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Hü nl er 
Türli tarihinin bü.)ük \'l'iincm li 

bir safhasını güze) ,.e temiz bir ü~· 

lıipla canlandıran hu c eri bir iki 

güne kadar gazetemizde tefrikn <'t -

meye başlıyoruz. 

Do tluk nıuahedelerı 
on yıl uzatıldı 

Muahedelerin uzatılmasına dair 
protokol dün Ankarada imzalandı 

Kültür işleri 
Iniilterede büqük bir 
değişiklik geçiriqoi:' 
Lise talebesi evde vazife 
yapmıyacak, mezuniyet 

imtihanlarına tabi tutulmıyacak 

... .(Yazısı 2 inci sayıfada) 

lngiltaede trp tal..iline haz.ula.nan lrcz talebe -~· 

Londra gazeteleri 1ngilterede f proje hazırlamakla meşgul idiler. 
kültür hayatının geçirmekte oldu- Şimdiye kaaar hazırlanan esaslar 
ğu önemli bir değişiklikten bah- her şeyden önce liseler talebesini 
setmekte ve yakında buna dair mezuniyet imtihanlarından müs
resmi malfunat verileceğini ba- tesna tutmayı, sqnra talebeyi 
her vemıektedir. . ev4e yapıla~ ~zifelerden ko -

Kültür bakanlıh!m! mUteh~ nımayı iltizam ediyor. 
lan fle U.niversiteJerin b~lcpro- .Bu yolda karar verilmesinın ~e
fesörleri altı ayda.nberi.kültür ha· bebi mezuniyetimtihanla~nm tale 

\ 

a • r ubarebe ıce 

yatmı adeta yeniden kuracak bir (Sonu Sa. 2 Sii. 4) .. 

Bankanın buğdayları 
çı~arılıy9r Japon o.rdusu 

Pekin cenubunda çok büyük 
manevralar yapmıya başladı 

Cin cenaplarında Japon hareketlerinin 
v.o.lıim hadiselere başlangıç olup 

olmadığı soruluyor 
·~l.:>ndra, 7, (A. 
~~{-: ~iı;ıes ga' ' L ~ - ~ ... 
ele esının Pekin . • • 
r... 11 haber aldı . 
ısına .. 
Ord gore Japor. 
~e Usu, Pekinin ·. 
~Ubtındaki de. 

~r Yollıl boyun . 
. Çok b"' · ·ı . 'l'lık 11Ylll\ 

t'ala~asta ınanev 
d Yapmakta. 
ır B 
de~. u ~bep~en 

ır Yolu·· tind uze -
4ı be ?lakliyat . 

azı..., ___ ,_ 
l . ~-...~. 

Ja··~ olnıuştur. 
~on Polisi, Pc 
d de ve Tiensin 
e llıaVi .. 
~kil" gQmlek 
\lı.ı atına ınen-

l> buı~ 
~ç~ il: bir Çok 
e~ tevki! ·Bir Japon makineli tiileği maneoralartla 

. -

~a e . Avru. 
ltaıyı::_rı unı~~yesinin tamamen! birlerin büyük ve vahim hadisele
'bJt ~abeş ışıle meşgul olduğu rin ba§langcn olup olmadğı Pekin-

~- aJman bu &ibi tOO - de soııışturulmaktadır. . 

• 

Makalle pıyasaya 

Gece Habeşlefde )"arım · Bakanmm SÖ%leri. 
gündüz boş' borsada önemli tesir~er · bıraktı 

• fiyatlarda düşkünlük başladı 
imparator bugün 
cepheye gidiyor 

Son zamanlarda buğday fiat·ı Tarım Bakanımızın If8ıret etti• 
lerinin yükseliti hemen hemen ih- ği gibi bu ıeneki buiday iıtihaa · 

Addia Ababa, 7 (Saat 1,JO ö tikir derecesini hulmuıtu. Piyasa.. litı, ihtiyaca kafidir. Bu seneki 
zel) _ Habet imparatoru bugün dan yaptığımız tahkikat ta anlatı· mahsul bir milyon 200 bin ton o -
genel karargah olan Desaie ye gi- yor ki, fiatlerin ı:ırtıtındaki sebep, larak tahmin edilmektedir. Ziraat 
decektir. Veliahd dün uçakla ka- bu sene mahsulün iddia edildiği Bankası silolarındaki ıtok mallar 
rargahtan dönmüıtür. Veliahdm kadar az olmasından ileri gelme· da hesap edilin-', eldeki mahau • 
Addis Ababa sÜel komutanlı v ına me~edir. Bazı tacirler piyasaya lün ihtiyaca ki.fi geleceği kolayca 
tayini bugün resmen ilin ed.~le . hi.kim olarak fiatleri arttırmağa anlaşılabilir. 
cektir. . muvaffak olmaktadır. (Sonu Sa. 6 Sii. 3 ) 

Addis • Ababa, 7 - Saat 1,30 
- 120 müalüman kabile reisi im· 
parotora bir mektup gönderetek 
davasına son nefeslerine kadar 
hizmet edeceklerini vadetmişler 
dir. 

İmparator kendileri:ır tqek . • 
kür etmiş ve müslümanlar için 
Addis • Ababa'da bir cami VP. bit 
mezarlık yapılmak üzere 50 bin 
metro murabbaı toprak hediye et
miştir. 

(ilk gelen f Plgralt~ız 5 inci 
•ayıfadadır.) 

Bakanlar kurulu 
Ankara, 7, (Telefonla) - Ba • . • 

kanlar kurulu bugün toplandı. Romenlerin Tamfwar takımı aün ıehrimize gelmi§tir. Romen lutbol·· 
Giç vakla kadar süren toplantıda cular Galatasaray ve Be§iktaşlıı ik! maç yapacaklaro'ır. Bi1inci maçın 
dış .siyasal durumun görü§üldüğü yarın Galatasara} ile T akıim ı.tad ında yapılması ihtimali k:niıJetl:dir. 
sanılıyor. Reıimde Tamıwar futbolcularını görüyorsunuz. 



Ankara, 7, (A.A.) - Bu ak
tam saat 17,15 de, dıı bakanlığın
.Ja B. Tevfik Rü§tÜ Aras ile aoı -
yalist Sovyet Cumuriyetleri birli· 
ği büyükelçisi B, Karahan arasın
da, 17 birtncikanun 1925 tarihin
d~ Pariste imzalanmı§ olan dost . 
lu~.: ve bitaraflık muahedeıuune -
siyle 17 birincikanun 1929 tarihli 
protoko!un ve 7mart 1931 atrihli 
du.-.:z anlaıınasının 10 ıenıe müd -
detle uzatılması hakkında bir pro. 
•okol imza edilmiştir. 

lhı yeni temdid belgesinin gayri 
r<umi tercemesi a§ağıdadır: 

PROTOKOL 
iki memleket münasebetlerini 

til'lldiye kadar bu derece muvaf -
f akiyetle tanzim etm~f olan büyük 
dostluk ve itimad his?erinden mü) 
hem olarak, bu münasebetlerin ar 
ırulusal aiyasalarmın esa.ımı tetkil 
eden bant yollarında muhafaza 

· ve tereMdsine hadim ba.;lıca mua
hede ve anlatmaların kuvvetlen . 
dirilmesi arzu.siyle bereket eden 
sosyalist Sovyet Cumuriyetleri bir 
liği hükiimeti ile Tüııkiye Cumuri
yeti hükumeti. 

17 Birincikinun 1925 ve 17 bi -
rincikanun 1929 tarihlerinde im . · 
za edilmiı ve 30 ilktqrin 1931 ta
rihli protokolle ıhcr ilcisi tekı-ar 

meriyete konulmut olan doatluk 
ve bitaraflık anl~ı ile tem.dit 
protokolunun ve 7 mart 1931 de· 
imza edilmiı olan deniz protoko -
lunun bugünden itibaren 7 ikinci 
te§rin 1945 tarihine kad~ on sene 
müddetle ınablmo.smı temin i . 

çin, 
Bir taraftan, 
Türkiye cumuriyeti Dıt bakanı 

S. E. Doktor Tevfik Rüşü Araı, 
ve diğer taraftan, 
Sosyalist Sovyet cumuriyetleri 

birliği büyijk elçisi S. E. Bay Leon 
Karahan'ı tayin etmi,lerdir. 

Bu protokol tasdik edilecek ve 
musaddak ıuret'leri teati edilir o • 
dilmez mer'iyete girecektir. 

Bu protokol, müddetin hita • 
mm dan veya onu takip edecek tem 
dit müddetlerinin sonundan altı 
ay evvel akitlerden biri ta.rafın • 

dan ih'barname ile feshedileceği bil 
dirilmemiş olursa, iki~er senelik 
zt:nni temditlerle uzatılacaktır. 

Ankarada, 7 ilk kanun 93S ta· 
rihinde iki nüsha olarak tanzim 

'"J.} • • e . mı~tır. 

DOl'<TOR TEVFiK RÜŞTü ARAS 

L.KARAHAN 
nu 6\üı~ebetle, Bay Tevfik 

Rr~.::ü Araı ve Bay L. Karahan 

ovyet Dost uğu 
Sovyetler birliği Dıı komiseri B. Moskova, kırmızı bayraklar ve 
Lotvinof' a aıağıdaki telgrafı çek s:iç.eklerle yazılmıı vecizeler al • 
miılerdir: tında gömülüdür. Her tarafta bü· 

Türk - Sovyet dostluk mua yük ıefJerin resimleri aıılmıt bu· 
hedesinin 10 sene temdidine dair lunmaktadır. Sokaklar tenvir edil· 
protokolun imzasını btiyük bir mittir. Sokaklarda ve binaların 
memnuniyetle siıze bildiriyoruz. cephelerinde asılı levhalar ve di -
Bu muahede geçen .on sene zarfın yagramlar ,memleketin ulusal e • 
da gittikçe kuvvetlenmiş ve iki konoıniıiyle kültüründe görülen 
memleket milletlerinin menfaat yükseliti tebarüz ettirmektedir. 
leri ve dünya sulhü dava~n için en Şenliklerdebulunmak ve bunları 
kuvvetli bir zıman teşkil etmiş o görmek için SoyYet Ru.yamn bü
lan samimi münasebetletleıimizin tün mmtalarmdan on binlerce ki· 
en esaslı bir vesikasıdır. ti, İKİ heyetleri, Avrupa ve Ame • 

Bu münasebetle iki memleketi rikadan yüzlerce yabancı Mosko· 
biribirine bağl:cyan münasebetleri vaya ıelmittir. 
tesis hususunda ekseld~ınızm oy Bütün gazetelerin bayram nüs· 
na.dığı çok müessir rolü zikretme halan, Sovyet Rusyanın her ıılan • 
den gegemeyiz. daki yapıcılığı hdkmda izahat 

Diğer taraftan, bu mes'ut habe vermekte ve Sovyetlerin dünya ba 
ri vermekle d'l.lyduğı.ımw; meserret rııı hakkında sarfetmekte olduğu 
Sov:yetler Birliğinin milli bayramı gayretleri tebarüz ettirmektedir. 
gününe tesadüf ettiğinden dolayı • • • 
bir kat daha artmıştır. Bu münase Dün rece ıohrimizde Sovyet 
betle de ekselansınıza ve Sovyet konsolosluğunda bayram münaae
hükCımetile Sovyet milletlerine en betile bir suvare verilmiıtir. 
hararetli temennilerimizi arzede 
riz. 

TEVFlK ROŞTO ARAS 
L.KARAHAN 

Suikast 
• • .. Bir musevi tüccar 

SOVYET ULUSAL BAYRAMI 
Ankar,,., 7 (A.A.) Sovyet Rus yakalandı 

ulus~: bayramı olan ilk t~rin °ih Halep, 7, (Özel) - lstanbulıdan 
tilalinin 18 inçi nldönümii Anka bildirildiğine röre, Atatürk'e •ui
rada büyük törenle lrutlanınıt ve kast haZJTlamaktan maznun ola . 
bu seneki kutlama töreni her alan rak Azuıri adında bil' museri tüc
da önemi çok b\iyük Türk - Sov car latanbulda yakalanmt ve An
yet Ruı doıtruIC mualioJçlerinln lccu-a.1 e& ısUUü aıu.u~c.uı • .Dug ... , ı" 

on ıene müddetle u~tılmumdan mirin tanmmıı tüccarlarından o -
dolayı bir kat daha revnak almıt lan Elhadefin ya.kinlerinden bu -
tır. lunma:ktaymıf. 

Bu gece donaıımıı bulunan Sov 
yet Rus biiyiik elçiliğinde büyük 
bir suvare verilmi~tir. Bu suvarede 
Ankaranın diplomatik, ııyasal ve 
kültürel sevenlerinin bütün üyele 
ri bulunmuı ve geç vakte kadar 
Sovyet büyük elçisi Bay Karahan' 
ın pazik misafir severliği sayesin 
de çok hoç vakit geçirilmi§tir. Da 
vetliler arasında Kamutay baıka 
nı Abdülhalik Renda, &§'bakan 
ismet İnönü, Dıt itleri Bakanlığı 
ile diğer devlet müesseselerinin 
yüsek memurları, elçilikleri üyele 
ri ve gazeteciler bulunmakta idi. 

Sovyet Rusya 
Birinciteşrin ihtilalini 

kutluluyor 
Moskova, 7 (A.A.) - Bütün 

Sovyet Rusya, başbafa, birinci te§· 
rin ihtilalinin 18 inci yıldönümü • 
nü kutlamaktadır. 

Zecri tedbirler ve biz 
Ankara, 7, (Telefonla) - Ka . 

mutay hcu-jçiye enci.im.eni bugün 
toplandı. Bugünkü toplantıda, ı .. 
talyan kartı Cen-evrede kararla.~ 
tınlan zecri tedbirlerin tatbiki i . 
çin hükUmete ıalih;yet verilmesi 
hakkındaki kanun layihuı görü r 
~ü., 

Yunanistanda 
Atina, 7, (Özel) -Yunanistan 

da ~i miUet meclisi ~imi birin 
ciklııunun 22 sinde yapılacaktır. 
Krallığı tanıyan Cumuriyetçiler 
bu ~ime ittirak edebil~ekler -
dir. 

Atina., 7, (Kurun) - Kral Jorj 
24 teıriniMnide Yunanistana dö -
necektir. 

Dönii§te Paris, Roma ve Belgr~t 
da. ikiıer ~n kalacaktır. 

Nikbinlik biraz daha ilerilemiş 
lngiliz - ita yan görüşleri biribirine yakınlaşmış bazı 

İngiliz gemileri Akdenizden çekilecekmiş 
Lol'fOra, 7 {A.A.) - Gazetele· 

rin Roma~an aldıkları haberlere 
göre, B. Muaaolini ile İngiliz bü • 
yük elçisi arasındaki salı günkü 
konuşmalardan sonra durumda bir 
salah ba§göstermiştir. 

Reuter ajansının verdiği bir 
haber, Nikbinlikde biraz daha ileri 
gitmekte ve 1 ta.lyan siyasal çeven• 
!erince, Habe§ işine bir bal sureti 
bulunursa bunun için Habeş İmpa• 
ratorunun fikrinin de sorulması 
icap ettiğinin kabul edilmekte ol· 

duğu söylenmektedir. ki, bu. iki 
görüt arasında bir yakmlaıma de
mektir. Her halde hissiyat, yakın· 
da Akdenizden müteaddit lnıiliz 
harp gemilerinin çekilmesinin ya· 
km olduğu merkezindedir. 
ROMA YA GÖRE DEalŞlKLlK 

YOK! 
Roma, 7 (A.A.) - Yetkili çe· 

ven1erin tasrih ettiğine giSre, ıon 
Musolini - Dnımmond konuşma· 

larında Akdenizdeki İngiliz - l • 
talyan durumuna hiç bir hal sure· 

ti bulunamamııtır. Bu meselenin 
bütünlüğü ile nazarı itibare alın · 
mı§ olduğu teyit edilmektedir. Her 
iki taraf, İngiliz - İtalyan ger· 
ginliğinin mülayi.mle~meıi hakkın 
daki dileklerini izhar etmiılerdir. 

Mevzuu bahis çevenler, bu te · 
maslann faz!ala~masını temenni 
etmektedirler. İtalyan - Habe~ 
muhasamatmın bu f"(ÖrüşmeJer{ie 
mevzuu bahsedildiği il vo edil · 
mektodir. 

ita/ya - Habeş 

7/11 /935 te 

Askeri Vaziy·et 
Eritı e cepheşinde 

(Eritr11) cephe.inde bQflı)'tın ltal;yan taarnuu biiWn ıiJJ' 
tiyle devam etmektedir. Habqler {Mahalle) ci1JaTmdo malılll" 
met ediyorlar. ltalyan Üer:i kollarının bir kere Maluille1y• giı'.Jilı· 
leri, fakat geceleyin Habeı ,etelerinin baakımna uğrayarak t.J:: 
rar ıehr:i terk.ettikleri anlQfdıyor. F alıat (31)'mlmoralı rnrn' 
ltalyan tebliğinde bu hadiıeye hiç temcu ecltlmemiıtir. Hatf6 

Mahalle etrafında cereyan eden hareketlere dair bir i1arel bilı 
yoktur. Bununla beraber muhtelif lta!yan kaynaklarıncıan gefetı 
haberler (Mahalle) etrafında önemli hadiıeler cereya'1 ettilit'e 
füphe bırakmıyor. 

ita/yan, lngiliz, Habe§ kaynahlanndan verilen muhtelif 
haberlerin birleftirüerek bunlann mütaleasından çıkan va.ıiytl 
ıudur: lta]}anlar Makcule'vi almak üzere bı'itiin kuvı;etlett iJt 
çall§maktadır. Habqler gündüzleri ltal;yanlar ıle çarpl§makttJtt 
çekiniyorlar. Y alna: geceleri orlaya çıkıyorlar ve karatılık
tan iıtilade ederek ıüngü ve kılıç ile çete harbi yapıyorlar. fltr 
bqler bu türlü çete harbi ile Makalle'yi ilk ~ela iual ,.Jer1 
ltalyan kuvvetlerini püıkürtıince ltalyan bCJ§kumandanı GenertJl 
Dö Bono ( 48) aaat harekfitı tatil etmiıtir. 

ltalyan kaynaklan har.ekatın bu mretlc dar.durulmaıtrı1 

~ yağmurdan bozulan ;yolların ;yapılmaaına atfediyor. O kadar ki· 
ellerinde .ilah olan aıkerlerin bile bir iki gün için ıilahını bırtr 
kar.ak kcuma ve küreğe ıarddıklarını ıöyliyor. Fakat hareJ:ôlrtf 
durman (Mahalle) i§ğal ve terk hadiıeıi;yle aym zamantla va/ıft· 
bulduğuna göre ltalyan kumanJcuıının bu kararım üeriye ti1' 
mek için daha ziyade ihtiyatlı yürümek lüwmi;yle telıir etnıek 
lazım geliyor. ' 

Hakikat halde ltalyan kuvvetleri Mahalleyi iığal etti.Meri 
zaman geceleyin bir Habeı bcukımna uğrıyacuklarım talımİ~ 
edememiflerdi. Bunun ıebebi Habeı kuvvetlerinin va-rıyet/~ri"' 
aralı ile tetkik eden keıil memurlannın Mah.Jle civarmdcı ffa· 
bq kuvveti BÖrememif olmalarıdır. Habqler gündü-ııeri :yicl 
gizlendikleri, yalmz geceleri. hareket ettikleri is::n bu da tabiiJir: 
Şimdi ltalyan bCl§kumantlanı yeniden u~aklarla kqil harelı11' 
yapmak i~in emir vermiftir. Bu Jela keıil h..:ıreketleri ,.aıtıtı 
gündüzleri değil, ayni uzmanda geceleri de yapalacaktır. GeÇI, 
leri 11,aklann etraftaki Habq aakerlerini, bunlann har~ketleriff' 
görebilmeleri i~in kuvvetli projektörler kullanılacaktır. f~t.t 
(Eritre) canhPııinJ-ln ltnlvnn J.ny.-J.,,.#!-:- J..:.,/.,,.,. ,,;;_ ,,J •• .,.,':'J~ 

e bu keıillerin neticenni "41malt i,indir. General Dö Bono i(>lf 

~ ileri hareketini ( 48) ıaat için tatil etmiıti. Bu müddet kô.li ıel· 
~ mediği için tatil müddeti •onradan (24) ıaat daha uzc~tılmıffıt· 
~ Dünkü telgrafların birinde (Mahalle) citJarında keıil /ıff 

(

- reketi yapmakta olan bir ltalyan mülrezeıine tay;yarl! ile ,nye· 
eelı ve cephane yetiftirümekte olduğundan bahaedilryor. oe 

§ mek ki, ltalyanların bif kısım kuvvetleri cml ordudan arak Jiir 
= müt, aralarında irtibat ke.ilmif, yiyeceluiz. ve cephaneıiı M ,, 
5 e~ 
~ mı§tır! Bu vaziyette olan bir müfrezeye tayy(Jreler il, yh·eC. 
il ve cephane yetiıtirmenin ne demek olduğu kola)'Ctı talıf11'fl 
~ etlilebilir. 
~ ı 't 

E Somali cephesinde 
~==---_-=-- Re.mi ltalyan tebliği •adece General (GrazianO ,..,, (01~1 

tlen) deki yaptığı harekata devam ettiğini t1e uçakl ... •rla k~~J· 
uçufları yapıldığını kaydetmektedir. Bu cepheye Joit bir rr."k .. 

~ dettenberi husuıi haberler il• de tal•Üat gelmiyor. Y aım: Jiitt tı 
N bir telgraf bu cephede epeyce zamandır yağmurlu ,ic:en hatJd 
e ların artık açıldığını bildirmi§tir. • "° f 

\.ıı••Raı111M• .... M""'°'~•1t;;;-'A suıaı•ııa:a-~ 

Kültür işleri lngilterede büyük 
bir değişiklik geçiriyor . 

f 
(IJıtuanı 1 nci de) Bununla beraber iş hay~tı~ıı!' 

beyi pek fazla yorularak çalışma.. recek olan çocuklar, jıntıh3 # 
ğa, ve sıhhatlerini bozarak, gözle. dan büsbütün muaf tutlrıll)'~~ı~' 
rini berbad ederek vazife yapma- bunlar akademik mahiyette ~ıı ~'9· 
ğa sevketmesidir. Bundan başka yan ve iş hayatma daha f ııZ ıdV ~ 
bu t~ çalışmanın çocukları aile rzyacak olan bir proğraın uı ·tıCıı~ 
eğlencelerinden mahrum ederek 1 decekler, kendilerine yanını~ f 
aileyi de rahatsız ettiği gözönüne ı dersleri göııniyecekler ~e 0 

alınmıştır. re imtihan vereceklerdir. .11 e'" 
Yeni ıslahlar he~ şeyden önce 1 Bu yeni program, tal~b~~ce~~ 

buna karşı gelecektır. deki çalışmalarını :ıwmı d ı.ıt' b1
• 

Bundan başka mezuniyet inıti· hafifletmektedir. Bir ç~cu!,nıi!~ 
hanlaıınm hayata atılacak ve iş haftada, evde yapactıgı . i j,,~ 
tutacak gençlere hiç de fayda ver- onun ancak bir k~ saatıtı0~ mediği anlaşılmştır. Bu imtihanlar edecek, hafta sonunda f 11ııfJiıı: 
olsa olsa çocukların Üniversite hiçbir vazife ile meşgul 0 ı 
tahsiline Iiyakatleıi olup olmadı- temin edilecektir. ııP ~ 
ğm. gösterebilir. Hayata atılacak! tngiltere kültür baka~jğ'İ ~9 r 
ve ış tutac~k gençlerde bu vasıf- kararları henüz ila!1 etJt1Cesa5 ~· 
lan aramaga hacet kalmıyor, de mekteplerin çogu btJ 1şJ!Jf ,1 

Onun i<:in talebe 1 niYcrsiteyel resinde harekete h~ltı~,tıP~v 
gidecek olmsa imtihan edileccl\. Yinni lise evde vazıfe ;ıto 6'~. 
fakat iş hayatına girecekse imti· kaldırmış \'eya ev çal~ıf' 
hana tabi tutulmıyacaktır. 1 lcrini azami derecede 
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Ben re.sam Jeğlim. Ruim hak
~ ukalalık da edecek defi 
fi- B b.1 • ·· • d ::.:ıd· -·"' una ı gım mu•aıt e5 " ır. 

Sadece bir reıim •ergilini gören 
fl<lamın intibalarını tO§ıyorum. 
ltiizelerden, galerilerden alın -
'-lf bir atetik kültürüm ele yok. 

Bunları anlattıktan ıonra ıözii-J 
ıtae f>cqlıyorum. Ankara Halkevi 1 
rtin ~atıları altında barınan inki 
l4p • . • ı · al • l f'atm ıergııı aa a g erı o ma 
)il tıklından geçirmiyen iki ıalona 
ifl,ınİf bir haldedir. 

lııık tertibatının kötü olduğu · 
ltq mütemadiyen perdeleri~ m ·•! • 
hl olan müdebbir bir ressamın 
"ctlt aıkıntıaından anladım. .... .,. 

iki aalonda 60 den /azla tablı.> 
Ve iki heykel var. Bunların teknilı 
6okımınclan, uıtalık yolundan ne 
fibi kusurları var, ne gibi de· 
:erleri tQfıyorlar bilmiyorum. 
a4cıt kaidesine oturtulmamı§ bi• 

~e3'kel hiçbir kuıuru olmaıa bil.: 
• "-"na nokıan, yanm kalmıf bi: 
1f hi.,ini veriyor. Onun i,in t.eler 
>'iiQtın inıan gözü, inaan anlayıjı 
~ %evki üzerinde kuvvetle hü 

rn ıürdüfü mevzularda ıöz{; 

~ok ihtiyatla kullanmak :zarureti 
rri bana ıslak olduğu içfn kaidesi .. 
~ konamıyan değerli bir heyke~ 
it Nu..,et Sumanın atlet heykelU 

1.~ırlattı. Hamit Necdetın heyke 
1 '"•ana kuvveti. a:uuneti anlatı 
"°'· 

• • • 
r· ~onlarda r~smin hüviyet d~· 
h?t~rdiği Tıiır1olunuyo1. Tabii bu 
"-İ)'et tleği§tirme mevzular ba 

~.,DnJ/ıy .. L°ı • • •• I ,L_ ··ı A ,..,. gorauRıerımı §OY e nu asa 
edebiliyorum: 

4 Köy, çalı§an insan, cephede aı· 
er. l.o.rlaıla kaJın, hayatta ko.clu: 

;llhacirler, tayyareciler, mektebt
~~ köylüler ve çocukları, !renfJ 
-.z ret çeken imanlar, l:.ağını bu 
d 0nların renk, ı:e .atıhlar halin 
' S<llonların mi.ıalirle ... iclir. 

b· Bir Je on beı yıl öne~ a~ılan 
ı,. •erginin kafalarda kc..lan halı ,. . 
«rtarını d"' •. .. 

uşunun. 

«l OıküJardan bir kıyı, Boia: 

ı.~ harap bir yalı, küf e!erle seb· 

•be meyve, cami, meıC'it türbe .. 

1 Scıiuta, zey:invağı §İ~e~i. tı:ıbah 
4::~e balık bir kalabalı~ ha!indl?' 

fını%a çıkardr. 

fiJ.Cenç re:;sam mevzı.ı: bafwnıı1 · l 
"' felı:rler lethetmi§e benziyor. 

üniversitede Hak yerAerinde: Hekimler arasında 

iktisadi ilimler enstıtü
~ ünde kom ünler dersi 

lktuadi ilimler emtitüıünün ye
ni hazırlanan ıınav talimatname· 
ıi Oniveraitede bu yıldan itibaren 
tatbik edilmeğe ba§lanmı§br. Enı 
titüde okuma müddeti bir yıldır. 
Yıl sonunda enstitü talebeleri ya· 
zıh ve sözlü olmak üzere iki sına 
va tabi tutulacaklardır. 

Bu enstitüde bu yıl ayrıca ko · 
münler idaresi dersi de okutulma· 
ya karar verilmittir. 

Buna sebepte kaymakam ve H 

ire gibi iç itlerine intisap eden 
hukuk mezunlarmın idar.ecilik öğ· 
renmeıidir. 

Ders O niversite prof eaörlerin· 
den hay Kesler ile imar direktörü 
Bay Ziya ve bu itle alakadar di • 
ğer kimeıeler taraf mdan konfe • 
rans ~eklinde okutulacaktır. 

Lise ve orta okulların 
sınav talimatnamesi 
Orta okullann yeni ımav ta " 

limatnameai kültür bakanlığında 
toplanan özel bir komisyon tara · 
fından hazırlanmaktadır. Talimat 
name hazırlanrken lise ve öğret· 
men okuJları öğretmenlerinin gön 
derdikleri dilekler de dikkate a • 
lınacak ve bu yıl yeni hazırlana • 
cak talimatnaıme tecrübe mahi • 
yetinde olacaktır. 

öl'aRETMEN VEKiLLERi -
Dün kültür direktörlüğünde bir ko 
misyon toplanarak ilk okullarda 
ogretmen vekaJetıne tayın 1çın 6at 

vuranların durumlarını incelemit· 
tir. Bundan ıonra öğretmen ve • 
ka!etine liıe mezunlarile orta o • 
hul mezunlar1 atanacaktır. 

YENi GENEL ISPEKTER -
Galataşaray lisesi coğrafya öğret· 
meni Bay Necminin ıenel iıpek • 
terliğe atanma emri gelmiştir. 

üç komiserin 
duruşması bitti 
lkisi c.eza 9edi, biri 

beraat etti 
Bir müddetten beri İstanbul ağır 

ceza hakyerinde duruşmaları ya • 
pılan komiser Şerif, Asım ve lb · 
rahim haklannclaki duruşma bit· 
mit, hakyeri, kararını bildirmiştir. 

Komiaer Şerif, beraat etmiştir. 
Asımla lbrahimin ödevlerinde ih· 
mal gösterdikleri sonucuna varrl· 
mıf, kendilerinden ceza kanunu · 
nun 230 uncu maddesine göre o
tuz lira para cezaaı abnmuına ka
rar verilmiıtir. 

iri as/aktaki çarpışma 
Maslakta üç kitinin ölme$İ vo 

üç kitinin de yaralanması ile so 
nuçlanan otomobil otöbüs çarpış· 
masmdan dolayı ot~büs şoförü 
Hakkm.m dunışnıasma, lıtanbuJ 
ağrr ceza hakyerinde dün devam 
edilmiştir. Dünkü dunıpnada mü 
dafaa yapılmıştır. Karar verilecek 
tir. 

Bir kaza etrafında 
Geçende Üniversite talebesin • 

den Macide, bir otomobil kaza • 
ıına uğramıf, yaralanmıf, hastaha 
nede tedavi altına almmıftı. Ba • 
yan Macide eyileflllİf, hastahane 
den çrkmrıtır. · 

Kazaya se1bep olmakta.n WıÇlu 

toför hakkında ta:h.kibt devam e 
diyor. 

Suz•nın duruşmaşı 
umıa ve "3U.ltan ~rmde ı:kı 

kitinin odalarınıdaki bazı qyayı 

aıırdığı iddia olunan Suzan ismin 
de bir Arap kadmı, Sultanahmet 
birinci sulh ceza hakyerinde mu • 
hakeme edilmiftir. Suzan, efY8. a· 
trrdığıınm aslı olmadığmı ıöyiü . 
yor. Hakyeri, ıahitleri çağrracak
trr. 

yeni vapurlarımız Etiketsiz sütçülerden 
alınacak ceza 

Yeni posta vapurlarımrzın ya • 
p ılınan Belçika ve lngiliz fırmala Belediye tarafından te.hit edi-

1.n ıüt talimatnamesinin tatbiki 
rından mürekkep müttehit fahri • 

için şehrin her tarafında çalıtıl -
kalar gurupuna ver.imi§ ve pazar- maktadrr. Ancak, ıütçü esnafı 
hk iti de bitirilmi~tir. Ara yerde 1200 kiti olduğu halde timdiye ka. 
yapılan mukaveleye göre vapur • dar 200 sütçü haliı .üt etiketi al
ların hepsi on üç ay sonra bize tes mJJtır. Onun için etiket almayan 
lim edilmit bulunacaktır; Bu va· esnafa karşı belediye sıkı bir kon· 
purlarm sayıar on ikidir. Dört da· trola baılamııtrr. Yakalan,anlar 

Dr. Zambako paşa 
mükafatı 

Dr. Z:ımbako paşa ölmezden e,·,·eJ, 
banknlar.a terkeUJği bir mikdar pa • 
ranm getireceği faizlerin, Türkiyede 
odjjnal tıbbi bir eser )"azana \l'J·ilme 
sini vasiyet etmiştir. Bu mükftfat şim
diye kadar bir kaç defa ,·erilmiş, fa. 
kat sekiz enedenberi kimseye veril 
memi~tir. idare i Tüıil 1'ıp Cemi) eti 
ne bırakılan bu para mükafatı bu yıl, 
biri hekimliğe diğeri de cerrahlığa nit 
olmak üzere iki eser sahibine nl'ile · 
cektir. 

Tra,·ayların orijinal olması, oriji 
nal J111ilşahede üzerine dayanması, "·e 
~imdiye kadar her hangi bir yerde söy 
lenmemi::, n bir gazetede basılmamış 
olması şarttır. 

Bu eserlerin hazırlanması için be§ 
aydanberl ilin yapılmış, ve bu müd • 
det, bu hafta içinde bitmiştir. l\lüs 
tear isimlerle gönderilen, ve hakiki i· 
simleri kapalr birer r.arf içinde mah
fuz bulunan bu eserlerin hangisine 
müklfat verilmesini takdir i9n iki 
jüri heyeti seçilmiştir. Geçen ~m 
Bay Dr. Aziz Fikretin başkanlığı al
tında toplanan Türk tıp cemiyeti cer
rahhfa ait jüriye: 

Pl'ofesör Burhaneddin Toker, O • 
peratör, Avni Aksel, Ahmet Fahri A 
rel, M. Kemal •e Barbuta, n heklm
Uğe ait ·3ortye de: 

Dahlllyed Etem Bakar, Osman Şe 
.raf eddin Çelik, Asabiyeci profesör 
Mazhar Osman Uzman, Ahmet Sükrü 
Dimen, bakteriyoloğ Dr. Fethi Erde
nl seçmtştir. 

Bu sene be~ tane ~er gelmi~tfr. Bu 
eserler t.etkik edilmek üzere jüri he -
yeti azasına dağıtılacaktır . 

BU!hara jüri heyeti milkAfatın ki
me verilmesi Iazım geldiğini Türk tıp 
cemiyetine bildlreeektlr. 

Ay bir kaç parçayA m: 
aynlacak 

lngiliz astronomi alimlerinden 
Sir Ceymı Jak, yakın bir zaman· 
da ayın evveli iki ıonra dört ve 
nihayet ıekiz parçaya ayrılarak 

Züba1 yıldızmda olduğu gibi dün· 
yanm etraf mda bir yıldız peyki 
teklinde devredeceğini bildirmit· 
tir. Alime göre, bu takdirde meh· 
tap gündüz de olacaktır. 

Bu hususta düşüncesi sorulan · 

Bay Fatin böyle bir mütaleanın 

varit olmıyacağmıı aym parçalan· 

ması için kendisine ıulp bir cis · 

min çarpması lazmı geldiğini, hal· 
buki ayın mahrekinde ise böyle 

sulp bir cismin çarpması ihtimali 
mevcut o1madığmı söylemiıtir. 

nesi Karadeniz, bir danesi Ban • ha:kkında ille defası için on lira pa E J t- • 
Se1"id ,., • "' dırma , bir daneıi de Mudanya ra cezası kesilmektedir. V enme orenı 

~ci en ayrıldım, kalamdu hatları için muhtelif tonajlarda ya ,.. _______ ..., ____ .. Resmi ilanlar şirketi direktörü 
tctL ~levhaların izleri b~ni lo§ b:, pılacaktır. Yalova ve adalar hattı Berat Gecesı Bay Kazım Refiğin krzı Bayan 
~~rıcle clolaıtıuyorlar. Şarkr:ı, için yaptuılacak olanlar da timdi- /stanblll mJjftülüğündtm: Şermin ile Bay Rifatin oğlu Bay 
Li _'l'll•rnm gıctrtrsını duyuyor gi· kilerden daha hızlı olacaklardır. ]kinci Teşrinin 11 inci pazartffi Vecihinin evlenmelerini kutla · 
~~'1r,ı, ayni rcsıamın mektebe ço· Bu gemilerin bedeli olan on mil günü Şabanın 14 ü olduğundan ak- ınak üzere bugün saat on altıda 

f
.. ını yazdıran kövlüferı· .,.0 .. 1 

• yon ıra mu cıı sene ere ayrı - a \Slffi e ar· o e ın e ır wp · it crr ı· ht......a·f l l ·mı <Sah gecesi) ~rat gecesi o!. 

1 
'I' ı · d p k t ı· d b" +~ 

"'t , ~ duğu itan olunur. 
~e ~" lcıbloıu, Malikin meçhul aı· mrıtır; ve klerinıı usulile ödene · ____ .....,___ lantı yapılacaktır. Ailelerini teb · 

rı, 8ed • R cektir. 1 rik eder, iki gence saadet dileriz. 

~e.\e . rı ah minin trene haıre ! ==========:======================================================= ~il .11:"•Qnları, Elif Nacinin Yur: 
i••ı oku 

J>iı. Yan çocuğu, Relik E • 
'<IJte • 

dQl' el '11
n •akallı köylüsü, ve bağ• 

e>'en luulmiarı etrafımda. 

Sadri Ertem 

l<öp .... runun açılma 
•aattarından şikayet 
I(.~ 

~nı. Y köprüaünürı aabahlaı 
>"t ecı~ açılmadığından tiki 
~İ)e, lcöıtt~ • .~ ür.erine b\. 
~'1'? f)'.l'Uftun fevkalade za • 
~t, ::d~İJtde teabit edilm ıa 
1'i~I 'P lrapattJmasmr ali:kadar 

etei>iı~. 

Fratellini Kardeşler Avustralya Yolunda: No. 66 - 6 2. teşrin 1935 

Frama canbazlıanelerinC:e çalıfan < Pratellini kardefler) Avustrolyada bu lı.ınan bir camba:.:lıane dirch"torü tar'; 
frndan çağırılm1:1tır. Uç karthı yola çr kıyorlar • .4şnğıdakl rc.<tinılcrle dünya mn bu c,, meşlıur lm:ni!.lrrillin •cuaJıo 
tini takip edeceksiniz. Bu macerauı iyice takip edebilmek için bu l'~tilmlc;i kesc.c:. lupl;,uı ak ce biı kollekBiyon 
yapmak ldnmdır. 

Gezintiler 1 
Gütünç adaletler 

Batı gazete'~rinrn dün)aı:l'4 
olup biten tul1:ıtlıkları toplıyan 

ayrı yaprakları vardır. Çokge~ 
biz.•mhiler de imrenere~ bu türlü 
yazıları dilimize çevirirler. Dün, 
böyle bir şey g.ö .. üme iii;;ıi. Oku · 
dum ve ıimdi pitmanım. 

Pişmanım di7c.rum, ammo bu 
..özde, içimin dm1dıığunu anleı.ta -
cai~ güçlü ses yok. Kend:mi yok· 
ladıkra, gönliim~le pı1manlıklat1 

daha ba§ka ıeyleı in varl.ğını se •· 
ziyorum. Benliğimi kaplıyan du.v· 
guya kızgınlık, tiksinme karış · 

mq gibidir. Bakınız niçin: 

Mahkeme, bütün acunca bir 
hakyeri olarak kurulmuştur, değil 
mi? .. Onun katına - huzurun ... -
inıanlığın dü;ıı;ene kavuşması. 

haknzlıkların or.t!ldan kalkması, 

bozuklukların or.anlmaaı i~in r.ı -
kılır. Orada ağır ba§lı ,,, biraz. da 
çatık yüzlü bir i.ava Jalgal.:ınır. 
Döıemel.eri.ne, lı2kimler .:ı kılı.ki~ 

rına varıncaya kaaar hep bu fetin 
ve yalçın havanın gölgesi Jüı 
müı gibidir. Adam oğla, put ya · 
par 8ibi mahkeme kurar . 

Evet böyledir, fakat ne oldum 
Jelin Amerikalılar, gabila bizg 
benzemek istemiyorlar ve hak 
yerlerini vodvil sahnelerine çevi,.. 
mekten çekinmiyorlar. M aymunuJ 
öküzü, katırı mahkemeye çekme· 
nin, bence mahkemeyi yıkmak 

tan bQfka anlamı olamaz. Hele 
ıunlara bakınız: 

Bir maymunun •ahibi: bir sine 
ma direktöriyle bağlanmışlar 
Çevrilen filmde maymun ağaca 

~ıkacak ve a1Jcının baıına yapma 
Hindütancevi~eri atocakmı§. 

Herif ağacını beğenmemıı. May 
mununu hrmanclırmamıf. Al aano 
bir dava. Akıl ermiyen nokta ıu 
ki, direktörle ıuhip çekitirlerken 
cezayi maymun yiyor. Hak.yeri 
mçıuz bir hayvanın kotue kon 
mcuını onaylıyor. (Kararlaştın · 
yor). 

Polisi ısıran bir köpek, kazığı 
m koparıp kaçan az.ğın bir boğa, 

yoldan gefenlerden birini tepen 
bir katır da gene böyle mahkeme 
onayiyle (karariyle) deliğe tıkıl· 

mıı imif. 
Yarın kuruyan bir dal: dü§erelı 

oduncuyu yaralatlı diye, koskoca 
meıenin Je boynunun vurulmcuı
na hiikmeclerlerıe, artık ftıfma • 
mak gerek. Şuur iıimle öküzle a • 
ğacın ne ayrılıiı var ki?. 

Boğayı mç için keıen bir yaıa, 
me§enin bövde~inde neden balta 
olmaaın! ... Ya ıimcli koteate melil 
melil oturan maymuncuğun bQfı • 
na gelene ne der.iniz? Sahibi a • 
ğacı beğenmemiı, ona tırman! 
dememİf. Mahkeme Je adamı bı· 
rakıp hıncını lwyvanclar. -;ıkar· 

mı§. Bunun "Tiring,, e kızıp vit· 
rind eki mankene kurıun atmak -
tan kalır yeri mi var? .. 

Belki gülüp geçmek daha iyr 
idi. Fakat unutmayın kı , karagöz
de değil, hakyerindeyiz ve bütün 
bu maskaralıkları, "Altıharl§ Be· 
beruhi,, "Tuzsuz Bekir,, lcr değil 
ıaçlı ıahallı, altın gözlükle ue 31r 
ma yal~alı yasa adamları yapı· 

yor!. •• 

S. Qr.zgin 

Evkaf deposunda 
bh;k m'ş o1an eserler 

Evkaf deposunda bi • 
riJ.-rni§ elan eski izerlerin tasnif e· 
dilmese maşlandığını y aztr.ıştık. 

Bu eserlerin Ankara müze!C'rine 
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Italya ile ticaret 
bugünlerde 

konuşmalarına 
başlanıyor 

Ankara, 7~ (Telefonla) - ltal-J 
ya ile yapacağımz yeni ticaret 
anlaşması görüşmelerine geçen 
pazartesi günü başlanacaktı. Ko
nuşmaların henüz başlamaması 
bazr tefsirlere yol açmıştir. Ulus
lar kunnnunun kamrile ttalya a -
leyhinde zecri tedbirler tatbiki -
nin, konuşmaların başlamamasın
da amil olduğu bu tefsirler ara -

smdadir. Kendisine başvurduğum 
ilgili bir hükO.met adamı: 
"- Konuşmalara bqla.maık i

çin ltalyanın tekliflerini bekliy.o-
ruz,, 

Dedi. Diğer salahiyetli bir za
ta da sorguma: 

"Biz hazırltklra.ım.ızı bitirdik. 
Bugünlerde müzakereye başlana· 
caıktr.,, Cevabını verdi. 

Yedi vilayette yapılmakta olan sivil 
uçak meydanları bitirildi 

Ankaraı 7 (Telefonla) -Edir
ne, Konya, Sivas, Van, Afyonkara· 
hisar lzmir ve Antalya da yapıl • 
makta olan sivi'l uçak meydanla • 
rmm bitirildiği bayındırlık bakan• 
lığma bildirilmiştir. Bakanlığın 
yapbğı projeler dahilinde hazırla· 

nan bu meydanlardan her biri va· 
ıati 200 bin liraya mal olmuştur. 

Er Fransez sosyetesiyle yapı # 

lacak yeni anlatmayı konutmak 
ve imza1lamak üzere sosyete mü • 
messillerinden bir General bu gün· 
lerde Ankaraya gelecektir. 

Jzmir telefon sosyetesiyle( Ekonomi ve Sağlık 
konuşmalar , Bakanları arasında ihtilaf 

'Ankara, 7, (Telefonla) - Ba· Ankara, 7, (Telefonla) - Sağ· 
ymdırlrk baıkanlığile lzmiı- tele · Irk 'bakanlığı sun'i siırke yapıılma
fon sosyetesi mümessilleri arasm- sının yasak edilmesini ittemekte
daıki müzakerelere devam olun - dir Ekonomi bakanlığı ise hunu1n 
maktadır. Konupalarm daha on tam tersi düfiincededir. lld bake.n-
gün süreceği anlatılıyor. bk araamda çtkan bu anlaşmazlıık 

Son hakem reyini niçin halledilmeden evvel, ıun't sirke 
inıalinde lkuManıılan hamzıha1in 

bildir mi yor ithalat miıkda.n gümrükler baıkan-
Anltara, 7 (Telefonla) - latan· lığından aorıuılmuşıhlll". 

bul telefon fİrketiyle Bayındırlık Ankarada muzik ve 
bakanlığı ara11ndaki anlaşmazlı - , 
ğı hal için son hakem seçilen üni - şiir geceıi 
versite riyaziye profesörü, müd • Ankara, 7, (Telefonla)-·Amc.a. 
det bittiği halde, reyini bildirme· ra Halkevi önümüzdeki eumarte&i 
miştir. Bakanlık bu vaziyet kar· bir muzik ve tiir gecesi tertip et -
tısında lıtanbuldan malumat iste· mittir. Bu münasebetle Halkevi 
miştir. taraf.mdan sanatkarlar terefine 

Kamulaya verilecek 
kanun layihaları 

Ankara, 7 (Telefonla) - Dör· 

bir çay verilecektir. 

Ankara belediye otobüs
lerinin bir günlük geliri 

'düncü genel ispekterlik ve Burdur Ankara, 7, (Telefonıla) -An· 
vilayeti teflcilat kanun layiıhaları kara belediye otöbüslerinin gün • 
bakanlar kurulundan bugünlerde lük gayrisafi geliri iıki 1bin lirayı 
kamutaya verilecektir. bulmalktadrr. Otöbüılerin beledi -

• • yeye mühim bir gelir temin edeca 
Madrite gidecek heyetımız ği anlaşrlıyor. 

.Aııkara, 7 (Telefon'la) - Eko· ------------
nomi müsteşarı Faik Kurd oğlu· 
n1fn başkanlığında Madrite gide • 
ede olan ticaret heyetimiz salı gü· 
nü hareket edecektir. 

Yunanistan zeytinyağı 
ihraç etmiyecek 

Ankara, 7 (Telefonla) - Eko· 
norni Bakanlığına gelen haberle· 
re göre, Yunanlılar memleketleri 
dışarısına zeytin lağı çıkarılması • 
nı men etmişlerdir. 

Zıraat bankasında 
yeni teşkilat 

Ahkar<t; 7, (A.A.) - Ziraat 
balli<ası yeni bir teşkilat kanunu 
l~yihası hazırlamaktadır. Layiha. 
da bankanın çiftçiye daha faydalı 
olabilmesini temin edecek esıu • 
lar bulunacaktır. 

Acıklı bir ölüm 
Gazetemiz sıhhi krsım hekimi 

sinir müte~rsı Etem Vassaf ve 
Ankara sağlık bakanlığı hrfzısruh. 
ha enstitüsü serum mütehasınsı Ve 
fik Vassaf ve İstanbul kadastro 
heyeti fenniyesinden Bedri Vassaf 
Atanın babaları Denizli defterdar 
lığından mütekait Ali V~f Atan 
dün gece kalp sektesinden vefat 
etmiştir. Cenazesi bugün öğle vak 
tinde Cağaloğlu Kızılay caddesi 
Keçiören apartmanından dostla · 
rının iştirakile kaldırılacak na -
mazr Sultanahmet camiinde kılr -
narak Topkapı mezarlığına gö · 
mülec~ktfr. 

Ölüye rahmet diler, arkadaşımı
za ve ailesi efradına başın sağ olsun 
deriz . 

Bu akşam: Bütün İstanbul halkı 

Sümer Sinenıasına. 
gidecek ve JEANNE BOlTEL ve JEAN GAL~D tarafından fev. 

kalade bir,. surette temsil edılen 

Kadın Ne Yapsın? 
filminde bu güzel ve sevimli kadının hayatta. yalnız aşk kanununun 

' lcrayi hüküm ettiğini göreceklerdir. 

llaveten Paramount Jurnal havadisleri.. 
Yerlerin evvelden aldmlması rica olunur. Telefon! 42851 

Gaz maskeleri 
Bugün sandıklardan 
çıkarılarak vilaqetlere 

gönderilecek 
Dün çıkan gazetelerde Kızılay 

kurumunun Ankarada yaptırdığı 
gaz maskesi fabrikasının ilk gaz 
maıkeJerinİn Kızılay satış müımes· 
ıilliği tarafından yakında eatı§a 

çıkarılacağı yazrlmıttı. Bu mese]e 
etraf mda yaptığımız incelemeler • 
de elde ettiğimiz ma]umata göre 
ıehrimize gelen maskeler Anka • 
rada kurulan fabrikanın çıkardığı 
maıkeler değildir. 

Bunlar maskelerin ne sudetle 
kullanılacağmı halka öğretecek 
o1an kurslarda tecrübe mahiye · 
tinde kullanılmak için Almanya • 
dan sipariş edilerek gelen 60 ze · 
birli gaz maske ve elbisesidir. Bun 
lar Kızılay kurumu tarafından bu· 
gün aandıldardan çıkarılarak bü · 
tün maske kursu açılan illere gön· 
derilecektir. Maskelerin ne za · 
man ıatdacağı ve ücretinin ne ka 
dar olacağı henüz beJJi değildir. 

yeni eczahane 
açılmıyacak 

Son nüfus sayımından sonra la 
tanhulun ~üfus mikdan arttığı İ· 
çin yen.ıi bir talkım eczaıhanelerin 
açılma.il düşünülmüş ve tetkikle
re 'bqlanmııtı. Haber aldığımıza 
göre eczahaneler ispekterliği yap

tığı araıtırmalar sonunda fim·dilik 
böyle bir ihtiyaç olmadığım mey 
da.na. çıkıarm.11; hatta latanbul nü 
fusuna naza.W\.n .:nevcut. ~zaha • 
nelerin f a1Jla •öile olduğunu ortaya 
koymuıtur. lspektetHık bu çoklu ~ 
ğun da btanbul tehrinin dağmrk 
olmasmdan ileri geldiğin.ıi söyle -
mektedir. 

[Nöbetçi . eczaneler J 
Samatyada: Teofilos, Aksa.rayda: 

Sarım, Karagümrükte: M. Fuat. Şeh
remininde:A. Hamdi, Fenerde: Hüsa 
mettin Şebzadebaşında: lbrahim Ha
lil, Skkeclde: Agop Minasyan, Ciba
lide: Necati, Gedikpaşada: Asador -
yan, Beşikt.aşta: Nail Halit, Çember
Jitaşta: Sırrı Rasim, Gala tada: Mah· 
mudiye caddesinde: Mişel Sof ronya. 
dis, Taksimde: Nizamettin, Kalyoncu 
kuUuğunda: Za.firopulo, Şişlide Ha • 
mamda: Halk, Kasımpaşa: Yeni Ta
ran, Halıcıoğlunda: Yeni Türkiye. 
muamele durgundur. Hamburg Tür -

Geçmiş .Kurun/ar: 
7 Teşrinisani 1921 

Dün, "whakeme esnasında Şalı 

lsmai.li öldüren muallim Şevketin 
davasına bakıllTUJ}tır. Malıke11W ser 
at on birde Ömer Lutf i beyin riya
seti altında toplanmıştı. Müttelıim, 
Şalı lsmailin vurulduğu sırada o· 
turduğu ayni yerde oturmaktaydı. 
Evvelti ithamname okundu. Son· 
ra muallim Şevket bey; "Buraya 
afi edilmek, beraet kazanmak ümi· 
diyle değil ölmüş bir insan olarak 
geliyorum.,, diye ilk sözlerine baş
ladı. Şevket tamamiyle müteheyyiç 
ve asabi idi. Şahitlerden mulıafız 

Kazım çavuş, şikayetçilerin otura • 
cakları yeri göstererek: - Bu ter 
raftan üç el sildlı sesi geldi, demi§· 
tir. Şalı lsmail önümde ayağa kalk· 
tı; Şalı lsmai.l otur dedim; fakat 
yere düştüğünü görmedim.,, 

Avukat Cemil bey de: - "Muha· 
kemeye geç geldim, demiştir. Şev • 
ket bey ayağa kal.ktı; yerini bana 
bıraktı. Bir müddet sonra Kur'anı 

Kerimin bulunduğu mevkiin yanm· 
' dan Uerleyip sil6/ıını kullandı. Ro· 

velver beyaz saplıydı. ikinci sildlıın 
da atılmasını müteakip 1Jah yere 
yuvarlanmıştı.,, 

Gayrimübadill~rin 
istedikleri 

\ ::,u• h•ll•rleri · 

Bir kuduz köpek Kayri mübadi1ler cemiyeti fi 
nans hakanlığı ile temasa gelecek 
delegeleri seçnıittir. Delegeler say 
lav Mitad Şükrü ile lsmail MiiJtak 
ve cemiyet genel sekreteri Şahap· 
tan ibarettir. 

Ankarya gidecek olan bu heyet 
bilhassa iki noktanın teminine ça 
lışacaktır. Bu noktalar da, istih -
kaklar tamamlanmaık üzere yeni 
nakid tevziatın yapılması ve bono 
ların kiymetlenıdirilmesi ile satış 
itlerinin düzeltilmesidir. 

Geciken vapurlara yük 
verilmiyecek 

Zonguldaktan ticaret odası, il · 
gili maıkamlara telgraf çekerek E 
reğtide toplanan ve teslim müddet 
leri bitmek üzere olan maUarm 
derhal gelecek vapurlara verilme· 
sini rica etmiştir. Diğer taraftan 
işittiğimize göre fırtma dolayısi .. 
le mal yüklenemeyen diğer liman 
]ardan da buna benzer müracaat 
lar yaıpılmııtrr. Ekonomi bakan 
lığı ~hracat mevsimi olmasını dü
şünerek tiiccarın zarar görmeme. 
sini teminen, fırtına yüzünden ge
ciken vapurlara yük verilmesini, 
deniz ticaret müdürlüğüne bildir • 
miıtir. 

Istanbulun planı 
Belediye reis muavinlerinden 

Ekrem dün aıktam Ankaraya git·· 
mittir. Bay Ekrem lıtaubulun pli· 
nı İJİ etrafmda iç itleri bakanlığı 
ile görü!ecektir. lstanıbulun planı
nı yapacaık olAn tehiT mütehauisı 

• rrostun ın:r aJ' zartında tetınmıze 
gel·mesi bekleniyor. 

Unkapanı köprüsü 
Bir ıhafta evvelki fırtınada bo

zulan ve Adana vapurunun çarp· 
maaile de hasara uğrıyan Unkapa
nı köprüsünün birkaç. gündenberi 
devam eden tamiri rbuıgün bitecek-
tir. 

Köprü bugün, olmam yarın a
çrlacaktır. 

Şehrin bütün sulan 
tahlil ettirilecek 

Tifo giıbi tehlikeli ve bulaşıcı 
bir hutalğın kat•i gurette önünü 
almaık iç.in, İstanbul srhhat d~ -
rektörlüğü İstanbuldaıki bütün tu 
larıı tahlil etmeğe karar vermiş · 
tir. 

Bunun jçin sıhhat memurları ta· 
rafından çeşmelerle su yolların · 
dan ve kayna!klarda.n niimune ıu, 
lar almıştır. Yapılacak tahlilin 
sonunda İstanbul sularından han 
gilerinin içilip hangilerinin içil · 

mıiyeceği anlaşdmı§ olacaktrr. Kay 
naklarda temiz olup ta yollarda 
pislenen suların şehirde temiz biT 
hale gelmesi için de ayrıca tetbir 
ler alınacaktır. 

Lifli pamuk ihracı 

~ii 
Dün dokuz kişiyi ısır:~, hı 

T arabyada dokuz kişi bir 0 b 
pek tarafından ıSinlmıştır. Tarı l 

. k "ınds. t> yada Hayat çeşmesı so ag ıı ~ 
numaralı evde oturan Karasu~U. .... 
köpeg~ i bahçede dolaşırken b. ır... lard 

e• ~"] denbire Karasuyu, sonra aynı , t-

de oturan Katinaı Olga, Yank0
• gi)z ı 

yu ısırmış, sonra bahçenin du.,.. . ~Uz. 
rından atlıyarak sokağa ç~•t,, ••ur 

S kakt S f F. ~tııı ' her tır. o a o ya ıya, . ·yi 
Anna, Kisavi isminde beş kışır llııdı 

\tJ • Jto~ daha ısırdıktan sonra tutulnı0t d ı :r; 

Isırılanlar ve kuduz köpek kud'~, ~i1 tedavihanesine gönderilmişler :ı: ~ 
TRAMVAY ALTINDA ı<~, ~Uz 

Dl - Galatada Karaoğlan sok' d !a E 
'beY er. l lp' ğında oturan Yusuf, Necatı 1'i. ~ltı. 

deıinden geçerken vatman Be , er 
rin idaresindeki tramvayın ~ll:el' 1 ~ 
da kalarak muhtelif yerlerıtJh 

9
• l'aı:ı 

yaralanmıştır. Yaralı lt~lyaıı " ı ~esi 
tanesine kaldırılmıştır. )ıJ, ~Otl 

OTOMOBiL ÇARPTI - , arı 
kafo il:. kerlikten yeni çıkmış Afyon .. Je ''Ql 

hisarlh lsmaile Köprü ü~tuı1 ı1 ~e~i 
901 numaralı hususi otomobıl çil ı ~t 
mış, yaralamıştır. )JJ' ~tt 

KUMAR OYNARKEN - , 1 İlttı 
pJ ~. bkçı Agop ile Gaspar Kunıkıı. • l:lt.IQ' 

ıs.r l\i da bir kahvede kumar oyna.t J~fl 1: 
ken kavga etmişlerdir. Bunlar. , ~la 

ik' erııı h ... Agop bıçakla Gasparı ı Y ](ıl' tf.ı.ı 
den vurmuf, yaralı hastaneye "'tf , ~ E!'l 
dırılmıştır. Gaspann yarafJ a,g ~ 
drr. Suçlu yakalanmıştır.' ,,,.., 1 ~ 

UYKUDAN iSTİF ADE.,,)l: • ..... 
MAı-r•nrlA ~nA•n••~ r:ııAt1!'';1J.J•' ~1 
Salibin yapısında gece bekçı5 · I · l3 
li'I uyurken Galatah Ali ba.Ş• '.

1
,

1 
~ti: 

' • teJJl ' tındaki ceketini almak 15 ,. • .... 

Halil birden uyanarak hırsızı '/ ~ 
kalamıştır. ı~t .... 
GOMOŞ MECiDiYE Y~~ rrtıı• Gid 

- Mana~ Ali ~e Orh~g~ı~ J-l~I l: 
tafa Yenıcamıde Taıkoprul ı,if ..... 
nüy~ altın suyuna babrıl:rn1' tş( ~ : 
gümüı Mecidiyeyi 30 liraya 58 lste 

· lark~n yakalanmışlardır. 1 ~ 

Hayvan vergileri 
indiriliyor 

fer 
Finan'I bakanbğı hay\faıı .,.•

11
jlc· 

k ,ıegh 
gisi ıkıanununda yapılaca ptO' 

liklere dair hazırladığı kanU~ 
~ . iştıf· . 

jesini Başbaıkanlıga verrıı .,'efSı 
Bu projeye göre yapdan 

tenzilatı şudın: .. de fi;· 
Eşek yü7Jde 50, manda y~z ele rfir 

deve yüzde 50, domuz yıız._ır ~1 
at, iğdiç, katır yüz.de 52, sıg 

5 
1'0' 

de 33. tiftik keçi&~ y~zd; ~: , 
yun yüzde 20, k~ı yuzd ')at ,o, 

Bu suretle yapılacak ten~ı "etg' 
·ı ı· 1 k ıb?r •. nunda 4,5 mı yon ıra ıı ll1't•· 

fedakarlığı yapılmış bulunl1l 
dır. 

.... 

ı 
~ 
Mı 
Otu 
~ih 
deı 
bır 

Elektrik tarifesi tel ~ı.ı 
dıı:o .(a ara • ,1 On dört kuru§ otuz P . bllfl" ~İ\ 

bit edilen elektrik tarif:sı nıııe~ı.~ d~. 
Türkiyeden Almanyaya çıka · dırlrk bakanlığına gön -~r tef"' ~i 

rılmakta olan lifli pamuk tohum· beraber bakanlıkça benuı5b:ti~.e 
ları müşteri bulamamakta idi. Bu· edilmemiştir. fiyatın,. teld~ğtl 1~ 
nun sebebi, fabrikaların liflerini en mühim amil köınur 0tetl<i1'1Je l 
ayırmak için fazla fire sarfetmek çin bu hususta yenid~ iıe g~t '1e 

mecburiyetinde oldukları idi. Bu yapılmaktadır •. 0lşittiğ:,b,. ıJ~ arada bir fabrika, kendisine la . kömürün şimdikınden eıe1't' ~ tet 
znn olan bütün pamuk tohumları· tedariki için bir ınüessese gı1 tie 1tı 
nı Türkiyeden alabileceği kendi • sosyetesine başvu·rınııtt~e tP1 

i ~lt 
sine temin edilirse makinelerinde lif kabul edildiği taık~,,.1'ıı.t ~ )ıı 
lifleri temizlemek için ayrıca ter· daha ucuzlayacaktır. ·•lii le' '(t 
tibat yapacağını bildirmiştir. U • yetenin tekli·f edilen for;;1' \ti 
gili makamlar bu teklifi incele • etmediği · söylenınekte ıt· tıti~' ~Q 
mektedirler. Fiyat hususunda da . ·ı:....6ırse ft. aı-
anlaşdır ve fabrikaya lazım olan ceğine k~aat getırı · 
pamuğun Türkiyede temin edile · ile anlaıılacaktır. 
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liabeşistanda Ne Gördüm? 
Yazan: Marsel Prat 1 
~ ___ .......................... _._ 

Eski bir plan 
~Gtün Arabistan kıyıları harp levazımiyle doludur 
bunların Habeşi.stana sevki için Almanyanın 

bir işaretini bekliyorlar .,, 

l\apitan ellerini uğuşturuyordu. 
!ar- Ne ise bir tanesini, meŞıur. 
Iİi dan birini yakaladrm. Hiçbir 
f Phe davet etmeyen Sambulks:ı 
~den kaçırrnadmı. Biliyormusu
btır' Onu kim götürüyordu? Meş
h Mehmet bini Yusuf! Bu adam 
~er Zaman sadece bir seyyah ha · 
ita tıle~i nakleder. Arabist.anın her 
~~ınden topladığı silahlan Ha-
~ıstana satar. Hani şu entri · 
~ ı Emden gemisini hatırlıyorsu 

1 Uz değil mi? 1916 da Arabistan 

1;. Iiabeşistanı Almanlara yardm1 
'Jııın llmumi harbe süıiiklemişti. 
~ehrnet bini Yusuf canım! Bu a
l'a nı umumi harpte gemileri batı
~ n., kendi adamlarından bir ta
ltoesirıi bile tehlikeye koymayan şu 
~ ~n gemisi Emdenin kaptanı 
~<:ı~ Von Müllerin arkadaşı! Bü · 
g .huyük devletler bu gemiyi ele 
~lrrneye çalışryorlardı. Yalnız 
ba tanya filosu onu yakalamış ve 
IUttf.ırnlıştı. Von Müller çetesile bir 
tın e olarak Dumera adasına sı . 
~ ~tı. İşte orada bu Mehmet bi 
br Usufla tanıştı. Nasıl şimdi ha
~dnuz, değil mi? Hatırlama -
~ da zararı yok. Nihayet bu 
~ ~rnet bini Yusufu ele geçirdim. 
~~n sonra baş kaldıramaz sa. 

~'l:P~k iyi bu meşhur adam nere. 

it Bütün İngiliz zabitleri kah~h; 
tia gülüyorlardı. 
';_ Ammad~ meraklısınız ha ! 
~pta.n cevap verdi: 

Q·'di N.erde olduğunu söylemem. 
1 P bulabilirsiniz. 
:Ben gülerek kaptana dedim ki: 

~'- Fransada bir atalar sözü var 
~: ''I{adınm istediğini Allah da 

r,, derler. 
Bu söz Albayın hoşuna gitti. 

~ - Eğer Fransada bu atalar sö 
~~~rnasa:ydı, bu işi öğrcnemiye -

ın. 

~mut bini Yusufun nerede ol 
· ~e . u söylemek istemiyorum. 
~dıI;rHe hayatımın en meraklı 
~ lerıni geçirdiğiın aziz arkadaş 
~l'nna ihanet etmek fikrinde deği 

~liMET BlNI YUSUFLA 
KARŞI KARŞIYA 

~ir ~evi alçı heykeli gibi burnu 
nıh a hurünmüş olan, bu ince ya
~~anı, bir keçi derisi üzerine 
~h llştu. Elinde kehribar tes -
derı \'ardı. İnce burnunun üzerin -
bir bbakan gözleri bana sivri uçlu 
ltıtt~IÇak gibi batıyordu. Konuş . 
Yan r, bana emniyet etmiyordu. 
di(J rn~~ki Sudanlı bekçilerin ver 

e 4~ ;rı ızahat üzerine cesaret al
il di. ~ erinden kalkarak yanıma gel 
e e SOrdu: 

' Gazeteci misiniz? 
' EYett 
~ . 

e "e ~ ~fer gülümsemiye ba§ladı 
Zline devam etti: 

' ~~Bugünkü hallın, umumi harp 
qll'd Sonraki hatıralarımı canlan . 
~~k O ~mandanberi unutulmuş 
tord 8üktlnet içinde çalışabili -
\>~ llrn .. S<:nra bir Mehmet bini 
hiitun' ~~Yllk Mehmet bini Yusuf, 
1darn d~yaya meydan okuyan bu 
~ duŞllla.ll}an olan İngilizleri 

da nıahvplacak değildir. 

Çünkü dindaşlanmm daha bana 
ihtiyaçlan vardır. 

Alçı heykel canlaruycır: :Meh • 
met bini Yusufun çehresi titriyor, 
gözleri parlıyor. Acaba ona emni
yet telkin edebildim mi? Yoksa 
düşüncelerini birine tevdi etmek 
mi istiyor? Her ne hal ise sözle
rini tamamladı: 

- Bakınız, korsan gemisi batın
ca Baron Müllerle tamştnn. O gün 
denberi tam yirmi sene olmuştur. 
Bu adam tamamile ümitsiz bir hal 
de Dumera adasına sığınmıştı, Al· 
manyaya gitmek istiyordu. Hal • 
bu ki o zaman masala benziyen bir 
maceraya atılmıştık. 

Göğsüne vurarak devam etti: 
- Ben hemen, hemen harbi Al-

ınanyaya kazandırmıştım. 

- Nasıl oldu bu? 
Derin bir ah etti. 
- Ah, Von Mülleri projemle a 

teşlendirmek için geçirdiğim en 
güzel saatler! O zaman Lidji Ya
su Habeş imparatoru idi ve müs -
lüman oluyordu. Bu Arabistam Ha 
beşistana bağlamak ve bir milyon 
kişilik bir Ha beş- ordusile İngiliz 
Sudanı üzerine yüriimek için 
en güzel bir fırsattı. Von Mililer 
zeki bir adamdı. lşi kavradı. Hiç 
tereddüt etmeden Lidji Y asuya 
gö~eğe gitti. Hemen Habeşis
tanr AJ.m,anya~ bağla"1ftk- için a· 
ralannda anlaştılar. Işte o zaman 
peygamberimizin bayrağı Rahe -
şistan üzerinde dalgalanacaktı. 
Ne yazık ki, İngilizlere dayanan 
Ras Taf ari ayaklandı ve krallar 
kralı olarak bitaraf kalmayı kabul 
etti. Habeşlilcrle İngilizlerin uOSt 

luğu buradan başlıyor. 
- Demek ki, V on Müller bu 

işte mağlfıp oldu? 
- Hayn·, o bütün tayf alanru 

toplıyarak Yemene ve Hicaza git
ti. Araplaıı Alman ittifakına so . 
kacaktı. Ne çalıştı, bilseniz! Eğer 
Lavrens orada propağandalanm 
yapmamış olsaydı, bugün Habeşli 
lerle elelc tutuşmuş olacaktık. 

Kim bilir, belki de bu zaferden he 
nüz pek uzakta değiliz. Habeşli
ler nihayet, beyaz tehlikeye karşı 
renklilerin birleşmesi lazımgeldi
ğini anlamışlardır .. Bunun için bi 
zim yardımımızı kabul ediyorlar. 

Bu konuşma, bana, ttalyanlann 
casus teşkilatında bulunan bir za
bitin bu sözlerini hatırlattı: "Bü 
tün Arabistan kıyılan harp leva -
zımiyle doludur. Habeşistana sev 
ki için Almanyanm bir işaretini 
bekliyorlar.,, 

Mehmet bini Yusuf bana veda 
etmezden evvel gizliliğe bürün -
müş bir hareketle yerinden fırla
dı. Burnusunu açarak, Von Mülle. 
rin ölmezden önce kendisine ver
diği ve göğsünde taşıdığı demir 
salip nişanını gösterdi. 

( Arkaaı uar) 

~utbol hakem komitası 
Futbol federaayonu lıakem komi • 

lesi başkanlığından: 

Komitemiz, bazı acele işlerin müz.a· 
kereci için bu ayın on ikinci salı gii 
nU saat altıda dördüncü Vakıf ha -
mnda federasyonlar merkezinde top -
)anacağından azanın bu toplantıya 
bchemahal gelmeleri rica olunur. 

Vah şice bir harp 
~-------------~~~------~~~~--~~ 

Makalle şehri g·ece 
Habeşlerde, gündüz boş . ! 

Şiddetli yağmur yolları bozuyor ve bir çok ltalyan askeri 
tüfeği bırakıp kazmaya sarılıyor 

Adisababa, 7 (A.A.) - Röy- lelerin dehalet ettikleri haber ve· 
ter ajanıı aytarından: Habe§ o - rilmektedir. 
toritelerinin iddiaıına göre, Ha - Uçakların büyük bir faaliyet 
bet kıtaları geceleyin Makalleyi gösterdikleri Somali cephesinde · 
itgal etmekte, gündüzün de ltal· ki süel hareketler devam etmek -
yan hava hücumlarından kurtul - tedir. 
mak için botaltmaktadırlar. MAKALLE HALKI, BEY AZ 

Adisababa, 7 (A.A.) - Reu • BAYRAKLARLA lTAL YANLA · 
ter ajansı aytarından: Resmi Ha- RI BEKLiYORMUŞ 
bet çevenlerinin bildirdiğine gö • Adigrat, 7 (A.A.) - Stefani 
re, Makalle'nin §İmal ve timali ajan11 bildiriyor: İtalyanlara de • 
ıarkisinde vahıiyane bir muhare· halet eden Degiac Uoldegandel, 
be cereyan etmektedir. ltalyanlar, Aga.me bölgesi ıeflerini yalnız tes 
dün alqam şehrin 11 mil yakmm· lim olmaya değil, fakat ayni za -
daki tepelere vamııılar ve gece • manda lta1yan kuvvetlerinin irti • 
leyin Tigre çeteleri tarafmdan batma yardım etmeğe, ilerleyiıle
mevzilerinden püskürtülmüıler • rini kolaylaıt.umaya davet eden 
dir. bir bildiriğ yaymıftır. 

Bu çeteler, Raı Seyum ve Raı Houıien'den bildirildiğine gö· 
Kaısa kuvvetlerine menıuptur. Bu re, İtalyan uçaklan Sioa bölgesi son 
sabah ıafakla beraber, İtalyanlar larmda bulunan Antlo köyü ile Aı 
ileri hareketlerine yeniden batla- cianghei gölü ve Amba Alagui ci
mıılar, Habeıler de mukavemet vannda ketif uçuılan yapmıılar
göstermeden çekilmiılerdir. Reı • dır. 
mi çevenlerin söylediğine göre, Bu uçuılar ıırumda uçman • 
Habeşler, gece olur olmaz, muka- lar, takriben 5.000 kitilik bir ıü • 
bil taarruza geçeceklerdir. el toplanma ile bir kervan ve geri 
SUNGU SÜNGÜYE BiR HARP çekilmekte olan bir çok asker ile 

G 1 
levaznn yüklü katırlar gönnütler 

Aamara, 7 (A.A.) - enera dir. 
Mara vinya kolorduıunun Salakla • Dün sabah Makalle9y .çok tenha 
.a'yı it1r•I. e7Jedili ~yft • ..edi&mek.. görünmekte idi. Öğleden •onra 
tedir. Bu 1!8'.al keyfıyetı, ltaly.~n· havalanan uçaklar, Adra Mariam 
ların cepheyı daraltmak ve dut • kilisesi meydanında banş itareti 
mam henüz insan ayağı baımamıt olarak yere yayılm.ıı bir beyaz ya· 
olan Addiabo bölgesini tahliyeye tak çarıafı görmüşlerdir. Habet 
mecbur etmek niyetinde oJduk1arı kuvvetleri şehri tahliye etmiıler
nı gösteriyor. Akıumdan Salakla- dir. 
vaya da doğru giden yol, Maimam 
iıtikametinde uzanarak Addiabo· 
da Takkaze ıuyuna ulaşmaktadır. 

Öbür yandan, albay Marroni'· 
nin kumandasındaki yerli kuvvet · 
lerle, Ras Guksanın yardımcı kuv· 
vetleri Makalle yolu üzerinde ö • 
nem!i bir dörtyol ağzını tubnU§ • 

lardır. Dankali ve Santini kolları 
burada yerle§eceklerdir. 

Nihayet, İtalyanlar Hauıien'in 
cenubi garbiıindeki bir toprak par 
çaıını ele geçirmek maksadile gö· 
gilıgöğüıe ve ıüngü süngüye so -
nuçlanan bir muharebe neti~sin· 
de öne~li bir Habeı kuvvetini al· 
tetmiılerdir. 

Habeşlerin zayiatı, mühimdir. 
ltalyanlardan iki subay, ile 10 as 
ker yaralanmış, yerli erbaşlardan 
ikisi de ölmüştür. 

1 tRlyan uçakları, Makallede Şoa 
kuvvetlerinin bulunduğunu gör · 
müşlerdir. 

ROMANIN RESMi BtLDIRl(lt 

Roma, 7 (A.A.) - Resmi bil· 
diriğtir: 

Bu haberler, dün gece bir ke · 
tif hareketi yapmakta olup Makal 
leye kadar sokulduklan söylenen 
ltatyan karakollan tarafından le" 
yit edilmittir. Şehir halkı, beya3 
bayraklarla ltalyanlan beklemek 
te idi. 

Adisababa, 7 (A.A.) - lmpa· 
rator ve bakanlar huzurunda iza -
hat veren Bay Tecle Hawariate, 1-
talyaıt - Habeı anlatmazlığı ile 
ıonuçlanan son hadiseleri tahliJ 
etmiştir. 

Bay Hawariate, büyük uluslar 
diplomasisinin gidiş ve aksülamel 
lerini izah etmit ve bundan son -
ra İtalyan hareketlerini takbih et· 
mİftir. 

imparatorun, bir Rus süel oku -
lunda tahsil ebniş ve büyük bir 
prestiji olan Bay Hawariate'nin 
itaretlerine göre hareket edeceği 
sanılmaktadır. 

Bazı kimseler, Tecle Hawaria
te'nin genel kurmay şefi olması 
ihtimalini ileri sürmektedirler. 
lT AL YAN ASKERLERi TUFE(lt 
BIRAKIP KAZMAYA SARILI· 

YORLAR 

Asmara, 7 (A.A.) - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

General dö Bono, ltalyan kuv · 
vetlerinin bu ıabah şafak söker -
ken bütÜn cephe üzerinde yürü · 
yüılerine devam ettiklerini telgraf 
la bildirmiıtir. 

Yerli kolordu Gondi dağı üze· 
rinde bir Habeş kıtası ile çarpı · 
şarak dağılmıştır. İki ltalyan su
bayı ile 10 yerli asker yaralanmıf, 
iki asker de ölmüştür. 

Son yağmurlar İtalyan ilerile· 
yİ§İnİ güçlettirmiştir. Asker, bü -
yük bir faaliyetle çalışan istihkam 1 

bölüklerine yardım etmek için tü
feği bırakıp kazmaya sarılmak · 
tadırlar. 

ikinci kolordu, Aksum batısın· 
da bulunan Selachava'yı işgal et
mittir. 

Doğu Tigresinde bir çok kabi· 

• 
Bu bir iki günlük kısa durak -j 

lama devresinde istihkam bölük · ı 
leri su depoları ve telefon tesisa-

1
1 

tı yapmıştır. 

Maka ile etraf mdaki süel hare
ketler devam etmektedir. 

Ras Gou.lua'nın kolu çok müsa
it bir mevkide yer alm11 bulun • 
maktadır. 

Tianeı gazetesinin Adig1'at ay • 
tarının öğrendiğine söre, Makal
lenin güneyinde çekilmekte olan 
Habeı kuvvetleri, ltalyanlarm 
muhtemel bir ilerleyitini mütkül· 
Ieıtimıek için bütün hayvanlan 
ve hububatı reri almağa çalıpn&k 
tadırlar. 

"Kontinantal T elegraph Union,, 
aytarmm öğrendiğine ıöre, hal • 
kın hayvan iıtirdadma mani ol • 
duğu MakaUe bölgesinde ciddi ha 
diaeler çıkmııtır. Bu bölıede 'nl' 

kubulan çarpıflllalarda ölenler ve 
yaralananlar o1muttur. 

Süel durum dün §U tekli gös • 
termekte idi: 

Birinci uluaal ve birinci yerli 
kolordulan Uozoro hattmm öte • 
ıinde bulunmakta idiler. 

Sağ cenahm merkez bölgesin -
de kuvvetli mevki almıt olan yer· 
li kolordu bulunduğu noktala.Tın 
civannda bulunan yüksekliklerde 
keıif hareketlerinde bulunmakta· 
dır. 

Adua bölBe•inde bulunan 21 
nisan fırkası, 'Gavinana fırkası · 
nın ikinci alayı ve ihtiyat kuvvet
leri, komutanlıkça tasarlanan ha
reketlerde bulunmaktadırlar. 

AJağı doğu vadisinde bulunan 
Dankali kolu, Makalleye doğru yü 
rüyen kuvvetlerin duraklamaıtn -
dan istifade ederek bunların hat • 
tına eriımek için ileri hareketini 
çabuklattırmaktadır. 

ihtiaaa mahkemelerinde 

Takas yolsuzluğu 
8 nci ihiaas mahkemesi mintak 

ha.kimliğinde tetkikine devam e • 
dilen 3500 kiloluk takas yolamlu
ğu evrakmn yakmda bitirilm•i 
ve 15 güne kadar duruşmaya bat 
lanma.sı muhtemeldir. 

Brageriga beraat etti 
Elefteryadi.s vapur acenteıinin 

Brageriya vapuruna 3700 kilo p.· 
zolin yüklenildiği halde Çubuklu 
gümrük dcpoaunda bO§&ltıldığı za. 
man 300 kilo fazla gazolin çrktığı 
görülmüı ve memur 8 nci ihtisas 
hakyerine verilmiıti. Bu husus
ta yapılan duruşmalar dün bitmiş. 
fazla mikdarın vapur temizleme 
borularında kalan sudan olduğu 
anlaşılarak acentenin beraatino 
karar verilmiştir. 

Eroinci Melahat 
tedavi görecek 
Eroin içmek ve ıatmaktan suç -

lu Melahat, Adil Raufun duruşma 
lan dün 8 nci ihtisas hakyerinde 
hitirilmiıtir. Meli.halin 8 ay müd· 
detle 133 lira para cezası ödeme • 
sine ve eroin müp:telft.ıı olduğu ~n
laşıldığmdan da 6 ay hastahanede 
tedavisine, diğer suçlulardan Ra
uf ile Adilin de beraatlerine ka • 
rar verilmiştir 
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Zecri tedbirlerden Baukanın buğday
ları çıkarılıyor HYH~nn çıtan ~ıynlei ı 

Bu Avcılar ne iyi adamlardır. Şevki susmuştu. Arkadaşlardan 
Oy le hikayeler anlatırlar ki, insan biri dedi ki: 
saatlel'ce dinlese yine bıkmaz. Bu - Çok iyi uydurdun, cidden bir 
akşam sıra Şevkinin idi. hikaye. Ama nasıl bitireceksin? 

- Benim anlatacaklannu dinle Hayaletin başına gerçekten bir 
mek için çok fena bir a~c:.am seç şeyle vurduğuna bizi inandırabi -
tiniz. Eh ne yapalnn? Taliinize lecek misin? 

küsün. - Söylediğim hiç de yalan de-
Diyerek söze başladı: ğildir. Hayalet bana bir şeyle vur· 
- Hayalet yine böyle bir ak - muş ve gerçekten vurmuştu. Ken

şam görünmüştü. Aman yarabbi dime geldiğim zaman, beni yata -
nası ölmemiştim? Hala hayret e- ğa yatırmış olan arkadaşlarımı 
diyorum. Siz de hikayemi işittik- yanımda gördüm. Tedavime çalı
ten sonra benim kadar hayrete dü şryorlardr. 

şeceksiniz. Bakmız anlatayım: Ben vataktan fırlamak istiyor, 
Kala gibi, eski fakat ahşap bir mütem~rliyen "Hayalet, hayalet! 

konakta idim. tçinde kimseler 0 - t~te orada, ayna içinde .•. ,, diyor • 
turmuyôrdu. BurMı yalnz 0 taraf- dum. Onlar beni teskine ve yatır -
larda dolaşan ve geciken avcıla - maya uğr aşıyorlardı. Birisi: 
ra sığmficak bir yer olmuştu. Şu -

nu da ~yliyeyim ki, evin dahili, ha - Canım biraz sükılnet bul, ba 
riet manzaram bana pek de hoş şından yaralısın. Kalın sopa ile 
görtinmemiş, iyi bir fikir verme - yaralandın. Pek ağır değil ama, 
rnişti. Sonuna gelmezden evvel tehlikeli olabilirdi. 
hüküm vennek doğru olmamakla Deyince dehşetle yüzüne baktım 
beraber, o akşam kendi hayalle - ve bağırdım. 
rime mahkftm olduğumu da şim . - Kalın bir sopa ile mi? De -
diden bildirmeliyim. mek ki hayalet beni yaraladı. 

Gece yansını geçmişti. Oteki - Dur canım telaş etme. Bere-
avcı arkadaşların artık yatmak ket versin ki bağırdığım işittik de 
zamanı geldiğine karar verdik her hemen imdadına koştuk. Fakat e 
birimiz odalarımıza çekildik. Be- rnln ol, seni yaralıyan hayalet de
nim odam soğuk, rütObetli, hüzün- ğildi. Bu, canlı, etli, kemikli biri 
lü ve çok geniş idi. O kadar ki, idi. Daha gündüzden buraya sak
elimde tittiyen mumun alevi ka · lanan ve seni soymak ve lüzum 
ranlığm içinde bir delik gibi gö- görünce öldürmek isteyen bir hır
rünüyordu. sız, bir serseri idi. Onu aynadan 

Kapının anahtanru iki defa çe- çıkmış zannetmenin sebebi de şu 
virdim. Bu ihtiyatım, bir takım dur. O arkandan geliyorken ha • 

Ieveze \•e alaycıların, muhakkak yali aynaya aksediyordu! 
hayaletin geleceğini temin ettik - ------------
}erinden dolayı değildi. Çünkü U usal kıyafet balosu 
benim kapıyı iyice kapamış olma
mın hayalete bir tesiri dokunma -
yacağmı pek ala bilirdim. Odanın 
bu vahşi manzarasını görünce: 

- Hakikaten burası tekin değil 
miş! 

Diye mınldandm. Biraz dola · 
şayım dedim. Döşeme ayağımin 
altında gıcırdıyordu. Eski bir ay
nanın önünde durdum. Bunun sı
n hemen de bütün dökülmüş gi . 

Çocuk esirgeme kurumu genel mer
kezi tarafından her yıl verilmekte o · 
lan ulusal kıyafet balosu bu yıl da 
7 ilk kanun cumartesi günü akşamı 
nrilecektir. 

Bu balonun çok zengin ve neşe~t ol
ması için şimdiden çalışmalara baş • 

lanmıştrr. 

Balo gecesi bayanlar ve baylar a · 
rasında kıyafet birincisi sesilecektir. 

Birincilik kazananlara kıymetli he 
biydi. Benim aksim bir hayal gibi diyeler nrilecektir. 
görünüyordu. Artık bozulmU§ o - ------------
lan filaim, aynanın içinde belir • iu.,nııuı Belediqni 

siz bir takım şeyler görmeye baş- $ehir1i'yatrosu Bu ak,am saat 
20 de 

lamıştı. Artık doğru dürüst düşü- llf lf lllllf lf lf 
nemiyor, bir makine gibi hareket 

ediyordum. Elimdeki şamedam il ili Tohum 
konsolun üzerine koydum. Ayna-
nın karşısına eski bir koltuk çeke m azan: Necip Fazıl 
rek oturdum. Aklım, fikrim hep 

görünecek hayalette idi. "Aynada 
görülen bu mühim şekiller can . 
!anacak mı? Hayalet aynadan mı 
çıkacak?,, Diyordum. 

Gözümü oradan bir türlü ayıra 
mıyordum. Birdenbire bir çehre -
nin parlak ve ateşli gözlerile ka • 
ranlığm içinden çıkarak ayna i
çinde yavaş yavaş ilerilediğini ,gör 
meyim mi? Gayri ihtiyari içm -

den bir ses çıkıverdi. Onu dudak
larımla zabtettim. Tir tir titriyor· 

dum. Bu çehre ateşli gözlerini ba
na dikmişti. Adım adntl ilerile -
yerek bana, aynadaki şeklime de -

111111111 
Kısakürek 

FRANSIZ TiYATROSU 

SÜREYYA 
Opereti 

Bu aktanJ 20,30 da 
Cumartesi, pazar matine 16 da 

BAY- BAYAN 
Büyük Operet 

Yazanlar: Mahmut Yesari ve Necdet 
Rüştü. Müzik: Sezai ve Sey -
fettil' Asaf. Gişe gündüz açıktır. Te -
lef on: 41819 

11 Sonteşrin Pazart~i akşamı .. 
HALK OPERETiNiN 

Kunıluş galaJ1ı ıilrprlılerl. 
ğil, doğrudan doğruya bana geli - ------------
yordu. Bir an içinde elini başı - Naşit - Ertuğrul Sadi 
mm üzeıinde havaya kaldırdığı · Şehzadebllfı TURAN Tiyatrosunda 

m ve şiddetle indirdiğini gördüm. Bu gece saat 20.3a <1 n 
Kendimi tutamadım, içimden miit cumartesi, pazar 
hiş bir ses çıktı. Ayni dakikada ka matine 15 te 

HiSSEi ŞAIA 
fama bir şeyin şiddetle çarptığım Meşhur vodvil 3 perd, 
hlıEettim. İşte o kadar. Ondan son Yakında: HAl\lLET 
ra bir hiçlik içine süıiiklenerek 
kendimi gaybettim. 

Her tarafa tramvay 
Telefon: 221Z7 

(Oatyam birincide) 
Bay Muhlisin buğday ihtikarr 

na kartı iıaret ettiği tedbirler pi • 
yasada çok ani Lesir bırakmıf, ve 
dündenberi bonada fiatlerde düş· 
künlük baılamıttır. 

Borsada salihiyettar bir zat, 
son buiday vaziyeti hakkında fU 
izahatı vermektedir: 

- " Bir iki gündenberi Ana -
doludan fazla mal gelmektedir. 
Birkaç gündenberi fiatlerin yijk • 
selitindeki sebepler arasında A · 
nadoludan az :nal gelmesini de 
gösterebiliriz.,, 

Tanm Bakanı tarafından ihti 
kara kartı dışardan buğday getif" 
mek işaretinin piyuada bilhana 
ihtikar yapanla · üzerinde tesir 
yaptığına şüphe } oktur ,, 

Dün borsada yumu,ak buğday 
fiati on kuru9 Ü.1.~rinde durmuf · 
tm. Bir iki gün evvel 10 kuruş 35 
paraya çıkmıttı. Dün btanbula 
Trakya ve Anadoludan 1000 ton 
bufday gelmittir. Dıtarda bui · 
day fiatleri pek ucuzdur Ticaret 
borsasına gelen telgraflara göre, 
Liverpol borsasında yumUJ&k buğ 
dayın bizim para ile kilcsu 4 ku 
nııtur. iç piyasada ihtikir devam 
edecek oluna, Tarım hakanhiı · 
nın dütündüğü gibi, dıprdan u • 
cuz buiday getirtmek ıuretiy le iç 

piyasadaki fiyatleri indirmek kabiıl 
dir, bununla beraber buğday pi -
yasasındaki dünkü vaziyete gö • 
re böyle bir tedbjrin tatbikine ih 
tiyaç görülmeyeceği ıamlıyor. 

kaçanlara karşı 
Petrol üzerine ambargo koymanın 

zorluğu ileri sürülüyor 
-------- dl~ 

oldu~ 
Londra, 7 (Kurun) - ltalyaya 

petrol ihracının Jurdur.Jlması için 
bü)ük kumpanvaıarca bir hare -
ket yapıldığına inanumamakta • 
dır. Bu takdirde ticaret küçük 
kumpanyaların eline Jt'çecektir. 
Umumi kanaate göre ancak fi 
nanıal bir tazyik petrol · hracatınT 
dur durabilecektir 

Nevyork, 7 (KurunJ - Nev 
york Herald Britün gaz.etesi pet • 
rol ambargosunun bita ·aflık "ıya· 
saaının bırakılması demek olaca 
ğını yazmakta, l:.öyle oir hareke · 
tin ltalyaya kar, . Kesin l-ir ta2yik 
hat eketinden ba@ka bir şey ola 
cağını tahmin etmenin zorluğun 
dan bahsetmektedir. 
iT AL YADA ZFCRI 1 EDBIR 
LER ALANLARLA SPOR MO 
NASEBETLERl YASAK EDIJ.D! 

Roma, 7 (Kuıun) - Jtalya ile 
zecri tedbirler tatbik eden m~m • 
leketler arasınd!l her türlü ~por 
münasebetleri yasak edilmi§tir. 
Bı.ı hafta Paristf! yapılaaık Avru• 
pa Halter müsabakalarıı.a giril · 
miyecektir. At kotuları program· 
tarından her tüT"ıÜ lngılizce tabir• 
ler kaldırılmıtr. Milanodaki at 
kotusu da yasak edilmiıtir. 

AMERiKA DlŞ BAı<ANININ 

nüniyet menf aatJerine 
olduğu kadar yc:rdım 

anlatmııtır. ,ı. 
Dıt bakanı atıl bir ciufUlll aft' 

mayıp nüfuz kullanılırsa tı.r otJ 
tinin önüne geçilmek veY• ._. 
zayifletmek mümkün -:>ldu~ 
naatindedir. ~ 

PAKTA RiAYETSiZLiK El't) 
DEVLETLERE KANUN 

MUKABELE ETMELi . 
Moskova, 7 (Kurun) .- Ul~ 

lar sosyetesi irtibat konıitet1 ~ kararını tefsir eden Jourıı~. 
Moskovo gazete i föyle celil 
dir: .,. 

- " Sosyete nüfuzunun dl uif 
• - kolltY mı soıyetenın yapacagı ~ 

hareketin inkifatına bağudır· lf 
ni zamanda bazı üyelerir •0 •1 ~. 
ye sadakatlerine ne derf'ceye ıJ 
dar itimat edileJileceği rnetl f1" 
de mevzuubahstiı. Sosy~te ~~ 
bu "kaçaklar,, meselesi ile bı. Jt . ~tl.,.,.. 
sa meşğul olmak mecounf 
kalacaktır.,, \fi 

MISIRDA ÖRFi iDARE · 
iLAN EDiLECEK? ·tO 

Şehir Meclisi bugiin ıaat on Nevyork, 7 (Kurun) - Dış ir 
dörtte toplanac&k, encümenler 

SÖYLEVİ 

Kahire, 7 (Kurun.) - .1'•P't1Jl' 
li.syonlar zecri tedbırlenn ta " 
kine ciddi birer enıel olırı•~~ 
Kapitüli.ayonla .. tarafından ı.,.-' 
nan yabancı tacırler satıtdirll'' 
aerbeıtçe devam etmekte tJit 
Ancak örfi ida·e tecim ıer~ .;ı 
lerinin önüne geçebilecekt•'· ~ 
bakanlar komit,,si bu itle uf:' 

leri bakanı raJyoda bir söyle~· den gelen evrak. müzakere ede • 
vermif, Amerika politikasının cektir. 

Vali ve beleaiye reisi Bay Mu harbe katılmaktan çekinmek ar · 
ı aıulusal hüsnüniyetine ve bu hüs yor. , · · / 

bittin OstünC:lağ . geçen <"t se, aza ------------~-:-::---::--::--:::-:--::----r 
dan Bay Refik Ahmet Sevengil JnhisarJann iştirak ettiği Namık lsmailin hatır•'' 
tarafından ekmek meselesi hak . 
kında verilen takrire ce\'ap vere' sergiler rını anmak içın ı,r 
cektir. inhisarlar idaresinin son yıllar Bu yıl içinde ölen güzel _,~' 

Dün bir kısmı ekmekçiler bele· içerisinde memleket dıtında itti • Iar akademisi direktörü BaY .Jı r 
diyede ekonomi direktörünün yo. ro.k ettiği aergilerin ao.yıaı dokuzu 1 mık lsmailin batın.•<?' ~nJll ......... 
nında bir toplantı yapar&k ikinci bulmut ve bu sergilere ittirakten zere akademililer yarn1k1 c: ~ 
nevi ekmek meıelesini görütmüt· önemli neticeler elde edilmif, si · tesi gu .. nü akademinin konf w 

i'' lerdir. pariıler alınmıştır. salonunda bir toplantı yapll1• 
ikinci nevi ~kmek hakkında İnhisarlar idaresinin İftirak et· d 

k rarla9tırm19lar ır. . t..'ı' belediyenin incelemesı henüz so - tiği sergi ve panayırların mer ez· t ıı 17r 

1 b b ı d. Ba · M'IA p Bu toplantıya memleke 1 ,..k' ns ermemiştir. Bununa era er leri fU yer er ı: rı, ı ano, a· .. teP'" 
tatbikatı esnasında bazı fırıncıla· ris, Budapette, Selinik, Lozan; tün aan'at mensupları ve IJl\l fi'' 
rın yolsuzluklarct. sapmaları, mı- Bal; Telaviv ve arııuluaal Brük · kirler çağırılmııtır. Merhuıll ,_-'' 
sır ununun ucuzca ve kafi miktar ıel sergisi... mık lımailin hayatından ye di~ 
da temin edilmesinin gü;lüğü gi• idare, memleket içindede, An· atından bahsedilecek ve ke11 ~ • 
b·1 endı' .. eler ikinci nevi ekmeg~in kara sergisi evine, yerli mallar ser d' ırılar 

'S' tanıyan e ıp ve re11a 
rıkarılmamuı ihtimalini kuvvet . giıine, lzmir 9 eylul sergisine, akl d 
:ç ralarmı anlatac ar ır ~ ../ lendirmektedir. Rundan başka zi . Konya, Samsun, Buna ve diğer ~~ 
raat bankasının çiyanya buğday mevkilerdeki sergilere ittirak et·t 

d l K Kısa Haberi! çıkaracağı hakkında r anm baka· ı eksuretile halka ken i ma mı tanıt LL _ ~- ",, 
nının beyanatı da buğdC\~ fiatinin maktan geri kalrnamııtır. Bundan dan gele .t 

Av derileri - Avrupa .-ı.jd' indirilmesi noktasından mühim ba&ka Fransız, İngiliz, Alman, ı . 1 rl uıeı-• Ar 
.,. berlere göre, av deri e 'J .. 

löıülmektedir. talya, Macar, Arap, lıpanyol dil· H aaburl•_~f 
b b muamele durgundur. a 9fr. Buğday fiatinin yakın bir za · lerinde on binlerce el kita ı aı · kiyeden gönderilmiş tilki ve ,..,.~ 

manda dü•mesi "k'artısınc~a halkın tınlıp bütün dünyaya dağıtılmıf, BUJlllll 
.,. derileri satılamamıştır. 

gene eskisi gibi ekmeğ; 9 - 1 O iyi neticeler almmııtır. f la radıt· . _Af· 
derilere istenen az pa ı..-::_lif kuruşa ~i~eh!lece~i de aı\laııldı - ltalya kralının doğum Bir yardım - Mattepe oku ,.... 

ğmdan ıkıncı nevı ekmek çıkarıl fd- - .. dakı" yoksul f'ftCuklar için JJaişdf '• gd 
w d'l kt d' yı onumu r • 

mıyacagı zanne ı me e ır. Celal Bayar yüz lira verJll 'ff fi 
UBE ERE ltalya kralının yıl dönümü ol· Jd&s 

ZIRAA T BANKASI Ş L para ile yoksul çocuklara 
ı ması dolayıaile, önümüzdeki pa · -M' 

EMiR VERD ire alınacaktır. 1f1"" 
Ankara, 7 (Telefonlıt) - Ta 

rım bakanı Muhlis Erkmenin ek · 
mek meselesi etrafında Anadolu 
Ajansına yaptığı diyevd~ Ziraat 
bankuı ambarlarında bulunan 
buğdayların da piyasayct. çıkarrla· 
cağını söylemesi üzerine Ziraa • 
bankası genel :lirektöri! Kemal 
Zaimle konuıtum Kf!mal Zaim 
bana: 

" - Banka depolanndaki buğ

zarteai günü on bir buçukta Bey · • Esnaf bankasında tasfiye ,..ı t' 
oğlundaki Sent Antuvan kiliseain· • k . ba_a.. .. r.111 Y .Jtd' 

ugraşan omı.syon, ...- • ..ı..- pr de ruhani bir i.yin yapılacaktır. ...-- ~ 
tane caddesindeki binasın• dtlifdfl"' 

1 Qetenler, Gidenler 1 
Framız elçisi - Şehrimizde bulu

nan Fransız elçisi bay Kamerer ve re
fikası yakında Beruta gideceklerdir. 

Elçi Ye refikasr, Beratta Fransrz 
şark kuTI·etlerf kumandanı general 
Ilusinger'in _yanındaki kızlannı görme 

tinden çok pahalı bularak , 
ğe karar vermiştir. ı;oflJllllf 

• Kanalizasyon sosyetesi 1.-cl~ •111de _,-deki ay zarfında TaksJ d-*11' ,f 
karşısında bir yeraltı ab .. 01 .... Jstall" - .,f11• yapacaktır. Bununla ı-c:P~ , 
ri abdesthaneler ikileşndl 0 

0 
,,111. 

r1111J11 ~4" 
ğe gitmektedirler. 

cl ayların piycua y::ı çıkarıl mcuı iç: 11 ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
"' Noterlerin adliye ,jC ..,... ..litl' 

rından aldıkları bey'iyeY:ıetfıtc1' ~ 
mi kazançları beyannaJll ~ .,,,alaktıdar ba~ka fUbelerine e -

mir rJerildi,, dedi 
Öğrendiğime göre banka am · 

barlarında bir senehlc ihtıyac1 

kat tılıyacak bujaay bulanmakta 
dır. 

termeleri finans bak&JllıiJll 
edilml§tir. 



l J'abancı memleketler postası 1 

Yol ne demek olduğu 
bilinmiyen memleket 

lSTANBUL - 18: PIA.k neorlyatı. 19: MU 
ztk lejer, 19,SO: Konferana. Ordu say1avı Se· 
Um Sırn Tarcan. 20: Bayan Ateş. Şan. pi· 
yaııo retakaWe. 20,SO Stüdyo orkestrası. 21, 
radyo cu ve tango gruplan. 21,35: Son ha· 

7 - KURUN 8 II. TEŞRiN t9:t· ~ 

Iran General Konsolosluğundan: 
lran tabaasına mahsus mühim ilan 

&ia&calle yollarında Italyan 
çektiği büyük zorluklar 

berler. Borsalar. 21,60: Maytatro Goldenberg 

k t 1 ı nl n ld&reainde koro heyeU. ) a a,- BOKREŞ - 13: Duyumlar, 13,0:S: Mot -

ıran tabaumdan sene! §em5lnln 1284, 128:5, 1286, 1257 ve 1288 senelerine mtisa
dit 1905, 1906, 1907, 1908 ve 1909 11eneleri doğumlulıı.n ptwlr ı;UnU 10 Ur.inci teşrin, 

1289 ve 1290 aenelertne mlla&dlf 1910 ve 1911 seneleri doğumlulan pazıırtesf gilnU 
ıı lklncl teıırtn. 1291 ve 1292 senelerine mUsadif 1912 ve 1913 seneleri doğumlulnn 
salı stınU 12 tklnc:l teşrin ve keza 1293 ve l2S. senelerine müsadlf 1914 ve l9Hi se· 
neleri dofUmlularmın çarşamba gUnU 13 ikinci teşrin 1935 aıı.bahlc,>in saat 8 den 12 
ye kadar lran hUvlyet varakaları ve pasaportları ile lran General konsolatosuncla 
ıabatı vUcut eylemeleri !Uzumu kemali ehemmiyetle blldirillr. lcabet etmlycn'er ka 
nunen mes'ul tutulacaktır. 

Mat... razete-inin özel aytan 
"-te.ine Eritreden tayyare ile 
~ili bir melctüpta İtafyan-

JOMuda çekeceği miqkilib 
~dır. Aytar diyor ki: 
. Tepinevvelin üçündenberi bi -
~~ kolorduca,Habeşlilerin mun 
""Q.m kuvvetler taraf ndan boşal
tılnuş olan yerlerde olduğu gibi 
~akaııe üzerine yapılan bu yürii· 
~ silah omuzda bir askeri gezin 
1 olacak mıdır? Guksa askerlerile 
1talyanıara iltica edip, kendi nüfu 
~sayesinde hiçbir mukavemet 
t?tıneden Makalleye gidecekleri . 
ili temin eylemesi üzerine buna i· 
tlanrnak Iaznngelecekdir. 

da. Fakat Habeşliler için böyle 
değildir. Maamafih İtalyanlar her 
yerden geçebilen küçük hücuma
rabalanna dayanarak bazı nokta · 
lara taarruz edebilirler. Yeni ge
tirilmiş olan bu arabalarla bera -
her elli metre uzakta otuz metro · 
luk bir sahayı ateş içinde bırakan 
alev atıcı makineler de gelmiştir. 

lm paratof askerlerini Makalle 
üzerine sevkedecek midir? Yok -
sa ordusunu zarara uğratmyarak 
kendisi için münasip zamanı bek
liyecek midir? Haile Seliısiye ma 

bir bir adamdır. Memleketi iyi ta. 
nır. Düşmanına levazım, benzin, 
para ve Masuadan Makalleye ve 
daha aşağılara kamyonlarla sevke 
dilen bitkin askerlerin ne büyük 

sot ork.truL 13,1515: Kon.eerln .Urelf, Du -
yuml&r. Kouerl.n lltlrelf. 18: radyo Alon 
orkeııtruı. 19: Sözler. 19,20: Komerin sUre· 
lf. 20: Duyumlar. 20,15: Pllk. 20,35: Opera
dan traunıtqon. 23,415: Duyumlar. (Yaban· 
cılara). 

VARŞOVA - 17,UI: Orkeatra konaerl. 
17,46: 8&ler. 18,20: Solfatlert.n prkılı kon.se
rt. 18,40: Sözler. 19: Pllıt. 19,30: Sözler. 19, 
46: P!Ak, sözler. 21: Monolog, 21,10: '.La 
Serva Pardrone" operası. 22~: Piyano, Ke· 
maıı. 23,20: Dans . 

BUDA.PEŞTE - 18,30: Caz, 19: Spor, 
derı. 19,4:5: YWuıek müzlk. okulunun konse· 
rf. 20,150: Söylev. 21,20: Orkestra. 22,45: du· 
yumlar. 23,10: Plftk. 24,10: Macar mUzfğl. 

V!YANA - 18,30: Keman konseri, söz· 
Jer. 19,3:5: PlA.k ve söz ne Atına ııokaklarmı 
tuvtr. 20: Duyumlar. 20,10: tnusal servla. 
20,30: PJAk. 21,3:5: Dağınık insanlar. 21,45: 
Senfonik konser. 23, Duyumlar. 23,10: Eğ • 
lencell müzlk. 23,40: Sorgu, cevap. 24,0:S: 
Koruıertn süreği. 24,4:5: Daruı. 

MüNtH - 18, radyo orkestram. 19,30: 
Sözler. 19,30: Oda mUzfğl. 21: Duyumlar. 21, 
10: Akoam mUzfğl. 23: Duyumlar. 23,2:5: 
Spor. 24: Senfonik konser. 

BRESLAU 18: Baftt mtlzlk. 19,30: ebz 
Jer. 20: Halk ıarkılan. 21 Kısa duyumlar, 
21,10 Mtınlhten r!5le. 23 duyumlar, 23,30: Ge-
ce müzlğl.. 

._ ________________________ . 
Jstanbul 7 inci icra Memur uğundan : 

Emniyet Sandığına 
(550) lira mukabıliııde birinci derecede ipotekli olup paraya 

çevrilmesine karar verilen ve t&mamına (1510) lir~ kıym~ '?di.- edi: 
len Beylerbeyinde Abdul!ahağa maha!lesinde eskı Rasımaga yem 
Araba caddesi sokağında eski 2 mükerrer, yeni 43, 43/1 numaralarla 
murakkam maa müıtemilit bahçeli bir evin tamamı açık aı ttmnaya 
vazedilmiıtir. 

Öyle olunca General Santini . 
ll~ sevkiyatta niçin bu kadar ge
Cıktiği de sorulabilir. Fakat bu su 
a1 ltal;rarun askerlerin enak al · 

~akda çekclikleri işidilnıemiş müş 
"'!Atı bilmemekten çıkar. İtalyan· 
~r. ~tihkam askerlerinin ve ·ame· 

1~~erınin, yol ne demek olduğu bj 
;ıuneyen bu memlekette Eritre 

zararlara mal olacağını bilir. Bu .A B O R S A A 
gün ltalyanlann dokuz bin ton ih 

1
_Y_::_ _____ --=---:=~~-y-

Arttırma p~indir. Arttırmaya İflirak edecek müfterilerin 1ay. 
meti muhammeneoin yüzde 7,5 niıbetinde pey akçeı• veya milli l»iT 
bankanın teminat mektubunu hamil olmalan icap eder. Müterakim 
vergi, tanzifat, tenviriye ve v.Juf borçları borçluya aittjr. _Arlbrma 
f&rlnamesİ 19 - 11 - 935 tarihine müaadif Salı aünil dairede ma• 
halli mabsuıuna t.alik edilecektir. Birinci artbnnuı 10 - 12 - US 
tarihine müaadif Sah sünü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra 
edilecek, birinci arttırmada bedel. kı)meti nmbammenenin ,.mde 75 
ini bulduiu takdirde üttte bırakılır. Akai takdin:le acm arttınnanm te· 
ahbüdü baki kalmak üzere arttırma on bet ıün daha temdit edilerek 
25 - 12 - 935 tarihine müaadif Çarpmba aünü aaat 14 ten 18 ya 
kadar dairede ;yapılacak ikinci arttırma neticeainde en çok arttıranm 

tiyat benzinleri vardır ve daha on 7 - 1 1 - 936 
üıtünde bınkılac.ııktır. 2004 No.lı 1cra ve Jfl&a kanumman 128 mcı 
maddesine tevfikan bakl•rı tapu aicilleriyle aabit olmıyan ipotekli · 
alacaklarla diler alikadaranm ve irtifak halda sahiplerinin bu hak 
larmı ve huıuaiyle faiz ve maaarife dair olan iddialarım ili.a tarilım• 
den itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbiteleriyle birlikte dairemi· Ududundan Adigrata kadar bin 

~~ek sarfile açılan yollar olduğu 
""'1de bu müşkilatm önüne geçile. 
:ern~ştir. Makalle istikametinde 

~raı Mai vadisini geçmeye çalı-
Ye Anticiyodan gelen İtalyan 

'8!.~rlerinin de vaziyeti aynidir. 

le: lduaya Adigrata giden ve-mu
~ ~"emetsiz bir toprak üstünde ça 
b ~!!ak yapılan yollar pek çabuk 
0ıtılmuş, tehlikeli çukurlar açıl -

:rı. bu çukurlar toz toprakla dol
t. U.~tur. Burada en çok işleyen or
~ tonajdaki kamyonlar çabukça
hk bozuluyor. llkteşrinde l\fasua 

dokuz yüz kamyon daha gel · 
~tir. Gelecek ay içinde bin iki 
b kamyon beklenmektedir. Bu 
8'esaba Suryeden satın alman he
tir.~ katırlarla develer dahil de. 

dır. 

~ZUlan yollara yeniden çakıl 
1" ~ek, asfalt dökmek için da -
iti btrçok haftalar lazımdır. Bu 
~mak bir zaruret halinde tu 
ltı'1r ktadır. Çünkü gelecek yağ-
1>ıı.~evsiminde ilk fırtına bu ya
~~ muvakkat yollan birdenbi
ıı, ltıahvedecek ve İtalyan ordusu 
hır en tabii vasıtalardan mahrum 

~kacaktır. 
l ~anın Aşangui ile Dessiye 
.. ~da üç yiiz bin askeri olduğu 
~Unlann en iyi silahlarla mü . 
lihı ea bulunduklan en yeni si . 
)or ara malik olduklan söyleni . 
~~ lfatta ellerinde gazli obüsler 
ley «l'elere vanncıya kadar he:· 
~ buıuııduğu bildiriliyor. Bunun 
Jcuı~talyanlar da tayyareye karşı 
~h ~ top getirmeye, Ma . 
._tl 1

1le. Asmarada askerleri ve a
led:· erı korumak için kimyevi 
Jaı.ch:.ler almaya mecbur olmuş · ~ 

~~ bir milyon asker 
tıu. hıleceğine balolırsa ordusu-
dllfuo~ kuvvetlendirilmiş oJ 
"etleri ı.. ... ıJ~ edilebilir. Bu kuv -
df.. ~ gönnek doğru değil -

iki bin ton beklenmektedir. impa
rator, Kızıldenizin bir limanından 
Tigreye kadar bir obusun yahut 
bir somun ekmeğin kaça mal ola
cağını hesap eder. 

Eğer askerlerini zararsız muha· 
faza edebilir ve gelecek yağmur 
mevsimine kadar beklerse, daha 
çok bozulacak olan ttalyan kam -

yonlan hiçbir iş yapamıyacak ve 
Habeşliler bir nevi z.afr kazan r 

mış ôlacaklai'dır. 

Matbaamı-ıa gelen ualer: 

Perşembe 
Perşembenin 32 inci sayısı renk 

li ve 16 sayfalı olarak çıktı. tçin· 
eıe bir çok yazılar vardır. Tavsiye 
ederiz. 

Yeni adam 
97 nci sayısı çıktı. içindekiler. Kısa 

tetkikler. lsmail Hakkı, mürteci kim 
dlr? Vlrgill, nobel, İsmail Hakkı, 

Gençlik için en bUyUk tehlikeler, SOS· 

yete haberleri. Cami. siyasa, kültür 
tetkikleri, lsmail Hakkı, tarihi nasıl 
öğrettim? izzettin Şadan, taraf gir bir 
tenkit. V. Gültekin, Mark Twain. R. 
A. Ahmet Haşim &zerinde bir görtl. 
hmaH Hakkı, ÖHiler (dram). 

ZAYi 

5 teşrinisani 935 tarihinde möhürü· 
mü kaybettim. Bu mühürle kimseye 
,·erilmiş bir senedim olmadığı gibi ye
nisini yaptırdığımdan evvelki mührlln 
hilkmü yoktur. (V. No. 10648) 

Unkapanı 31 numarada AKı Garip 

#Jm- Dün ve Y ann - ...... 
Tercüme külliyatının 4 üncü 

serisi tamamlandı 

10 kitap 520 kurut 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Ruia Ahmet Reıit 
32 Aritl.o Metaf"Wk Hilmi Ziya 
33 lıkender Haydar Rifat 
34 K..clm .. So41alizm Sabiha 

Zekeriya 
35 Demoluit Haydar Rif 
38 Dinler Tuihi Hilmi Omer 
37 Filoafi" aan'at Suad Kemal 
38 Etika Aiaoilu 
39 Heraldit Haydar Rifaı "U~lleden Habeşlilerin ilk 

~~ hattarma kadar yüz elli Mutlaka alınız ve okuyunuz 
ı_lhııJa . • bir mesafe Wlrdır. 1 lıtanbal . Ankara caddeli 

40 Rahi mucizeler Cemil ~na 

' r ıçın §İmdiki halde 8§11 -,.._ _________ ....... 
lllihnkun obnqan bir aaha -

----... ·-·ı rtDM ......... clrealerdlr .......... .. 
I! kapıuıJf ., .. ftyatlancla 

nukut 
• Londra 619, • * Vlyaıuı 28. -
• l"nyor• 
• Pırls 
• Mllbo 
• Brltw 

I 
• Atlnı 
• Cennn 
• Sofyı 

ltt\.. - * Mıdrtd 17 -
168. - * Bertin 34, -
177, - • VIQ9n !4. -
H.- • B~tt !l' -
24, - • BGkr~ ı~. -

ıı1a -· • Belırıd ~4, -

YJ, - • Yotehımı 35, -
@4, - .. Altın ç 40. -
94. - * Mecldl7e 
~,_ -- ,.eı•~Qt 

ze bildirmeleri lizmıcbr. Ahi takdirde hakları tapu aicilleriyle ıabit 
olmıyanlar aabf bedelinin paylqmumdan hariç kal·rlar. MüteH.kim 
verıi tenviriye ye tanzifiyeden ibaret olan belediye rüıumu ve vakıf 
icare;i bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malUınat al
mak iıtiyenlerin 934/8702 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahal· 
len haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anbyacakları ilan olu· 

(7013) 
11:-------~Çetrf...-;........-...---ııı;;;;;.;;~~;;.;.;;;;..;.;;;.;....;.. _______________________ ~----., 

1111111 ~11inıı11rı ıe li11111rı ııı~ıı ~ııı i~ımi Hilırı 
• Londrı 6 t 8, - * Sto\h 1 m 3.1141 
• Neryork 0.794'i • Vlyu 4..HS'I 

1 
• Parlı ıt.06 • M ıdrtd 5.8 t 90 
• Mlllao 9.7~7!1 • .Beril• l.9761 
* Brlkse 4,707!1 • Vıqnı 4,HU 
• .Atlııa. ıı.•.80'!' • Bııdapast~ U!l96 
• CIDCYre 1.4145 • Blltreş 101,1:10 
• Solyı 6$,714 - .. llelpd ~1170 

. Görülen lüzum üzerine 25 - lkincitqrin - 935 de yapılacağı 
ilin edilen 9 takım basit makas eksiltmesi ayni tartlarla 16 - Birin
cikinun - 935 Pazartesi ıünü aaat 15,30 da yapdacakbr. ( 6S21) 

• Amıttrdım 1.17 •• • Yotohımı t.7614 
1 • Prır 19,19E'4 • MostOYı 1089.tS · Devlet Demiryollanndan : 1 

ES HA M----~ıı 
1 lı Bı11taS" Q,!'o)- Tr1mny 9,-
\ Anadolu 2~.,.0 • Çlmenıo u 9. -
: Rtıı ~ 1$ Cayoa De,t. -.-
1 Slr. llıynye 15. - Şark Oeı -.-
! Mtrkerf!111tu1 !l~n Rılyı -.-
, ll. SIJortıı -,00 Şut a. ec&e -,.-

12 - 11 - 935 tarihinden itibaren, Ankara - Çankırı tenzilli 
yolcu tarifesi, Çankın - Filyos kıs mmda katedilecek meaafelere aiı 
ücretler umumi tarife üzerinden yüzde 50 tenzilatla hesap edilmek nr 
retiyle, Ankara - Filyoı kımıında ki bütün mesafelere. teı~.il edilmif 
tir. Fazla tafaili.t almak için iıtuyonlara müracaat edılebılır. (3267) 

• llomontt 11.!S Telefon -.-

-iatlkrazlar - tah vlller 
1
• ı9J3Tart Bor.I 6.~7~ Elektrik -. -

il 24,85 Tramn~ 31.70 lstanbul Milli Em1ik Müdürlüğünden : 
• _ 111 .460 Rıbtını 44 -

l1tlkrllıDıhll1 I 99 - Aaadola 1 4UO 
lrınl lıtlkruı 9ll. .Aa1dola 11 42.90 Cinı ve mevkii 
t9t8 A M ıo. Aeaclolo 111 ı.40 
Sını-Fnaranı 9'. •\tl•nstı A 4'.l'O 

Şehremininde eıki Macuncu Kurm yeni Nevbahar 
mahallesinin eıki F enaiçeıme yeni pir Mehmet Akif so-

Ouma Cumart.eaı l b h Takvim 2 el le§rln 2 el lefriıı kağında yeni 25, 27 No.lı altında dükkanı bu unan a . 
======ıll Şaban 12 Şaban çeli evin tamamı: 

GQn do#1J§U 6 40 6,41 Fatihte Hüırevpapda Kasap ivaz maballeıiniıı Çeı-
GUn balıfı 16 58 16.57 me ıokağında 10 No.lı natamam bahçeli ev ile bu evin Sabah namazı :; !18 5 58 
ögıe namazı ı i 'sa t ı 58 bititiğindeği 345, 52 M2, 6, 8 No.lı arsanın tamamı 

(6984) 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

400 

1ldnd1 namazı 14,40 41,40 Fatihte Kadıçetmesinde Müftü Ali mahallesinin Mi• 
Ak§ 1658 1657 Yata~~ıw 18'82 IS..'lJ mar çetmeai sokağında eıki 44 yeni 52 No.lı evin lAillamı: ı:.:o 

Imaak 4 58 ;J 59 Kağıthane l:3yüncie Eyüpsuk an caddesinde eski 12 
Yılm geçen ınnıeri 3 11 ~{2 yeni 4 No la ahtap evin u .kizde fü; payı: 

1 Yılın kalan günleri 54 53 · • ( • d ş· · B .. · 
Büyükderede Derbent kaı ako u c•varın a ıştı u 

lstnnbul altıncı icra memurluğun., yükdere yoluna yakı~ SögütlüdeT~ mevkiinde 37030 M2 
tlan: . . bağ ve aebze babçeıı: 

Mahcuz ve pantya ~evrılmesıne ka- Lalelide Kızıltat mahallesir:1 n Medrese ıokağındn 
rar verilen gardirop, )~\'lllana karyo~ ada 8 arael 354 ve kap1 15 No.1r 82. 90 mel re mu· ı: bb~ı 
la, açık artt1rma suretile 12-ll-93a P 

C7S,5 

tarihine milsadif sah günü saat 9,:30 ;usanın tamamı: 
da Cihangir kumrulu )'okuş 4 No. lu Yukarda cinı ve mevkilel'İ ya ııla yerler parası p:!şm. verHmf''< 
hane önünde satılacağmdan talip o · şartiyle hizalann-iaki bP.aeUer üu rin<len açık arttınr.a usum le S."ltıl .1 
)anların mah~llinde bazı~ .bulunacak! cakbr. isteklilerin 11 _ 11 - 935 Pıa.ıarteai günü ıSa&l 14 t~ vüzclc 
memuruna muracaatları ılan olunur. 7 5 pey akçelerivle müracaatları (M.) (Gf;21) 

V. No. 10632) ' -----

--B-~-y-o-ğ-lı-ı u-.. ç-iı-.n-c_ü_s_u_lh-hu_ku_·_k_· h-.. -.t--1-m-I Nuri Uguz aleyhine açtığı alaca!. d~- karar \'erilmi~ olduğundan mahlH• · 

Yasından dolavı dnrn edilen namma me i olan 7-12-!J:::, saat onc!a nıah-liğindcn: .; 
Mahkemenin 93;,113!.S sayıh dos . gönderilen da,·a arzuhaline mahalli kemeye gelmedi":'i \ ' l' tarafından bir 

yuile Mişel I..evi tarafından .Beyoğ • mezkôru terkederek bir semti meçhule ,·ekil gönd~mıediı'i1 takdirde gr) abln· 
lada 'fozkoparanda Camadan soka· gittiğinden tebllj'at yapılnmadıği anla da mchakrr.tc3 e devam o(urıacağl da-
ğında 29 numara ı oma apar ıma - '<C .,. ,, l T t ŞllR\lş v• h-' ·kındal\i danti,·f'nin :.:!'.) Ye:i3e tcbli~ mafrnmına kaim oJma!< 
nın 5 numarala dairesinde munllim gün fasıla ile ilanen tcbliğat icrnsır.a üzere ilan -0lunur. (V. No. 1065') 



'ABONE. ŞARTLARI: ..... 8aıl* ..... A.Jllk .. _ ..... 1 .. TllO dO - 110 
YalJaDCI ,._m. W50 7215 400 ıao 

Posta blrUlbıe J 
ctrm!JeD ,..Sere 

\.800 ~ tsOO 1M 

l'QrldyenlD ber posta merkeztDde llUBUNa abone JUlln 

YAZ/ VE YOIYETIM YERi: 

latan bul, Ackanı caddMt, ( VAI\ 11 \'Ur<lU ) 

relelOD 'idare: .tt;:J70 
IYam ıeıen: ~4ll7D 

Telcrat adrel!1 : KUKlT~ lPtant>UI 

Post. ırutu.u No U 

mınıııımhumınttnımııı•ıınınınınnıııııııtmıı111111ımıı1mıırnııın11111ı 11tmıt1ll•fflıııııııııııııuuıııııı1111111 ,nıııııuııımıı111111ııııııı111ııınıııu11ııııı•ıuıuııııııııııııııııııı1111ııııuıııı111ııı111111111ııııııı11111ııını1111111•""''1111ıı11111ıııHllllll1111111ıııııı11111ıııın111111ıııııı111111ıııııır11111ıııı"111111ıınıı111111ıııııı1111nıııııııı11111 ıııııı111111ıııııı 111nı••nıımııı;;.,....; 

ı• Asipin Kenan., 

1 sızı soOuk alOınhAından, nezleden ı 
gripten baş, ve diş aorılarından 1 

koruyacak en iyi ilaç budur . == 
1- ismine dikkat buyurulması -

lstanbul 7 nci icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
200 lira mukabilinde birinci derecede İpotekli olup paraya çev

rilmesine karar verilen ve tamamı na 1820 lira kıymet takdir edilen 

Boğaziçi Beylerbeyinde Bostancıb atı Abdullahağa mahallesinde Ra· 
ıimağa sokağında eski 3 mükerrer yeni 7,7/ 1,7/ 2 numaralarla mu
rakkam bahçeli bir evin tc.mamı açık arttırmaya vuedilmittir. 

Arttırma ı>e§İndir. Artbrmay a ittirak edecek müfterilerin kıy. 
meli muhammenenin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Mütera• 
kim vergi, tanzifat, tenvir.ye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttır 
ma §&rtnameai 19 - 11 - 935 tarı bine? müaadif Salı gün.Ü dairede 
mahalli mahıuıuna talik edilecektir. Birinci arttırması 10 - 12 -
935 tarihine müaadif Salı günü dairemızde saat 14 cen 16 ya kadar 

icra edilecek, birinci arttırmada be del, kıymeti muhammenenin yüzde 
75 ini bulduğu takdirde üıtte bırakılır. Akıi takdirde ıon arttırma· 
nın teahhüdü bakı kalmak üzere arttırma on bet gün daha temdit 
edilerek 25 - 12 - 935 tarihine müıadif Çarıamba günü saat 14 
ten 16 ya kadar ~airede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanu• 
nunun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu ıicilleriyle ıabit ol· 
mıyan İpotekli alacaklarla diğer al ikadaranın ve ini fak hakkı sahip· 
ferinin bu haklarım ve hu,usiyle fa iz ve maıarife dair olan i~dialannı 

ilin tarihinden itibaren 20 gün .tarfında evrakı müsbiteleriyle birl'.kte 
dairemize bildirmeleri lazımdrr. Aksi takdirde hakları tapu sicili~ 
riyle sabit olmıyanlar satı, bedelin in paylaımasındar hariç kalırlar. 
Müterakim vergi, tenviriye ve tan zifiyeden ibaret olan beJediye rü 
ıumu ve vakıf karesi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fasla 
malumat almak isliyenlerin 934/ 3 358 numaralı dosyada mevcut ev· 

CJAy C~V,NÇ GİOtG•OI 

ALT IN Cöcho1. 

Asri kadının ıeverek• 

tercih ederek kullandığı 

KremSimoo 
Kadın yüzüneı her kadının 11h· 

hi ve mükemmel bir kremden bek· 

lemeye hakkı olduğu neticeyi ve· 
rir. Bu netice: 
Ciltte kadife yumuıaklığı. renkte 

güne, pembeliğidir. 

Krem Simon 
ve 

SABUNU 
Her yerde Mlıhr. 

rak ve mahallen !ıaciz ve takdiri k 'ymet raporunu görüp anlıyacakla· •••• 
n ilin olunur. (7015) ,,_------ -

Grip• karfı 

.· H A S · 
latanbul Evkaf N.lldllrllllU lllnları ; K.ALMiN 

Vakıf imaretler için alınacak olan 400 kilo ~deya51 ve 5000 I•--=•••• 
o ahnız •••••ıl kilo pirinç ve 200 kilo ıabun ve 400 kilo toz tekerin mübayauı pazar j;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;; 

. . ,.. . ::.. 

lığa kalmııtır. lıteklilerın 5 - 12 - 935 Perıembe günü saat onbeıe 
kadar Evkaf Levazım idareıine gelmeleri. (7005) 

Vakıf Guraba hastahanesi için annacak olan 500 çift terliğin 
müb~~.ası pazarlığa kaJmıtbr J, teklilerin 21 - 11 - 935 Pertem· 
be sunu saat on beşe kadar Evkat Leı.vazım idaresine gelmtleri. 

(7004) 

Evkaf için bir elektrik memu ru) ta ihtiyaç vardır. Üueti 60 lira• 
dır. 811 itle ehliyeti olanıarın vesikaları ile bir~ikte 11 • 11 • 935 Pa. 
zartesi günü ıaat bete kadar htan bul Evkaf Fen h?yetine müra\!aat 
WL (7008) 

1 - 50 
50 - 120 

120 -den 
yakarı 

8- 11 -935 
9-11-935 

11- 11-935 

Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 

Hademei hayrat TeşrinievveJ aylıkları yukarda yau!dığı gün• 
lerde verileceğinden yevmi gazeteler:e ilin ettirilm-esi iç'n levazım 
müdürlüğüne unu:du. (7007) 

ıstanbuı ~eledtyes ı ı l•n ı arı 

Memur alınacak 
Bolcdiye iktisat Müdürlüğü furizm ıubeıinde yüz lira ücretli 

kllif)iik için 2 inciteırin ayının ıe kizınci Cuma günü bir seçme 1mti 
hanı yapılacaktır. Aranılan be.ılıca tartlar: Türk olmak, Türkçeyi, 
Framızçayı çok iyi bilmek, lise ve ya daha yüksek mektepten ıetit 
mit olmak, askerlik itleriyle ilitiği bulunmamak, kırk yqını geçkin 
olmamaktır. lstiyenler hey gün Tut"izm tubeai müdürlüğüne uğn.yıp 

tat. Levazım Amlrll§I Satın 
Alma Komlayonu llAnları 

idareleri lıtanbul levazım A -
mirliğine bağlı kıtaat için 4200 
ton buğdayın krrdırılması 26/ 11/ 
935 sah günü aaat 15 de Tophane 
ae aatmalma koaıisyommda kapa. 
lı zarfla ekailtmeıi yapılacaktır. 

Muamele ve koruma vergileri ci • 
heti askeriyeye ait olmak kaim ve 
ince kepek müteahhide terle edil • 
mek ıartile buğdayın beher kilo 
kıırma ücreti 55 santimdir. Muvak 
kat teminatı 1732 buçuk liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. isteklilerin kanunda 
iıtenilen vesikalarla fartnamede 
yazılı ıeraitini haiz olanların tek
lif mektuplamı ihale saatinden bir 
saat evvel komi•yona vermeleri. 
"243 "6919 ,, ,, 

Eyüp icra menwrluğundan: 
Mahcuz olup paraya ~evrilmesi mu

karrer bulunan gardirop,masa ve sa· 
ire 11-11-93:> tarihine müsadif pa -
zartcsi günü saat 13 den 14 de kadar 
Beyoğlu Tarlabaşı Halepli sokak 7 
No. lu evde açık arttırma suretile pa
raya çevrileceğinden istiyenlerin yüz
de lkibuçuk tellaliye müşteriye ait ol
mak üzere mezkQr gün ,.e saatte ye -
rinde hazır bulunmalan ilan olunur. 

(V. No. 70681) 
daha ziyade malUınat alabilirler. (6861) • 

BüyükÇ&111da Çadırcılarda Batpazan ıok.ağında 37 / 39 eski ve rö·r:-M.:ı::::t~~, 
190/ 192 yeni No.h dükkan kiraya verilmek üzere açık arttırmay:ı ko 1 Bet1lil}e mütehassısı n 
nubmııtur. 120 lira ıeneliJc kira tahmin edilen buraıı için 9 lira ilk le- • Köprübaşı: Eminönü han Tel: 21915 d 
minat verilecektir. istekli olanlar bu miktar teminat mektup veya •:::mm:m::=:--:ı::::::-.:111:::-a:m.I 
makbuziyle birlikte 25 - lkinciteşrin - 935 Pazartesi günü saat 15 Sahibi : ASIM US - Vakıt matbaası 
de Daimi Encümende bulunmalıdır. (6933) Ncıriyat dircktörü:Rcfik Ahmet Sevcngi 

eu.İK ı.<.opR.Üyt VAPO• 

ı.<AR.~ ı oA Miı..yot..ıAR. vARo• 

Haddeler • • 
ıçın 

14 kalem malzeme : 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Münakaıaıı 12 - Birinciki nun - 935 tarihinde yaprlacai1 ~ 
velce ilin edilip fenni tartnamesi ne bir sahife daha ili.ve edile~ 1" 
tahmin edilen bedeli (150000) lira olan yukarda miktarı ve ciııt1 J'O' 
zıh malzeme Askeri f abtikalar U mum Müdürlüğü SatınaJma t 
miıyonunca 23 - Birincikinun - 935 tarihinde Pazartesi güııii -;) 
15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (Yedi) lira ( 
kurut mukabilinde komisyondan verilir. eiJif 

Taliplerin muvakkat teminat olan (8750) lirayı havi t ı,ıi 
mektuplarını mezkUr ıünde ıaat 14 e kadar komisyona v~~e ~ 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddeJettJ14 
veaaikle mezkilr gün ve ı~lttt komisyona müracaatları. (~ 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan:.,, 

Evsafına &1ygun muhtelif numara ve boyda 498,000 ~~1" 
45,000 esler ve 4800 tane de buz mıhı 20 - 11 - 935 Çar~ , 
günü ıaal 14 de Jandarma Genel Komutanlıiı kurağında açık e 
siltme ile salın ~lınacaktır. J . •' 

Beygir ve eıter mıblarmın bir tanesi için 38 ve buz mıhı iç•ll 
55 santim değer biçilmiıtir. ilk teminatı 156 lira 74 kuruttur. 

Şartnameıi paraıız olarak he r ıün Komısyondan alınabilir· ~ 
Eksiltmesine girecekler tam vaktinde ilk in11nç parası ,_.ıı 

makbuzu veya banka mektubu il" Komiıyona gelmeleri. 
(3109) (66~ 

Devlet Basım Evi Direktörlüğünde~ 
Buımevimizin bir yılda çıkar dığı 65 - 70 bin kilo kadar e~ ~ 

bet ıantim genitliğinde kırpıntı ki ğıtları açık artbrma ile aabh~:p' 
karılmıttır. ilk arttırma günü veril en fiatler değerinde bulunJll•eıJill' 
dan ihale, 12 - 11 - 935 Salı günü ıaat 15 e bırakılmıttır. lst. s1 
. ... d .. .. d 7 5 'lk k . 1 65 bt' "' rın arttırma çagın an once- yuz e , ı pey a çesı o an ,.,. d••· 
kuruıun vezneye yatırmaları gerelc tir. Şartname Ayniyat ıefhg;ıı 
abnabilir. (~ 

Türk Hava Kurunıu 
Büyük Piyangosu 

• • 
Şimdiye kadar binlerce kit•Y1 

zengin etm~ştir. .. 
Yeni tertip planını görünuz , 

1. ci keşide 11 2. cı 1 eşrin 935 JeJıf• 
Büyük ikramiye : 25.000 Liradır . ·re' 

Ayrıca: 15.000, 12.COO, 10.000 liralık ikralf1' 
ler e ( 20.000 lira ) lık bir mükafat vardır .. 

Planları okuyunuz. Ve bu zengin Piyang
0111111 

talilileri arasına ~iriniz. ,_ 
1 


