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1 S T A N B U L TELEFON { idare •• Matbu ı 24310 

Mahtumlan 

Mussolini Yine Fransaya Başvurdu 

italya Fransadan Yeni Barış 
Teklifleri Beklediğini Bildirdi 
Fakat Fransa, Müdahalenin Ancak .Cenevre 
Tarafından Yapılabileceği Cevabını Verdi 
~~· 

Vaziyet 

Boğazların 1 ahkimi 

lngiltere Boğazlar için 
MOsait Cevap Verecek 

Akdenizde Bir Tecavüz Olursa, İngilizler 

Adriyatikteki Limanlanndan İstifade İçin 

Yugoslavya ile Bir Mukavele Yaptılar 

Londra, 25 (Huaual) - Türkiye 
lıükfuneti, lngilterenin Akdenisde bir 
barp olduğu takdirde Uluılar Kuru • 
mu paktı mucibince kendiıine yardım 
edililf edilmiyeceği hakkındaki ıualine 
müabet cevap verirken İngiliz _ Türk 
bahrf sailfllla birliğinden evvel, TUr· 
kiyenin Bofulan tahkime hakkı oldu 
lunua lnciltere tarafmdan tanmmUI· 
nı iatemiftir. Buradaki aiyual çeven• 
lere nuaran bu huıuata Ttlrkiyeye ya 
imada mUuit bir cevap Yerilmesi çok 
rllltmkUndUr. 

Bilindiii nçhile, Bolular llllh ma 
llMdeai mucibince gayri askeri bir ba
le ptirihniıti. Türkiye bükOmeti, Bo
lulan tahkim etmek bakla kendiıine Bofularm bucilnldl \'Uiyetini &aıte
nrilmedikçe, Türkiye daima tehlikeli rir harita ve fehit Mehmetçik ibideai 
aurette denizden hücuma maruz kala-
.... nı....:_ .. dir [ÇoıuılıhWefti pnİf ,.,..,...,. ,,..._ 
__. uaumıe • ı.,. 6"7"İ •lteri mıntalıtılonlır. SıA 

Yunanistanm Cevabı ,.,.,,_,,yerler •l'flh ~ ..,.._ 
Atlnac1an Yerilen bir habere ıöre Hr cuieri rnınt-.lartlır. o,,,_ -

y_. hlk6meti, zecri tedbirleri tat- 7fll'9ı.rin ta/tip e'1efJU.C.ltleri 
(Arbu 5 incideJ ı.n ...,.,.,,..ltt.Jir] 

Japon Kıtaatı 
~inde ilerliyor 

Pekin, 25 A.A - Kalgan'dan bil· 
dirildifine ıöre Japon ve Mançuri 
kıt'aları, Cbangtou, Qwıepel ve Şar• 
ki Chabar'm ifgalini ikmal etmifler
dir. Chahar eyaletinin hemen hemen 
yananu tqkil eden 6 bnnm it1ali 
ameliyeıi ikmal eclilmittir. 

Habeş Harekatı iki Cephede de inkişaf Etti 

Ras Desta Cenupta Şiddetli Bombar
dımanlara Rağmen Sür'atle ilerliyor 

lnglltere Krahnın 

Radyoda Söylevi 

"Endişelerle 
Çevrilmiş 
Bulunuyoruz,, 

lnciltere Hiç Bir Mil-

letin Düşmanı Değildir 

Tünçelinde İdarei Örfiye 

İlin Edilmemiştir; Fakat 

Fevkalade Vaziyet Vardır 

Şükrll Kaya Kitapçı Hilmil 

Di1n X...utayda mWıim kanunlar 
Jmbu1 edildi. Bu kanunlar fUDlarcbr: 

1 - H•ft lnınetlerinin arttın!
.._ içkı Mtm alınacak veya yapıla
cak tayyare, mot6r yedek abamı ve 
difer teli11t için yıllık tediye aıik
tan 7,200,000 lirayı seçmemek tlsere 
20 milyon ve inpat için de 1,500,000 
liralık taahhüde ıfrltilmeai için Sil
bakanlıfma ..WUyet verilmektedir. 

2 - Han lnınetlerine yardmı ver 
ılü namlyle yibde ild verıf alınma· 
11 hakkın&ald kanun kabul edilmitti~. 

3 - Yeniden 9 kaza ve bq .tllyet 
tqkil edilecektir. 

E 

Musavva limanına hergün yığınla mühimmat cephane geliyor 

1 . ~, 
'r .S,,. 6 

Üniversitede 
Doçentler 

Hep Türktür 

4 - Şark .tllyetlerkıde lılunzure- -----------Jlacle. Tateli namı altmda bir .tllyet 

Doçentlerin T erfibi için Bir 
Kanun Teklif Edilecek 

Ankara, 25 A.A - Kültür Babnr 
f fet Ankan bir muhabirimize ıu be 

yanatta bulunmuıtur: 
bnılacütır. Buraya Kor Komutan 
rUtt.nlade bir ut vali tayin edilecek 
tir. 8a At idam JrilJdlmlerinl tudlk. 
..W.iyetinl hab olacaktır. Buradaki 
valiye verilen fevbllde •llhiyet 
hakkında !çitler Bakam Şükrü Ka
ya Kamutaya lsahat •HOlittir. Kitap
çı Hüsnü kanundaki 1ctdam büldtmle
rinin vali ile kumandan tarafından 
tecile lüzum &Grillmedifi takdirde ln
fuı emrolunur,. cilmleaine itiras etmit 
bunlt tetldlltı elUiye kanuna ile te
lif etmeie imkan olmadıiJm liSyle-

mittir. 
Kanunun mubata muharriri Raif 

Karadenia buna cevap vermit ve bu 
kanqnuıı tefkil&tı e111iye bnun1ına 
biç te aylan olmadıfmı anlatmııtır. 
Raif Karadenize göre burada hükO
meti tanımıyın, yalnız apir reiıleti
ni tanıyan bir zümre vardır. Fevbll
de vaziyet mevcuttur . 

tdarei örfiye kelimesi kullantlma
mıı olabilir fakat yapılm bundan bq 
b birıey delildir. 

Kamutay müzakereleri bakkmda1ci 
tafıftat 'I inci uvfaamdadu. 

Son Potta pzeteainin 23 Klnunu
enel 1935 tarihli nillhaımdaki "Uni
venitede rabatıızlık.. adlı yuıyı o
kudum. 

1 - Univerıitede hiçbir rahatus. 
bit yoktur. Univenitemiadeld en ki
demli ordinaryüıten en ıenç talebe
mize kadar berkeı huaurla itine de. 
Yam etmektedir. 

2 - Univenitemizde yanınm us
manlarmı ve profes8rlerini ttfkil ede 
cek olan doçentler araaında bir tek 
yabancı yoktur. Kadroda llle\'cut 102 

(Arbaa 3 Oncüde) 



Ôtl}tlNDtJK'C t 
Tayyare Piyangosu 

Bir ümidi kanarya gibi üstüne 
titreyerek besleyenler var. Her 
ay bir piyango bileti alanlardan 
bahsetmek istiyorum. İnsan 
ölünceye kadar hakikat olmasa 
bile her ay tazelenerek yaşayan 
bu ümit, herhalde bir kanarya
dan da, bir papağandan da daha 
az sevimli değildir. Ben bu ümidi 
hayvan beslemcğe tercih edenle
ri anlryorum. 

Kaldı ki bizim Tayyare piyan
gosunda boş yoktur. Biraz düşü
nülürse, ikramiye listesinde bosa 
çıkan ümidimizin Hava Müdafia 
smda mutlaka hakikat olaca<Tmı 
da bilmez miyiz? Her bilet aldık
ça milli sigortamızın bir primini 
ödüyoruz demektir ki numara
mız boş ta çıksa gökleri hergün 
biraz daha dolduran kanatlarımı
z~ i~ave ettiğimiz kudret ve çe -
vıklıkle sosyal müdafaamızı te -
min etmiş oluyoruz. 

Böyle bir müdafaada tayyare, 
herhalde bütün kuşlardan daha 
~-ok. i~e. yarayacağı için piyango 
umıdının ev hayvanlarından zi -
y~de beslenmeğe layik olduğu 
bır daha anlaşılır, değil mi? 

Bu sualin müsbet ve maddi ce
vabım Tayyare Kurumuna veri-
niz. • 

Peyami SAFA 

Kasımpaşa Cinayeti 
Fai ileri Şehrimize 
Getiriliyor 
Kasımpaşa deresinde ölü olarak bu

lunan Esma kadının lzmirde yakala -
n.a? katilleri: bugünlerde şehrimize ~e
tırileceklerdır. Izmir gazeteleri, bu 
hadise etrafında şu tafsilatı veriyor • 
1'1r : 

"Evvelki gün Istanbul Emniyet Di
rektörlüğünden şehrimiz Emniyet Di
rektörlüğüne gelen bir telgrafta, mak 
tul kadının kocası Manastırlı Abdurrah 
man ile hemşerisi Rifat ve Halidin Iz
mirde bulundukları bildirilmiş, tevkif 
edilmeleri istenmiştir. Izmir zabıtası, 
Manastırlı katillerin Tepecikte otur • 
duklarını tesbit etmiş, seyyar kundu
racı~ık yapan Manastırlı Halit lkiçeş
melıkte yakalanmıştır. Halit, vc:_rqiği 
i~ade~e bunları vapurda tanıdığını, 
şımdı bulundukları yerden de haberi 
olmadığını söylemiştir. Bu vaziyet kar 
şısında her üçünün bundan dokuz ay 
evvel Manastırdan lzmire geldikleri 
zaman 111isafir olarak Tepecikte otur
duktan ev bulunmuş, ev sahibi De • 
rnir Ali, Abdullahın geçen Pazar günü 
Vatan vapuru ile ve arkadaşı Rifatla 
beraber lzmire geldiklerini, halen ham 
mallık yaptıklarım, Abdullahın gecele 
ri kendisinde kaldığını söylemiştir. 
i\bdullah, biraz sonra Odunpazarı ci
varında Rifatla beraber yakalanmıştır. 
Abdullah verdiği ifadede, karrsı Esma 
ve Rifat ile beraber dokuz ay evvel 
Manastırdan Izmire geldiklerini ve bu 
radan Yoz~ada sevkedildiklerini, ora
dan da Ankara, Nevşehir, Samsun, 
Bozöyük ve Mersine geçtiklerini, en 
sonra lstanbula giderek Kasımpaşada 
bir ev tuttuklannı anlatmıştır.. Ab
dullaha, arkadaşı 'Rifatın bütün bu se 
yahatlerde refak<1.t ettiğini, ka -
rısının lstanbulda çamaşır için öte
ye beriye gittiğini, Esmanm 700 lira 
kadar parası olduğunu ilave ederek de 
mi§tir ki: 

"- Kanm bundan on beş gün ev
vel, çamaşır yıkamağa gidiyorum. di
ye evden çıktı. Bir daha dönmedi. Ba
na haber vermeden ötede beride kalma 
sı eski adetidir. Geçenlerde de on beş 
gün eve gelmemişti. Bu seferki gaybu 
betin uzadığını görünce Rifatla bera-
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Cumbadan 
Rumbaya 

Kuruçeşme 

Depoları İçin 
Yer Aranıyor 
Bir Kısım Kömürcüler Or

taköyü Tavsiye Ediyorlar 

Kuruçeşme kömür depolarının baş
ka bir tarafa nakli etrafındaki tetki
kat devam ediyor. Ticaret Odası, kö
mür tacirlerinin bu husustaki mütale
alarını dün liman genel direktörlüğü
ne bildirmiştir. Tacirler esas itibari
le depoların Kuruçeşmede kalmasını 
istemektedirler. Ancak, mütehassıs 
Fonder Porten şehiı:de 50 bin ton kö. 
mür bulunması ve bunun için de kö
mür depolarının bulunduğu arazinin 
asgari 60 metre derinliği olması lüzu. 
munu bildirdiğinden tacirler bu za
rureti de makul görmüşlerdir. Kuru
çeşme civarında yapılan tetkikat so
nunda bu cihetin de bir çaresi bulu
narak mütaleaya ilave edilmiştir. Bu
lunan şekil; depoların Ortaköy tara
fındaki boş araziye götürülmesidir. 
Gerçi kömür depoları için Arnavut
köy cihetinde de boş arazi varsa da. 
:Arnavutköy akıntısı göz önünde tu
tularak depoların Ortaköy tarafında
ki boş araziye doğru yayılması daha 
münasip görü1müştür. Buradaki ara
zinin derinlfği de mütehassxsm istedi 
ğinden fazla olarak 80 metreye yak1n 
drr. Bundan başka Ortaköydeki eski 
sarayların rıhtımları, yükleme ve bo
şaltma işlerine çok yardım edecektir. 

Bu mütalea göz önünde tutulmakla 
beraber vilayet, belediye, ticaret oda
sı ve liman genel direktörlüğünden 
mürekkep birer heyet Boğaziçinin A
nadolu sahillerinde tetkikat yaparalc 
depolar için münasip bir yer aramağa 
devam edeceklerd.ir. Bu araştırmalar
dan sonra elde edılecek olan netice de 
İktisat Vekaleti başmüşaviri Fonder 
Portene bildirilecektir. 

J>.DUYE 

Konsoloshane Mührünü 
Taklit Eden Beyaz Rus 

Jozcf Zaytman adında bir · Rus 
mültecisi, Kudüstcn Nansen pasapor
tu almış. Bulgaristana gitmiştir. Ora
da da Türk konsoloshanesinin mühü. 
r~nü taklit ederek !stanbula geliiıi}
tır. J ozef yakalanarak müddeiumumi 
!iğe verilmi§tir. 

* Kendisıne varmak isıtemiyen Ve
sileyi. Vefada bıçakla öldürmekten 
suçlu Ali dün müddeiumumiliğe ve
rilmiş, hakkında tevkif müzekkerl!Sİ 
kesilerek tevkifhaneye götürülmüş
tür. 

* Beyoğlu tapu memuru Sabri hak
kında pul ihtilasından dolayı dün ü
çüncü ceza mahkemesince bir ay yir
mi gün hapis cezası verilmiştir. 

Recep Peker lnkilap Der
sini Verdi 

Halk .. Partisi Genel Sekreteri Recep 
Peker d':'.n Ankaradan gelmiştir. Recep 
Pek:r .dun a~ş~m U~iversitede inkılap 
dersını vermıştır. Unıversite ve yüksek 
mektep talebelerinin diğer derslerde ol 
duğu gibi inkılap derslerine devamları 
mecburi tutulmuştur. Bu usulün dün
den itibaren tatbikına başlanılmıştır. 
Recep Peker bay;am ertesi Ankaraya 
dönecektir. 

her Vatan vapurile !zmire geldik. O
nun ne olduğunu bilmiyorum.,, 

Abdullahrn arkadaşı Rifat, ifadesin
de fazla bir şey bilmediğini söylemi§
tir. Zabıta, bu cinayetin zavallı kadı • 
nm parasına tamaan işlendiği kanaatin 
dedir. Fakat, Üzerlerinde para namına 
bir şey bulunmamıştır. 
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( Ne Dersiniz? -, 
. Okusun Amma Neyi Okusun f 
1 "Tan,,ın Bergama muhabiri fU-ı vermeleri cidden temenni olunur.,. j 

nu yazryor: B h b' · . v ' ergama mu a ırmm dogrulu 
"Okulla~. açılalı üç ay ol~yor. ğunda şüphe edilemi;yen bu yasıa: · 

F~kat henuz çocuklarn~ ell~~ınde bizi derin derin clüfündürclü. Mem ' 
katapla~ı Y~~tur. Bu kıtap J§l ÇO- leketin her tarofındcr· mekteple1' 
cuk velılerını haklı olarak §ikaye_ açıyoruz. Hocalar beşliyor ve bü· 

ı te sevketmektedir. Tahsil mevaimi yük emekler sarfediyoruz. Lakin 

1 
yarılanmak üzeredir. Elde kitap bütün bu emeklerin semere vere-

• Y~~· .. Çocu~larm sene sonunda bilmesi için lazım olan ilk avadan. 1 
1 mu~kul vazıyette kalacakları tÜ. p· lık olarak kitabı temin edemiyo. I 
1 hesız. Babalar, bu yüzden çocuk ru• Çocuk k · t' l ·k · - M· o uaun ıs ı;yoruz, a ın 

1 !arının bir yılı boşa gideceğinden neyi okusun. Her şeyden evvel bu 

i
l k~rkına~.t~~ırlar. Artık itin daha kitap işinin halli gerek değil mi· t 
zıyade suruncemede kalmasına ta_ dir? Acaba diğer vilayetlerde de t 
hammülü yoktur. durum Ber~amadahi gibi mi? 
Şu halde alakadaranın bir ayak 8 . 1 

u; böyle düşünüyoruz. İ 
evvel bu kitap itini haUetmesi ve ı 
Bergamıa çocuklarının eline kitap Siz ne dersiniz? 1 

'-.. - -.. I --~--, .. _ . __ !Mil.,. 

Şofö.rler Meselesi 

Taksi işleri Bundan Sonra 
iyi Bir Nizama Bağlanacak 

Şöförlerle Otomobil Sahipleri Arasında Sürüp 

Giden İhtilaflar da Esaslı Şekilde Hallediliyor -

Şbf örler Taksi Yerlerinde Siraya Riayet Edecek 

Şoförlüğün bir meslek haline sokul
ması için Şoförler Cemiyeti tarafından 
hazırlanan talimatnamenin Esnaf Cemi 
yetleri Direktörlüğünce yapılan tetkik 
leri bitirilmiştir. Talimatnamenin tat
bikına yılbaşından itibaren başlanacak 
tır. Yeni talimatnamede soförler ile 
otomobil sahipleri arasında~ birçok ih
tilaflara sebebiyet veren hukuki vazi
yetler de esaslı bir şekilde halledilmiş 
tir. Talimatnamenin tatbikına resı:nl 
makamlar tarafından tanılan bir diva~ 
m ıhaysiyet nezaret edecektir. 

Her taksi durağmda resmi vesikalı 
birer mümessil bulundurulacak, bunlar 
o nuntakadaki herhangi bir vaziyetten 
mes'ul tutulacaklardır .. Taksi yerle -
rinde otomobillerin muntazam bir sıra 
halinde durmalan da b .. <tt>ü...,,.-.ai.11....in. 

nezareti altında bulundurulacaktır. 
Taksiler sıra ile müşteri alacaklardır. 
Bundan başka şoförlerin direksiyon ha 
şı_nda üst başlarının temiz olarak çalış
maları daima kontrol edilecektir. 

Şimdiye kadar yapılan tetkikler ba
zı otomobil sahiplerinin işletme nizam 
namesine aykırı olarak şoförlerini 24 
saat nöbetle veya 18 saat devamlr ola
rak çalıştırdıkları görülmüştür. Yeni 
talimatnamede bu suretle hareket eden 
!erle sebepsiz olarak şoförlerinin vazi
fesine nihayet veren otomobil sahiple
ri derhal divanı haysiyete verilecekler 
dir. Şoförünü gayri meşru kazanca 
tahrik eden otomobil sahipleri hakkın 
da da kanuni takibata girişilecektir. 
Bundan başki otomobil üzerindeki em 
niyeti suiistimal ederek hasılatı otomo 
bil sahiplerine noksan gösteren ve oto 
mobili kendi hataları yüzünden tahrip 
eden şoförlerle bir hafta evvel malfı -
mat vermeden vazifesini terkedenler 
hakkında da ayni muamele yapılacak
tJr. Bu gibi hareketlerde bulunanlar 
mümessillerin veya şahısların müraca
atı üzerine derhal haysiyet divanına ve 
rileceklerdir. Bunlar, ilk defasında üç 
gülftien bir aya kadar işten menedilc • 
cekler, tekerrürü halinde de Adliyeve 
verileceklerdir. Bu hükümler, sulh 
mahkmeleri tarafından verildikleri ay 
ni günde ve iki saat zarfında neticelen 
dirilecektir. Bunlardan başka içki .;e. 
ya keyif verici maddeler kullanarak bu 

vaziyette otomobil idare edenlerle u -
mumi istirahati bozacak surette hare
ket eden şoförler de ayni suretle mah 
kemeye verileceklerdir. 

Cemiyet Muhtaç Şoför
lere Yardım Edecek 

Şoförler Cemiyeti muhtaç bir halde 
bulunan şoförlere yardım ctmeğe ka • 
rar vermiştir. Bundan sonra şoför ola
caklar icin ilk tahsil mecburi konula
cak, ahlakı ve ailevi vaziyetleri için 
de cemiyet ve zabıta tarafından esaslı 
tahkikat yapılacaktır. 

Cihangire Büyük Bir Abide 
Dikilecek 

Marmara ve Karaoenızaen vapur a 
gelirken Beyoğlunun en iyi görülebi
len bir noktası olan Cihangire bir anıt 
yapılması düşünülmektedir. Bu anıt 
Türkün seciye ve kahramanlığını gös
terecek ve en üstte Atatürkün büyük 
bir heykeli bulunacaktır. Abidenin için 
de asansör tertibatı olacak, her katın
da milli hususiyet ve kahramanlığımı 
zı gösteren büstleri ihtiva eden birer 
daire bulunacaktır. Bu düşünce fiil sa 
hasma konulduğu takdirde bu işle doğ 
rudan doğruya hükumet meşgul ola -
cak, belediye yalnız yerini tayin ve is
timlak edecektir. 

Egnaf Cemiyetlerinde Me
mur Tasfiyesi 

Esnaf cemiyetlerinde çalıştırılan 
bazı memurların islerinden çıkarıla
cağı haber verilme

0

ktedir. Buna sebe.p 
iddia edildiğine göre memur adedı
rıin azalmasiyle işle{ aksamıyacak ve 
geride bırakılacak glan birk~ç memur 
bütün işleri görebileceklerdır. Buna 
mukabil de maaslardan tasarruf elde 
edilmiş olacaktı~. $ehrimizdeki esnaf 
cemiyetlerinin adedi 34 kadardxr. 

Diğer taraftan Ticaret Odasının 
yaptığı bir yayxmda, esnaf cemiyetle· 
rinin idare heyeti başkanlarının ve 
katibi umumilerinin tercümeihalleri 
istenmektedir. Bu tcrcilmeihaller o • 
danın esnaf siciline geçirilecektir. 

KUÇUK HABERLER 
. * Darphane, 1, 5 ve 10 kuruşluk 

ı:ıkel paraların basdmasını bitirmiş -
tır. 10 paralık bronz paraların basılma
sı da yakında tamamlanacaktır. 1, 5 ve 
10 kuruşluklar piyasaya kısmen çık -
mıştır. Bu paralar yılbaşında memur 
lara maaşlariyle birlikte verilecektir. 

• Geçenlerde vefat eden Muallim 
Cevdet adına inkılap müzesinde bir sa 
lon açılması kararlaşmrştır. Muallimin 
1 O bini bulan kitap ve notları bu salon 
a. halkın istifadesine arzedilecektir. 

* Istanbul Telefon idaresi direktörü 
Kadri, Nafia Vekaleti ile bazı temas
la~d~ bulunmak üzere Ankaraya git -
mıştır. 

* Başmuallimlerle müfettişlerin mü 
terakim üçer aylık makam tahsisatları 
dün tediye edilmcğe başlanılmıştır. 

* Göçmenlere ve mühtaç çiftçilere 
tohumluk ve yemeklik dağıtılması hak 
kmdaki kanunun birinci maddesindeki 
bir. m.ily~n liranın iki milyon iki yüz 
e~h ~~n l_ır~ya çıkarıldığı dün vilayete 
?ı:d!rılmı§.tır. VJayet tohum dağıtma 
ışının yerıne getirilmesini kaymakam 
hklara bildirmiştir. 

• Tıp Talebe Cemiyeti, yarın saat 
15,30 da Maksim salonlarında bir dans 
lı çay verecektir. 

*. Tas~rruf h~ftası münasebetiyle 
tertıp edılen yemış müsabakasının ne-
ticeleri hata anlaşılamamıstır. Bak
kallara dağıtılmış olan kuponların 
h~psi toplattırılamadığından müsaba
ka sonunun ancak bayramdan sonra 
anlaşılacağı haber verilmektedir. 

* Berberlerin hafta tatili meselesi 
bir türlü halledilememektedir. Bir kı-
sım berberler hafta tatili istemekte 
diğer bir çokları da hafta içinde kafi 
derecede tatil yaptıklarmı ileri süre
rek Pazar günleri çalışmayı ileri sür
mektedirler. Berberlerin kendi arala
rında bu işi halledemiyecckleri anla
şılmaktadır. 

BELEDiYE 

Lüks Taksiler 
Şoförler Cemiyeti, lüks taksinin 

kaldırılması için teşebbüslerde bulun
muştu. Belediye; lüks taksilerin bu
lunmasiyle diğer taksi sahiplerinin 
zararları mevzuu bahsolmadığını, 
!iÜnkü lüks taksileri arayanların pek 
mahdut olduğunu, bundan başka bu 
usul kaldmlırsa lüks taksi işletenle • 
rin de mutnarrrr olacağını ileri sü
rek bu teklifi kabul etmemektedir. 
. * Bir aya yakın bir zamandanberi 

ı:uyasada bulunan birinci eknle~in be
lef1-rye-Kımyauam::srııu ~::-ttrm-

1.amamıştı. Bu y.ütllin fancılarm for 
müle ne dereceye kadar riayet ettik
leri kontrol edilemiyordu. Belediye 
yüzde seksen randırpan üzerine yeni 
çeşni tutturarak bunu kimyahane
ye göndermiştir. Formül tesbit edil
dikten sonra fırıncılar sıkı kontrole 
tabi tutulacaktır. 

İstanbul Radyosunda Yapı
lacak lılahat 

İstanbul rndyosunun işletme ıslahatJ 
için bir proje hazırlanmıştır. Radyo 
Şirketi, hükiımete müracaat ederek iş
letme imtiyazı kendisine bırakıldığı 
takdirde icap eden yenilikleri yapaca
ğım bildirmistir. Vekalet tarafından 
te~kil olunan· bir komisyon şirketin tek 
liflerini gözden geçirmiş, istenilen te
sisat ancak 600 bin lira ile yerine geti. 
rileceğinden vekalete baş vurmuştur. 
Ge:-ek şirketin teklifleri, gerekse hü • 
kiimetin noktai nazarı karşılaştırılacak 
ve komisyon bundan sonra icap eden 
raporunu verecektir. 

Dükkanlar Bugün Geç 
Vakte Kadar Açık 

Bugiln arife olması münasebetiyle 
gıda maddesi satmayan dtikkan ve ma. 
ğazalarht 19 da kapanmaları mecburi 
olan müesseıeler saat yirmiye kadar 
açık kalabileceklerdir. 

Limanı Kesif 
Bir Sis Kapladı 

Bütün Vapurlar Seyir ve 

Seferlerini Durdurdular 
Dün sabah limanımız şimdiye kadar

naqir görülen kesif bir sis tabakasiy~ 
s~rdmıştrr. Evvelki akşam başlayan 
sıs. sabaha karşı kesafetini fezlalaştır
mış ve limandaki bütün seyrüseferi 
durdurmuştur. Bu yüzden Adalar, Ka.. 
dıköy, Boğaziçi ve Üsküdar seferleri 
yapılamamış ve buralardan şehre ine
cek kimseler iş başlarma vaktinde ge
lememişlerdir. Sis ancak saat 9 a doğ· 
ru hafiflemiş. vapurlar da bundan son
ra işlemeğe başlamışlardır. Sis yüzün
den dün Unkapam ve Karaköy köprü
leri açılamadığı için Halice girip çıka
cak vapurlar da hareketlerini tehir et
mişlerdir. Bundan başka Karadenize çr 
kacak birçok Türk ve ecnebi vapurlarr 
da ancak dün öğleye doğru yollarına 
devam edebilmişlerdir. AHlkadarlar bu 
derece kesif bir sisin şimdiye kadar Is 
tanbulda görülmediğini söylemektedir. 
ler. 

POLiS 

Bir Kadının idare 
Ettiği Otomobil 
Bir Ameleye Çarptı 

Dün, şehrimizde bir otomobil kazası: 
olmuştur. Bilrhan isminde bir amele • 
nin yaralanmasile neticelenen bu kaza 
nın bütün hususiyeti, arabayı kullanan 
şoförün bir kadın oluşu ve memleketi
mizde de bir kadın şoförün ilk defa ka 
za yapmrş olmasıdır. Otomobil yarışla 
rındaki devrilme hadisesi bir yana hı· 
rakılırsa, dünkü kaza, şehrimizde ka
dın ~oförler tarafından kullanılan bir 
otomobilin başına gelmiş ilk vak'adır. 
Zabıtanın bu hususta verdiği raporu 
aynen yazıyoruz : 

"Arnavutköyünde Amerikan kız kol 
lejinde oturan Frank kızı Haroski, hu· 
susi otomobili ile KuruçeJme camii ö
nünden geçerken kömür amelesinden 
Bürhan isminde birine çarpmış, ayak· 
!arından yaralamıştır. Yaralı hastane
ye kaldmlmrştır.,, 

Zabıta tahkikatını bugün bitirecek, 
Matmazel Haroski'nin kazadaki mesu· 
liyet derecesi bunun sonunda tcsbit 
edilecektir. Yaralının Sihht vaziyeti iyi 
dir. 

"' Acıbademde oturan hammal Meh
medin kızı dört yaşlarında Necla mal
trzdaki ateşten elbisesi tutuşarak vücu 
•a.:...v-;;;: .h+.i;s ... -ı....;;......ı_.- ---L._._ 
N ccla, kaldırıldığı hastanede ölmüş.-
tür. - · • 

* Cibalide Hara~çx Bostan sokağın
da 7 numaralı evde oturan Haydann 
kızı 22 yaşındaki Zehra, mangalda ço 
cuk b'!zi kurturken entarisi tutuşarak 
vücudünün muhtelif yerlerinden yan -
mı~tır. Yaralı kadın hastaneye yatırıl· 
mıştır. 

* Sirkecide istasyon arkasında Ne
simin idaresindeki bekar odalarında 
kumar oynayan Davit, Mişon, Elyazar, 
Roza, Moiz, Mustafa yakalanmışlardır. 
Masada 319 kuruş ile bazı zarlar bu • 
lunmuştur. 

* Unkapanı caddesinde aandalcI 
Mustafa ile hırdavatçı Ahmet ve Hüse 
yin isminde üç kişi biribirlerile kavga 
etmislerdir. Neticede, Hüseyin Ahme
di arkasından, Mustafayı ayağından hı 
çakla yaralamıştır. Hadiseden sonra 
kaçan suçlu, derhal yakalanmış, tah· 
kikata başlanmıştır. 

• On gündenberi Rumeli kavağı ilk 
okulu tamir edilmektedir. Sıva işlerini 
yapan Osman isminde bir ustadır. Os
man. dün sabah i~i başına gelmiş, iske 
le Uzerinde çalışırken, muvazenesini 
kaybederek caddeye dü1milştür. Biça
re amelenin bu t\ilşme neticesinde bel 
kemiği kmlmtf, ııhhi vaziyti tehlike
li görüldüğü için derhal hastaneye kal· 
dmlmıştır. Polis, tahkikat yapmakta -
dır. 

ca Cemile hıçkırdı. 
- Çabuk gel, Selim, bir aydan faz

la kalmıyacağmı vadet! dedi. 
- Emin ol. 
Apartmana geld:tderi zaman Şahin

denin bavulları hazl1'1adığmı gördüler. 
O akıam Aıiye Hannn Nail Beyi de, 
Tahsin Beyi de yemeğe davet etmi,ti. 
Selim de ilk defa olarak aile ıofraıııma 
oturdu. 

Cemile zaman zaman büyük bir ıe
vince ve büyük bir kedere kapılıyor
du. Ç lıırn kahkahalar atıyor, bazan da 
yemeğini yaTıda bırakarak uzun mÜd· 
det ıuıuyordu. 
Tahıin Beyin gevezeliği tubnuttu· 

Şen hikayeler anlatıyordu. Nail Bey de 
neş'elendi ve onunla tuhaf fıkra aısı· 
tatmak yarışına tutuştular. 

Yemekten IOJW• ha.taya fazlaca bir 
hararet gelmi,ti. Erken yatağa Kirdi. 
Tahsin ve Nail Bey gittikten ıonra Ce. 
mile de yatmı,tı. Fakat Selim uvudu. 
iu halde o, bir türlü U! (ru ihtir-cı 
duymuyordu. 

Saatlerce, arkaüstü, knmldan111adan 
de o, bir çığlık kopararak k8.bu!'llar 
ve gözlerini k ırnmadan yattı. Gf'ce va. 
nıından ıonra dalmııtı, fakat bu sefer 
içinde uyandı. 





- =====================================================TAN::============================================= 25 - 12 • 935 

Ev Kraliçesi .------Her sene Bayram haftasında en büyük filmini gösteren _____ _ 

G«&[Q)a~ 
SAGLIK 

ı_ÖG~~i 
.M.E:L:EK 

s i rt E M A s ı Bu akşamdan başlıyarak 

Evinin Hem Kraliçesi Hem 
Hizmetcisi Olmalıdır! 

Gerçekten Aşk 
Anlaşılır 

Nasıl 

Yazılarımı okumak IUtfunda bulu
nan zatlardan bazıları, sırası geldikçe 
kullandığım, gerçekten aşk deyiminin 
ne demek olduğunu, gerçekten aşkın 
nasıl ayırd edileceğini benden soru
yorlar. 

TATLI SARKILARİLE - ZEVKLİ - EGLENCELİ 
İLE ŞEKER Bayramında sıze unutulmaz 2 saat 

ve NEFİS MEVZUY 
yaşatacaktır. 

NiNON·: 
Baş rollerde : 
JEAN KIEPURA 

JENNY JUGO .-------- -~-

Halkevr sosyal yardım kolundan 
Kerime Hamit, Esirgeme Derneğinin 
sergi için ayrılan salonunda, bayra
mın üçüncü günü dağıtılacak rozetle
re i~ne geçirivordu. 

Önünde yığılı duran binlerce roze
ti birer birer iğneliyeceğini düsünerek: 

- Yorulmuyor musunuz? diye sor
du. 

Gülümsedi: 
- Hayır işleri beni yormaz .. Para 

mukabilinde çalışmaktan daha çok 
yorgunluk duyarım. Sade ben değil, 
Derneğin bütiin üyeleri böyledir. Dün, 
arkadaşlarımdan biri, evine kapanarak 
tamam dokuz saat Dernek tarafından 
bayanlara gönderilecek davet mek
tuplarını yazdı! 

Kerime HAmit, bunları söylerken, 
~ir yandan da rozetleri iğnelemekte 
devam edivordu. 

Sözü "TAN" ın müsabakasına ge· 
tirerek: 

- Siz ki, en tanınmış ev kadınları
mızdan birisiniz, dedim, bize bu mü
sabaka hakkında bir şey söylemez 
misiniz? 

Bayan Kerime Hamit başını e~di: 
- Aman efendim.. Bize gellficiye 

kanar ne ev k~dınlan var. YaJ.,rz. su
nu da çok bitaraf olarak söyliyeyim 
ki, «Ta . ı> m ı:riri .. tiği t·ııebbüs, cok 
hocuma g-itti. Genç bayanlarımızı teş
vik için verinde bir buluş doğrusu .. 

Bana da mutlaka sorarsanız ,diye
ceklerim kısadır: 

Bir P.v kl\d•nı, evinin hem kralicesi, 
hem hi7mP.tcisi olmal <lrr. Fakat bu 
hizmetçiliği bildiğimiz manada alma
mak laznndrr .. Cür.kü ev kadınının yap 
t·::.ı ... ;....,....,,. ....... lc .. --lisi kin v~n·l ....... 

elemektir. Ben övle kadı11Jar bilirim 
k; , evlPrinde, h.,.r isi ll:Ö~ek hizmPt· 
çileri olduğu halde,- aksama kad?r bir 
1r17at gibi çal ıı ırlar. Salonlarını, kendi 
ellerile boyarlar. sökiiklerini kendileri 
dikerler, ahcı ile birlikte mutfağa g-i
rerek yemeklerin yapılmasrna nezaret 
ederler. Çocuklarını kendileri yatırır, 
in. kAndil•ri k'llr'lr,.•r nı .. lr~l"he }rl"nrHle
ri yollar. derslerini kendileri çalrştmr
far. 

Bütün bunlar. bir ev kadrnı için. ha
kiki birer zevktir. Bu zevkten onl.:ırı 
,,.. . .,lırıım etti /Tiniz zııman fena hıı.lde 
tiı-üliirler. canları sıkılır, baş ağrısına 
tutulurlıır. 

- F.rkeklerin ev i~lerinde kadınla
ra v:udım etmesini doğru bulur musu
nuz? 

- Doğru bulmak değil. dü~ünmek 
bile istemem. Kadın. kadınltğmı. er· 
kek erkekliğini bilmelidir Bir erkek, 
evine bağlr olursa, kansından da ay
rı ı..,, ~ı.trı:;.. "örnı,.k ister ve bu onun 
hakk•dır. Havai bir kocanın karısı. is
t•diği k~dar evini sevsin, mümkün de
ğil !yi bir ev kadmı olamaz. 

Bununla beraber, kadın. her !?eye 
r::ığmen kocasınr. evini sevmeli. havai 
koca~rnr yuvaya bağlamağa çahsmah
dır .. Bircok kocalar, kanlarmm idare
si !layesinde, tekrar evlerine dönmüş
}t'rdir. Yalnrz •. 

Kerime Hamit, burada bir dakika 
kadar dü,ündükten sonra sözüne de
vam etti: 

- Yalnız. övle kocalar da bilirim 
ki, ömürleri old.ukça. yola gelmezler. 
Bunlar icin yapılacak şey yoktur. 1 

- Bir ev kadını neler bilmelidir? 
- Her ~ey!.. Akla gelen gelmiyen, 

biitün ev hizmetleri ile birlikte, orta 
yaşavışlı bir insanrn bilmesi lazımge
len her şeyi!.. 

Ve bu arada, mesela hastahakıcılrğl .. 
B=~:m bıwa ... lı.nmızm çoğu, hastava 
bR.krn:ıt<ııru bilm-ezler. Evin içi~de biri
si, mikl'oplu bir hastal 'b yıf:alanıa. 
çok geçmez bütün ev halkına hastalık 
bulatır. iyi bir ev kadını, ayni zaman· 
da iyi bir hastabakıcı olmahdll'. 

- Ev kraliçeliğine, nasıl bir baya
nrn seçileceğini tahmin edersiniz? 

- Eski kadınlar içinde çok mükem· 
mel ev kadınlan bulunduğunu yakın
dan biliyorum. Yalnız kendilerinin bu 

ı 
~ 
:~ 'r 

önltanahmet ve Usküdar kız san'at 
mekteplerinde kızlarımız şapka ör

nekleri karşısında 

Müsabaka Şartları 
ve Hediyelerimiz 

1 - Dikit n biçki, -2 - Yemek pitir 
mek, 3 - Çocuk bakımr, 4 - E" idarHi 
gibi dört kısımdan ibaret olan müsabalı:a
mızm teknik idare!Iİ.ni, imtibanlarmı, mü
kafatlarının dağıtılmasını Kız San'at Mek
teplerinin değerli idare ve tedris heyetleri 
deruhde ediyorlar. Müsabakaya herkes 
kayıtsız, şartsız girebilecektir. Kupon ve
ya gazetemizin bir parçasını kesmek küt. 
feti yoktur. Yalnız şunlar müsabakaları
mıza giremiyeceklerdir 

Profeayoneller, yani terziler, mürebbi
yeler, butabakıerlar, doktorlar, ebeler, 
öiretmanlar "fa IUfltemİ& lnflUl\lpları i}e 
aileleri. 

Hediyeler 

Diki! ve biçki : 

ve 
Avrupanın en büyük 2 komiği Paul Hörbiger - Paul Kemp. Aynca Paramount 

Dünya Havadisleri. 
Numerolu biletleri evvelden aldırınız. Tel. 40868. 

Bunu anlatmak pek güç, pek nazik 
bir şey olmakla beraber, herkesin 
fikrini anlatması bir borç olduğundan 
fikrimce gerçekten aşkın ne olduğunu 
izaha çalışacağım. :!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Bence, gerçekten aşkı ayırd ettiren i B u A K ş A M T o R K ç E s ö z L o2 
en mühim hassa ger,..ekten aşıg-ın aş- - İ p E K -
kından kurtulmak is~ememesidir. Bir :E • d Y E N İ E 
delikanlı hekime gider de: Ben aşık = S l n e m a S I n ~ E 

ı oldum, beni bundan kurtarınız! derse, : s E F • L L E R :S 
onun söylediği aşkın gerçekten oldu- : 1 , ~:::::::; 
ğuna inanmamalıdır. : -Gerçekten aşk, onu dışardan gören, : 

onu tahlil ederek bir romanda tasvir _ VİCTQR HUGO' ŞAHESERİ : 
etmek istiyenler için belki bir ıstırap - nın ' 3 
gibi görünür. Fakat aşığın kendisi için : Canlanan bir tarih 1 O binlerce figüran - Sesli ve sessiz filmlerin en muazzamı:; 
aşk bir saadettir, gerçekten aşık aş- : • 2 DEVRE BİRDEN : 
kından, sevmekten kurtulmasını isti- - -
yemez. Onun için, aşk morfinle, yahut : ~ 
kokainle zehirlenme gibi bir nevi ze- :: : 
hirlenmedir, ben filan aşığa, zehirlen- ~ SEFİLLER, BUGÜN İZMİRDE ELHAMRA sinemasında başlıyor. 3 
melere karşı tatbik edilen tedavi usu- ~llllllll lll lllllllllllllllllllll IHI lll il lll l lll l lll llll lllllllll llllllll lllllll lllll llllllll llll llllllll lllllllll llllllllll ili 
lünü tatbik ederek iyi ettim, diyen he-
kimler de gerçekten aşkı görememiş
lerdir sanırım. 

Gerçekten aşık yalnrz sevmek ister. 
Onun için zevk yalnız sevmektedir. 
Sevilmenin de hiç ehemmiyeti yoktur. 
Hatta öyle sanıyorum ki, gerçekten 
aşkın en büyük zevki sevilmiyerek 
yalnız sevmektedir. Karşılık gören 
aşk, bence, değerinden kaybeder. Ger
çekten aşk gizli olur. Onun için kar
§ılık ta beklemez. 

O halde, diyeceksiniz ki, böyle ken
dini bildirmiyen, karşılık beklemiyen, 
sönmeğe razı olmıyan aşkı hekimler 
nasrl anlarlar. · 

Erazistrat hekimin teşhis ettiği, 
eski, pek eski aşk hikayesini bilirsiniz: 

Bugün MATİNELERDEN itibaren 

SÜMER SiNEMASI 
Bütün İstanbul ~alkıı;~n HAYAT ACILARlnam ~Uyük!ilmi 

tekrar tekrar goreceg1 takdım edıyor 
Baş rolde : Bütün rolleri oynıyabilen yegane büyük ve dehakar artist 

HARRY BAUR 
Diğer sahne arkadaşları 
ALİCE FİELD ve 

PİERRE BLANCHARD 
Suvareler için numerolu yerlerin evvelden aldmlması tavsiye olunur. 

Telefon: 42851 

l\Hiattan daha üç asır öne~ yaşıyan bu :.ı11mu1111111111111111111111111111111 u11 Bu a k ş a m d a n .. itibaren u111111111111111111111111111111111111111u 
büyük hekim, bizim şimdiki Silifke ta- - =ı 
raflarına adını vermiş olan Suriye : :z 

KrahSeleusus Micanor'unsaraymda = SARAY sı·neması a yaşardı. Bir aralık kralın oğlu Antio- : IS 
Birinciye: 200 lira deierinde bir pırlan- küs ağır hasta düşer. Apiyen ve Lu- E E 

ta yüzük. siyen adlarında iki tarihçinin anlattık- - :; 
ikinciye: ıso lir. değerinde bir diki5 ve larına göre, hiçbir hekim hastalığı an- :E Bayram şerefine hazırladığı : 

nakış makinesi. 1 H t h r d h' b' t - -

ya o~~~-Üye: 75 lira değerinde kumaş Ye- r?';~~:Ü1m:~.a~ı;ımh: ı~öezBle~i ;~~~rı~ -~ A ı ı· B a b a ve Harun Re ş ,. d -~-
Dördüncüye: 2~ lira deierinde diki• ku· gider, kenarları sıya laşır. enzı sara. 

tusu. ---~--~~~-ı rır, aaı;.i..&ÖtH•ı:: arı:ına ıradaJr..ini ce.kl"r 
Be,inciye: ıs lira deierinde bir man- ve günden güne kuvvetten düşer. ~ (Tekmili Türkçe sözlü ve şarkılı) şark Jperetini t·akdim ediyor. -~ ken. 
Altıncıdan yüzüncüye kadar muhtelif Büyük hekim bu alametlere baka- : Eşi görülmemiş bir ihtişam ve harika filmi... Milyonlar sarfile vücudagetirilmi§ f a r k dekorları •• • : 

hediyeler. rak, hastanın aşrk olduğundan şüphe - 10.000 figüranın iştirakile çevrilmiş azametli sahneler . • • = 
Yemek pişirmek: eder. Şüphesini halletmek için bir : Yüz 1 erce dansöz tarafından yapılmış 12 büyük bale sahnesi . ., : 

gün hastanın yambaşında, eli onun '"' Peri masallarım andıran büyük lüks. . • İhtişam, , , Heyecan ve eğlence... : 
Birinciye: 200 lira değerinde bir Yemek 

odası takımı. 
ikinciye: 150 lira değerinde c;atal ve bı

ı;ak takımı. 
Üçüncüye: 75 lira değerinde labak ta

kımı. 
Dördüncüye: 50 lira deierinde 12 kiıi

lik kare dö ta bl. 
Be,inciye: ıs lira deierinde çay ta· 

ktmı. 

Altmcıdan 100 üncüye kadar ütü. ya!l
tık. ab~iur. masa örtii~ü . çorap, eldiven. 
cant.a gibi muhtelif hediyeler. 

Ev bakımı: 

Birinciye: 200 lira dei:crinde bir ıalon 
takımı 

· İkinciye: 150 lira değerinde bir radyo. 
Üçüncüye: 75 lira değerinde bir avize. 
Dördüncüye: 50 lira değerinde salon 

saati. 
Be,inciye: 15 lira değerinde bir tablo. 
Altıncıdan yüzüncüye kedar muhtelli 

hediyeler. 
Çocuk bakımı: 

Birinciye: 1000 lira değerinde ve primi 
tarafımızdan verilecek sigorta veya 200 lira 
deicrinde bir yatak odası takımı .. 

ikinciye: 150 lira değerinde bir ıine 
bebi. 

Oı;ünciiyeı 75 lira dci:erinde bir ııra . 
ınofon. 

Dördiinr.üye: 50 lira değerinde bir kol 
saati. 1 

Betinri1e ı ıs lira deierinde ça.nta. 
Altınc:"•dan yüzüncüye kadar muhtelif 

hediyelf'r. 
Ev Kraliçesi: 

Bütün bu imtihanlardan sonra, dörı 
kısmın dördilne birden rirmiş ve muayyen 
dereceyı kazanmış olanlar arasında da bir 
imtih~n yapılacak ve kazanan ev kralicesi 
ilin t-dilerck kendisine 750 lira dğerindc 
bir kiirk manto hediye olunacaktır 

müsabakaya gireceklerini pek ummu
yorum. Şayet, girecek olurlarsa, içle
rinden birinin kraliçe seçilmesi yerin
d<' olur. Fakat ben, müsabakaya gire
akler içinde genç bayanlann daha çok 
olacağını tahmin ediyorum. 

Kraliçelik, doğrusunu ararsanız, 
gençlerin hakrd r. 

Çünkü eskiler, rollerini bitirmek 
ü:>:er~dirler. Şimdi sıra, gençlerindir. 
Ev kadınlığı propagandası asıl onla
nn arasına yayılmalıd,.-. 

San'at mekteplerinin, Türk genç kız 
ve genç kadınları içinde ev kadmlığım 
uyandırmaktaki hizmetlerini anmağı 
unutmıyayım. 

Bu mektepler, evine bağlı, aile kadt
r.r için adeta birer ocak vazife-si görü
yorlar. 

Bu ocağın ateşini çoğaltmalıyız ki, 
yarının kadını bugünkünden drh;ı şu
urlu bir ıekilde evinin k a d ı n ı 
ol!un. - Sal&hattin GUNGOR 

. = yüreği üzerinde olduğu halde saray- ... Bugüne kadar güzel dilimize çevrilen filmlerin en harikuladesı ! : 
daki kadınların hepsini bir vesile bu· ;1111111111111111111111111111111111111111111111111111 lll llllll l lll llllllll lllJllllllllUJllllll 11111111111111111111111111111111 ft 
larak birer birer hastanın yanına ça
ğırtır. Kadınlardan birçoğu gelip dön. 
düğü halde hastada hiçbir fark görül
mez. Ancak babasrnm odalıklarından 
Stratoniçe hastanın odasına girince. 
delikanlının kalbi birdenbire çxrpmma
ğa ba~lar, her tarafı titrer ve bütün 
vücudunu ter kaplar. 

Erazistrat hekim olduğu kadar dip
lomat ta olduğundan teshisini krala 
yolile anlatır ve en sonunda kral ken
di odalığım oğluna verir. 

Onlar ermiş muradına ... Ama, mu
rada erdikten sonra gerçekten aşk ta 
kalmaz. Çünkü, gerçekten aşk yalnız 
sevmek ve muradına ermemektir. 
Onun icin, büyük hekim hastasına iyi
lik mi etmiı, fenalık mı etmiş, biline-
mez. 

Lokman Hekim 

YOSMA 
Etem izzet BENiCE 

nin son yazdığı edebi roman 

Yılbaşında fiıkıyor 
Büyük bir alaka ve merakla kitab 
beklenen bu romanr yılbaşında bü 

tün kitapçılardan isteyiniz. 

• 
İstanbul 7 inci İcra Memurluğun- :.1111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l lll l lll l llll lll NH~ 

: Y 1 L D 1 Z sineması ! 
~ ı· . , . .. . B U A K Ş A M ! 

satılmasına karar verilen yazıhane 

dan: Bir borçtan dolayı mahçuz ohıp 

: • Sinema yıldızlarının rakipsiz kra- E 
maruken koltuk ve kanape seccade : · !içesi ! 
7-1-936 gününe raslıyan Salı saat 9 E L 1 L l A N H A R V E Y E 
dan 10 a kadar Galatada Merkez rıh- ~. · ıe TULLIO CARMINAT( • nin bü· E 

; vük ve -emsalsiz temsilleri -tım han 3 ilncü kat 22 ııumaralı yazı-
: MONTE KARLO E 

hanenin açık arttırma suretiyle satıla- ~. G E C E L E R 1 
cağı ilan olunur. (18091) : ı 

----
İst: Beşinci İcra Memurluğundan: 
Mahçuz olup açık arttırma ile pa

raya çevrilmesine karar verilen ve ye
minli üç ehli vukuf tarafından 2327 
lira kıymet takdir edilen, Beyoğlun-
da Kamer hatun mahallesi Kordela 
sokak eski 63 mükerrer numaralı ve 
yeni 13 numaralı ev açık arttırmaya 
çıkarılmış olup şarnamesi (15.1.36) 

tarihinden itibaren şartnamesi her
kesin görebilmesi için daire divanha
nesine asılacak (28.1.36) tarihine mü
sadif (Sah) günü saat 14 ten 16 ya ka 

dar İstanbul beşinci icra memurlu
ğundan satılacaktır. Arttrrmaya işti-

. , .. 't> "" ·W isimli Riviera, Kitar ve Mandolin : -.. filmini takdim ediyor. 
: Bu harikuJıide ateşin aşk filmini her halde görünüz ... 
:! Progt'ama ilaveten : Musiki üstatları serisinden 

-.... -----.. 
S BEETHOVEN ! 
... hayatı, iztıraplan ve en yüksek eserlerinden seçme parçalar.... ; 
: Aynı zamanda .... Canlı resimler ve FOX JURNAL i 
;'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıııııııııııııır. 

-Bugün EL HAMRA sinemasında-.. 

• 
1 

2 bUyUk film 

T T O GECE BENiM 
GÜNDÜZ SENiN 

BUyUk Şark 
filmi 

KATE DE NAGY -
FERNAND GRAVEY 

rak için % 7,5 teminat akçesi alınır •••••••••••••Fransrzca sözlü ••••••••••••• 
· arttırma bedeli muhammine kıymetin 

L.-----------~1~06•9-'3 % 75 ni bulduğu takdirde satılacak-
tır, aksi halde on beş gün daha tem

caktır. İcra ve İflas Kanununa tevfi. sine bildirmeleri lazımdır. Aksi hal
kan haciz sahibi alacaklı ile diğer a- de hakları tapu sicillerile sabit olma

lakadarları ve irtifak hakkı sahipleri- dıkça satış bedelinin paylaştmltnll

nin ve hattı mezkur gayri tnmkuldt- sından hariç kalırlar, daha fazla ma

ki haklarını ve hususile faiz ve mas· lfımat almak isteyenler 34 - 4828 '!lU· 

rafa dair olan iddialarını evrakı müs maralı dosyamıza müracaatları ilan o

bitelerile yirmi gün içinde İcra daire lunur. ( 18121) 

Zekat ve utranızı 
Hava Kurumuna 

veriniz. 

dit edilerek (12.2.36) tarihine müsa
dif (Çarşamba) günü aynı saatta mu
hammen kıymetin % 75 ini bulduğu 
takdirde en son arttırana satılacaktır. 
Bulmadığı takdirde 2280 numaralı 

"'--·------------__. 1 kanuna göre beş sene geri · bırakıla-

Bütün tST ANBUL'un görmek için 

TÜRK SiNEMASINDA 
koşacağı film :----------" 
Yarin 11 Matinelerden itibaren 

Fransızca 
Sözlü: KANUN KUVVETi<LesHorsLa 

JAMES CAGNEY - ANN DVORAK - MARGUERET LlNDSEY 

Loi) 

Beş senedenberi sin.emalarda böyle heyecanlı bir film görülmemiştir. Amerika polis kuvvetlerinin iştirakile çevrilen bu film Amerika hük<ı-. 
metinin emrile halk düşmanlarına karşı açılan müthiş harbe aid binlerce vak 'alar,amansız bir insan avını gösterir.İlaveten UFA dünya haberlerı. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Habeşlerin Beyannamesi 
Avrupa Noel Eğlenceleri Yaparken Habeşler 

Felaket ve lstırap İçinde inliyor 
• 

DIŞ POUTiKA 

iki Siyasetin 
~arpışması 
ltaLya • Habet davası çrkah, iki 

nevi aiyaaet çarpıııyor: Bunların bi. 
ri, büyük devletlt.rin emperyalizma 
aiyaaeti, ikincisi de Milletler Cemi
yetinin kollektif emniyet siyaaetidir. 

Büyük harpten evvel arııuluaal 
münaaeebtlere hakim olan emper· 
yalizma siyaaeti §Öyle yürüyordu: 
Büyük devletler•:en biri, Avrupa dı. 
ıında bir memlekete göz koyar. O. 
raya bir haatane, birkaç mektep a.. 
çar. Gazeteler, ikide b:r o memle
ket üzerindeki ali.kalanndan hah. 
aederler. Ve biiylece bir nüfuz mın.. 
takaaı meydana ıelirdi. Bir fırııat 
çıkar çrkmaz da o memleket üzeri. 
ne himaye ilan edilirdi. Bu himaye
ye bir veya iki Avrupa devleti iti_ 
raz ederse ~ ki ekseriya ederdi _ İ· 
tiraz eden devletlerin ayni tekilde 
nüfuz altına aldıkları batka mem. 
leketler üzerinde himaye kurmala
rına muvafakat ederek, tecavüze 
ujrayan memleket eninde sonunda, 
aömürge haline getirilirdi. Bu daima 
büyük devletler arasında bir pa.. 
zarlık meıeleai idi ve bu pazarlığa 
ne küçük devletler, ne de himaye 
altına alınacak memleket karıştırıL 
tnazdı. Bütün Afrika büyük devlet_ 
ler arasında böyle payla§ıldı. İtalya, 
Trabluıgarbı alsın div-, 1900 sene
einde Franııaya Fası verdi. Halbu. 
ki ne Trablusl'arp Franaanın, ne de 
Fas ltalyanındı. 

1904 senesinde de fngiltere Faı 
Üzerinde Franaanm "hakkını,, tanı. 
dı. Fransa da Mısırı İn&"iltereye ter. 
ketti. 1907 senesinde İngiltere ve 
Çarlık Ruıyaaı lranı parçaladılar. 

Milletler Cemiyeti kurulduğu za
man büyük devletlerin yağmacılığı. 
na ve diktatörlüğüne nihayet veril. 
di aanılmıttı. Filhakika cemiyet bu_ 

Londra, 25 A.A. - H.J>eıistan 
elçiliği, Noel münaaebetile Habeşia. 
tan namına İngiliz milletine hitaben 
bir beyanname neşrelmiıtir. Bunda 
deniliyor ki: 

"Ey aatvetli İngiliz imparatorlu
ğunun adil erkekleri, kadınları, ve 
eıy bütün dünyadaki Müslümanlar. 
İşte size biçare ve bedbaht Habeş 
kardetlerinizin bw müracaatı: Bü. 
tün dünyanın zevk ve neşe içinde 
bulunduğu ıu saatte Habe, milleti, 
makul hiçbir sebep olmadığı halde, 
çarpıtmak, ölmek ve öldürmek mec 
buriyetinde bulunuyor. Bunun için 
Habe,istan, ellerini Allaha ve bütün 
milJetlere uzatıyor ve onlardan ma. 
sum Habeşlerle ltalyanlann caniya_ 
ne bir surette kanlarının dökülmesL 
nin önüne geçilmesini rica ediyor. 
Bir millet nekadar kuvvetli ve ne. 
kadar mağrur olursa olsun, dünya, 
onu her halde durdura,bilir ve onun 
yağmagerlikle ve katlii.mlar irtikap 
etmeıinin önüne geçebilir. 

Bir tek milletten korkuyor mu.nı. 

Almanyada iki 
Tren Çarpışfl, 
23 Kişi öldü 

nun içi~. k~Jm~tu. Fakat. e.;ki ai- Valmar,a2~A.A.- Berlin. Frank.. 
yaaayı olduMll &olay bır ı§ ol. 'ıfurt eksoreır! §Wur_t ~ıtltınında ki.in 

,,. ... J --.. .. e;. uı. ~·unlu; "'•:'"i.ı.ıı. Oil~- Groa&hernghen 'de Sa.al; nehri Üze. 
~ ••. a~alete .d~yanwn Milletler Cenu. rindeki bH:· köp?löde bir omınibüı 
~eh sıyaaetı ıle ~u~vete ve zorbah· trenine çarpmıştrr. Tren, yoldan çık. 
ga dayanan eaki s~yaset çarpıtma.. mııı ve nehre yuvarlanmı"tır. Demir_ 
ya baıladı. Zorbalık siyaaetinin en yollan kwnpanyaaının bir tebliği, 
har!'-ret~i m~en:ici de Muuo~ini~ir: 20 kitinin ölmüş, 30 kitinin ağır ve 
F ~·~~t lı~e~ı Mıl~e~ler. ~emıyetını 50 kifinin de hafif surette yaralan
kuçuk duıurmek ıçın haçbır fırsatı mı, olduiunu bildim.ektedir. Bu 
kaçırmadı. On aene kadar evvel, en rakamlar ilk tahminlere müstenittir. 
ehemmiyetaiz bir vesile ile Yunania. Hakiki miktar malfun değildir. 
tana taarruz etti ve Korfoya aıker Ôl l N k d , 
çıkardı. Sonra Avrupa.da Milletler en er e a ar. 
Cemiyetine karşı dört bi.:rik devle.. Berlin, 25 A.A. - Resmi maluma. 
tin diktatörlüğünü kurmaya çalıth. ta &'Öre Erfurt tren kazasında ö. 
Nihayet Habeıistana kartı tecavü- lenlerin miktan 23, ağır yaralıların 
ze l'eçti. Esaaen Habetiatan vaktile miktarı 22 ve hafif yaralılarınki elli 
lnıiltel'e, Fransa ve ltalya araarnda kadardır. Telef olanların , ekaeriai 
nüfuz mıntakalarma ayrılmıth. Muı ominbüı treninde bulunanlar mey&
aolini taarruza bqlarken §Öyle dü. nındadır. 
tündü: Halihazırda ölenlerin ve yarala-

Buna anca·k İngiltere ve Fransa nanların kaffes~nin enkaz altından 
itiraz edebilir. Ve itiraz ederlerse, çıkarılmıı oJd~gu zannolunmakta 
bir pazarhi &'İrİterek §Urau ıenin, ve ~te~~f~t ve~ununun .artık artmıya. 
burası benim diye eski diplomasi yo. cagı umıt edılmektedır. 
lile bir çareııini buluruz. Yol işareti Kapalı 

Musııolini, Milletler Cemiyetini idi Kaza Ondan Oldu 
hatıra getinnemiştir. Cem~yetin bu Bertin, 25 A.A. - GroHherİn&'en 
ite karışmasmın manasını anlaya_ kazaaı hakkında tahkikat icrasına 
rnamı~hr. Kendisile hususi surette memur komisyon, kazanın vukuu 
anla~acakları yerde işe Milletler Ce esnasında yol isaretlerinin kapalı oL 
miyetini karıthran büyük devletle- duğun•.• ıt"Örmüstür. Mesuliyet, çar_ 
l'e de gücenmi,tir. pan d.upreı makinistine raci gibi 

Filhakika, bütün büyijk devletler görünüyor. Ancak kendisi ağır su
Muaaolininin yoluna dütaelerdi U. rt;tte ya~al,ı'olduiundan ııorguya çe. 

. ~fi!! 

nu.z? Hodbinlik ve diplomasi •İzle. 
ri korkak mı yaptı? Haysiyet ve ••
relini.z namına bir adarmn oyuncaiı 
olmayınız. 

Habeşler, aaırlardanberi mevcut 
olan istiklallerini muhafaza için mü 
cadeleye devam etmekten korkmu.. 
yorlar. Fa.kat adamakıllı sili.hlanmıf 
bir mutaarrızın müdafaasına, bir 
millet efradmı öldürmesine, onun 
memleketi yağma etmesine düny&
nın lakayitçe bakmaaını bir türlü 
anlayamıyorlar. Hıristiyan kardet
lerimize ve dindaılarından binlerce_ 
si sevgili imparatorları ve Habe,le
rin istiklali için hayatlarını feda e. 
den Müslüman karde"lerimize Noe
li ve yeni •eneyi tebrik ederiz. Eğ. 
lenceleriniz arasında zavallıları, fe. 
laket içinde bulunanları unutmayı. 
nız. O zavallılar için dua ediniz. 
Onlara yardımda bulununuz. Her. 
kes kendisine ne yapılmak li.zrm L 
ae onu yapsın, dünya beteri.yet için 
aulh ve saadet yeri olur. 

Sovyet Rusyada 
Karlar Altlnda 
Kalan Kasabalar 
Moakova. 2!S A.A. - Sovvet 

Ruayanm Cenubuprki mmtakala. 
rında bir kar fırtınası hüküm sür
mektedir. Hazer denizi ıahillerin. 
de oturan birçok kimseler, karlara 
bürünmüş olan evlerinde mahpus 
kalmışlardır. Birçokları ölmü,tür. 
Kasabaların, etraf' ile alakaları 
keailmİ§tİr. Birçok gemiler, deni:z 
ortaaında buzlar arasmda mahsur 
k~lmıttır. Molodez ve Aaia adın
daki buz kıranlar, bunların iında. 
dına koımuılardrr. 

Meşhur Fransız 
Edibi Paul 
Bourget öldü 
Pa.ris, 25 A.A. - Franuz akade

misinin en kıdemli azası olan Paul 
Boul'get, bu sabah ölmüıtür. 

2 Eylul 1852 de Amiens'da doğ_ 
muş olan müşarünileyh, Lejiyon dö
nör birinci rütbesini hamil idi. 

Bircok romanları araııında bilhas
sa aş~ğıdakiler, zikredilmektedir: 

Le disciple • ki ilk büyük muvaf. 
fakıyetini temin etmi,tir., Un di. 
vorce, le demon de midi, Lazarine, 

)uslar Kurumu için vaziyet çok zor kilememııtir. 
olurdu. Ve Sovyet Ruıya nıü.teana ==::::;;::============================ 
olm·ak Üzere, her büyük devlet için-

Monique, Eau Profonde ilh ... 

de de Mussolininin siyasasını terviç 
eden politikacı vardır. Zaman za. 
man bunlar galebe çalar gibi oluyor 
ve o zaman Milletler Cemiyeti siya_ 
•eti de zayıfhyor. Fakat tekrar koL 

Jle~ti~ emniyet siyaseti galebe çalar. 
kı sıyaır.etin bir mücadelesine ,ahit 

'!~u>:onı,.z., Bi,.r b<?~ maçını ıeyı:,ett.~
gumz gıbı, kih bın yere düşer, kah o-
teki yuvarlanır. Hangi tarafın gale.. 
be çalacağı henüz belli değildir. 
Laval - Hor teklifi Sll'aamda eski si. 
yaaet hortlak gibi baımı kaldrr
mı9h. Şimdi yine yere yuvarl•nını§ 
rörünüvor. Fakat netice ltalya-Ha
beı harbinin ne şekilde biteceiine 
bağlıdır. - A. S. E. 

Jngilterede Bir Yılda Çıka
rılan Kitaplar 

Londra, 25 A.A. ln&'ilterede 1935 
.eneaiııde on altr bin yüz on kitap 
neıredilmiştir. Bu rakam İngiliz e
debiyatı mahsulatının şimdiye ka
dar elde etmiş olduğu miktarın en 
yükseğidir. 

l 934 senesinde nesredilmiş olan e. 
•erlerin mikdan 15 bin 628 idi. 

On aenedenberi netriyat miktan 
,.U:1de 22 niabetinde artmıfhr. Ya. 
ni aenede yÜsde ikiden fazladır. 

• • 

• Eger her şey siıi sabırsızlandırıyor ve titiılendiriyorsa, eıer ufak bir 
aksilik fikirlerinizi alt-üst ediyorsa, ester geceleri uyku tutmıyona, teşhis 
pek basittir: sinirlerinizin tenepbühjyetl artmıştır. henüz vakti varkcıı bu 
fenaJıtı A'idermcğe acele ediniz. 

Bromural -1eno11. 
bütün diinynnın tanıdığı bir miisekkin qlup kaybettlfıniı rahatı, uykuyu 
ve afiyeti size iade eder. - Tesiri gayet seridir, - 8r0\nuıal'ln hiç bit 
zararı yoktur. 

10 vı: 20 kumıırimcyl havi 'lüp. 
~crdt ıccuııclcrdt reçete ile &a11hr. 

Knoll A.·O., k1myevf maddeler fabrikaları. ludwTgshafen •/Rhia 

Aksum Civarında 

ita/yanlarla 
Gôğüs Güğüse 
Muharebe 

İtalyanların Tayyareleri 
Tankları İşe Yaramıyor 

•
1Pari& • Soir,,dan: 

Aksum taraflarında müsademe
ler hitam bulmuş olmaktan uzaktır . 
İtalyan umumi karargahına kadar 
eriten ıayialara inanılacak olursa, 
İtalyanların ,imdiye kadar tatbik 
etmekte oldukları tabiye metotları 
yıkılmıt ve İtalyanlar birçok yerler
de tayyare ve tank kullanmaktan 
vazgeçmi,lerdir. Bu harp vesaiti, 
müsademenin aldığı yeni şekiller 
dolayısile Habetlilere olduğu kadar 
ltalyanlara da zarar vermektedir. 
Fifhakika düşman kuvvetleri silah. 
]arını yekdiğerinin vücudüne aoka.. 
rak göğüs &'ÖğÜ5' ~harebe etmek
tedirler. 

İtalyan batkumandanlığının inki. 
nna rağmen, Habe~liler Emda Se. 
laaiyenin ve Dagqayın alındığmı 

haber vermektedirler. 
Aksumun takriben elli kilometre) 

Boğazların 7 ahkimi 

İngiltere Boğazlar için 
Müsait Cevap Verecek 

[Baştarafı birincide] 

bik eden devletlere vaki olacak bir te 1 bir tecavüze uğradığı takdirde ken
cavüz karşısında ne gibi bir hattı ha- disine yardım edip etmiyeccklerini 
reket takip edeceği hakkında İngiltere Akdeniz devletlerinden sordu. Bura
tarafından sorulan suale verdiği cevap da, Romada kimse bu te§ebbüsün e. 
ta Uluslar Sosyetesi paktında gösteri- hemmiyetini ve endişe uyandırıcı 
len vecibelere riayet edeceğini bildir- manasıtu anlamamazlıktan gelme• 
miştir. mektedir. Buna rağmen İngiltere ta • 

• 1 rafından istenen bu yardımın, yalnı% 
Yugoslav Lıman arın- tahrik edilmeden vaki olacak bir teca 
dan İstifade Edilecek vüz ~artına bağlı olduğu ve buna mu-

Atina, 25 (HLl'!usi muhabirimiz • kabil İngilterenin de deniz ortasında 
den) _ Londradan gelen müstacel gemilerin ziyareti) abloka, Süveyş Ka 
telgraflarda İngiltere ile Yugoslavya nalını veya Aden körfezini kapamak 
hükümetleri araıımda, Adriyatik deni- gibi askeri karakterde tedbirlere te
zinin İtalyan sahillerinin karşı cihe':le vcssül etmemeği taahhüt ettiği aanıl
rinde bulunan Dalmaçya limanları hak maktadır. 
kında hususi bir mukavele aktedildiği Doğru haber alan İtalyan mehafi-
bildirilmektedir. !inde dtniliyor ki: 

1 İtalya hiçbir zaman bir İngiliz ge-

l~u;:::~Z:s~n~~e i~~f~~~~~~~:~ği ngı~ :~~~e e;~~ ~~;!~\~J~PJ:~l~t~aB~~: 
bi gemilerinin muhafazası için donan- dan bir ay evvel petrole ambargo kon 
ma kumandanlığının lüzum gördüğü ması böyle bir ihtimali öne sürmekte 
her türlü tedbirleri alabileceği tasrih idi. Fakat bugün zannederim ki İtal
edilmektedir. ya bu ambargoya rağmen petrol te-

Korsika Adası ve min edebilecektir. Bu sebeple ne 
İngiliz F i 1 0 S U milli hayatı ne de askeri hayatı ted

Paris, 25 (A.A.) - Bahriye Bakan 
hğr, bir İngiliz filosunun Ajaccio üssü 

1 bahrisinin mahrukat stoklarını kullan 
, mağa hazırlanmakta olduğu haberini 

akt'i ıurette tekzip etmektedir. 

bil edilemiyecektir. Binaenaleyh biı 
İngiltereye aleyhimize bir birleşme 
vesilesi bırakmıyacağız. 

İngilterenin Müracaati Ro
mada Nasıl Karşılandı ? 
Le Tcmps'nın Roma muhabiri yazı· 

Mukaddes Aksum şehrindeki 
büyük kilise 

farkında muharebeye devam edil
mektedir. Habeşliler, İtalyanlardan 
350 kişinin öldüğünü, 10 tank, 30 
mitralyöz, 10 kadar beyaz esir al. 
drklarını haber vermektedirler. 

Tigre Cephesinde 
''Le Temp11,, dan: 

İspanyanın Ceva
bı Nasıl Olacak ? 

Madrit, 25 (A.A.) Bakanlar, İngil
terenin bir İngiliz - İtalyan ihtilafı ha 
linde İspanyanın alacağı duruma dair 

1 olan İspanyaya gönderilen nota hak -
kında kat'i ketumiyet saklamakta de -
vam ediyorlar. Bununla beraber, nota 
nın filhakika mevcut ve doğrudan doğ 
ruya Cümurbaşkanma verilmiş oldu 
ğu temin edilmektedir. Kanunu esasi 
mucibince , Cümurbaşkanı beynelmi
lel mahiyette bfüün işlerin tetkikine 
memurdur. Keza, İspanyanın bu nota 
ya, barış ve bitarafük arzularım Mil -
!etler Cemiyetine karşı olan taahhütle 
rile telif edecek t;trzda cevap verecği 
temin edilmektedir. 

Akdeniz Devletlerinin 
Yardımı R o m a d a 
İlk Tesirlerini Yaptı 

Paris Soir'ın Roma muhabiri Jül 
Sovuvayn Akdeniz meselesi hakkın
da gazetesine §U telgrafı göndermiş-
tir: --

İngiltere İtalya filosu tarafından 

yor : 
Dün akşam, zecri tedbirlerin tatbi

kından dolayı Akdenizde hadise çıktı· 
ğı takdirde askeri tedbirler almağa ha 
zır olup olmadıkları hakkında lngilte 
re hükumeti tarafından bazı Akdeniz 
devletleri nezdinde teşebbüste bulunul 
duğuna dair verilen haber Romada fe
na bir tesir husule getirmiştir. 

Esasen bundan birkaç ay evvel in • 
giltere hükii.meti,Yun'clnistanla temasa 
geçerek, Yunanistanın Argostoh ada
sında bir İngiliz üssübahrisi tesisine 
muvafakat !!dip etmiyeccğini sormuş· 
tu. Ayni zamanda İngiliz matbuatı 
Hayfanın tahkiminden bahsetmişti. 

Ingilterenin, İtalyaya karşı ihtiyati 
tedbirlere müracaatı yeni bir şey de • 
ğildir ve buna dikkatle devam ettiği 
de anlaşılıyor. Bu defa Ingiltere ica • 
hında Yugoslavya, Yunanistan, Türki 
ye, İspanyanın müşterek bir harekete 
iştirak etmelerini açıkça istiyor, bu -
nunJa beraber İtalyanı~ bir abluka 
hali ve sebepsiz bir hücum müstesna 
olmak Uzer~, hiç bir zaman harp ted· 
birleri almayacağı temin edilmektedir. 

Tigre cephp·:ndeki harekat hak. 
kında bir fik. peyda etmek çok 
güçtür. Çünkü İtalyan ve Habeş ma
hafilinden gelen haberler, biribirini 
tutmamaktadır. Dün Adisababadan 
gelen telgraflarda bildirilen haber. 
ler, bu haftaki muharebelerin devamı 

Mussolini Fransaya Başvurdu 

mıdır, yukıa evvelce vuku bulmut 
muharebeler midir? Birinci ihti. 
mal, ııon ltalyan tebliğinin bu hu
suata bir ,ey aöylememit olmasile 
teeyyüt etmektedir. Her halde anla. 
şdıyor ki, Hıı.beşJiJer on tank, 28 
mitralyöz, iki kamyon, yedi İtalyan 
eariri almı§lar, Degaichah ve Em_ 
date _ Sili..ai'yi yeniden itıal etmit
let"dir. 

ltalyanlann sağ cenahına doğru 
vaki olan bu tecavüz, Makallenin 
cenubunda ileri hareektini geriye 
bırakacak mahiyettedil'. 

İtalyan menabiinden gelen ha. 
berler, İtalyan tayyarelerinin Koran 
ile Aşiyangi gölü anaında bir kam_ 
pı yaktıklarını bildirmektedir. 

ltalyan gazete muhabirlerine gö
re, AbbLAddi harbi, Habeşlilere 
100 ölü verdirmiştir. Halbuki ltal. 
yanlardan ancak 2 ölü ve 15 yaralı 
vardır. Düşman sahada modern •i
lahlar bırakmıştrr. 
Habeş aüvarileri, ilk defa olarak 

ha.rekata İştirak etmİ§ ve elli kadar 
at öldürülmüştür. 

Adisababa.da söylendiğine &'Öre, 
20 bin kişiden mürekkep ve Dedjaz A-
yalö'nün kumandaıır altında bulu. 
nan bir Habeş ordusu, şimaldeki 1-
talyan hatlarına doğru yÜrümekle
dir ve bu ordunun piftarlan, AkllU
mun cenubunda bulunan İtalyan 
piftar müfrezelerile temasa gelmiş
tir. Burada iki gündenberi kanlı mu. 
harebeler olmaktadır. Bu muhare
beler hakkında alınan aon raporlar 
da İtalyan kıtaatının irc'at etmekte 
olduğu ve arkalarmda 500 den faz
la ölü ve varalı bıraktıkları bildL 
rilmektedir, 

Ogaden Cephesinde 
"L• Temp11"dan: 

Kuvvetli ve yerlilerden mürekkep 
bir ltalylln müfrezesi, Dolonun ŞL 
maligarbbinde bir Habet kampına 
hücum etmi4tir. içlerinden 60 kiti 
ölmüı ve diğerleri de kaçmıılardO', 
Diğer taraftan ltalyan tayyareleri 

[Baştarafı birincide] 
niyetlerinden bahıederek diyor ki : ı berleri kat'i ıurette tekzip etmekte• 

c Bu umumi, bir düşünce değiliir. dir • 
Fransızların macerapereJrane bir ta 13 Birinci kanun tarihinde yapd
kım ispekülaayonlara <ıürük1en.~bl~e- mıt olduğu bir tebliğ ile bildirilen gö 
c-eklerine inanmaktan daha vahim bir rüımeden sonra Phipps ile Hitler ara 
ihtar olamaz.,, ımda hiçbir görüşme vaki olmuı de· 

İtalya Gene La
vale Baş Vurdu 

Diğer ta'raftan Madam Tabouiı, 
Ouevre gazetesinde Suviç'in FT"anaa
run Roma elçisine ve İtalyanın Paris 
elçisinin Laval'e Romanm Fran11z 
teklifkrini beklemekte olduğunu ve 
yeni teklifler bahsmda ancak Paris'e 
güvenmekte bulunduğunu bildirmi§ 
oldukları rivayetini kay-i~tmektediı·. 

Laval'in halihazırda ancak lngiltere 
ve On üçler Komiteai ile bilitili.f Ce

nevre tarafından yapılacak bir müda. 
haleden başkasrnm mümkün olmadığı 
cevabnıı ver-mi§ olduğu söylenmekte
dir. 

Figaro gczetesi yazıyor : 
« Yeni teşebbüslerde bulunmanın 

Fransaya ait olduğunu iddia etmek a
lelade bir latifeden· başka birşey de
ğildir. $imdiye kadar yaptığımız te
şebbüslerd;:,1 ~orıra ve ağustos ayında 
tekliflerimizin tetkikine bile lüzum gö 
rülmiyerek bize yol verildikten sonra. 
yine eylı11 ayında ikinci defa bize ay
nr muamele yapıldıktan sonra, kanu
nuevvel ayında müracaatlar 8 r-füı 

cevabsız bırakıldıktan ve ancak Pon
tinia,da söylt!nen zarif nutuk ile mu
kabele gördükten sonra artık bizim 
bu oyuna tekrar başlamamıza inanmak 
nasıl mümkün olur ? Hayır, Fransa 
bir fırsatlar fabrikası değildir. 

Bitlerle Görüşmeler Ya
pıldığı Yalanlanıyor 

Berlin 25 A. A. - Ingiliz sefaret
hanesi Hitlcr ile bilyilk Britanya elçi 
si arasında yeni bir görii§me vuku 
bulmuıı olduğuna dair olan bütün ha 

ğildir. 
Binnetice muhayyel bu son müla

katın mevzuu hakkında yapılan her 
türlü tahminler asıl ve esastan ari· 
dir. 

Muharipler Birliği 
Harbe Aleyhdar 

Paris: 25 A. A. - Muharipler bir 
liğinin milli komitesi kabul ettiği bir 
karar suretine harp ihtimallerinin 
gayri varit olmadığı şeklinde Avam 
kamarasında son yapılan beyanattan 
dolayı teessürünü bildirmekte ve hiç 
bir Fransz askerinin Italyaya karşı ya 
pılacak bir kardeş harbinde kendini 
tehlikeye koymıyacağı beyan olun
maktadır. 

Baltik Denizinde Al· 
man Hakimiyeti 

Londra, 25 A.A - Sovyet Rusya 
ile Baltık devletleri, Almanya Baltık 
denizinde hakimiyet tesis ettiği tak
dirde hattı hareketinin ne olacağını 
İngiltereden sormuşlardır. 

İngilterenin vermiş olduğu cevap 
muhteviyatı henüz m:ılum değildir. 
Yalnız Havas Ajansının Londra ay
tarının öğrendiğine göre bu cevap, 
bilhassa Sovyet Rusyaca, memnuni
yete değer görülmemiştir. 

Büyük Britanyanın açık bir cevap 
vermemiş olması muhtemeldir. Zira 
sorulan sual. muhtemel ve farazi bir 
vaziyete müteailik bulunmaktadır. 

l omMO ' M• - LM<•--ı KUÇUK HAniCı 

HABERLER 
~........ ....... 

Dolo havaliainde bir Habet karar. !!-!'!...!!!!-!!!!.......~-!'"-~!!!!"!!~~~..!!"-!!!-"'! .... !'""""~""!""'~~!'!!!! 

* Atina, 25 A.A. - Kondilis hü. 
k\imeti zıımanmda mukaddes Eus. 
tration adasına tehcir edilmiı elan 
140 komünist veya kominiat olduk. 
)arı iddia olunan ethaa açlık grevi 
yapacaklarını aöylemişlerdir. 

gahına yangın bombaları atmı!hr. 
Habeşlilerin zayiatının çok olduğu 
ııöyleniyor. Reami Habet mahafili, 
bu bombardımanlara rağmen, bir
çok Habeş kollarmm Raa Deatanın 
kumandası altında olmak üzere yijk 
aek Giba havalisinde İtalyan hatla. 

rma doğru ilerlemekte olduğunu 
haber vermektedir. 

İtalyan umumi kararırahının aldı. 
iı habere aöre, Habe, kumandanla • 
rrndan Barraher, Dolo yakınrnda, 
bundan birkaç rün evvel vukuhulan 
bir muharebede ölmüıtür. 

* Paris, 25 A.A. - Birtakım meç. 
hul kimseler, Pacy.Sur.Eure'de Pa. 
ria _ Deauville yolu üzerinde dikil
miı olan Aristide Briand'ın heykeli 
kırılmııtı:r. 
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yılım arkada bırakarak yenı yıla gırıyoruz. 1936 yılım kutlula- karıdakı resımlerde yenı yılda çıplak vücutlariyla soğuk karla- ve eğlence dağıtan Noel Babayı görüyorsunuz. 

ingiltere ve 
Akdeniz Devletleri 

Le Tem,,.'clan: 
ltalya, Paris sulh tekliflerini kabul 

etmekte gecikmek hatasını irtikap et
memiş olsaydı, işler bittabi başka bir 
cereyan almış olacaktı. Uluslar Sosye. 
tesi konseyi, yeni bir vaziyet karşısın
da kalacak ve bunu nazarı dikkate al
mamak kendisi için müşkül olacaktı. 
lngiliz efkarı umumiyesi, bu buhran
dan çıkacak bir yol bulunca kabine ü
zerinde Sir Samvel Hor'a istifasını 
vermeğe mecbur eden bir tazyik icra 
ctmiyecekti. Bunun yerine Italyan 
matbuatının Fransız - İngiliz teklifle
rine şiddetli hücum ettikleri görülmüş 
ve Mussolini de Pontimia'da, bazı cüm 
leleri Ingiliz milleti hakkında hakaret 
amiz görülen bir nutuk söylemiştir. 
Jngiltere bu teklifleri artık t~rke:miş 
olduğundan Italyanın bu t~khflerı ka
bulü lehinde veya aleyhınde karar 
''"rrTI'"::inin mühim bir ehemmiyeti kal
mamıştır Bugün herşey, lngiliz kah.ine 

te ı:ıağlıdır: Ingılte 
re Finans Bakanı Neville Chamberlain 
ıı at ettıği bir nutukta zecri ~edbirler~n 
daha müessir bir şekilde tatbıkı, harbın 
Avrupaya sirayetine mey~an .verec~k 
oluıısa. Ingilterenin müşkul bır vazı -
yette kalacağını söylemiştir. Bu sebep 
le tehlikeli karışıklıklara meyda~ ver
memek üezre, barışsal bir suret1 tes
Tiye bulunması için mümkün olan her 

şeyi? yapılmasını. ~avsiye ~tı:niş~ir. ı kubul~n bir hadisenin yarın Baltıkta ı ediyor. Parti, Mısır - lngiliz muahe
~.evı~.1: .. Chamberlaın'!n bu tezı ılerı~e veya şımal denizlerinde de vukuu muh desinin akdine müsait ~ir hava yarat 
surdAugu s~rada, l~gılt~r~·-· ekonomık temel olduğunu düşünmelidir. mak için elinden ge.1.enı yapacaktır. 
zccrı tedbırler genışletıldıgı ve ltalya lngilizlere karşı duşmanca hareket • 
Akdenizde Ingiliz donanmasına bir ta- M ter artık durmuştur. Bununla beraber 
arruzda bulunduğu takdirde, paktın ISlr tle istiyor? Vefd Partisi. bir Coalition kabinesinin 
16 ıncı maddesinde gösterilen askeri iktidar mevkiine gelmesine şiddetle iti 
ve bahri yardımlar etrafında hattı ha- Le Petit Parüien'in Kahire muhabi. raz edecek ve seçimden sonra tek başı 21 Yaşında Evlenecek Genç 
reketlerinin ne olacağı hakkında Akde- ri yazıyor: na iktidarı eline alacaktır. 
niz devletlerine müracaat etmiştir. Oy Vefd Partisi Reisi Nahas Paşa beni 
le zannediyoruz ki bu yeni bir şey de- Helyopoliste kabul ederek şu beyanat 
ğildir. lngiltere birkaç haftadan beri ta bulunmuştur: 

Kabataş tan F. Süleyman imzasile: 
''Yirmi bir )'Gflnclayım. Henüz 

bir if aahibi delilim. Fakat ailemin 
aerveti olcluiu İçin bir aile tl•çindi. 
re bilecek vaziyetteyim. l ki ay evvel 

bu hususta müzakereye girişmişti. - Mısır Uluslar Sosyetesile dürüst 
Meselenin Fransaya şümulü yoktur. bir şekilde birlikte çalıştıktan sonra ça 
Çünkü paktın icap ettirdiği vecibeler lışkan ve sulhperver olan on dört mil 
dahilinde İngiliz - Fransız !DÜtekabil yon fellahın, isteklerinin naazrı dikka 
yardımı. esasen iki hükumet arasında te alınmasını istiyor. İngiltere meşruti 
yapılan anlaşma ile halledilmişti. Bu- bir rejimin artık Mısır için reddedile
rada mevzu bulan Uluslar Sosyetesi • miyeceğini anlamıştır. Artık vaziyetin 
ne aza olan ispanya, Yugoslavya. Yu tabii inkişafını beklemek lazımdır. Se. 
nanistan, Türkiye ve Irak hükumetle- çim pek yakında yapılacaktır. Mısır ta 
ridir. Büyük veya küçük olsun, sosye- bii siyasal hayatına kavuştuktan sonra 
tede aza olan bu devletler Cenevre- teşekkül edecek parlamenter bir hükO
deki arsıulusal teşekkülün bütün aza- met, Mısır - İngiliz siyasal münaseba
sı hakkında göstermeğe mecbur ol - tını tanzim için müzakereye girişecek
duğu tam himayenin bckasiyle alaka - tir. Mısır ve lngilterenin mütekabil 
darlardırlar. Bu devletler pakt ahka- menfaatlerini müdrik olan Vefd Parti. 
mının tamamiyle tatbikını hararetle is si, programına sadık kalarak, iki mil
temektedirler. Fakat bu devletlerin. letin arsıulusal ihtiyaçlarını, nazarı 
devletler arasındaki müsavat sözünün dikkate almak suretiyle bir hal sureti 
manasız bir kelime olmadığını ve Ulus bulmak istiyor. Diğer meseleler~ ve bil 
l_:ı.r Sosy.ctcsinin onlara yalnız hak de- haua kapitülasyonlara gelince, bunları 
gıl, aynı zamanda vazifede yüklemek henüz müzakere etmek zamanı gelme 
tp olduğunu ve buhranlı zamanl:mfa miştir. Fakat diğer meseleler bir mua 
mesuliyet dcruhde etmeleri lazımgeldi- hede il halledilince, onların da halli za 
ğ~~i _bilmele.ri icap eder. Iskandinavya manı gelecektir. Vefd Partisi, ulusal 
hukumetlerı de, bugün Akdenizde vu cephenin muhafaza edileceğini ümit 

Romanyada 
Ekalliyetler 

La Bulgarie'den: bir müeueaecle kıuaclarlık eden bir 
Ulusal Hıristiyan Partisi şefi Profe. kızla tanıfarak aeviftim. Bu kızın 

sör Cusa. Parlamentoda ekalliyetler büyük bir tahaili vok•-ı ela vaziyeti 
meselesinden bahsederken yahudilerin iyidir. Kencliaini tJ• anneaini tl•çin. 
ve umumi surette bütün ekalliyetlerin clirmekteclir. Biz evlenmeye karar 
siyasal hayattan uzaklaştınlmaları la- vermİftik. Aileme haber verelim, be. 
zımgldiğini söylemiştir. Ulusal çiftçi 
partisi şefi Mihalake bu fikre muarız nim bu arzumu aon derece ficlcletle 
olduğunu söylemiştir. Mlhalake 1930 karıılayaralr reddettiler. Onlara ih. 
da yapılan nüfus sayımında Romanya tiyacım olcluiu için evvela aeaimi çı. 
da 13 milyon Romen ve beş milyon e- karmadım. Fakat çok aeviıtiiim~ 
kalliyet bulunduğunu ve bunun 797 bi için artılr tahammül eclemiyeceiim. 
ninin Yahudi olduğunu söylemişitr. Bu Ailemizin uariclatınclan bana düıen 
sebeple Mihalake beş milyon ekalliye- lrıamı alarak, gitmek ue bir ev tutup 
tin 16 partiye ayrılmış olan 13 milyon\ evlenmek iatiyorum. Benim yafıma 
Romen aleyhine bir grup teşkil etme- tl•lmit bir fl•ncin böyle bir hareket. 
!erini intaç edecek olan bir siyasa ta- te bulunmıya haklı, yok mudur? 
kip etmenin tehlikeli olduğunu hatır- Onlar benim daha genç olcluiumu, 
latmıştır. Mihalakeye göre en iyi siya- kızın ailemiz araaına giremiyecek 
sa, ekalliyetleri muhtelif siyasal parti vaziyette buluncluiunu aöylüyorlar. 
ler içine alarak, onları biribirinden a - Böyle eaki kalalı bir aile karaınncla 
yırmaktır. vtuiyetimi kurtarmak .. ,, 

Süleymanın mektubu devam oediyor. 
Onun maksadı şu bet on aatırdan da 
anlaşılmaktadır. 

Yaşı yirmiyi henüz geçenler arasın• 
da artık istedikleri gibi harekette 
muhtar olduklarına ve istediklerine 
muhalif olan ailelerinin kanaatlerini 
hiçe saymaya doğru şiddetli bir cere
yan var. Halbuki bugün hala bu yaı, 
dünyanın her tarafında tahsil çağıdır. 
Nasıl ki Süleyman da henüz hiçbir İl 
aahibi değildir. işsiz, güçsüz, belki he· 
nüz tahsilini bitirmemiş iken ve an• 
cak iki aydanbcri tanıdığı bir ku!'la 
evlenmeyi nasıl göze alıyor? Bu yaşta 
evlenmek maddi tarafı bir tarafa hıra• 
kılaa bile çok tehlikelidir. Bu yaşta 

insanı deli eden aşkın bir palto kadar 
bile ömrü olmadığı çok tecrübe edil
miştir. Halbuki bu işte sevenlerin 
hepsi ömürlerinin sanuna kadar ayni 
aşkın esiri olduklarına inanırlar ve bu 
imanla her şeyi gözlerine alırlar. Bir
kaç sene sabretmek lazımdır ve buna 
sa~lık bakımından da lüzum vardır. 
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Kamutagda Mühim Kanunlar Kabul Edildi 

Tunçelinde Haıa Aşiret Reisle
rini Tanıyan Kimseler ·Vardır 
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FAYDALI BiLGiLER 
Bugünkü 
Program 

1STANBUL 

T ayyar·e İnşaatı ve Hava Kuvvetleri İçin Sübakan 

lığı, 21.500.000 Liralık Taahhüde Girişebilecek 

18: Tokatliyan otelinden nakil. Telsiz 
ca:ı:. 19: Haberler. 19,15: Hafif musiki 
(plak). 20: Türkçe sö:ı:lü musiki parçaları 
(plak). 20,30: Stüdyo caz tango ve orkes· 
tra grupları. 21,35: Saat 22 den sonra A
nadolu ajansının gazetelere mahsus hava
dis servisi verilecektir. 

BtlXRES 

Ankara, 25 (Hususi Muhabirimiz-
' den) ......, Kamutay bugün Refet Haya

ti Tez'in Başkanlığında yaptığı top
lantıda 1935 yılı umumi muvazen~si
ne giren bazı dairelerin muhteli!' fa
sıllarından 63.417 liranın indiril~rek 
di~tr bazı bütçelerin fasıllarına murı
zam tahsisat olarak konulması ve ev
IM:tf genel direktörlüğü bütçesinj~ 
39800 liranın münakalesi hakkındaki 
kanunları müzakere ve kabul etmiş-
tir, 

Hava Kuvvetleri İçin 
21,500.000 Lir a 

~ Hükumetimizle Yugoslavya Kr:tllı
gı arasında adli, medeni hususla;!a 
karşılıklı münasebetlere ve idaei mü.; 
rimine ait mukaveleler, ikinci müza
kereleri yapılarak tasdik edilmiş ve 
bundan sonra hava kuvvetlerinin art
tırılması için satın alınacak veya ya
pılacak tayyare, motör, yedek malze
mesi ve diğer tesisat ve teçhizat için 
yıllık tediye miktan 7,200,000 lirayı 
geçmemek üzere 20 milyon ve inşa;tt 
için de 1,500,000 liralık taahhüde gi
r?silmesi hususunda sübakanlxğına ve 
h;r sene için tayin olunan tediye had
di için de bono çıkartmak hususunda 
Finans Bakanlığına mezuniyet veren 
.kanun müstaceliyet karariyle kabul 
edilmiştir. 

Yüzde 
Vergisi 

2 Hava 
Kanunu 

Kamutay, gene müstaceliyet kara
r!yle müzakere ettiği diğer bir kanun 
ile de, umumi, mülhak, hususi bütçe
lerle ve belediye bütçeleri ile idare 
edilen daire ve müesseselerin maaş, 
tahsisat, ücret, yevmiye, hakkı huzur, 
aidat, ihtısas zammı, tekaüt vesaire 
zat maaşları, ikramiye, ihbariye, taz
minat namiyle ve diğer herhangi bir 
nam ile olursa olsun yapılmış ve ya
pılacak bir hizmet mukabilindeki te
diyeleri. 

Hakiki ve hükmi şahısların nez
dinde veya onlara merbut olarak ça
lı nlara, yevmiye surctiy e de ol.n 
verilecek billımum ücret, edel veya 
tayınlar "mesbuk veya mılirum kal
mıyacak olan bir hizmet mukabili ve
rilecek mebaliğ dahil,,. 

Şirket ve müesseselerin esas muka
veleleri veya nizamnameleri veya he
yeti umumiye kararları mucibince mec 
lisi idarelerinde bulunanlara hisse se
nedi veya tahvilat mukabili olmaksı
zın verilen temettü ve ikramiyelerle 
aynı mahiyetteki istihkakların tediye 
asılları üzerinden hava kuvvetlerine 
yardım vergisi namiyle yüzde 2 vergi 
alınması hakkındaki kanunu da ka
bul eylemiştir. 

Bundan sonra yeniden 9 kaza ve 5 
vilayet teşkiline ait kanun müstaceli
yetle müzakere ve kabul edilmiştir. 
Kanunun derpiş ettiği yeni idari tak
simat ile Ankara vilayetinde Çanka
ya kazası teşkil edilmekte Borçka, 
Aı tvin, Şavşat, Hopa kazalariyle Er
zuı um vilayetinin Yusufeli kazasını 
ihtiva etmek ve merkezi Artvin ol
mak üzere Çoruh vilayeti teşkil edil
mekte ve halen mevcut Çoruh vilaye
tinin Rize ve Pazar kazalarından iba
ret kalan kısmına da merkezi Rire, ol 
mak ıizere Rize vilayeti adı veril~ek
tedir. 

Şemdinli, Hakkari, Gevar kazaları 
ile Siirt vilayetine bağlı Zap kazasın
dan teşekkül etmek üzere merker.i Gü 
lemrik kasabası olmak üzere Hakkari 
vilaveti kurulmaktadır. 
Muş vilayetinin Bitlis, Motki ve 

Van vilayetinin Ahlat kazalariy1~ ye. 
ni teşkil edilen Hizan ve Kotum kaza 
Jarını ihtiva etmek ve merkezi Bıtlis 
ol~ <.k üzere Bitlis vilayeti vücude 
getir:Jmektedir. 
Mu~ vilayetinden ayrılan Ç-ıpak

~ur, Genç, Solhan, Kalan ve Erz:n"an 
vilayetinden Kigi kazalarından terek 
küp t.tmek ve merkezi Çapakçur ol
mak üzere Bingöl vilayeti kurulmak
tadır. 

Tunçeli Vilayeti 
Bir başka kanun ile de Plümür, 

Nazimiye, Mazgirt, Pertek, Hozat, 
ovacık, Çemişkezek kazalarından 
terekküp etmek suretile Tu.,celi vi_ 
layeti teıkil edilmiştir bu kanunun 
hükümlerine göre T u n c e ı i va
li.yetine ordu ile irtibatı baki kaL 
mak ve rütbeainin aalahiyetini haiz 
bulunmak üzere Korkomutan rütbe
ainde bir zat vali ve kumandan ola... 
..ak tayin edilecektir. Vali ve ku
mandan, vilayet umur ve muameli
tmda ve vilayet memurJ .... , h .. •-•-. .,_ 
da vekillerin kanunen haiz olduli. 
lan bütün aalahiıyetJeri ha.z l.Hu ... u

duğu gibi emniyet ve aaayiş nokta
•ından lüzum görürse, vilayet hal
kından olan fertleri ve aileleri vili
yet icinde bir yerden diğer yere nak 
letmeye ve bu gibilerin vilayet için.. 
de oturmalannı menetmeye, herhan 
g'İ bir ıahıı hakkındaki takibatın 

tehirine ve cezaların tevcihine sala
hiyettardır. Vali ve kumandan tara.. 
fmdan idam hükümlerinin tecili HL 
zum görülmediği takdirde infazı 
emrolunur. 

Adli ve idari, hususi ' hükümleri 
ihtiva eden bu kanunun bir madde
aine göre de tetkil edilmi§ olan Tun
celi vilayetinde oturanlardan biri 
tarafından Ela:r:iz, Malatya, Sıvas, 
Erzincan, Erzurum, GümÜ§hane, 
Bingöl vilayetlerine geçerek burada 
Türk ce:r:a kanununun ikinci kita
bının birinci babının ikinci ve ye_ 
dinci babının birinci ve 455 inci mad 
de hariç kalmak üzere birinci ve o
nuncu babının ikinci faaıllannda ya
zılı suçları işliyenler, bunların ortak 
ve yatakları ve yukarda isimleri 
geçen komşu vilayetlerden işlenmiş 
olup Tunoeli vilayeti içinde işlenen 
suçlarla irtibatı olan auçlar Tunceli 
vilayetindeki aalahivetli mahkeme.. 
lerde ve vilayetin teşkiline ait kanun
daki usullere göre görülür. 

Tunçeli Vilayet1 
Nasıl Bir Yerdir? 

sebepler varsa mesele yoktur. HaL 
buki Dahiliye Vekili orada vaziyetin 
normal olduğunu söylediler. Sonra 
Meclis, 595 numaralı kanunla seler_ 
berlikte kumandanlara idam &alcihi_ 
yetini veriyormuş. Teşkilatı Esaşiye 
kanununun 102 inci maddesi &arih
tir. Bu kanuna muhalif kanun çıka. 
maz.Teşkilah Esasiye kanununun 
hükümleri değişmedikre ben bunun 
kabulüne imkan görmüyorum, dedi. 

Teşkilatı Esasiyeye 
Aykırı D e ğ i 1 d i r 

Bu itirazlara adliye encümeni na
mına bu mazbatanın muharrirliğini 
yapıiil Raif Karadeniz (Trabzon) ce
ıaf vererek şunları söyledi: 

- Arkadaşım iç 5 inci maddeyi 
Teşkilatı Esasiye kanunile kabili te.. 
lif görmedi. Biz, Teşkilatı Esasiye 
kanununa lazım olan ehemmiyeti 
vermiyor değiliz . Bu maddenin hiç 
kimsenin hatrn için de kabulünü is
temiyoruz. Ancak memleketin yük
sek menfaatlerini ve mevzuatı ka.. 
nuniyeyi gözönünde bulundurarak 
vicdani hükümler veriyoruz. Bir 
memleket içinde muayyen bir tnın-

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya şu iza takada memleketin diğer tarafların_ 
hatı vermiştir: dan ay kın bir kanun tatbik edile-

- Tunceli adı ile şimdi te~kil edi- bilir mi? Halbuki biz muayyen bir 
lecek vilayetin ve beldenin eski İs- mıntakada tatbik için hususi bir ka
mi deraimdir. Dersim eski zamanda nun yapıyoruz. Dahiliye y ekili 

0 
muayyen bir mıntakaya verilmi§ bir havalide bir fevkaladelik yoktur, 
iaim değildir. Fakat bugünkü idare dedi. Muharebe de yoktur. Fakat 
bakımına göre, Dersimin mesahaı hü.kU.meti tanımıyan, yalnız aşair 
sathiyesi uzunluk itibarile 90, geni§. ıoeıislerini tanıyan hr zümre vardır. 
li kitibarile 60 olarak heyeti umu- Bu hukuki manasında anonnal 
miyeai 450--500 kilometroluk bir ve fevkalade denecek bir vaziyettir. 
yerdir. Yükaek dağları, derin dere- Böyle vaziyetlerde Teşkilatı !sasiye 
leri ve geniş vadileri vardır. Ve böL kanununun 86 ıncı maddesinde hiL 
genin kısmı azamı taşlık ve kaya.. kfunet fevkalade ahval için lüzum 
lıktır. Sakinleri 65-70 bin nüfu&- görürse tedbir alır, denmiştir. Bu da 
tan ibarettir. Aslen Türk unsuruna fevkalade bir vaziyettir. ldarei ör_ 
mensup bir kütledir. fiye kelime$İnİ kullanmamış olabili~ 

Bu bölge ile ilk resmi temu Şah riz. Yapbğnn.ız şey bundan başka bir 
İsmail ile Ya.vuz Selimin muharebe- şey değildir. Vaziyet fevkalade olma
leri zamanına tesadüf ediyor. On.. saydı zaten buna lüzum yoktu. ldarei 
dan sonra memleketin birçok kısım- örfiyeyi hükfunet ilan ebnemiştir.Biz. 
larında.ki usulü idare gibi o da yer 
(j ağalara ve beylere verilerek idar~ den hükumet, aalahiyeti dört sene 
olunuyordu. Tanzimatta vilayetin için istiyor. Bunu hükiimet Yapma_ 

mıs ta Meclis vermif, bunu biz Teıteşkilatı yapıldığı zaman burada da. kilah Esas.iyeye muhalif görmedik. 
vilayet teşkil edilmiştir. Fakat he~ Bu yaptığımız kanunda Teşkilatı 
nasıln. ih!Jlal, Deraimi olduğu gib Esasiye kanununa muhalif bir vazL 
bırakıyor. Bugün oranın içtimai teş
kilatı Kurunu Vustai bir teşkilattır yet görmediğimizi ifade ederiz.,, 

1 Kanun kabul edilmiştir. Kamutay 
Yani birtakım parçalara ayrı mı§br. İkinci kanunun 3 ündi Cuma gun·· ü 
Bunlar husuaatı medeniye, hukuki 

· to.ı: !anacaktır. • ye ve hatta cezaiyelerini kendi ara.. 

~~~:~ea .::~:::n:~~ün buru. 91 ita 1 ya - Ha beş 
1876 dan bugüne kadar muhtelif 

zamanlarda Deraim Üzerine 11 ha.. [Baş tarafı 1 incide] 
rekatı askeriye ıyaprlmıştır. Halkı harebede İtalyanlar 1000 kadar esir al 
cahil, biraz da toprağın fakirliği do mışlar ve bu suretle Habeşler, taarru
layısile fakir olur ve eli de ailahlı za geçirdikleri kuvvetlerin yarısından 
bulunursa tabii böyle bir yerde vu- fazla»ını kaybetmişlerdir. Italyanlarm 
kuat eksik olmaz. bu son muvaffakıyetinin sebebi şudur 

Fransada, ltalyada, Yunaniatan.. ki, ltalyanlar Habeş mevzilerini haber 
da da böyle yerler vardır. Aşağı yu_ almışlar, bu suretle muharebeye kendi.. 
kan her memleketin elinde böyle leri başlamışlar ve ayrıca topçu kuvvet 
gen kalınış yerleri vardır. Burada lerini getirip bombardıman tayyareleri 
zuhur eden vukuatlar müteaddit ha_ ile birlikte muharebeye iştiak ettirme. 
rekatı aıkeriyeyi icap ettirmiş, yu- ğe vakit bulabilmişlerc!ir. Halbuki ge -
karda da arzettiğim gibi 1876 sene- çen hafta Takkazze nehri boyunca ya
ııindenberi bugüne kadar muhtelif prlan muharebelerde Habeşler baskın 
tarihler-de, muhtelif kuvvetlerle on tarzında hareket etmişler ve Habeş as 
bir harekatı askeriye yapılmı§tır. kerleri, çarpışma kabiliyetlerinin yük-

Fakat bu harekatı askeriye muaıy- sekliği sebebiyle, ltalyanlar mukabil 
yen bir gayeyi istihdaf ettiği için ne- bir taarruza geçmeden büyükçe bir iler 
tice alıllll" alırunaz asker geri alın- leyiş yapabilmişlerdir. Bundan da anla 
mış, aad harekatı aaker;yeyi icap et- şılıyor ki teçhizatının 1talyanlarınkin. 
tiren hastalık ne tahlil edilmi.. ve ne 

d · di " den aşağı olması dolayısiyle Habeş mu 
de te avı e "imiştir yalnız bafifletil- vaffakryetleri için «baskın» usulü çok 
miştir. Cumhuriyet devrinin memleke- eh · 
tin esaslı ihtiyaç\annı temin ve asıl ha emmıyetlidir. Halen İtalyanlar Abbi 

s addi mmtakasmdaki muvaffakıyetleri
talığı tedavi etmek Jıan olduğu içın ni semeredar etmeğe çalışmakta ve bu 
burada da medeni usullerle bir tedbir 

mmtakanın cenubundaki Habeş toplan 
dü§ündü ve bu programile memleke trlarmı faal surette bombardıman et -
tin her yerinde olduğu gibi burala_ mektedirler. Habeşlerin Adikala'yı al
rın da Cumhuriyetin feyizlerinden dıklarına dair Adisababadan gelen tel 
istifade etmesini gözetti, şimdi mü.. f f 
zakere edilecek kanun bu kanundur gra a azla inanılmamaktadır. Bir çok 
orada anormal bir §ey yoktur. Efk~ yolların birleştiği bir noktada kain o-

a- lan bu mevki Adua'mn 60 kilometre şi 
rı uın.umiyemize arzetmek İsterim malindedir. Bundan dolayı Habeş kıta 
ki, ınemleketimizde anormal bir va-
ziyet yoktur. larının oraya kadar gidebildikleri sanıl 

İdam Hükümlerinin İn-
mamaktadır.Ma._n .ım- .. w • .. 

f azi Salahiyetine İtiraz , 

12: Haberler. 12,30: Diniku orkestrasL 
13,15: Spor. 13,30: Konserin devamı. 14.15 
Haberler. 14,30: Konserin devamı. 15: Ha
berler. 18: Küçük radyo orkestrası (Son· 
tag, Valdtoyfel, Gan, Fetras'tan operet ve 
valsler). 19: Sözler. 19,15: Konserin de
vamL (Hafif) . 20: Haberler. 20,15: Caz. 
21: Sözler. 21,20: Koro ile şarkılar. 21,50 
Sözler. 22: Süel konser. 22,30: Haberler. 
22,45: Konserin devamı. 23,15: Fanika 
Luka orkestrası (Romence). 

BUDA PEŞTE 

16,30: Süel konser. 18: Çiftçiye. 18,30: 
Şeminar korosu. 19,15: Ekonomi. 19,40: 
Hallo caz bandosu. 20,50: "Noel,. adlı hi
kayemsi piyes. 22,35: Haberler, spor. 22,55 
Budapeşte konser orkestrası. 24: Çingene 
müziii. 

VARŞOVA 

17 ,30: Salon triosu (keman, viyolonsel, 
piyano). 17,55: Noel şiirleri. 18,10: Şen 
yayım. 18,55: Dans şarkıları. 20: Sözler. 
20,10: Çocuklara Noel şarkıları. 21: Piya
no konseri. (Aleksandr Mihailovskinin 
eserlerinden). 21.20: Sen yayrm. 21,50: 
Haberler. 22: "Beyaz mazurka,. adlı Franz 
Lehar'm opereti. 23,15: Dans plii.klarL 

MOSKOVA 

18,30: 1905 senesine ait şarkılar. 19,20: 
Yeni şarkılar. 20,30: Cift piyano refakati. 
le şarkılar. 22: Yabancı dillerle konfe
ranslar. 

VİYANA 

18: Sözler. 18,25: Tenor ve sopran işti
rakile ıenfonik radyo orkestrasL 20: Ha
berler. 20,10: Konserin devamL 20,45: 
Mizah ve neşe .• 21: "İhr Korporal,,. adlı 
radyo piyesi. 23: Haberler. 23,10: Sopran 
Elisabeth Şuman piyano ile şarkı söylüyor 
23.50: Tamimler. 24,05: Bando müzika. 
24,20: Dans. 

BERLİN 

17: Sopran iştirakile hafif müzik. 19: 
Enstrymantal ev müziği. 19.30: Spor ha
berleri. 20: Radyo piyesi. 21: Bedin bü
yük operasından nakil. Puccininin ''Tu
randot.. operası. 23,45: Haberler. 24: Kü
çük radyo orkestraı.;L 1: Dans müziği. 

HAMBURG 

18: Noel şarktları. 18,50: Skeç. (Mü
zikli). 19,25: Mozartm eserlerinden piyano. 
konseri. 19,50: Hava raporu. 20: Gençlere. 
20, 10: Mandolin orkestrası. 21: "Clivia,. 
adh üç perdelik Dostal'in opereti. 23: Ha
berler. 23,30: Noel müziği. 24: "Rüya ile 
hakıkat arasında,, adli milzili:li yayım. 

BRESLAU 

17: Hafif müzik. 18,30: ''Tren bağırrr
ken,. adlı radyo piyesi. 20,30: Spor yeni
likleri. 21: Günün kYSa haberleri. 21,10: 
"Büyük renkli tabak,, adı verilen danslı, 
şarkılı şen iki saat. 23: Haberler. 23,30: 
Dans. 

LAYPZ1G 

17: Hafif müzik. 18,30: "Das Vinterla
ger., adlı skeç. 19,30: Kuartet (Flüt, piya. 
no) 20,16: Şen Noel skeçi. (Müzikli) 21: 
Dans müziği. 23: Haberler. 23,30: Dans 
müziği. 

KISA DALGALAR 
BERLlN 

Çalı~ma taatleri: Saat 10.45 - 14.20 : 
19, 74 m. ve 31, 45 m. Saat 15.00 - 18.35: 
31,38 m. Saat 19 - 23,35 : 25, 49 m. Ye 
49, 83 m. 

LONDRA 

Çalıııma saatleri:" 10 - 12,20 : 25,53 m. 
ve 31, 55 m. Saat 13 - 15.45 : 16, 16 m. 
ve 19, 82 m. Saat 16 - 11 : Gösterilen 
postalardan ikisi: 19,82 m. 25, 29 m. Ye 
31, 55 m. 

Saat 19.15 - 23,30: GöıteriJ1r1 · 2 veya 
iiç posta: 19, 66 m, 25, 53 m., 31, 55 ve 49, 
10 m. 

PAI15 

Çalışma saatleri: Saat 11 - 12 : 25, 23 
m. Saat 13,50 - 18 : 19, 68 m. Saat 18.15-
1 : 25, 23 m. 

Sinemalar - Tiyatrolar 

* ŞEHİR TİYATROSU ı Saat 20 de 
(Saz - Caz). 

* HALK OPERETİ : Saat 20,30 da 
(Telli Turna). 

• NAŞ!T - ERTUO'RUL SAD1 - HA
LİDE : Saat 20,30 da (Antikacı Mah· 
mut). 

* SARAY : (Ali Baba ve Harunürreşit) 
ııc SÜMER : (Hayat acıları). 
* YILDIZ : (Montekarlo geceleri). 
ııc İPEK : (Sefiller). 

Bundan sonra söz alan Kitapçı 
Hü~nü. ~uğla layihanın 35 inci mad
desıne ıtıt'az etmiştir. Bu madde ay
nen şöyledir: ''İdam hükümlerinın 
vali ile kumanda~ tarafından tecile 1 
lüzum görülmediği takdirde infazı 1 
emrolunur.,, Hüsnü Kitapçı ezcümle 

BAYRAMDA YALNIZ 

demiştir ki: 
- Adliye Encümeni mazbatasını 

dikkatle okudum. Encümende ekal
liyet, idam hükümlerinin infazı sa. 
lahiyetini meclisin vazife ve salahı. 
yetinden addetmiı ve bu maddeye 
muhalif kalmıştır. Encümen ekserL 
yeti de bidayette ekalliyetin dediği
ni kabul ediyor. Evvela, Teşkilatı E_ 
sasiye kanununa göre, idam hükmu_ 
nü tasdik Meclise aittir, diyor, son_ 
ra iclarei ör/iyeyi ileri sürüyor. 

KIZILAY GAZET ESi 
ÇIKACAKTIR 

İlanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kı
zılay' ayardım etmiş olacaksınız. 
Fiyatı son sahifede santimi 30 kuruştur. Müracaat yer
'eri: İstanbulda, Postahane karşısında Kızılay satış 

bürosu. Telefon : 22653. 
İstanbulda, Postahane arkasında İlancılık Şirketi 

Telefon : 20094 - 95. 
istisnai bir hüküm kendine mah-

ıustur. ldarei ör/iyeyi istirdat eden .... ~ .. ••••••••••••••••••••••••••••• .. ~,, 

• TÜRK : (Kanun Kuvveti). 
* MELEK : (Nimon). 
* 'OSKÜDAR HALE: (Raspotin ve Ça

riçe). 
* KADIKÖY HALE : (Roberta) 

Nöbetçi eczaneler 

Bahı;kapıda Mehmed Kazım - Kara
gümrükte M. Fuad - Şehremininde Nazım 
- Samatyada Teofilos - Aksarayda Sa
rım - Fenerde Husamettin - Büyükada
da Mehmet - Hewbelide Tanaş - Gala
tada Okçumusa cadd. Asri 1ttihad - Kum
baracıda Garib - Taksimde Mis sokağın. 
da Limonciyan - Kurtuluşta Kurtuluş -
Eyüpte Hikmet eczaneleri. 

Liman hareketleri 

Bugün limanımızdan gidecek vapurlar: 
Saat 

21.-
20.-
9.-

16.-

Bursa Bandırmaya 
Eıie Karadeni:ı:e 
Tayyar Mudanyaya 
Ae.ya 1mroza 

Bugün limanımıza gelecek vapurlar 
Saat 

6,30 
16,15 
14.-
18,30 

Bursa Bandırmadan 
Kocaeli İzrnitten 
Gı.ineysu Karadenzden 
Tayyar Mudanyadan 

Davetler, toplantılar 

TÜRKÇE VE ALMANCA DERS 
C. H. P. Alemdar nahiyesi başkanlığın

dan : 
Cümhuriyet Halk Partisi Alemdar Ka

mun kurağmda uzman bir Alman öğretmen 
tarafından parasız ders verilecektir. Bu 
dersler haftada iki gün cumartesi ve çar
şamba akşamları saat 17 den 18 e kadar 
dile biraz vukufu olanlara ve 18 den 19 a 
kadar hiç bilmiyenlere mahsustur. 

İstiyenlerin akşamları saat 16 dan sonra 
Divanyolunda Kamun kurağmda sekreterli
ğe başvurmaları. 

Ötedenberi devam eden öz Türkçe ders
lerinin yeni yddan itibaren perşembe ak
şamları saat 18 dn 19 a kadar verileceği 
için önceden yazılı talebenin o günde gel
meleri ve yeniden yazılmak istiyenlerin de 
sekreterliğe başvurmaları. 

Hastane telefonları 

Cerrahpaşa hastanesi Cerrahpaşa 
Gureba hastanesi Şehreminı Yeni
bahçe 
Haseki kadmlar hastanesi Ak
saray Haseki cad 32 
Emrazı akliye ve asabiye has
tanesi Bakrrköy Reşadiye kışlası 
Zeynep Kamil hastanesi Üskü
dar Nuh kuyusu Gi:in Doiumıı 
caddesi 
Kuduz hastanesi Çapa 
Beyoğlu ZükQr hastanesi Firuzaia 
Gülhane hastanesi Gülhane 
Haydarpaşa Nümune hastanesi 
Etfal hastanesi Şişli 

21693 

23017 

24553 

16.60 

6'0179 
22142 
43341 
20510 
60107 
42426 

Çabuk srhhi yardım teşkilatı 

Bu .numaradan imdat otomobili 
istenir. 44998 

İtfaiye telefonları 

İstanbul itfaiyesi 
Beyoğlu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

24222 
44644 
60020 

Yeşilköy, Bakırköy, Büyük. 
dere, Üsküdar itfaiyesi 60625 
Paşabahçe Kandilli Erenköy, Kartal, 
Büyükada Heybeli Burıaz Kmalı mm. 
takaları için telefon ııantralmdaki memura 
(yangın) kelimesini ısöylemek kafidir. 

Müracaat yerleri 

Deniz yollan acentesi Telefon 
Akay (Kadıköy iskelesi ba~ me

murluiu} 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez acen

tesi Telefon 
Sark Derniryollan müracaat ka

lemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryolları müracaat 

kalemi Haydarpa~a Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

ve 

BELCiEVŞEKLIGlrtE 

9949 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Arsıulusal arttırma günü olan 31-

10 - 935 tarihinde Bankalarımıza en 
az on lira tevdiatta bulunanlar arasm 
da 7-12-35 tarihinde çekilen kur·a
da 100 liradan 20 liraya kadar kaza
nanların isimleriyle kazandıkları pa
ra miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

Bütün kazananlara Bankalarımız 
tarafından tebligat yapılmıştır. 

Ünye - Ortaokul Direktörü Kad
ri 100 lira. 

Uşak - Sadık Gündüz oğlu Gülte
kin 80 lira. 

İskilip - Avukat Ahmet oğlu Ke
mal 60 1i rc;. 

Çankırı - Hıdırlıklı oğlu kızı A
deviye 40 lira. 

Orhaneli - Şaduman 20 lira. 

Saçları dökülenlere 

KOMOJEN Kanzuk 
Saç eksiri 

Saçların dökülmesine ve kepek. 

lenmesine mani olur. Saçların 

köklerini kuvvetlendirir ve bes

ler. Tabii renklerini bozmaz, latif 

bir rayihası vardır. 

INGILlZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

,.. BAYRAM VE YILBAŞI ÇiÇEKLERi -, 

SABUNCAKiS 
Çi~ek Ticarethanesi 

Bayram ve Yılbaşında sizin ve dostlarınızın memnuniyetini mucib ola· 
~ak gayet güzel ve nadide çiçekler ve çiçek ağaçlarının müntahap çeşit· 

erini hazırladığım arz eyler. 
Adres : Beyoğlu, 1stikıa1 caddesi 304. Tel. 40167. 111••• Ankara şubesi : Ankara Bankalar caddesi No. 34. •••llıii 

lstanbul Deniz Levazımı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Tahmin bedeli 41092 lira olan 4000 ton rekompoze 
komürü 30 Birincikanun 1935 tarihine rastlayan pazar
tesi günü saat 15 te.pazarhkla alınacaktır. Bu 4000 ton 
kömürün muvakkat teminatı 3081 lira 90 kuruştur. 
205 kuruş mukabilinde şartname verilir. İsteklilerin ya
zılı gün ve saatte Kasımpaşadaki Komisyona baş vur
maları. (8097) 

Yozgat ilbayhğından: 
Yorgat Memleket hastanesi için fazla mikdar açık 

eksiltme suretile satın alınacak karyola, yatak, battani-
ye, terlik ile, ameliyathane, laboratuvar levazımı vesair 
alat ve mefruşat eşyasının ihale günü olan 2 Kanunu
sani 936 günü görülen lüzum üzerine 15 Kanunusani 
936 tarihine uzatılmıştır. 

İhale mezkur tarihe rastlayan Çarşamba günü Yoz
gat Daimi Encümeninde yapılacağı ve alınacak bu mal
zemenın şeraitini öğrenmek isteyenlerin Yozgat, Anka
ra, İstanbul Sağlık Direktörlüklerine baş vurmaları ilan 
olunur. (3722) (8101) 
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Bembeyaz, tertemiz ve parll 
parll parhyan diş,ler 

Bu netic~yi almak 
için bir tüp 

Radyolin 
kafidir. 

'NeC!en TUrkiye hallimın % 99 u dır. Evvela dişleri mükemmel surette 
!Radyolin kullanıyor ? Ağızdaki mik- yıkayarak yemek artıklarının, içkinin, 
roblan % 100 öldürmesi yüzünden sigaranın husule getirdiği kir tabaka. 
mi ? Fiatının ucuzluğundan mı ? Fev- sıru, lekeleri, kefeke dediğimiz taşları 
kalade teksif edilmesi dolayıaile iktı· söküp çıkarır, sonra da bunları mine 
udi olduğundan mı ? Ağızda çok faz- tabakasını çizip hırpalamadan şayanı 
1a köpürdüğü, kokuıu güzel olduğu 
isin mi ? hayret bir ~ekilde cilalar ve parlatır . 

Radyolinin bütün bunlardan başka İşte Radyolinin kazandığı emsalsiz 
t:n mühim ve esaslı iki hususiyeti var· rağbete sebep bu meziyetleridir. 

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz de 

• 

KULLANMIY A BAŞLAYINIZ ! 

Gedikpaşada lstanbul J.andarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Jandarma birlikleri için dikim evinde yaptırılmakta 
olan elbiselere harcanmak üzre mevcu9.ı nümunelerine uy 
gun olarak Avrupa veya aynr örnek ve evsafda yerli yapı
şından aşağıda cins ve mikdarlarile tasarlanan bedeli ve 
ilk güvenmeleri yazılı ( 7) kalem malzeme açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Eksiltmesi ( 10-1-936) cuma 

' günü saat ( 15) on beşde Gedikpaşada Jandarma Dikim 
evindeki Komisyonumuzda yapılacaktır. Alınacak (7) 
kalem dikiş malzemesinin bir istekliye ihalesi caiz oldu
ğu gibi kopçalarla tokanın bir, düğme, haki şeridin bir 
talibe ihalesi de caizdir. İstekliler her gün Komisyonu
muza gelerek nümuneleri ve şart kağıdını görebilirler. 
ttsteyecekleri mallara aid ilk güvenme malsandığı mak
buzu veya muteber banka kefalet mektubunu ve (2490) 
sayılı kanunda yazılı diğer belgeleri de beraberinde ol
duğu halde belli olduğu günde Komisyonumuza gelme
leri. ( 8 1 2 2 ) 

• SJk rlivcnme Tasarlanan Mikdarı Cinsi 

b. b. 
Lira Karuı Lira Kunıı Aded Metre 

'( 9 38 
tı) ( 5 63 
~ ( 2 10 

125 00 
75 00 
28 00 

50000 
50000 
10000 

Siyah büyük kopça 
Sıyah küçük kopça 

- Pantulon tokası 
17 11 228 00 Yekun 

(30 00 400 00 50000 
100000 
25000 

Büyük haki düğme 
(2) (48 75 650 00 

( 7 50 100 00 

86 25 1150 00 

37 00 500 00 
Yekun 

Orta 
Küçük 

,, 
" 

40000 Metre Haki şerit. 

Şirketi Hayriyeden: 

,, 

" 

'1 - Bayramın üçüncü Pazar günü eyyamı adiye tarifesi tatbik 
edilecek, yalnız 21,15 te Köprüden Vaniköyüne kadar olan posta 

2J,30 da kalkacaktır. 

2 - Ayni günde pazara mahsus tarifenin Köprüden 21,10 da 

J\nadoluya ve 21,15 de Rumeliye giden 306 ve 308 numaralı pos

talan da ilaveten yapılacaktır. 

Basın Kurumunun Çıkardığı 
1936 ALMANAG 1 

En Güzel Bir Yılbaşı Armağanıdır. 
Bütün Saylavlarımızla Gazetecilerimizin Resim Albümü İçindedir. 

Bir KaCj Giine Kadar ~ıkıyor 
50 kuruş 

~.~~~-· .. i• 

--: 

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

Hindistan cevizli, hstıklı, kay
maklı fmdıklı, güUü, bademli, 

sakızlı rahat lokumlar. 

İki kavrulmuı badem tekeri, 
badem ezmesi, alaturka, a]af. 

ranga şekerlemeler, haliı acıba

dem kurabiyea.i, çeşitli akide 

Bahçekap1 

Karaköy 

Beyoğlu 

Pangaltı 

Dikkat ediniz 1 
Erkek ve k:ldrn farkı olmıyarak 

Ademi iktidar, dermansızlık 

ve belgevşekliğinizi tedavi et 

mekte ümidiniz kesildise, ya 

GLANDOKRATiN 
kullanınız yahud ilaç kullanmak 
tan vazgeçiniz. 

Türkiye acentası : ZAMAN 
Ec.za deposu, İstanbul. Her et" 
zanede 200 kuruşa satılır. İki 
tertibi matlub neticeyi verir. 

Ste HORMONA A. G. 

Berlin - Allemagne 

Doktorlara : Hastaları üzerindf' Miniwatt 
Kadıköy 

ANKARA 
Kahire 

tesirini tecrübe için nümunelik 
taleb üzerine meccanen gönderi 
lir. 1 Lambası; 

Şekerci NAZIM 
Halis ve nefis her türlü taze 

lokum, şeker ve şekerlemeler. 
Yeni Postane caddesi No. 11-13 

10730 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprü baş 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar

.. _ zade Han. Tel. 22740. 

imroz Yolu 
ASYA npuru 26 Birinci ka

nun PERŞEMBE gıjnü •aat 16 
da IMR OZ' A kadar. "8078,. 

10700 

Trabzon yolu . 
EGE vapuru 26 Bırinci ka

nun PERŞEMBE günü aaat 20 
de HOPA'YA kadar. "8079" 

10701 

VAPURCULUK 

10071 1 

Devredilecek ihtira berat. 
''Hidrokarbonların muamele et _ 1 

mek hususundaki tekem:nülat,, hak. 
kındaki ihtira için alınmış olan 9 
Sonkiı.nun 1924 tarih ve 98/ 104 nu. ' 
maralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere başkasına devir ve 
yahut foara verilmesi teklif edil • 
mekte olmakla bu hususta fazla 
malumat edinmek istiyenlerin Ga.. ı 
)atada Aslan han S nci kat L4 nu. 
maralara müracaat eylemeleri iliı.n 
olunur. 

10555 

, . .. . . 
SEKSULIN 
'Ademi 

iktidqrı 
Bel 

gevşekliği, 

Dermansızlık, 

Vücut n Dlı:na~i~ 
yorgunıu~unda 

pe~:moeaaır ,,. emin 
• bir iUlçtıt. · . 

Kutusu 200 tluruş 
BEŞİR lEMAL · MAHMUT CEVKf. 
Et:zıtnesı r Sirkeci 

D ü n ~ a n ı n · k u 1 a ğ ı' d ı r. 

RADYONUZU 

p ili il 

ile 

Sabş salonumuzu ziyaret ediniz. 

Galatı, Voyvoda cad. 17, Jeneral Han 

TURK PHILIPS LIMtTED ŞiRKETi 

fc;tanbul · Galata· Frenkyan han. Tel!!raf: PH1L1P f'"'TANRUI 

\..,------------------·---r 
San'at Stajiyerleri Sınavı 

Selçuk Kız San' at Okulu Direktörlüğünden: 
21-1-9 3 6 da başlayacaktır. Sınava gireceklerin daha 

evvel belge almak üzere bir fotografla Kültür Direk
törlüğüne Başvurmaları. ( 8119) 

Türk Anonim Şirketi 
İstanbul Acentalığı 

Liman Han. Telefon: 22925. 
~ _• ~ ',: 1 ;~ ""'I. •r• .... •'' • • ,71..,~· ... .-•r.:;:•,·', ·,~ ,_. .... •,.., 1 ~" • • 

. () . 
Galata şubesi Tel: 43663 

Trabzon yolu 
GÜNEYSU npuru 28 birin· 

cıkinuo CUMARTi:Sl eaat 20 
de HOPA YA kadar 

İstanlıul İkinci İcra Memurlu
ğundan: 

Beyof lunda mukaddema Şişlitic 

Bomomidt Efe sokak 36 No. 1ı evde 
ikamet etmekte iken halen nerede 
ikamet ettiği bilinemiyen Nazmi v:ı
risi Naci'ye ve Nazmi varisi M:inir'e. 
fstanbulda Veznecilerde 6 No. lı e\'
de Antııvan Faika vekili avukat Gali
b?n İstanbul Asliye mahkemesi hirin
ci hukuk dairesinde 34 - 513 No. 1r 

ve 19 - 7 - 935 tarihli kesbi k.at'iy

yet eden ilamına istinaden Bomonri
de Keşiş sokağında kain 36 No. 1: e
vinin tapu kaydmda lehimize mevcut 

haczin fekki ve 2057 kuruş masarifi 

muhakeme ve icra masraflarının tah
sili hakkında dairemizin 935 - 3338 

sayılı dosyası tahtında hakkınızda ta
klpte bulunması üzerine yukarıdaki 

adresinize gönderilen icra emirleri 
i~ametgahınızm meçhuliyeti hasebiy
:e mübaşiri tarafından bila tebliğ ia
de edilmiş olduğundan tebligatın bir 

ay hak itiraz temini; suretinin ilanen 
yapılmasına karar verilmiş olduğun

dan tarihi ilandan itibaren bir ay için 
de borcu ödemediğiniz veya tetkik 
merciindcn veya iadei muhakeme yo-

)ile ait olduğu mahkemeden icranın 

geri bırakılmasına dair bir karar ge
tirmedikçe cebri icra yapılacağı ve 

yine bu müddet içinde mal beyanında 

bulunmadığınız takdirde hapis ile 
tazyik olunacağınız ve hakikate mu
halif beyanatta bulunduğunuz takdir-

de cezalandırrlacağmız malumunuz ol 
mak ve olbaptaki icra emrinin tebliği 
yerine geçmek üzere ilanen tebliğ o
lunur •• 

SiPAHi 
OCAGINDAN: 
Ocağın senelik umunli 'toplantısı 

4/ 1/ 936 Cumartesi günü saat üçde 
vaoılacağı ilan olunur. 

... 
z 

Bayramlıklannızı 
alirken ikramiyeli 
satışlardan istıf a · 

de ediniz. 

fırsatını kacırmayınız 
Ankara • lzmir • Samsun • Mersin 

lstanbul • Beyoğlu • Eminönü • Karaköy :- Kadıköy • Beşiktaş 
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latanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanlan 

30500 kilo Sade yağ 30 
Birincikanun 935 pazartesi 
günü saat 16 da Lüleburgaz 
da Süel Satınalma Komis
yonunda kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Tutarı 28060 
lira teminatı 2105 liradır. 
Şartname her vakit Komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarını ve 
teminat kağıtlarını da koya
cakları teklif mektuplarım 
ihaleden bir saat evvel Ko
misyona vermeleri. ( 5 O 9) 

(7831) 10276 
• • • 

Pınarhisar için 3 5, 5 2 O 
liralık 392,000 kilo Yulaf 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İlk peyi 2674 li-
radır. İhalesi 2 İkinci-
kanun 9 3 6 perşembe 
günü saat 14 te yapılacak
tır. İsteklilerin Vize Satın
alma Komisyonuna gelme
leri. ( 507) ( 7787) 

10406 
••• 

Saatli Maarif Duvar Takvimleri 
Taklitlerini almamak için dikkat etmelidir. 

Her türlü malumatı, Hatlerl, vakitleri. fırtınaları, 
hava deiltlkliklerl:.i. Arabi, Rumi ayları, menimlf'r, 
tarihi vakalar, darbımeıeller, maniler, l.itlfeler. hlkiyeleri 
havi bu kıym•tll Takvimin taklidi çıkmııhr. Aldanm•m•k için 
Safttli Maarif T akvimf adına ve uat rHmlne dikkat etmelidir . 

.'\ter;,ı·ıı ,\tı,ı.ırıf l\ııdphanl'SİLlir. T·,pt.ııınlara hüyıik ısl<ontolıır yapılır 

~ ........ ______ . - - ·-- · -

Bayındırhk Fen Okulu Satın
alma kurumundan: 

Cinsi Adedi Tahmin İlk teminat 

Çorap 564 
Mendil 564 

bedeli 
Lira K. Lira K. 

Günü 

Gömlek 188 Pazartesi 

Saati 

Fanile 188 554 60 41 59 6-1-936 14,30 
Yukarıda yazılı dört kalem çamaşırın 17-12-935 gü

nünde şartnamesint göre yapılan açık eksiltmesinde is
tekli çıkmadığından eksiltmesi yanında yazılı gün ve 
saatte yapılacağından isteklilerin şartnameyi görmek 
üzere Arnavutköyündeki Okula ve teminat yatırmak ve 1 

eksiltmeye iştirak için de belli gün ve saatten bir saat ev
vel İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan ko-
misyona bu işe dair mağaza veya fabrika sahibi olduk
larını gösterecek 935 yılı Ticaret Odası belgesile birlik
te baş vurmaları bildirilir. ( 8104) 

160 ton una verilen fiat 
görüldüğünden pazarlığı 9 j ıstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu ılanları 
İkincikanun 936 perşembe -
günü saat 16 dadır. Tutarr İhtiyat Subay okulu için 
22400 liradır. Muvakkat te- yalnız Kumaşı ciheti Askeri 
minatı 1780 liradır. İstekli yeden verilmek üzere maa 

lerin belli saatte Komisyona 
gelmeleri. (352) (8062) 

10652 
• • • Ier her gün şartnamesini şapka 1100 iia. 1200 takım İstanbul Levazım Amir-

Komisyonda görebilirler. İs harici elbise 3 Kanunusani liğine bağlı kıtaat ve mües
tekliler belli gün ve saatında 936 cuma günü saat 15 te sesat için 500 ton buğday 
kanunun istediği belgelerle Tophanede Satınalma Ko- kırdırılması 30_12_935 pa
İzmit'te Satınalma Komis- misyonunda kapalı zarfla zartesi günü saat 11 de To-
yonuna gelmeleri. ( 512) eksiltmeye konulmuştur. 
(7911) 70431 Tahmin bedeli beher takımı panede Satınalma Komisyo 

Öksürenlere: KA 1 RAN HAKKI EKREM 
10521 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. 

169 

265 

293 

316 

347 
452 

1129 

1444 

2587 

2857 

4284 

4913 

5741 

5898 

5469 

Semti ve mahallesi Sokağı 

Edirnekapı Çakırağa 

Sarıyer Yenimahalle 

Eğrikapı Avcubey 

Bakırköy Cevizlik 

BUyUkdere 
Bakırköy CevizJik 

Ortaköy 

Bebek Yeniınahal.t: 

Eğrikapı Avcubey 

Uıküdar Yenimahalle 

Kumkapı Çadırcı Ahmet 
Çelebi 

Arnavutköy 

Kum kapı Çadırcı Ahmet 
Çelebi 

Bakırköy Zeytinlik 

Kumka.pı Tavaıi Süley· 

E. Kuyulu Y. Ka
ragözcü 

E. Birinici Bağlar 
Y. Bağlar yolu 
E. Türbe Y. Kan
dilli Türbe 

E. Mektep Y. 
Hamdipaıa 

Yazıcı 

E. Boıtan Y. Çe
kirge 

E. Zincirli kuyu Y. 

Oımanzade 

E. Yenimahall~ v 
Bebek 

Çukur 

E. Fıçıcı Y. Fıı
tıklı bayır 

Cami 

Sucu bahçesi 

Cami 

E. Taşevler çayır 
Y. Mera 
E. Hisardibi Y. Te-

Emll.lc No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

E. Y. 30 89 metre kuyulu ar- 150 Açık Art-

•• tırma 

E. 11 Y. 145 metre arsa 145 .. 
12 mahallen 11 

E. Y.6 56 metre arsa 60 .. 
E. 19 Y. 23 Bahçeli ahıap ev 700 .. 

E. 1 Y. 3 46 metre ar" 46 " 
E. 28 Mü. 587 metre araa 587 tt 

E. 30 Oıtimde odası olan 

Y. 24 kigir dUkklnın 5/30 
Hiı. 100 .. 

~- Y. 58 Ahıap evin 3/4 
Hiı. 155 .. 

E-. 24 Y. 32 34 metre ananın 
5/6 Hiı. 36 .. 

E. 44 SO metre arsa 50 • 
Y. 9 

E. Y. 2 Kagir hanenin 
80/ 120 Hiı. 740 .. 

·. E. 16-18 Altında tonoa ke-
•hallen 18 merli mahzeni olan 

229,SO metre ana 460 .. 
E. Y.4 Klgir evin 80/ 120 1250 Kapalı 

Hiaaesi .zarf 

10 Mil. 315 metre araa 315 Açık Art· 
tırma 

E. 20 MU. Bahçeli klgir ev 1500 Kapalı 
manağa kinalp Y. 14 zarf 

7641 Beyoğlu Hüseyinağa Bilezik E 35-37 Y. 29 142,50 metre kuyu- 290 Açık Art· 
lu arsa tırma 

7836 Kumkapı Çadırcı Ahmet Cami E . Y. 6 Kagir evin 80/ 120 1100 Kapalı 
Çelebi His. zarf 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle utııa çıbrılmış tır. İhaleleri 10-1-936 tarihine teaa 
:;f eden Cuma günü saat on dörtte dir. Satı' münhasıran gayrimilbadil bonoıiladır. • * • 12 liradır. İlk teminatı 1080 nunda pazarlığı yapılacak 

Tefe 
· G · d k' tır. Beher kilosunun kırma .. ______________ _. _________________ .. 

n~ı . arnızonun a 1 liradır. Şartname ve nümu
k~taatın 1htıyacı olan3150~0 nesi Komisyonda görülebi- ücreti 40 santimdir. Son te· 
kılo arpa kapalı zarfla eksılt lir. İsteklilerin kanuni ve- minatı 300 liradır. Şartna-
meye konuldu thalesı. mesi Komisyonda görülebi-. . .. .. sikalariyle beraber ihale saa 
5 1 936 t lir. İsteklilerin belli saatta - - cumar esı gunu tinden bir saat evvel tek-
saat 1 O da lspartada Tüm liflerini Komisyona verme- Komisyona gelmeleri. 
Satınalma Komisyonunda Ieri. (331 ) ( 7827 ) (360) (8128) 
yapılacaktır. Muvakkat te- 10212 • • • 
minatı 1595 liradır. T--emi- - ,. * • Yalnız kumaşı ciheti As-
natın ihaleden iki saat önce İstanbul Levazım Deniz keriyeden verilmek üzere 
muhasebecilik veznesine y~- yollama müdürlüğü için on 1154 takım harici elbise maa 
tırılmış olması ve teklıf bin kilo Motorin yağı 3 1- şapka 13-1-936 pazartesi 
mektupla~~nın kanunda ya- kincikanun 936 cuma günü günü saat 15,30 da Topha
zılı Formu!e .uygun bulun: saat 14 te Tophanede Satın- nede Satınalma Komisyo
ması zarurıdır. Şartnamesı alma Komisyonunda açık nunda kapalı zarfla eksilt
her gün Komisyondcı görüle.- eksiltme ile alınacaktır. Tah m~ye k~nulmuşt~r. Tah
bilir. Tahmin bedeli 21263 min bedeli beher kilosu 7 mm. bedelı 1384~ lıradır.İlk 
liradır. (518) (7964) kuruş 75 t' d' İlk te- temınatı 1038 lıra 60 kuruş 

5 
san ım ır. Ş .. . 

ıo oı · 1. k tur. artname ve numunesı 
• • • mınatı 58 ıra 13 uruştur. K . d .... 1 b"l' 1 · . . . ş rt .. K omısyon a goru e ı ır. s-

Bır tanesıne bıçılen eder a name ve numunesı o- t kl'l · k .. ·k 1 35 lira olan 630 tane nöbet- misyonda görülebilir. İstek ~ 1
1 e:hın 1 anunı. dvesı ab~-. ı·ı · b 11' K · rıy e ı a e saatın en ır 

çı muşambası kapalı zarfla 1 erın e ı saatte omıs- . . 
k ·1 k 1 1 yona gelmelerı· ( 330 ) saat evvelıne kadar teklıfle-e sı tmeye onu muştur. - · · · K · 1 · 

h 1 · 13 tk· k" 
6 

(7828) 10275 rını omısyona verme en. 
a esı . .. ~?cı anun 9~ • • • (359) (8129) 

pazartesı gunu saat 15 tedır. • • • 
Şartname parasız olarak M. Harbiye okulu için 1500 Ankara Levazım Amir-
M. V. Satınalma komisyo- yün 1000 Fildikos fanila 6 liğine bağlı kıt' at ve mües
nundan alınır. Eksiltmeye İkincikanun 936 Pazartesi sesat hayvanları için Anka
girecekler 165 3 lira 7 5 ku- günü saat 15 te ~ophanede raya kadar nakliyesi alana 
ruşluk ilk inanç parası mek- Satınalma Kon1ısyonunda aid olmak üzere 200 ton yu 
tup veya makbuzlarile kanu pazarlıkla alınacaktır. Tah- laf 10-1-936 cuma günü 
nun 2 ve 3 maddelerinde ya- min bedeli 3025 liradır. Son saat 15,30 da Tophanede Sa 
zılı belgelerle birlikte . teklif T~minatı 4 S 3 lira 7 ~ kuruş: tınalma Komisyonunda ka
mektuplarını ihale saatin- tur. Şartname ve numunesı palı zarfla eksiltmeye konul 
den bir saat evvel Ankara- Komisyonda görülebilir. İs- muştur. Tahmin bedeli 
da M. M. V. satınalma ko- teklilerin belli saatte Komis- 14200 liradır. İlk teminatı 
misyonuna vermeleri. ( 483) yona gelmeleri. ( 349) 1065 liradır. İsteklilerin ka-

( 7 500) 9880, <8004> • 10600 nuni vesikalariyle beraber 
• • • • • • ihale saatinden bir saat ev-

Beher kilosuna biçilen ~- Bir numaralı Dikimevi i- veline kadar tekliflerini Ke-
der 197 buçuk kuruş olan 20 çin 2 Milyon madeni Düğme misyona vermeleri. (358) 
ila 30 bin kilo ve ayrıca 10-1-936 cuma günü saat (8130) 
18,000 kilo sarı sabunlu kö- 14 te açık eksiltmesi Top- ••• 
sele kapalı zarfla eksiltmeye hanede Satınalma Komis- Kuleli Askeri lisesi ıçın 
konulmuştur. 20 ila 30 bin yon unda yapılacaktır. Tah- 1700 çift terlik 13-1-936 pa 
kilonun ihalesi 10 Ikincika- min bedeli 3000 liradır. İlk zartesi günü saat 15 de Top
nun 9:6 cuma günü saat 15 teminatı 225 liradır. Şart- hanede Satınalma Komisyo 
de ve 18 bin kilonun ihalesi name ve nümunesi Komis- nunda kapalı zarfla eksilt
aynı gün saat 11 dedir. Şart yanda görülebilir. İstekli- meye konulmuştur. Tah .. 
nameler ayn ayrı 296 ve min bedeli beher çifti 17 5 ku 
178 kuruşa M. M. V. Satın- makbuzu ile 2490 sayılı ka- ruştur. İlk teminatı 223 lira 
aıma Komisyonundan alı- nunun 2 ve 3 cü maddele- 13 kuruştur. Şartname ve 
nır. 20 ila 30 bin kilonun ilk rinde yaııb belgelerle birlik- nümunesi Komisyonda görü 
inanç parası 4216 lira 50 de teklif mektublarınr ihale lebilir. İsteklilerin kanuni 
kuruş 18 bin kilonun 2616 saatından bir saat evvel An- vesikalariyle ihale saatinden 
lira 25 kuruştur. Eksiltme- karada M. M. V. Satınalma bir saat evvel tekliflerini 
lere girecekler kanuni ilk Komisyonuna vermeleri. Komisyona vermeleri.(356) 
inanç parası mektub veya ( 5 2 8) ( 813 2) ( 8131 ) 

istanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 

iktisat ve içttmaiyat E~stitüsü· 

Komün Bilgileri Serbest Konferansları 
1 - Şehirlerin Sosyal fonksiyonları 
2 - Komünlerin Hukuki Otonomisi 

3 - Türkiyede Şehirciliğinin tarihsel 
evrımı. 

4 - Şehirlerin muhtelif tipleri ve va
zifeleri. 

5-Turizm 
6 - Büyük Şehirlerde gıaa meselesi 

7 - Şehir N afra Müesseseleri 
8 - Komün Maliyesi 
9 -Türkiyede Komün maliyesi 

1 O - Şehir Kredi müesseseleri 
11 - Şehirlerde mesken ve sokaklar . . . 

1Jyenı. 

12 - Şehirlerde Genel Temizlik İşleri 
13 - Şehirlerde su işleri 
14 - Şehir Planları. 
1 S - Şehirlerde mesken ve iskan me

selesi. 
16 - İstanbul Şehir Planı ve lstanbul

da Mesken meselesi. 

3-1-936 Cuma, Ord. Prof. Kessler. 
7-1-936 Sah, Ord.Prof. S. Sami "Hukuk 

Fakültesi Dekanı,, 
15-1-936 Çarşamba, Osman Nuri ,, lstan-

,. bul Vilayeti 
mektupçusu. 

7·2-936 Cuma, Ord. Prof. Kessler. 

12-2-936 Cuma, Doçent Dr. M. Ete 
21-2-936 Cuma, Asım Süreyya (İstanbul 

Belediyesi İk-
tisat Müdürü). 

25-2-936 Salı, Ord. Prof. W. Röpke 
10-3-936 Salı, Ord. Prof. F. Neumark. 
13-3-936 Cuma, Prof. Ömer Celale. 
20-3-936 Cuma, Doç. Dr. Refii Şükrü. 
23-3-936 Pazartesi, Prof. Süreyya Ali. 

31-3-936 
8-4·936 

17-4-936 
24-4-936 

Salı, Prof. Süreyya Ali. 
Salı, Ord. Prof. Hirsoh. 
Cuma, Prof. Eğli. 
Cuma, Prof. Eğli. 

29-4-936 Çarşamba, Ziya (Eski İstanbul 

" Konferanslara tam saat 17 de başlanacak 
salonunda yapılacaktır. ( 811 O) 

İmar Müdürü). 
ve Hukuk Fakültesi birinci sene ders 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Tartı, terazi, Kantar, Baskül vesair öl~ü 
sahiplerinin nazarı dikkatine 

936 senesi Kanunusani ayı içinde bilfımum ölçü sahiplerinin 
bulundukları Belediye şubelerine müracaatla ayar memurların 
dan alacakları ölçülerin ncv'ini bildirir bir cetveli doldurarak öl 
çillerin muayenesi için birer müracaat vesikası almaları lazımdır. 
Kanunusani ayı içinde bu surette müracaat edip vesika almıyan
Jarm ceza görecekleri ehemmiyetle ilan olunur. (B) (8120} 

ROTBART·LUXUOSA 
Tara, blpja e.tna erleria bıçafıdJr. 

------------------------· Her yerde 1abbr 
Bir kilosuna 50 kuruş fiyat iaıkdir edilen ve düşkünler evi için 

lazım olan 4000 kilo zeytin yağı açık eksiltmeye konulmuttur. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğ'iinde görülür. Eksiltmeye ginnek 
isteyenler 2490 No. h arttırma ve eksiltme kanunda yazılı vesika 
ve 150 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
3-1-936 çarşamba günü saat 15 de Daimi Encümende bulurunalı
drr. (8012) 

10299 

nuçun •LAnLA A j 
Profesör doktor Raıit Tahsin Tuk

u.vul. Sinir ve deliler hastalıkları bi
rinci ve bat öğretmeni. - Bostancı, 
Tepe mahallesi 103 numara. Telefon: 
52-232 10496 
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Bayram ve Yılbaşı Münasebetile 
20 Birinci klnun ill 10 ikinci Klnun mUddet zar

fında peşin para ile satın ahnan her 

ELEKTRiK ALETi iÇiN 

SA Ti E 
0/o 15 TENZiLAT Yapacaktır 

Kapalı Eksiltme ilanı 
YeşilköyT hum lslah i .t sy.oAu Sa
tınalma Komisyonu Reisliğinden: 

6 Son Kanun 936 tarih Pazartesi günü saat 14 te 
İstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinde, eksiltme komisyo
nu odasında (20270) lira keşif bedelli Yeşilköy Tohum 
İslah İstasyonu çalışma evi inşaatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, Nafıa iş
leri umumi, hususi ve fenni şartnameleri, proje, keşif 
hlılasasile buna müteferri diğer evrak ( 1O1) kuruş mu
kabilinde Tohum !slah İstasyonu dairesinde verilecek
tir. Muvakkat teminat ( 1521) liradır. İsteklilerin tek
lif rnc:_ktupla~ı v.e en az ( 15000) liralık bu işe benzer iş 
yaptıgına da1r ldarelerinden almış olduğu vesikalara 
istinaden İstanbul Nafıa Müdürlüğünden yazılmış ehli
yet ve ticaret odası vesikaları ve muvakkat teminat 
makbuzlarını 6-1-936 pazartesi günü saat on üç buçuğa 
1'a~a: yukarıda adı geçen Komisyon Reisliğine verme-
lerı lazımdır. ( 7945) 10603 

Haydarpaşa 
lüğünden: 

Lisesi Direktör-

1 İstanbul Erkek Lisesinde yapılan Orta kısım Tarih -
Coğrafya mezuniyet sınavlarına yetişemiyen Yuca Ülkü 
lisesinden 520 Fünder, 73 Gavsi, 463 Fethi 51 Asım 
672 Rauf, Yeni liseden 18 Hayrettin, Türk' lisesinde~ 

1 237 Kemal ye Bezezyan lisesinden 158 Vitalinin sınav
ları 2 Kanunusani 936 Perşembe günü saat 9 da yapı
~~C'ağından İstanbul Erkek lisesinde hazır bulunmaları 
ılan olunur. (8031 ~ 10554 

Emniyet iŞleri Genel 
Direktörlüğünden: 

1 1 - Zabita memurlarının 935 senesine aid fotinleri 
20 giin müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. Bir çiftine biçilen eder ( 5 00) kuruş olup mik
dan 3639 ila ( 4000) dir. 

2 - Şartnamesini almak ve örneğini görmek isteyen
ler her gün Umum Müdürlükteki müteşekkil Komisyo
na gelebilirler. 

3 - Eksiltmeye girecekler (1500) liralık ilk temi
nat parası mektub veya makbuzlarile kanunun ikinci ~e 
üçüncü maddelerindeki belgelerle birlikde ·teklif mek
tuplarının ihale günü olan 10-1-936 salı günü tam saat 
on beşden bir saat evvel Komisyona vermeleri. ( 3 6 7 8) 

(7927) 10504 

Asipin Kenan 
Siz~ so§uk algınhğından, nezleden gripten, baş 

ve dış ağrllarınd~n koruyacak en iyi ilAfi budur. 

ismine dikkat buyurulması ----•• 

lstan bu 1 Un iversitesi A. 
komisyonundan~ 

10585 

E. P. 

1 - Tıp Fakültesi Radyoloji Enstitüsü mecrasına 
aid iş Üniversite Rektörlük binasında 2-1-936 perşem
be günü.saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 625 lira 89 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - N afra işleri ve yapı işler; ~,,.,..~:+; ,,,..,.,,,r-ıi"l'.rP~; 

E - Hususi şartname 
IF - Kesif ve ölçü cetveli 
G - Bir adet proje. 
İstekliler bu evrakı her gün Universıte ı<ektörlüğün

de görebilirler. 
3 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 sayılı kanuna 

uyg-un vesaik il~ 4 7 liralık muvakkat teminat mektup 
veya makbuzlarıle beraber en az 500 liralık buna ben
.ı~: .!ş yaptıklarına dair İstanbul Bayındırlık Direkt~r-
1.:.r;unden tasdikli ehlivet kağıdı getirmeleri lazımdır. 

( 7 848) 10346 

Bursa Hava 
kanhğından : 

Kurumu Baş-

~ursa Tayyare sinemasına her türlü teferrüatiyle 
seslı ve en son model bir sinema makinası peşin para ile 
S":ltn~. alınac~ktır. Bu makine fabrikasından orijinal am
balaJıle yen1 olarak Şubemiz namına doğrudan doğru
ya gelecek Montajı yapılıp mütehassıs bir hey'et huzu
runda tecrübe edildikten sonra bedeli def'aten ve der
hal tesviye edilecektir. 

İsteklilerin Şubemize müracaatları, binamız ve sine
mamız hakkında icabeden malumatı da her vakit alabi
lc..:ekleri ilan olunur. ( 8049) 10666 

A~D 
Kibarların 

şekil, renk ve zevk itibariyle ~~~~!ilR~~ "'"modelle,;, 
zengin çe§itleri gelmİ§tir. 

10682 

Akay işletmesi direktörlüğü.nden: 
Şeker Bayramına tesadüf eden Birincikanunun 27 ve 

2~ inci Cuma ve Cumartesi günleri Haydarpaşa - Kadı
koy - Adalar - Anadolu - Yalova hattında Pazar tarifesi 
tatbik olunacaktır. ( 8099) 10707 

KARYOLA ingılız karyoıalarının 
1936 desenlerı gelmıştır 

ASRi MOBil YA MAGAZASI: AHMED FEVZ 
lstanbul Rizapaşa yokuşu rto. 66. TEi 23407 

--------------:---------10068 
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lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 

İstanbul Komutanlığı Çatalca Müstahkem Mev-
birlikleri hayvanatı için alı- ki Muhabere güvercinleri i
nacak olan 550.000 kilo Yu- çin 9 kalem yem pazarlıkla 
lafa verilen fiat makamca pa birden alınacaktır. Muham
halı görüldüğünden 4 1- men tutarı 393 lira 17 kuruş 
kincikanun 936 cumartesi tur. İlk teminatı 30 liradır. 
günü saat ı 2 dedir. Kapalı Eksiltmesi 3 İkincikanun 
zarfla alınacaktır. Muham- 936 cuma günü saat 14 te
min tutarı 34045 liradır. İlk dir. Şartnamesi Komisyo
teminatı 2553 liradır. Şart- numuzda her gün öğleden 
namesi her gün Komisyonu- evvel görülebilir. Eksiltme 
muzda görülebilir. Eksilt- ye gireceklerin ilk teminat 
meye gireceklerin ilk temi- makbuzlarile birlikte belli 

~--~-~--~~~~~~~~~~~~~~~ natmakbuzveyamektubla- gün ve vakti muayyende 

Sl·ıı·vrı· Yogv urdu rile ~490 numaralı kanunun Fındıklıda Satınalma Komis 
2. 3 cü maddelerindeki ve- yonuna gelmeleri. (7924) 
saikle birlikte teklifnamele- 10455 

6kşinozlu Ali Halid Markasına Dikkat rini ihale saatinden en az ~ .• • ,. 
Senelerdenberi emsaline her zaman lezzet ve bir saat evvelihe kadar Fın- .-_Muhtelıf Clns tartı alatı 

temizliğile faikıyetini muhafaza eden bu yoğurt 1ıkhda Satınalma Komis- t~ferrua.tı ile birlikde açık ek 
piyasaya Cjıkarllmışbr. DükkAncllar ve sey,rar vonuna vermeleri. (7893) Slltme ıle 30 Birincikanan 
sabcllardan isteyiniz 1 10429 935 pazartesi günü saat 15 

• lf. * de alınacaktır. Muhammen 

10683 

Askeri Fabrikalar Satınalma ko
misyonu Başkanlığından: 

1 -Adet Yüksek tazyıklr hava Kompresörü 
1 ,, Hava çekici 
1 ,, Oksijen kesici ve kaynak aparatı 
2 ,, Elektrik el makkabr. 

Tahmin edilen bedeli 5780 lira olan yukarda yazılı 
dört kalem alat 28 1kincikanun 936 Salı günü saat 15 te 
Salıpazarı Askeri fabrikalar yollamasındaki Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şrtnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklile· 
rin 433,5 liralık muvakkat teminatını Beyoğlu Malmü-
dürlüğüne yatırarak makbuzunu ve 2490 numaralı ka
nunun istediği vesaikle o gün saat 14 te kadar Komis-
yona verilmesi ve 15 te Komisyonda bulunmaları. · 

( 4 8 3 6 ) 10342 

Darphane ve 
Müdürlüğünden 

Damga Matbaası 

1 - 10 ton zamkıarabi 7-1-936, 100 tura deri 
9-1-936, 25300 adet Üç boy dikişsiz torba 13-1-936 
ve 200 ton Elektrolitik katod bakın 15-1-936 tarihle
rinde saat 14 te kapalı zarf usuliyle alınacak ve İdare
mizde mevcut tahminen 5000 kilo kırpıntı kağıt da 
17-1-936 günü saat 14 te pazarlık suretiyle satılacaktır. 

2 - İstekliler şartnamelerini almak üzere pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma günleri saat 14 ten 16 ya kadar Mü
düriyetimiz muhasebesine müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme ve pazarlığa girebilmek üzere zamk 
~ç~n 7 50, Deri için 60, Dikişsiz torbalar için 68 7, bakır 
lçın 8250 ve kırpıntı kağıtlar için de 3 liralık muvakkat 
te~ina~ a_kçeleri v_eya Banka mektuplan teklif mektup
larıle b1rlıkte Eks1ltme ve pazarlık saatinden bir saat 
evvel komisyona verilecektir. ( 7 9 3 1 ) 

10467 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Mümtaz F AlK 
Gazetec.ılik ve matbaacılık T . A. Şirketi, lstanhul, Ankara cad· 

desi, 100.- Basıldığı ver · TAN mathaas1 

Gülhane Hasta yurdu ka- tutarı 2487 lira 50 kuruştur. 
dm hastalıkları bölümü için İlk teminatı 18 7 liradır. 
68 parça aıat ve malzeme a- Şartnamesi Komisyonu-
çık eksiltme ile alınacaktır. muzda her gün öğleden ev
Muhammen tutan 1480 li- vel görülebilir. Eksiltmeye 
radır. İlk teminatı ı 11 lira- gireceklerin ilk teminat mak 
dır. Şartnamesi Komisyo- buzlarile birlikte belli gün 
numuzda her gün öğleden ve vakti muayyende Fındık
evvel görülebilir. Eksiltmesi lıda Komutanlık Satmalma 
3 Şubat 936 Salı günüdür. Komisyonuna gelmeleri. 
Saat 15 tedir.Eksiltmeye gi- (8109) 
receklerin ilk teminat mak- Dr. İHSAN SAJft --• 
buzlarile birlikte belli gün QOtlOKOK AŞiSI 
ve vakti muayyeninde Fırı- Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 
dıklıda Satınalma Komis pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyo· 

yonuna gelmeleri. ( 7923) 
10454 

lu Sultan Mahmut türbesi. No. 113 
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J4USUSİ ŞARTLARIMIZ ~AKK'IND~ 
GfŞf.L~RIMiZD~N MALUMAT ALiNi ~ 

iSTANeıUL- ~AQA1"0Y PALAS - ALALEMCI ~.t 
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