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Italyanlai- b8skın yaparak şehre 
girmişler; . geri ·püSkürtülmüşler 

~. . ( Addis - "Ababa, 6 (A.A.) -ı-~;-~-..~~iil 
P~JÇJD durdular? Ba*ün !İm~l ceRheti ordusundan ~ 
°"1 celerek öil• \\izeri burad• 'nqro · C ,n 
~ Pi*'~ ...... •> ._,. .,,.. lliiıiiim"Mf-:~ ·™" M 17 fl..:&. • ~. 

başbyan ftalyatt taarı·uT.u c1ar. • -~ •-
tııllştur. Vflkta (ltoma)' kaynaklan rafınd• ııdde~h· bır muharebe 
~lt•- • . b 1 - t" . .. 
~' !'4ttin devam . ettiğini iddia 'ediyor • . aı amıı "· . · · 
ııı:a~ .ltalyanların l\laJ,alie')·e gir .: • · Dün akpİn İtalyan kıtaati bas· 
ı·j •• ısın daha evnlden tayin cttiKl;e kiıi teklinde ,ehre girmi§lerse de 
~ .. gıın gelip geçmiş olduğu ·halde •he. • H · · . · 
il~ bu ınak d d ki .. abet kuvvetlerı geceleyın ,ehre 

te ·sa a varama ı anna go_ k 'dd 1. b' l l 
~ ortada bir durma Yaziyeti bulun· atfı f 1 et ı ır taarruz~a btı un-
ft..~iu şüphesizdir. .Nctekim Rörter muıJar ve bir buçuk ıaatiik ğöğüs 
tt~~~ın dün~ü teb~iği de bunu teyit göğüse ~ir mücadeled~n ~onra 
rııa/hr: Me,·sım yagmur zamanı ol. MakalJeyı tekrar e)e geçırmı~ler • 
~oıı 'kr ı~in hareketin durmasını da dir. 'ltalyanlar cekilirken. e>lü ve 
ta arın bozulmasına atfetmek kolay_ l ı · h. b d 

inanıl k 1. d -·ıd· yara ı annı mu are e mey anın -aca - ))rşey egı ır. . 
llttnunı be b 1 1 h k t' da bırakmıılardır. 

lıil\ a ra er ta yan are ·e ı . . .. _ 
lııı duruşu yağmurlarla yo11arın bo. Diğer taraftan cenup cepheıin- kem mevzilerine doğru çekilmek-
licentasrndan ileri gelmiş olsa bile ne- den bugün gelen haberler de Şe - tedirler. · · • 
1ırd ayn~dır. Çünkü bu ihtimal İtalya beli bölgesinde de 9iddetli miiıa• . Habet kuvvetlerini ordu ku • 

llsu 1Sin Habeşistancla yağmur ve demelerin baıladıg~ı bildirilmek · 
man<lanı Ugainus ·idare etmekte-

ASIM US tedir. Habet kuvvetleri çetin bir dir. Habe,lerin PU!embe günü 
~ (Sonu Sa. 2 Sü. 4) mu)<avemet göstererek· müatah " geceleyin kuvvetli bir mukabil ta• 

tt a'rruzda bulunacakları bildiril . 

~ovyet Rusya.·da Bayra~ mektedir. ltalyan-uçaklarıyeni· 
den Garahai bölgesin~ bir çok 
bombalar atmıılardır. 

Ekmek Fiyatlarının 
Yükselmesi Yersizdir! 

'Ihtikira karşı koymak için dışardan 
buğday sokulacak 

Ankara, 6 .(A. A.) - Ekmek 1 
fiyatlannm aon günlerde müte · 
madiyen yükselmesi ve daha da 
yükseleceği hakkmda bazı gaze · 
telerde çıkan yazılar üzerine dü -
§Üncelerini sorduğumuz Ziraat 
Bakanı Muhliı Erkmen, ajansımı
za !U beyanatta bulunmuttur: 

"-Ekmek fiyatlannm yüksel
mesini.sebepsiz ve yersiz buluyo
ıum. Memleketteki buğday ürünü 
tahminlerimize göre, ihtiyacı kar
şılryacak derecededir. Piya5aya 
az . buğday gelmesi buğday azlı . 
ğrndan değil fiyatın daha yükse • 
lcceği ümidiyle elde tutulmasın · 
dan ve saklanmasmdandır. 

"Ziraat Bankası depolannda 
tohumluk aynldikt.an ve aağıtıl
dıktan sonra mühim miktarda 

Başka 
0

yerierd; 1 
ne yapıyorlar ? 
Sofya belediyesinin 

kararı 
Sofya, (Özel) - Sofya belediyesi. 

zahire ihracat müdüriyeti ve bazı 
kredi müesseseleri ile mutabık kal· 
mış olduğu bir projeyi tahakkuk 
cttirmefe karar venni§tir. 

Sofya halkmm ihtinaeını bol, bol 
temin etmek, fakir, zengin , herkese 
yalnız bir nevi ekmek yedirmek mak 
sadile asrl bir fınn yapılacaktir. ' 
Bu fırın, ilk günlerde otuz bin, ya· 
vaş, ya~ her gün yüz bin ekmek' 
imal edec8ctir. Kö~, bueiltaki kü· 
çillt fırınlar; ekmek imal ·etmiyecek· 
Jer, yalnız . belediye fınnın<ta yapı· 
lan ekmekleri satacaklardır. 

bu~day. vardır. Bunlar ihtiyacı.._ ___ -. ________ ....,-" 

karşılamak.üzere piyasaya arzo • kenden ekmek vardı. t .. ırıntarın 
Juua~b.r. Şunu dıa ilave edeyim önleriııde -.ıamıık ıörülmivor · 
~~ne UllAJf.Dd fçttı iliti- - lhuweaiıla Niaber a,..Jedi,e e· 
yaç·hasJl olursa hariçten buğday kono~ 'llrifaijzii ile ~ymakamlar 
dahi sokulacaktır. Herhalde ek • kendi mmtalralannda dolatarak, 
meğin daha fazla yükselmesine ekJiıek vaziyetini' göz~en · ge~ir " 
meydan verilmiyecektir.,, mitlerdir. : . . 

İlçebaylar fırınları birbir Diler taraftan ıimit fiatleri on 
Mı gün enel 60 paradan iki ku • 

gezip inceliyorlar ruta çıkmqtı. Bu müade~ zarfın -
Belediyenin ekmek ve franca• 

la fiyatına koyduğu yeni nark 
dün sabahtan itibaren muteber 
olmaya baılamıthr. Ekmek bir 
hafta on üç buçuk kuruıa, fran -
cala on y:edi kuruta satılacaktır. 
Dün sabah bütün fırınlarda er -

da buiday fiatleri ıene yükseldi 
iinden . ıimitçilerin yeniden zanı 
iıtiyecekleri ıöylenmektedir. 

Belediye' tarafından ikinci n~ 
vi ekmek üzerinde yapılan ince . .. 
leme de bitmittir. Belediye, hu -

(Llitlen aagfayı · ~mriniz) 

Ormanları korumazsak ••• 
. 

Anadolunun ikliminin 
değişmesi beklenebilir! 

IMP ARA TORUN SÖZLERi 
Adisababa, s, (A.A.) tmpara. Uzmanların incelemelerinden alınan 

.Sov11 t 
)l11.,... e RIUlgayı idare edenlerMn 

'"" ... un So "'Uttcıu vyet rejiıninin kurulduğu 
cı r. On .,_,_. 
~· lt§rfn·ni -=ıllZ sene evvel 1917 ikin· 
~Yi de~ il Yedisinde, Lenin, Keren.c;· 

~1111 ku rıtıe:ıc suretiyle Sovyet idare· 
ı·~·ı rınuE: . . . 

J itli t 'li'• 'e tarıhe kan-n çarlık 
tıı "~a . 1 ~ 1~tı. ~1" ~ orfadnn kaldrrrl -'ut su~:ret ftü~vada Ml bü .. 

tor Haile Selasiye D.N.B.' nin A- J 
dMababa muhabirini kabul ederek SOnUÇ ar Ve Orman 
ıüel vaziyet hakkında şu diyev~ 

kanunu • • 
proıesı 

iki baf: Stalin ı·e Kalenin 
yük ulusal gün olarak kabul edHen 
7 ikinciteşrin, bugün Sovyet ilinin her 
tarafında törenle kutlulanmaktadrr. 

Bu münasebetle bu gece Ankara 
Sovyet elçiliğinde bir balo verilecek· 
tir. 1.stanbulda da ~)oyyet 1\omıolosu 

bulunmuıtur: 
"ltalyanlar bütün hazırlrklarıru 

· bitird ilden sonra sınır boyunca İl' 
lerilemeğe batlamıılardır. Halbu
ki Haıbet ordulan henüz inkitaf 

(Sonu Sa. 2 Sü. 2) 

General Kazım 
Dirik anlatıyor 

Trakyanın kalkınması i~in 
•hnan tedbirler 

Beşinci sayıf ada 
r.....~~--":l'T"E:r::'.:Iİ,.,,.,...,.,.._,._.,.'71".I,~~ 

blrafından bir :suvare tertiı> olunmuş· ~::mıfılilL_:~~~~=•.tıi!i~~ILl. 
tw. 1 

Ormanlcırımızclan biri: Bozöyük. 
fl.ıı;ı.;t 6 ncı sayfada) 
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Akden zde Italqan -lngiliz durumu 

lngiltere Akdenizde yeni 
deniz üsleri kuruyor 

Askeri Vaziyet 
Erit1e cephesinde 

Son ltalyan tebliği (Eritre) cepheıintle baılamq olan I""': 
ruz: hareketinin deJJam ettiğini bildiriyor. Fakat elde edilen neti
celer hakkında pek cu talriliit veriyor. ( A•mara) Jan HaıJol 
AjC111Anın JJerdiii malumattan iıe ltalyan taarruzunun MaJralle 
önlerinde Pazartui alqamı (48) aaat için tevakkufa uğradıiı 
anltl§ılıyor. (AdUcıbaba) dan gelen bir telgraf ltalyanlantı btı 
tehir civarında pü•kiirtülJüğiinü büdirmi§tir. Diğer tara/tan Jlı
aır raJyollfl ltalyan üeri karakollarının prnlü:z:ün ıehre girtli!Je-_ 
rini, lakat geceleyin Habqlerin mukabil taarruzu ile tekrar gerı 
çekildiklerini bildirmi§tir. 

Roma, 6 (A. A.) - "Tribun 6,, 
gn.zetesinin Londra aytarının öğ

rendiğine göre, İngiliz deniz ba • 
kanlığı Süven kanalının müda . 
f aası ve Irak gaz borularının her 
ihtimale karfı korunmaıı için Ak
clenizi yeni bir üs sistemi kurmak 
niyet:ndedir. Bu yeni siıtem saye
sinde İngiltere donanmasını, üs
ler Malta ve Cebelittarik olan şim 
diki sistemin temin ettiğinden da
ha kolay olarak doğu Akdenizin 
Singapura daha yakın bir nokta · 
sında toplayabilecektir. 

Bu mnltsatla lngiltere, Süveyş 

k<,.:ıalı yakınında ve Kızıldenizde 
bilhassa Yemen sahillerinde ve 
Perim adasında yeni deniz üs!e:-i 
kurmaktadır. 

ITAL YA - lNGlLIZ 
Londra, 6 ( A.A.) - Haber ve

rildiğine göre Bay Mu~solini ile 
Sir Eric Drummond, Akdenizde 

Heriyo 

Bir Fransız gazetesi ona 
1 numarelı halk düşmanı 

ismini verdi 
Pariı, 6, (A.A.) - Echo de Pa

ris, B. Herriotaya karşı tiddetli hü 
cumlarma devam ederek: 

"M. ı:C'fiot, bir numaralı halk 
dütmanıdır •. Diyor. Kızıl bayrak. 
lar araımda boy gösteren ilk 
Franarz bakam o, dur. O, balkm 
karşısında Sovyetleri göklere çı • 
karmak cüretinde bulunm~hn'. O 
nun gözü, dıt bakanh"mdadır 
Orayı ele geçirmek için hiçbir fey 
den aakınmıyacaktır. Ve o zaman 
da hüyük bir macera bqlıyacak . 
tır.,, 

Katnutay toplandı 

, :4.nka.ra, 6 (A. A.) - Kamutay 

bug'tin Fikret Sılay'm baıkanlı • 
ğında teplanarak encümenlere ay 

rılacak üyeleri seçmiştir. 

ltamutay cuma günü toplana . 

calrtır. 

ıunumııınnınmınnn111nıırru•uımıırnt!ll'IJ!flUIHllllllmıınnrunnıttmtnnmt11Uı1ttt. 

gün ~lmazsa, y:..nn karaı ını ala .. 

~acfa~ara bild~ ":?cektir. 

S<1n günlerde aceleye getirip 

har.~ı:ı ckr.ıc1: çıt·e.ro.n bazı fırın 

larıı cezn verildıgi gibı i}ivanyo 

lunda da bir fırın mükerrer "htar 
hır:ı rağmen belediye tmirlerinc 

rinyet emıediğinden muvakkaten 

kallt.tılımşhr. 

rl
, K:.JRUN ukurlarıDa ~ 

HiZMET KUPONU fi ________________ _, 
7 - 11 - 935 

Hu kupondaki tarihtt!n başlıya 

rak 15 gün içinde KURUN idaresine 
gösterilirse - resmi l:'\ecburiyetle 
yahut teclmer sıfatile yapılan ilin· 
lardan başka - bir küçük ilanın 1 
defalık 1 satın parası yerine alınır 

Cbtiyenler, gününde idarede bulun 
ri•,rulaca>. surette bU kuponları poatayr. 
•cırecrklert mektup!Rrm tc:lne de koya 
tılllrler 4 kı>llme bir t1atır eayılmalıdrr.t 

bugünkü gerginliği gidermek için 
ne gibi tedbirler alma\.; ıerekti · 
ğini görütmütlerdir. 

iyi haber alan çevenler, hal -
yan basınının Ingiltereye karıı 
hücumlarının ıonu gelmedikçe, 
ve İtalya, Trabluslan bir tümen 
daha geriye çekmedikçe, lngilte • 
renin Akdenizdeki gemilerini a -

zaltmağa yanatmıyacağını hl.tir • 
lahyorlar. Gene bu çevenlerde 
söylendiğine bakılırsa, İtalya bu 
dilt-kleri kabul ettiği akdirde. İn
giltere Akdcnizden yalnız Hood 
ve Renovn aaff ıharp kruvazörle • 
rini değil, fakat ayni zamanda bir 
kruvazör ve torp:lo filosunu del 
geri çağırabilecektir. 

Bay Mussolinin timdiki müza
kere çerçevesini ıenitletmek ve 
Akdenizdeki kuvvetlerin muvaze
neıi meselesini incelemek niyetin
de olduğuna daia· burada bir ta · 

Makallede şid • 

kım p.yialar dolaımııtır. Bu mü -
nasebetle resmi çevenler: bugün 
mevzuubahıolan tek meselenin 
Habefistanda barıtm iadesi oldu
ğunu ıöylemektedirler. Bu çeven
lere göre, lngiliz - İtalyan eki • 
perleri araıında bugün açılacak 
olan müzakereler, ancak deniz 
konferansının hazırlanmasına 
münhasır kalacaktır. 

BALDVIN, KABiNE ARKAD~ 
LARININ FlKlRLERlNI SORDU 

Londra, 6 (A. A.) - Daily 
Mail ve Daily Expreaa gazeteleri· 
nin haber verdiklerine göre, B. 
Baldvi~, dün bazı kabine arkadq 
lannı çağırarak B. Muaolini Trab
luıtaki İtalyan kuvvetlerini azalt· 
mağa razı otduiu takdirde, Akde. 
nizden ilri yahut daha fazla harp 
kruvazörü çekmek kabil olup ola· 
mıyacağı baklanda kendileriyle 
konuımuftur. 

Arsıulusal durum 
det)İ muharebeler fitülesko, Bükreşe döner 

<Oıtuanı blrincitkJ dönmez beyanattta 
aahasmdadır. ve demiryolu ve mo bulundu 
törlü ıevk vaaıtalan olmadıimıda.n 
askerler harp plim mucibince ken Bükret, 6 (A. A.) - B. Titüle•· 

dilerine göeterilen yerlere yaya o- ko, Cenevreden muvualatmda 
larak veya at ve katır ıııtmda git- F ranıız, ltalyan, küçük antant ve 
mektedirler. Balkan antantı elçileriyle bazı 

Danakil bölgesindeki ltalyan ha hiikiimet azası tarafmdan kartı • 
re!ketlerinin ıev'külceyt balamm . lanmıştır. B. Titüle•ko Cenevre 
dan hiçbir değeri yoktur. İtalyan- kararlarının ihtiva ettiği mi.na 
larrn bombardıman ~aklan için hakkmda gazetecilere fu beya • 

Bununla beraber ltalyan taarru%unun lazla yağmurlartl~ 
dolayı bozulan geri yollannı tamir etmek, geri nfxkliyatının intr 
%amı temin olunduktan aonra ilerlemek maka2diyle ciumıuf ol· 
mcuı bile gene mühim bir laadiseclir. 

Bu dela taarruz: hareketi lkincitqrinin '(3) üncü günü ıa
bahleyin şaat altıda btqlamııtı. General (Dö Bono) harp .ahi'· 
aındaki yabancı gazetecilere taarruzun hedefi olan (Makalle) 
ye ertai günü, yani lkincitqrinin (4) üncü günü öğleden •onrd 
gireceklerini tlaha evvelden ıöylemiıti. Halbuki. bugün ayın al
tıncı günüdür. ltalyanlar hala (Mahalle) ye girememif bulııtr 
maktadır. (Röyter) ajansına göre ltalyan cukerleri bu ıehir' 
anca/t. (25) kilometre katlar yaklcqabilmi§lerdir. Bu yirmi blf 
kilometrelilı mnalede ,ok arızalı yerler olduğundan ltalyarJar 
Makalleye Cumartai gününe katlar girebileceklerini tahnıifl 
etmektedir. 

ltalyan tebliğine göre birinci ltalyan kolordallfl (Mai: 
Mimi) ye varmq, bııraJ4 ( AJi - Rangi) köyünü almqtır. Yeri• 
ltal.yan cuketleri iki koldan ilerliyerek (Haurien) i qgal etnıil• 
( Acuro) ya varmqtır. (Danakil) den kalkan bir kol (Dagııb) 
vaJUini ge,erek (Agame) nin ıark nahiyelerini tatmuıtur. 

General (Marigna) nın (Aktifim) garbinde yaptığt üeri lıtr 
relı&!tı büyük %orluklara uğramaktadır. Çünkü buraları gayel 
8'1rp do.ğlıklardır. ltalyan askerlerinin buracl!l ifgal f'tmek iıtl' 
clilrleri bölge (Talun.) nehri mecrcuı ile sınırlanan çok çetİfl 
arazi aiJJri bir zaviye ıeklinde Eritrenin içeri.ine doğru deritr 
lqmektedir. 

• Cephede balunan (Maten) ga.zetuinin aytarı harp durtJffl" 
1 1aalrkında malibnat verdiği sırada Habqlerin ani kuvvetli ceP' 

I ltelni (.M_aluJle) tl•n Jalaa (150) kilometre cenuota bu!undıı1"· 
na kaydediyor. Ba malUnıat dünkü KURUN 1da (Taymia) gaıl' 

' te•inin cukeri yazıcııı tarafından yazdan düıünceleri teyit eJe· 1 cek mahiyettedir. Bu takdire göre ltalyanlar (Mahalle) ye g;,.er· 
~ ken %0rlulı çekmif olıalar bile en büyük harp burada o/acarı Jç 
= fildir. Ôyle anlcqılıyor ki, ltalyan cukerleri (Mahalle) den so11'" 

(3500) metre yükaekliğinde olan (Ambi • Alaği) dağlarmdcJ tJl 

ondan •onraki bölgelerde cutl önemli mukaJJemetlere mo'111 

kalacaktır. karargahlar kurumunu büyük bir natta bulunmuıtur: 
dikkat ile ta.kip etmekteyiz. Bu, "- Arııuluaal durum ağırdır. Somali cephesinde 

Cibuti-Adiaababa demiryoluna kar Bir taraftan IOSyete azası olan ltalyan tebliğine göre Ogaden taraflarında harp laafiyel· ~ 
tı tiddetli hava hücumlan yapıla- memleketlerin paktın mütevellit ) leri deJJam etmektedir. Tayyareler (Gorahi) yi yeniden bombat' ~ 
cağını gösterir. veci~lerinin noktası noktasına dıman etmi1lerdir. B"' h8cliae ltalyanların bu cephede de. ileri 1ıa· ~ 

Askerlerimizin zayiatı hakkın • tatbik edilmeıi ve diğer taraftan reketlerine bir batlangıç aayılıyor. * 
da ıimdilik birtey söylememe im· ltalya ile Habetiıtan arumda ba· \.-m Zıı•JZ7l IJ!I 1,,...,,. ................... _. .. ..__.*._.*1111~---......,.... 
ki.n yoktur. 1500 kilometre uzun- rıtın bir in evvel teeaaüıü için i • ------------------------------
luğunda muhtelif cephelerden ra· cap eden bütün gayretler ıarfe • Niçin durdular? M~lige muhasebat "'e. 
porlann gelmesi, hele telgraf irti· dilmittir. Her birimizin ümidi bu memurin müdüriükfefı 
batının bu1unmaması gözönünde ıayretlerin muvaffak olacağı vo CiJıtyanı 1 nd de) .r.i' • 
tutulursa, hayli zaman ister. Uluılar Soıyetesi tiddetli tedbir- yol meselesinin önemini gösterir. Ital Ankara, 6 (Telefonla) - .. ıd • 
MAKiNELi TÜFEK YUVALARI lerinin mümkün olduğu kadar ]a. yanların (Eritre) cephesinde harbe. liye muhasebat umum nıüd~~tiı'~ 

Reuter Ajanıının Adiıababada- aa bir müddet için tatbik edilece- den askerleri ne kadarsa hemen bir o ğüne Hariciye muhasebe Jll'\ıeti 
ki aytarının öğrendiğine göre Ha· ği yolundadır. Bununla beraber, kadar da yol yapan işli orduları var- Cemalin, maliye menıuriıı 1 11ıı 

dır. Bu ordular İtalyan ordusunun d 1 z Sak"'1 
betler, talyanları yeni taarruzla • mevzuubahis olan menfaatler, mü ür üğüne de iraat ..itı' geçeceği, ve yiyecek ile harp araçları· ı· ı-r 
rında hırpalamak üzere, Makalle böyle bir amacın ne zaman elde nr getireceği yollan yapmakla durup muhasebe müdürü Cerna 

111 

mıntakaaında lazmıgelen bütün edilebileceğini keatirtemiyecek dinlenmeuizln meşguldür. leri kararlatmıttır. 
tertibatı almı§lardır. kadar kanııktır.,, Fakat harp cepheeıindeki yabancı R d mıı 

Genel aavaıta yapıldığı gibi, gazetecilerin mektuplarına göre Ital. atla uru 501' 
Herhangi bir memleket İçin gay yan itçilerinin yaptıktan bu yollar Ankara, 6 (Telefonla) . ..-.at~' 

Ras Seyum'un süel müşaviri eski ri müsait bir •üphe tevlit edebile- kAfi d ta tte d ğildi ilk d 1 k tnı :r--.1 ' 
R lb l 

'J' ö erece me ne e r. 24 ıaat için e mem e e . ,,rllı " 
us a ay arından B. Komiva · k h · ı b ,.., 

1 f 
ce erşeyi ıza eye mec uruz. Av yağmurlar dilşmete başlayınca yapı- ıimali farki ve Karadeıu~ ., .. 1.t • 

o un nezareti altında makineli rupada bir aavaıın neticeleri her Jan yollann birçok yerleri bozulacak .., f ........ • 
tüfek yuvaları kurulmuştur. Bu kes için o kadar felaketli olur ki, ve kamyonlar geçemez bir hale döne- rındda yağmurlar yabgbrnır:. 6 1ıil"' 
makl·n l' t" f ki · dak. H ccktı'r. 1111"- Italya ordusu ı' Mn me~·· ya a metre mura aı t11'f e 1 u e enn yanrn 1 a Cenevrede iıtikıhali herhangi biri- y..ı: 'lı' T • • d 5 diğer / 'f' 
bet aı1<erleri, geri çekilmek veya. b cut olan büyük tehlikelerden biri bu gram, Dıyarbekır e ' b·,.;lıJl11 

ne kartı değil, yalnız ir ıey için ihtimaldir. lerde 1 - S arasında ıu 1 l .... d' 
but teslim olmaktan iıe ölmek i. _...ı_ a .... . t~ik ctmiı bulunuyoruz: Avru - Bugün Italyan askerleri (Eritre) tir. Hava ııcaklığı sıfır ço· 
çin yemin etmitlerdir. pada barı•m muhafazası içın· ltal 1 d i rt k ü kil Afyofl• 't 

t 1 fi 
'J' _ sınır arın an çe ye anca y z o. kaydedilmittir. Bolu, t:•'··ı&1:1ıı .' 

( Ik te gra anm:ız 7 ncidedir) ·ı H ı-.ı d-ı-· '--- t lik bi d rt ı·t · ı 1 d' B ,. ,-ya ı e a~ ıtan arasın uu IHU'l'f me re r e n ı e gırm ter ır. u ruh taraflarında Sıfır, d• ı• 
telaar teessüı edince, taarruz te- mesafe bir zaman sonra yüzlerce kilo flarJll ~,.· 

Uydurma haberler mayülleri kırılımt olacaktır. Unut metreyi bulacaktır. o vakit yafmur Kütahya, Konya tara., cJır· ·~1 
Ankara, 6 (A. A.) _ lıtanbul- mevsiminin gelmiş olduğunu farzede. fırdan bir derece apgı ıuııd' 1 

, 
mamalıdır ki, ltalya, uluelar soa • Um. It.alyan ordusunun geri yolları. ra vilayetinde ıdırın !. Jıırl > 

da çıkan Tan gazetesinin 4 ikin · yelesinin en aevilen bir memleke- v • 1 · t•r ı a ·rı$ nın yagmur suları ile bozulduğunu derece kaydedı ınıt ı · d• b1 
citeırin 935 nüıhaıında: tidir. Habeti.tanın de hiçbir mem düşünelim. Bugün bile harp cephesin h:mesutla Ankara araıııı ·r 

Suriye • Türkiye amıt'ına ya.km leketle süel ittifakı yoktur. deki yolların iki tarafında yüzlerce d ı b1 

Payazda, Atatürk'e ıuikast hazır· -------------- bozuk kamyonlar görülmektedir. O fark var ır. uz ııorııı-
lamakla maznun 18 kİ!İnin tevki - teılimini Türkiye konaoloıunun nkit bu nakliye araçlarının hiçbiri !'iava durumum chl"· __/ 
fine ve teslim olmıyan eski zabit. iıtediğine dair olan haberlerin a- bu yollarda tabii fşllyemiyeccktir. tekılde bulunmakta ~ ~e· 
terden Ahmet Surunm jandarma- sılıız ve uydurma olduğunu bil • Böyle bir '·aziyette en küçük ihtiya · --·"' _ _.____.....be ter tnrııl•"~=~ tıi' 

cına kadar A'·rupadan gctirmeğe me~- ondan sonra Ha ş 1 rırt "~1,ııif• 
lar tarafından öldürüldüğüne ve dirmeğe Anadolu Ajanıı izinli · bur olan ttalyan ordusunun ne hüyük tecek mukabil taarruz ~ıil.ışılJ 
Çerkeı Ethem ile kardeti Reıidin dir. zorluklar karşısında kalaca~, hele tehlike olacağı kola:> ca 



litaretler 
€ i 9 Gezintiler ~ 

Şarbay konuştu Ahmed oğlu 
Ahmed 
M. Şevkinin bir hikaye kitabı· 

dır. Hikayenin muhtev:yatından 
~etmek münakkide di.iıer. Ben 

Kütükle çobanın 
başını ezmekten .. 

l Gönüllü ltalyanlar 1 Fakir talebeye 
yardım 

Şarbay, gazetdere di.vuıcle bu 
lunara!~ ekmek iiini konuıtu. Söz
lerini önemle okudum. Evet önem 
le; çünkü çeııresinde dolaıtığı ko· 
nu en derin ilsiiere değer bir 

:iluiyeleri hayranlıkla okudum. Asılmaları istenilen suç-
fCIJ'et etmek istediiim nokta bq -

1._ • luların müdafaası oaıcıır. 

Alamet oğlu Ahmet edebiyat Çatalcanın Hallaclı köyünden 
lttevzulan bakunınclan bize bir Mehmetle Arif, o civarda çoban 
~ebcqını göste.rmekteclir. Bizim Halili batını kütükle ezerek öldw 
&eylik, etlebiyatta AhmeJin, Melr mekten ıuçlu olarak lstanbul ağır 
rneclin, hülaaa ayağına iskarpin · ceza hakyerinde bir müddetten -
den ba,ka bir fey giyenin •ırtına beri muhakeme ediliyorlardı. Bu 
celtetten ve hatta ismokinclen bq· davada Uzeyir isminde biri de, te§ 
~ bir fey geçirenin yeri yoktu. vikten suçludur. Uzeyir, emretmif, 
'torncrn ve hikayede hala saman· Mehmetle Arif ~ri yerine geti1"" 
1•~ta yatıp hünkar TUycısı gören mitler. Dava, hakyerine ceza Jca. 
bir edebiyatın dalgaları karıısın • nlDlunun idam cezası yazılı 450 inci "°"-- dd . .. ·1m· .+. -,,.114. ma eııne gore ven ı,..ır. 

Roman, lıikliye Nis, Klariç, Genel savamanlrk, hakyerindc-
l.eırwıngölü, nihayet yalı, •aray, o maddeye göre ceza istemitti. 
0krtunan, konakta •alınarak Dün müdafaa yapılmııtır. Karar, 
!ezer bir nevi aristokrat delikanlı yakında bildirilecektir. 
idi. 

Habeş - ltalyan harbi 
Bizim bu, petrol lambası alhn- haberlerini okurken ... 

dQ Ve~ •oba karııaında clôğan 
ile ariatokratlığı tabii saç mangal Mahmut ieminde biri tarafm -
olttnda, i.Ii lcimba ıfığıncla sırtı dan Arman isminde biri aleyhiM 
1tvG%Ja.nan vankeclllerine benzi. açılan aövmek davasına, Sultan· 
~il edebiyatta mevzular tıpkı bü· ahmet birinci ıulh ceza hakyerin 
~4 garlardan kalkan trenlere de dün bakılDUfbr. 
en%erdi. Mahmut, gazetede Habeş-hal• 

Edebiyat mevzuları ancak ma yan harbine dair haberleri oku • 
~vagona binebilir. Birinci mev _ mağa dal11lJ!ken, bu Armanın bir 
~e binmeğe layik olan mevzulara denbire yanma ıelerek kendisine 
~:~le, böyle yerla verirler, takat aövüp aaymağa baıladığmr ileri 
"'Clrtci •• •• •• ki olcul ıürüyor. Arman da, asıl kendisi· 
f>e , uçuncu mev y anna nin Mahmuddan davacı bulun . 

ıı:~iyen mevzulara kClflnı kaldı-
'1p bakmak bile bir ecl~bi günah duğunu, sövenin asıl Mahmut ol 
'ct)ılır. duğmıu, fakat naıılaa dava aç • 

Eclebiyah bir acaip teırilat ' makta kendisinden evvel davran· 
:;:>'elanı haline koyanlar.ın bir. m- dığını söylüyor. 
t ~rı ;,.;,. /ınl<l"r:ı. rıartlı.JliJRICa - l>unı§!!!a, Arinanm dava:;qn 
k~:~. onlar bir vakitler ( men'ilD) da hakyerfne cetfrffnre.l ve ~a • 

c1' •rncıini bile e Jebiyat Jenen hrı· bitlerin çağırılmaıı için baıka gü 
~t İ~ine almazlardı. ne kalmıştır. 

el;· çiinkü onların haya~ göriifü, "Evlenelim,, diyene 
IJ · ı )'Qyı anlayıı hir azlığın zevh karşı "olmaz,, denince .• 
t·c Fikir üstünlüğüne değil, hayat ~ 
d~ 'n:?nfaat üstünlüğüne dayunır- Tütün iıçilerİDıden Ayıeyi, ken-
Lt. Onlara göre dünyada aame diaine varmak istemediği için ta • 

t Qriıtokrasi vardı. ban~a il~ korkuttuğu ileri sürülen 
~ :t- :f. F ehminin durutmasma, İstanbul 

t FQkat bu dü§Ünce dün)'anın ikinci ceza hakyerinde dün baılana 
,.~ tleri, en çok fosille§mİ§ fikirle- caktı.Fakat, Fehmi hakyerine ken· 
.,.,'tırl.e,. biridir. Bu düfüncenin ya· diJ.iğiınden gelmediğinden, zorla 
b~'l;/Q maden kömürleri taptaze getirilmesine karar verilerek , du 
,....r s:~ektir. Nesli münkariz ol - nııma batka güne brrakılmıttır. 
:- ':. eıki hayvanın yeri ancak mü- 20 mahkum Imrali 

:Zır E.d b. .. . • --' 
~ " . e ıyatın mııze•t ue eae- adasına gönderildi 

~ ;t tarihinin sayılalarıclır. 
lQ rııcınların hayat ve tabiati an- lmrahıdaki eaki ve metruk bir 

Jııır · d • ıl ·· manastınn hapishane ıekline ko • t(« ' l11•an an ınsana aç an go-
'>ı I Zıviyesi bugün artık yeldeğir· nulduğunu ve oraya ıötürülecek 
lit~!!~ altında nefes alan le?da- bir kısmı mahkUmların adada ça· 
O.)~rtt.,. düıünce tarzlanna tam lıttırılacaklannı yazmıttık. latan· 

":-rıclır. bul ve Üıküdar hapishanelerin • 

t~ '1' cd>iati ve insanı oUufu gibi de bulunan yirmi kiti, ''Tayyar,, 
~ek b ·· ·· · •J vapurile yola -·"anlmı•tır. Mü . O.:iıt· ugunun ınsanının ı e . . ~ :s 

'tte ·~· ilim ve tabiiyete nüluz et· danya ve Buraa hapishanelerin • 
ttt,·~" verdiği bu kuvvet, aancıt den de otuz kiti kafileye katıla • 

" 1•1tcl d k d" · • h. · caktı:r. Buradan gönderilenlerden 'tti~ı· Q a an ısını ıuettır· 
.: ır. i1ki kiti geçende T ekirdağından 

l,~Ya edebiyatında artık böy· getirilmitlerdi. Yirmi kitiden on 
· ıev~ d k ı1 üçü lstanbul, beti Oıküdar ha. 

"o.4 1•8 arı garlar an arı ıya· pishanelerindendir. 
'tct ;el'" tr mavi vagona binmi§, bu· 
'4,."~ QIJI verelim

11 
berikiler biz.im Gönderilenlerin çoğu, öldürmek 

.1 'tdcır ıuçlusudur. Mahk6mlar.-. adada '(iıtı· . ınuz, dostlarımız, ken -
6q,. ~~~. ıa~at ne yapalım k!· ki . doğramacılık, tarım ve balıkçılık, 
~rtaQc/'til clıye ayırmaya ımkiiıı yapacaklardır. 
3'olttur •lını ıöylemeie bile lüzum _m_e_v_z_u-la-r-ı,_n_e_d_e_o_rt_a_h_al_l_icl_e_n-ve 

ltı~vo1İ O ncuılJır, güzel midir? cqağı ikinci meCJki kanapelerinc 
ter.itti Git mıdır, onu aramak yaılanan mevzuları, ne Cie üçiin -r. 

8• cü mevkiin tahtalarına. aıılan 
iı ltrı~, bunları likir halinde Qfa· heybeli mevzuları anlatmıyor. 
'•er Cfrı hep tekrar ederiz. Fakat Onun mevzuu kırk ki, ilik va · verm :ı. 
'tterı ele • ~ •ıraıı gelince it '"ma- gonlara binen mevzudur. 

a, ~ır. M. Şevkinin 01ojinalitesi bura· ""' ı.: ..,evki Bi·v·, ne m"" • .: ··a0 o· d d s· 1 "kol ••• · " vı ... .. .... a "' o a ır. ıu ne er psı oııftnl an-
1 

~ lle11 L_ l 

lstanbuldan şimdiye kadar 
350 kişi yazıldı Her mıntaka için 150 §eydi. Sonra sözlerinde yürekten 

Şahrimizden Doğu Afrikasına gelme bir alım, doğruluktan ışık 
lira ayr:ldı ı b. d l ,_ d gönüllü olarak gitmek isteyen 1 .. a an ır ay ın t "i' var ı. 

talyanlardan j.ki tanesi daha, uLu· llk okullarda ve köy okulların- Sayım günündenberi, lstanbul· 
id,, vapurile Nopoliye gitmitler • da okuyan fakir ve kimsesiz ço · da bir fırın me•elesi, bır ekmeh 
d . cuklara kitap paruı verilmek ü - dedikodusu sürükleniyor. Sö-:. a · ır. 

Gerçi aon gidecek olan gönüllü zere icra bütçesinden 1000-1500 yağa düıünce, neler söylenir hep 
kafilesi altmıı kiti idi. Fakat ge . lira bir para ayrılmııtır. Bu para bilirsiniz. l1te iki haftadır, hcır • 
len emir üzerine , bunlar ikinci her kültür memuruna o mmtaka · keı bu İ§İ bir yanından tutup çe -

bir emri beklemek üzere burada da bulunan talebenin sayısına gö- kiıtirdikçe, dallana bvdaklana 
kalmı,lardır. Bununla beraber, İ· re 1~150 lira arasında dağıtıl · artık içinclen çıkılmaz bir hale 
ki~er \içer gitmektedirler. Bundan maktadır. Para dağılırken en ba! geldi. Bundan ötürüdür ki, ilbay 
iki hafta kadar önce, dört ltalyan da köy okulları gözönünde tutul- Muhittinin konuşmasını ı-akitli ve 
genci daha, ltalyaya gönüllü ola. maktadır. yerinde buluyoTUm. 
rak gitmitti. Talebe pansiyonları o, bu çaprtztık iıte üç düğüm 

htanbuldan gönüllü yazılan 1- görüyor ve naaıl çözülect-ğini an · 
Talebe panaiyonları derdi etra- l t H lk I · -' talyanların bütün sayısı 350 kadar a ıyor. a , ırıncı ve pıyascı au· 

dır. Fakat ltalyadan gelen emre fmda inceleme yapmak üzere ae- lariyle anabileceğimiz bu üç Jii -
"nAl ispekter Bav. Besimin ba•kan- ğü. L d L Lh b 0l • göre, ilk ağ1Zdan gideceklerin, be- ~ "- ,. m, ne "a ar 'ıRıfı" r, r mıyo-
ılgvı altında bir komisyon toplan . F L-.a UT""' kollarını ····-kar veya itıiz olmaları lizımgel - ram. aRU< -,, .n .., .. 
mı•tır Komisyon paıwiyonlar tali- el~ b Llırı-'" 1>e..:nlı"ainclen diği ancak, bunlar arasında bu şe ,. &5ana am .. , • n o· 
matnameıinin bazı maddeleri üze ·· km k ı.ı• Y buh raiti haiz kimselerin sayısı pek 0 ur eme gereR ır. apma • 
-=--1e degvi•iklikler yapmı-+ır. Bu 1 - J•• e teln•larl ortal ~ kadar tutmamıttır. nınu -s- ,.. ranı.ur-, uzm · -Y a ıar 

llk giden otuz dokuz kitilik ka· deiitnıeler bakanlığa bildirilmit· velveleye verenlerin hakkından 
file, yalnız bekarlardan veya it . tir. gel1*k güç 9ayılmaz. Cana tak 
sizlerden mürekkepti. Bunlar, Azlık okullarını teftiş· clerıe lıtanbulun lxqka batka 

b d bi 1 •emt/erincle büyük fırınlar ltuTU· önce ura a muayeneye ta ·tutu edecek ispekterler 
mutlar ve gönderilmi!lerdi. Bura- laralr, bugünkü ~iıkin yelken.,leri. 
daki ltalyan çevenlerine gelen ha Özel okullar ispekterlerinin tef. patlamıı balonltlT gibi suya ineli,... 
berlere göre:, ti! mmtakalan değittirilmittir. mek pek giİ.%el b~anlabilir. 

ltalyada bu otuz dokuz gönüllü- Bunclan aonra ermeni okullan• Fakat bence bu üç clüğüm çö-
. nün tekrar muayeneden geçmesi nı Mehmet AH, Nazif, nmı ve mu zülıe ele İf lıökanden kesilip atıl· 
neticeıinde, yedi tanesi çürüğe çrk sevi okullarını İımail Şevki, Sü • mıı olmıyacakhr. Şarbayın sözle
mıştır. ötekiler, Afrikaya gönde. leyman Ahmet, Franıaız okullarını ri, bütün açıklığı, yürekten süzii · 
rilmek üzere talime bqlamıılar .. Şevki, diğer yabancı okullarını lüfiyle birlikte bahalılıfı"- kalkanı 
dır. Bu ay sonunda ıevkedilecek. Muslih, Türk Özel okullannı Is · cleğilclir. O, yalnız hcutalığı gös 
)erdir. mail Hakla tefti§ edecektir. tereli. Ekmek, ni~in nomal yılların 

Ancak, lstanbuldan ltalyan gö. KUMKAPI ORTA OKULU - hiçbirinde çıkmadığı bir yükıek· 
. 2'pfUi'JiüPJn..Mr kMaaı ıiaa.lrinbt. ve Ktiıımkapı orta -.Ulmmn direk - ille lıiltiiirlıl Bor.alarla briğJay 
ya ıoför olduğu için nakliye ta. törlüğünü yıl sonuna kadar ilk ted· ve ürün ambarlan ıayılan yerler· 
burlarına y:ahut tanklara, ~oför rint u~ekterlerinden Bay Meh · deki dalgalanmanın sebebi ne? 
veya makinist olacakları söylen .. met Alı yapacaktır. . Karanlıkta kalan noktalar bun-
mektedir. NEBATAT ENSTiTÜSÜ AÇI· lardır. Satqta mı huapıı%lık var? 

D ~ Afriı- "d k lt 1 LIYOR - Üniversite bahçesinde Bu yılın rıerim tutan mı eksikti?. ogu ıuuına gı ece a . 
1 b d Id v d . yapılmakta olan hayvanat ve ne - Elimizde Tanm Bakanlığının •a • yan an, ura a o ugun an zıya- . 

d ıtal d ık t b
. batat enstitüsünün ıntaatı tama · yımları bulunmadığı için ne .öy-e, ya a s ı muayeneye a 1 • • • • 

tutm ktad 1 B 1 v 1 k mıle bıtmııtır. Gelecek haftadan luek hükümlerimiz boı lakırdı-
& ır ar. oy arı, agır ı - . . L 

ı ...... · l'kl · d. I . . itıbaren calıtmaya baılanacaktrr. larclan ileri geçemez. Ekmelr 01r 
an, g~gus ge.mı r erı, I! erını.n ASKER-LIAE GiDEN ISPEK • L"! ah 
ııhhatı, geçmıt hastalıkları ve bıl ul _ _,ı,. ka ile bugünırcii p asına erme-
h k v ~ 1 d TERLER - Ik tedrisat iıın:n"er • mifti. Buna bir :l.e kilo 'f urkını ka-
aua aıca ve aogulSa 0 an aya · 1 · d b l k ı· v • tarıanı .... , ;. bu'"sbu""tü"n o··nernı"nı· 

nrtl 1 ki d · h . t erın en azı arınm as er ıge gıt ., ~ 
ı ı arının erecesı e emmıye 

1 ·· l kt d mesi dolayısiyle açık kalan okul • arttırır. e goze a ınma a rr. 

B dak. 
1 1 

l . . b. ların tefti§ itleri diğer iapekterler Bol katıklı ıolralara SÖ%ÜrriÜZ 
ura ı ta yan genç ennın ır 1 1 b l -ı ti 

k . . .... d "K tarafından yapı acaktO". Bu oku - yok. Ekmeğin tt türü mcumar a 
ıımınm gıtmesı yuzun en aza . k · el l Fak b~ d ·ıaı . . deki kul.. . ... lar ıspekterler araıında ta "'m e- alırlığı uyu amaı:. at unıft 
1 ya,, ısmın uptekı eg • d.l · t• kanını kuTU aomunl.arclan alanlar I l d ç·· k b ı mıf ır. 

ence er urmuıtur. un Ü un • ========-ı göz önünde tutalur•a, haltaJa ilfi 
ları bu gençler tertip etmektey . Öl .. F k · kere yu··aelen ekmek narkı, ger. 
di, fakat "Sosyete Opera,, isimli muş ransız as erı 

• • .. çekten ürkütücü l-ir Jüıünce yiilrü 
diğer ltalyan kulüpte danalara ıçın tor en ile zihnimizi ez;er. Oyle •amyo-
her seneki gibi devam edilmekte· Büyük' harpte 0··1mu"t Fransız TUm ki, asıl uğnıncla boğufUlmcuı 
dir. askerlerinin ruhunun istirahati i · gerekli olan dert i§te buclur. 

Harp dolayıeiyle, İtalyan evle· çin ayın on birinci salı günü, Fe- s. Gezghı 
rindeki da.na ve eğlencelere niha · r~köy mezarlığında bir tören ya • -------------
yet verildiği havadisinin bir fayi· pılacak, Fransız süel ata§esi ve ko Çiçerin karaya otur<~U 
adan ibaret olduğu anlqılmıı • loni bu törende bulunacaktır. Limanımızdan Odesaya hare • 

~ B l Şehrimizdeki ltalyanlarm gö . erlin olimpiyat pu lan ket eden Sovyet bandıralı Çiçerin 
1936 d B l. d 1 k vapuru Köstence civarında kara • nüllü olarak gitmeleri havadisi ü- a er ın e yapı aca on 

b. · · ı· · d 1 .. ya oturmu•tur. Vapurun lstan1bul-zerine, buradan geçen ay ayrılan ırın<:ı o ımpıya oyun arına rag. :r 

be · k · · B ı· ı · · dan aldrg"'ı 70 yolcu arasında Sov · ltalyan tayyare sosyetesi direktö- tı arttırma ıçın er m o ımpı-
d k · 1. v · f d h yet sporcuları da vardı. Y okular rü B. Sinen'in de, Doğu Afrika . ya omıser ıgı tara ın an mu -

sına bir hava filclu kumandanı telif memleketler için basılmıt 0 • batka bir vapurla Odeıaya nakle -
1 11 d b. ·1 d dilmi•lerdir. olarak gittiği fayi olmuştu. Öğren an pu ar an ır mı yon tane e :r 

diğimize göre, bu ltalyan havacısı, memleketimize gönderilmittir. Sanasaryan hanı 
ltalyan uçaJk sosyetesinin Şanıg - Beyzi bir et~ket halinde olan bu avukatlarına ikramiye 
h d k' 1- • d' kt•• ı··w•• pullarm üzerinde Türkçe olarak ay a ı mer!l;ezı ıre or ugune Sanasaryan h&nının belediye • 

·ı · · · · "xı ncı olimpiyad oyunları, Ber -seçı mıt ve oraya gıtmıştlr. ye geçtigwini yazmııı.tık. Temyiz _ 
ı 1 1 lin, 1936,, yazılıdır. ,. 
ta yan gönüllü erinin peraken- den karara ait ilamın kın bir za• 

de olarak halyaya gitmelerinin Galata düdüğü m~nda belediyeye gönderileceği 
devam edeceği tahmin olunuyor. Galata kulesindeki di.:düğün Ür anlaşılmaktadır. 

1 Çüncü defa olarak tamirine .·.alı · Binayı beledıyenin f'mlik •u· 
Parti başkanı döndü ~ılmaktadır. Müteahhit son

1 

bir besi devir alaraK idarey~ baflı;a. 
1Bir müddet evvel Ankaraya tecrübe daha yapacaktı;. caktır. Bu davayı on iki seneden• 

gitmiş olan C. H. Partisi lıtanbul Bununla ber .ıher beledive ile b~ri belediye n3.mına takip eden 
'İıaci •-tmet ii mevzuları, ne !atıyor. 

"'•vkie kurulan kalantur Sadri Ertem . l 
vilayet idare heyeti ba~kam Bay müteahhit arı!lsındaki davada avukath~ra belc .:l;ye ikramiye ve· 
Hilmi dün thrimize clönmiiıtür. mahkemede ıör~!mek fü.eredir. recektir. 
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Devlet demiryolları 
idaresinde çalışanlar 

Kömür depoları için 
yeni bir formül 

. 
Kuruçeıme kömür depolarnll'n 

Boğaziçinde batka yere nakli et 
rafında meydana çıkan davadan 
ıonra liman ve rıhtım idaresi, kö-
mür deposu sahiplerile beraber 
belediye ve halkı da memnun ede· 
ceği ümit edilen yeni bir fonnü) 
ortaya atmrtlır. Bu formüle göre, 
kömür d~polan için limanımızda 
en müsait yer Kuruçeımedir. 

Memur ve müstahdemlerin hizmete 
alınmaları, terfileri nasıl olacak? 

Ankara, 6 (Telefonla) - Dev
let demiryolları ve limanları işleı. 
me umum müdürlüğü memur ve 
müstahdemleri •ic.retlerinin maa -
§a çevrilmesi kanunu layihası Ka• 
mutaya gelmittir. Devlet Demir -
yolları kadrosuna dah•i bulunau 
ve miktarları 13,000 i a.ıan me • 
mur ve müstahdemlerin bugün al
makta oldukları ücret ve bunların 
hizmete alınmaları ve terfileri 
!imdiye kadar hiç bir kanuna ba~ 
lı olmdaığı gibi tatbikatta da baş· 
ka baıka esaslaı·.ı tabi tutulmak • 
taydı. Bu liyih~ ile bunların ye
kunu bir nizama bağlanmış olu • 
yor. 1452 numaralı kanun ile dev 
let memurlarına verilmekte olan 
mesken tazminatı ayni hüküm ve 
tartlar dairesindP devlet demir • 
yolJarr memur v~ müstandemlerİ· 

ne de verilecektir. Bu tazminatm 
verHmesinde memurun ctylığı de • 
ğil, bulunduğu .'.)erece gez önün -
de tutulacaktır. Bir derecede iki 
sene kalan memura aşağıdaki e • 
saslara göre kıdem zammı verilir: 

Sicili müsait olan ve l;ulundu 
ğu derecede iki seneyi dolduran --. 
1·.-:r memura aylığı derecesinde 
cu yüksek iktidarına varıncaya 

!tadar, Cümuriyet ~ayı·ammda. 
bir numaralı cetvele göre her iki 
senede bir kıdem zammı vetilir. 
Kıdem zammında sene küsüratı 

hcı.aba katılmaz. Bu suretle veri • 
lecek kıdem z'lmları Ci?muriyet 
bayramım takip eden lkmciteşrin 
ayının ba,mda ın.ıteberdir. 

İki :ıene içinde 6 avdan ziya 
de itten ayrılan memurların kı r 

dem zammı erte.;1 seneye bırakı -

lır. Vazife icabı elan kaza ve has• 
talık halleri bu niikümden müs · 
tesnadır. 

Terfi eden h .!r memurun yeni 
aylığı aşağıdaki esasa uöre tayiu 
edilir: Müseccel hizmeti 1 O sen~ 
yi geçmiyenlere terfi ettiği dere · 
cenin en azı ve~ilir. Hizmeti on 
seneyi geçenle:-e terfi etliği der~ 
cenin en az mik6.ariyle on seneden 
fazla olan her cam hizmet senesi 
için o derecenin bir senelik ka -
deme zammının ınecmuu verilir. 

20 den fazla hizmet seneleri 
hesaba katılma?.. Yukar derec~ 

ye terfi için bulunduğu derecede 
en az 3 sene hizmet ıarttır. Yük -
sek mektep mezunları için bu 
müddet iki senedir. Memur nam• 
zetleri bu hükümden müstesna -
dır 

Müddetini doldurmadan yuka• 
rı dereceye veya birden fazla yu
karı derecelere cerfi edenler eski 
ve sırasiyle aradaki derece aylık
larını birer terfi müddetince" al -
madan geçtikleri derece aylıkla• 
rını almazlar. 

Devletdemiryollarında verile -
cek harcarahlar, devlet memurla• 
rına veri~en harcarahtan fazla o -
iamaz. Fazla me~ai ücreti ancak 
umum müdür taı afmdan zaruri 
ahvalde tensip kılınacak ıeraitte 

tatil günlerinde veya mesai saat • 
leri başında görülecek hizmetler 
içir. verilecektir. 

Bu kanunda yazılı hizmetler, 
Devlet demiryoıları idaresinin te
sis edildiği 20 Mart 930 tarihin .. 
den sonra bu ida!ede müseccel o
larak geçirilen hirmetlerdir. 

Ancak Boğazın güzelliğine ma· 
ni olmamak ve oturan halka da 
zarar vermemek için kömür de -
polanndaki bugünkü vaziyet ıslah 
edilmelidir. Depolar, harice kö -
mür tozu dağılmıyacalt bir şekil -
de kapalı binalar olmalı, yükle . 
me ve botaltına ameliyesi de maki 
neleıtirilmelidir. Bu suretle timdi 
yüzde beti bulan zayiat da yüzde 
bire inmit olacaktır. 

Liman ve .nhtım idaresinin bu 
mütaleası bakanlıkta incelenmek 
tedir. 

Rıhtım resmi 
lata~bul limanında rıhtİm ol -

mıyan yerlerden de rıhtım resmi 
tahsil edilineaine dair •osyete im 

. tiyaz ·mukavelesinde bir madde bu 
lunduğu için bu reımin alınmasına 
devam edilmektedir. Bazı teci • 
merler deniz, ticaret .direktörlü -
ğüne başvurarak resmin alınmasın 

. dan tiki.yet etmitlene de, mese· 
_leye finanı bakanlığı da vakif ol
-duğu için kendilerine müıbet ce-
vap verilmemiıtir. Yalnız, bütün 
rıhtım ·iıleriyle beraber.rıhtun ta
rifelerinin de incelenmek üzere 

· olduğu 'bildiriİmiı bu. ar~da bu 
noktanın da gözönünde bulundu. 

. rulacağı aöylenmittir. 

Gülyağı yerine maden 
kömürü esansı 

Filyos - Irmak hattı 

Almanyada J.G. Farbenindua -
trie denilen büyü~ bir fabTika ma. 
den kömüriinden çıkardığı bir ne
vi esansı, diğer .anayide gül yağı 
yerine kullanmak için tecrübeler 
yapmıt ve söylendiğine göre mu -
vaffak da olmuttur. 

Adle.ra, 6, (Telfonla) - Onü -
müzdeki ~ılı günü Filyos-lrmak 
hattı bayın:lı~lık bakanı Ali Çetin 
Kaya tarafm:lan törenle işletme -
ye açılacaktır. Pazartesi akşamı 
'.Ankaradan 250 kitilik iki tren kal 
kacaktır. Zonguldak ilbayile bir -
likte bir heyet ırnisafirleri Kara 
bük-Safranbolu istasyonunda kar. 
'1layacaktır. 

lrmak-Filyos hattının Çerkeıten 

sonra 4smetpaıaya kadar olan is
tasyonlarında yolcu ve eıya nak -
liyatma da salı gününden itiba -
ren başlanacaktır. 

Bugün Kengri-Çerkes ve Fil -
yos-Eakipazar arasında çalıp.n 

katarlar bu ayın ikisinden itibaren 
kaldırılacaktır. Bunların Ankara
Filyosa pazar, per,embe: Filyoı
Ankaraya pazar, salı günleri muh
telit katarlar işletilecktir. 

- ===========::-:==== =-==-= 

Bu yüzden Almanya"cla gül yağı 

ithalatı azalmıştır. Almanyanm 

büyük firmala:rı, ellerinde ıtok 
gül yağı olduğu için almak iateme 

d!klerini bildirmitlerdir. Bu itle, 

ilgililer, Isparta gül yağının dün· 

yanın en iyi cins gül yağlan oldu 

ğunu, onun için yabancı memle 

ketlerde fazla mikdarda reklam 

yapılarak satı,larmın temin edil -

mesi lüzumunu ileri sürmektedir· 
ler. Maliye tahsil kadrosu daraltılmayacak 

Ankara, 6 (Telefonla) - Bina 
ve arazi vergilerinin muhasebei 
hususiyeye devrinden sonra mali
ye ta\ııil kadrosunun daraltılaca
ğı ve 1000 kadar memurun açığa 
çıkarılacağı yazılmııtı. Bu neıri -
yat hak!unda Finans Bakanlığı i
leri gelenlerinden bir zat bana 
dedi ki: 

. "- Tahsilat işi maliyenin en 
nazik bir işidir. tık bakışta 12 
milyon lira tutannda olan bina ve 
arazi vergilerinin hususi muh<\se-

beye devrinden sonra maliye tah
sil kadrosunun daraltılması tabir 
görülür. Ancak mesele biraz de -

rinden tetkik edilirse bu görüşün 
yeriBde olmadığı anlaşılır. Esa -
sen noksan olan bugünhii maliye 
tahS11 teşkilatında tenkihat yapı -

~ hrsa hMıl olacak durum şudur: 

"Bugünkü teşkilat o haldedir ---
ki haLı yerlerde vatandaşlarm biz •L---------1-~ı zat getirdikleri paraları bile anın- ·Nöbetçi eczane er 
da kabul etmeğc kafi değil dil'. Şu ~amatyada: Erofilos, Aksaray da: 
halde maliye tahsil kadrosunun ~eref. Karagümrükte: A. Kemal, Şeh· 
daraltılması nasıl meyzuubahis o- rem ininde: Xazım, Fenerde: Arif, 
la bilir? Unutmamak lfızımdır ki Şehzadebaşrnda: Hamdi, Bahçekapı -
biitün maliyecilik ınekanizma:::-ı da: Mehmet Kazım, Lalelide: Sıtkı, 
tahsildir ve tahsil yollaıında gös- Iiü~ükpazarda: Hüseyin Hiisnü, Be -

t ·ı l k l 1 ki d B. ~ikl~:;-ta: SülPyman Recep, Cağa loğ -
en ece\ ·o ay 1 • ara ayanır. J- hında: Clx!yit, Galata da Okçu Musa 

naenalcyh §U veya bu verginin u- c:ıddesinde: lzidor, BC'yoğlunda Posta 
mumi muvazened€n alınmasiyle sokağında: Garih, Mis sokağında: Li
tahsil memurları kadrosunun da - monciyan, Kurtulu~ta: Dimitri, Ka -
raldılması mevzuubahis olamaz.,, sımpcı:ada: Merkez, lla..qkiiyde: Halk. 

Gümrük tarife kanu
nunda bir le/sır 

Ankara, 6 (Telefonla) - Güm
rük tarife kanununu değiıtiren 

2255 numaralı kanuna bağlı cet -
velin 595 sayısındaki B fıkrasının 

"Yüzde onu tecavüz ederse yüzde 
on fazlası (yüzde on hariç) ve 
yüzde kırkı tecavüz ederse (yüz
de kırk hariç) C fıkrasındaki res
me tibi tutulur.,, teklinde tefsiri. 
ne dair olan kanun layihası Ka · 
mutaya geldi. 

1 Evkaf deposunda- f 

ki eserler 
Bir komisyon bu eserleri 

tasnife başladı 
Uzun zamandanber; Şehzade 

batında evkaf dcposund~ .saklı bu 
lunan eski türbe ve tekkelere ait 
e§yalar 20 kişilik ~ir es·ki lzerleri 
arattırma komisyon~ tarafındr,n 
tasnif edilmektedtr. Depoda lml . 
mı§, 

0

yüzlerce h~lı, kilim, levha,, 
kandil, tamdan, ibrik ve diğ

0

er tek 
ke ve müzelere ait kiymetli eser
ler vardır. 

Eserler müzelere gönderilmeğe 
baılan,n;ııtır. . ". i 

Komisyon c;alıımasına devam e-
decektir. . 

Is~anbut kaymakam'arı 

arasında değişiklık 

lstanbiıl l<aza kaymakamJıkl' 
rı arasında bazı değişmeler yaP' 
lacağmdan bahsedilmektedir. 

Bu arada Baklrköy kaymak' 
mı Velinin rahatsızlığ ı dolayısİY~ 
tekaüde sevkcdileceği EminöJll 
kaymakamı Raifin iç işleri balı' 
lığı şube direktörlüğüne ve 5,ı: 
yer kaymakamı Memduhun dl 
mülkiye ispcktörlüğü ile ~ark s' 
nel İspekterliklednden birinde ~ 
hşacağı söylenmektedir. 

Radyo projesi 
Radyoların gümrüksüz girıı1e' 

leri hakkında evvelce verihnif 0 

lan bir kararla radyoların köylei' 
yayılmasına dair hazırlanan prO 
je üzerinde hükumet muhtelif ., 

Meyve enstitüsündeki kanlıkların mütalealarmı sorrııcır 
b h 1 • tur. Bilhassa iç bakanlığı bu hu•ııf 

a çevan ar pavıy~nu t8: ileriye sürdüğü ve projenin def' 

ltı 

dan 
~et 
te 
ltıış 
tir 
ideı 
tek 
hy 

Büyükderedeki 'meyve ve fi• hal tatbik edilmesi yolunda.ki roill' 
danlık en.stitüsüne jliveten yapı - lealan ehemmiyetle kar~ılanmıt'~ 

~-' fırı 
lan bahçevanlara mah~us pavyon Projeye henüz kat'i bir §ekil .. ~. ~ 
yarın açılacaktu. . . , . · mit olmamakla beraber radyoıı"' 

l\u, 
Bu pavyonda bahçeviınlık öğ . devlet elile itletilmesi zarCri göt" lrk 

retilecek kimseler yatıp kalkacak• mektedir. . ~ 

tır. 

Belediyenin yeni bir 
davası 

Belediye, Surp Agop mezarhfı
na veraset idia edenler 'hakkında 
yeniden bir: dava· açDU!tır. Bu da
vanın mevzuu, yol tevıii . müna . 
sebetile senelerce · evvel istenen 
bet bin liranın verilmemesidir.Bu 
d.,va birinci h~ mahkemesin -
de görülecektir •. 

Belediye'nin aldığı bina 
Muhtelit hakem· mahkem~leri• 

nin bulunCluğu binanın belediye -
ce alınmaaı üze~ine temelleri ve 
duvarlarında sondaj yapılarak ne 
dereceye kadar mukavemeti ol -
dukları ölçülmüttü. Netice iyi 
çıkmıf, temeller:n üç katlı. bir bi• 
nayı kaldırabileceği ania.tılmıt -

Ceza zabıtları açık 
tutulacak 

Belediye zabH.ası memurla:ı I' 
rafından tutulai1 ceza wbıtlsr1~ 
da ve diğer ba·!• evraktc ki ~tt~ 
mühür!crle imzt\ların okumrı•~ 
ğı, bundan ba,kk\ bazı daire f-e 

riyle memurların havaie ettikİ" 
e_vr.akta evrakı ~~ndcrdiı.rfe:-i ~ 
renin sarih adre•nni yaz-:...,ayrf'1' 
re gibi harflerle l!arel t'!l'iltlel
belediye müfetti~; l11~yet~nc~ !' 
pılan incelemelc ·den aı•:aşılı1'1ı 
tır. Bunun için dün şubelere 
hususta bir yayım g<lnderilrı' 
bütün yazı vesika}arm sarih oııı"' 
sı bildirilmiştir. · 

-
ihtisas mahkemeh!rin~ 

Sava mahkum oldu 
tır. ·Esrar satmaktan suçlu meY~~· 

Şimdiki binanın odaları çok neci· Sava ve M:ı- :::.nm duruşrfl' . 
genit ve tavanlarla pencereleri ..» rma dün 9 uncu ihtisas hakycı· . 
çok yüksek oldui.undan binanın de bakdmıf ve dava nihayetJlll ... 
dahili tamamen yıkılacak, temel o vı 

mittir. Neticede Minanın ı. 
1

' duvarlar üzerine yeniden üç katlı ı;ıl 
bir bina yapılacaktır. Buna ait hapsile 166 lira para ccx:uı ttıİ' 
proje belediye fen heyetince ha. mesine, Savanın da esrar sa ,)'r 
zırlarunııtır. na dair kat'i bir delil görületrl , 

ğ. . . be . k ·ı~' 
H k ı ıç~n raatme arar verı 

am pamu . tir. . 

Bazı vapur kumpanyaları na. - E . . . h k ,,ıe11 

kil masraflarım arttırmıı oldukla- roıncılerın mu a e ~" 
rından Türkiyeden çıkarılan ham Eroin satmak ve küçük ~ ıti 
pamuklarıı:a. fiyati de yükselmi.f, ra sattırmaktan suçlu Şükr&Jı ;.,i~ 
bu yüzden dı§ piyasad~ ham pa - Hüsameddin, Makbule, . El~:ıif" 
muk satıfı azalmıftı. ilgili makam durutmalarma dün Sincı 1

•
1
..,it· 

ların yaptıkları tetebbüs sonucun mahkemesinde devam edıc:I• ııe 
da yükseltilen masraflar vapur Müddeiumumi beş suçlunu~ d•tı' 
kumpanyaları tarafından indiril - raatini istemi~tir. Evrakı bır. dtı' 
mit olduğundan ham pamuk. sa · tetkik edip karar vermek içıı~rt · 
h§ları batlamıttır. rutma baıka bir güne bırak• 

Mazi fi ya tlan tır. tlar• 
Türle Mazileri dıı iUkelerde iyi Kadıköy tramvay ha <1•t ' 

rağbet görmektedir. Siyah ve ela- Kadıköy ve Üsküdar trııdl 51 1'~ 
neleri yeknasak mazilerin tonu ları sosyetesi yeniden yapı:J1l:.J<t•ıı 
70 liraya ntılmaktadu. rarla§aaı hatları taınaın a pılsS'ı~ 

Türk ker.dirleri sanra evvelce tek olar~~::.i ;9i~: 
Birçok sanayiin muhtaç oldu -

ğu kendir mahsulü dış m~mleket -
ler piyasasında daima iyi bir müş-

teri bulmaktadır. Türk kendiı·le . 

olan hatların çifte çevri Jdal<İ b1 

başlamıftır. Bu suretle yo diSef 
, gelen .. 11e 

tramvayın kar~ı -..an . . ötııl 
bir tramvayı beklemesırurı 
geiilmiş olacaktır· 

rinin özlü ve kırıntılı oltlut;ı•ndaı: ====~=~~-="'- d ço~ 
•ikiyet edilmekle beraber lrebo- yeti~tirilirse ecnebi piyalsa ~e1'1 e' 
.,. :ı- ..,, •• " enı·· "'I 
lu, Ha.crköy, Ünye kendir!eri be . iyi mi:şteri bulac.a~ıl so., yugoslıJ 
ğer.ilmektedir. Tilrkiye kendir?e . dir. Bu nevi kerı:hr er, 
ri ıslah ed"lir ve daha beya.~ nevi )'Qclan alırunakt.adır· 





1 Hika!~ Kediler,Kediler ... F akat!.=F==='·::-==::c;=•· I 
Ba.y Atap şehirden, şehirliler · kendisiydi. Kedilerin oynadıkla - lip yerleşecek, boğaz tokluğuna 

den çekilmiş bir kır adamı olmak rıru görc!ıükçe içinden zavallı in. çalışacak. Beş çocuğu ile, çünkü 
istemişti. Artık şehrin gürültü pa· sanlara acıyordu. Onların arasın- kadın krzararak sıkılarak karnın· 
tırdısı onu pek sıkıyordu. Bir kö da da böyle zıplıyanlar, danse . c:ı:ı bir tane daha bulunuğunu söy
şede ken.di kafasını dinliyerek denler, bin türlü kıvraklıklar ya- ledi. 
yaşamak, binbir kavga ile boğu- panlar yok değil, amma bu küçük - Ne, daha bir tane mi? 
şan bu insanlardan uzakta bulun- kedilerinki gibi güzellik ve tatlı. Bu beş çocuklu kadını hemen 
mak istiyordu. Köydle bir ev satın lık gösterebiliyorlar mı? Ne ge - geldiği yere gönderecekti. An . 
aldı. Bir köylü gibi yaşamağa baş- zer ı Tiyatrolaıın, sinemaların o cak ... Gördü, ah ulu Tannın, yüre
ladı. Yüze gülen eski dostlarına kadar para harcıyarak yaptıkları ğini sızlatacak, henüz daha kil . 
varlığından hiçbir iz vermiyordu. iş bunlarınkinin yanında birşey çük bir parçası kalmış olan yüre-

Yıllar geçiyor, yavaş yavaş üze- mi sanki? Geç, canım geç! Bu bir ğini yakacak birşey gördü: Kadı. 
ri~ ihtiyarlık çöküyor, unutulmuş aylık hayvanlar kade.r olsun bir nm çocuklanndıan biri, masa üze
bir adam gibi bir bucakta kendi varlık bile gösteremiyorlar. rinde kedilerin kalmış bir kemiği 
kendine eriyip gidiyordu Fakat Atap seyincinden kendini kay- yakalıyarak yalamağa, kemirme . 
canı da sıkılmamış değildi. Şimdi betmiş gibiydi. Kedileriyle o ka- ğe başlamıştL 
kendisini eğlendirecek birşey an- dar içli dışlı olmuştu ki kendi di- Kadın çocuğu payladı. Sonra 
yordu. Kimi bulacakiı? lnsanlan lini bile unutmuş, türlü türlü ses- gözünde yaşlar olduğu halde A -
mı? Adam sen dıe Atap'ın gözün- ]erle çıkardığı yeni bir "Miyav,, tap'a dedi ki: 
de insan cemiyetinin bir manda dili öğrenmişti. Bahçede, ev için. - Ah, yalvanrım size, çocuğun 
sürüsünden geri kalır nesi vardı? de gezerken arkasından, bir ucu bu 5uçunu bağı§layımz. Ne yaptı
Onlarla konuşmak, vereceği eme. yakasına iliştirilmiş, bir sicim sü- ğım bilmiyor. Çocukluk! Hele aç 
ğe değmezdi. Öyleyse hangi hay- rükleniyor, bunun ucunda da bü- olunca ... 
vana yüz verecekti ? külmüş bir kağıt parçası bulunu- Çocuklardan bir ötekisi masa 

Birçok ince ince düşünmeler, yordu. Kedilerin koşarak bu yer- altına eğilmiş, gene kedilerin ar
karıştırmalardan sonra, bu iş için lerde yuvarlanan kağıt parçasiy- tığı olan bir et parçasını ağzma 
kedileri üstün gördü. Bu hayvan. le oynaması onu çok eğlendiriyol'- götünnüştü. 
lan se~ Jceğini, gönlünde henüz du. Atap, şa.~kın şaşkın bunlara ba
duygu ve sevgi denilen şeyin sön- Onun için varsa ca. yoksa da kıyor, düşünüyordu: "Benim ke -
mediğini göriiyordu. !ki küçük dünyanın en iyi hayvanı kediler- dilerim, o kadar tokken, çocukla. 
kedi bulmak işini hizmetçisine di. "Tanrı kedice bilir mi?,, diye rınm ağzına bir lokma ekmek ko
yükledi. tki küçiik kedi bulundu. düşündü. Niçin bilmesin? Fran51z yamıyacak kadınlar da var de . 
Bulundu amma şöyle böyle şeyler. lann, İngilizlerin, Çinlilerin, Ho- mek !,, Bunu düşünmekte haklıy -
İyi soydan bile değil. Evlerden a- tantolann duasını işitiyor ve on - tl't. Ne kadar şehirliler vardır ki 
tılmış yavrulardan gibi birşey. lann dedıiklerini anlıyor da "Mi . boğazlarına kadar tok oldukları 
Ne olursa olsun Atap bunları be- yav,, dilini anlamaz olur mu? Bir halde aç yatıp kalkan komşulan
ğendi. sıra geldi ki Atap'm miyav diliyle mn durumunu bilmezler, bilmek 

Ne yumuşak tüyleri vardı! Ok- dualar etmek için içine bir istek istemezler. 
şadıkça "Ah yavrum!,, diyor, se- düştü. Atap bir an için geçirdiği şaş. 
vincinden yüreği ağzına gelecek Herkes, Atap değildi. Onun dü- kınlıktan uyanarak çocukları ö . 
samyorc!ııı. İşi daha ileriye vardır- şünG.üklerini, onun duygulannı nüne kattı. Kedilerinden kalmış 
dı. Küçük bir çocuk gibi onlarla taşrmağa kimsenin zoru yoktu. ne kadar et, süt, krema varsa ön
oynamağa ba~ladr. Mini mini ke· En sonunda hizmetçi bu kedi ka- !erine koyc!u. Onların da, kadının 
diler, onun bu kadar ileriye giden labalığmdan bıktı usandı. Evin da karıımt doyurduktan sonra kadı 
sevg;·.;;indcn sıkılıyor, yanından pisliği , kötü kötü kokması cnnma na dedi ki: 
kaçıyorlardı. tak dedi. Bir gün dört tanesini ek- -Hepiniz burada kalabilirsi -

Atap onlara kendini sevrlıinnek siltiverdi. Bu suçu için kendisine niz. Yalnız bir şartım var. 
için neler yapınadr. Dört ayakla yol verilmiş.se c1ıe yerine gelen bir - Nedir, söyleyin? 
j 1Ürüyor, onlar g ibi yerlerde yu · b~kası altr kediyi zehirledi. Bir - Hiç olma.ısa, iki senede bir, 
vartamyor, onlar gibi pençe uza- Ü<jüncü hizmetçi de on kisini bo- bir çocuk yapacaksın. 
tıyordu. Fakat ne de olsa kediler ğup ortadan kaldırdı. - Peki olsun! Hepsi burada 
büyüdUkr;e, çocuklu1< çağlan geç· Atap yeni bir hizmetçi anyor . mı bnnnncak? 
tikı;e, daha uslu, daha a3ırba~.ı du. Bir gün karşısına bir kadın - Evet hepsi, siz çocuk yapın, 
oluyorlar. Bu ise, Atap'ın işine çıktı. Kucağında bir yahut iki ya. ben besliyeceğiın, yetiştireceğim. 
gclmiyorôu. Bunun için daha iki şmôa bir çocuk vardı. Dört çocuk Küçük yavruları çok severim, on 
yaYnt elde etti. Bu, böyle giderek da eteklerine yapışmış duruyordu. lar için bayılırım. Büyüyüp bir işe 
ev içinde kedilerin sayısı arttıkça Atap bir iki dakika şaşırmış kal- yaramayınca onun ea kolayını bu 
art~ı. On .• yirmi ... otuz... mıştr. Sonra kadınla an1aşmıya !uruz. 

Ormanları, korumazsak ..• 

Anadolunun ikliminin 
değişmesi beklenebilir! 

1 

Ziraat Vekaleti, ormancılık it • sızıltı halinde akmaktadır. . • 
1 • • 11 cretır 
eri için Almanyadan iki mütehas Buna daır ba~ka mııa er • 1 ·ye. 
sıa getirecektir. Mütehassıılardan, mek de kabildir. Netice itibarı e 
vekalette mü9avir ııfatiyle iıtifa· mütehassısların tecrübelerine ' 
de edileceği gibi, bunlar aynı za • ihtiyarların mütahedelerine gore: 
manda, Ankara Ziraat Enstitüle • yağmursuzluk yüzünden ıulafll' '. 
rine bağlı olan Orman Fak'-ıltr- zaldığı anlaşılmaktadır. Orııı'°ot 
ıinde profesörlük yapac.'\klardır. cılık profe:sörü Bernhard y•i111,ıı. 

Bu sene, yeni orman kanunu li: yağmamasının sebeplerini oflll 
yihuı da Kamutaydan çıkacaktır. ıızlığa atfetmektedir. " • 
G 1 k·1· ~· e ecek yeni orman mütehauııla- Geçen gün Ziraat Ve ı ı ~. 
rıodan, kanunun tatbikinde büyük mutayda, orman meseleleri u 
istifadeler temin edileceğine tüp· kında izahat verirken, yeni kJll( 

'le' he yoktur. nun yakında Kamutaya verı 
Yeni orman kanunu layihasının ğini söylemişti. Mütehaıııtl~ 

ana batlan ,bundan evvel Ankara • .' verdikleri hükümleri hatırlıya' .. , 
da bulunan Alman müteha11ısı bugünkü ormanlanmızm ko~ · 

·..tı 
Profesör Bernhard tarafında ha - masmı ve yeni ormanlar yellr 'İ 
zrrlanmıftı. Mütehassısın ileriye rilmeıini temin edecek olan )cJJI~, 
sürdüğü fikre aöre, Türkiye or • nun Kamutaydan bir in önce çı 
manlarmda bu bakımsızlık daha maıını bekliyoruz. 
ziyade devam edecek o!ursa1 A • ------------_..,/ 
nadoluda iklim şartları değiıecek, lst. 6 ıncı hukuk htikimliğindt~~ıft 
Orta Anadoluda ~rakhk mmta· Nizamettin tarafından Fatma ·~' 
kası gittikçe büyüyecektir. Profe· tin mirasçılarına ,·eraset senedi 

1 
0• 

için açılan davanın icra kıtmaıt ~ . 
aör, bu hükümleri verirken, Sakar· e<K hakemesinde: müteveifanın ,·er ·~11' 
ya suyunda yaptığı tecrübelere ir sinden Niyazinin Taşkasapta sarı IJI' 
tinat ederek, Sakarya suyunun di- sa mahallesinde Sami paşa cadd~ıı( 
ğer senelere nisbetle azaldığını de m~tasarrıf bulunduğu e\i nde ~it t 
söylemekte, bunun sebebini, ya~ makta iken mezkur adres i terk 

1 
• 

o ~u ııtı 
mursuzluğa atfetmektedir. kametgalnnın mcçhlıl bulundug ,r 

Profesör Bernhard'dan baıka, laşıldığından terekeden miilkiyet rti~ 
ya intifah hakkından hangisini t~ cı• 

Profesör Pitar da, Anadolu ismin· ~:ı ettiğini beyan etı~1ck iizerc bir ı.ıı· 
deki kitabında aynı iddiaları ile· müddetle ilanen tebligat icrasııt~Jıil'I' 
riye ıürmüıtü. Bemhard, kitabın· rnr "crilmis olduğundnn tarihi r'' 
da diyor ki: dan itibare~ bir hafta i~inde nıü"~ı· 

"Anadoluda orman tahribatı at etmedi~i takdirde mülkiyet ıııı:ıil 
yüzünden yağmurlar azalmakta • nı kabul etmiş addolunacağı te 0ıf 
drr. Hatti Sakarya, Kızılırmak makamına kaim olmak i.izerc ilif 
gibi büyük nehirlerin suları da es· nur, <Y. No. ı~6294 
kisine nazaran azalmaktadır.,, 

Bu hi~kme varmak için müşahe· 
de!ere istinat ederek neticeler çı· 
karmak da kabildir. Ankarada ih· 
tiyar bir adam, otuz sene evvel, 
Çubuk suyunun daha fazla aktığı" 
nı, hatta haziran ayında su kena· 
rmda yüzdüğünü ıöylemektedir. 
Halbuki timdi haziran ayında, 

Çubuk suyu. ta!ların arasında bir 
~ - __ § 

ları şık, burnu yüksekte hüyük 
adam, falan bir şey yaparız. 

- Ya kediler? 
- Kediler mi? Artık onların 

hepsi gidc~ek yerlerini çocuklar 
tutacaktır. 

1 

Vapurculuk 
TORK ANONiM ŞlRKE'fl 

htanbul AcentaJığı 
Liman han, Telefon : 22925 
Galata şubeı;;i Tel: 4366.1 __,,, 

11abzorı Yotu 
SADiı<ZADE vupuru 9 iki~ 

cae~rin CUMARTESi güıı" 
saat 20 de HOPAY~ 

Mersin Yolıı 
INÖNÜ vapuru 10 ikindtı 

1 rin PAZAR günü saat 10 
MERSiNE kadar. . -~ 

Artık Atap'm sevincine gelir başladı. Kadın çok birşey istemi- - Ne gibi? 
yoktu. Dünyanın en bahtlı adamı yordu: Yalnİz beş ç9cuğu ile ge- - Canm1, ne ~hi o1~ra lf;? On. A. t. Ulukut 

------------....---------------------------------------.-....--------------------------------,,_.----------------~ J Aradığı• Kadın 711 
··- _ _ ı 

! Aşk, Macera ve Hayat Romanı 1 

Y~an : Kadircan Kaf; ı 
-a 

Ona kendimden uzaklaştırdım: / 
- Ben şimdiye kadar hep seni ya • 

şafmak için ya~dım. Bundan sonra 
da nncak yaşnmanı isterim. Fakat ka
n!;t olnr:ık <le l il .. Btma imkan olma· 
dığını sen de kabul edersin.! 

Pencereden dışarı baktım. 
C:t~dedeki kocaman hurma ağacı · 

nın dibinde bir insan vardı. Ay ışı -
fınd:ı yere dökülen kocaman bir kat
raıt lekesi gibi duruyor, pencereye ba
kıyordu. 

Z"übeydeyi kolundan tutarak pen -
cerenin önüne getirdim. Gördüğümü 

ona da gösterdim: 
- işte çocuğun babası .. Her şeyi bi 

Jlyordum, fakat kendime yenilmedim. 
Sizi kö~kün bahçesinde, o güzel ka . 
meriyede bir çok geceler haşhaşa, ku
rAk kucağa gördüm. Aranıza girme
dfm. Çünkü mcs•uttun. Ne tuhaf! ... 
önee ~ılgm gibt bent sevdin ve ben 
seni sc\'medi-im halde acıdrğım kin 
evlenmeye razı oldum. Bunu da giz -
ledim. Sonra sen çabuk soğuduğun 

eve mes' et· 

Bölem · 45 

meğe ~.alıştım. Hoşa gitmiyen bir ar · 
kada~la beş on dakika bile beraber yü
rümek bizi sıkarken, sevilmiyen bir 
eşle bütün bir ömür sürüklenmek ne . 
den? işte scvdi~ln adam .. Seni isti -
yor, seni bekliyor •• Ona git •• Hiç kız · 
mıyorum. Kıskanç bir adam gibi ta • 
bancadan, bıçaktan, ölümden bahset
miyorum. Git ve mes'ut ol t .. 

Zübeyde yavaş yavaş başını kal • 
dırmıştı. Gözlerinin yaşı kurumuştu. 
Gözlerimin içine bakıyordu. 

Sanki: 
- Söylediklerin doğru ma? 

Diye sordu. 
- Doğru! .. Dosdoğru ... Candan söy

lüyorum. Sana dargın değilim. Çünkü 
böylelikle ikimiz de blribirimlzden 
kurtulmuş olacağız. Bir şirket kurduk, 
uyuşamadık. işte çok iyi uyuştuğunuz 
haşka bir ortak var. Neden bu şirke 
ti bozup ta yenisini kurmamalı? .. 

Zübeyde ) en iden el erime sanldı. 
Diz çöktü. 
Dizlerime kapandı. 
Ellerimi öz y larile mlatıyordu. 

Ağladı, hıçkırdı: 

- Sen çok iyisin Ferit?.. &n seni 
anlıyamamışım.. Şimdi anlıyorum .. 
Fakat .• fakat pek geç ... Ah, seni ne 
~ok seviyordum. Şimdi de sevmiyor 
muyum sanld .. Ben çok fenayım .• ben. 
ben •• ben .. bir .. 

- Yeter artık .. kendini ilzme!. Ya'f· 
runu düşün ... O da benimki gibi .. 

Ken<lisini tutamadı. Yeniden elle
rimi htr kerpeten gibi yakaladı, sık . 
tı. Yüzüne gözüne sUrdU, yaşlara bu
ladı. 

- Susunuz Ferit Bey, Allah a~kına 
susunuz! .• 

Sustum. 
Silkindi. 
Benden kaçtı ve yatağına kapana 

rak daha acı hıçkmkl:\rla hür.gür hUn 
gür ağlamağa başladı. 

Onu hiç böyle görmemiştim. 
Zavallıya gene acıdım. Acaba sahi -

den mes'ut olac:ık mıydı? 
Benim de göz1crim nemlendi. 

* "' * 
Deniz kenarındaki gazinolar • 

dan birinde Zübeydenln l'levgilislle 
kar~ı karşıya oturduk. 

Düşiiudükleriml açıkça ~öyledim. 

Önce şaştı, eonra !evlndl. Zübeydeyi 
nfk~hla alacağrn:l söz verdi. Ben de 
ona Uc; ay evnmı tarihle kanmın boş 
1nedfnl wndum. 

Baş belası bir malı başkaaına ciro 
eden bir adam gibiydim. 

Artık haiıııemı;ıtim. 

Eve dönmedim, otelde yattım. 
lki günde her şey bit!i. 

Dir perşembe günü Zübeyde koca
sile birlikte vapura bindi ve Mısıra 
gitti. 

Ancak o zaman evime döndüm. 
Aliye Hanım Feriha ile birlikte ka

pıdan kar~ıladılar. lktsi de ağlamış -
lardı. 

Ben de hiç ağrı duymamış değil • 
dim. Bizi ne kadar üzseler, beraber 
yaşadığımız insanlardan uzak kalmak 
acı geliror. 

Fakat yürüdüğüm yol akrl ve man
tık yoludur. Hisler sncak bunlarla 
akort edilmişse bizt baht~ız olmaktan 
kurtarır. 

Karşımda ayakta duran Aliye Ha
nımla Ferihaya: 

- Yakında biz de lstanbula döne -
rlz. 

Dedim. 
Ra~lannı eğdiler ve sustular. Son · 

ra yemeği hazırlamak için mutfağa 

doğru yürüdüler. 
Halbuki bu ev artık beni sıkıyor -

du. Yemek yiyemiyecektim. 
Dalgın dalgın etrafı gözden ge~irir· 

ken duvardaki tak,im gözüme ilişti. 

O giln dostların "Hayyam giinü., 
idi. 

H@r hafta olduğu gibi genç doldor 
C~mal Rmmın pansiyonunda topla · ı 
nacaklar, içecekler, yiyecelder, saz ve 

söı yapacaklardı. 
11 

tıfr 
içim çekti. Kafesinden bo~'ln~dİ' 

kuş gibi geniş ufuklara uçmak, gibi 
ğim yere konmak, hele kendil11ıa ,if 
ba~ı boş yoldaşlarla karşı karşı)' 
Je~mek arzusunu duydum. 

Allye hanıma: . •e ff' 
- Ben gidi)·orum. Siz ytyın 'jıP1' 

tın. Beklemeyin, geç geJeceği11'· 
yı kendi anahtarımla açarım· 

Dedim r11'1J 
iyi kalpli kadın yüzüıne 111e 

baktı. ' • Sil ,_ : 
- Aklına birşey geıınesın-. J.f 

şam her zamandan daha i~Y:r~t&1Jll' 
kadaşlnrla biraz eğlenmek iS 

Diye ilave ettim. . kfi(U1' 11ı: 
Cemal RTZanın pansıyonu 1tutıll' 

yamaçta portakal, palmiye ~e 
tar arasında güzel bir ev~ı;edilll• 

Onlara baskın yapınak 15 tıadııt'• İ' 
Bahçe duvarını sessizce an atııbild. 
Onların bulundukları salo geli 

-· 'd sesler gıne aydınhlctr. l~erı en o41ıı 

yordu. . e dtdfll ( 
"Hayyam,. ın f elsef es.ınddıı r-P't° 

yoktur amm:l onlar dedıko 
Iardı. 

Hem de benim için... ,ı1a"'"'ıf 
- Amnt~ mezhebi geni' d•( 

har.. kın dl, ,.-ı 
- Aylarca boynuzu ta , 

tandı da haberi yoktu. 
- Acaba :}Ok muydu:' ""'' l)df) 

{:tr 



Maka/le 
kinıin elinde? 

ltalyanlar şehre girdiler, 
koğuldular! 

Kadın elbiseleri giyen hilise papazları dua 
okuyarak ltalyanları karşılıyorlarmış/ 

. Adiaababa, 6, (A.A.) - Reute·j 
l'in a)'tarı bildiriyor: 

Resmi kaynaktan bildirildiğine 
f<ire, hücum eden Habe§ kuvvet. 
erj dün akşam ltalyan pi§darları· 
~ Makalleden koğmuşlardır. 

Adiıababa, 6, (A.A.) - Ma . 
~lleden püskürtülen ltalyan kıta 
:~~digrat isti-kametinden gelerek 
~ma doğru Makalleye ginnit • 
ti. Habet kuvvetlerinin taarruzu 
lece Yapılmı§tır. Her iki fırkanın 
~ran, önemsizdir. 

d' Söylendiğine göre, Habefler A 
l "•babaya telefon ederek Makal
)e tehrini tuttuklarını bildinnit . 
erdir. 

. Adiıaba:ba, 6, (A.A.) - Reuter 
'Ja.namın özel aytarı bildiriyor· 
b ''Ha.bet kuvvetlerinin her 

0

ne 
ı:,haaına olursa olsun Ma.kalleyi 

ketnıemek niyetinde oldukları· 
"1 haber aldım. 
HABEŞLER JHTIY ATLI 

DAVRANIYOR 
4d' f . ~at, 6, (A.A.) -A.A. Ste. 

"1ı 8.Ja.nsı bildiriyor• 8 . 
~ 0 n zamanlarda Halbetler hare. 
tt~ . . ı k . . k 'h )' nı gı2 eme ıçın ço ı ti -

d. '~it davranmakta ve bir nokta • 
.'ıı hatka bir noktaya gitmek İ· f111 Rece olmasını beklemektedir • 

?t~.,.· ~~amafih, Habeı kuvvetleri • 
l'1 t\ turlü hareketlerini görmeğe 
l?ı~affak olan ltalyan uçmanları, 
k,llfahadelcrin~n yazılı bulundugv u 
Ut''k ıır" ~ u kırmızı bayrakları atarak 

,ordiikl .. J 1 • 1 • hil . ernıı ta yan otorıte erıne 
;ırnıektedirler. 

'la ta.lyan yi~-:sek komutanlığı bu 
... ~etle Habes hareketlerinden da: 
"ql b' • 
dt,· ır tekilde haberdar olmakta . 

l\.ı\nıN ELBiSELi P AP ASLAR 
~t~nıara, 6, (A.A.) - Yerli as
d~r e~den mürekkep birinci kolor 
tıtı' . Sıon Saulo vadisinde yaptığı 
't ?lerleme hareketinde, 30 kili • 

l'e ltl l?ıı ensup papazlarla karıda~ . 
'- !lır K d Ih' l · · · ,

11 
h · a ın e ııe erı gıyımş 0 • 

'it d u l>'lpazla.r, hazreti Davuda 
l,rı Ue.lar aöylüyerek İtalyan hat-
l't~~ doğru gitmekte idiler. 
~tR:NLAR YENJ BlR UÇAK 

l EZl TESiS EDECEKLER 
0Qdr 

~ic~ a, 2, (~zel) - Newı Chro 
'İaı~e'~zetesıne İtalya cephe • 
t~ ('' a.ytarının bildirdiğine gö
~k· laly:\nların §İmal cephesin • 
fer ~.h~~efj 85,000 ki§ilik ve iki. 
l'-"·' 

1t•lık tanklar ile Dana:kil so • 
·<;·'ln h·· 
~k l!cunıla Oli Melaiede bir 
~rk ltlerkezi tesis etmektir. Bu 
t~ı1200 ~ak alabilecektir. 

.:1 ece M l' d v v• ,... ~ usaa ı agımn etegın-

~ert nı olunan uçak merkezi aı . 
~- .. e~lci noktainazarından e • 
~'Q IOr\iJ 'l tnenıektedir. Burada ve 
~ çeı&ı-da. dağlara dağılan Habet 
~~ e halinde İtalyanlara pek 
1'S1-y ...:lef at verdirmekte imitler. 
l'oltu KARTAL,, JMPARA-

4d· N SARAYINDA YAPILDI ,. ,.ahaı,. 6 l"'- , , (A.A.) -Reuteı· 
'- .:n.rı bildiriyor: 

~~dfıe hah aarayda fevkalade bir 
cereyan tm' . S nı.L e ııtır. araym 

-.ıınd · a. ımparator tarafın . 

umzaa u a 7 - KURUN 7 11. 1'EŞR1N 193:> -

Ankaı ada fandarma ve l-oli' mekt~bi civarında yaptırd&.eak 

. . -· ,, il., . ·. . . 

BUGUNKU~ 

_RA.I~.,.~ 
. -

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

t S'l'ANBUL - 18: Bayanlar için jlmnaa - Hayvanat &hırı kıpalı zarf usJliyle eksiltmeye kon •• lmuttur. 
Uk. Bayan Azade Tarcan. ıö.20: Dana mu· Ve Eksiltmesi 21 - 11 - 935 Per§embe gün iı saat 15 de Jan · 
siki.si (plAlc). 18.50: I<'ilm muııiklsl (pl!k). v _ • • 

19.30: Foto Süreyya. konuşuyor. 19.50 : Salt darma Genel Komutanlıgı kur11gmdakı komısyonur.ı•ızca yapılacak 
Edip. Çift piyano ile kendi eserleri. 20.20: tır. 

Haberler. 20.30: StUdyo orkestrası . 21 : Rad· 2 _ Ke§if t>f'deli 15 645 lira 20 kurut, ilk inanç paraaı 1173 lir\\ 
yo caz ve tango gTUplan. 21.35 : Son haber- ' 
ıer - Borsalar. 21.:ıo: Slgan musikisi (plak) 39 kuruttur . 
BüKREŞ - 13 • 15: PlAk ve duyumlar. 3 - Jsteklileı &fağıda yazılı bağlıları ile §&rtname 79 kuruı kar 

18: Radyo orkestrası. 19: Sözler. 19.20 : Kon- 1 i d k · d l b'l' l 
serin ııUreğl. 20 : Duyumlar. 20.15: PlAk. 20. §1 ı ın a omııyor. an a a ı ır er. 
155: Sözler. 20.40: PIAk. 20.55. Sözler. 21.13: A - Şartname 
Senfonik konser (ŞOl!OJl, Sen - Sen , Nottara, B - F ennt ~artname 
StraYln.skl), 23.45: Duyumlar. 
VARŞOVA - 17.115: Oda müziği. 17.415: C - Keıif defteri 

Kan~ık koro koıueri. 18.15: Hatif mll%ik o1 D - Plan. 
Söylev. 19: Keman konseri - Sözler. 19.45: 
Akordeon müziği • Sözler. 21: Hafit müzik· 
Duyumlar. 22: Piyes. 22.35: Şarkılar. 23: 
Dans mUzitl. 2(,05: Dans plıUdarı. 
BUDAPEŞTE - 18.30: Macar mUziğl. 

19: Ders. 19.SO : P iyano. 20.10: Söylev. 20.30 : 

4 - Eksiltmeye ıirmek iıtiyenlerin eksiltme vaktinden en az 
bir ıaat önce kanun ve tartnamedc.- yazılı belge ve ~ ;K inança makbuz 
veya banka mektupları için de bulunduracakları tei<lif mektuplarını 
komıiyona verm~4 olmaları. (3126) (6671) 

Operadıın röle: Pucclı:ıl'nln .'La Boheme., ----------------------------

operaar. 23,30: Dazıı pllklan. 24,10: Caz. 1 ıatan bu 1 t:::SeJedlyeSI t lan l&rı 1 
VİYANA - 18,20: Konser. 18,55: Güzel 

ııanaUar. 18,25: İki artlstln evleıılşl (mek· -------·----. -.-. --A-----. -.---. -.--
tuplar). 20: Duyumlar. 20,20: Bohem kud· Cerrahpaıa haıtahaneıı ıçın lazım olan yırmı yedı hın metre 
retı, 20,50 KIAa!k konser: 23: Duyumlar. Türk Kodeksi ıaz idrofil; ile 6000 metre 60 ili 75 eninde tarlcıtnn 
23,10 Eğlenceli mUzlk. 23,40: Tarlluıel ya· k k ·ı k ) B 1 h • 3660 l' ı. d 1 h yım.. 24.o:s: Konaertn ııUreğl. 2u 5: Dans. açı e ıı tmeye onu muıtur. un ann epııne ıra 11e e ta 

MUnth - 18: Haıu milz.lk. 19,80: Sözlu. min olunmuıtur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülür. Eksilt-
20: Radyo orkestraaı. 21: Duyumlar. 21,10 meye ıirmek iıtiyenler 2490 No.h kanunda yazılı vesika ve 274,S li· 
Mo:ı:art konseri. 23, Duyumlar. 23,20: Ropor akka . b k b' 1 b b 8 '2 · · 
•·j 23 10• Program 2• . K rahk muv t temınat mak uz ve ya me tu ıy e e;a er ıncıtet· .... . , . araar. .. . oro ve or-
kestraar. rin 935 Cuma IÜilÜ saat 15 de daimi encümende bulunmahdrr. (8.) 

BRESLAU - 18: Kan§tk hafl! mllslk. (6707) 
19,30: Sözler. 20: BUyük radyo orkestrası. 
20,tO: Kö)'IU progr&m.ı. 21: Kı1& duyumlar., 

21,10: Moza.rt kon.eri. 22: Operet akpmr 
2(: Gece konseri • 

• BORSA • 

* t9HTllrt Bor.t 6.75 Elettrlt -.-
•• . il 24,85 Tramvav 3(,70 

• ııı a ı.o Rıbtıın 44 -
lıtltrtııOalııtı 1 99 - Anadolu 1 090 

•lr111ı tstlkruı Q~. Anadolu ıı •H,90 
19t8 A /'1 ıo. Aaado1a ııı 1.40 
Sıvu·F.rzuram 9~. ı-.ınmcssll A .~.-

jan aytarı Jean Deıme'nin Adiıa· 
babadan gazetesine bildirdiğine 
göre, Menelik'in mezarının için . 
deki hazine odası açılını§ ve ora
da 135 milyon frank değerinde 

platin ve altın külçeleri bulun · 
mU§tur. 

Bingazi, 6 (A. A.) - Reuter 
Ajansının Trabluıtaki özel aytarı 
bildiri yor: 

Bin Arap askeri §İmdiden doğu 
Afrikasına hareket etmi~ bulun • 
maktadır. Fırkanın burada bulu · 
nan mütebaki kısmı, hareket için 

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

inhisarlar lstanbul 
başmüdürlüğünden: 

Kültür direktö,.Jüğünden: 
Olgunluk ve mezuniyet nnavla.rında bir dersten kalanların yok• 

lamalan lkincitettinin 25 i ile 28 i arasında bir dahd. yapıla~ağmclc.n 
ilgiH gençlerin timdi den mekteplerine baş vurarak durumlarım sap-
tamalan ilin olunur. ( 6999) 

Istanbu1 Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cina ve mevkii Muhammen 

Bedeli 
Lirar • 

3658 

1300 

Gireson jandarma okulu 
, 

satına ima komisyonundan: 
Okulun yı)h!~ ihtiyacı olan 210000 kilo ekmeğe verilen füıl h&d 

di layik görülmediğinden 11 - 11 - 935 Pazerlesi günlemecin<le :;3· 

at 14 de kapalı zarfla tekrar eksilt meye konu:acağmdan istt:kliic>rin 
muayyen günde cku)da toplan.acak komisyona leminatlariylt: nı..:ra· 

caat eylemeleri. (6882) 

telgrafla gelecek emri beklemek · 
tedir. 

MISIRDA T AHKlMAT 
Berlin, 6, (Özel) - Vökişer 

Beobahteı- gaze~ea:nin bildirdiği-

Z AY 1 
rratlıik mührümü kaybettim. Yeni -

sini tıkaracağımdan hükmü yoktur. 
(Y. Ne. 10626) 

U sküdar A rcıkitıt'd ıU elımet malıal· 
lesi flcığlarbaşı caddesi No. 104 Adem 

ne göre Mısır hük0.'l'teti Portsait, -=======================
Süven, bmailiye, Abukir ve 
Marsa Matruh üzerlerincle uçul · 
maşını yastık etmi~tir. Marsa Mat. 
ruhta Mısırın garp karargahı bu
lunmaktıdır. Buraları pek iyi 
~a 1ıki~1 e 1=1i:•c:-. y,~r t. ~ınrla ccp

luuıe dcpcları y<'.l.pılma!dadır. Gc· I 

ne buraya uzak mesafelerden ıu 
getirmek üzere yeraltı ıu yolları 

da yapılmektac ır. Bir telefon ıan
traJi bura"mı bii iin hudut kara .. 
kolfo.rına hı.clnmnkte.dır. B~nl&l' · 
d~n La~'·a ycrıiclcn l l'ı:> dr~rlcri 
yapılma1 .ladır. 
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M &IJb 1 9 1 780 - - 110 
T ..... ,.S.. 1UO 711 tOO 100 lldare. Hl10 
.._. .._._ 1'eldDD ,y.., tıt••rt: •m 
strmı1'1:;t;.J llOO IDO 500 tM' reısnı adrelt: KllKITN •.•taııbul 
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Bu 

NEON 

Tesisabnı 

Satie 

yapmışhr. 

-Neon., her nakde aydmbk nep-eden bir nen cam tiptir. Gece rek· 
ll•l4rmda Ye dekorasyonda kullamhr. Devamh bir hat halinde bala· 
nan aydınbiı aon derece az elektrik cereyanı sarfeder. Asri ve Modern 
bir reklba vuıtuı oldaiu i~ Avrupada pek çok istimal edilmekte· 
dlr. Bol'11lann her fekle alrebllmeel reelmleri reklbalan dahi temin 
eder. Neon tipleri ile rekllm Japan mtlesseseler rekllm h•a~~ıuıa 
rakt .. lerl Jl&J'ntte bırakan netieele. ehh ••erler. Verimli w -attina , 
reldimm ancak Neon tiipleri vasıtasile elde edilecefini borün bütiin 
rekllm mütehaaaıslan tasdik etmektedirler. 

NEON Asri Reklam Vasıtasıdır. 

SA TiE 'ye danışınız. 
Salrpuan, Necati Bey caddesi, T~ Jefoa: 44982 - 3 

Fransızca - Türkçe resimli 

Büyük Dil Kılavuzu 
2 büyük cilt 

Grand Dictionnaire illa•tre 

Türkiye Cümhur iyet 
MERKEZ ·BANKA S I 

211111936 vazı yeti 
AKTiF 

ec . ... . 

30.317 618 29 

Ahın: ..U kilopam 16.462.•74- I L. ~155.886 SO 
Hantnot....................................... .. 6.518.748 -
ı_ fakhk ................................... : ··· .. 703.033. 79 

c ahlld .. I Mu ... blrter ı 

Türk ıuuı •............................ j L 902.799.93 90279993 

t arl~teld Muh•blrler ~ 
Alan ~ıff kilogram : 4.~l.263 6.19Ô.741 43 

1 
PASiF 

ı ••1'1118'• .............. ·--········ ............................... . 
tbd•ıt alcçeSi······· ...................... i .......................... . 

l •ct•wUtclelu e•nl&ilotları 
Derubre edilen nra..ı nıkdyt L lSS-748.~63.

Kınunun 6- ve 8 inci madde· 
1 erhıt teTfl ~ an hazine tanı 

ftndan vaki ttrlivaı 10.750980. -

1 >eruhıe edilen .. VTI ~ ı nıı. tiyı 

~lbnı tahviJI kabil. ~erbe1t dövlzİt" 3 568.!26. 99 9 7S8 968.42 m'cıyesi -··••••••••••MOo .. OOO UOOoo .. •••O 147 997 58.'\-
K a ı eıh;ı tınııaıerı ılbn olarak ~ t •zi11• T•hwlllert ı 

Oeruhte edilen emtı nattlye 
· ll'flhlt L.15&748.S68.-

tedavili• ilaveten nzedflen ~L 12.000.~ - JS9.99'1 lfl 
Irk Lir•• Mevduat1 ~ Kınunun o ve 8 mCJ mad· 

delerfnr revffhn Hazfnt rara· • ıo.7SQ.980.- 147.997.Ja.
bndan vık:f teclfyaı 

Vadesiz ··············-·--····· 1 14.097 7S4.1 ~ 1f11 
Vadeli - ................ - .. fı ı-t.097 

8enedat CUacl•nı . · 
Hazine bonolan ···············-······· · L. ı 818.SOO. -
rıca11 sepeder -··ı········=···:······ .. 21949.23814 

mı111..tı. Nevduab : 
Vı1elesb .................. ·-····-·· ı 13.218 716.18 
Vadeli -············-········· .. ···· .291.128.89 ....... v. TİlhwllAt CUaclanı • 
-~' ............................. -·····--····---

-' dytllİD tarplılJ esham Ye :JJ.9ft0M.78 
{ 

Detabtr tdlJen ftnkt DM• • . 

ta11.ııa1 r iıntlrt kıTIMd• l 
B l Snbest !iham "'Tah'llllt .. fA•.ııt 15 3Mlı.tl6.88 .. 
.\lun tı d69iı berine &'f'lns l ·. 
f ahvtllt Oztrf nr ınnı ~ '6t&810ll 
Hlııed .......... -------··-······ 
lllUhtellf 

4SOOOOO
llı4ıc>8708t 

. . 
44101!9!, Yaan ıı.ı 

9 lll'aft 1ıaa t•rlhlnden ltlb•r•n 
................ d •• ,. • . :-:- ~·· llaWl•• .......... .. 

Jaild8rma · genel · komutanlığı An 
. * . ~ alm !tomi yonundan: :J 

l..afma UJ'.pı\ o~a-k Sereii Jle (20,384) Çift kundura ıf 
1 l - 931 )o~6• pal ~ 14 de kapab sarf u1Uli1le J -:do --11 Genel KomatanLtı .lrmqmda '" tm almacakbr. IC'unduranat ı-.rT" 
ti IPn SOO'lmrlaJ deler ~lmııtir. Ş..-tnameei 510 kunıt ~ 
da her aOn k~ııondan alınabilir. lıteldiler 2490 a11b ~ 
•• 3 dl m&ailabıde pzıh belseler •• 8348 liralık ilk temiaal ~ 
bma ..,a banka mektubunu muh tni mektuplarım kanunu• Si._ 
snaddeaine UJIU!l olmak 8-re ek ıiltme sUnü aaatinden bir ,..ı rr 
ceJe kadar komiqona ~ oba alan. (3181) (~ 

J1117:oz Yolıı 
KOCAELi Vapuru 7 na.:. 

citetria PERŞEMBE aüaü •· 
at 19 a IMROZ' A kadar. 

<aesı) 

Yüksek ~ühendis mektebi arttır
. ve e'lcslltnle komisyonundan: 

Français-Ttı c Türk ,Elbise 
Y...ahr: lmtail Hami DanıımanJ, Reıat Nuri Giinteliin, Dr. 

EWıtro ·~ Melımıılr .....,;.. _.,.. lçia -100 beJair "~ 
bir adet Tur.bo.- -~eldrlk lsaPab wf ile alınacaktır. T~1'" 
9800 lira •• pq akçesi 720 llr•drr. Zarflar 7 - 11 - 935 ... t " 

~· imldil.U. 8'&t 14 de bd&r artbrma ve ebilbll' -
naaum111 2 inci.•• 3 Undl -ddelerinde yuıh Yeaaik ile belli.~ l' 
aaate kadar Komiqon reillili4ıe •• prtnuaniai ıörmek 1~...,., 
her IÜJI Glimüpu11111da mektep dahilindeki komiayona m~; 

Ali Siilta Delill11q, Nurullah Atcıg Deposu 
Fransız dilinde kullanılan kelimelerin h'9pıini, size huau- 'il • D • 

ayetleriyle ııblahlarını, ilmi tabirleri ve Franaızc;aya Lat•nce r eresıge fJB r'BŞln -----------~~-T-------~---(~5138~ ile diler dillerden RPlmit bütün sözleri ve bunların Tilrkce kar· Büçekapr, Haaheklr brpnda-

........ , bbt MIWlrlli8 111111•• -::J tdddarını toplıyan bu eterin birinci cildi M. harfine,.U.;nci cildi .ki 88 numarab matazaya kOfllllu. 
de Z harfine kad&r bütün Ftanıızca keliı~ıeleri ihtiva ttder. Kıt ıelmeden, sofuld&r •mıdH 

evvel ara~fımz ller nevi yerli Te . r 
Birinci ve ilıincl cildin ayn ayrı fiyatları •örtler liradır. ecnebi kamql-rla ramarlama ye 

liri ciltli 8, t.ııra için 9 liraılu. Hazır elblleleri burada balaeak.mm 
Cimi Miktarı ilk ıe. Tahmin 

Kilo •iluıt .olen 
Hat 

Tarihi Giin -' rı.:;: 
•••- lstanbul: Kanaat Kitab Evi ••••-'il Bir defa mtiraeaat Uftdlr. Vitrin· lerimizdekl fiyatlara dikkat n fır-

BüJikI;oy,ha

-----------•ı•ır ıüpiirae 800 adet 8,30 

Listikci 

Hüseyin 

Güzel 

1906 

R.G.A. 
TRAPEZ 

Yeni PostanF 
kar11sıpda 

Türbe 
sokak N. 7 

Methura ilem olan Trapez markalı littilder, fOIOnlar ve çizmea 
lerimisi taze mal olarak bu aene ıetirmit oldujumuzu çok aayph miif· 
tenlerimize arzederiz. Trapez markalı lastiklerin bu sene ıelmedilini 
.ayli;rerek muhterem miifterilerimizi iifal etmek İltiyorlar. Maiua· 
ma ... -. olclalu aibi hu tene de Trapez marka lütilderi JQi ve 
tue mal olarak ıetirmit clduiumuzu ye bunu iıbat için ana edenlen 
almrlk veaikalannı ibra:i: etmete ha7ırız. Maiazannzda ıattıtnnız 

·~-llar taPı ~el ve:ucuz oldujunu kemali iftiharla 11,.Jeriz. 

attaa istifade ecllnlz.(V.No. 10809) 
14 11;:1 t / 935 Pazartesi ıs ele~ 

A.Zfıle Befltad Hukuk Malakemaür Orta bo1 ha. AAn .. 
den: ıır ıüpüqe 'W\ftl •det 3,90 13 ,, ,, ,, 

Fok)oon Llzarcll SavroPolonan hul· lı~ 200 ~ 4,05 1:1 ,, ,, '' : 
ae ve Savropolo biraderler şirketi a· Dokme ıaz. 800 kilo 10,25 22,50 ,, ,, ,, ~ 
leyhine ~tıtı lstllıkak ve haciz edilen Cevamii ıerife ihtiıvacı ~-in yukarda cim ve 111ikta;... ~ 
mallar Uzerindeld bacsln kaldırılma· dört kalem levazım açık eluiltmey e koamuttur. ı,ou lev.S "':""'_.,. 
111 hakkmclald davada; Savrapolo bira- ıuretle eksiltmeye konulduiunun ve heqi pn ve saatte P~· 
derler tlrketlnln lllnen teblllat icraaı ve ekailtme p.rtıwnuindeki ilk t~miüt militari yanı&rıO~ ~· 
na ralmen 2 - 11 - 935 tarfkll cel • Eluiltme latanbul Evkaf Müdüriyeti cl&irninde toplıuı&D ,cı.ı- jfd 
ael tahkikatta lsbatı riead etmedltln· • d 1 .. · • ~_..ı-,:..;.ı1 
den hakkmd,a sıraP karan verilmif Te memn e JUı ı SU.. ve ~te y•pıla.cakbr. €kaıltmeye •• . ~ 
emri tabk(katm 12 _ 11 _ 93ö tarihi· yılı Ticaret oduı ve 2490 •1ılı kanunun ikinci ve üçüncil .-~ 
ne mUsadlt Sah uat J.1 de tayin Ja. ne ıöre ellerinde bulunan bel!elerle ticarethane na~una -ı~ 
lmmıt oldatudaa yevm ve Takti leriu itbu kanun:la yazılı tartlar içinde Noterlikten .Jınan Z 
mezkGrda mahkemede hazır bahuuna· melerle eluiltmeye ıirebili~er lııeklilerin ~lan~ ve_,.....~ 
111 ve aksi .,.itle laakkmda SQ'&ben dar teminatlannı Evkaf· Yezllftlİne yatırmaları ve sluıl_. ~. · 
muamele yapılaafı tlltut makamma lmak ·· ek ·· E k f "d · elen ( 
kal lmak ti il

"-
1 

a ve ıorm .azepe · ' a aev.ı zım ı areııne ıeun • 
m o sere an o uaur. , -:....:. ... 

(V. No. 10820) Sahibi: ASIM US -· Vakıt matba~11 Netriyat 4iıektkU :.-US /ftlllT"I"!". 


