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00,SöNDtJKC~ 
Sokak 

Falih Rıfkı Atay'a sorarsanız, 
"g~zetelerimiz büyük hacim ve 
bol resimli tekniğe geçtikleri 
gun sokağa teslim olmuşlardır . ., 

Bu cümlede "düşmüşlerdir.,, 
yerine kullanılan "teslim olmuş 
lardır.,. tabiri, muharririn mes
leğine karşı müsamahası veya 
nezaketi olarak anlaşılmadığı 
ukdirde. "sokak .. derhal canh 
bir hüviyet alıyor. 

rarıstcki b şubat vak'asmdan 
.sonra Fransız gazeteleri, sokak 
tfn, ona beşeri bir fizyonomi vc
r!n istiarelerle bahsetmeğe baş
lamışlardı: "Sokak böyle isti -
yor!,, , "sokak reddediyor!,, , 
"sokağın fikri ..... , "sokağın kaş
ları çatlk,, , "sokağın yüzü gül -
dü !,, ilah ... Bunun gibi "sokağa 
teslim olmak,. istiaresinde de 
o.,•ın gazetelerimize temellükü, 
zaferi ve galebesi kaydedilmiş 
oluyor. 

Sokağın temsil ettiği kalaba
lık ne biçim bir insanlıktır? 

Sokaktan herkes geçer. O 
halde sokak, Fransızların Mon
sieur tout le monde dedikleri 
"herkes efendi .. midir? Bu ma • 
r ... .,,.,rl~ ~okak halk demektir ve 
Falih Rıfkı Atay'ın gazeteleri • 
mizi halka doğru gittikleri için, 
hırpalamak istemiş olmasından 
korkulur. 

Bu korkunun yeri yoktur. So
kaktan herkes geçer ama ge • 
cip gitmek üzere. Bir de sokakta 
kalan, gündelik faaliyetinin bü
yük bir kısmını. hayatının şartı
m sokağa bağlıyan, masum ve 
cahil. karanlık ve iptidai bir ka
labalık vardır. Sokak denince, 
oradan J?"elip 1?ecenlcrden ziyade 
kaldı.rımla yüzgöz olmuş. orada 
yiyip icio yatıp kalkan, bövle ol
masa bile ruhunda sokak heye · 
canı taşıyan bir kalabalık hatır -
lamr. Bu manasile sokak, sınıf -
lann omojen bir terkibi olan haf 
kın değil, yalnız ve sadece ayak 
takımınm sembolüdür. 

Öyleyse bizde gazeteler so -
kauı:ı. teslim olmak suretile hal -
ka doğru deiil ayak takımına 
do;;ru gidiyorlar. 

Matbuat için seviye meselesi, 
herseyden evvel bu "halk,, ve 
"avak takımı .. , yahut '·amme .• 
ve "vığın ... "nas .. ve "kuru ka
labalık .. arasmdaki fark an1a$ıl
mıva doğru P.ittikce halledilme
P'e yaklasac~ktır. Kuru kalaba -
hk halk değildir ve şuurlu bir 
cemaati şuursuz, kör i1calar ve 
ı-~ranlı1< i~tahlarla silahlanmış 
bir yığınla karıştınnak Türk 
gazeteciliğinin. hatta halka doğ 
r• 2"İtmek sanılan imivane ede • 
biu::>tTn başlıca hatasıdır. 

Elbette. 
Peyami SAFA 

Büyükadanın Küçük Tur yolu 
Büyilkadanın kilçük tur yolunun 

yapılması bitmek üzeredir. Şarbay 

yapıyı ıözden ıeçirmit ve çok be • 
genm ıtir. Anuk ıeri kalan lnıım 
için adalar ilçebayı belediyeden para 
iıtemittir. Bütçede tahsiıat olmamak 
la beraber yolun bitmeai için ıerekcn 
para tedarik edilecektir. 
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Cumbadan 
Rumbaya 

SeTYet BEDi 

O Selim evlit baloda nekaclar 
u.metliydi 1 di:r• llllll'lldandı. 

Cemil.: "BtıbM~n ona ne?,, di· 
,..c:ekti, hılu; diy~. Tahsin B87in 
pençeaiacle olduiunu ea kuYTetle 
bİ•Mttiii .... \u İdi· 
Otomolıil ilk öace Tehn Beyle 

teniilenm .aktile ı•nnit oldukları 
apartmanm önünde dunnllfha. Da· 
ha büyük kapıdan içeri ıirer sir
rnea Aaiye Haaımm da, Şahincle
nin de adan atıılarmda !tir acemi
lik peyda oldu. AamCiria önünde
ki dört köte tqhia çıkaa birkaç 
buamak mercli•enia iki 1aaında, 
büyÜ)c ıümüt küpler içiaclelıi iri 
:r•praklı .. ıaılar, kapılana ütün. 
de. panl panl parbyaa topualar, 
duvarlann ıarip Te tatlı renkli ba
danlılan, .....örün lô --...... 
karanlık bir zemin üstünde yanan 
iki yetil nokta, ppeıündüa yakı
lan. fakat ne taraftan aızdıldarı 
beJli olmryarak dunrlan yumutak 
renklerle yıkayan ıtıldar, merdi
venden inen çok aüalü ilri kadın, 

Kuru~eşmedeki 
k6m0r depoları 
kıJ!dırllabllecek mi ? 

Kuruçeşmcdeki kömür depolarının 
oradan kaldırılması ve zarar gôrenle
re taımınat verılmesi hakkında lstan 
bul Asliye dördiJncü hukuk mahkeme 
11 bruını vermıJ ve ilam dü ı davacı 
~hh Munire tebhğ olunmuştur. lla· 
ma göre, mahkemede depo sahibi bır 
çok ıirmalar, depoların etraunda yük 
~~k duvarlar oldugunu ve komur.erm 
toz çıkarmadıgını iddiö& etmışlcroır. 
Haıbukı, mahkeme ıarafından tayın 
oıunan ehh vukufun verdigı raporıar 
bunun tamamen abinı ia~ eunış ve 
depo ıoaniplerınin itirazları varıt gö • 
ri.ıımemııtır. Duruıma. ~ıralarıuda. cb 
vacı Salih MiJnınn evının de hakıka
trn bu depolar yüzünden senelerce 
kıraya vcrılmeaine unkan kalmadı~ı 
ve l:>alih MUnirın maddeten zarar gor 
du,u anJaşrlmııur. Davacının birinci 
mahkemeden ıonra gordiıgu madıii 
zarara karıılık depo sahıp erinden 
Panoıyanın 3001, Ali ihsanın 856, 
Dursun ve Alinin 830, Volter Kriıti
nin 266, izzet ve Vardof'un 2882, 
Mehmet Tahıinin 2110, Sava Savadı 
sin 1016, Lıman ıırkctinin 850, Ah
medin 1641, Miıtiyadinin 946, Kazez 
§erıklerınin 2955, Matko Mikonun 
l.SOO, Gılkırııt'in 1786, Davranofwı 
7 ı 9, Hayrın in de 2665kuruı tazmınat 
vermeleri karartaıtırılmıştır. 

Mahkeme, kanunu medeninin 661 
inci maddesine göre depoların vazıye 
tıni oradaki haıkın sıhhatini bozar 
mahiyette görmiıt ve halen kullanı • 
lan 19 deponun kapatılmasını istemış 
tir. Belcdıyenin evve cc buralarının 
depo olarak kullanılmasında mahzur 
olmadıgma dair verdiği ruhsat, depo
ların kapatdmarna11 hakkında hıç bir 
hale vermcmektedır. llam, depolara 
buıUn bildirilecek ve kanuni muddet 
içinM Kuruçeşme bunlardan kur
tarılacaktır. Maamafih, digu taraf • 
tan depo sahipleri de asri tesisat ya
parak depoların buradan kaldırılma • 
matı hususunda buı iddialar yapacak 
ı.ndır. Temyizi kabil olan ilamın fıih 
sonucu, alınacak son karara bağlıdır. 
Suih hükümlere dayanan kararın tem 
yızden tasdilcan geleceği umulmakta· 
dır. ilgili depo aahipleri, Salih Müni· 
rin davasından feragati ıçın icap eden 
ttmaalan yapmıılardır. Bu konuşma 
ve müzakereler, depocuların lehine 
bir netice vermemittir. Verilen kara· 
nn temyizi sonucuna kadar belediye. 
nin de depolara bir yer araftırmak hu 
ia~andalıd tetiiftlıed d-- "-~•l• ""' 
mulmaktadır. 

Büyükada mezarlık istiyor 
Büyükada mezarlıgı tamamen dol

muı bir halde bulunmaktadır. Bu 
n1ezarhğm yanında cenit arui bulun 
duğu halde ılmdiye kadar istim!ik 
yapılarak istifade edilmemittir. Hal -
kın devamlı tikiyetl karıısında bele· 
diye bu artanın bir kıımını istimlak 
ederek mezulığa eklemeyi diltünmek 
tcdir. Adanın nahiye kongrelerinde 
tubit edilen dilekler arasında mezar• 
lık derdi de bulunmaktadır. 

Cumuriyet Bayramı proira1n1 
bazı r 

Cilmuriret bayramı proıramı hazır 
lıklan bitmittir. Dün prbay vekili • 
nin batkanlıimda ıenel bir toplantı 
yapılmııtır. Reami yönetgelerden bi • 
rer murahhum da bulunduiu bu top 
lııntıda bayramın ne tekilde kutlula
nacatı tesbit edilmit ve program ha
zırlanmıttır. Proınm belediye mat • 
baaaında baıtırdarak bUtUn aliludar
lara ıönderllecektir. 

'bir kapmm önünde durarak onlara 
ıayet dikkatle bakan uf&k kılıklı 
'bir adam •e her tarafta söııe çar
pan temizlik, derin MUİalik ana 
ln•ı f&tırlmlfb. 

Hele bot daireyi ıezerken ltafla
r:mm döndütünü. ıö•lerinin karar• 
dıiını sial91Biyorlardı. Aıiye Han1111 
"peri masalı" diyor, Şahinde,, kar
tıaına çıkan her odayı, her k•pryı, 
her dunn bir ''Al .. " çıibtile kar
ııbyarak iki adnncla bir, ıöiaüa· 
den biri itmit ıibi .. adeliyor: ''Biıı 
lnırada mı oturacai•• 7" ''Bu ne
dir?", ''ltir yaınna daha ıirdim.'' 
ıibi aö•ler aamldanıyordu. 

Mutfaktaki yeni mtem tertibat 
onlan 'bültGtüa fqırttı. Hatta Ce
mile ile Tahaia Bey, hu makineli 
odanın mutfak oldufunu haber .,..,.. 
meeelerdi, An:r• HanmJa ~ 
ı....... Wr doktor ....,. ..... 
1teai aanacaklardı. 

~ahincle batırdı: 
- Al •• Vallahi hir 1'&fllll& daha 

ıinlim. Ne hiçim mutfak ı.u a7ol? 
Ve hir aürü elektrik dhaalannı 

ayn ayn ıö.terenk: .. Bu nedir?", 
''bu nedir?" diye soruyordu. 

Onlara daireyi gezdiren kapıcı 
bir aralık uzaklatmıt olduiu için, 
Tahain Beyin de bu garip aletleri 
izah edemeclifini ıörünce, ana kız 
biribirlerine tatkın ıatkın bakıyor· 
lardr. 

--- ._. ,, 
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Ne Dersiniz? 
BiNA VERGıLERi 

latanbulun ve hatta bütün f•· 
hirlerimizin mülk urvetile, ekono 
mik durumile alakalı ve çok ö • 
nemli bir haberi almakla cidden 
•eCIİnmelıtayi~. 

Baıbaltan l•met /nönü parti ku· 
rulunda )•nptığı bir diyecıde bina 
u•r6İlerinin yiime 25 intlirileceii· 
ni bildirdi. 

Otedenberi 6u aütunlarda yaz. 
dığımı:z. gibi l.tanbulda hele •on 
••nelerin doğurduğu kiracı ve İf 
a:ılığı yüz.ünden bina gelirleri aon 
derece aaolmıı ilten 11ergiler halci 
)'Ük•elı lıiralar deurinc ait eaula
ra İ•tinat ettirilmekte ve böyle
ce müllı •ahipleri •ıkıntılı bir du
nırna düımelrtc idiler. 

Müllı, mcuralını koruyomayın • 
ca horop oldalu için bu bütün gay 
rimenkul •ervet için bir tehlilıe 
teılıil edebilircli. 

Bunu l)Qkfincle görüp tedbirir.:ı 
teueaaül ettiği için Cumuriyel hü. 
ltumetine bütün miillı ~hipleri 

hatta wayr.i.ali irada wöre kazan~ 

vergui 1Jerenler hesabına te§ekkür 
etmeyi bir b~rç biliriz. 

Böylelilıle vergi verilebit:r bir 
hal alır. Mülkler harap olmaz.. 
Kaaanç nNHle•İ clolal•ısile kapalı 
cluron mülklere, dülrlranlaro lıira· 
er bulunur ve İf hacmi artar. Bu 
da bugünlerde bütün dünyanın el 
tle etmeye uğraftığı bir feyclir . 

Bi~ bu lqelılrürü ve bu ler:ıhlı 
ya%fyr vaz.arken, bu mtünlarda 
bu ynlda yaptığımız. nefTİyatın hü 
luimetçe hüsnü teltikki edildiği ve 

altikadar makamların Ja bu g 0 bi 
haklı ve dürüst nefriyatı göz.önün 
de tutmah suret "le matbuatın h;z. 

metini takdir ettiğini görmekle 

övünç duvmalıtayı:z.. 

/ffe milli matbuattan beklenen 

hi7.metler böyle mü•het yollarda 

hallıın ve hülııimetin halı 11e O. 
deulerini koruyarak yapılan neıri 
yattır. Biz. böyle clüfiinüyoru~. 

Siz ne dersiniz ? 

'-----------------·----~------·-- ~ 

Müsteşarın Diyevi 

Yeni Finans Teşkilatı, Yeni 
Paralar Ve Bina Vergileri 

Eski Liman Şirketinin taafi
yeai iti de dün bitirildi. 

Fiıaan• Bakanlıiı Mü.teıan Faik edıi Liman firlreti taliye ••n•l 
toplantı .. ncla 

Finans Bakanlığı mUstetarı Faik ğildir. Projenin encümence ince'enme 
diln Jthrimize gelmiı, eski Liman sos sine liııum hi11l olmuı ve oraya ıön
yeteainin tasfiye itlerıle meşgul ol • derilmiştir. 
muıtur. DUn kendisini gören bir mu- Darphanede yeni gümüş paraların 
harririmize mUıtepr Faik tetkikleri basımı devam etmektedir. 50 kuruş • 
sonucu hakkında izahat vermiş ve hıklan hazırlattırıyoruz . 25 kuru luk 
ıunlan töylemiştır: tar ciımuriyet bayramında piyasaya 
"- Eaki liman sosyetesinin tasfi· çıkarılacaktır. On, be ve bir kunt§· 

ye itleri üzerinde bazı tetkikler yap- luk ufaklık paranın ba 1mlan sürmek
tım. Tasfiye heyeti umumiyetinin ha- tedir. 
zırladııı blinço kabul ve taadik olun· Bina ve arazi vergıleri idarei husu
du. YUkıek kamutayı bu yıl bakanlı- ıiyelere devrolunmuştur. Yeni bina 
frn teklif edeceği kanunlar, partide tahriri neticesind~ 931 ve 932 yılları 
görUtUldli. Bunların hepsi, bir hafta iradına göre tcsbıt ? un~r vergı mat 
içinde Kamutaya eönderilecektir. Ye ral\ları yüzde 25 nısbetınde bir ten
niden yapılacak finansal tegkilit üze- ıilc tabi tutulacaktır ... 
rinde Finana Bakanhtrnın hazırladı- Müsteşar Faik, şehrimizde birkaç 
tı proje kamutaydan geri ahnmı§ de. gün kalack ve Ankarayı dönecektir. 

AaİJ• Hamm Cemile1• aoruyor
du: 

- Ayol, ben maltaaı nereye ko
J•caiım? Tel dolabı nereye asaca
iım? Küpe de yer yok, ekmek te
nekesine de. Haydi Samuıun ciğer 
tabağını 9uraya koyayım. Gül air
keıi fİtelerile ocak yelpazesini fU• 
raya aaa7nn. Ama kazana ..• 

Cemile anneainin aözünü keati: 

- Dur bakalım, 'belki onların 
hiçbirine lüzum kalmaz. Burada 
bu kadar alet var, botuna deiil ya 
bunlar? •• 

Aıiye Hanım ellerini yukan kal· 
drrarak: 

- Al.. dedi. vallahi ben bu ga· 
vur İcatlarına elimi sürmem, kor
karım. Vapur çarkçrıı eibi maki. 
nelerle ujTafm&Jll. Kendi mutfak 

KL.:ÇUK HABERLER 

• Gümriık ttşkilatım teftiş için 
Urfaya giden Gümrukler Başdirektö· 
rü Seyfinin bir haftaya kadar tchri
mize dönmesi beklenmektedir. 

• Milli Emlak direktörü Münitin 
lıaanbul tahsil başmemurluguna ve 
tahsil direktör muavini Şefiğin de 
rnil i emlak direktörlügüne atandık • 
lan dun ilbay lığa bıldirilmif' ir. 

• ltfaiye bando unun haftada üç 
giln Fatıh parkında çalgı çalması ka
rarla tırılmı tır. Bunun için parka iyi 
bır çalgı yerı yapılacaktır. Halk par
kcı girıp bandoyu dinleyebilecektır 

• Nur kalem fabrıkaaı direktorü 
Nuri lstanbul kıı lisesinin bazı fakir 
talebelerine 73 liralık kadar kitap yar 
dımınd bulunmuştur. 

• Külttir inzibat meclisi bugün top 
lanarak öğretmenlerin dunımı1 n11 in
celeyecek ve yeni sene faaliyeti etra
fında göriişmeler yapaoaktır. 

• Avrupaya gidecek talebenin İm· 
tihanlarına diın Univcrsi~edc bashn
mr tır. imtihanlara devam olunacak· 
tır. 

e Muallimler Birliği idare heyeti 
'bu hafta bir toplantı yaparı:k yeni ıe 
ne ça111ma durumu etrafınoa g6'rilı· 
mcier yapacaktır. 

• 2265 numaralı Finans te kilat ka 
nununun tatbikı ııralannda Giresun 
ct'za hakimliğinden Beyoğlu Finans 
hukuk amirligine tayin olunan Tev
fik. bu defa 350 lira ücre•le Ankara 
kaıanç itirazları tetkik komisyonu 
ba•kanlığına atanmıştır. Yeni başka· 
na bakanhkCja tebligat yapılmıştır. 
Bir kaCj güne kadar yeni vazifesine gi
decektir. 

Ekmek fia ı 
11,5 kuruşa çıkıvor 

Son günlerde ekmekte kullanıtan 
un fi,yatlarında önemli yükseli§ görül
mektedir. Bunun ıonucu olarak ta 
bazı mıntakalrda fırıncılar ekmek çı· 
karmamıılar ve bu yüzden de halk 
,-"' _ .. .,..,.:ırr.ır olmuı. ekmeksiz kal· 
mıştır. Fırıncılar un "1u'-w\.adıklann
dan ıikiyet etmi§ler ve bunun içın ,.ı, 
mek çıkarmadıklarını ileri silnnüt' er
ıe de belediyenin yaptığı tahkikat ao 
nunda piyasada kafi derecde un oldu 
ğu. fakat fiyatların çok yükseldiği an 
latılmı,tır. Tahkikata ıöre bugünkü 
ekmek çeıniıjnde kullanılan unun Çil• 
valında 80 kuruı bir yiıkseliı cörül
muıtür. Ve, fırıncıların un yokluğun 
dan değil, fiyatların ylilcıek olduğun 
dan ekmek çıkarmadık arı anlatılmış· 
tır Bunun üzerine dün belediyede bir 
toprantı ya~nııı ve borsat!akt on~ 
buğday vaziyetile fırıncıların durumu 
ônemli bir surette gözden geçirilmit· 
tır. Bu inceleme sonunda yarından 
ıtibaren tAtbik edilmek üz.ere yeni bir 
ekmek narhı tnöit edilmiftir. 
Şayet un fiyatlannda~ün,, ~t 
bir dU Uk1Uk otmazs11 ıchdmiz.de ek
mekler yeni teıblt edilen narha göre 
11.5 kurup aa' ılacaktır. Şu bale göre 
ekmek fiyatları yeniden 30 para art
mıı o uyor. 

A•cılar üç aünlük bir av 
ıeziıine çakıyorlar 

İstanbul Avcılar ve Atıcılar Birli
gınden: 

29 Birincitcşrin 1935 tarihine rast
gelen Cümhuriyet bayramı ıçin (K.a· 
tırlr) da glarında üç gün sürecek bir 
ayı ve yaban domuzu avı hazırlanmıt 
tır. Bayramın birinci günil sabahı A
kay vapurile ve Yalova yolile ıidile
cck ve UçUncU gilnU akşamı da ayni 
yo la dönülecektir. iştirak etmek iste 
yenlerin 26 Birincitcırin 1935 cumar 
ttti gilnUne kadar birliğin Bahçeka
yıda Agopyan hanında 6 numarada· 
ki merkezine haber vermeleri ve av 
tafsilatını öfrenmek isteyenlerin de 
f,cr giln saat 12-14 arasında birlik 

ta1cnnnnı tretirmeliyim ben. 
Tahain Bey mutfak ve yatak o

dalan tarafile .. Jonlan ayıran ka
pıyı ı&tererek: 

- Hanım T&lide, dedi, bu taraf 
aizin, iateduiünüz sibi döter dayar
•mız. Salonlan da biz subik dö
tet iriz. Cemilem de oraya bahar. 

D11.ha apartmana bile yerleşme
den Tllhsin Beyin Cemileyi kendi
ne mal ederek fahıa muzaf bir za. 
mir İlfl zikretmesi hiçbirinin di1c:ka 
tinden kaçmamı,tı. 

Aralarmda bütün bu apartman 
ziyaretini en az havretle ve en faz
la kevine kartılayan biri vardı, o 
da Altaydı: çünkü anne•inin ku· 
cairnda uyuvordu. 

Ziyarııt bittikten 10nra Taluin 
Bey Aaiye Hanıma tordu s 

- Memnun ıaldmııı mı •alide? 
Kadrn lra•la""' kaldırarak batı· 

nı sol tarafa itdi: 
- Bilmem ki vaUahi .•• dedi, ben 

bureda aaftmı aolumu f&tırdrm, ••· 
lidnn. Dem;ndenberi anyOl'Ulll, 
kıble ne tarafa dütibor, bulama
dnn. 

- Onu bulm11.k golay, hanım va
lide. 

- Kolay ya, hani demem o de· 
mek ki. inaanın böyle yP-rde terı: 
dönüyor. 

- Dönmez, dönmez, alışıraınıı:. 
Rızanızı bildirin de bu akıanı tu-

Hind delegesı 
Cenevreden 
Buraya geldl 
Hindistanın lndor veziri ve 

letler Cemıyetindeki delegelerinın ba 
kanı Bay Bahadır Sercyman Bab 
diln maiyetile bırlikte Cenevreden t 
ıimıze gelmiştir. Vezirin yanında b 
lunan maıycti pek kalabalık olup h 
susi hiımetçi er, katipler ve doktor 
lar da vardır. Hint veziri dun Park 
telde kendisile görüşen gazeteciler 
seyahati etrafında şunlar ııöylemİf 
tir: 

- )hmlekcttc çıkan acele bazı it 
luim için Hindistana dönüyorudlo 
Maamafih bir kısım delegelerimiz Ce 
nevredeki iyasi muzakcrclerde bulurı 
mak üzere orada kalmışlardır. me# 
leketinizc resmı bir maksatla degil. 
ıadece ~ok sevdiğim Türkiyeyi gör ' 
mek ve ziyaret için geldim. Daha Ce
:ıevrcdc iken dostum Dış Bakanııuı 
Tevfik Rüştü Arasta Türkiyeyi zı) a· 
retim hususunda konuşmuştuk. Burı• 
dan cumartesi giınü Ankaraya gide
cegim. Ankarada doııt Türk ricali ta• 
rt:fından kabu ümü umuyorum. Bu 
.ıiyaretim sdyledigim gibi siyui bir 
maksatla değil, ancak ıki dost devlef 
adamlarının dos.ça bir gôrüşmcsi ola 
caktır. '' 

Hint veziri bundan sonra Italya • 
Habeş meselesinde flindistanın takıp 
ettiği siyasete daır sorulan suallere 
şu cevabı vermiştir: 

- Biz de tabiatile biıtün dunva 
gibi mütecavize karşı vaziyet ald k. 
Bugün biltün Hint efkarı umumi) esi 
tr~ .... 11,.e uğrayan Habeşlileri tutmak 
tadrr:" 

v ezır'maivetile birlikte yann Anka 
raya gidecek ve orada hUkl'ımet adarn 
larımıılı temas ederek goriıştukten 
ıonra CebelUttarık ~ ile Hindistan• 
dönecekitr. 

Bir memura 
işten el Cjeklirildi 

Y enicami Finans tahıil ıubeıinde 
bundan üç gün evvel bir yolsuıluk ol 
muştur. Yenicami tahsil ıubcıi bölge 
si içinde bulunmayan bir Rum, Yuna 
niıtana gitmek istemi§ ve pasaport a• 
labilmek için evveli Finans tahsil su· 
besinde vergice ilitiği olmadığına da· 
ir bir vesikaya zaruret hasıl olmuş ur. 
lstnı\r.1.t, vereisinden 200 - 300 lira 
kadar borcu o"an yoku. bölgesi için· 
de bulunduğu 'M•rcan tabıil 1ubeıine 
gitmemiı ve bir yolunu bularak mın· 
takaa1 içindeki mükelleflerdenmiı gi• 
bi Yenicami tahsil tubesine müracaat 
etmittir. Ilitiği olmadığına dair isti· 
da veren yolcunun dileği başmernıır 
tarafından katip Bekire havale edil • 
mittir. 

~~i.P Jı~kit, k~di wbreainin müke 
ldi olmadığı ve bu adam hakkinda 
bir tilhc&1'Jıı. .. ~ 4 .. •·a· • · -
kendi 1ubcsinde kayıtlı bir müke!lcf 
gibj iıtidaya: 

' 'Senei "haliye ve aabıkaı!an verg. 
borcu yoktur ... teklinde bir derkenar 
yazmq ır. Bekirin verdili bu gerçek 
olmayan kayıt, tube batmemuru tara· 
hndan inc,ıenmemiı ve Rumun iste• 
diği vesika verilmittir. itini baprdr_: 
ğrndan emin olarak aldıiı klatla dog 
ru Emniyet müdUrlilğüne kopn yol· 
cu, mıntaka11 olan Mercan tahail şu· 
besinin ihban üzerine orada tutulmu! 
ve evrak müaadere edilmiştir. 

Tahsil iıpekterlerinin yaptığı tah 
kikata göre mıntaka içinde olmayan 
bir mükellefe sahte i'işik kaadı veril· 
digi anlaşılmıştır. lncelemelcr katip 
Bekirin bu işte mes'ul olduğu sonu· 
cunu vermit. aynca tahıil ba!memuru 
nun da vazifeaini yapmadığı anla$ıl· 
mrştır. Tahsil ba,memurile diııme ve 
uydurma derkenar yazan katip Bek.~r 
hakkında ilbayhk idare h~yetınce lu• 
zumu muhakeme karan verilmiş ve 
Bekire itten el çektiri1mittir. 

merkezine utramaları veya ayni ıaat 
lerde 20008 numaraya telefon etme
leri lazımdır. 

tayım mı? 
- Bu aktam mı? A ..• 
- Haftaya kadar da tafınır11n1~· 
Aıiye Hanım da, Şahinde de bır 

ağızdan: 

- A! .. dediler. 
Hele Atiye Hanım için bir haft• 

içinde Karagiimrükteki evindellt 
her parça eıyaya, duvarların her 
çatlaiına •e deliiine bailaaan •lıt· 
kmbklanlan arnimak inamlmıy•· 
cak bir tcYdi, iç.inden: "Ah f'U'a•!" 
m bir HafİH de ıelip ıone!'" dı· 
yordu. 

Onun tereddüdünü kurcalıunall 
istiyen Tahain Bey: 

- Hafta az mı? dedi. ben siz• 
;.ıediiiniz kadar adam gönd · 
rim. Denkleri bajlıu, eıyayı to. 
lar, buraya tqar, 1erlqtirir, a.ia hrÇ 
yorulmaaanua. 

A•i1e Hanım Şahinde:re doi 
efilerek: 

- ŞUrunu bir de Hafiae gör .. ı 
dedi. 

Bunu dwyan Cemile bağırıyordu~ 
- Anne' Hafi•eıiz yapamas ırı 

ım sen 7 Batın, gözün, elin. ayag• 
o mu senin? 

1 - A ..• Y oo, 700... O d1t gôrn"~ 
bir kere .•. Ne var? HAfize fen,. "' 
oldu .fİmdi? Düne kadn Jüfı:r: 
Tevze di7e çft'puu,.ordun 

f Arkası var 1 



Ormanlarımız Korunacak 

Trakgada iskan 

Genel ispekt~rler Ankara
da Toplanıyorlar 

Yurtdaki Bütün Ormanlar Devlete 
Geçiyor, Genel Bir Direktörfük Kurulacak' 

[Özel ayta.rımız bildiriyor] Ormanlar ancak devlet tara - kez ve taşra teşkilatı birleştiri • 

r 

General Kazım Dirik dün Edir
neden geldi ve Ankaraya gitti 

Ankara, 17 fmdan işletilecektir. merkezde lecektir. 
k Rükurnet tarafından yakında hükmi şahsiyeti olan bir orman Bundan başka ormanlar ıçın 

atnutaya verilecek olan yeni genel muhafız komutanlığı ku -
0rınan kanunu Iayihasma göre, genel direktörlüğü ve bir de ba- rulacak ve bu genel komutanlık 
>'llrttaki bütün ormanlar devlet kım sandığr olmak üzere iki ida- ormanlarnnızın korunmasını te
trıalı olarak kabul edilmektedir. re kurulacak ve bugünkü mer - nıin edecektir. 

Nüfus Sayımmın Sonucu 
Ayın 25 inde Öğrenilecek 

Ankara, 17 (Ozel aytarmuz bildiriyor) - Genel nüfus saynnı 
neticesi ayın yirmi beşinde ilan olunabilecektir. Yurdun her tara 
fından buraya aelen haberlere göre hazırlıklar tamamlanmıştır. 
P~zar sabahı T~ros ekspresine yetişecek Avrupa yolcularının 
Sırkeciden Haydarpaşaya serbestçe geçebilmeleri için emir veril
tniştir. 

indirilen Vergi Projeleri 
Haftaya Görüşülüyor 

. Ankara, 17 (Özel aytarnnız 
b~ldiriyor) - Finans Bakanlığı 
hına tahrir kıymetlerinde yüzde 
ıs tenzilin kabul edilmesini, a -
:azi ve bina vergilerinin hususi 
ldarclere devrine, ve hayvanlar 
~ergisi üzerindeki nisbetlerin 
1ndirilmesine dair olan kanun 
rrojeleri üzerindeki son tetkik • 
erini bitirmiştir. 

Projeler yarın Bakanlar Ku -
tuluna verilecektir. Her üç ka -
~un projesi önümüzdeki hafta 
ıçinde Kamutaya verilecek ve 
l{amutayda müstacelen müzake 

ic;bakanı 
Ş. Kaya geliyor 
Aiıkara, 17 (Özel aytarnnız 

b;ı.4;rİyQr\ - f.c::: "'Rol·-- ç;ilrri.i 
.!(aya oır}{aç gün kalmak ilzeı e 
hu akşam 1stanbula hareket et -
lniştir. 

Gümrük ve lnhisarlarda 
espektör muavinleri 

Ankara, 17 (Özel aytarnnız 
bildiriyor) - Gümrük ve İnhi -
8arlar Bakanlığı yeni teşkilat ka 
ttunu ile ihdas edilen espektör 
l'nuavinliklerine Naci, Medeni ve 
~aban tayin olunmuşlardır. 

Gümrük ve inhisarlar 
müalefarı dönüyor 

. Ankara, 17 (Özel aytarımrz 
b~ldiriyor) - Doğu illerinde tet 
kıkatta bulunan Gümrük ve İn • 
h~sarlar Bakanlığı müsteşarı A
dıl ay sonuna doğru buraya dö -
tıecektir. 

Üçüncü müfettiş Ankarada 
. Ankara, 17 (özel aytarımız 

bıldiriyor) .-L üçüncü genel mü 
f Cttiş Tahsin Uzer bugün şehri
l'nize gelmiştir. 

Zongulda_k_ T_a_,ri-m-Direktörü 

. Ankara, 17 (Özel aytarnnız 
bı~diriyor) - Zonguldak Tarnn 
~ırektörü Lutfi görülen lüzum 
ll?.erine bakanlık emrine alınmış 
tır, 

Gezinti trenleri 
. Ankara, 17 (Özel aytarmuz 

hıldiriyor) - Ankara - Kayaş -
Gazi ve Ankara - Cankrrı arasın 
da pazar günleri iŞlemekte olan 
~ezinti trenleri ayın yirmisinden 
ıtibarcn kaldrrılacaktır. 

Ankara • İstanbul arasında yeni 
yolcu katarları 

. Ankara, ı 7 (Özel aytarımız 
bıldiriyor) - Ayın yirmi ikisin 
den itibaren Haydarpaşadan An 
karaya salı günleri ve Ankara -
d~n Haydarpaşaya Çarşamba 
~Unleri Toros sürat katarları ta
l"tfesini takip etmek üzere birer 
~olcu katarı hareket ettirilecek 
tır. 

1-Iaydarpaşadan 8,40 da, An
~aratlan 7 ,03de kalkacak olan bu 
ha r_larda her sınr.f yolcu ara -

alanle bir yemekli vagon bulu
nacaktır. 

re edilecektir. 
Finans Bakanlrğı teşkilat ka

nun projesi ise. bu projeler ka -
nuniyet kesbettikten sonra Ka -
mutayda görüşülecektir. 

Kamutay, bütçe komisyonu, 
hususi idarelere devredilecek ;i
razi ve bina ·ergilerine ait teş -
kilat ıcanun projesindeki kadro -
lan projeden çıkaracaktır. 

Bina ve arazi vergisi işile 
meşgul olmakta olan Finans Ba
kanlığı memurları hususi idare
ler emrine veri1eceklerdir. 

Sovyet misafirler 
Bugün Ankarada 

Ankara, 1 7 (Özel aytarımız 
bildiriyor) - Sovyet misafirle
rimizin yarın buraya gelmeleri 
münasebetile ş~rin başlıca so -
kakları dost devlet bayraklarile 
süslenmiştir. Sovyet misafirler 
şerefin yanıı oft yedid. Halke. -
vinde danslı bir çay tertip olun
muştur. 

• 
İstanbul, 17 A.A. - Sovyet 

sporcuları bugün 14,50 trenine 
ilave edilen beş yataklı vagonla 
Ankara ya hareket etmişlerdir. 
Konuklar, Haydarpaşa istasyo
nunda kalabalık bir sporcu küt
lesi tarafından uğurlanmışlar -
dır. 

Ankarada konuklarımızla kar 
şılaşacak futbolcü ve güreşçileri 
miz, bu akşamki ekspresle An • 
karaya gideceklerdir. 

Sovyetlerle Ankarada 
yapılacak maç 

izmir, 17 (Özel aytarırruz bil
diriyor) - Sovyetlerle Ankara 
karışık takımında oynamak için 
buradan Vahap An.karaya çağı -
nldı. 
Sovyet sporcular Arifiyeden 

geçerken 
Adapazarı, 17 (Özel aytan. -

mız bildiriyor) - Ankaraya gı
den dost Sovyet sporcularını 
Adapazarı adına bir hey'et Sa -
pancada karşıladı. Arifiye istas
yonunda bekliyen ilçe ve şarbay 
Halk Partisi ve evi ve spor klüp 
leri Arifiye istasyonunda treni 
büyük törenle karşıladılar. Ban
do, Sovyet ve İstiklal marşını 
caldı. Hey'et başkanı gösterilen 
tezahürattan kıvanç duyduğu • 
nu, Türk ve Sovyet dostluğunun 
kuvvetli bağlarla bağlı olduğu -
nu söylecii. Tren "yaşa,, sesleri 
arasında yoluna <levam etti. 

Yeni alınacak vapurla?' 

Ankara, 17 (Özel aytarmıız 
bildiriyor) - Deniz yolları işlet 
me idaresi için yaptırılacak va -
purların projelerini inc:ıemek ~
zere Ekonomi Bakanhgr denız 
müsteşarı Sadullah'ın başkanlı
ğında toplanan mütel~a~s~sl~~ ko 
misyonu bugünlerde ışını bıtıre-
cektir. 

Orman yangınlarına 
ve dinamitle bahk 
avına karşı tedbirler 

Takrirlerin sahibi Berç Türker 

Ankara, 17 (Özel aytarımız 
bildiriyor) - Afyon Karahisar 
saylavı Berç Türkerin orman 
şimdiye kadar ne gibi mani ted
birler almdığma dair Finans 
kanlığından, dinamit bombala -
rile tahrip edilen balıklar için 
şimdile kadar ne ib~ mani ted -
birler alrndığma dgair Finans 
Bakanlığından sorduğu sualle • 
re alakah Bakanlar Kamutayın 
yarınki toplantısında cevap ve • 
receklerdir. 

~---

Geri alınan layihalar 
Ankara, 17 (Özel aytarımız 

bildiriyor) - Deniz yollan ve 
Akay işletmelerile fabrika ve 
havuzlar ve klavuzluk müdür -
lükleri ve devlete ait deniz va -
sıtaları memurin, zabitan, mü -
rettebat ve müstahdimleri hak· 
kındaki kanun Iayihasile deniz, 
Devlet demiryollan memurları 
tekaüt sandığı kanununa ek ka
nun layihası ve inhisarlar ko • 
ruma sandığına dair olan kamı
na ek layiha hükumet taraf mdan 
Kamutaydan geri almmıştır. 

Yüksek müdafaa meclisinde 
Ankara, 1 7 (Özel aytarımız 

bildiriyor) - Nisan ve Birinci 
teşrin aylarında toplanmakta o
lan yüksek müdafaa meclisi, ge
nel kunnay başkam Mareşal 
Fevzi Çakmak'm da iştirakile 
Birinciteşrin toplantılarına baş
lamıştır. 

Posta ve telgrafta inzibat 
cezaları 

Ankara, 17 (Özel aytarımrz 
bildiriyor) - Posta, telgraf ve 
telefon. memurları hakkındaki 
inzibati cezaları talimatnamesi 
bugünkü resmi gazetede neşro -
lunmuş ve tatbike geçilmiştir. 

Şoförler se~imi 

Şoförler seçiminin sonu belli 
olmu~tur. Asll azalığa getirilen 
ler ş~~lardrr: Ahmet, Adil, Meh 
met, Om er, Nureddin Sadık Ah 
met N~şantaş, Salih Zati, Ş~vki 
Tokatlıyan, Hayri Fuat Balıad 
din. ' ' 

20 ilkteşrin Pazar' 
Genel Nüfus s AV iM ı 
Sayım günü bulunduğunuz yere 

&ayım memuru gelmiyecek olursa 
veya sehven yazılmayacak olursa· 
nız hemen hükümete haber yollayı· 
nız. 

Başvekalet 
İstatistik Umum Miidür1üğü ________ .,/ 

Trallyada herşeysiyle ;yeniden 

Kazım Dirik 
I zahat veriyor 
Trakya Genel ispekteri General 

Kazım Dirik dün Edirneden şehrimi
ze gelmiş ve akşamki trenle Ankara. 
ya gitmiştir. Duyduğumuza göre bi
rinci ve üçüncü genel ispekterler de 
bugün Ankarada bulunarak Başbakan 
Ismet lnönüne ispekterlik bölgele • 
rindeki işler hakkında toplu bir hal
de izahat vermeleri muhtemeldir. Oe 
nel iapekter dün telefonla Köstence 
ile görüşmüş ve Romanyadan muha
cir yüklemekte olan vapurlarımız 
hakkında mallımat almıştır. General 
Kazım Dirik dün öğleden sonra Tür
kofis direktörü ile Trakyadaki eko
nomsal durum ile Trakyanm bu se
neki mahsulleri üzerinde de konuş • 
mu ·tur. 

Kazım Dirik söylüyor 
General Kazım Dirik dün Parkotel 

de kendisile görüşen bir muhar~iri
mize Trakyadaki faaliyet hakltında 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Trakyadaki işlerimiz çok iyi bir 
durumdadır. iskan mıntakalarındaki 
göçmen evlerinin yapılmasına sür'at
le ve büyük bir faaliyetle devam edil
mektedir. Bu işler hakkında bazırla
d;ğım raporlan devlet merkezimize 
;iderek A adar makamlara supaca
gım. Ankarada kalacağım mıiddet iş
lerimize bağlıdır. Oradan alacağım 
yeni buyuruklrla yakında tekrar va
zifeme döneceğim. Trakyanın tarım
sal ve ekonomik kalkınması için ince 

yapılan bir göçmen köyü 

lrmeler yapılmı§ ve yapılmaktadır. 
Bunların sonunda Trakyanın kalktn· 
ma işine bütün kuvvetimizle ve hü· 
kümetin programı dahilinde sarılaca-
~ız. • 

Köstencede göçmenler 
Oğrendiğimize göre Köstencede 

muhacir yüklemekte olan vapurları • 
mız pek yakında binlerce muhacirle 
memleketimize döneceklerdir. Bu 
göçmenler tamamen Trakyada yerleş 
tirileceklerdir. Trakyadaki iskan rnın 
takalarmda yapılmakta olan inşaat de 
vam etmektedir. Vizenin Sakızköy, 
Ahmetbey köy, Babaeski, Sarılar, Lü 
ll!burgaz ve Muratlı civarındaki inşa
at bilhassa çoktur. Buralarda yeniden 
Lirçok muhacir köyleri vücude geti • 
rilmiştir. Köylerde yapılan göçmen 
<"Vleri kagir ve üçer odalıdır. Bu ev
lerin sıhhi olmasına çok önem \'eril· 
~ektedir. Bundan başka yeni muha • 
cırlere münbit arazi de tevzi edilmek-
te ve bu topraklan az bir zamanda iş
leyebilmclerini temin için yeni zirai 
fılatla çift hayvanları dağıtılmaktadır. 
Alakadarlarca söylendiğine göre bir 
iki sene sonra bu faaliyetle Tr:ıkya 
baştan başa değişecek ve kazılmamış. 
eşilmemiş bir karış toprak bile kalını 
yacaktrr. Bu faaliyet bilhassa gel .:cek 
~eneden itibaren azami bir raddeye 
yükselecek ve birkaç sene sonra bu
ı alarda yeni köyler ve hatta şehirler 
bile vücudt! getirilecektir. Duyduğu
muza göre Iç Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığı Trakyada gelecek seneden 
itibaren çok önem bulacak o'an bu 
faaliyet için geniş program hazırla • 
maktadırlar. 

Kasa Hırsızlığı 

Galatada Bir Mağazanın 
Kasası Soyuldu 

Kınlan kasa, hasa sahipleri, mağa 
krıdığı §Üphe edilerek nezaret 

Aldığımız malumata göre Istanbul 
~abıtasr, üstüste birkaç kasa hırsıılı
g! yapa~. cüretkar bir şebekeyi ele ge 
çmnek uzere tahkikata başlamışur. 
Bu şebeke, muhtelif fasılalarla Gala-
tada birkaç dükkim soymuş, kasaları 
kırarak para aşırmıştır. Ep son ola • 
rak Galatada Tiınel caddesinde 52 nu 
maralı Bardizbanyan biraderler mağa 
zası soyulmuştur. Hırsızlar, mağaza
y~ tepe camlarını açarak girmişler, 
dukkandaki aletlerden istifade ede -
rek kasayı delmişlerdir. Kasada mev
cut 180 lira ile birkaç parça eşyayı 
almışlardır. Hadise ertesi sabah ma· 
ğaza açrldığr zaman meydana çıkmış 
meseleden haberdar edilen zabıta der 
hal tahkikata başlanmıştır. İlk araştır 
malar,hırsızların daha önce Geserciva 

zanm içinden bir görünüş ve hasa;yı 
altına alınan Fantoma Mehmet 

nrn bitişik diıkkanına girdiklerini ve 
buradan tedarik ettikleri merdiven 
va~:tasile Bardiz?anyan biraderlerin 
magazasma ge§itıklerini göstemıiştir. 

Parmak izleri 
Zabıta, tahkikata başladığı zaman 

yalnız, yazıhane üzerindeki büyük 
cam levhada parmak iıleri bulmu~ -
t~r. Tahkikatın genişletilmesine im
kan veren bu ipucu üzerinden araş
tırmalara başlanmı§tır. Bu mağazada. 
ayrıca kaattan yapılmr§ bir maske de 
ele geçmiştir. 

Soyulan yerler 
Bundn bir ay önce, ayni cadde üze 

rinde Nesim Mutalin ve camcı Niya
gonun mağazalarına giren hırsı zın ela 
ayni adamlar olduğu tahmin edil • 

Niçin Yenildik?! 
Ne zaman bir 11por kazancı olsa 

ltimıe niçin kazandığımızı yazmaz. 
Ama yenildiğimiz zamanlar her
kes ateş püskürür ve neden yenil
diğimizi döküp &ayarlar. Çünkü 
meşhur meseldir: "Araba kırıldık
tan sonra yol gösteren çok olur.'' 
Hüner, bunu yenilmeden evvel c.r
taya koyup müspet tedbirler, ama 
yapılabilecek tedbirler ile birlikte 
or'taya atmaktır. 

Benim en çok anlıyamadığım mc• 
sele şudur: 

Memlekette apar fikri vardır. Fa
kat maalesef kesin bir ~ekilde de
ğil. Herkes sporu başka türlü an· 
lıyor ve bu başka başka anlay~la
nn ba~ka başka umutları oluyor. 
Biz istiyoruz ki: önceden hiçbir kül
fete girmeden, hiçbir kolJektif gay
ret sarfetmeden, gençlerimiz, önü. 
ne geleni geçsinler ve yensinler. 

Böyle bir şeyi i11temek sporun 
ne demek olduğunu, sporun ne Jİ• 
bi amillere dayandı~ını inkar et• 
mek demektir. Bugün Türkiyede 
apor lehine müapet olarak elle tu
tulacak yegane nmil hükumetin 
yaptığı para yardımıdır. L ·kin bu 
paranın miktarı ne oluraa olsun 
diğer birtakım şartlar birle~medik
çe bizim birtakım spor gal~belcri 
kaydetmemiz ''tesadüfün veya nor• 
malin üstünde uğra1'malann neti• 
cesi olur. Bizde spor fikri o kadar 
dejenere olmuştur ki, bütün muvaf .. 
fakıyetler, federasyon iami verilen 
ve kendisinde mucizevi kuvvetier 
tevehhüm olunan kurumdan bek· 
!enir. iki gün evvel bir gazete Sov
yet güreşçilerile güreşen bir gencin 
''federasyonca yardım gördüğü 
takdirde" iyi neticeler alacağını 
kaydediyordu. Benim bildiğim spor 
telakkilerine göre bu laf çok garip 
bir şeydir. Spor nihayet şahsın ken• 
dine ait bir 2evkidir. Bunu kendisi 
sevdiği için yapar. Ulusal bir tem• 
ait için ayrılanların hususi br hima• 
yeye mazhar olmaları son senelerin 
doğurduğu bir zarurettir ,.e sporcu 
sayısı küçük ve fıkara olan yerler• 
de alınan bir tedbirdir. Biz nihayet 
amatöl' bir apar lcşkilatile idare 
ediliyoruz. Buna rağınen bir "fo. 
derasyon yardınundan'' bahsetmek 
ne mana ifade eder? Gerçi böyle 
bir fikrin doğmasına yardım eden 
tektük birtakım hi.diaelcl' olmuştur. 
Lakin bunlar nihayet matbuatta 
böyle göğsümüzü gere gere "fode
ı ~. syon yardımından'' bahsetmemi
ıe kifayet edecek kuvvette dc~'il· 
dir. 

Ortada apor itlerini tenkit eder• 
ken, tıpkı spor işleri idare ederken 
olduğu gibi (rationnel) muntazam 
bir plan dahilinde yürümek lazım• 
dır. Yoksa yapılan tenkitlerden hiç 
bir fayda elde edilmez. Nitekim 
~imdiye kadar edilmediği gibi. 

Bence, spor İ§lerimizi pek seyrek 
yaptığımız yabancı temaslarında ki 
kazanç ve kaybımızla ölçmek ka
dar yanlış şey bulunamaz. Mesela 
şimdi konuklarımız olan Sovyct 
futbol takımını veya tenisçilerini 
yenmiş olsak Türk sporunun Rus 
ı;porundan üstün olduğu manasını 
mı çıkaracağız? Nitekim, benim 
şahsi kanaatim, bizim futbol takı· 
mı biraz daha derlitoplu ve %eki 
bir oyun oynarsa Sovyet futbol ta
kımını yener. T eniaçile:-imizin de 
sinirlenmereler ve nefesleri olsa Rus 
tenisçilerini yenebilecekleri gibi. 
Halbuki Ruıyada §Üpheaiz bizdeki 
futbol oyuncusu sayıaından çok da
ha fazla futbol takımı olduğu gibi, 
bizdeki teniııçi adedinden daha çok 
sayıda teniı kortu vardır. Ru~yada
ki spor kurumunun, spor vasıtaları 
ve spor bayalrnın, en kuvvetli dün
ya te~kilatlarından biri olduğu mu• 
hakkaktrr. Ve yurt noktasrndan 
sporda varılması istenen hedef le 
budur. Ama bugünkü spor organİ· 
zasyonlarımızın en ilerde tuttuğu 
nokta mutlaka ve her şeye Tağmen 
kazanmaktır. Arkaaında her türlü 
vasıtaları, imkanları ve apol' zevk
lerile cihazlanmı§ bir kütle olml\• 
dıkça bu "kazanç için çalışma'' lıa· 
rdcetinin bizi daima ayinrıhklara 
ve anormal tedbirlere 11evketmesi. 
hatta anormal sonuçlarla bizi al
datması ihtimali de vardıT. Onun 
için ben böylo yalnız galehe ve 
mağlubjyet muvacehesinde ynpılıın 
spor tenkitlerini doğrur.u yetik bul-
muvo:nım· Hüner bütün Türk sporu 
İ§ını toptan mütalea etmektedir. 

B.FELEK 

ınektedir . 

F anlo~a yakalandı 
Son hadise dolayısile kasa tizerin -

de yapılan muayeneler, kasanın yan 
taraftan ve gayet ustalıklı bir §ekilde 
açıldığını göstermiştir. 

Zabıta, Fantoma Mehmet isminde 
bir sabıkalıdan şüphelenmiş ve kısa 
hir zaman önce hapishaneden çıkan 

Mehmedi aramağa haşlmıştır. 
Bütün bu vakaların birkaç kişi ta 

rafından işlendiği zannedilmekteciır. 

Tahkikat, bugünlerde aydınlanacak • 
tır. 
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No. S Yazan: Ziya ŞAKIR 

Ankara ile İstanbul arasındaki 
trenler çoğaltılıyor SAGLIK 

ÖGÜTLER 

K urusu mu, Tazesi mi? 

HAKYERLERi 

imraliye nakDedi· 
lecek mahkum~ar 

Uzun zamandanberi boş bulunan 
Imıali adasındaki metri'ık manastırın 
tamir ettirilerek ( 50) kişilik bir ha
pishane haline konuldugu yazılmı~ rı. 

Kösem Endişe lçindegdilbrahim 
Bir Mum Işığı Gibi Sönüyordu! 

So:l zamanlarda Ankara ile lstan • 
bul arasında gidip gelenlerin çoğal • 
ması yüzünden bu iki hat arasındaki 
~evcut yolcu postaları ihtiyaca kafi 
gelmemeğe başlamıştır. Bu vaziveti 
inceleyen Devlet Demiryolları idaresi 
Cumuriyet bayramının yaklasmasını 
da gözönünde bulundurarak Ankara 
ile Istanbul arasında fazla olarak bi
rer ekspres daha işletmeğe karar ver
miştir. Yalnız bu seferler haftada bi
l er gün olacak ve 22 Birinciteşrinderı 
itibaren salı günleri Haydarpaşatlan 
9,40 da ve çarsamba günleri de Anka 
radan 9,30 da birer yolcu ekspresi da 
ha kaldırılacaktır. Bu trenlerde 'T o • 
ros katarı tarifesi tatbik edilecek ve 
her sınıf yolcu için vagonlar bulundu 
rulacaktır. Devlet Demiryolları idare 
si tatbik edilmekte olan tenzi'atlı ta· 
rifeleri kafi görerek bu sene Cümurl
yet bayramına mahsus hususi tenıi • 
]atlı tarife tatbik ctmiyecektir. 

Her şeyin tazesi, körpesi daha 
ziyade sevilir ama, fasulyeye ge
lince, tazesinin mi, yoksa kuruau
nun mu daha ziyade sevileceği üze. 
rine oylar arasında çok ayrılık 
vardır. 

Kimisi taze fasulyeyi ıever. hele 
yeni çıktığı vakit: 

- Süt gibi körpe 1 •• 
Diye övenler de vardıt. 
Kimisi de lazeıi hem lezzetsiz 

olur, hem de İnsanı hiç beslemez 
diye kuruıunu daha Ü tün tutar. 
Tarih kitaplarının yazdıkll\nna ba
kılıraa Napolyon da kuru fasulyenin 
2eytinyağlmna bayılırmış. Şu hal
de kuru fuulyeyi tıe\•enlerin: 

lstanbul hapishaneıinde bulu:ıan 
mahkumlardan birkısmı bugtinlerd~. 
lmraıi hapishanesine kaldırılac3ktır. 
Ogrendi lmıze göre, diger ıller hapiı 
hanelerinden de,2 şer, 3 er mahpusun 
lmraliye getirilmeleri muhtemeldir. 
Mahpuslar, burada bir tecrübe dtvre 
si geçireceklerdir. Imrali adasındaki 
mahpuslar adada kısmen serbest bir 
hayata kavu acakları için kendilerin
rJcn çiftçılik sahasında istifade edile
cektır. Mahpusların kaçll)a1arına mey 
dan verilmemek için Adada bırkaç 
,andarına bulundurulacaktır. Bu tec
rübe devresi muvaffakıyet.e geçtigi 
takdırde, boli olan diger manaı;tırlar 
oa tamir edilerek bütün t&tanbul mah 
puslarını alacak biıyük bir hapıshane 
~ ücudc getirilmesi duşunı.ilmektcdir. 
Tiıze Bakanlığı namına, hapishane1er 
hakkında tetkıkat.a bulunmak üzere, 
Mutahhar şehrimize gelmiştir. Mu • 
tahhar, mahpusların hayat §craiti hak 
kındaki incelemelerine devam etmek· 
tcdir. 

iki laralına ahıop eliler Mrolonan 
bu •okağa 

- Şişman isterim, §itman.. Daha 
rfıman .. Çok §İtman. 

Demiştı. Nihayet, ıolak ça\ uşla
rından biri. her tarafından etler taşan 
koskoca bir Ermeni kansı ile gelmiş
ti. Usküdarda, Bülbillderesinde bir 
balıkçıdan dul kalmı olan hu gence 
Ermeni karısı lbrahimin huzuruna çı· 
l."arılır çıkarı 'maz, padişah yerinden 
fırlamı,, çevire çevire kadının her ta· 
rafını yoklamıt: 

- Hatun! .. Sen benim makbulilm
sün. Adını. Şivekar koydum. Geç ıu 
sedire otur. 

Diye mırıldanmıştı. 
Güçlükle yliriıyebilen Şivekar, bin 

ınüıkülit ile ıedıre ycrleştigı zaman, 
'ta. .lı bir rüya görduğüne hamlctmıt· 
ti. Bu ikbal ve aaadet onun aklından 
•e hayalinden geçen bir ıey degildi 

Şivekar, ertesi gilnü &arayda gozdc 
llani edilmit. kcndiliine (Yedinci Ha
eelcı) unvanı veıı}rqı~ti. Artık ibra· 
hitn, bütun gece erini. Yedinci l-lase
lci Şivekarm oda11nda geçirmekte idi. 
Fakat aradan kısa bir zaman geçer 
geçmez, padıtahta artık sinir buhr~
lan, aar·a nöbetleri bat göstermiftı. 
Gunden gilne benzi solan, yanakla
rında bir damla kan eseri kalrmyın 
padişah, aıhhatinden ziyade ihtiraıa· 
tını dütünmekte idi. Nitekim bu sa
bah validesini ziyarete geldiği zaman, 
artık Şivekirdan da bir lezzet hisset
mediğ~ni söylemiş; zevksiz geçen ha
yatından, acı acı şikayet etmi§ti. 

Oğlunun bu şikayeti. Köıcm Sul· 
tanı miıteesair etmitti. Çünkü: devlet 
ve saltanat onundu. Ucu bucağı olmı· 
yan bu koskoca ülkede, milyonlarca 
inaan; sadece onun için; sadece onun 
7evk ve Nadeti için çahtıyordu. ls
tanbulca ve eyaletlerde halk açlıktan 
ve sefaletten km·ıyor; milletin aon 
varlığından toplanan paralar. oluk ıi· 
bi urayın bazineaıne akıyordu. Zevk 
ve nl.anat sürmek. herkesten ziyade 
oğlunun hakkı ıdi. Halbuki, viran bir 
kulübede barıMn iki ipli bir hamal 
bile ehli ve ayalile cilvelqerck (f e· 
le1rten gim) ahrk•n ( 1ehintahlar 1e
hınp.hı, yeryüzündeki kara arın ve 
denizlerin padiphı) olan biricik ev· 
lidı, niçin hayatın bu büyük ı;cvlr ve 
lezzetinden mahrum kalmalı idi?. 

Bunları dlıtilnen Valide Sultanın 
dimapa. bir ıey aaplanmıttı: 

- Acep bır cazu 9erri olmaa111. Sa
Jun Jbrahimim, bir aihir ve büyü ile 
baglanmaaın?. 

Bu endişe, Valide Sultanı büsbiı· 
tün Uzmege batlamıf: o gü:ı öğle. 
vaktine kadar hırçınlattıkça hır~ı~ 
laşmıştı. 

Hu:inedarlar'a nöbetçi aaraylılar, 
oda kapısını açmağa cesaret edemi
yorlar; k ranlık dehlizde fısıltılarla 
konuıuyorlardı. 

• 
Süleymaniye Medrea~ıinden ı;ıkan 

kadın, kota kop Beyazıt meydanını 
geçti. Ortalık, henuz tenha idi. Şim· 
dikf (Okçularbasr Caddeti) o tarih· 
te. iki tarafına ahJap evler aıulanan 
dar bir tokaldan ibaretti. Hobyar, bu 
aokağa girdi. Bir katlı eaki bir evin 
anünde durarak kapmm halkasını çal
dı. Kapı açılır açılmaı içeri daldı. 
Karızama çıkan ihtiyar bir kadına: 

- Kumru Bacı! .. Tez bana bir ko
ço bul, getir. 

Diye bağırdı. 
!htiyar kadm. p!frdı: 
- Koçoyu nidecekain. kadınım? 

benzinden belli ki. ıabahı aabahla
mıtsın. Var döşeı:ine gir. Hele biru 
istirahat eyle. 

Dedi. Hobyar. tell!h telaslı söyJc-
tıerek cevap verdi : 

- Doğru söylersin. Kumru Bacı. 

dar bir aokaktan 
sirdi. 

Ayakta, hayali (ener gibi sallanır du
rurum. Amma durup oturacak zaman 
degil. DC\·let ku u ba,ımızda döner 
dolatır· Sen koçoyu getir. Saraya git· 
mem gerek. Ben kıhgıma düzen ve. 
rinciye kadar: var, sen koçoyu getir. 

Genç kadın bunları söylerken sır· 
tındaki entariyi, çamaşırları birer bi
rer çıkarıyor, birer kö§eye fırlatıyor
du. Çırçıplak ıoyunmu9, mutfaktaki 
kuyunun mermer bileziği kenarına 
oturmuştu. Duru beyaz vücudu, fil. 
dişinden yontulmut bir heykel hissi 
veriyordu. Duzgunlüğü ile göz alan 
kollarile kuyunun ipine asılıyor, çek
tiği kovalardaki suyu ıakır şakır dö· 
kündükçe, ıeni§ genit nefes alıyor· 
du. 

Bu m1rin ve nefis vücut, bütün bir 
gece ıabahlara kadar hırpalanmıştı. 
Fakat bu tatkın ruhlu kadında, böy· 
le hırpalanıp didiklenmeğe karşı de
dn bU ~ n.sda. ~-" ~ 
icti~i şarap. toorak ibriklerin uzun 
ell)zik" erinden çelctiği Tatar bozası, 
basına fazlaca sersemlik ve hararet 
vennişti. Şimdi. kuyudan çeldfi bu 
buz gibi ıuları dökündükçe, bu ate
!fin biraz hafiflediğini hissetmekte 
idi. Mutfa~m her tarafını, ıtrı§ahi 
kokulan bürüyüverrnitti. Hobyar, 
kendinde btlyilk bir ferahlık hisset· 
mitti. 

Oradan çektiği bir peıkirle kuru· 
lanmış: sonra bir dolap açarak aldı· 
ğı çamaşır ve elbiıeleri giymcğe bat
lamıştı. Şimdiki giydiği bu çama•ır 
ve elbiseler, biraz evvel çrkanp at· 
tıklan ile kıyaı kabul edecek ıcy1er 
değildi· Halis Trab'zon bürümcüğün
den ipekli bir ıömJek ıiymi,, üzerine 
nefis Şam kumafıDdan çubuklu bir 
entari geçirm1'ti. incecik beline, za. 
rlf bir llhur •b Unnıf: dütUmUn 
ucunu yana dotru urkıtmıttt. Uatil 
ıalkım ._tlmn oyalı bir hoton 101 ka· 
ıınm üıtilne dofru Jcondurmuf: bu· 
nun üzerine de yatmatmı tutunmuı· 
tu. 

Sokak kapıar, dıprdan anahtarla 
açılmıt; Kumru Bacı: 

- Koço ıeldi, kadınmı. 
Diye batmn19tı. Hobyar, derhal 

ıron feracesini de 11rtına atmıı, oda· 
dan fır'amıt: lnmun tutla cta,eli 
tqlrkta, Kumru Bacı Ue Jral"fll•tmıt• 
tı: 

- E. bacımı .. Kat •ilıkla. YHtı· 
tın flatilnde bıraktığım keıe. aenindir. 

Pullar bitti, kontrol ba9lıyor 
Son hazırlanan tıbbi müstahzarat 

nizamnamesine göre gerek müstahza
rat ve gerekse iıpençiyari maddeler 
uzerine yapıştırılması gereken pulla
rın basımı damga matbaasında dün 
bitirilmiştir. Nizamnamenin inti an 
sıralarında depo ve eczanelerin istek
lerine kar ılık 928 enesi is•ihlak pul 
lHı verilmiş ise de bunların bazıları
nın azlığı ihtiyacı tamamen kar dayd 
mamıştır •. Yerli müstahıarata yapı .. t1 
nlacak puların elde mevcudu kalma
mı trr. Ecnebi müıtahz:aratı icin dam· 
ga matbaasında hazır1anan pullar bu 
~bahtan itibaren isteyen depo ve ec· 
zane sahiplerine verilecektir. Pul tev 
ziatını malmüdürlüklcri vezneleri yap 
maktadır. Bu avın 23 tinden itibaren 
}'apıştırılan pulİar üzerinde tetk"k ve 
kontroller başlayacak ve bu teftişler. 
de tahakkuk müdürlüklerinin tayin 
edecekleri memurlarla sıhhat direk • 
törlilğüniln bu işe ayıracağı sat:lık 
iıyarları bulunacaklardır. 

- Ben de büyük Napolyon ıibi, 
kuru fasulyeyi pek severim ... 

Diye böbürlenmeğc hakları ola· 
bilir. Vakıa büyük adamlara hiç 
olmazıa faaulyc ye.mek yönünden 
benzemek te. büyÜk adam olamı
yanlar için, bir teacllidir. 

Zaten fasulyenin ta:r:eııile kunııu 
kimya baktmJndan karfılathrılrnca 
da' kurusunu aevenler kazanırlar. 
Çünkü kuruıunun içinde suyun 
nisbeti ancak 12,63 tür. Yüzde 
20,n •i albominli, 61.4fi ü teke,-li 
veya şekere yakın, 1,54 Ü yağlı 
maddelerdir, Bundan dolayı ıade 
ııuya haşlanarak yen"lııe b"le yine 
inıanı beıler. Hele pilava kanşlı
nlınca hem lezzetli, hem de pek 
be•leyici bir yem"k olur , Onun 
için gece yatılı mekteplerde kuru 
f aıulye derı yılının en çok yenilen 
yemeğidir. Yalnız bizde değil, dün. 
yanın her tarafında kuru fıuulye 
mekteplt">rde kültürün temellerin. 
den Hyılır. 

Tazeaine gelince, bunun yÜ7.de 
89, 17 si audur. Geriye kalan kısım· 
da ancak vüzt\e 2.5 albomin ,,!cfu. 

t !tundan taze faıulyenin İnsanı bes• 
l ıpanya ile yeni tecim an atması lemeai pek hafift:r. ·Yiizde 7,42 şe· 

Yeni bir tecim anla~ma"ı için la • 
panya i•e müzakerelere başlandığı ha 
ber verilm~ktedir. Yeni anlaşmayla, 
tecimenlerin Japanyadaki bloke ala • 
caklarını 'tahsil edebilec_sk ~hu
kilmler de konu~r. Verilen ma
lumata aöre, blOke para1ann yekC:.nu 
200 bin lirayı bulmaktadır. 

Yeni yılm zeytinyaiı urunu 
Japanyanın yeni yıl reytinyağı ilrC 

nü 200 bin kilo kadardır. Bu milrdar 
ancak dahili ihtiyaca yeteceği için 
rek az ihracat yaprJabileceği anlatıl· 
mı!tır. Italyanın yeni yıl zeytinyağı 
rekoltul .. hemen a)"nl duıa~
dır. Bu itibarla memleketimiz zeytin 
yağlarının bu yıl epey müşteri bula
caiı umulmak'tadır. 

kerli olması ona lezz: .. t verir. Yağ
lı maddesi de ancak 0.21 oldu~un
dıtn taz:e fasnlveyi salata ha_Fntf~ 
ı..:ı. ~....,.,., tçın uzP-rİne mutlaka 
zevtinyaf'ı koymak lazım olur. 

Kuru faaulyeyi aevenler tazeııine 
romatizmaya. böbrek h"staMcl.-n. 
na dokunmak kabahatini bulurlar. 
Tazesini sevenler de kuru faıulve
yi mideye dokunur. ka"nda Mlcça 
r•a Taoar diye cekiııtmrler. TaTe· 
sine bulunan lcabahlltte mü1,"lala 
oldutu sibi lcunıaunun fazla saz 
yapma•ı da ancak onun ince zar 
~:bi kabukları ayıklanmadıiı vakit 
olur. 

p_....ı...m. taıttıLırfle "'9nıı1"1ftclan 

'birini ötekine tercih edem-ueniz, 
ikiıinden de karıstırarak hem la· 
zeaini, hem kun111unu bir arad" VI!· 

Kxltür Direktörlerinde 
toplantı 

1 melı te mümkündÜT. 8u da faıulve 
yapılan İçin her M"bzecle buluaamıyan bir 

mHİyettir. 

Kültür direktörü Mehmet Emin 
dün şehrimizdeki lise ve orta okulla
rı gezerek ders ve ta'ebe durumunu 
&özden geçirmiştiı. Direktörün bu 
incelemesinden sonra orta okul direk 
törleri bir toplantı yapmı9lar, okul 
durumu, haftalık ders proı?ramı ve 
kitap meseleleri etrafında görüsmüş
lerdir. Kültür direktörünün ba,kan
hk ettiii bu toplantı iki aaat kadar 
ıilrmilf •e ıenel den durumunun da· 
ha iyi dUsenlenmHi için gereken ted· 
birlerin yeniden alınmaaı kararlqtml 
mıttır. 

Lokman HEKiM 

Mekteplerdeki den vaziyeti 
düzeliyor 

Lise ve orta oku11arda tedrisat de· 
vam ediyor. Mazeret imtihanlarının 
sonu alınmış ve talebe de tam::tm~n 
yerleşmiı bulunduğundan tedrisat 
normal bir şekil almak üzeredir. An • 
cak yeni açılan Ortaköy ve Kadıköy 
okulları henü7. derslere baslayamamış 
lardır. Ortaköy okulunda bü•ün ha • 
1ırlıklar bitirildiğinden tedrisatın önU 
nıüzdeki pazartesi gününden itiba • 
ren batlamur karar'aştırılmıştır. Ka
dıköy okulunda da talebe kavddil • 
mektedir. Muhtelit tedrisat yapaeıık 
olan bu okul da ri\muriyet bayramın
dan sonra açılacaktır. 

Tf $EKKUR 

• Polis nezarethaneııindc kanuna 
uygunsuz olarak birtakım kimselerin 
mevkuf tutulduğuna dair neşriyatın· 
dan dolayı Son Posta aleyhine acıılan 
davaya, dün üçüncü cezada bakıldı. 

Son Posta sahipleri Selim Ragıp, Ek
rem, Halil Lfıtfi gelmişlerdi. Mahke
me, mes'ul müdür vaziyetinde bulu
nan Tahire de tebligat yapılmak uzc
rc duruşmayı baıka giıne bıraktı. 

• Izmirde, bundan bir sene evvel, 
Necati isminde bir çocuğa kötü bir 
harekette bulunduğu ıçin o zamandan 
beri zabıtaca aranmakta olan Çerkeıı 
Mehmet, dün şehrimizde yakalanmıı· 
tır. bmir zabı aıı, suçluyu aradıgı 
birçok yerde bulamayınca şüphe üze
rine Kürt Mehmet iıminde birini ya
kalamıştır. Fakat Kürt Mehmet. sulh 
ceza mahkemesinde sorguya çekilin
ce, suçlunun kendisi olmadığı anlaşı· 
larak serbest bırakılmıştır. Nihayet, 
:, h.tanbw zabıtasına bildirilmiı ve 
yapılan ar11ştırmauı:1 c .. 'ııtada "erbet
çi Mebmetten alınan adres ~tr•.,e 
Çerkes Mehmet yakalanmıştır. Suçlu, 
bugünlerde lzmire gönderilecektir. 

YENi NEŞRIYA T 

YENi ADAM'm 514 üncü aayısı çıktı. t. 
çındekilcr: Kısa tetkikler. Kim kazanacak, 
ltalyıı mı, Habeş mı ? İbrahim Fazıl, Nü· 
fos ıiyuaıı. Semiha Uıwı HaHD. R&11 
icadını. Cami, !tal1an • Habeı mttcleal. 
Kultur tetlulclerı. bmail Haleler, ötretmeni 
llôydc 7ettıtirmelr 7aaalltır. V. 'GWtelrin, 
O~l' dessu. ki. kmaillH.Ukı. ~
tik ıçin en büyİlk tehnkeler. Zelı:l- laYfdı. 

VARLIK - Bu decerli sanat ve fıkir 
meemR&ımm ı lllctqrin tarihli 54 üncü 
sayıaı Yaşar Nabi, Ahmet Muhip, Abdul. 
hak Şlnaal, Nahit Sırrı.Nurullah Ataç, Cev 
det Kudret, Cemıl Sena, Rept Cemal. 8c· 
kır Srtln, Makıum Gorıınin ve daha ~~ 
lca ıeıu:leno malule. ~w - Wırtf TCrile 
çrkl111'tı • 

ZA Yt - Gcrson Amram Kohen Lt 
namına 1stanbul İthalat giimrüğU 
den alınan 199827 numara ve 23· 
931 tarihli gümrük makbuzu zayi 
dilmiştir • Yen isi alınacağından hü 
mü yoktur. 

Halefi Vitail Amram Kohcn 
§Ürekisı 

İstanbul 4 Uncil icra Memurl 
qundan: 

Satnrnuma karar verilen kilim. k 
nepe, radyo, tlikig ma1dnesi, ve aair 
nin 25-10-935 cuma gilnü saat 11 de 
itibaren Kmabadada avukat Haaa. 
Fehminin 14 numaralı evi önünde bl 
rlnci açık artırma ne satılacağı 34 

1584 sayılı dosya ile ilin olunur. 
________ (15675)_ 

l DOK f OR 

' Rusçuı ıo Hlll' OZB• 
Galatasarayda Kanzuk eezahane11 
karşısında Sahne 1&01tağında 3 nu· 
maralı •pllrtımanda 1 numara. 

432 Metro Buranda Bezi 
Askeri Fabrikalar lstanbul Satın· 
alma komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 648 lira olan 432 metre Buran 
da bezi Salıpazarı Askeri Fabrikalar yollamasında Satın· 
alma Komisyonunca S lkinciteşrin 35 Sah günü saat 1~ 
te açık eksiltme ile satın alınacaktır. Nümunesi her gür 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 48 lira 60 kuruşlu' 
teminatım Beyoğlu malmüdürlüğüne yatırarak makbuzt 
ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o gün ve sa 
atte Komisyonda bulunmaları. (6541) 

Maliye Vekaletinden: 

Hobyann zarif ve oynak vUcudu, 
yatmak arasmda bir çift elmaa fibi . 
parbyan ıörleri, Kumru Bacıya hafif 
bir aeraemlilr vermiıti. 

Refikai hayatım Refika Balkanın 
eenazt!sine ve mat .. nıimi7.,. istiralr ıu
retile tabutuna ve kabrineHalk fırkası 
namını taşıyan çelenkler koymak ve 
binlerce az asile tabutu el üzerinde 
kabre kadar götürmek ıuretile mer· 
bumun ruhunu tatyip eden Halk fır
kasına ve Eyüp İdman yurduna ve 
sair huıusi çelenkler getiren kardeş
lerle bütün cenazeyi saran binlerce 
halka minnettarlığımın ilanına dcli
letinizi nivaz ediyorum. 

Eski Türk gazeteciluinden 
Avukat Etem Ruhi 

Yugoslavyada mal terkeden Türk tebaasının mallan· 
na mukabil alınmış olan tazminatın tevzii için teşkil<>' 
lunan komisyon tarafından alakadarlara taalllık edeıı 
binlerce dosya tetkik edilmektedir. 

Komisyon mesaisinin neticesinde tazminatın şekli te~ 
zi nisbeti gazetelerle ilan edilecektir. Komisyon karan 
na intizar eylemeleri ilan olunur. (2968) (6339) - Bana para llzım değil, kadınım. 

Var, een aaf ol Ara11ra ıel"in o ıü1 
yilzilnil göreyim de. batka bir •eyclk· 
ler istemem. Bir daha ne zaman ıe· 
Jirain, yoemam. 

- Gayrı onu, huda bilir; Kumru 
Bacı. Oyle memul ederim ki o garip 
mol'anın sabaha karşı ettiği ne!u. 
iliklerime kadar kir eyledi. EJer um· 
dufumu bulursam, ıayn baaret kıya· 
mcte kaldı. 

Hobyann bu söıleri, Kumru Bacı· 
ya o kadar dokunmuştu ki. zavallı 
kadın düşmemek icin duvara dayandı. 
Hobyar: bu vefaklr kadını bakmafa 
Jtbum bile glSrmeden. kapıdan fr.-1•. 
dı. Çevik bir hareketle ~oya atladı. 
Meşin perdeleri, çekti kapadı. Ara· 
bacıya: 

- Aya.sofyaya, çek. 
Dive batndı. 
Okilzlerin boynundaki küeük çm

cıralclar, •ınıırdadı. Tekerlek1er ıı
cırdadı. Araba. bozuk kaldırrm1ar 
üzerinden ağır agır iler1emeğe batla· 
dı. 

Arkası var 

SOLDAN SACA Ve YUKARDAN 
AŞAGI 

ı - Muharebe 5. Vakti bildirir 4. 
2 - tin şeyin ortHı 3. Ka&1çuk 6. 
3 - İlbay 4. 
4 - Müıaade 4. Destele .3. 
5 - Ökilaün yavrusu 4. 
6 - Bir araba 6. 'Rlff11 S. 
7 - Şart edau ı. Kliçtlk Aın 7. 
• - Sir s. Dönmektenınıt s. 
9 - Be11ir 2. Büyük oda 5. 
10 - Bir hece ı. Kırmırı 2. 
1 ı - Rabıt edatı 2. Ku cltiil 4. No

ta ı. 

DUnkU Bulmacamızın halll 
SOLDAN SACA Ve YUKARDAN 

A3AGI 
1 - VolkaQ 6. Pala 4. 
2 - ltt 2. 
3 - Loıı:an 5. Kral 4. 
4 - Aramak 6. Ar 2. 
S - Nafile 6. 
6 - Ne 2. Mirala7 7. 
7 - Kalan S. Kaı S. 
a - Perret 6. Re 2. 
9 - Ata 3. Ak 2. Tam 3. 
10 - La 2. Yara 4. 
ı ı - Ak 2. Re 2. Zem1e J. 

1,11111 111111111 1111111111111 111111111111~ 

E Bu ıs .. •n nefi• .k .. m rm~k = -lerini, brrvhlrii daaıb ~ylan, 5 
.... IUYarelHini H bllyGk ba- 5 

= lolan 7almı • : 

MAKSiM 
1 de bulacaluıaıı 

u11•1tt111111111ı•11 .. 1•111ı•ıa. 

Beyoğlu Akşam Kız Ertik 
Okulu Direktörlüğünden: 

809j 

Öğretime başlanmıştır. Bu hafta içinde ıelmeyenle 
rin yahut özrünü bildirmeyenlerin yerlerine yeni öğ 
renci alınacaktır. 

Eski Öğrencinin cok çabuk okula başvurmalan. 
(6500) azı 

,.. .................................................. ıı--.... . 
MAR T HA KASTA DiVA EGGERTH 

Filminin gördü~ü fevkalade rağbet hasebıle yalnız 

t P E K S ·ı N E M A 5 1 N D A Almanca nUahaaı bir ka~ gU 
d•h• aöaterllecektlr. 

~ .................................................................. . 
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SON HABER 1 Nü/ us Sayımı 

Sayım Hazırhkları Bitti, 
Zecri Tedbirler Herkes Vazifesini Aldı 

italya Tedbirlere 
Karşı Tedbir Ahyorl 

İstanbul 9500 sayım bölgesine aynlrlr. 

on beş bin memur sayın11 yapacak 

Ge11el nüfus ı;ayım glinü yaklaştı. 
Sayım memurları ve sayrm bölgeleri 
tamamen tcsbit edilmi§tir. 20 Birin
citeşrin pazar günü 1 S bin sayım ve 
kontrol mcmurll 5ahşacaktır. Bunun 
12 bini asli, uç bini yedektir. Istan
bul 9500 !;ayım bölgesine ayrılmışur. 

na lüzum görülmemi~tir. 

Memlekette yapılan tetkikler 

No. 7 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

Hergün sürü sürü insan ölüyordu 
fakat onun ölümü 

İtalyan gazeteleri: "İtalya hattı hareke-

tini asla değiştirmiyecektir.,. diyorlar. 

Roma, ı 7 A.A. - İtalyan ga-
2eteleri, Cenevredeki zecri ted -
b.irlerle beraber, Aksum'un hare 
sız işgalinin Habeşistanda uyan 
dırdığı manevi ve siyasal akis -
lerlc meşgul olmakta8ır. 

Giomale d'ltalia gazetesi di
Yor ki: 

"Cenevre. alacağı zecri tcd -
birleri inceliyorsa, Roma da mü
dafaa çarelerini ve mukabil ted
birleri incelemektedir. İstihsal 
Ve tecim vasıtaları ile kendini 
koruyan her ulus. ötekilerin düş 
manca hareketleri önünde baş 
Cğıniyecektir. 

İtalya, bütün hadiselere ka~şı 
gelmek üzere daima ayakta, bır
lcşmiş ve kuvvetli olacakl!r.,! 

Lavaro Fascista gazetesı. dıp
lomatik görüşmelerin istikame
ti ne olursa olsun, İtalyanın ha
reket tarzr.nı değiştirmiyeceğini 
Yazmaktadır. 

Jtalyaya gönderilecek 
•ilahlar uc ambargo 

Cenevre, 1 7 A.A. - Polonya, 
'Yunanistan ve Küba hükumet· 
lcri, İtalyaya gönderilen silah 
ve harp levazımı üzerine ambar
go konması hakkındaki öğütleri 
incelemekte olduklarmı Uluslar 
Sosyetesi sekreterliğine bildir -
rrıişlerdir. 

ltal)'Q)'a petrol ve 
}ı;ıma:in verilmiyecek. 

Londra, ı 7 A.A. - Petrol pi
yasasında, italyaya yapılacak 
benzin satışının büsbütün durdu 
rulması için Cenevrede görüş : 
melere başlandığı hakkmdakı 
yayıntılar teyit edilmektedir. 
P~tr,nl tcclız:ı$!Dı.. .. ; t--:.'7:~•4'r ... niıı 
ıyı .KarşıJaaıgı bu goruşmelere 
Sovyet hükumetince teşebbüs e
dildiğini söylüyorlar. İlgili ku -
rumlar, herhangi bir diyevde bu 
lunmaktan çekiniyorlar. Ancak 
şurası muhakkaktır ki, İngiliz 
ve A.,;erikan Sosyetelerinin mil 
ıncssillcri, Cenevrede ileri sürü-

len teklifleri bugünkü günde in
celemektedirler. 

Romanya petrollarma gelin -
ce, Romen hükumetinin. mese • 
lenin esasına girişmeksizin, ede
ceği fedakarlığa bir karşılık ve -
rilmesi lüzumu üzerinde israr 
eylediği sanılıyor. 

. ~ngi.liz çevenlcri, Romanyada 
kı ımtıyazlı İtalyan sosyeteleri
nin. tabi bulundukları özel rejim 
yüzünden zecri tedbirlerin boşu
na olup olmıyacağmı soruştur -
maktadırlar . 

Nikel ihracatı 

Ottava. 17 A.A. - Kanada 
arsıulusal nikel limited sosyete
si başkanı demiştir ki: 

"Sosyetemiz Amerikaya ni -
kel satmaktadır amma, yeniden 
ihraç edilsin diye değil. Sosyete 
miz, tekrardan ihraç olunmak 
üıere Amerikaya nikel satma -
mak hususundaki siyasaya işti ~ 
rakte devam edecektir.,, 

Atlantik City (Amerikada) 
17 A.A. - iş federasyonu ku -
rultayı, İtalyayı kanun harici 
addeden ve medeni ulusların İ -
talyaya ne tecim ne de ha~ka bir 
surette yordnn etmemeleri la -
zım geldiğini bildiren bir karar 
sureti kabul etmiştir. 

Kurultay. diğer taraftan, A
merikan Birleşik Devletlerinin 
daha sıkı bir siyasa takip etme -
sini istiyen bir teklifi reddetmiş 
tir. 

M acariatonın clurumu 

Budapcştc. 17 A.A. - Parla
mentoda bir soruya cevap veren 
K'anya, Fransız ve İngiltere -
nin barış Jehinde sarfettikleri 
gayretleri övmüş ve demiştir ki: 

"Macaristan, Cenevrede ne 
Ulu.alar Sosyetesi alevhine, ne 
de 'tng:;Jt..a"•-'2l~yhinrle fakaLU -
luslar Sosyetesi statüsünün tek 
taraflı olarak tatbiki aleyhine 
durum almıştır.,, 

~---------------
YENi YUNAN BAŞBAKAN 

MUAViNi DiYOR Ki : 

'' Yunanistan 
Paktlara 
Sadıktır,, 

Atina, 17 A.A. - Başbakan 
tnuavini ve Dış Bakanı Theoto
kyı dün yabancı gazetelerin mü
Tncssitlcrini kabul etmiştir. 

Theotoky, arsıulusal durum 
hakkında şu diyevde bulunmuş
tur: 

Yeni 
Deniz 
Konferansı 

Sayımın çabuk bitiri mesi için her sa 
yım memurunun bölgesi 100 - 125 nü. 
fus diişmek Lizere çizilmiştir. Dün 
sarım memurları için büyük çalışma 
günü olmuştur. Istatistik genel dırek 
törü Celal Aybar, saat 14 te radyod2 
bır konferans vermiştir. Konferans 
btitün sayım memurlan tarafından 
dinlenmiştir. Bunun için Adalarda, 
Bakırköyünde, Beşikta§ta. Fatihte, 
Kadıköyünde, Sarıyerde, Usküdarda 
Halk Partisi binalarına, okulJara, bü
yük gazinolara radyolar konmuştur. 
Bundan başka Universite kon(erans 
salonuna, Halkevine. Taksim stadyo 
muna ve diğer birçok yerlere de rad
yo ar konmuş. binlerce sayım memu
ru ve halk konferansı dinlemişlerdir. 
Celal Aybarın konferansı bir saat on 
beş dakika sürmüş ve çok vazıh anla
şılmıştır. Celal Aybar sayımın gayesi 
ni,sayım memurlannm yapacakları iş 
ler hakkındaki talimatnameyi izah et 
miş ve sorulacak ıuaUerc alınacak ce 
vapların nasıl olacagını gayet açı.k o
laralt anlatmıştır.Celal Aybar bu, ulu 
!ıal işte bütün sayım memurJarının 

vakit kaybetmeden iş görmelerini, 
soyadı işinde, henüz bazı vatanda!la
rın soyadı almadığından ısrar edilme
mesini, ziyaret ettikleri evlerde kah
ve. sigara gibi ıkram ar kabul etmi ~ 
yerck vakit kaybedilmemesini ve bal 
kın da suallere hazırlıklı bulunmasını, 
bu suretle sayımın çabuk bitirilerek 
herkesin bir an önce hürriyetine ka
vuşma ının gerekli olduğunu söyle -
mıştir. S.yımda .eoı:ubn suallerden 
yaş meselesinin her cepheden önemı
ni ve bilhassa kültür .1iyasamııın uze 
rindeki rolünü anlatarak bundan okı...l 
ve öğretmen ihtiyacımı:zın meydan• 
cıkarılabileceğini, yeni harflerle oku· 
ma, yazma bilenlerin hakiki sayısının 
da meydana çıkarılmasile Türkiye Cü 
muriyetinin harf inkılabrndaki büyük 
hamle ve savaşının tebarüz ettirilece. 
ğini izah etmi~tir. 

Celal Aybar, yapılan masraflarla e
meklerin boşa gitmemesi için bütün 
tertibatın alınmı; o1du unu, bununla 
beraber sayım memurlannrn büyük 
bir dikkatle çah§arak yanlışlıkla nu
mara konmamış yerleri bile ara§tır • 
malannı ve sayım her yerde bittikt~ıı 
sonra top atılarak halkın evlerindeu 
çıkabileceklerini, bu itibarla her saymı 
mmtakaaından ıon haberi alınmariık
ça bütün vilayet dahilinde sayımın 
bıttiglnin ilan edi'emiyecegini ve btm 
dan dolayı &ayımı bitiren memururt 
defteri h~men teslim etmesini &Öyle
mi§ ve demiştir ki: 

"- Bandırmada tecrübe sayımı \'a 
pıyorduk. Bir sayım memunı say;m 
bittiği halde defteri teslim etmemi~. 
cebine koyarak bir misafirliğe git • 
mİ§tir. Bu yüzden halk dört saat faz 
la e'Vinde kalmak mecburiyetinde hu
lunmuştur. Halbuki lstanbulda böyle 
bir hal olursa yüzbinlcrce ki i d11ha 
fnzla evlerinde bekletilmiş olacaktır. 
Bundan çok sakınmak liııımdrr ... 

Sayım esnasında evinden çıkanlara 
beş liradan yirmi be liraya kadar pa 
ra cer.ası hükmolunacak. bu par.ayr 
ver:miycnler için para cezası, hflpis 
cezaarna cevrilecektir. Celal Aybar 
şöyle bitirmi§tlr: 

- Bagbakanımız ismet lnön{inün 
dediği gibi: "Amacımı1., ne bir eksik, 
ne bir artık. Türk ulusunun sayısını 
ve ne !halde olduğunu doğru olarak 
öğrenmektir ... 

Celal Aybar dün sabah yanında İs
viçre niifu~ genci direktörü Bnisvay 
ler ile birlikte Eski chirden şehrimize 
gelmiştir. Orada tetkik er yapmışlar· 
dır. Celal Aybar ve. İsviçreli miitehas 
s;ıs dün ögleden önce ve sonra ilhaylı 

a gelerek nüfus bürosile tema& -:tmi~ 
tir. Bilroda yapılan hazırlıklar hak
kında malumat almış, tereddüt ~dilen 
noktaları halletmiştir. Oğrendiğimi -
ze göre nüfus sayımı için bil•ün Tür
kiyede yapılan hazır'ıklar çok iyidir 
Celal Aybar hazırlıklardan memnun 
kalmıştır. Türkiyedc sayım netic.::si • 
nin Birincitcşrinin 25 §İnde tam.-mi· 
le tesbit edilerek genel yekunun o va 
kit veya ayın sonunda ilan olunması 
çok muhtemeldir. Nüfuıumuıu:ı 18 
milyonu geçer bulunacağı sanılmak -
tAdır. Celal Avbar ve İsviçreli müte
hasıııs dün akşam Ankaraya dön • 
miışlerdir. 

Nakil vasıtaları 
Sayım gür u, sayım bitinceye ka • 

dar tramvay ar, vapurlar, otomobıJ -
ler işleycmiyeceklerdir. Sayımdan 
sonra tramvaylar vapurlar itleyc('ek
lcrinden bunların memurlarına kı.ım
panyalarda muayyen yerlerde sayım· 

Rusya için bir dönüm nolc.lası idi 

imparator ail .. i: SolJa Çar ve Gran·dÜfelflerin yanında haştalıklı 
V eliahdi ltucajında taııyan bahriyeli Derenovko 

17 Teşrinievvel J 888 de, üçüncü j da tes'it cdıldi. Genç evlilerin bala\'l, 
AJcksandr, bütiln m lletc. Hergül kuv öHl duaları ve taziye ziyaretleri ile 
vetinı göstermek vesilcsıni buldu; ih-1 dolu bir hava içinde geçti. 
tilalcılerın bir &ttikasdı eseri olarak En kudretli tiyatro rejisörltrin'n 
içinde bulundugu tren hattan cıkmış bile son Rus çarının faciasrndan drıha 
tı. Imparatora bir§ey olmauı. O, ço- hakiki bir facia baslangıcı yaratobi • 
cuklarını ve yanındakileri, kendileri- lecrklerinden şüphcliyım. 
ni ezmek üzere olan vagon restoran Genç imparatoriçe, Ruscayı güc 
tavanını geniş omlızları üzerinde kal- IUklc konu~abiliyordu. Ondan evvel
dırmak ııuretlle, kurtarmıştı. kiler. evlcnmelerile imparatoriçe ol • 

Altı sene sonra, 1984 senesinrle, Ni maları arasında ge~e.n zaman zarfm· 
ki i e lıen Livadya sarayında Uçünı:U 
A leksandrın son nefeslerinde ha7.ır 
bulunduk. Ancak olüm. bu devin 
hakkından gelebilmi ti. 

1 
Her glin sürü ile insan ölüyor: ne 

kadar sevm"ş olsak bir ölüye pek biı· 
yuk, tarihi bir ehemmiyet atfetme~e 
mecbur değiliz: fakat üçüncü Alek· 

lttati$fİk Genel direlttön"i Celcil 
A.)fbar konlerana ueriyor 

!arı yapılmaları için vesikalar veril -
mekt-dir. Bu suretle el~ktrik. Hava
gazı. Telefon. Tramvay. sirket'eri mc 
murlarına vesikaları verilmektedir. 

Adalard" 
Adalar kaza111ncla savım, lstanbul· 

dan önce bittigi takdird~ Adalar ka
T.asının emrile sayımın bittiği ilan edi 
lecektir. Fakat halk yalnız Adalarda 
kalacak, kayık'arla bile başka bir yere 
cı,~rrlmıy~caktı!" Sayımın intizamı içirt 
siiel, polıs ve Jandarma kuvvet• eri in· 
zibatl temin edecek. par.ar günü ııııat 
beşten sonra. elinde sokai!a çıkmak 
vec:ikacıı olma,·anlar • sokağa çıkamı· 
yacaklardır. Sayımın bittiği her t3 -
raftan vilayete bildirilecek ve ;onu 
cılınrnca top atılmııc:ı icin emir vt-r:le· 
cektir. Avruna ekspresile o gü:ı gc· 
lcceklerdrn Toros ek presilc girlrcck 
olan yolcuların bek' enilmemeai için 
!.oro'l. rkspresi kalkıırakttr. Yolcujar 
'.'r.kecırle~ nıotörlc H ayclarpa~ara gc 
ç.rılecektır. 

D n;ı;,.J,. UVTm 

sandrın ôlümuniin ehemmiyeti başka· 
dır: çlinkU onun ölümile Rusya impa 
ratorlu~unun mukadderatı düğüm
lendi. Orada hazır bulunan bircok ak 
rabalar, doktor·ar. nedimler, hiımet· 
ciler. bu naşı ihata edenler anladılar, 
ki memleket, kend sini u~uruma yu • 
varlanmaktan kcıruyan tek ıatinatı?21'ı 
tan mahrum kalmıstı. Bunu, Nıki. 
herkesten iyi anhy~rdu. Bütün hava
tım müddetince. ilk ve son olarak ıröt 
ltrlnin ya ardı~ mı bu defa törmüş • 
tüm. 

Beni kolumdan yakaladı ve merdi· 
venin altındaki odasına götürdü. Ku
caklaştık ve beraber aglanık. Aklı ba· 
şında değildi; şimdi imparator kendi
si idi ve o, kendisini şaşırtan bu ha· 
disenin agırhğı altında ezilmi.,ti. 

- Sandro. diye sordu. Sandro, ben 
timdi ne yaoacağ m? Rusvanın bası • 
na neler grlecek? Ben, tııhta çıkmak 
için hiç hazırlanmadım. İdare etmek 
san'atından hiçbir şey bilmiyorum. 
HattA nazrrlara lakırdı söylemesini 
bile beceremiyorum. Bana yardım et, 
Sandro. bana yardım et 1 

Ben ona yardım edeeei!itn.. Ben 
ki. ondan daha az devlet işlerine va· 
kıftrm 1 Bahriy'e iıılerinde. belki, ivi 
natıihatler verebilirdim: fakat bütün 
difı "r islerde ... 

Onu teskine çalı!'!tım ve emnlvetlc 
is ba'lına l?Ctireceği kimselerin isim -
ltrini saydım, Fakat ondaki Umltsizli· 
ğin nck esaslı oldugunıı ve heplmiıin 
~ ikar bir felaketle karsı kaı<tıya bu· 
lundufumuzu hissediyordum 

Facia ortasında balavr 

Çar:çe rle Vetıaht 

da Ru!.<;a öırcncbiliyorlardı· 'Oçün('ü 
Aleksandnn karısı imparatoriçe Mar
ya Feodorovna tctevvilç edinciye ka
dar memlekette tam on yedi sene ya
§amıştı. 

Halbuki Prenses Alis'e, lisan öğ • 
renmek ve meml,.ketin milliadctlcri
ni anlamak için tamam doksan altı 
sutlik bir mühlet bahşedildi. Saray
daki sayısız zevatın haiz olduklan c· 
hemiyetm farklarını birdenbire kav -
rıyama.dığı için, yaptığı yanlışlıklar, 
pek ağır olmadıkları halde bile, Pe -
tersburg sosyetelerinde birer cinayet 
gibi telakki edildi. 

İmparatoriçe bundan lirktii ve te
maslarında daha ihtiyatkar davranmr 
ya ba 1adı. Bu da muvaff:> 1< vet te -
min edemedi ve htrkes valde hıoa~a
toriee (Çarın anası) nın sevimlil' ;• 
ile genç Çarisenin so~uk yapmacıkla· 
rını mukayeseye başladı-

n inci Nikola, annesile karrsı ara · 
sına rrkabet sokmak isiven v~ pek az 
ıamanda saray ile cemiyeti iki ayrı 
muhit yapan birçok tezvirlere maruz 
kaldı. Ve tetevvilç merasimi için Mos 
kovaya, hepimiz. gittiğimiz · ı:anı.ın 
bunların hepıi husule gelmişti. 

Bet bin ölü 

Arsıulusal durum gergin oldu 
au böyle nazik bir anda biz, i.m-
2- etmİf olduğumuz paktların 
bize yüklemekte olduğu taahh~t 
lere !harfiyen riayet etmekteyız. 
Bu antlaımalarm arasında Bal. 
kan paktı hakim bir rol oyna • 
ll'ıaktadır. Biz büyük komtu • 
ll'ıuz ltalya il~ aktetmİf olduğu
Jnuz dostluk paktına da sadıloz. 
Bundan başka Fransa, lngiltere 
\>e diğer uluslarla ihlaskarane 
bir dostluk siyasası takip etmek 
ananeıine de devam ediyoruz. 

Londra. 17 A.A. - Yen; de • 
niz konferansından bahseden 
Tayrnis gazetesi, bu konferan -
sın bu sene dahi toplanabileceğ•
nin ümit cdilmem~kte olduğun.u 
yazmaktadır. Amıralhklann hır 
çoğu -kemiyet bakrmrndan tah
didat yapılmasını sağlıyacak bir 
uzlaşmayı meydana getirmenin 
yenilemiyccek birtakım zorluk
larla karşılaşması takdirinde- ye 
ni bir konferansın keyfiyet iti -
barile tahdidat yapılmasına ya -
nyacak bir konferans olmasmm 
daha muvafık olacağı kanaatin
de bulunmaktadır. Böyle bir uz
laşma her tipten gemilerin ha -
cimlerini ve silahlarının azami 
mikdannı tesbit edecektir. 

Şimdiye kadar yanılmış olan 
görüş karşılaştırmalarına bakı -
lacak olursa tahmin olunahilir 
ki. böyle bir uzlasmanm bae-rt -
Janmasr ('akdi) büyük zorluklar 
la karşılaşmıyacaktır. 

. Çellil Aybar radvo~aki konferansın: 
bıtır?}k:en. sonra Taksim ıtadyomu -
na g.ı mııtır. Ancak oraya konu'an bo 
parlörler vasıtasile orada toplannus 
olanlar konferansı dinlemiş oldukta • 
nndan ve kendisi de Ankarava gide· 
cefinden konferansın tekrarlanm:ası· 

Deniı Ti,..urt direktörlUğilndeki 
heyet. 20 Eırlnciteşrirı paıar gürıü ya 
pıla~ak ge.nel nüfus !lıayımının deniz
dekı kısnıına alt bütlin hazırhklart ta 
ma01tamış'ır. Bu heyetin denizdeki 
~U~ua sayım işlerinin intizamla yapı
abıl~esi volunda hazırladı~ı pro~ra

ma gore Istanbul limanı sekiz kontrol 
mıntakasma avrılmıştır: Ada'ar mın
takasındnki Krnalr ve Burgu adaları 
ıun dehiz vesaiti ile donanma ve do
n?nma,•a ou~nsup gemiler ve Haliçte
~1 kızak ve h!\vuzlarda bulunan vesa
it kara tecık:ı tı tarl!fr-ırtan savıla k
ur. Denizdeki aayım için seçilen kon 

Yeni Car'ın nio;anlıın Prr.nses Ali 
de Hea d'Arm!tat JII ilneü Aleksan. 
drrn ölümünden bir giln evvel Al -
manyadan gclıni!!ti. Saray naıırı, im
paratorun hastalığilc o kadar meşgul 
idi ki. hususi bir tren emretmeyi u -
nutmuş ve Prenses de aleUide bir in
san gibi seyahat etmiye mecbur kal
mı~tı. 

O. Livadya sarayının kilisesine gö
türüidi.ı ve grek ortodoks mezhebi 
meı-asimine göre vartiıı: edildi Evlen
me. üçüncü Aleksandrın gömülmesin 
elen bir hafta sonra. Scn-Petersburg-

Kodinka katliam günil yaklaşıyor -
du. Fellketin sebepleri, ecnebi :ııuha. 
birlerce birer sır kaldı: fakat tec-ti· 
beli büyük devlet adamları, çQktıın 
beri, daha bundan fenasını bekliyor -
lardı. 

O zaman Moskova umumi va'ls1 
olan Çarın amcası Grand - bük St-rj 
Alekaandroviç"in, eğlencelere ko~an 
büyiık bir kalabalığı idare cdehil~ k 
kabıliyetinde olup olmadığı bir mt 
sele halinde ıdi· 

Arkası var 

Zecri tedbirler meselesinde 
l' unanistanm hattıhareketi ne 
olacağı şeklind~~i soruy~ ~eva· 
ben Theotoky şoyle demıştır: 

Biz Uluslar Sosyetesinin 52 
azası ~e yapacak ise onu yapaca 
ğ1z. Biz ittihaz edilecek tedbir
leri onl~nn tatbik etmelerinin 
ııisbeti dahilinde tatbik edece -
ğiz. 

Balkan paktı 
Atina 17 A.A. - Türkiye. 

'Y ugosla~ya ve Romanya Dı~ 
Bakanları Yunan Başbakan mu
avini ve Drş Bakanı Teotoky'yc 
birer telgraf göndererek rnemle-

İngiltere hükumeti. başlıca 
deniı devletlerinin filolanm ge
rek keyfiyet ve e-erek kemiyet 
bakrmmdan tahdit eden bir uz
laşma yapılması için çalışmak -
tan P.'eri kalmrvacaktır. 

ketleri ile Yunanistan arasında 
Balkan paktiyle teyit edilmiş bu 
Junan dostluk bağlarını kaydet-
lP'lişlerdir. 

Atina. 17 A.A. - Atinada bu
lunan bütiin yabancı devletler 
mümessilleri Başbakan ile Baş
bakan muavinini ziyaret etmiş -
]erdir. 

Nülu• •aJ'frmno rnemur edilenler 
./inli 

trol memurları on dokuz Te,şrinic~'\'t:l 
cumartesi akşamına kadar mınta ka ı;ı. 
rını gözden geçirecekler ve evvelce 
aami saat 22 ye kadar ha:ı:rrlayacak 
ları krokiler deniz ticaret direktör Ü· 
ğUne bildireceklerdir. Bütün sayım 
memurlarr pazar gUnü sabahı saat altı 

1 da deniz ticaret müdiriyeti binasında 
toplanacaklar ve orada emir:erine ha 
zrr bulundurulacak vesait ile aaat tam 
sekizde .. aax:ım işine ba§layacaklardır. 

1 Syım. gunu Büyükdereye gelen ve 
transıt olmayan gerniler, Btlyükderc-

1 
d~ kılavuz geminin nezareti altmda
kı huıuıt bir heyet tarafından sayıla· 
cak·ardır. 

'1 Bilytikderedc kon trolün il yaptıran 
ve Istanbul limanında durmadan tran 

ı slt geçecek gemilere husuai işaret ko· 
nacak ve bunlar lımandan serbcstce 
geçebileceklerdir. Istanbul limanında 
demirlemek ıateyer: ve Karadcnizden 

1 
g~len bütün gemiler genel sayımı"'I 
hıtamına kadar Büyiıkdercde kala~ak 

lardır. Savım memurları en ufak mii"' 
kulat karŞıaında derhal kontrol me : 
mur arına mürac at edecekler ve kon 
trol memurları da icabmda denizde 
b lunaeak olan polislerin muaveneti-

! talep edeceklerdir. Denizdeki b•i
t n sayımın paazr gUnü saat on bire 
kadar bitirileceği umulmaktadır. 

Sayım gilnU denizde sefer halinde 
VC)ahut bir ecnebi limanında bulunan 
Türk gemilerindeki sayım işlerı gemf 
nin süvarisi tarafından yapılacaktır. 
Süvari o giln saat ıekizden itibaren 
gemisindeki biltiln mevcudu sayım 
defterine kaydedecek ve kontrol me
muru yerine kendi im:rasını at rak l's 
tclcrini i k uğrayacağı limıırı•' k, ti. 
man direktörlüeüne verecrkt;r S::ı • 
\•ım gllnü Haydarpaşa ile Ar 1• rn ı>rs 
smda ve diğer mıntllkıtl?rrl '· • ,.ı~ ı 
postaları da iş'cmi •ecektir. Va'"t:ır .;a 
yım erken bittiği ta~lirclc ;ıkc:" • 
lan saat 7 de Ankıraya kalkım trc 1 

hergiınkü ı:ibi h:ırckct edeeektır 
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Orta Avrupada Fransa Ve Almanya 
c=,=-=-·!!J!! ~!/!_~_~_(}_!!!.!_.'!__.J r Baltık !!!!!_!etleri !!:!_~ya Ve Almanya 

Fransanın uykusunu kaçıran bir Lehistanın italya- Habeş harbin 
sorgu.: " - Habsburglar deki vaziyeti nedir? Baltlk 

~~~.~~~!._Y.~>'a dönecekler mi?,, birliği bozulmuşa benziyor-
turyaya dönebilecek midir? Yani. ya 
kın tarihin bı-dbaht güzel kadınların
dan biri sayılan imparatoriçe Zita, 
oğlu genç ve yakışıklı Arşidük Otto 
-Şarl- fon Habsburg'un Avusturya 
tahtına çıktığını görerek sevinebile • 
cek midir? 

Günün bu belli başlı muammasr, 
pek kanlı neticeler doğurması muhte
mel bir Habeş - İtalyan harbinin de w 
vam eylemekte olmasına rağmen baş 
ta Avusturya olduğu halde Macaris· 
tanın. A1manyanrn, İtalya, Yugoslav
ya, Romanya, ve Çekoslovakya ile 
Fransanrn bir tek S<Jniye gözden ka • 
çırmadığl bir mesele halinde bulun -
maktadır. Bu devletler ar.:ısrnda Habs 
burg hanedanınrn Avusturyaya dön
mesine ve dönmemesine taraftar olan 
lar bulunduğu gibi Habsburgların 
dönmesinden korkanlar ve çekinenler 
de vardır. Meseleyi inceli yelim: 

1920 inci yrlda Avusturya w Maca
ristan imparator ve kralı Şarl'm tek
rar Macar tahtına çıkıp ~ıkamıyacağt 
ortaya atıldığı zaman, Fransa, İngil
tere, İtalya ve Japonya bir ağlzdan 
şu karan dünyaya bildirmişlerdi: 

"Habsburg hanedanının avdeti 
sulh muahedelerinin prensiplerile te -
lif edilemez. Binaenaleyh biz Habs
burg hanedanının bir oğlunu Macar 
kralı olarak tanımak şöyle dursun 
böyle bir hadiseye göz yummayı dahi 
kabul edemeyiz ... 

Aradan tam on beş yıl geçmiş bu -
lunuyor. Acaba bu karan vermiş o -
lan dört devlet bugün de ayni karar 
ilzerinde ısrar edebilecek bir vaziyet
te midirler? 

Japonya orta Avnıpa işlerini bugün 
1920 de kullandrğı gözlükle görme
ınektedir. 1920 de Fransanın yanında 
yer alan Japonya bugün Alınan dos -
tudur. 1920 de Fransa ile ayni bar -
daktan su içen İngiltere üç yıldanbe
ri Hitler Almanyası ile bir yeni dün
ya müva2enesine doğru gitmek tema 
yülünü gösteriyor. İtalya iH yü.adc 
yüz değişmiş ve Habsburg hanedam
nın hem müzahiri hem de el altından 
çalrşan bir avukatı haline gelmiştir. 
1914 • 1918 de eski müttefikini ar -
kadan vuran ve Habsburg ailesinin 
Macar ve Avusturya taçlarını kaybet 
ınefilne ve Avusturya - Macar birliği 
imparatorluğunun yıkılmasına ve 
Habsburg imparatorluğu tabaasından 
birçoğunun, Macarların, Hırvatların 
Romen, Çekoslovak ve Yugoslavy:ı 

fasaportu kullanmasına sebep olan 
talya bugün Yugoslavyaya geçenle -

rin de Romanya ile Çekoslovakyanın 
hisselerine düşenlerin de tekrar Ma 
caristana ve tekrar Avsturyaya dön
melerine taraftardır. 

Bu vaziyet karşısındaki Fransa ise 
tam bir kararsızlık içindedir. Fransa 
ne yapmalıdır? Arşidük Otto'nun A • 
vusturyaya hükümdar olmasınt hoş 
görmek Fransız menfaatlerine uygun 
dur· 

Zira ''Sar., ı aldıktan sonra Memel 
ve şarki PrusYa üzerindeki ıısrarlan-

Ar~itlük Otto-Şarl Fon Habsbar~ 
(Almanyanın Avusturyayı ilhak et
mesinden çekindiği için Fransanm 
Avusturya tahtına çrkmastnt istediği 
halde Avusturyaya Kral olduğu gün 
Macarların da kendisini Kral ilan 
rdip Avusturya - Macaristan impara
torluğunun tekrar dirilmesinden çe
kindiği için bir türlü bir karar vere· 

mediği genç Prens) 

Meme} intihabı bitti. Açıkça Al -
man taraftarı olan parti Memeldeki 
küçük parlamentonun 29 sandalyesin 
den 24 ünü kazandı. Litvanyalılar an
cak beş saylav çıkarabildiler. Acaba 
bu netice Memel'in Alman anavata • 
mna dönmesi için ileri atılmış bir a
dım gibi ku11antlacak mı? Yoksa iki 
milyon nüfuslu bir devlet koskoca 
Almanyanm "benimdir l,. dediği bir 
şehri elinde tutmakta devam edebile-
cek mi? 

Meme! bugün Almanyada iktidar 
mevkiini elinde tutan nasyonal sosya
listlerin, ''Sar., gibi, tekrar Alman 
idaresi altına geçirmek taahhüdüne 
girdikleri bir yerdir. Bugün Alman • 
ya propaganda Bakanlığını yapan 
doktor Göbels, Bitlerin hükumet ba
şına geçmesinden az evvel Angirif ad 
lı gazetede aynen şu satırları yazmış 
olan bir muharrirdir: 

"Kendimizde kudretli bir devlet 
vasfını gördüğümüz gün Memeldcki 
Almanlan sömürge esirliğinden kur -

nı kuvvetlendiren ve hatta Belçikaya Tuna ve Oria Avrupa işlerinde l>iiçllk tarmak için önümüze çıkacak ilk fır. 
bağlanmış bir iki Almaıı kasabasının anlaşma devJetlerıni feda etrneUe:'l sattan istifade edeceğiz. Litvanya Me 
matemlerini tutmakta devam eden Al höyıe bir tekilli kabul etmesi imkiln- meli Almanyaya bırakmağa mecbur. 
manya Avusturyayı yutabiJec<!k bi: sızdır. Küçük Anla~ma dı::vletlerinın, dur.,, 
vaziyettedir. yani Çekoslovakya, Yugoslavya vt o halde Almanya pusuya yatmış 

Yugod.tcJ)lanm P •. ııis!••'li s~:!ri M. Puriç ve sefaret erluinı Fransız Cü
murrei'.sinin saro;ymda. 

da bir ittifak yapıldığını veya yapıl • 
makta olduğunu yazıyorlar. Kabine
de değişiklik yapılırken Miralay Bek'e 
dokunan olmadı. Demek oluyor ki Dış 
işleri Bakanı Cemiyeti Akvamda Lit· 
vinof'a karşı Hitlerci bir Alman va • 
tandaşı ağzı kullanarak söylediği söz· 
lerlc Lehistanın talihini idare edenle• 
ıın tercümanı olmuştur. Lehistanrl1 
eskiden iki dostu vardı: 

Romanya ve Fransa. 
Haıbuki Sovyetlerle Romanya ara• 

smda bir yakınlık olduğunu gördüğU 
miiz şu günlerde Lehistanın bu iki 
eski müttefiki ile arası bozulmuş ğibi· 
dir. Lehlstanuı haritasına şöyle bir 
göz atınca görüyoruz ki bizimle sınır 
daş olan altı devletten yalnız biriyle 
dostluk gütmekteyiz ve bu dost Al• 
manyadrr. Böyle bir dostun karşrsın· 
da ise aklıselim sahibi bir insanııı 
ağzından çıkacak olan dua ancak şu 
olabilir: 

Biz düşmanhınmızla ancak baş ede 
bilecek bir vaziyette iken Allah bizi 

' böyle dostlardan korusun 1 
Görülüyor ki Doğu Afrikası, Mısır 

ve Trablusgarp hudutları ile Akdeni• 
kıyıları ve orta Avrupa gibi Baltrk 
kıyılan da endişeli dakikalar yaşa • 
maktadır. Avusturya, Türkiye gibi, Bulgaris- Romanyanın ise böyle bir harekete bü bir vaziyette bulunuyor demektir. A

tan gibi, Helen ili veya lta ya gibi ttin kı;vvetlerile kar-,iı duracakları mu caba ·böyle bir ekseriyeti kazandrktan 
bir rrk ayrı;ığı üzerine kurulmuş bir hakkaktır. "Blcd' dt yapr an kt.;si.ik sonra da bir saldmşta bulunmaması ' silahlan son dört yıl içinde ya• 
nııllı birıık <leglıclir. Avm:turyal.lar anlatma toplmması lıtınu aç. kç.ı vrta suların daha fazla bulanmasını bekle- pılmıştır. Yani yepyenidir. Bll 
haliskan Almanlardır. Ana Alman vaw ya atmıştır. Zira bunlar; dı'g~ı'ne mı· delaAlet edı'ttor? v-· -- ·-1-- ı l s d . . . 

b " .. .,~ ,ı.c_ h 2' ya mz ovyet en üstrısının bü "' 
tanının Cenu u şarki'sinde yaşayan 1 - Otto Avusturya tahtına çrkar bulı:uimıştrt ve tam fırsattır diye bıı • ~""' ~ .~ Ji~~ 
birtakım Almanlar ki sırf bir başka çıkmaz Macaristanın da derb•l Otto günlerde Almanvanın apansızın bir ratik c\ımuriyet gösterişi al'tu•.L....sağ• yüklüğünü ve neler yapabileceği 
hanedana yani Habsburglara bağlı ol yu Macar kralı il~rı edeceğini ve böy harekete geçmesini mi beklemeliyiz? lam bir diktatöra kurmuştu. Fakat oır ni göstermez, Krzılordunun bil 
duklan için ayrı bir siyasal hüviyet lelikle kısa bir zaman içinde Avus - Litvanyalılarm tetikte durdukları smıf diktatörlüğünden ziyade bir şah yük r;::ırp ordularına silah bakı· 
göstermişler ve Osmanlı İmparator • turya - Macar imparatorluğunun ye- görülüyor. Fakat Baltık kıyılarında sın diktatörlüğü olan bu idareyi ken- mmdan faik olduğunu anlatır. 
l..ığu Viyanadan u.zaklaşbkça Kavuk- niden dirilmiş olacağım, bir harp havası doğuracak olan böyle disinden sonra gelenler devam ettire- Garp ordularının birçoğu ya ta 
lu paşaların tahliye ettikleri kaleleri 2 - Ve böyle bir imparatorluk te- bir hadise karşısında öbür Baltık mediler. Pilsudski'nin hayatında belir marn.ile ya kısmen eski model 
ve memleketleri ala ala büyük bir im essüs edince Romanya, Çekoslovakya devletlerinin vaziyetleri ne olacaktır? siz bir gölge halinde duran Cümurre· 'lAh 
paratorluk kurabilmişlerdir. Binaen - ve Yugoslavyaya bağlanmış olan eski Komşularına karşı birtakım taahhüt isi Mosiski bilhassa yeni intihaptan sı a lada teçhiz edilmiş bulunu• 
aleyh imparatorluk parçalandıktan ve Macar ve Hırvat vilayetlerinin gene tere girişmiş olan Letonya ile Es- sonra birdenbire hakiki bir devlet re- yorlar. Faraza Kızrlordu tank 
J-Iabsburg hanedanı haklarından uzak 0 anda eski istatükoyu aramağa baş- tonya Al.manyaya göğüs germek is • isi rolünü oynamağa başladı. Miralay bakımından dünya ordulan ara 
laştmldıktan sonra bu Avusturya si- layacaklaruu sanmaktadırlar. tiyecekler mi? lar buna cephe tutmak cihetine gide- srnda en başta yer tutmaktadır. 
yosa alanında yapayalnız ve tehlikeler Fransız diplomasisi bu zor vaziyet İzvestiya gazetesinin aon günler - mediler. Kabinede yapılan değişiklik, Muhtelif boylardaki Sovyet tank 
isinde bunalanl·k ya;ıayacağına büyUk ten kurtulmak l'.aresini lngilter""'" ken lJilhassa Finans Bakauhğxna aıı.ba'§kan 

Al k k~ A • s -J • de BaltılC memleketlerini dolaşmış o- f h ·ı c· b k k lan gerek sürat .~erek manevra• manyaya aynaşmayı pe ala tercih di tarafına çekmekte buldu. Bu, Avus sı a ı e umur aş anının en ya ın ~ 
el bil. lan bir muharriri diyor ki: d tl d b' · · b' · · il ti bakuııuıucuı ucuı... v"----~:,, - ı.. ... -e e ır. turya Habsburglan getirmeden Al • os ar.ın an ırının ır nevı gız m 

"Al t hd' ı · b d b k · k 1 k t" ilin · p ı - dar gördüg-ürn tankların hep ". t~te Fransayı korkutan taraf: man tehlikesinden kurtulmayı temin man e ıt en ura a er esı ra ıp o ara ge ır esı o onya ıç sı 
Zıra Avusturya bir Alman vilayeti edecekti. ltalya, lngiltere ve Fransa sindirmiştir. Baltık devletleri arasın- yasasında gürültüsüz bir kaynaşma sinden üstündürlerBunların çok 

oldu.ğu gün Almanya Orta Avrupa- arasındaki Streza konferansının en daki anlaşma daha birinci yıl dönü - içinde olduğunu gösterir. Acaba ltal- küçükleri orta boyluları olduğu 
da istediği gibi at oynatabilir. mühim sebebi bu olduğu tahmin edil· münde sarsılmışa benziyor. Bir taraf- ya • Habeş harbi karşısında Lehista.- gibi bir kara kruvazörü denile • 

Ve gene işte ltalya ile Fransayı el di. Lakin Italya, Habeş harbine baş- tan siyasal entrikalarına devam eden nın vaziyeti ne olaeillkur? Lell mute- bilecek derecede büyük olanla • 
ele verdiren nokta: !ayınca bu mesele derhal nazjk bir Almanya bir taraftan da gayet kur - cm muhaliflerinin fikirlerini neşreden dı B . . . Kız J 

b. •W • · d K · v k. · b rı da var r. u zengınlıgwı r Zira Orta Avrupayı ele geçiren bir kerteye girdi. Ingiltere ile ltalyanm nazca ır ekonomıg sıstem tatbik e e urıyer arşavs ı g·azetesı u soru-
Almanyanın ilk işi Triyesteye inmek arası açıldı ve Ingiltere Fransanın Or rek Baltık birliğini manasızlaştmyor· ya cevap vererek diyor ki: orduya çok büyük işlere girişebil 
olabilir. ta Avrupadaki arzusunu ancak Fran- Gelelim Lehistana... "Lehistanm menfaatleri Lehistanm mek imkanını vermektedir.Kızlr 

Bu tehlikeden kurtulmak için !tat- sa, ltalyaya karşı cephe tutarsa yapa Mareşal Pilsudski'nin ölümUnden Fransa ile lngiltereden ayrılmaması - ordunun tank zenginliğirii Fran 
yanın bulduğu çare Habsburglann bileceğini söylemektedir. bir iki yıl önce esrarengiz bir politika nı icap ettirdiğini söyleyenler var, fa sız ordusu için de temenni ede • 
tekrar Avusturya tahtına çıkmalan • O oyununa girmit gibi bir hava uyan· kat Lehistamn açıkça ltalyaya taraf- rim • 
dır. Büyük devletlerin tanıyacakları Bugün Avrupayı bir harbe sürükle clıran Lehistan, büyük ulusal şefinin tartık gösterdiğini ve Italya hakkında _Ya tayyarecilik? . 
bir Avusturya Kralı Almanyamn A • yebilecek bellibaşlı bir yanık kokusu ölümünden sonra büsbütün ne düşün l:arekete hazrr bulunduğunu söyleyen _ Hayran olum. Gerek tek 
vusturyayı iç edememesi için buluna- cia budur: düğü anlaşılmaz bir muamma oldu. ler de var. Diğer taraftan yan resmi 
bi'ecek biricik ça.redtr. Acaba Habsburg saltanatının vari- Pilsudski, Lehistan istiklfönin kahra- hükumet gazeteleri en ufak bir ihti- tayyare, gerek küçük filolar ve 

Fransa bunu doğru buluyor. Lakin si Otto eski payitahtlarma dönebilc· manlarından sayılan birtakım miralay yata bile lüzum görmeden "Almanya, gerekse büyük kalabalıklar ha• 
Fransa bu işte yalnız değildir. Onun cek midir? lan kullanarak bir Liberal • Demok- Macaristan, !talya ve Lehistan arasın linde Sovyet tayyarelerinin yap 
~~ ~ ..,,...,,.~~~~~~~~llU"'llU"'~~ ..... ....,,.,...,.,.,..""~.........,. ..... ..,..__., _ tıkları manevralarr dikkatle seY. 

Fransız Generah Luvazo "- Kızll Ordu Uçak ~~~~i:;n~:~~~r:~~~noh0a;~~~~ 
söylemek laznngelirse tayyare 

Ve Tanklariyle En Büyük Ordudur!,, Diyor ~~~::ie~r~~:t~~~a~:eFl~~~i-
yarelerden paraşütle yere inen 

Kızılordunun son manevrala • 
rında Fransız genel kurmayını 
temsil eden bir askeri hey'et te 
hazır bulunmuştu ki, başkanı ta 
nınmış Fransız Generallerinden 
"Loiseau - Luvazo,, idi. Bu Ge -
neral Fransaya dönüşünde Pa • 
rls gazetecilerine Kızılordu ve 
Kızılordu manevralarından alı
nan neticeler hakkında uzunca 
bir mülakat vermiştir. 

Son Fransız manevralarında 
kıztlordu genel kunnayınr tem • 
sil etmiş olan hey' etin başkanı 
l\1oskovaya dönüşünde Fransız 
larm ordularını mükemmel su
rette motorlaştırdtklarmr, fa • 
kat henüz böyle bir orduyu iste· 
nildiği kadar kudretle idare ede 
mediklerini yazmış ve bu yazı: 
Fransada büyük bir alaka uyan· 
dırmıştı. Bunun için Fransız as 
keri hey'eti başkanının buna kar 
şılık olarak Krzrlorduyu nasıl 
bulduğunu anlamak faydalıdır. 

General Luvazo demiştir ki: 
- Sovyetlerin yüksek ma -

kamları, bana ve başkanlığını 
yaptığnn hey'ete Kızılorduyu 
tetkik etmek için Iazrmgelen bü 
tün kolaylıkları gösterdiler. Yi
ne Krzılordu başkomutanlığr da 
gayet dostane bi raçık yüreklilik 
le bu büyük orduda nasıl çalışıl 

Fran•ız Generalinin beğendiii Rus Rus tanklatınclan bir kol 

drğmı; askerlerin ve subayların zılorduyu adamakıllı anlamrş ve 
nasıl yaşadıklarını anlamak im- Kızılordunun icabında neler ya
kanmr bize verdi. pabileceğini öğrenmiş bulunuyo 

Ehemmiyet verdiğimiz bütün ruz. 
askeri mmtakaları bize gezdir • - İncelemelerinizden elde 
diler, sorduğumuz herşeyi en ettiğiniz en bellibaşlI sonucu 
hurda teferrüatma kadar anlat • bize söyliyebilir misiniz? 
maktan çekinmediler. Biiyük ko - Size ancak şu kadar diyebi 
mutanlarla, Korgenerallerle ko- lirim ki, benim gördüğüm Kızı;. 
nuştuğumuz gibi sınır taburla - lordu rilodern silahlan bakımın
rındaki eratlar ve onbaşılarla da dan da manevi kuvveti ba):mrun 
bol bol konuşabildik. Şimdi Kr- dan da çok yüksek kıymetli ve 

kudretli bir ordudur. Bir kere, bölüklerin manevralarını gör • 
bu ordu yorulmak nedir bilmez düm. Şimdiye kadar dünyanın 
Ben Kızılordudaki kolorduların hiçbir ordusu böyle bir teşcbbü
beş gün durmadan yürüdükleri- sü başaramamıştır. Paraşütçü .. 
ni ve bu y ü r ü y ü ş l e r de • lük Sovyetlerde yalnız bir spo: 
vam ederken son derece işi değildir. Paraşütçüler askerı 
yorucu süel hareketler de bu • bir kadro teşkil etmiş bulunuyor 
lunduklarım gördüm. Kızrlordu lar. Havadan inen bir bölük orı 
ister gündüz olsun ister gece dakika içinde düşmana cephe ~ıı 
en çapraşık harp meselelerini tabilmektedir, Şayanr hayret bır 
mükemmel surette başarmakta- şeydir bu ... Şayanı hayret! Sov• 
dır. Bu beş günlük yorgunluk - yet Generallerinden Y. Yakir ba 
tan sonra ancak dört beş saat na paraşütçü bölüklerinin yal • 
istirahate çekilen ayni kolordu- nız gönüllülerden toplanmış ol .. 
ları Kiyefte yapılan büyük geçit duk.larını söyledi ki, bu böltikle 
resminde gördüm. Deniz banyo rin kıymetini gözümde bir ka.t 
larından yeni dönmüş sporcular daha artırdı. Oh, şüphesiz ki, 
kadar dinç ve neşeli idiler. Böy- Fransız hey'eti ve bu hey'ette • 
le bir hareket kabiliyeti ancak ki tayyare sübayları Kiyef ma • 
iyi terbiye edilmiş, iyi yediril nevralanndan çok kıymetli ders 
miş ve miikemmel bir manevi ter alınış bulunmaktayız. 
kuvvete ulaştınlrnış ordularda - Kızılorduda J!ÖZÜnüze vıı
bulunabilir. İşte Kızılordu bu - ran en karakteristik taraf ne " 
dur. Tekrar ediyorum: Bu ordu residir? 
nun manevi kuvveti de, adale - Halkın ordusuna karşı O-
sağlamlığı da en büyük hayran lan 'sevgisi. Sovyet halkı sübaY' .. 
bklarımrza layiktir. larma, komutanlarına ve Kızr · 

- Gördüğünüz Kolorduların lordu eratlarına sonderece döst" 
teknik teçhizatını nasıl buldu • tur. Kızrlordu ise büyük şefi Ge 
nuz? neral Voroşilof'a pek b~ö-h bı 111~ 

- Kızılordunun techizatr mo nuyor. Manevra esnasında gec.~t 
demdir ve en mükemmel derece ğimiz, köyler, kasabalar ve şetıır 
ye ulaştırılmıştır. Size şunu söy terde bu iki esas gözümüze çarP 
liyeyim ki, bu ordunun bütün tı. 
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has Paşa" Biz bed va 
yiz 1,, derk n ... irharbe gir 

Mısır efktin umumigesi /ngiltere iara/ıntlan 
girişı1mesi muhtemel hir lıarhi nasıl karşılıyor? 
-._. tehir ve kuabalarmda 
~ ıueteleri kaPlflYor, her • 
~dişe ve telif içindedir. 

erde, IOka)darda, cuete u .. __ ~.---~ · · önl' erinde ...... 
ti~ennın , r-

hinaıannda, üniveraitede, lıer 
~do "' tek aua1 aiudaD •tın 

lapjoı-: 
- Nereye gidiyonısr 

LLBu arada ingiltereoin Mmra 
uır llkerl ittifak teklif ettitl lliy 
~ acaba bun1ID minaaı lle
dirp Mım uker1 ittifaktan fllllU 

~or: ··~-ı.: "- 1ngiltereQin ~ 
~ MJID' wtandatla
~ elde aiWı miidıfaa etme • 
lert v; hlaediliY,or ki, ~~ 
llCd tedbirler ili li1iba ~: 
tek olurlarsa Mısır, ıençlerini 
keı.cıi ~ öltıme aDrecek. 
tir. Jlmir gençlerini ilime lllr • 
~ 
~bu mesuliyeti yüklenecek 
Olan kimdir? Bir Akdenis dev • 
Jeti olan Jlmr efkin umumiye
liain ne halde bulunduğunu an
~ için son posta He gelen 
~ gaftttıerinin bqmıkale • 
~ en canb yerleri aldık o...,,_m: 

n• .. mp8f8 
... ı,orl,,. 

ta1Mıaar gasetdi Neaim Pap 
...... io istifa etmiyecefitıi, 

ye,, kammaaa yeniden tatbik 
mevkiine koynlak. yani hflriyeti 
tekrar ilin edip yeni intihabat 
yapmak niyetinde -btiyen- de • 
ğillerdir. Veft ile ancak yeni bir 
intihabat yapdırla ve ekseriyeti 
kazanmata muvaffak olabiline 
hük6metl ele alabilir. Bıra1mm 
ki, bu tehlikeli ıUnJerde Nabu 
Pqanm .... k..-olmiimı tD • 
gilisler iyi gözle görmezler. 

"1818 lh 1 ini 
un .,.nızı. 
Ewıab pseteai ile baf"'aka

leainde diyor ki: 
"!ngilider hep bUyBk dilnya 

harbinden aldıkları denler me
rinde yüribnektedirlei. 1919 yı
lındaki Mwr ihtililinin İngiliz . 

nun neticelerini tatbik vazifesi • 
ni ve me1'uliyetini O.erine ıla. 
cak olan kimdir? Zira böyle bir 
mualıedlnin bakikt bir ·~ 
alabilmesi için milletin itirhadı • 
m Uis bir parllmento tarafın -
dan tMdiki icap eder. Sonra, Ne 
mm Patum bu fn'llttan iıtifa • 
de ederek m.,utiyet idaresinin 
bu~ tatbik teklini deii§ti • 
rip deliftiımiyeçetini ötrenmek 
te faydllı olacaktır. Nesim Paşa 
baldld 111qrutiyetia tekrar ili • 
nma taraftar olacak ve tngiliz 
tekiiflerini tetkik etmek için 
1929 parllmentOlllDU toplantı • 
ya davet etmek iftiyecek midir? 
• Tehdltl rle dola 
bir yazı ı ,, 

Yeni ve ikinci bir 
soru daha yapıl.,cı4 

Mezar Taşı 



T A N=:============================================= 

Diinya Gazetelerine Göre Hadiseler 
Ras Seyum Adigrat halkının 
dörtte üçünü beraber götürdü 

Adigrat'm 
Le Matin'den: 

umumi manzara•• 

4 Birinciteşrinde Adigrat'ı iş
gal eden İtalyan kıt'aları, Erit
rc hududu ile bu küçük Habeş 
şehri arasrnda 45 kilometre yol 
yürümüşlerdir. İtalyanlar, bura
dan geçerken dağlarda ve civar 
boğazlarda pusu kurması muh -
temel olan gizli bir düşmanı dü
şünmekten buranın latif manza
rasına ve zengin hububat malı -
s\.ıllerine bakmağa imkan bula -
mamışlardır. Fakat düşman hiç 
gözükmemiş ve Adigrat hiç bir 
top tüf ek patlamadan alınmış -
trr. 
~as Seyum?un askerleri sehir 

ahalisinin dörtte üçünü ber~ber
lerinde götünuüşler ve şehirde: 
yalnız ihtiyarları. kadınlan, ço
cukları ve esirleri bırakmışlar -
drr. Bunlar çabuk İtalyanlara 
alışmışlardır ve bunlarm ertesi 
günü sükUnetle tarlalarına gide
rek altın başakları yemedikleri
ni ve galiplerle mesela 20 litrete 
bir koyun satarken konuştukla
rını gördük. 

Biz, Adigrata giren ilk siviller 
olmak taliine mazhar olduk. Bu 
yol bittabi bir otomobil yolu de
ğildi. Bir kamyon icine yerleşti. 
rilen bir sandık üstünde yaptığr 
mız bu seyahat çok zahmetli ol
du. Bu iptidai halk, ilk defa ola
rak otomobil görüyorlardı. Bu 
kamyonlar, İtalyan ordusunun 
çok cüretkarane ve parlak olan 
ileri hareketini, kuvvetlendir -
mek için lüzumlu olan mühim -
mat ve erzakt taşıyordu. 

Bu iş geçilmesi güc olan Adua 
havalisinde de devam etmekte • 

No. 25 .. 

HINÇ 
EDGAR WALLACE 

Fogs'u öldürdüğü için şüphe mi edi
yorsunuz? 

- Ben dünyada herkesten şüphe 
ederim, ferden kim5eden Jiiphem 
) 'oktur. Bag'ı gördünüz müydü? 

Kadın titredi. 
- Hayır, bu sefer görmedim. Ev· 

velce görmüştüm. Ödüm koptu· Ben 
bu kadar in~ana benziyen bir hıııyvan 
ömrümde görmedim. Arasın Grego· 
ry nasıl söyliyeyim ... Çakır keyif ol
duğu zamanlar Bag't çağ1nr, ona kı
lıç hareketleri öğretirdi. Biliyor mu
ıunuz ki Bag ne güzel kılıç kullanı· 
yor. Malezyalıların bütün idmanları· 
nr biliyor. Gregory ona mabsus tah· 
tadan bir kılı~ yaptırmış. Bu kılıçla 
kafasının üstUnde öyle numaralar ya
pıyor ki .. 

- Demek ki Bag krh!t kullanma
sını biliyor ha 1 Gregory de bana söy
lemişti ama. inanmamıştım. 

- Hem de nasıl biliyor? Gregory 
ona krh~ kullanmanırı her çe§İt uı;u. 
liinü öğretmiş. 

Brixan birdenbire sordu: 1 
- Gree:orv sizin nevirıit olu •or? 1 

dir. Bu suretle İtalyan ordusu 
Eritrede toplamış olduğu bütün 
vesaitini beraberinde Habeşista~ 
na getirmiş olacaktll". 

İtalyan tebliğleri. ordunun 
Adua - Adigrat hattını otuz ki
lometre kadar geçtiğini söylü -
yor. İtalyanlar. düşmanla kar .. 
şılaşmadıklarındanı daha ziyade 
ileri gidebilirlerdi. Habeşliler el 
yevm 40 kilometre cenubu gar -
bide ormanlık yerlerde toplan -
maktadırlar. 

Fakat İtalyan baş kumandan 
lığı, bütün münakale yolları ik -
mal edilirken, alrnması kabil ola 
mıyan mevzileri tutmak istemiş 
tir • 

Süel hareketler şimdilik dur
muştur. Bununla beraber kuvvet 
Jerini toplanmakta ve mikdarla
rı her gün tayyareler tarafından 
bilinmekte olan düşmanın nere
de bulunduğu malumdur. Başrn 
da Ras Kassa bulunan bu mu -
harip kafilenin uzun müddet -
tenberi imparatorun 
kaybetmiş olan Ras Seyum'uıı 

kumandası altında bulunmadığı 
temin ediliyor. 

iki deniz uçağı açık denize düftÜ 
Roma, 1 A.A .- 10 ilktcşrin

de. Orbetello ile Livomo arasın 
da bir gece uçuşu yapmağa gi
den iki deniz: uçağının. açık de -
niıde yıkıntı (enkaz) larr bu -
lunmuştur. 

Bu iki uçağın içindeki bir teğ 
men. 3 yarsubay, bir de makini&· 
tin izlerine rast gelinmemiştir. 

Kadın birdenbire kızardı. Kekeli
ycrck: 

- Neyim olacak? dedi, iyi bir ah
bap .. Sıkıldığım zamanlar bana para
ca yardrm eder. Uzun zamanlar tanı
§trız. 

- Hala ahbap mısınız? 
- Hayrr .. Artık alakamı kestim. 

Yarın Chiceıter'den ayrılıyorum. 
Köşlcilmü kiralaması il;;in bir., tellalla 
konu&tum. Zavallı Foss 1 

Gözleri ya~landı: 
- Fakat Mister Brixan, ben sızı 

temin ederim ki. Gregory böyle şey 
yapamaz. Siz Gregorynin yaptıkları· 
na bakmayın. Çoğu göıteri~tir. Miit
hi§ §eyler r!e yapmamış de~ildir ya .. 

- Ne gibi müthiş 1eyler? 
Kadın tereddüt eder gibi oldu: 
- Efendim, dedi, Borneo köyle

rine adamlar çıkarıyormuş. genç kız
ları kaçırtryormuş. Orada bir kabile· 
nin güzel kızlan varmr~- Belki bu 
sözleri yalan ama, bana doğru gibi 
geliyor. Bir sene evvel Borneoda 
iken, yabani bir kulübeden bir kadm 
kaçrrtmı!, buralara hiçbir Avrupalı 
ölüm tehlikesi geçirmeden ııiremcı
miş. 

Brixan: 
- Peki ama. o bunları anlatırken, 

~izin Uzerini:rdc hiçbir tesir bJrakma
dı mı? 
Kadın omtızlannı ııilkti: 
- Bana ne? dedi. O adam işte 

böyle birisi.. 

• 
Baron Aloisi Ne Diyor ? A L MANYA VE AVRUP.A 

Almanya'n ın silahlanması 
Avrupa vazi1Jelini değiştirdi Habeşistandaki Hakkımızı 

Her Kes Tanıyorl "Frankurt Zeitung" dan: 
Baldvin, konservatuvar parti kon

gresinde .,.·erdiği bir söylevde: 

etmek için Almanyaya müracaat edi• 
lecek olursa evvela buna nekadar la· 
yık olduğunu takdir etme.idir. Yani 
Almanyanın iç ve dış birl ğıni temin· 
den başka bir şey istemiycn bir mil• 
lct olduğunu bilmek lizrmdrr. Aloisi Uluslar Sosyetesine 

Şiddetli Hücumlarda Bulunuyor 

"Ban§ı muhafaza etmenin yegane 
çaresi miişteTek güven ik prensipleri
ne iştirak e.mektir." demiş ve şu söz
leri ilave etmiştir : "Alman yanın •ilah 
lanması üzerine büti.ın Avrupanrn 
mukadderatı birleşmiştir. Almanya
nm tecavüzi emeller beslediğini zan
nettirecek hiçbir sebep göremiyorum. 
Almanyayı veya diğer hiçbir devleti, 
muhtemel bir düşman da telakki et
miyorum. Fakat Avrupa siya:saı.ının 
müstakbel tekamülU. yeni mUscllah 
bir devletin tüı-cmesile değiştiğinden 
buna karşı göz eri kapah kalmak is
temiyorum. Bu tebeddül. Uluslar Sos· 
yctesi paktrnın verdiğı vazifelerin ifa
sında, atiyi alakadar edecek bir §e· 
kflde tebarüz etmektedir. 

"Europc Centrale" dat1: 
Şimdiye kadar Orta Avrupada ve 

Şarki Avrupada bir tecavi.I~ vukuu~ 

. "Lt! Temps"dan 

İtalyanın Uluslar Sosyetcsin. 
deki murahhası. Baron Aloisi bir 
Amerikan gazetecisine, radyo 
ile neşredilen şu diyevde bulun 
muştur: , 

- İtalyanın haksız bir mua -
meleye uğradığına kani misiniz? 

- Evvela Uluslar Sosyetesi 
Habeşistanda hakiki durumu 
izah eden memurdudamdaki şika 
yetimizi nazari dikkate almağı 
ihmal etmiştir. Bu vesika hü • 
kürnsüz kalmıştır. 

- Habeşistan hakkındaki 
duygularmı7. nedir?. 

- Mütecanis bir devlet teşkil 
etmekten uzak olan Habeşistan 
asıl Habesistan denilen bir ce
kirdekten ~e geniş bir kol~ni 
çevresinden mürekkeptir: Bu 
kolonideki halk aslen Habe§li 
değildirler. Bu havalirle Habeş 
hükumeti bir zulüm ve esaret 

nmmış bir kaşif olan İsviçreli 
Georges Montandon, nüfusun 
birkaç senede 100 binden 10 bi
ne düştüğünü tesbit etmiştir. U
luslar Sosyetesinin bunu kabul 
etmesi kabil midir? 

- Fakat 1923 de İtalya, Ha
beşistanın Uluslar Sosyetesin~ 
kabulü için rey verdiği zaman 
bu ahval mevcut değ ilmi idi? 

- Evet mevcut idi. Fakat ah
val son seneler zarf mda daha zi
yade fenalaştı. Merkez hükume
tinin otoritesi günden güne za . 
fa düştü. Habeşistan Uluslar 
Sosyetesine iki şartla kabul edil 
mişti: 

l - Esaretin kaldmlması ve 
iltica eden milletlere adaletle 
muamele edilmesi. 

2 - Silah ve mühimmat tica
retinin tahdidi. 

Bu şartların hiçbiri yerine ge 
tirilmemiştir • • 

Biz bu noktada Ingiliz Ba~l<anı ile 
beraberiz ve Avrupa muvuenesınin 
henüz teessüs etmek üzere oldugunu 
inkar etmiyoruz. Fakat Versailles 
Muahedesinden çıkan müsavatsızltğm 
Uluslar Sosyetesi için daha iyi oldu· 
ğunu kabıtl etmiyoruz. Fakat Baldvin 
daha uzağa gidiyor ve diyor ki: 

"Avrupada diktatörlükler vardır. 

BALDVIN 

S \ r- t f.. 

~ l I~ l~ I; D I~ S 

Halbuki tarih bize öğretiyor ki dık
tatör'ük ilk teessüs ettiği Tamancia, 
devamsız barışsal vaitl~rde bulunur
lar, fakat meş'um bir tekamülün neti
cesi olarak. hemen de her zaman, iç 
işlerde görülen guçlükleri örtmek için 
bariı;te sergtizcstler aramakla nihayet 
bulurlar. Baldvin bu malumattan, 
Avrupa tarihinin yeni safhasına baka
rak. Ingilterenin daha fazla <ıilfıhlan
ma~a mecbur olduğu neticesini çıka
rıyor. 

Ita1 yanın iç durumu. belki de Ro
ma muhabirimizin bize bildirdiği gibi, 
faşizmin dış siyasada tahakkukur•u 
beklediği kanaat ile temayüz etmek
tPdjr. Bu noktı:t ln~ilit Baskanının 
di.isünccsi hakikatten hıili değildir. 
Fakat ltalyan ve Alman durumlannı 
mukayese etme.kle. Baldvin hataya 
ve tehlikeli bir yanlışlığa düşüyor. 

da !ngilterenin ne urctJc hareket 
edecegı bilinmiyordu. Yani, daha açık 
surette söyliyel m, A 1 m a ıı y a • 
nın Avuı;turya, Çekoslovakya ve Lıt· 
vrııyaya tecavüzü halinde (nıgiltert· 
nin ne tarzda hareket edecegi ınaluıtı 
değildi. lngilterenin son vaki '11at1 
beyanatı bundan sarih bir şckı1'Js 
bahsetmıyor. Fakat böyle bir ta.ır"' 
rnz halinde, Uluslar Sosye .esine da• 
hi. bulunan bütün devletler gi bi, 
müşterek bir haıekt:te iştirak h ıısu· 
sunda mevcut kafi karardan bahse• 
diliyor. Esasen lngilterenin Uluslôlt 
Sosyetesi paktına olan sadakatimieı1 
hiç kimse şüphe etmemışti. Herke• 
bilir ki. lngiltere sözünde durmağı 
b.Jir. Fakat paktm maddelerinin ya• 
zısında görülen müphet~·yet dolayı· 
sile, her istenilen zamanda ve her ta
ı ;;.fta kafi bir yardıma güvenmek k.a· 
bil olamadığından mahalli paktla• 
yapılmasına lüzum görü müştür. Ma· 
halli paktlar bu sebeple faydah ı>l• 
maktan hali kalmamıştır. Fakat hı• 

gilterenin verdiği teminat onun fay· 
dasmı bir misli arttırmaktadır. 

Baron Aloisi CenecJrede Titülcsho ile lıonufuyor 

kisvesi altında görünmektedir. 
Bazı teferrüat dikkate şayandır. 
Mesela cocuklann ve harp esir
lerinin akim bir hale getirilmesi. 
Her şeyden evvel biz nüfusun 
mahvma muariziı. Mesela Kaf
fa'da Kardinal Massaia'nın 1880 
senesinde yarım milyon kadar 
tahmin ettiği nüfus, bugün 50 
bine inmiştir. Garbi Habcşista -

Stellanm Gregory ile ahbaplığının 
sırf para cihetinden olduğu, o anda 
aldığı vaıiyetten ne iyi anlaşılıyor
du. 

Brixan ihtiyar direktöre evine ka
dar refakat etti: 

- Gregory'nin bana anlattıkları 
Stella'nın anlattıklarına uygun düşü· 
yor. Şimdi şüphem yok. Kuledeki ka
dın Gregory'nin Borneo'dan kaçırttı· 
gı kadındır. bakır yüzlü, kısa boylu 
;ıdam da kocasıdır. Eğer şatodan 
kaçmağa muvaffak oldularsa. ikisini 
de kolayca yakahyabiliriz. Şimdi bü
tün istasiyonlara haber gönderece
ğim. Sabaha kadar ikisi de ensclenir
ler: 

Knebvorth ağarmağa başlıyan ha· 
vaya bakarak: 

- Zaten &ahah oldu, dedi, benin1 
eve gelmez misiniz? Bir kahve içersi
niz. Bu haber, doğrusu beni de peri· 
§an etti. Bugün iyi bir i§ çıkartmak 
istiyordum. Fakat trup muhakkak al· 
lak bullak olmuştur. lyi bir i§ çıkart
mak için hiçbirinden hayır beklemi· 
yorum. ÇUnkU hepsi de Foııs'u tanır· 
lar. Sizden bir şey sora.cağını Brixan t 
Neden gelip benim evimde oturmu
} onunuz. Bekar bir adamım. Evim· 
de telefonum da var. Eğer gelirseniz, 
her halde otelden ziyade rahat eder
sini?.. 

Bu fikir Brixan'ın ho una gitti ve 
Scotland Yard ile bir saat konuştuk· 
tan sonra. o sabah orada kaldı , 

nm Gimirra havalisinde cok ta· 
- Milletler bu hakk1 ne şekil 

de tammışlardrr? 
İngiltere ile aramrzda 1891. 

1894 de akdedilmiş iki andlaşma 
varc.hr. Bundan başka Fransa ve 
lngilterede dahil olduğu halde. 
İtalyanın Habeşistandaki üstün 
vaziveti tanıyan 1906 tarihli bir 
andlaşma vardır. Bu andlaşma 

Kalkar kalkmaz hemen ıatoya git
ti. Araştırmalanna dtvam etti. Ye:ıi 
t>ir şey öğrenemedi. Scotland Yard'm 
söylediği ,,.aziyet müşkül bir safhaya 
girmişti. 

Gregory asil bir aile erkanından 
bulunuyordu. zengindi. Sulh hakim· 
liği de yapıyordu. Yaptığı işler kamı
na muhalif olmadıkça, komiserin de· 
diği gibi. bir adam da orijinalcHr dı
ye asılmaz ya 1 

A:;ıl mühim nokta Bag'la beraber, 
bakır yüzlü adamın ve satodaki hiz
metçi kadının ayni zamanda or .aJan 
kayboluşlarıydı. 

Gregory: 
- Gece gelmedi. dedi. zaten ha

zan böy e aklına estiği geceler gel
mez. Gidip bir yerlere kafasını ıo· 
kar. Fakat sonra muhakkak gelir. 

• Brixan otomobili ile Chichester ka-
sabasından geçerken, bir kız ıilileti 
gördü ve öyle atkı bir fren yaptı ki, 
az kaldı tekerlekler patlıyacaktı. He· 
men otomobilden fırladı, kıza doğru 
yürüdü. Tabii kızın kim olduğunu 
anladınız: AdeJe 1 

- Dünyalar vardır ki, sizi görme· 
dim, dedi. 

Genç kız delikanlının pek soguk bir 
tavrrla e ini ~ıktı. öyle ciddi bir ha· 
1i vardı ki. Brixan birden durakladı. 

- Affedersiniz. sizinle fazla gö· 
rüşemiyeceğim. Stüdyoya gidiyorum. 
Knebvorth'a erken ı?Cleceğime söz 

Faşizmin Roma İmparatorluğu ile 
olan benurlih dayanarak ne suretle 
hakim bir genişleme siyasası takip et
tiği birçok kereler izah edi miştir. 
Ş tmdl bilmek laırmdır ki, faşizmiıı 
coğrafi ve demoğrafik deliller göste
rip göstermıiyeceğidir. Fakat bunrian, 
yeni Almanyanın . ayni tekii.müfü ta• 
kip edeceği ne icesini ç ıkarmak bir 
hata olacaktır. Zira rejim meselesin
den ayn olarak şu nokta ~ayet sarih
tir: Almanya, Avrupa kalbinde em
salsiz olan coğrafi dltrumu itibarile 
harpten evvelki emperyalist Almanya 
ile hiçbir münasebeti yoktur. 

A manya yilzümi dahile doğru çe
virmiştir. Almanyanın. lngiltere ka
dar barışa ihtiyacı vardır. Hitler, Al
tnanyanrn bu endişe içinde sakin bir 
adacık gibi olduğunu söylemekle 
Baldvin'e gayet açık bir cevap ver· 
mi~ oluyor. 

Avrupa islerini, Almanyasır. tan· 
zirn etmek kabil değildir. Bunu elde 

Bu şerait dahilinde, !ng liz • Fran
sız iş birliği &iyasaıı.mm devamı d~ 
layrsıle, bütiln devlet adamlamun 
toplantılarrna ve tehditkar bir mahi• 
yet alabilecek olan bütün kombıne
ıonlara sükiın ve huzur ile bakabili· 
riz. Bunun aksine olarak, mevzuu· 
bahs olan devletler, bütün tecavüz! 
niyetleri ve kendisine az çok tet"avil· 
zi maksat atfedilecek olan ve blok 
teşkiline matuf bütün emelleri yalan· 
'amağa savaşıyorlar. lngiltcrenirı 
Uluslar Sosyetesine olan sadakatin
den ve gösterdiği tesanütten örnek 
alarak komşusuna harp veya her tür• 
lü tahrık vesilelerile hücum etmt-ı• 
den evvel herkesin Uluslar Sosyetesi .. 
ne bakacağı kanaati hüküm sürmel<
tedir. 

!ar 1925 senesinde. Uluslar Sos\ dan iki sene evvel Mançuko me· 
~ete.sin~n şeklinden evvel1 İtalya selesinde. sonra Bolivya - Pa .. 
tle Ingıltere arasında yaprlan raguvay meselesinde de pakti 
bir anlaşma ile tevit edilmiştir. tecaviiz edilmiştir. Bu vak'ala • 
Bu anlaı::manrn Uluslar Sosye - nn hiçbirinde zecri tedbirleritl 
tesi paktına muhalif olduğu mcv tatbiki için hakiki bir gayret sar 
zuubahis olamaz. Bundan başka fedilmemiştir. Halbuki Habeşis 
Uluslar Sosyetesi paktına muha tanda harekat başladıktan bit' 
lif harekette bulnnul<luğu ilk 
defa vaki olmuş değildir. Bun hafta sonra. zecri tedbirler, ha " 

kikat halini almış gibidir. Ne " 

verdim. Dün öğleden sonra, bir zatı den böyle iki ölçü ve iki siklette 
çaya davet e miştim. bir siyasa takip ediliyir. İtalyaı1 

Brixan sordu: milleti, bu garip usulün arka " 
- Kimi davet etmiştiniz? 
Gene kız elini salladı: sında ne gibi bir nüfuzun meV ' 
- f~te bir zatı dedi. cut olduğunu haklı olarak kert ' 
O -.aman delikanlının yüzü birden di kendine soruyor. 

değişti: 
- Eyvaa-:ıh. sahi ben ne budala - Bugünkü güclüklerderı.. 

·1 
ad3mmışım . kurtulmanrn barışsal bir çare:ı 

Genç kız )'İ.İrilyiip geçmek istedi. yok mudur 
Erixcuı öni.inf' ~c:cti. İ I~ 

- Adele. affedersi;tiz. dedi Size - Niçin olhıasın?. ki şart 
ke<ler vermek istemivonıın. F~ kat bu müşkülattan kurtulmak Gare 
şaşkınhgımın ve unutkaıılrğımın se- si varc.lrr. Uluslar Sosyetesinde 

J bebi var. Yeni bir cinayet meydana 
çıkardık. söylediğim g-ibi: . 

O zaman genç kt.z birdenbire dur· Evvela. Uluslar Sosvetesi il-'' 
du ve delikanlının rüzünc baktı: ölc;ü. iki siklet sistemini bert' 

6 

- Bir cinayet daha mı? f 
- Evet. Fose'u öldürdüler. ra etmelidir. 
Ade· e haberi duyunca. sapsarı ke- Sonra da laznn olan dej?;işik ' 

sildi. , tikleri ve vikaye usullerini kol!~ 
- Ne zaman? diye sordu. lıt"' 
- Geçen gece.. 1 laştrracak bir surette, paktın tı 
- Her halde dokuzdan a()nra ola- veti umumiyesinde bir aheJl rı 

ca~.Dlikanh hayretle gözlerini açtı: vücuda getirmelidir. halya. k'd 
- Nereden biliyorsunuz? disini boğmakta olan bugiıııl< e 
- Çünkü gece dokuzda ben kati- toprakları icinde, marldeteıı .; . 

lin elini gördüm. Evvelki gece örgü manen ~elişme halinde huhtfl, 
için yün almağa cıkmış 1m. Dükkan- maktadtr. Ve adalet ist:_ve.n. f.~t, 
ların kapanma11ndan biraz evveldi ı 
S<"'k-İze çeyrek vardı galiba.. Yolda kir ve çahşkan safm sesırıı ıŞ 
Fosı'a rastgcldim. konuştuk. Pek si- tinnek mP.cburiyetinrle nu1ııfl8 

A.rkası var bir memlekettir . 
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~ SON DAKiKA 
.Akd~~defi8rPöi~~ik-;~?M.;.;:-Tr;~ih.i"P~Hat;ŞH;i,i 
V
lngiffere, Fransaya, italyaya Emniyeti Olmadığını ~uhd~ddunVda 
e Donanmasını Geri Çekemiyeceğini Bildirdi a şı af ar 

[Bqtarafı Birincide] 
Cenupta 1 talyanla
rm dunnaaı sürekli 

bildirilmektedir. 
İtalyanlann Opden ve Harrar böl 

ıelerindeki uçuflarda ıuli bomba 
kullandıktan hakkındaki haber, ya • 
lanlanmalctadır. ~lllllterenln 11111,.,. elen t-üwt iatemittir. vap vereceğini, İngiliz büyük el

çisine bildirmiştir. 
lskenderlye 
PllJlarına bOyOk 
Toplar kondu 

J'&imurlardancLr • 

"'lllnı,eıı yokl Mlzakere 
ta..11- ilerlemiyor ~ ~., 17 A.A. - Taymiı 
t-.=_~ı, Pariıten öğreniyor: Paril, 17 A.A. -Laval'in dün 
~tere hükiimeti, Laval'a İtalyan ve İngiliz sefirleriyle 
~lduğu cevabında anlat • yapmlf olduğu görüşmeler hak
h .... -__~~ kotanıması için her - kmda henüz resmi hiçbir şey öğ 
ı;;:1 bır teklifi -İtalyan kıtaa • renilmemiftir. İngiliz sefirinin 
~ ffabqistandan çekilmesi Laval'a lngiliz kabinesinin dün
~le- müzakereye Amade ol· kü ceı.esinin sonuçlan hakkın _ 

Büyük elçi, pazartesi günü 
Laval'e, Akdenizde bir ltalJan 
taarruzu takdirinde İngiliz hü • 
kıimetinin FranSIZ donanma411 -
nın yardımına güvenip güvennµ 
yeceğini sorduğu zaman. Lllval, 
İngiltere Akdenizdeki filosunu 
daha normal bir hadde indirebiJ. 
diği takdirde bu soruya daha 
kolaylıkla müsbet bir cevap ve
rebileceğini söylemiştir. 

Asmara, ı 7 A.A. - Continen 
tal Telegraph Union'un aldığı 
malOmata göre, Ogaden'de Ger
logoubi'nin i'galinden sonra, 

1"'1~ 7M•• uçman 
lan il o o • ı ediJ10rlar 

Roma, 17 A.A. - Uçman yahut ld 
mühendis ol,, ta l 906 sınıfına mcn
ıup bulunan yedek aübayları silah 
altına çafıran bir irade nqredilmif
tir. 

Kahire, 17 A.A. - Havas a • 
jansı aytanndan: 

Tahkiki müşkül bir habere gö 
re, Trablusgarp ve Bingazideki 
İtalyan kıtalannm Siaouah va -
hası karşısındaki Gheghal civa
rında faaliyette bulundukları, 
tahkimat yaptıklan, siper kaza
rak yeraltı liinnlan yerleştirdik 
leri söylenmektedir. 

Gorrahei civannda ve Harrar is
tikametindeki İtalyan ileri hare
ketinin tevakkufa uğraması, t -
kinciteşrine kadar devam etmesi 
muhtemel bulunan sürekli yağ -
murlardan ileri gelmektedir. 

Adiaababa, 17 A.A. - Reuter a
jansı •)'tarından: 

Hqllatlalı lltlltalon 
Asmara. 17 A.A. - Havaa ajansı 

aytanndan: 
Halk tarafından sevilmekte olan 

Ru Hailou'un azlinden ötürü God
jam ilinde, birçok ilyan ve haydutluk 
nkalan oldufu haber verilmektedir. 
Raa Hailou'un yerine Ru Djiminiron 

"!> u bildinnittir. da bilge vermiş olduğu şüphe • 
~ QQ)'}eniJdiğine göre İngiliz sizdir. Genel görüş fU merkezde 
liı tası, ÇOk mufaualdır ve lııgi- dir: Bir uzlaşma teşebbüsünde 
~ • İtalyan münatebatı tekrar bulunulmak üzere yapılmış o -
ilı . tane bir şekil aJmcıya kadar lan müzakereler sonucunda du
~t tedbirlerinin idamesinin rumda bir değifiklik hisd ol • 

ıı,,q. '" l,..uia liloaa
nan retalınailli idi70r. 

Paris, 1 7 A.A. - Pöti Jour • 
nal gazetesi, İtalyan büyük el -
çisinin, İtalyanın han
gi ferait dahilinde 
harbe nihayet verebileceğini mü 
sakereye ıın.ecefini Laval'a 
bildirdiği sanılmaktadır. İlk 
şart, İngiliz fıloaunun Akdeniz
den çekilmesidir. Bundan başka 
İtalyan hükUmeti, %ecri tedbir. 
ter tehdidi altında müzakettden 
imtina etmektedir • 

Bundan başka, birçok tank ve 
harp gereçinin ımır boyuna sev 
kedildiği bildirilmektedir. 

lmparator, batkumandan ufatile 
bütün Habeı ordusuna hitaben neı -
rettiii bir bildirikte, Jatalanna tave 
siyerde bulunarak ıunlan ~ 
dır: 

atanmıttır. 
Giiho'run ••erleri 

Roma, l 7 ,A.A. - Haber verildiği
ne gare, İtalyanlar tarafına ıeçen Se
llaiye Gübanm aıkeİ'leri Silva fır • 
kasını almmııtır. 

l!ıtaı " olduğunu kaydetmiş ol - muş değildir. 
?a m~temeldir: •. FranA lngllteteden 

toıi-!~ı gazetesıne gore, M'!ı Aurılı.,.,.r ? 
··~ harbi ilin etmekle bır , ,_ mu 
~-resmi taahhütler bilifma Londra, 17 A.A. - Daily Te-

Bu haberlerin, İngiliz - Mı -
sır otoriteleri tarafından alman 
süel ihtiyati tedbirlerle alika -
dar olduğu sarulmaktadJr. 

"Hiç&ir Aman topla bir halde 
bulunmaJllllS. çete mahuebeai 
taktiii kullanmız. Sabırlı ola • 
nuz. Bir dütman açalı ıirür ıör 
mez, hemen dafllnm. Kolay 
bir hedef olmaktan lmrtalmak 
İçin beyu elbiaeleriniai çdanp 
hiki üniformanm IİJİDİL,, 

Bu askerler, esasen son sistem o
lan ail&blanm mubafua etmektedir· 
ler. 

~t etmiş olduğunu hatırlat legrapb gazetesine Cenevre • 
~ ve bu halin Duçenin gele den gelen bir haberde, Laval'm 

l.....,,.,.q. plôjloraulo 
Jıiiyiilt ~ a P ı " lo,,,_. 

5e aid vaidlerini fimdiden kıy ıiyasuiyle lngilterenin ve eli • 
~ dfitürmekte olduğunu ili ğer 49 üyenin aiyuuı araamda 

erıenıektedir. görünür bir gerginlik hisd ol -
to;f~~eı gazetesine göre, Mus- makta bulundufu bildirilmekte
ta~~ Lavalden Brenner to~ dir. Durum garip bir şekil al -
~ bir Alman iatilisma mıştır. Çtinki Fransız Hava. De
) l'lnıaaı takdirinde İtalyanın niz ve Sil Bakanhk1an meslek -
ht ~ fiili müzaheretine bel ten yeti..,ne memurlarmm ekse
to Chyabilip bağlıyaımyacağım risinin İngiltere ile ııkı teşriki 

Laval sefirlerle görüşüyor 
Pariı, 17 A.A. - Laval, İtal

yan büyük elçisi Cerutti ile İngi 
1iz büyük elçisi George Clark'ı 
ayn ayn kabul ederek, uzun uza 
dıya konupnuştur. 

iskenderiye, 17 A.A. - İngi
liz deniz bakanlığı, limanların 
müdafaas1n1 tanzim etmekle 
meşguldür. Bazı kuımları halka 
yasak edilmiş olan Doukhela ve 
Mox plijlarma büyük çapta top 
lar yerleştirilmiştir. 

21 Numaralı 
1 t a 1 y an tebliii 

Roma, 17 A·A. - Stefanl ajansın
dan: 

Baam ve propaganda balwılıfı, a
,ağıdaki 21 numarab teblii nqret
mittir: 

2000 apı• 

rrnuıtur • m~yi memleketleri için ha-
\ta Lavaı buna sarih suret te ce - yati bir ehemmiyett-e saydıkları au: vermemiştir. Y a1mz bu hu • fiiphesizdir. Diğer taraftan. söy 
~ta henüz miltaliaama müra - lendiğine göre, Laval ise tahsen, 

01 t edilmemiş olduğu tahmin İngiltere ile bir soğukluk paha
ba Unan Fransız genel kurmayı, ama da olsa, İtalya ile teşriki 
1tı .. !le bir aual karfumda şaşır - mesaiye devamı tercih etmekte 

Resmi çevenlerce gösterilen 
ihtiyata rağmen, Laval'm uz -
lafllla için gayret sarfma devam 
ettifi sanılmaktadır. 

Londra, 17 A.A. - Deyli 
Meyi gazetesine göre, Hava Ba 
kam. hava programmm tatbiki
ne devam ederek, 18 muhtelif 
tipten 2000 uçak mnarlamıttır. 
Bunlar 193 7 mart ayma kadar 
hazır olacaklardır. 

--,tır. dir. 
Taymia devam ediyor: Ayni konu (mevzu) üzerine 

aır!:; ltalyan scrgüzettinin yürüde (tefsiratta) bulunan "Ni 
le . . uğramasını kendi ümit- yüz Kronikl,, gazetesi de, dün 
~a dilfmesi addeden Fransız - İngiliz münasebatm • 
~- fiill:nua111n.tiıae w aa .m bir ~ hilal. ~11.,. 
qvemetf b'Hcü+ve ım yw;vw. Laftl'm mtldafai et 
llazik bir mevkie düşecektir. tifi bir noktai nazara psre, tıı -
)raıwz halkının büyük bir kıs. giliz takviye gemileri Akdenize 
~ İngiliz notilsmda ileri aürü- Ulualar Sosyetesinin karamı -
~ esbabı mucibenin bir hi81İ fe dan e"*1 gönderilmiftir. Buna 
!'ratıe ortaya atılımf olduğuna binaen 1nCUiz fil011UDun Akde -
~ imtina etmektedir. Dizde bulunmam Sosyetenin ver
ltubtelif doktrinlerin bütün ta- diii saWıiyete müstenit değil -
~lan, bir karar vermek mec dir. Bunun minaaı ,udur ki, bir » yetinde bulunmaktadırlar. İtalyan taarruzu halinde, lngil. 
L~iatlere teveccühü olanlar, da tere Franaadan hiçbir yarchm 
• ._ timdiden -hatti İngiltere te- beklememelidir. 
~"Üze maruz kala bile- Fransa s;, ltelyme ..., ... 
iJe ltaıya arumda bir çarplflDA • ain ,,....._ ricoa. 
0lnıuıaiı: görmek istememekte Mılino, 17 A.A. - Stampa 
Olduldanıiı ilin etmişlerdir. gazetesi, Franaadan İngiltereye 
lngHtere cevabını •er!uru etmemesini rica etmek -

1 
tedir. İtalya Franaız Ulusunun 

ldlrdl ve Franau: htikUmetinin muka-
• Londra, ı 7 A.li.. _ fqiltere- v~et kabiliyetine &(lvenmekte

llhı Paria büyük elçisi Sir Geor • dir • 
le Clark, geçen gece Laval ile 
)eıü bir konuf1D8 yapmıştır. Bu 
ltonutmada büyük elçi, ingilte -
1eniıı Akdenizdeki kuvvetleri -
bin bir lnemmr çekerek yalmz 
~l durumlardaki kuvvetini 
~ bırakmıyacafı baklanda 
~Yal tarafmdan Salı günkü gö
~ede yapılan aonı hakkmda 
:!:~ noktai nuanm, bildir 
-,tir. 

Franau Bqbakam, İngiltere 
~ından yapılacak böyle bir 
:--recetin Trablua'a &iden fazla 
ttaıyan kuvvetlerinin geri çe • 
~lnıeaile aonuçlanacağmı mıı • 
ilen .CSylemi,tir. 

tnıuterenin Laval'in bu soru 
1~ verdiği cevabm metni, neş 

A,,_,.,_. ~ _,..,.,...,.., 
Berlin, 17 A.A. -Laval'ın bir 

uzlqtnma çaresi bıllmak yolun
daki çalqmasmdan ~hwlen 
Bönen Zeitung gazeteai, iki ta
raf aruında mekik dokumakta 
olan Fransız Bqbakanmm bu 
iki tarafm kendiainin blltün a -
dıri1larmı itimatsızbkla takip et
melerine güçlükle mini olabile
celiıti yazmaktadır. 

Bu guete, ilive ediyor: La -
val'in Cenevre müeueseainin 
atatüaünil icabmda Franaanm 
menafüne feda etmiye azmet -
mit olduğu, daha ziyade anla-
'Ilmaktadır. 

Lava! fimdiye kadar görülme 

Genel intibaa göre, gÖrüfllle -
lerde henüz bir terakki yoktur. 

VAZiYET 
[Bq tarafı 1 incide] 

elan ;r...mm ıönltileoeld.n düıün-
.. Jlii~~-lliiiıli~liflilWli ..... ~tı~mal"iflW.er ve ona kart! kO)'mlk için bu 
1W ~. Her de enen turrv-

Avrupalı paetecUerl. bu diJt8nce- sun bu iatikamette olmam çok muı.
ye aevkeden Amil, Ingilterenin Ak· temeldir. Zaten Adiubaba • Cibuti 
denizde ve Kınldenude aldığı vazi. yolunun, harp levazımı ithali bakı -
yettir. Son ıünJerde Yemen imamı- mmdan bUyük bir ehemmiyeti yok
nm Anab'uı tam brpsmda bulunan tur. Pnnaa, İnıiltere, İtalya arum
Şeyh Salt Hmanmı, •e Sana'mn kapı- da yapılan Londra mukavelesine ga
m olan Hildeydeyi taımye etmesi ye re Habefler buradan latedilı:leri b
İtalyan yaraWarmı topraklarına b· dar a1Wı •e harp levumu ithal ede. 
bul etmemek huauaundakl karan, İn- meder. Buradan yapılacak lthalit, bu 
gilterenin Habeı - İtalya durumu • ithalltı yapan devletin evvela Fran
nun inkipfmda ne gibi bir rol oyna- il fnbltde komiterlifinden alacalı 
yacatuu ıastermek itibarile • pyam mflaaadeye ve mente tahadetnamdi 
dikkattir. ıaatermeaine tlbidir. 

H ...... fmtdelıi ltal,a ı...wı- Onun için, İtalyan harp gemileri
.. aidatı tellil de, ltal,......_, in. nln Kmldenüden ıeçen &emileri 
silt .. ._--... H.._....... ,.... kontrol edeceklerine dair dolatan ta
.__ ...ıalllnel bir y...-.... .,__ yiaJar beyhude değildir. 
melr arzusunda oldufana p......., . Şu muhakkaktır ki Alcdenizde va
t.lr. C-ptaa .-.ıe ve M....U • zıyet çok ıergindir. İnpterenin 48 
..... C•ah doina hliyea kunet· parça cemili Silvente bulunmakta
._ A•ıhh "Clnati .. ttm "-d- dır. Mısır ordulan Mısırda büyük 
afrat~ reami geçitler yapmaktadır. 

,. Şimdilik Mmrla İn&lltere arasın -
F•t öyle söriniyor ID .. .._. da askeri bir ittifak yapılma• da 

ilet ..... Vr •• ı.ttma müd ı• mevzuu bahistir. 
d.lilllir. Şiı ••i Wde ffabetitıtlm" Lavalin, lnıiJtere ile İtalya arasm· 
Fre-aSoii-&.i w lqi!is S-.Hai ile da Yeni müzakerelere ..ıri•ilme-1 fıl'!in 
laudatlan ....... ı..- Somafilİncle- 1t• r aı r 
1d z.,1a " Balaaa ..._._. IOD ..._ ~iğı tqebbüa suya düpnek U.ere• 
,.._ miMtinl ............. Ei• CilN- k 0ıiltere, yeni mibakerelere ıir· 
ti laatb ...._ a.a.. L-11....! lta1-•-, me için İtalyanın Hıbqiatandald 

_., - 7-ı askerlerini •eri &e'----'-• .... L,.._ 
H .. ıllliaa lacilia Sa wlW la~ muttur. • -..ıu _.. a._.. 

ltalyanlar Kızlldenizde MühlrTI 
Tahşidat Yapıyorlar 

.. Londra, 17 A.A. - Reuter ajansmm Siivev. kınalı mm...._..__ 
o.zel aytarı bildiriyor: "s w..-

I talyanlar, Muaavva limanmı büyük bir hızla birinci amıf bir 
millıtahkem mevki haline getirmektedirler. 

.. General de Bono, Adicratta milU 
kıtalarla Raı Güksanın kıtalannı 
gözden geçirdiğini telgrafla bildir
mittir. General de Bono, bu tefti' ffo 
naaında. Raa Gübayı. kral adına Ti
gire ilbaybğma atadığını tebliğ et -
mi9, bu tebliğ teflerle bUtUn halkın 
sevinçli i&tterllerile ka11ılınm11tır. 
Yeni arazide tqkiljt yaprlmaana de
vam edilmekte ve bllyUk bir r•J"tle 
çabfılınaktadır. 

Otobrlar, muntuam ınırette Se
nafeden Ad1!z'ata sefer etmektt!dir -
ler. Hava filolan İtalyan hatlannnı 
batı ve cüneyinde ve ayni samanda 
lrlllliyetli düpwı kunetlerinin top
landıp Mablle bölceai iberinde mu
tat kc§if usuşlan yapm~tardır. Ma· 

c ltaı;:~ r iddetli 
bir e\: :tqT1ç , İd~ 
urar vennemiftir. 

Cephenin diğer kraımlarile Somali 
Cephesinde byde değer bapa bir 
hlcliae olmatmttır. 

İmparator cep
heye aidiyor! 

Adisababa, ı 7 A.A. - Reuter •· 
~ aytanndan: 

İm,!tarator, son cOnlerde payıtahta 
gelmit bulunan 50 bin muharibin ıe
çit resminde hanr bulunmuı ve ken
di mubafu kıtalarmdan cepheye si· 
den 4000 lıdfiye veda etmiftir. 

Bu geçit resmi esnasında Stl Ba • 
bm Raamulupeta imparatora yak
lapmf, aonra attan inerek la1ıcmı 
çelanft ve Hıbefiatan icin aJtnefe ha 
sır bulundufunu a6ylemlıtir. 

İmparator, birkaç pe kadar afle
bi ihtimal ıenel kurmaya merkes o
lacak olan Deaie'ye ıfdecektlr. 

Raa Mulugueta, bup bllyllk bir 
ordunun bafmda olduju balde Da-

M~kk:ii:ktedir. 
Kuşatıldı mı? 

Adisababa, 17 A.A. - Burada Ma· 
bllenin İtalyanlar tarafından kuta -
tıldıfı baklanda buı yaymtılar do
lapnaktadır. Bununla beraber. Od İ· 
talyan uçafqun Adfenbieket bBlıeai 
iberinde uçtuklan atreailmqtir. 

Güney cephesinde İtalyanlar Qu
ebbea - ChlbUi vadislncleld ileri ha. 
reketlerine devam etmektedirler. 

• Adisababa. 17 AA. - Reuter a-
jansı aytanndan: 

İtalyan lnınetlerinfa llalralle ıeh. 
rinin yakmlarmda bulundufu ve ~h
ri zaptettiti baklanda bir yayıntı do
lapnaktadır. Bu yaymtıyı teyit ede
cek hiçbir haber almamamıatır. 

Aynca teslim olan 1500 muharip, 
Adicratta tabtit edilmi,tir. Bundan 
batka Tiıre yerlilerinden 6500 kişi• 
nln İtalyan ordusuna Jirmek istedik• 
leri bildirilmektedir. 

Jtalya SornoliMn. 
pen Habeıler 

Roma, 17 A.A. - Habef krtalan
nm ıüney Afrikalı bir albayın ku· 
mandaaı altında İtalyan Somaliaıne 
girdikleri hakkındaki haber yalanlan· 
maktadır • 

Glksa nasll 
Teslim o ldu? 

Adisababa, 17 A.A. - Habet bQ.o 
ktlmeti, Gitkaanm İtalyanlar tarafına 
geçti&ini dün teyit etmiıtir. Resmen 
bildirilcligine cöre. Dedjaz GUba. 
Birincitqrinin g.ıo geceaf plicc Ma 
blleden aynlmıf, fakat kendisini an
cak ıdamlarmdan 100 kiti takip et
miftir. 

GUba, Acfiıratm giineyindeki O· 
dap - Hamoua'a kadar cebrt yilrü
yilfle ıetmif, orada kendisinin ltal• 
yanlarla gizli münasebette bulundu
ğu şüphe edildiği gündcnberi Habeı 
askerleri tara fından sıkt bir surette 

---- lriCIUaiü:tö olliı lilih deposunu ele geçlrememiıtir. Habet bct. 
ldlmeti, Oilbanm teslim olmaamm 
Tiıre ilindeki balkın aedabtini ve 
bu lat'ada kendisini takipten imtiıu 
eden muhariplerin manevi kuvveti• 
rini ihW etmediğini bildirmektedir· 

100,000 asker 
Adlı ....... 17 A.A. - Hnu .. 

;..... aytamulu: 
Bildirilaliiiae ıöre, Acli...,._ et• 

...,.. kadm .. çocaldarile ....... 
100 W. .._. toplanmııbr. Bunlar 
.., • .,. ptmewdea enel, lmpuato
nm WNe lııir seçil resmi )'lllNM:ak
...... ... ehemmiyetsia , ..... 
clü....,..hit •ablan olcluiu haı- v. 
l"İlallldelfir. Hallan çoiunlufu ..aDn 

-!LL:-~L .. _. 
Mahpusları sallver• 
dller asker allyorlar 

Adiaababa, 17 A.A. - Havas ay
tanndan: 

HWdlmet, hapishanelerdeki mn • 
kuflann • ırbeat bırakılmaum. kendi
lerine aı1lb dağıtılarak cepheye ıev
kedilmelerinl emretmiftir. 

Ras Kauanm vuiyeti mfltlrill bu
lunan Kuzey cepbeaıne dofru yilril· 
melı: ibere, ordu ile birlikte Depre 
Tabordan hareket ettitJ hakkında bir 
yayıntı dolaymaktaclır· 

Raa Trouui'nin Jatalan Hırrara 
dotru Derlemektedirler. Opden ıtl
ney cephesine aevbdnecekledir. 

u~ 6omhrc1.,,...., 

l'edilnıenıittir. 
laıoterenm Akcleaisclelri filo

..... lmnetlmdirmeif ..... -
~~ bafhca dtitflaeıl• de· 
::-~ defilclirler. l talyaa aue
tel.tain lnıilt~e kal'fl aa • 
~aldan tehditler berine, ih-,,.•tt tedhir olarak AWeah'e 

mit bir ~kilde İngiltere tara· 
fmdan mütemadiyen nizama da
vet edilmittir. Laval, bugün de 
bir uzlaşma eauı bulmak teteb
büsilne kal~tır. Bununla 
beraber hiç kimle bir muvaffa -
ldyet elde edilebilecefine inan -
mamaktadır. 

• Muaa~'nın birkaç kilometre fimalinde çöl tepecikleri arasma 
=:,.zı= olar~ 3~ kilometre memi~li 38 lik toplar yerlettirildiii 
... n!1..1, .... ~edir. L~ af~ hafif kruvazörlerle torpidoları 
...-"" ~~ 105 ~ toplar müdafaa etmektedir. Li
::nm İlerisindeki adaCJklara da 105 ve 155 milimetrelik toplar 

Dmllftur •• 
d .. ~ civarlarda bq Italyan denizaltı renıiainin de mevcut bulun
~ ~ maakelemnif olduklan aöylenmektedir. tat • 
Bunlardan UÇa)c nıiktannm 500 e yaldattığı tahmin edilmektedir. 
tutabilece~~ Mabet kuvvetlerini bir laıqun Yatmunma 

Forwl Dola AlrUı......, 
~ llrmlunl& 

Detroit, 17 A.A. - Ford Motör 
Sosyetesi direktörlüğü, harp bqlıya
hdanberidir, dofu Afribya hiçbir 
Ford kamyonu ihraç edilmedilbü .ay 
!emektedir. Detroit Pree Prett p • 
•eteaine göre, Ford sosyetesi, bu JI• 
im batmda ltılyan IBmUrselerine 
2056 kamyon 1andmnlfd. Aacak, 
harp batJar hatlamu 1e.W,.e. be· 
men durdurmafa bnr fttlDlttlr· 

Asmara, ı 7 AA. - Dofu Tiere
ainin iqalindea aoara, bqiln me.zl 
tahldmatı aafbnmda blllunulmaunı 
ratmen, İtalyan usakJan büyük bir 
faaliyet ptermekte devam etmekte. 
dirler Ketff ve bombardıman filola
n, dtln ve enelki cfln parlak sonuç· 
lar elde etmı.ıerdir. 15 inci hava fi· 
1otWuı, evvelki ıün takriben 300 ç• 

bir d6'man kampım imha et • 

ll'lotiJla. bundan sonra Bel • Mafi. 
.. llnrinde uçarak büyük bir ıen

d poeunu bombardıman etmit ve 
.1---.tır· Uçmanlar uaamdı Bruno 
ve Mttorio Muoolini bulunan ba•k• 
bir filotilta. Mıblle etrafında bir lre
tlf UÇUfU yapttfı ltradı Hab-.lerin 
ttlfek ıt-.ine maruz blmıtttr. Pıbt 
~lar hırelretlmne devam ederelı' 
çektikleri f otojraflan tı.ıerine r45dlr· 
1Dfltle<IU. 

~ ,bttetl• slndarilmlttir. 
---. ltqka T...W-'tald ltal 
,.. ~ tle arttmhmfbr. 
~ QreniWiline..., 

la'ftl ile dün akı ... yapblı ko
~ lıaıiliz IMiy6lc elçisi, 
~ Uluslar S-yeteai • 

-- ll6tün üyeleri tarafmclan b
... ..._ taahiihtleri tam ... ile 
W--. Ptiaec:eli llıklgnda yeai-

Akdenlzde 
Harb olu ? 

Londra, 17 A.A. - Laval, tn. 
ri1i% ctonamnuma kaJll yapıla -
cak bir halyan taarruzu takdi -
rinde lnıiltere hüldbnetinin 
Fransız donanmaımm yardımı-
m temin edip etmiyeceği hakkın 
daki ıuale bir iki güne kadar ce 

Yasak Llst si Tamamlandı 
Cennre. 17 (A.A..) - Zecıt tedbirler komiayonunun BkoDoml bmlteel 

~ıtn de itlerine devam ttmit rerek ltalyadan eı,a •lmm11• "' ıerek 
talyaya ~ya veribne.ı ,...lı llaklandalıd ınilnbrelere devam etmiftir. 

ltal"ya ~önderilmeai )'Uak edilecek e,ya liatnine )'Un ve pamuk da ilbe 
~~erek liste tamamJanm11tır. Polonya ddecest hilkOmetinin hattı hareke
tini tayin etmeden Cince bu kadar fiddetli tedbirlerin bütün avaJabaiı bil
mek Jatediiini li71eaüttir. 

&o.,ete, bu bnnm ... eona 
harp le.umu komitelllne blldlrmit -
tir. 

ltalyanlar din yeni ı-------
Blrharek ıapmadı T. ROttG Ara 

Roma. 17 A.A. - DUn. Habefia· UV8lf8 gc)r 1 fi 
tanda İtalyan krtalan tarafmdan by Parla. ı 7 (A.A.) - Bqbabn La-
de defer blçbir hareket yapılmamıt- vaI Türkiye l>lf Babnı Rafta Araa 
tır. Yalım, Tirre cepbelinde baf]ıba- ile TOrkiye blytlk eJçiai Suadi buailn 

1 tına ban karakol hareketleri oldqu bbal ederek ılll'llmGlttlr. 
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lstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
Namına birinci derecede ipo tekli olup yeminli 3 ehli vu
kuf tarafından tamamına 1745 lira kıymet takdir . edilen 
Aksarayda Katip Müslehittin mahallesinde ve sokağında 
eski 9 yeni 9 No. lı bahçeli hane açık artırmaya vazedil
miş olduğundan 2-12-935 ta.hine müsadif pazartesi gü
nü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci artırması icra 
edilecektir. Artırma bedeli kıymeti muhammenenin o/o 
7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacak
tır. Aksi takdirde en son artıranın taahhüdü baki kal
mak üzere artırma 15 gün müddetle temdit edilerek 1 7-
12-935 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 yaka
dar keza dairemi~de yapılacak ikinci açık artırmasında 
artırma bedeli kıymeti muhatnmenenin % 7 5 ni bulma
dığı takdirde satış2280 No. lu kanun ahkamma tevfikan 
geri bırakılır. Satış peşindir. Artırmaya iştirak etmek is
teyenlerin krymeti muhammenenin ~{ı 7 ,5 nispetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamil bulunmaları lazımdrr. Haklan Tapu sicilli ile sa
bit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadararun ve • 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile bir
likte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında 
dairemize bildirmeleri lazrmdır. 

Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit ol· 
m.ıyanlar satı~ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Müterakim vergi tenviriye, tanzifiyeden mütevellit be· 
lediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen ten
zil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 1-11-
935 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire
de açık bulundurulacak artırma şartnamesi ile 934-2005 
No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut ve~ 
saiki görebilecekleri ilan olunur. ( 6544) 

1 

HEMEN BU GÜNDEN b:r tüp TURAN t,ra, kr"ml SATJN ·ı 
ALiNiZ Memnun kalmadıttntz takdırde, Sırkecide Nur Hanın· 
daki Turan Kumpınyatı, tüpil açık olduğu halde alacak n 
paranızt iade ed~cekHr · 

• . . ·- -=;;z :m .... .,.....= [ Q 

Yüksek Ziraat Enstütüsü 
Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün bir senelik ihtiyacı olan 
aşağıda yazılı 7 kalem sa bun. soda ve saire alınacağın
dan hizalannda gösterilen muhammen bedelleri üzerin
den 24-10-935 perşembe günü saat l S açı,k eksiltme 
ile ihale edileceğinden mezkur ihale saatine kadar mu· 
vakkat teminatr tutan 186 lirayr Enstitü veznesine ya· 
tırıp alacaklan makbuzla idt;1re ve ihale komisyonuna 
mı.iracaatlerı. Parasız şartnamesini ve. niln1unelerini 
görmek isteyenler Enstitü İdare Müdiir1iiğünden iste
meleri. (6221) (2898) 

Miktarı Kilosu Cinsi · Fiatı 

4000-5000 
1000-2000 

150 
1250 
1000 

500 

15G 
7943 

ı 

" Kutu 250 Gr. 

Adet 
., 

,. 

Kuruş 
Sabun 32 
Soda, İstanbul Kristal 9 
Brasso 35 
Pırıl 25 
İstanbul Süpürgesi 2 5 
120-130 Santim uzun
luğunda Süpürge sapı 12,5 
Sif on Süpürgesi sapı 
ile beraber. 12,5 

Askeri Matbaa müdürlüğünden: 
Genel Kurmay Başkanlığı matbaasındaki Linotip 

lnakincsinde yalnız gündüzleri çalışmak üzere 100/ 11 O 
lira ücretli bir Linotip operatör makin\stine ihtiyaç 
vardır. İsteyenlerin Süleymaniyede Askeri Matbaa Mü
dürüne müracaatlan. (372) (6523) 8267 

1936 ECE Ajandası 
çıkmıştır. Ticarethane. Banka, Şirket ve yazıhanelerde kullanıl
ması çok lüzumludur. İşlerin cereyamnr kolaylaştırır. Bono tarih· 
lerini çabuk bulmak için mufassal cetvel, aynca faideli malumat 

ilave edilmiştir Bütün kırtasiye mağazalarında bulunur. 

E C E iSMirtE OiKKAT 
Deposu: Ankara caddesi Afitab ·MaAazası tlo. 111 Mehmed Sadik 

-ıstanbul Komutanlığı 
Sabnalma Komisyonu 

IUlnları 

Bir metresine biçilen e
der 3 5 kuruş olan 100 bin 
metre yatak kılıflığı bez ka
palı zarfla ihalesi 21-1 Q,. 

935 pazartesi günü saat 15 
tedir. Şartnamesi 175 kuru
şa M. M. V. Satmalma Ko
misyonundan verilir. Eksilt 
meye girecekler Z 6 2 5 liralık 
ilk inanç parası ile birlikte 
kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
de yazıh belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel An
karada M. M. V. Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 

(323) (6097) 7801 

* * lİ' 
Merzifon Garnizonu hay 
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vanatI için 328,000 kilo ku· 
ru Ot kapalı eksiltmey;e 
konulmuştur. Tahmin edi
len bedeli 19680 lira mu
vakkat teminatı 1476 lira .. 
dır. İstekliler şartnameyi 
İstanbul Ankara Levaz1m 
amirliklerinde ve Merzifon 
Arttırma ve Eksiltme Ko
misyonunda görülebilir. İ
halesi 28 Birinciteşrin 935 
pazartesi günü saat 16 da
dır. 2490 sayılı kanunun i
kinci maddesindeki vasıf
lan haiz olan istekliler iha
le gününde teklif mektup
larını teminat n1akbuzlariy 
le birlikte saat 15 e kadar 
Komisyona vermiş olacak
tır. ( 3 2 7 ) ( 61 6 3 ). 

Arsıulusal artterma tünü olan 31 Birinciteşrlnde Banka Şube 
ve Sandıklarında bir biriktirme hesabı açtararak en aşatı 10 
lira yataranlar arasında 100 kişiye aşağıda yazıh lkramlyelert 
verecektir: 

Birinciye ~00 Lira 
ikinciye 80 11 

Uçüncüye 60 .. 
Dördüncüye 40 .. 
Beşinciye 20 .. 

7921 Ellinciye kadar 10 ,, 
•• * Elli birinciden yüzüncüye k. 5 ., 

Merzifon Garnizonu ir;in 
222000 kilo ekmeklik Un 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin edilen 
bedeli 26640 lira muvakkat 

Kura Blrlnc:lkAn~nun 7 sinde Ankarada Merkez binasında 
çekllecektir. Kuraya glrebllmek için para yataranlar1n paraıa.: 
11nı 7 blrlnclkinuna kadar çekmemeleri lizımdu:-. 

teminatı 1 998 liradır. İstek nundan alınacaktır. Pazar
liler şartnameyi İstanbul, lığa i ş t i r a k edeceklerin 
Ankara Levazım amirlikle· 2490 sayılı kanunda göste
rinde ve Merzifon arttırma rilen vesaikle ve teminat 
ve eksiltme komisyonunda mektubu ile birlikte belli 
görülebilir. İhalesi 28 Bi- gün ve saatte Ankarada M. 
rinciteşrin 935 pazartesi M. V. Satmalma Kowisyo
günü saat 15,5 tedir. Art- 'nuna gelmeleri. 
tırma eksiltme ve ihale ka- (346) (6348) 8144 
nunun 2 inci maddesindeki ~ * .. * 
vasıfları haiz olan istekliler Prnarhısa~ tç1n 407000 
ihale gününde teklif mek- kilo J 8315 lıral~k . arpa ka
tuplannı teminat makbuz- pah zarfla eksıltn:ıeye k~· 
lariyle birlikte saat ı 4.5 a nulmuştur. İ~k pey~ ı. 3 7.4 lı· 
kadar Komisyona vermiş radrr. Ihalesı 31 Bırıncıteş
olacaklardır. (326) rin 935 perşembe .gü~ü s~-

( 6164) 1g22 at 16 dadır. İstek~ılerın Vı-
t.- • • ze Satmalma komısyonuna 

Erzincan Kıt'at ve Mües ihale saatinden bir saat ev-· 
sesat ihtiyacı içirı bir Mil- vel gelmeleri. (345) ( 634 7) 
yon Otuz sekiz bin altıyüz 8126 

* "" * kilo arpa pazarlıkla ihale e-
dilecektir. Muhammen be
deli 64912 lira 50 kuruştur. 
İlk teminatı 4868 lira 50 
kuı;uştur. Şartnamesini gör
mek isteyenler Erzincanda 
Tümen Satınalma Komis
yonunda hergiin görebilir· 
!er.İhalesi 25 İlkte~rin 935 
saat 15 dedir. İsteklilerin 
belli saatte Erzincanda Ko
misyona gelmeleri. ( 3 34) 
(6248) 7942 

• • • 
Bin baş dağ top koşumu 

dedir. Şartnamesi 22 lira 25 
kuruşa M. M. V. S'tmalma 
komisyonundan alımr. Ek
siltmeye girecekler 2 21 1 O 
liralık ilk inanç parası mek
tup veya makbuzlarile ka
nunun 2 ve 3 üncü madde -

deceklerin 2490 sayılı kanu 
nun 2 ve 3 maddelerine gö· 
re iktiza eden vesaik ve mu .. 
vakkat teminatlarile birlik· 
te belli gün ve saatte komis· 
yona gelmeleri. ( 3 6 8) 

(6519) 
!erinde yazılı belgelerle bir- • ~!i!i!--iiiiii!~---~~~~~~!ıiii• 
ıikte teklif mektuplarını i- Denı·z yolları 
hale saatinden bir saat ev -
vel Ankarada M. M. V. Sa- 1 S L E 1 M E S 1 
tınalma komisyonuna ver· Atent~leri: Karak(Sy Köprtıhatı 

lerı. (J 7J) ( 6Sl?) reı 4Z3t'ı2 - Sirkeci MUhUrdat· me . 

Konyadaki kurun1.lann 
ihtiyacı için kapalı zarfla ek 
siltmeye konulan 600 bin 
kilo una istekli çıkmadığın
dan pazarlık sureti1e satın 
almacaktr~. Eksiltmesi 21 
birinciteşrin 935 pazartesi 
günü saat 14 te olacaktır. 
Şartnamesi Ankara ve 
İstanbul levazım amır
likleri ve Konyada Kor 
Satmalma komisyonların -
da her gün isteklilere okut
turulur. Ederi 60000 lira ve 
ilk teminatı 4350 liradır. İs 
teklilerin makbuz veya mek 
tuplarile birlikte vaktinde 
Konyada Kor Satmalma 
komi5yonuna gelmeleri. 

(376) (6560) 

111111 ude H3n Tel. 2ı740 111111 

'\·rabzon yolu 
f RZURUM tapuru '20 Birin· 

citt'•• in PAZAR aü.aü ıaa~ 20 
de RIZE'ye kadar. ''655ı .• 

Ayvahk yolu 
MERSiN yapuru 19 Birinci· 

tetrin CUMARTESi ıünü saat 

l 19 da IZM_lR'e kadar "6S53.!!-

1 DiKKAT 1 

Yolcularımıza bir kolaylık 
olmak üzere Genel Sayım günü 
olan 20 Birinl!ıtetrin PAZAR 
runü kalkacak Ta

0

purlar mı•l• 
ıidecek yolcul11nm1r. CUM .ı\.R 
rESt ak,amındaa ... purtar• 
gir~b•lect'klerdir ''6554,. 

Mersin yolu 
ANAFARTA vapuru 20 Bi· 

rincıteşrııı PAZAR rünü ea•• 
10 da MERSiN'~ kadar ''655'"· -__ .,::;;;-

DEVREDiLECEK lHTtRA 
BERA Ti 

•su~n ıri ethil alkoo! iııtlhsaJine 

aid uıul'' hakkındaki ihtira içln alın· 

mıı olan 5 Son Teşrin 1931 tarih ve 
13S9 numaralı ihtira beratının ihtiva 

ettiği lıukulc bu kere ba~kasına devir 
veyahut icara verilmesi teklif edil. 
mckte olmakla bu husuata fazla ma· 
liımat edinmek isteyenlerin Galata. 
da. Aslan Han 5 inei kat 1·4 nurna· 
r:ılara müracaat eylemeleri ilan olu
nur. 8035 

iii!i.!!!!~~~ AK B A •~ katırlarına pazarlık günü 
yine talip çıkmamıştır. Bu 

1 
müesseseleri ı defa pazarlığı 21;10/935 

Bütiin kitaplannızı, Len.zam pazartesi günü saat 14 te
do•yanızı, Ecnebi " Türk~e dir. Beher hayvanın tahmin 
Jiıanlard• ıuet~ .ve ~eenıu•· 1 bedeli 330 liradır. Muvak-

Bir metresine biçilen -e
der 51 kuruş olan 120 bin 
metre lacivert renkte iş el
biselik bez kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. İha
lesi 5 İkinciteşrin 935 sah 
günü saat 1 S tedir. Şartna
me 306 kuruşa M. M. V. Sa 
tmalma komisyonundan a
lınır. Eksiltmeye girecekler 
431 O Iiralrk ilk inanç parasr 
mektup ve makbuılarile 
birlikte kanuni şekilde ha -
zırladıklan teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat 
evvel Ankarada M. M. V. 
Satınalma komisyonuna ver 

5103 20 kilo yulafa istek
li çıkmadığından pazarlığa 
dökülmüştür. Pazarlığı 4 
İkinciteşrin 935 saat 15 te
dir. Yulafın mecmu tutan 
28067 lira 60 kuruş olup ilk 
teminatı 21 O 5 lira 7 kuruş
tur. Şartnamesi her gün An 
kara levazım amirliği Satın
alma komisyonunda görü
le bilir. Pazarlığa iştirake· 

Mühim ilan 
Lloyd Tricstino umumi acentalıl1 

İstanbul • Pire - Brendizi vcTrieıtt 
haftalık poıtastnın, bu haftadan iti• 
baren Cuma günleri saat 11 yeriı1e 
Perşemb~ gUnlcri akşam saat 8 de (jJ 

lata nhtımmdan hareket edeceklerlrıl 
muhterem ahaliye bildirir. 

larınııı en ıyı ,eraıtle ı k t . t l 7 7 S O 1. d . at emına ı ıra ır. 

Akba mUesseselerınden 1 Evsaf ve şartnamesini al-
t~darik •debihrsin·ı ! mak ve görmek üzere 16 li-

ı ;~3f l ra 5J) kuruş mukabilinde M. 
M. V. Satmalma Komisyo-

·meleri. (374) (6516) 
••• 

Hepsine biçilen eder 4 5 9 
bin lira olan 85 5 ila 900 bin 
metre yazlık elbiselik bez ka 
palı zarfla eksiltmeye ko~ 
nulmuştur. İhalesi 5 İkinci. 
teşrir. 935 salı günü saat 11 

Bu haftaki post;ı: Saat 8 de c;;ıfls· 
ta rıhtımından kalkacak olan mot<W 
lü EGtTTO vapurilc icra ve Pired' 
RODİ vapuru ile aktarma olacaktır 
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Kültür Bakanlığı Arttırma 
Eksiltme komisyonundan: 

Eksiltmeye Konulan iş San'at 
Okullar. için Makina, Avadanlik 

Ve Malzeme: 
Tahmin edilen Muvakkat 

bedel teminat 
1 - Elektrik Laburatuvar alat, 

makina ve malzemesi. 15.160 1.13 7 
2 - Tesviye, demir ve ağaç 

işleri için 32 aded muhtelif 
cins makina. 40.900 3.067,05 

3 __. Tesviye, demir, döküm ve 
ağaç işleri için avadanlrk 
ve muhtelif cins ve mikdar-
da malzeme. 13.5 72.60 1.017 ,95 

San'at okulları için satın alınacak> olan ve yukarda 
Yazılr bulunan elektrik alat ve malzemesi, tesviye, de
mir ve ağaç işleri için maki11alar ve tes~iye, demir, ağaç, 
döküm işleri için avacicanhk ve malzeme kapalı zarf usu
Iile 25-9-1935 tarihinde eksiltmeye konulmuştu. 

Saptanan günde yapılan eksiltmede yaprlan teklifler 
haddi IayiK: görülmediğinden yeniden 45 gün 
le ilanına karar vcrilmişd~r. 

Bir numarada gösterilen ihtiyaçların eksiltmesi 
11-11-193 5 pazartesi günü saat 14 de, 2 numarada 
gösterilen ihtiyaçların eksiltmesi aynı tarihte saat 15 

de, 3 numarada gösterilen ihtiyaçların eksiltmesi aynı 
tarihte saat 16 da Kültür Bakanlığı binasında Arttır
nıa Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

1 ve 2 numaradaki ihtiyaçların teslim müddetleri de
ğiştirilmiş olduğundan umumi şartnamede değişiklik 
Yapılmıştır. Her üç numarada gosterilen eksiltmelere 
aid teklif mektublan aynı tarihte saat 13 de Komisyon 
Reisliğine verilecektir. Eksiltmeye girmek isteyenler ek
siltmeye konulan eşyaya aid şartnameleri Ankarada 
Kültür Bakanlrğı Gereç Direktörlüğünden parasız ala-
bilecekleri ~bi !stanbuJ'da Sultanahmet'te San'at Oku
lu Direktörlüğünde de görebilirler. ( 2868) ( 6158) 

7898 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Paşabahçe Fabrikasında i.nşa ~!unacak 200 ton

luk su deposu açık eksiltme suretıle munakasaya konul-
nıuştur. . 

2 -Tahmin edilen bedeli ''6222.87., lıradır. 
3 -Eksiltme şartname ve proj6leri 30 kuruş mukaul

Iınde Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesi nakit mu-
hasibi mes'ullüğünden alınacaktır. .. . .. .. 

4 - Eksiltme 22-10-935 tarihine musadıf salı. gun~ 
saat 15 te Kabataşta levazım ve mübayaat şubesındekı 
alım komisyonunda yaprlacaktır. . .. 

5 - İsteklilerin lazımgelen vesaik ve "o/o 7 .5 .. guven
tne paralarile brilikte muayyen g~n ve saatte ~abataşta 
Levazım ve mübayaat şubesindekı alım komısyanuna 
nıiiracaatları. ( 614 7) 7806 

L JSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik muhammen Muvakkat 

Bcşiktaşta Sinanpaşa mahalJesinde 
hasfınn sokağında üstünde bir odalı 
9 N o. ıı dükkan 

kirası teminatı 

48 3,60 

Eminönünde Reşadiye mahallesinde 
eski kantar kulubesi 330 24.7 s. 

Yokarda semti senelik muhammen kirası ve muvakka~ temına
tr yanlı olan mahaller 936 senesi Mayısı sonuna kadaşr kıraya ~c
rılmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuş~tr. a:tname e
ri lcvazrm müdürlügUnde göriilür. Arttırmaya gırmek ıst1kyenbl·eır 

. . kk t · t makbuz veva me tu ı e 1ızalarında gosterıJen muva at emına . ·• .. d 
· ·· ·· t 15 d daıını cncumen e beraber 4 2 ci teşrin pazartesı ~unu saa e 

bulunmalıdır. (B. (6561) 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale ita yana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi: 580,000,000 LiretJ 

T raveller• ( Seyycıhin çekleri) ıatar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Dolan Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emni· 
yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, 

ı şehirde. otellerde, vapurlarda, trenlerde bu cekleri en kücük 
tcdiyat için nakit makamında kolaylıkla istimaı edebilirsi'niz. 

1 
Travetlers çekleri hakiki sahibinden baska kimsenin kulla· 

1 
namavac~ğı ?ir ~kilde tertip ve ihtas edilmiştir. ( ~999) 7604 

- -- -

lstanbul Sıhhi Müesseseler Art .. 
tırma Eksiltme Komisyonundan: 

1 J 

Burnunuzun parıl 
parti parlayup dur

duiun u sız deill 
o c6n1yor ••. 

Nıce be1yanlar genç ve 
gCJztl olmalarına ra~men 
erkeklerin kendı ı er 1 ne 
baş bile cevlrmedlkle
rırıden me'yı.ısturlar •... 
SebebJ meydanda : 10ı· 
lerının parl.sklı~ı devam 
etlıkçe ho~.sgıtmlyecek· 

lerınl hal~ anli"yam•yor 
lar. L. T. Pİ VER' in 

MATITE 

Heybeliaöa Sanatoryomu için lüzumu olan beş kalem 
Ötukliıv ve muhtelif sıcak ve soğuk su ve hava ister
lizasyon cihazları olbaotaki şartname ve resimleri veçhi
le açık eksiltmeye konmuştur. 

ırüzellik pudraııı tatksızd ı r ve sizi bu tehlikeye karşı mohafua 
ile beraber, her vakıt mat kalacak bir çehre dt' tc'mın eder. 
MATITE mattır çünkü terkibindeki hcrşcy mattır ve eşsız bir 
iltisak kabiliyeti vardır. 

ParfOm~ri L. T. PIVER A. ş._. lstanbul Şubesi 
Şl~ll Ahmet Bey şokak No. 56 • l elefon : 43044 1 - Eksiltme 23 Birinciteşrin 935 çarşamba günü 

saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat lVIüdürlüğil bina
sındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat : 1880 liradır. 
3 - Muvakkat garanti 141 liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak Sanatoryomdan alı

na bilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odası vesi

kası ile ( 2490) sayılı kanunda yazılr belge ve bu ice ye
ter muvakkat garanti makbuz veya Banka mek;upla
riyle belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (6215) 

7902 

Devlet Demiryolları ve Limanları İ§letme ı 
Umum Idareai ilanlan 

'--------------~-----------------------------------------------------------~1 
Muhammen bedeli 18 bin lira olan 9 tane basit makas 

takımı 25 ikinciteşrin 1935 pazartesi günü saat 15,30 da 
Ankarada .idare binasında kapalı zarf usulü ile satın alı
nacaktır. 

İşe girmek istiyenlerin 1350 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ehiği vesikalan, kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe girmiye kanuni manileri bulun
madığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şar:tnameler parasız olarak An.karada malzeme daire
sinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü-
ğünden dağrtı1maktadır ( 6196) 8047 

İlk iki eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 
8856 lira olan miktarları aşağıda yazılı yatak eşyası 26-
10-935 cumartesi günii saat 1 O da pazarlıkla Ankarda 
idare inasmôa satırı • alınacaktır. Bu işe girmek istiyen
Jerin 664.20 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ka-
nunun tayin ettiği vesikaları ve işe girmeye manii kanu
ni bulumnadığma dair beyannamelerle ayni gün tayin 
edilen saatte malzeme dairesi komisyonunda hazır bu
lunmalan lazımdır. Bu işe· ait şartnameler Haydarpaşa
da Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde, Ankarada Malze
me dairesinde görülebilir. 

200 tane pamuk şilte, 30 tane seyyar karyola şiltesi, 
1600 tane yatak ve yorgan çarşafı, 200 tane küçük, 
ı 000 tane büyük yastık yüzü, 50 tane küçük, 300 tane 
büyük baş yastığı. 200 tane cibinlik. ( 633 7) 8050 

Muhammen bedeli 11500 lira olan hava çekiç ve mak
kapları ile boya tabancaları 12. 11. 935 salı günü saat 
15,30 da kapalı zarf usu1ü ile Ankarada idare binasında 
satm alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin 862,5 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikalan. keza kanunun 
4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni n1anileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün 
saat 14.30 kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım
dır. Buna ait şartnameler parasız olarak An.karada mal· 
zerne dairesinden ve Haydarpaşada TC"sellüm ve Sevk 
Müdürlüğünden alma bilir. ( 6338) 8095 

. Muhammen bedeli 40.000 lira olan Ankara, Eskişe
hır. Konya ve Samsun depoları su tasfiye tesisatları 
31 / 10/ 935 günü saat 10 da pazarlık usulile Ankara 
İdare binasında ihale edilecektir. 

. Bu işe girmek istiyen]erin 3000 liralık muvakkat te
~ınat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 Un
cu maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bu
lunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 de kadar Cer dairesi Komisyon Reisliğine ver
mel~~-i lazımdır. Bu işe ait şartnameler 200 kuruş mu
kabılınde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak· 
tadır. ( 2982) ( 6400) 

8149 

22~10-935 tarihinden itibaren i~farı ahire kadar Hay
darpaşadan Ankaraya Sah günleri, Ankaradan - Hay
da:p~şay~ Çarşamba günleri Toros sür'at katarları tari
fesını takıp etmek üzere birer yoku katarı hareket 
ettirilecektir. Haydarpaşadan saat 9.40 da Ankaradan 
saat 7,0~ te ~alkacak olan bu katarlarda her sınıf yolcu 
arabalarıle bır yemekli vagon bulunacağı muhterem 
yolculara ilan olunur. (3013) (6474) 

Uınurru nc~nyat ve vazı ışlen Müdürü. Etem bzeı BEN ICt. 
Gaıctecılik ~e nıathaacıhk T A. Şirlreti, fstanhut. Ankara ca

1
d

de~1. l 00.- Bastfrlığr ver : TAN mathaas1 

Ankara Emniyet 
Direktörlüğünden: 

işleri Genel 

1 - Zabıta memurlarının 935 senesi elbiseleri için 
bir metresinin bedeli muhammen 42 5 kuru tan azı 
13000 çoğu l 3500 metre Koyu kurşuni renkte elbiselik 
kumaş 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 25-10-935 günii saat 15 de Emniyet İşle· 
ri Umum Müdürlüğünde teşekkül eden Komh;yon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - Sartnamesi Komisyondan alınır. 
4 - Eksiltmeye girecekler 50625 liralık muvakkat 

teminat n1ektup veya makpuzla 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona 
vermeleri. (2918) (6272) soı,, 

jEVKAF MUDIRIYETl ILANLARI ,. 

Erukm 
cinı;i 

Miktan ilk temi
nat 

Tahmine
dilen Fi. 

Tarih Gün Saat Ek ıltme 
fieklı 

Kuru 
ka)'ISI 
Gaz 
Kuru 
fallulva 

800 27 lira 45 7-11-935 Perşembe 15 te Pazarlıkla 

1000 
2000 

16,50 
21 

16,50 
14 

7-11-935 
7-11-935 

Kepe.k 3.50 7- 1-935 
Un 12 7-11-935 

.. 

NJi»~ 4 .. 5 18 -11.935 , , , 
Vakıf Guraba hastanesinin 9 3 6 Mayıs nihayetine }.fa. 

dar ihtiyacı olan yukarda nev'i ve miktarı yazılı 6 kalem 
erzakın 7-10-935 gününde yapılan açık eksiltme netice
sinde istekli çıkmadığından mezkur 6 kalem erzak pa
zarlık suretile alınacaktır. Eksiltme 7-11-9 3 5 Perşembe 
giinü saat on beştedir. Bedeli ve ilk ten-Unatlan yanların
da yazılıdır. Eksiltme İstanbul Evkaf Müdüriyeti daire
sinde toplanan idare encümeninde yapılacaktır. Pazar
lıkla eksiltmeye girecekler 935 yılı Ticaret odası ve 
2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncii maddelerine göre 
ellerinde bulunan belgelerle ticarethane namına işe gire· 
ceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde noterlikten a
lınan vekaletnamelerle eksiltmeye girebilirler. İsteklile
rin yazılan gün ve saate kadar teminatlarını Evkaf vez
nesine yatırmaları ve eksiltme şartlarım almak ve gör-
mek üzere Evkaf Levazım idaresine gelmeleri. ( 6335) 

Eskişehirde yapılacak Yenice hamamı icin 7-10-935 
tarihinde açılan eksiltmeye talip zuhur etmediğinden bu 
inşaatın eksiltme şartnamesindeki vasıf ve şartlar daire
sinde vahit fiyat üzerinden pazarlık suretile yevmi ihale 
ikinci defa 21-10-9 3 5 pazartesi gününe talik olunmuş
tur. 

Muaddel şekle göre bu işin muhammen keşif bedeli 
(Kırk bin dört yiiz doksan dört) liradrr. 

1 - Bu inşaat için isteklileı e verilecek evrak şun1ar
dır: 

A - ı, 2, 3, 4. 5, 6 sayılı avan proje ile 7 No. h muad .. 
del plan ve (A) harfile hamam arsası relövesi. 

B - Eksiltme ve fenni sartnameleri. 
C - Mukavele örneği 
İstekliler bu evrakı iki lira üç kuruş karşılığında İstan

bul. Ankara, Eskişehir Evkaf mi.idiirlüklerindeıı alabi
lirler. Bu evrakı alabilmek ve pazarlığa girebilmek için 
evvelemirde müştereken mesuJ olmak şartile betonarme 
ve su mütehassıslarile teşriki me ai ederek bu ayarda ve 
miktarda nisağsız iş vücude getirmiş olduklarına dair 
resmi vesikaları göstererek Evkaf İn saat Müdürlüğün
den ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

2 - Pazarlık 21-10-935 pazartesi günü saat 16 da 
Evkaf Umum Müdürlüğünde toplanacak eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Pazarlığa kirebilmek için isteklilerin ( 3038) lira 
teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları 
göstermesi 13.zımdır. 

A - 2490 No. lı kanunun 1 7 inci maddesine uyguıı 
muvakkat teminat. 

B - Ticaret odasmda kayıtlı bulunduğuna dair 935 
tjlrihli kanuni vesika. ( 6415) 
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Yağlı, Yağsız 

Goma, Llkid HASAN BRiYANTiNi HASAN DEPOSU: 

Ankara, lstanul, Beyoğlu 

r Şişe, kavanoz ve 
benzeri cam • 1 rl 
alırken ar ık 

• 

ŞU MARKAYI: 

ARAYINIZ! 
BU MARKA; 

Sağlamlık, güzellik -ve -
" ölçü - ~var yasası ,, na 
uygunluk garantisidir 

TAM TURK MALI 
rr 1 .r, latanbul bllroH ·it Han n218 • mll30 
' eıe ı on: Mn• P .. •b•"'• ao .... 70 
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Ademi iktidar 
ve 

Bel &8Vf8kllilne 
HORMOBiN 

7985 

l!czanel.-clen .................... ._ 

HASKALMiN 
lat.ıtnlz. 

... • Dit • Ro....._.. • Grlpe k•'fl emaalalzcllr 
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-------- f lstanbul Komutınllğı Sıtanılma Komisyonu illnlan 1 

~AZON 

Aç brnma bir kalaft katalı aJm. 
chkda 

Kabızlılı def'eder. 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı i
çin alınacak olan 134 kalem 
iliç verilen fiyat ınakamca 
pahalı görüldüğünden tek
rar kapalı zarf usulile eksilt 
meye konulmuştur. Tah
min bedeli 44878 lmk dört 
bin sekiz yüz yetmiş sekiz 
liradır. İhalesi 6-11-935 
çareamba günü saat on beş
tedir. tık teminat 3366 lira
dır. 

8artnameai İstanbul Ko-

mutanlığı Satınalma komis 
yonunda olup 22 S kuruş 
mukabilinde alınabilir. 

İsteklilerin ilk teminat 
mektup veya makbuz ve 
2490 No. lu kanunun 2, 3 
ündü maddelerindeki vesi
kalarla birlikte teklif mek
tuplarını vakti muayyenin
de ve ihale saatinden bir sa
at evveline kadar Fmdıkh
da Satmalma ko~onuna 
vermeleri. ( 6504) 

Yemeklerden birer uat IODra alDuna --:::::::======:::;========::::::~ 
Hazimeizli§i, mide ek-

9lllk ve yanmalarını 
ılderir. Aiudaki tataulık ve kokuyu 

bale eder. 
JIAZON markauna dllrbt. 

.l._ ............... !!!i!i!!!!!ll 
ELEKTRiK Mühendisi 

El,.na bir elektrik .. tra1a 
lelere etm~kte baluu Anapa· 
da teb•I etmtf OD .... tik tee• 
r6beli bir elekbik ......... .. 
.,.,.... MelrtuplenİI ıM ..... t 
Nw:atle lllaaW 17' Nola.,_.. 
1attw ................. ..... 

Hesabllatma llml 
lfurfttin TopJID muhasebeye aid 

Judıil en modern eserdir. 
Piyata 125 K. llbulet JCita'> Evl

alO 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
Semti ve maballeai 

Mercan !ineci han !ped han ş lpeci bin lat Irat oda-
am MbiL 

3268 Kuruçqmc Xır E. 41-43 Y. 41 80 metre allanın tama· 
mı 240 .. 

2127 Uıldldar Yeni mahalle Yenimahalle DS-100 43 metre ananm tama-
mı 86 " 

4472 Beyoğlu Hilıeyinaia Dıvarcı E. 74 y. 86 83,5 metre anama 1-2 
ıu.. 85 " 

2489 Bostancı Çatalçqme B.15110. 198 metre ananm ta-

' harita 129 mamı 120 .. 
2499Hukay Abdilaellım Kneci llinaa 9 344,5 metre ananm ta· 

mamı 105 .. 
3564/2 KadıkCSy Osmanafa E. YoimtJıane y. Kil- Tapu 63 ııı.zs metre ananm 

hilrdar Fuat harita 19 4-6 hilo 631 .. 
,. E .Yofurdwıe Y. ili- Tapu65 111 metre anama 4-6 

hürdar Fuat harita 11 laia. 619 .. 
" 

E. Yolurdwıe y. llU. Tapa 61 118,5 metre anama 4-6 
bilrclar Fuat harita 20 hiL 632 ,, 

.. TaJhnhane Tapu 71 64,5 metre ananın 4-6 
harita 15 bia. 344 .. .. E. Hiriato Y. Salkım Tapu 62 118 metre ananm 4e6 

harita 9 hiL 630 .. 
Ortaköy Duvarcı 1 •• 3 138 metre ananm ta• 

mamı 166 .. 
4157 Bostancı Çatalçqme Yozı•t ıı, ıs 103 metre ananın ta• 

tariki 411111. mamı 124 .. 
7056 Çencelköy Kuleli cad. E. 16-20-42 lüele mahalle1inde 16,20 

No. lu mahaJlia 1-2 n 
42 Ro. ıu meh•11ia 2-3 
laia. HO • 

7055 .. Xultli cad. E.14-4r-4t DP clepo •• iskele 
Y, 74-76 mah•11iain 147-1380 hil-..... 741 • t 

uhip 32 ili .18 mamı )810 • 
S310 Bopziçi Y enfmabıJJe Guino & 10 50 metre ananın ta-

maım 100 .. 
5215 Edimebpı Çakırai• Pıpu &21 73,5.metre ananm ta• 

mum 240 .. 
21590 Bostancı Ça~epıArdıç 15 JIL ı 98 metre anama ta-

harita 31 mum 320 • 
3133 Beyoilu Kamcı , ıtun E. Irmak Y. KurtulUf E. 51 Y.15 57 metre anama ta-

mum 220 " 2758 Bcıetancı Çata15epae Ardıç E.15 ltl metre 4f1UUa ta-
laarita 67 mamı 320 • 

3523 Beyollu Htlaeyin aia Cambu E. 22-24 23 metreal'Mlllata-
Y. Zl-30 mamı 132 • 

4168 Kuapncuk Uryu1uc1e E. 4 128 metre ananm tar-
mum 260 .. 

4778 Bolt&Dd Çatalçepıe JC. 15 Hl metre ananm ta• 
harita 70 mum S20 • 

3850 Uütidar SiWıdar bahçeıl E. 54 kapı 56 209 metre anama ta-
mamı 161 • 

4540 Yenikti)' Çifte Kaup E. 49 Y. 65 151 metre anama ta-
mum 190 • 

3738 Beyoilu Hilleyin ata Yılancık Ye Kdburnu E. 11 y. 41 metre ananm ta• 
mamı lQ • 

3815 Ullkiidar Selimi Ali Topal Olkiyaa B. 27 Y. 2S 100,5 metre anama ta. 
mum 120 • 

4135 Boatancı Çatalçqme Çatalçqme Yupt B. 11-15 ili- 115 metre --- .. 
tariki harita 64 mamı 138 • 

5622 ., Çatalçetme Yaspt ıı-ıs 118. 94,5 m&trt anama a. 
tariki harita 42 mum 114 • 

Yukarda evafı )'Ulb pyrlmeakuDer S.11-935 tarihine teadif eden Salı slnlnden idbueD on atla mUdtıtll 
puarbkla •tıfa sıJrarılauttır. Puar bk için talip olanlarm Puarteel •e peqembe stbderl Mbahlan mt 
dokuzdan on ikiye ft ildden mt bqe kadar ve bu ild pdeıı maada her ctln 1abablan on UdJe ka4ar ...... 
da Bahtiyar bamada ıayrlmtlbadiller 1atq komisyonuna milracutlan·latıt mllnhuıruı aqrimtlbadll tlJtlllıi•Hi• 

111•1 


