ecza ve ali.tm 
ltı j • f b 'k ı d h hepsine 3034 lira bedel tahmin edHmittir. Teminatr 227 lira 50 kuruş· f Çın a rı a patron arı a ı -------------- ( b ) 6 
}~·ade bu itçileri tercih etmekte sta D U lDCI tur. Şartnamesi ve ecza ve alit liatesi Levazım Müdürlüğünde gö· 
l{Jrler. Çağrılar d rülür. istekli olanlar 2490 No.lı kanunda yazılı vesika ve miktan ya· 

s b lstanbul müddeiumumiliğinden: noterlig"' in en : zılı teminat makbuz veya mektubiyle birlikte 25 - lkincile~rin - 935 
} t. anayi irliği ileri sürdüğü di· 

ı'ttlerde, kadın işçilerin gece ça . Jstanbulda bulunan Balya müdde- Yüz Türk lirası bakiyeyi gösteren Pazarte5i günü saat ıs de Daimi Encümende bulunmalıdır. (6935) 
ıı iumum~Salihattininhemwmemu- ~----~----------------------~ ?tıadığı tnkdirde, aç kalacakla bir poli~enin gününde ödenmemesin· M•JJ" S } M •• d •• ı •• ..., •• d 

l' riyetimize mürac.ıat etme.si. 1 1 aray ar u ur ugun en ~1tıdan. bahsediyor. Bu müdafa:.l den ötürü Türkiye İ§ Bankası tara - : 
d· Y•rınde telakki edilmemekle . lstanbul 6 ncı hukuk malıkcmesin- fından (EK1SPORT TABAKO iSKEN ı - Dolmabahçe Sarayının Zemin katında bir kısım odaların 
lt E.k B k ı · b de11 : DERiYE TÜTÜN ŞiRKETİ) ileci· sıva, badana ve yag~ lı boya tamiratı açık ekıillıneye konulmu•tur. t · onomi a an ığı ıt iırosu ~ 

il~ h"k Rahel tarafından kocasr Galatada rantası \'e mezkur şirket memurla · 2- Yapılacak i~in tahmin b~ deli üç bin otuz yedi lira yetmit ye-
ta.• u nıü kanuna koyarl,en, mü- Az~p!•apı Zeytin çıkmazı soknk 8 nu· rından <IHSAN SABİT) e tebliğ et · d" k t 
h ıea.yı aylarca etüt etmiftİr. Bil mnrad:ı oturnn Nonh aleyhine istih - tirilmek istenilen protesto, poliçedeki ı uru§ ur. • .. . . . . . . . . 
a.:ısa hu·· d ·ıı ti · t• · 1 . . 9,, 1 'h d . . "'dd tt be . t k d'l 3 - Bu tamırata muteallık bırıncı ke~ıf cetvelı ıle sartnamesı• bu ro a mı e er ccmıye ı ı' sal eylec iği ı;; te~rimsanı ., tarı ve a resın uzun mu e en rı er e ı · ~ 

k toıunda ikinci müdiirlük yapan 93-1/298 numaralı bo~anma ilamında mi:;ı olma~ından dolayı tebliğ edile - nin birer suretleri talit günlerinden başka her gün DolmabahçedP. 
~r Alnı.an mütehauısı vardır. kendisinin l\dt Raşel olduğu halde seh- memiştir. Milli Saraylar Müdürliiğü kalemin den alınabilir. 
adın · ·ı . . l Yen Rahel ve bo~andığı kocnsmın Mıl Mezkur paranın ödenmemesi yü . 4 - Açık eksiltme lkinciteşrinin on ikinci salı gü~ü saat on beş 

tıı...J .ııçı erın gecelen ça ıtma d M"ll. S 1 M'"d"" ı · · ~·· b' d 1 k 
trı~'..,.a.k..1 rnı:ıhzurlar çok tetkik edil- ismi :\oah Moiz Vayo iken seln-en zünden terettüp eden 7..arar ,.e ziyan e ı ı aray ar u ur ugu ına sın a yapı aca tır. 
tıa §, bı~dcn ev\'el sanayi hayatı onun i~mi de yalnız Noah olarak ,.e faiz ,.e yapıl:ın ye yapılacak olan 5 - Muvakkat teminat iki yüz otuz liradır. Bu teminnhn eksilt 

e.tııa - I d gösterildiğinden il~mm t:ınihi ist~ - hiitiin masrafların bu işte ilgili olan· menin yapılacağı saatten bir saat evveline kr.dar Malsnndığma yatı 
""k .. n garp memtel~et erin e · ·· · ··dd · ı h" "k t -;ı-" mtc;ı uzenne mu eı a ey ın ı ame • rılmı• ve makbuzunun eksiltme komisyonuna verilmiş bulunması 1 • · ınu k d 1 b lardan aranacağı bilinmek üıere ha · ır led· na aşa e j mit ir meıe gahrnın meçhuliyeti ha.qebile arzuh:ı · zımdır. (6712) 
~&1~ Oralarda h3lledilen ve lin on gün müddcUe .ilinen ~hlii~c zırlanm~ olan ° prote ~nun hbli~ ~-~~~~~~~~~--~-~~~~-~-~-~~-~~ 
1. ?\aka,a mevzuu olmaktan çı . k ·ı . ld ~ d h' .. ı makamına geçmek üzere \"(~ Bankanın E . t 1 1 • u o· 1 .. ı ·· "' .. d 
qll L _ - ·arar ,·erı mış o ugun an ır nusta· isteği dairesinde işbu ilan (Kurun) . mnıye ş·erı • lfe \tOrf ugun en: 
()H_ uu ıneselenin, bizde yeniden sı mahkeme dh'llnhanesine asılan da- -~ 
'i~~"Ya. konmasında bir.bir faydı. va arzuhaline cevap verilmegi lüzu . ia;etesile yapıldı \'e yayıldı. 8 T. sani ı - Zabila merr.urlarmm 935 sene:;i elbise1erinin beher takımı 

ttur B b h mu tebliğ yerinde ilan olunur. (V. No. 9
·;; nın muhammen fiati 600 kuruşta;.l azı 4773 çoğu 500\J te.!nrn elbise 

\>e} kad ul a İsle he,. !eyden ev· 10731) lstanb'ul: 6 ncı Noter Galip Bingöl nin dikim\ 20 gün müddetle ve ka pah :ı:arf usuliylc eksiltmeye ko· 
~a d .... ın ann yalnız fabrikalar 

egıl ·ı nulmuftur. 
~İf l . aı e içinde dP. ')nemli va-

e erı · D } t D • IJ d 2 - ihalesi 29 - 11 - 935 Cuma günii saat 15 de Emniyet 
bıe,Jıdır.\'e lfleri olduğu unutulm<'\• ev e emıryo arın an: ı,ıeri umum müdürlüğünde teşekkül ede.1 komisyon huzurunda ya 

G·· 12 - 11 - 935 tarihinden iti haren, Ar.kara - Çankırı tenzilli pılacaktrr. 
Ld Undüzleri fabrikad• r•lı•an F l k ş 1 "°' ıniar . l . '"' ~ l' yolcu tarifesi, Çankırı - i yos ı ımında katetilccek mesafelere ai~ 3 - artname komisyond?ın a mır. 
Ctleri d e~ l! ennden ayrılıp ge· ücretler umumi tarife :jzerinden yüz de 50 t<-nzilatla hesap edilmek 4 - Eksiltmeye girecekler 22 50 Hralı!-c: muvak!rnt te:-:ıinat me'.ı;-
dilirı ~ ç .tılırılmaya mecbur e · suretiyle, Ankara - Filyos kısmm <laki bütün mesafelere teşmil edil ·ıtuhu veya makbuziyle 2490 sayılı hammun 2 3 c'j m:ıdddcr:nd~ ya• 
dt e endıleri aile hi-ımetlerin · mittir. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilepilir. zıh belg"lcrle bir!ikte t,.klif mcktt.ı plnrını ih:- 1e ~n<ıti.ıden h=~ :;"a.' e-, 

tı ll:ttrtdmıı olabilir. S1ıınayi bir (3267) · (6984) vel komisyona vcnnehri (331 l) (7047) 



'ABONE ŞARTLARI: 

lılemlekeUmbdıa 

Yalmlcı yerlere 

Posta tıirllgtne ' 
gtnnlyen yerlere} 

15150 

1800 950 

coo 1~ 

ı~c 

YAZ/ \.'E YONETUA YERi: 

latımbul. AoKtuıı cacl<Jttııl , \ \' AKl ı >urdu) 

l'e ıeron 
l 1.ıımı: 
/Yazı ış l ert: 

l'clgrLI adresi : KUH ll1' 

Posta kutu.su No. t8 

24379 
latan bul 

rtlrklyenln her prnıta merkeZlnde KURUN& abone yazılır 1 
.!--~~~~~~~~~-' ~ 

111!1 1111Uh~I 
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#9- Dün ve Yarın-, ••••••••••• 

NEÖiR? 
OSRAM' VI\ ~ ~ 

ZAJ;ERll 
z 

Osram laboratuvarları uzun aramalardan sonra nihayet yeni bir zafer kazan
dılar \ 'C ~ifte spiraJJi OSRAl\I "D'' lam basını meydana getirdiler. OSRAM 
"D,, Jambaları adi lambalara nazaran yüzde 40 daha az cereyan sarfederek 
daha çok aydınlık verirler. Elektrik sarfiyatından şikayet edenler mutlaka 
çitfe s piralli OSRA:\I "D'' lflmhalaıın ı kullanmalıdırlar. 

•ll!J 
~D~P~~~R.J 

TORl(·TiCAA&T ·BANKASI 
ICUPONLU•VADELi •MEVDU.AT 

1. 

( ' . ) 

~ ~. 

·GiT·PARANIN·FA·ıziNi·AL• 

Tercüme külliyatmm 4 üncü 
serisi tamamlandı 

10 kitap 520 kurut 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 h"Uruş 

31 Rasin Ahmet Reıit 
32 Aris~o Metafizik Hilmi Ziya 
33 lskender Haydar Rifat 
34 Kddın ve Sc ~aJizm Sabiha 

35 Demokrit 
36 Dinler Tarihi 

Zekeriya 
Haydar Rif· · 
Hilmi Ömer 

37 Filozofi ve ıan'at Suud Kemal 
38 Etika Ağaoğlu 

39 Heraklit Haydar Rifat 
40 Ruhi mucizeler Cemil Sena 

1 

Mutlaka alınız ve okUY!IDUZ 
lıtanbul - Ankara caddesi 

TAKSİTLE SATILIK ARSALAR 
Havasının letafeti ,·e iyi menba su

larile meşhur Kısıkh'da tramvay cad 
desinde fe,·kalide nezaretli müfrez 
arsalar, bedelinin % 30 u pe~in, % 7'0 i 1 
yirmi taksitle ödenmek \'C ilk taksit 
l·erilir l·crjlmez ferağ muamelesi ya -ı 
pılmak üzere taksitle satılacağından 
ic;tiyenlerin Galatada Fermenecilerde 
(llyadi) hanında (6, 7) N. ya 11 den 
4 e kadar müracaatları. (Tel: 4223:1) 

·-,--·--~---, 
Oenizyolları I 
iŞLETMESI 

Acenteleri: Kan.köy - Köpr6bqı j 

l'el. 42.162 • Sirkecl MllbOrdar ıade 

I•-- Han tt>lf'fon: 2..?740 •-• 

lskenderiye yolu 
IZMIR Vapuru 12 ikinci• 

te§rin SALI günü saat 11 de 
ISKENDERIYE'YE kadar. 

(7055) 

lstanbul Taprı müdürlüğü başme -
nwrluğundan: 

Yedikulede Sultan Mehmet mahal· 
les inin Bakkal .sokağında Atikül'a tik 
13 Ye atik 17 ,.c yeni 23 No. lu Jşkcm · 
behanede mukaddema şimdi Tulum · 
bacı koğuşu Ye halen bekar odaı:ıı ta · 
puda kaydı olmadığından Ye ~enetsiz 
tasarrufata kiyasen muamele icra kı · 

Jınacağından tasarruf iddiasında bu· 
lunan varsa on gün 7.arfında Ycsai -
kile birlikte lstnnlıul tapu başmemur
lu;luna miiracaat eylemeleri ilfm olu · 
nur. (V. No. lOi.:>O) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara satınalma 
komisyonundan: 

1 - Ankarada kapalı zarf ek"iltmesine satın al·nacak eşyaya alt tafsilat (4) cü maddede yazı~ ıdıı 
2 - Kilimm 163, Battaniyenin 165, Çamaıırhk bezin 266. Yazlık elbiselik kumaşın da şartna 

meıi a54 kuruı karşılığında h~r gün komisyondan ala bilirler. 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenler kanun ve ~utnamede yazılı belgeleri ve ilk teminat mak!.ıuzu 

veya banka mektubu içinde b:.ılunan teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en son bir saat evvel An 
karada Jandarma Genel Komutanlığı kurağında S"-trnalma Komisyonuna vermiş olmaları. (308~) 

4- Eşyanın: 

adı 
Kilim 
Lttani1e 

Miktarı: 

Aded~ 

10,000 
4400 

Metre 
Çamaşırlık liez 177268 
Yazlık elbise-
lik kumaı 117701J 

Değeri: 
Lira Kuruş 

32,500 o 
33,000 o 

53,180 40 

70,620 o 

ilk teminatı: 
Lira Kuruı 
2437 50 
2475 o 

3909 2 

4781 o 

(6618) 
İhale tarihi 

Günü: Saat 
11 - 11 - 935 Pazartesi 11 
13 - 11 - 935 Çarşamba 11 

15 - 11 - 935 Cuma 10 

18 - 11 - 935 Pazartesi 10 

EO 
Bu 

o 
Tesisatını 

yapmıştır. 

''Neon,, her renkde aydınlık neşreden bir nevi cam tüptür. Gece r~ 
lıimlarında ve dekorasyonda kullanılır. Devamlı bir hat halinde bil rJl 
nan aydınlığı son derece az elektrik cereyanı sarfedH. Asri ve l\fod~te' 
bir reklam vasıtası olduğu i~in Avrupada pek çok istimal edilmc1' .

11 
dir. Boruların her ~ekle girebilmesi resimleri reklamları dahi tenı~a 
eder. Neon tüpleri ile reklam yapan müc&Seseler reklam hususuıt ti 
rakipleri hayrette bırakan neticeler elde ederler. Verimli \'e sattır~. 11 reklamın ancak Neon tüpleri vasıtasile elde edileceğini bugün bütU 
reklam mütehassısları tasdik etmektedirler. 

NEON Asri Reklam Vasıtasıdır· 

SA TiE 'ye danışınız. 
Sahpazarr, Necati Bey caddesi, 'l'elefon: 41962 - 3 

1 inhisarlarU.Müdürlü{lünd~~; 
1 Ş .. . 'b" "d . ··s••hde"' - artnaıne ve numunesı mucı ınce ı aremız mu ..... 

için 186 çift fotin pazarlıkla satır. alınacaktı:-. • g-0ııU 
2 - Pazarlık 18 - XI - 935 tarihine müsadif Pazartesı s~t~ 

saat 15 de Kabata~ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki AIJlfl 
Komisyonunda yapılacaktır. I 1' i~tıı 

3 - İsteklilerin şartnameyi -ı lmak için her gün ve paz&r r .,ıii'* 
de tayi'.' edilen günde yüzde 7,5 güvenme par .. iyle bir~~~) /. 
caatlerı. ~ 

nnıe ı !mırnllHı e~ ıım~ol&rı ıııeıme limıaı idaresi u11ı~ı ı·· ._ ___ ...;,_.;... ______ ..;... _______ -::O:"":rtıı1'o~ , 

lrm:ık Filyos hattının Çerkeş ten sonra Kurtçime~.ı, ··ncteıı jtıb' 
metpaşa duraklarım havi son kısmı 12 - 11 - 935 gunu tı· 
ren her türlü eşya ve yoku nakliy' tına açılacaktır. dır. ~., 

asırı ')'" Halen Çankırı - Çerkeş ve Filyos - Eskipazar ar ·,Jert'1 ,, 

şan muhtelit katarların 12 . - 11 - 935 gününden itibaren 
1 itib'f~" 

ki b 1 1 935 ·· "'nden "'' c~ eri ve un arın yeı ine gene 12 - 1 - g_unu ,Arıl<' ıtİ' 
Ankaradan - Filyosa Pazar, Salı, Perşembe ve Fılyostan e,.l<et e 
keza Pazar, Salı, Perşembe günleri birer muhtelif katar h9

/ 70oo) 
rileceği ilan olunur. (3292 ) ~~v 

- t so 
· k ·· .. R !ik Ahıtı' Sahibi : ASIM US - Yakıt matba~ı;ı Nc~riyat dırc t<J ru : c 


