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(;)Uf r§fMlb(g~ BUDABI:NDbN 
Bir tabirin cilveleri Beddua 

Şu zamanda bütün dünyada, 
günün kelimesi "medeniyet,, tir. 
Minaamı herkesin bildiği, fa

kat bir tarifini yapmıya gelince 
kims~nin bilmediği bu söz, her 
yerde, .zalime sün_gü, mazluma 
kalkan, carihe silah, mecruha 
müdafaa hakkı veren ve medlulü 
üzerinde her zıt menfaate a1abil
diğine müsait tefsir imkanı bah
'eden aşifte bir tabirdir. Lafzı -
mn koke~isine kurban olan ma
naların ba.şmda medeniyet gelir: 
kendi adının kurbanıdır. Pek 
çok mücerr~t sözler gibi. 

EyObln kan olması 
hazırllkları b~şladı ır Ne ·oersiniz?, 

' . . 
EKMEK 1~ KURUŞ 

Kl.:ÇUK HABERLER 

• Türk ofis · Iatanbul tubeai. iz. 
~rin kutuluk kereste ihtiyactnı göz 
önünde tutarak 9ehrimizden acele o
larak birkaç parti kere•te göndermi!· 
tir. Izmirde kutuluk kereste buhranı 
bat gösterdiği için, bUtiin istekleri 
giderecek acele tedbirler alınmıştır. 

Eskiden ıu çeşit beddualar 
vardı: 

«Gözlerin kör olsun emi? .. », 
«Taş olursun inşallah!», «SÜ• 
rüm sürüm sürün!», «Köşe baş· 
lannda dileneain !»... falan fi· 
lint. 

Eytip nahiyesinin kaza haline ge
tirilmesi yolundaki karar dolayııiyle 
ilgililerce hazırlıklara batlanmııtır. 
Eyübiln, yalan uzak bi~ok köyler 
için geçit merkezi vaziyetinde olma
sı, nahiyenin' teciımel inkipfmı e
hemmiyetli niıbette artırmıı bulun • 
maktadır. Bir. kısmı civar kazalara 
baflr olmakla beraber, Eyiibfln 40 
köy ile daimi teması vardır. Seyyah
ların en fazla uğradtkları bu .nahiy~. 
yeni t~tkilitta önemi ile uygun bir 
değer kazanacaktır. • 

Eyübün kaza haline getirilmesi 
için fimdiye kadar birçok te9ebbüaler 
yapan Eyüplüler ·aon kararı büyük 
bir memnuniyet!e . kar91lamı91ardır. 
Alikadar bir zat bu hueuata diyor 
ki: 

•llfd•Y li)efqnft ,_,..,,,... miflriilcılir. 'Çiiftn yalnıs •""••· 
iaeriae 6isde eltmelt 12 lrvrtıp le Berin•n tfibalra lalıir tabakadır. 

~im. Francala li~nclflft kluet- Buiday 'Koruma Kanununun 

....,,.,,.... Çünlıii o, liilu llir yİy•· 
celltir. 

müneltlilı leltine /»u İf• bir müda
ltıale 70pıp ya,,,,..yocot.m bilmi
')'onra oe h İfİ h 1r:.nuna tatbilta 

51t,,..lt dalta ilti yıl önce 6 lttr-
. menıur olGfll.ro 6ırcrltıp llllflıa bir 

J'Uffu. ~ • ~i~·~ o .ltoflar düfii· ı ,.o•taya ••Fiyorus. ~u nolr~a hal
,,.rtlu ltı; fİllP.71 .laonırnoia mec• h wua •.lamelt yedı,.,,..lrhr. Bu. 
hıriyet duyulmUffu. O ~man 
Bafclay '«onimo Kanunile eltm•· 
i• 2 lta"'f 6intli. Buna. tla lterlıa 
MUC MN ıoerdi. Çünltü çi/tçİnİn 
ltoranm•, merrileltetin en büyült 
miUfaMil lı~tl..U.in ltorimmcuı 
deme itti. 

nun ıl• bir telr yolu l)(Jrdır: Unun 
ltepelt milrtannı arttırmalı. Unda. 
iri lrepelı asoltlıltç• ,.ı1 ... da cua
lır, ,çofaldılfsa çofalır. Onan için 
böyle elrmelr paltalılafhiı .. ralar
da ltallı ehlefi namile lıepeldi 
uncılan yapılmıf 6ir eltmelt çJran
lır .. ltern -J.lta .. fi alı, ,..,,. tle da
ita ucas olur. Bia bu teclbiri •n 
ltolay tat6i' edilir mü•pef bir li
ltir olaralt ileri aürüyorus. Dalaa 

AltMl, idi"-' rnilıto,.,.,.. oe 
6irtaltan .,,..Uer 6•pn bafdayı o 
ı..lw 7'1heltti iti; hBiin eltmelt 
yi,,.n hrwm1Nlt itele ••Wi. Giin· 
"• _,, ram •ltm•l! )'i,,.,. bir 
.,,.,,. ıİıFİn ,,.. .,,,,..,. 2 .,.,,.. 3 

'--f ••rntenin lrir tuiri yoldur 
.,... IHitün ,...,.. eltmeken ibcrret 
olanlar İf'İll a ltarwttClft lllılıiı •it· 
meli 12 lraratf.,. ~it bira.& 

İyİ•İ hlunmadılrça halita acas ••· ı· 
melı yedirmenin ·en iyi yolu lau-
dvr. 

' 

• lt Bankası Izmir· §Ubeai direk-
törü Firuz, bankanın lakenderiye 
fUbesi direktörlüğüne atannu!tır. 

• Türk ofis tütün tubesi şefi 
Mümtaz, Karadeniz tütün nııntaka
srnda incelemelerine devam etmekte
dir. Samsun ve Trabzonda tütün eki· 
cileri ile temaılar yapan Mümtaz. tü
tün mıntıkalarının ıon beş yıllık tü
tün durumunu gözden geçirmektedir. 
Sonucu bir raporla bakanlığa bildire
cektir. 

• Adana 'Sıtma liboratuvan JCfi 
doktor Hamdi Istanbul. artına müca
-deJe laboratuvarı tefüğiRe, tıp talebe 
yurdu doktoru Kemal Tahir de Ada
na 9efliğine tay.in edilmişlerdir. Süel 
doktorluktan mUıt~fa Ha1an Klmll 
de Etfal hastanesi rontgen mUtehaa
aıılığına atanmıttır. 

• latanbul sayım büroeu dün itini 
bitinnittir. Sayım bürosu yeni nüfus 
sayımını 927 yılında yapılan sayım 

ile niabetlendirerek iıtatistik genel 
direktörlilğüne göndermittir. 

Bu beddualar tesiri, dokqnağı 
olmıyan aözlerdir. Ne «gözlerin 
kör olsun!• demekle insanın 
gözleri kör olur, ne «sürüm sü
rüm sürün» sözü insanı sürünı 
sürüm süründürür. 

Gel, gelelim yeni çeşit bir iki 
beddua var ki, hani insanı tut• 
malan, tesirleri eskilerine hiç 
benzemez. 

«Yağmurlu bir günde, her· 
hangi bir durakta Maçka - Be· 
yazıt tr'amvayını'beklersin in· 
şallah !,, diye bir bedduanın ye· 
rine gelmiyeceğini kimse kesti
remez. 

Hele bu bedduaya, bir de 
tıbekler bekler bekleı:sin tle ge· 
len tramvaylar ardı ardına dolu 
çıkar!,, aözünü kattılar mı, hapı 
yuttunuz demektir. · 

Harbin yıkıcılığı da sulhun 
yapıcılığı gibi medeni bir zaru -
rettir; politika yalanı da bilgi 
hakikati gibi ·medeniyette~n ica
zet alır; hüsnüistimal gibi sui -
istimal de medeniyetle atbaşı 
beraber gider.; lüks ve açlık da 
medeniyetle beraber artar. Fa -
%ilet ve reziletin medeni seviye
si daima birdir: Otomobilli hay
dud da, motosikletli jandarma 
da muvaff akiyetini makine me
deniyetine ve medeniyet maki -
nesine borçludur. Konfor ve 
yorgunluk, 'ifa ve hastalık me -
deniyetle beraber çoğalır. Bazı 
yeni rejimlerin medeniyeti yık· 
mak ihtirası. yerine koymak is
tediği teYe yine medeniyet.adını 
verir: Nice ihtillller, insan bo
ğazlamak hakkını yeni doğacak 
medeniyetten almışlardır. Her 
boğupn taraf, karşısındakini 
medeniyetsizlikle itham eder. 
Araya girenler, mağlubun van
nı yoğunu medeniyet nimına 
yağma ederler. 

"- Eyüp, bir zamanlar Istanbulun 
en mühim dört kadıhğmdanbiri idi. 
27 nahiyesi ile 70 köyü vudı. Sonra
lan kaymakamhla çevrildi. Nihayet 
nahiye tqJrilltı kuruldu. Son aene
lerde büyük bir inkipf geçiren bu 
mıntaka, bir endüstri merkezi haline 
gelmiştir. Nahiyenin bugünkü hudut
tan içinde 40 tane fabrika ve sanayi 
müessesesi vardır. Ve asgari 6 bin•· 
mele çalışmaktadır. Kua tetkfiitınm 
kurulması, sehrin bu biraz kenar kö
§esini birçok bakımlardan baymdır
la9tırac.aktır . ., \._ 

Bia böyle diifiiniiyong. 1 
Siz ne dersiniz ? ________ ..J 

• İstanbul tahakkuk direlrtöril Ta· 
lit bugün tine ba§lıyacaktır. • • Türkiyede Merinos koywilan 

«Suyun kesilsin!»,. «Hava ga· 
zı ltumpanyuınm saatlerinden 
kurtulma!• gibi beddualar da 
birinciainden aşağı kahnazlar. 

Araene Lupin medeni bir hır
ıız, Stavisky medeni bir dolan -
dıncı, Alcaponi medeni bir ka -
çakçıdır ve üçünün de bir Pas -
teur, bir Ediaon, bir Marconi ka
dar medeniyete mensup olmak 
iddialan vardır. 

Bir amıf illin için medeniyet, 
beynelmilel realite hükümleri -
nin bir manzumesi, kimi iliın 
için de, bilikis milli kıymetlerin 
bir hiiliaaa1dır. Kimi için rahat, 
kimi 1çin yor\dmak lftedeniyat -

• ı 

tır. 

Ve bu ,uh medeniyet, kendisi
ne her kur yapan iddianın met • 
.residir: Biribirine en zıt iştahla
n doyurur, cömert ve kalleştir. 
Bütün iddiaların kansı. bütün 
imkinların anası, gidi kahbe 
medeniyet! 

Peyami SAFA 

Recep Peker geldi 
CUmhuriyet Halk Partisi Genel 

Sekreteri Receb Peker dün aabah 
Mkaradan tehrimize gelmittir. 

Fakir çocuklara elbiıe 
dağıtılıyor 

Anneler birliği .. burün u.at on iki-
4!.: merku binesmda toplanacak ve 
bayram münasebetiyle hazırlanan . el· 
biaeleri fakir çocuklara dağıtacaktır. 

Cumartesi günil saat .ekizde de 
aynca 100 çocuğa elbise ve 40 anne
ye elbiaelik kumat verilecektir. Bir
lik, o gün saat on dörtte Eyüp 37 in
ci ilk okulda toplanacak ve bölge 
içindeki yüz elli çocup elbiseler ve
rilece lrtir. 
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Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

MeımW. M, C-Weye blıkarayı 
1D iç .wdkada Wki öfretebilinli; 
.... ..... ....... blac:aiı .. . 
- _..... imyanntlf sil>i, ... i. 
ili de alplbrak, .....-nnnda oyuaa 
•IM'i'- lll ı•ıM,.U Uir bir natalda 
.a.. ... le&lı. Ba adam SdkıHleın .te, 
"••••• ~ Nml ...,..._ de faala 
lritip ata ...... , .... c.mile da-
.. -- ilı c:iimlelerincle 1ra, ..... 
........... ve •imar Mfqe ....ııya
nık haJ'fl&tini ilin • ..._. çaılrin
llııiJ_.. ... öt*incle ...... söncak 
ais -.le? Açtı atamı lıir bre: 

- A.s hayatın iaıbatmdan biri 
eıuw •.tiiiai _, itil.ara .ı.
.- olm ı n &.ık uı.iriyle 01-
•• ltisa.lri mtiluıltiliyle lınımann ...._ 
ta ... __ •• ıllDiyeclea, laele .. ı.-

Telefon Ücret
leri indirilecek 

Şehirler arut telefon tesisatını 
takviye için Avrupaya nmarlanan 
courant porturıer Jiimrüie gelmit
tir. Yeni cihazlar yaknt fttlritte yerle
rine konacaktır. 

Eski telefon sosyetesine ödenecek 
olan taksitlerin ödeme tekli için ha· 
kem seçilen Banisef bu it hakk'rndaki 
kararını bir hafta içinde verecektir. 
Bu karar her iki tarafta da kabul e
dilecek ve taksitler buna ıöre ödene
cektir. 

Telefon fiyatlarının ucıulaması 

yolunda Kamutay& verilecek kanun 
projesi ıon tddini alrkllttır. Proje 
Cümhuriyet Bayramından sonra Ka
mutaya arzedilecektir. Bu kanuna 
göre telefon fiatlarının tesbiti iti Ba
yındırlık Bakanlıfına bırakılmakta 

~ ba~1*.bJa_v;ol~JULiaWıi.'l~ 
verilmektedir. Kanunun~· taıoiKılidtn 

sonra Bayındırlrk Bakanlığı yapacağı 
tetkiklere göre bütün Türkiye dahi
lindeki telefon tesisatı ve mükilcme 
fiatlanru teabit edecektir. 

Mehmet Emin Siyaaal okW 
direktörü oldu 

KUJtilr genel müfetti9lerinden Tev
fikin btartbul kültür direktörlüğüne 
tayin edildiği dün resmen bildirilmiı 
ve kendiıi diln yeni nzifnine bqla· 

llUJtir. 
Killtür direktörlüğüne vekilet et

mekte olan Mehmet Emin de siyasal 
okul direktörlüğüne tayin edilmittir. 

Garsonluk mektebi için 
para aranıyor 

Garsonluk mektebinin açdmaaı İ• 
çin batlanan hazırlıklar henüz tama· 
men bitirilmemittir. Bu it için ayn
lan tahsisatın yetitmernesi. mektebi• 
ancak gelecek yıl açılma11na imkan 
verecektir. Maamafih, garsonlar ce
miyeti para bulmak için yeni buı te· 
ıebbU.lere giritmittir. 

ricuda ıetiriJw. ·Bua- ipndir ki 
bendeniz, balcara gıibi hemen t .... 
mile ...... " uferiM- temin eden .. 
yunlardan ai,..de poker, lwiç, hele 
lwiç silM gayet ince bir maadelei n
yaziye halline benzer· zeka ve ınima
resei zihniye ~unlanna meclibum
clur. F mt huumefendi, aizia P,i 
...... tiir " ....... .... edip 
de heniz yefil ma• h_.._ si
riftar ohnamat - taltiJimi laisni te
lilılli M)WWS - ••rııHesiıai --. ......................... . 
................. iu ......... . 
nndir. Zira T-- M,. "-•timiz 
ba1ardular la aiHe edelli,ata . U.,ı 
inhinuılı, h laııWI - elllette ki '-Y· 
duız teliWri ~ - el· 
lenc:elere kartı ....... ._.... tlılNi 
bir liJıaydi ~---. imif. B•dın 
c1o1.,.ı oy•m•+r ı pliı4wa .._ _ 
denize haltw •• eiılıuli. Ve IW el
a.ette ki ..... Wa.-tifi ı...m .... 
...,. itil>mile kmmna • • • .. 'Mi 
ıa.,..aı••a layu ola -•• tla ae 
~ ki Wz de, Aft11111M1a oNa
ia veçlüle, Mlon ti.... taWr olea
nan meclialere ı...- --.. ..... 

wrde -...... -•,...ıten oa.
._. Jaile ıı .U lkanplir. E..t, 

e4ilmediii ..... .._ ......... 
a..t ..... -- .... imci .. fip-
Meiz ... ,.. ilıetiruMm ........... cılv~•· · .w .. lrilt ittifak, kih 

taMd ............ lrir ....... 11 .. 
w ................. ta-
.. .. ... ........ i, ..... ...,... 
..,. ... .,. ..... Mr WMIQ'1Ü ihline 

mİllİ ....... 
Cei1ei1e Mımd.. ..,_. ıillini 

Wı clı11lsn meralı: 

- ~· ..... • eö7kfniue 

HAK YERLERi 

Maalak faciaamrn Muhake
m•İne .dün batlandı 

BUyUkden yolunda üç kitinin aıu. 
mü Ye birkaç lriflnin yaralanmaaile 
neticelenen bir otobüı - otomobil çar 
p11maıı olmuftu. Otobüs toförl 'l'ev
fik, yanlıJ bir manevra neticesinde 
tecimenlerden Alber Taraganobun t• 
dare ettiği otomobile çarpmıf ve o
tobüate bulunanlardan birçok kimse
ler yaralanmıf.lardı. 
Ağır cezada yapılan muha\teme 

neticesinde tofCSr Tevfik 15 ıene ağır 
hapse, otomobil ıahibi Taragano da 
yalnız 10 lira para cezaıı ödemetc 
mahkfun olmuılardı. Temyiz, bu ka
rarı geçenlerde bozmuı ve evrakı ye
niden ağı~ cezaya 1öndermi9ti. 

Aftr ceza mahkemesi, diln toJ>la· 
narak temyizin bozmasına uyulup u
yulmamaıı hakkında karar ve.rmif • 
tir. 

Mahkeme, 90för Hakkı hakkmd,ki 
bozma Mbeplerini varit görerek 'bu 
~ ....... . ı-.-...,. ~ lira. 
rar nrmipe de, A1ber Taragano ftJK 
kında verilen hilküm 10 lira pa
ra cezaaın<Jan ibaret olduğu ve bu 
kabil hükümler yargutayca bozula· 
mryacatı için, Alber Taraıano içi,n 
temyizin bozma kararma uyulmama-
11na karar vermlftir. 

Bundan sonra durutmaya devam 
edilinit ve kasada ölenler namına 
.az eöyliyen verese vekili otobüs sa
hibi Niyazinin mal meaulil olduğu· 
nu Ueri ıünnüıtil.r. 

Dul'\Jfm&, kar.ar verilmek üzere 7 
T~rini1aniye bırakdmıttır. 

• Komüniıtlikten •uçlu Macit is
minde birinin diin apcua mahke· 
ınesinde, duru~aaıaa denm ~1-
ınittir. 

Durupna, gizli yapılmaktadır. 
• 1. C. müddeiumumtliğinden: , 
latanbula ıeldiği anlatılan Malka-

ra aorıu bikim vekili Faik'in hemen 
memuriyetimiıe müracaat ettneai. 

TUTUN PiYASA.Si iYi VE 
ISTEK.U A.ÇILDI 

Jnhiaarlar Genel direktörlüğü ye· 
ni ıene tütıün piyuaamm açılmaamı 
allkadatlara bildinni!tit. Ege mmta· 
kaaı da dahil olduğu halde piyasa is
tekli olarak açdmıttır. Tütün alımına 
az, fakat istekli batlanmq~r. 

llitlıiJ' f9f ••' z hn. AnladJmaa A
nıp .,...., eledi. 

........ M7in eümleGıııi tmnamta
... iare handa soa Jravai çizen 
eli, çi.Ui lıoptuia ~ ..... olcluia 
,. .... clü.- bir sö.nWı ailli :rmn
pık, fabl llnİ llir Mnlıetle qait 
tukta. 

Daima aallenw ... fllll Cmüle,.e 
•tra ... tanık, ... . lmlainn Ollia 

Şehir MecHsi 
Toplanıyor 
lıta~bul Şehir Meclisi 1 Ikinci

te!rin Cuma günü saat on dörtte top· 
]anacaktır. 

Hazırlanan ruınameye göre top -
lantıda önce reiı vekilleri, katipler 
ve encilmenler seçimi ya_pılacaktır. 
G<srüıillecek meselelerin baştnda be
lediyenin 933 yılına ait kat'j hesap 
cedveli gelmektedir. Bundan sonra 
avlık nizamnamel•ri evvelce tasdik 
~dilmiş olan dU'1cünler evinin 932 yı
lına ait hesabı gözden geçirilecektir. 
Bunlardan batka belediye zabıtası 
talimatnamesi ·ve genel belediye işle· 
ri etrafmda görüşmeler yapılacaktır. 

Bostanların· liğım sulariyJe sulan
malanna bazı yerlerde devam edildl
ği giSrillmilştilr. Sıhhat direktörlüğü 

naslı tedbir alınmaaı için belediyeye 

~~.~ılr';6~ri1:'sınc\a' 
0

bu,~ 
leye de temas edilmesi beklenmekte
dir. 

,Şüpheli bir adam tutuldu 
Xemerburgu jandarma devriyesi, 

o civarda fÜpheli dolatmak· 
ta olan biriaini yakalaml§tır. Bu ıa
hıa aorulan sorulara hiçbir cevap 
vcrmemittir. Hüviyeti belli değildir. 
Elbiseleri yırt*tır. Kendisi uzun 
boylu ve esmerdir. Otuz b~ yqla
larııda kadardır. Tahkikata başlan • 
mıı olmakla beraber deli olmasından 
til phelenilmektedir. 

Buğday piyaaumda değİ· 
tiklik yok 

Butday piyauıi, dUn de bir gün 
önceki durumunu mUhafaza etınif, 

fiyatlardaki dil§me temayülü birden· 
bire dunnu1~ur. Piyaaanm son yük-
9elifindenberi 30 paralık bir tenez • 
zül kaydedilmtitir. Dünkü borsa sa· 
tıflan oldukıa hanretli ve istekli ol
mu9tut". 

doiru Wru pwİNİ: 
- Efalılim? cle.li. 
Cemile ee.mi Jiilueltti: 
- A11........._, di,.cınam, iten ka

tip atzmdan a .......... 
Memduh ...,. öluirclij; yutk--

nll: . 
- Nuıl? decli, lritip aim ım lla

,....._.uz? 
Zorla süJiimsiyeralı, Cemilenin 

yetittinnek üzere Almanyadan çağ
nlan mütehaaaıs LiJental eneUI sün 
şehrimize gelmİf ve dUn Karacabeye 
1itıni9tir. 
MütehaHıs Karacabeyde bu İf için 

ayrılan huıuıi çiftlikteki çotaltı İfİ 
üzerinde tetkikatta bulunacak ve ora
dan Ankaraya giderek bu huıuıta 
hazırlıyac:ağı raporu bakanlıi• vere
cektir. 

Profesör Lilental Ankarada bu iJ 
için açılan kurıta da konferanslar ve
recektir. 
• • Romanyadan memleketimize ıe

lecek göçmenlerin nakliyat itleri iize
rinde bazı tetkiklerde bulunmak iize
re ıehrimize gelen Ekonomi Bakanlı· 
ğı deniz milıteıan Sadullah dfllı An
karaya gitmittir. Müstetar buradaki 
tetkiklerini bakanlığa bir nporla bil

·direcektir. 
• Nakil vaartası pllkalannm kur

ıun mühürle mllhürlemnal mecburi· 
yeti hakkında belediye zabıtası tali
matnamesinin bir maddesine tklenen 
fıkranın motosikletlere ve btltün de
niz vasıUt.lanna tamil olacak bir -te .. 
kilde deiittirilmeai kararlqtınhmt

-•-s'{ffeyinanıyCde~Yiga ~iall 
günleri pazar kurulmaaı kararlaftı· 
rılmıgtır. Bu ıuretle o civ.r hallanm 
en önemli ihtiy.cı görWmtif olacak • 
tır. 

• Silivri kazasına ballı Kurfalli 
köyUne "Gündoğdu,. adı verilmesine 
karar verilmi,tir. Bundan batka Ya· 
lovaya bağlı bazı köylerin de adlan 
değ ittirilecektir. 

• Ramiye bağlı Küçük köyün bat
lıbatına idareıi kararla9tınlmıJtlr. 
Bundan başka Balarköye balb An
barlı ve Avcılar köyü de birle,tirile
rek bir köy halinde idue edilecektir. 
Kalitarya köyü de belediye hududu
na alınacaktır. 

•Emin önündeki Babkpazanndan 
Y emife kadar olan . sahanın ilk imar 
hareketinde geniıletilmai düfUnill· 
mektedir. Bu sebeple belediye istim· 
lik itine buradan baflıyacaktır. 

• Cilmhurlyet Bayramında Anka· 
rada bulunacak 150 ıscinin bir lmrm 
dün ak,am Ankaraya gitmittir. Di
ğerleri de yann gideceklerdir. , 

• Evkaf idaresince Taıdelen auyu 
kaynağında yeptınlacak modem ve 
sıhhi kabotaj tesisatı doJayısiyle hal
ka birkaç gün su verilemiyeeektir. 

• Beyoğlu erkek butaneaine Dl· 

enelden malam olan ce..a..u bek
lemeden Mft etti: 

- E•et, haldo Aliniz var, hu.p.
ki fİİriİ ecleb lisana P* bqb... Fa
kat itiJM iıte, biz ellifm •erlerile 
Wiyüdüfümiiz için lisanwnm lıir 
tarlü .... ..ıikadan k~ 
a.11..nm ifad ........ zi1acle ede
lııi,ab ceclicle,e biraz çal.. Siz o 
..t.W)'91b ..... baluraunuz Jenüm? 

c.m. .. z1 ...... kal~: 
- .AIWA14JOI enn, clecli. . 
- H.idu iliniz •ar. Bu m liaa-

• ait ururetlerd• pime bir znk 
a:rnlıiMbr. Tahsin be, ba eibeti İfa· 
ret .... ,.......,IM'dı. Keaclilai sa-
clece Iİsİn edebİJ•ta meralıh oldaiu
aan IÖ~. 

TaUin ._, ötecle ilk•zt;llmi e
linden •alaırak Cemileain imd.dt
aa tlar :retifalünifti. Elini M..-ı. 
"7in omanna lcoyaraık: 

- Allalmu snenen, clecli, timdi· 
cik ecleltiyeti , .... barah .. ..._,.._ 
hadi,. w... öfl'!ttiwir. 

M-dala Bey;n Ubemda 4_.. 
ta için c....ile,e - IMılaai ·-··· i.-.t etmefe · mavafhılr olclu. Oteld 
cluetliler ele aealeaclilerı •E..ı, 
evet... Biraz iatical lt117111"Ua!" 

Memduh ....,, yazİyele ~- .. 
bltak ..__ '-tmm matatı. fala 
hir aallamıı ile herkesi tatmin ettik· 
ten sonra lciittl.n eline aldı ve C.. 
mİleJe OJUDU anlatnuya '-fJadı. Kı
la bir zaman .onra, Cmüle lııain: 

Hele yazıcı iseniz, ve benim 
gibi n.ten mr zıvır nesneler ya• 
zıyoraaruz, « Y azılannda mu
ıahhis yanlışlığı eksik olma· 
sm !» bedduası da oldukça do • 
kunaklı kaçar •. 

Fakat bence yeni çeşit bed
dualatm en keskini: «düşmannı 
seni övsün!• sözü.dür .. 

• " Orhan SELiM 

Yeni 25 •e 50 kunıtluklar 
25 ve 50 kurutluklann baıımı ıür

mekle beraber, hazırlanan 25 likler
den bit kısmı tedavüle çıkanlmıştır. 
Rnmt daire ityarlannm Ikincitqrirl 
maqlennda yeni basılan bu paralar• 
da dajıtdacaktır. ----

Tifo azalıyor 
htanbulda aon ıilnlerde malısuı 

derecede çopldığı görülen tifo vo 
Mrl •alı'alar eon iki gün zarfında he
-.n '*-l~cce~ ~er!Ced! azalmqtır. 
de euılı tedbirler alinmış · ve a§ı i~ 
taıyonlan teklif olunmuıtur. 

Son iki ıün zarfında yeni açılan 
llta•yonlarcla atı olanların miktarı da 
memnuniyet verecek bir miktarda 
artmqtır. 

Bundan başka·, tifo gibi diğer sari 
bntahJdann ilerlemesi huıusunda da 
çok Bnemli ıerekler dil9iinülmii§tür· 
Geçici baltalık ihbarları yapıldığı 
••tlerde haatahğm hemen orada gi• 
derilmesi için bunlara tutulmuş o
lanlar derhal hutanelere gönderU. 
mektedir. Memleketi ·tehdit eden bir 
aalım yoktur. 

ve olunacak pavyonun in§&&tı bitmir 
tir. Pavyon, Cilmhuriyet Bayramm • 
da dSrenle açılacaktır. 

• Belediye teftit heyeti, bundan 
bet sene .ince yapıldığı iddia edilen 
l '50 bin liralık vergi kaçakçılığı üze
rinde tahkikata devam etınelrtedir• 
Hldiaeye olan ilgiıi doJayısile, gillll'" 
rilk teftif heyeti de aynca tahkikata 
batlallUJtır. 

• F~erde büyilk okut talebeleri 
kendi aralannda topladıktan 20 lira• 
yı hava .kurumuna vermiılerdir. Yurt 
aever yavrulara Hava Kurumu FeneC' 
tubeai tqekkUr etmektedir. 

="" 
- ... bel..& ..................... 
ilmi de ı..m.. ötelD perti,e b" 

rqtılar. Fakat it tatWlcata plia• 
·c.niie iki iç yanbı )'llplllfb. 0,...
c:alan )'Ol"U)'OI', ........ heyecaaıtd 
lcô.teldiywdı: aiwlattwıJoniu. 

Rmn Jradn. lıirclet.IMn _..... 
lriiıtlan ltll'llkaralı .,. •• kalktı: 

- AJa, cliye lsafmh, fenalik lsa.-t 
Jint-... ........... böyle .,-.ı 

Gi&tip arbamclaki koltuğa ~ 
lliİ attı. «anma hu firretliti üerİll' 
C-ı i!e, T•ain B.,;n lwnltma~~ 
kıarank ..... i ltüaıbütün önüne ir 
,... 41Wrat - Sanki ....... - ,., 
·~S ... lıeatlini kDnl)'Oi .. llf 
ci1li ...., Wr ....... " kotb .., 
.iyeli al• Tllluin M,in ,..-.'* 
Maimdah ~ .. hanıkebizcli. 

Cemile diifiaiyorcha: Kim ita .... 
n? Kiıın t.u pnaNI kan? Şu,..,..,. 
mw,..mliii .._ fitil fitit ~ 
.._ a«hmeli mi? Yolua ne .al ; 
wt-u İ)'İc:e ...ı...u için ıab·r dll 
....ai? Bir k .. difünmeie ~ 
diktan ...... Cemile için .... tdCil' 
etmek ..... dchrcli. 

IWifte titri,- ellerinden kil .... 
......._ Fakat b.......,U ---
._ .... ...,., .,.. üJi ..... J; 
,.... .. , silti cöderiai elindeki ir 
k ...... 11erden &Jllml)'orclu. 

GitPfe kqJ.n pblnu,.a " ~ 
..aı.;, .. serdannun etleri sanki ... 
az daha au4sarak 1IUllU)'a batJadlo 

Arkam.,., 



Dört Aylık Tahsilat 

Geçen Yıla Nisbetle Bu 
Yıl 3,428,481 

Lira Fazla Tahsilat Yapddı 
[ Ozel aytanmu bildiriyor] 

Ankara, 24 
1935 Fınans yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve EylfıJ ay -

larındak.i tahsilat 61 milyon, 409 bin, 412 lirayi bulmuştur. Bu 
:Yekfın geçen finans yıl:ııın ayni aylarındaki tahsilatına nisbetle 
3 nıilyon, 428 bin, 481 lira bir fazlalık göstermektedir. 

Nüfusumuz 16,188,767 
'trabzon 24587 
'tttaraı 25982 

28713 
28340 
27233 
26919 
26430 

lııaıatya 20737 
lıt trıin 211 71 
lıatıkcair 25740 

Alfabe sırasile 
illerimizin nüfusu 
Vilayetler Erkek Kadm Yekiın 
:--
.\fyon 14-\488 
-'irı 48814 
~nıasya 62270 
~nlrara 274294 
~ntalya 115457 
-'Ydın 125862 
l!ilıJceair 245130 
l!ilecı"L 
'b & 61105 
.oolu 114179 
lıurdur 47310 
lıurıa ı 16863 
~anaklcale 11 ·~07 
~anları 81827 
toruaı 121294 
ç?tuh 138919 
~'YarbtJcir 107724 

dirne 93519 
ltliziz 126928 
ltrzincan 79891 
trzurum 190132 
lıkitehir 90467 
(i~iantep 145635 
Gıresun 126858 
Giiını~---ı· -rne 81330 
ı~ 455939 
lıpar.. 304072 
ır= .. 78438 
~ra 159165 
ltaatanıo- 163393 
Jıu 

leaneri 
ltırkJareli 
~ebir 
le OCaeli 

on ya 
~litlhya 
-..lfıua 
~Ufla u, 
~ifde 
Ordu 
'-nıauıı 

151262 
95180 
68363 

168484 
272949 
165788 
110780 
83854 
80161 

119678 
133429 
165616 

155131 
44537 
66222 

164963 
125753 
134847 
250321 
64312 

132937 
48556 

125294 
109207 
95925 

149394 
147394 
107747 

92695 
126213 

79092 
196345 

92494 
137829 
132815 
87974 

42U67 
290488 
88208 

145080 
198335 

299619 
93351 

128492 
539257 
241210 
260709 
495451 
125417 
247176 

95866 
442157 
223214 
177731 
170688 
170688 
214871 
186216 
253741 
158983 
386477 
182961 
283464 
259673 
163304 

8711Q6 
594560 
166646 
304245 
361728 

161207 312469 
77064 112444 
77321 145648 

166489 334973 
235631 • 578580 
183004 348790 
115150 226020 
103264 197118 
77342 157503 

127868 247536 
149890 283319 
172229 337845 

[Baştarafı birincide] 

Siirt 61284 
Sinop 96399 
Sıvas 214111 
Tekirdağ 101233 
Tokat 150575 
Trabzon 165856 
Urfa 114744 
Van 73726 
Yozgat 128052 
Zonguldak 158298 

66586 
177249 
221518 

93810 
159577 
193940 
114490 
68952 

133609 
162405 

7,974,925 Erkek 
8,213,842 Kıp.dm 

127870 
273648 
435629 
195043 
310152 
359796 
229194 
142661 
261661 
320703 

16,188,767 Um. yekôn 
Artış nisbetlmiz 
Yüzde 23 

Yukarda bildirdiğim liste tetkik o
lunduğu vakit anlatılacağı veçbile en 
çok nüfuslu ilimiz htanbuldur. İkin· 
ciliği İmıir, üçünciilüğü Konya, dör· 
düncülüğü Ankara almaktadır. En 
az nüfuıu olan ilimiz Ağrıdır.Bundan 
sonra aıraaile Burdur, Bilecik gel· 
mektedir. 

927 denberi nüfusumuzun artı§ 
nisbeti binde 23 olarak teıbit olun -
mu,tur. 

Bu suretle Sovyet Ruıyadan son
ra dünya rekorunu tutmakta oldugu
muz anlaıılmaktadrr. 
oeBinde 20 den fazla artıt niabetinin 

gen 1 ... -· -b- b ·-·-·~ '); ... , ~ .. 
fer memleketler l'abıiılanm bildiri
yıvum: 

Romanya Binde 13,3 
Bulgariıt&n .. 13,6 
Yugoslavya ., 14.4 
Mısır ., 16,3 
Sovyet Rusya .. 23,5 
İtalya 10,1 
Belçika ., 3,4 
İsviçre 4,9 
İngiltere ,. 3,3 
Almanya .. 7,1 
Lehistan 12, 1 
Fransa ı.o 
Japonya ,, 13,7 
Filistin ,, 20,2 

(Fakat bu rakkam nüfus artıtı de
ğil, hicret rak'anudır.) 

Suikast Teşebbüsü 
[Baıtarafı birincide] 

tölbeb . ---------
~i YÜ~ı A~tiirktür. O Atatürk !ti• 1 sevi cemaati mecliıi tarafından 
defin eltmıı. karanlıktan ıfıga, yarınki cumartesi günü Beyoğ • ••mu uçurumdan yüce . aydınlığa ç_ı· tunda Büyük Hendekte KENE-
bir .. 1 ve bize yepyenı ve tertemız İ . 
b 0 zyurt yaratmııtır. İtte bütün SETH SRAEL sınagonunda 
r:~•~a '·arıı o kahbe dlitman 0 ka- suikasd teşebbüsünü tel'in ve bü
t\-in rı~ kanlı tırnaklarile TUrkÜn can yük önderin sağlığı için dini 
ota~ :;tetmekten daha doymamq merasim yapılacaktır. 
d~ • nıilletin bairını delmek ve 
~ ~ ıa~yerek Ulu Cumur Bat~· u 1 ustan 
llaye . . taturke karp son menfur cı-
lı'a\a~ı de batamıağa yeltenmiıtir. At t • • k' 
da ada~e~ •aaıan olduğu gibi bunda a ur e 
tel>eain e~n demir pençesi birdenbire 
~iti e ınerek pnu hemen ezip yok 
oı.": ~· Varolıun milletimiz, var-

Bu lllnhur: hülriimetimis.,, 
ı.ra~ sonra hazır bulunan halk 
dilli b" d ve patriğin batlcanlığile 
lıaıırl ır ua Y•eılmııtır. Bu iyin ııiçin 

.,it •n1n1t olan dua ıudur: 
tığın>\, Ulu Tann 1 Sen en uiı yarat
lbillett 1.u Önderimiz Atatürkü, Türk 
?inle nın yüzü hUrmetine iliht elle
llutibı "-iına himaye ve sıyanet eyle ... 
la][ llinbqeriyetin ıtık aldığı o par• 
Jrıı." 'le usanacak menfur elleri 
lıtın: ~veyle. Onun emsalsiz yar
ırı.111 em ıazte bakan kahbe düt
·~ d •rı llnetle bhreyle. Onun eı· 
tatıC:~m doiurduğu binlerce ya· 
~kla ınlnltplan yok etmefe aavafRD 
'l'UrkJut' haınleri yerle yeksan eyle. 
)ete f e ıeref veren, bütün beferi· 
)rli][ae:z1let nümuneai olan o çok 
lar 

11 
dlhiye tükenmeır mutluluk -

~in llıklar ve yücelikler bahteyle, 
t ... 

ıe/~nbutdald bütün Ermeni kilise· 
)•=Ia~~aaar cUnü ayrıca bir iyin 

>.f na-? . tinin" • ... • • 
-Yı cemaa ayını 

Şı'1i, Beyoilu ve Galata Mu -

Kmkkale 21 (A.A) - Sizi öz 
canlarından sok seven ve size bütün 
varlıRı ile baf lı olan köylülerimiz, ,al· 
çak ulus dliJmanları tarafından ııze 
yapdmak iltenilen suikast niy~t~~i 
çılgın bir teeuürle haber aldı. Bütun 
varlıfımıır ıisin yurt değerindeki 
kıymetli viicudünüze sarsılmaz siper· 
dir. Sisin ulusumuz için ne büyük bir 
ata olduğunuzu bizim kadar anlıyan 
diltmanlar yalnız ıize değil ulusumu
za da ıuikaıta yeltenmi~lerdir. Siz 
yalnıs Türklerin değil biitün insan
lık ileminin tapındığı yüce bir dahi, 
bütün insanlığın iftihar ettiği ıulh 
ve medeniyet tacınm uhibisiniz. Si
ze ıuikaıt medeniyet llemine suikast
tır. Biz hainleri çiğnemek, parçala· 
mak, size tecavüzü diltilnen kafaları 
ezmek için hepimiz ayak üıtU bir ip· 
retinise bakmaktayıs. Bizi size canı
mızla yurdumuda ve bütün qrbğı· 
mızla bağlarmt olan tanrıdan ıizi ba
tımn:dan çok uzun yıllar eksik etme
meaini ve alçak ıuikaatc;ıların tiddet• 
le cenlandırılma11nı dileriz. 

Kealdn llçeai Yahtıhan köylüleri 
adına Salt Y ahplıan muallimleri 
adına Omer 

Be~ ·Türker'in 
ikinci süal takriri 

Ankara, 24 (Özel aytarımız 
bildiriyo!) - Afyon Karahisar 
saylavı Berç Türkerin orman 
yangınlarına karşı ne gibi ted -
birler alındığına ~ir Tarım Ba
kanlığından sorduğu şifahi sual 
takririne yarın Tarim Bakam 
Kamutayda cevap verecektir. 

Cumurbaşkanh§ı 
Filarmonik 
Orkestrası 

Ankara, 24 (Özel aytarımız 
bildiriyor) - Cumurbaşkanlığı 
filarmonik orkestrasını idare et
mek üzere Kültür Bakanlığı ta· 
rafından angaje edilmiş olan Al
man profesör Kretorios bu ayın 
sonunda Ankaraya gelecektir. 

Profesör arsıulusal musiki 
alemince tanınmış yüksek kıy • 
mette bir san'atkardır. 

Kazım Dirik Batbakanhkta 
Ankara, 24 (Özel ayta.nmız 

bildiriyor) - Başbakan Ismet 
İnönü bugün Trakya Genel Ens 
pektörü Kazım Dirik'i kabul et
miştir. 

Defterdar tayinleri 
Ankara, 24 (Özel aytarımız 

bildiriyor) - Beyoğlu tabak -
kuk direktör muavini Y.ekta ter
fian Giresun deCterdarhğma, Be 
yoğlu tahsil direktör muavini 
Muhtar Mardin defterdarlığı -
na Manisa varidat direktörü 
Abbas Hilmi terfian Muş defter
darlığına, Ankara levazım amir
liği muhasebecisi Nuri Tokadda 
kolordu muhasebeciliğine, To -
kadda kolordu muhasebecisi Ali 
Nuri Ankara levazım amirliği 
muhasebeciliğine tayin edilmiş
tir. 

Lise imtihanlannda muvaf· 
1111 k n1•~n1ar 

Ankara, 24 ( 1 aytarnnız 
bildiriyor) - Bu yıl liselerdeki 
olgunluk imtihanlarına ve eski 
talimatnameye göre yapılan me 
zuniyet imtihanlarına girip te 
bir gruptan muvaffak olamıyan 
talebenin bir ay sonra yeniden 
imtihana tabi tutulmalan karar 
altına alınmıştır. 

Bu imtihanlarda muvaffak o -
lanlar bu yıl yüksek mektcpleı e 
girmek hakkını da ka~anacak -
lardır. Kültür Bakanhgı bu ka -
ran alakalılara bugünlerde bil
direcektir. 

PARTlDE TOPLANTI 
Ankara, 24 A.A. - C. H. P · ıen 

yönkurulu 24-1()..1935 pertembe 
günü haftalık toplantısını Y•P~: E
dirne ilyöakunl iiyelijiae ıetirilen 
Ahmed Fa:a:ıl'm üyelik ödeviM o~YM • 
lanclı Ye partinin içiıleri ıönıtüldu. 

Atatürk iki krahn 
do§um günlerini 

kutladı 
Ankara, 24 A.A. - Afraniatan 

Kralnun dolumunun 11ldöniimÜ 
münaaebetiyle Reiaicumur Kamil 
Atatürk ile Afıaniatan kralı aa Ma 
jute Mehmet Zahir Han arumcl• 
ıu telıraflar teati edilmiftir: 

''Majeetelerinin dojmnlanmn Jll 
dönümi miinanlı ıtile • derin teb
riklerimi Mmar Ye ,.ı..i saadetle • 
rile kanlet Afıan uluunun refahı 
hakkındaki temennilerimi an.de • 

K."""51 Atatürlr,, 
"Doiumumun yıldöniimü miina -

aebetile eluelanalan tarafından ya• 
prlan do.tane tebriklere tefekkür 
eder •e nhhabnıs Ye aaadetiniz •e 
ayni zamanda kardet Türk mille • 
tinin ref alıı hakkındaki temenail• 
rimi anederim. 

lleliınet ZoJür H~, 
Ankara, 24 A.A. - Romanya 

Kralmm dolumunun J1ldönümii 
münalebetile Reiaicmnur Kamil 
Atatürk ile Romanya kralı Sa Ma· 
je•te Karol araamda •taiıdaki tel
sraflar taati edilmittir: 

"Dnfumlannm 11ldônimü miina· 
teıbetile ab ~ en 
hararetli tebriklerimi •• tah•İ aaa
detleriyle ve doat ve müttefik Ro • 
manyanm refahı hakkındaki te • 
mennilerimi ar.ederim. 

K.amal Atatürlr,, 
••Ekael&na Reiaicumur, benim n 

atfllftleketimia hakkındaki tem- -
tÜleriniad• .lola11 ... w surette 
tefekkür ederim. ICarol,. 

HAFTANIN SiY ASASI 
Harp MJlane.inde durpnfult 

Hafta araaı harp vaziyetinde 
önemli bir deiitiklik ollMIDltbr· 
1 talyanlarm A k • u m, Adisrat 
cepbeainde yerleflllek için yol ve 
birtakım teaiaat yapmakta oldukla
n anlatılıyor. Adua'ya kadar oto
mobil yolu bitmittir. Bu yollar ve 
diğer hazırlıklar bittikten sonra 
ltalyan\arm yeni bir bentle yapa· 
cakları bildirilmektedir. Cenup cep· 
heaindeki hareket te yağmur dola
yaaile durmuttur. Ajana haberleri, 
Habet mukabil taarnızundan, çe • 
virme hareketlerinden bahsediyor -
lana da Habqlerin gayri munta • 
zam kuvvetlerle böyle bir tetebbü· 
ae ıiriteceklerine ihtimal verile • 
mez. 

Haftanm en mühim hadiaeai, Ha
t,q imparatorunun damadı 'Ye Ras 
Seyum'un yeieni Deeumaç Haile 
Sel&aiye Giikaa'nm birkaç bin aa • 
kerle beraber ltalya tarafına ıeç • 
meaidir. İtalyanlara karı• ~akalle
yi müdafaa vazifesini üzerıne alan 
bu adamın İtalyanlara teslim olm~
aında ailevi aebeplerden batka bır 
amil aranılamazaa da ltalya namı
na büyÜk bir kazanç olduğu da in
ki.r edilemez. ltalyanlar bilhaasa 
bunun aiyaai manaaı üzerinde du -
ruyorlar ve Habetiatanın ulusal bir· 
liğine kavupnadığına bir delil ad • 
dediyorlar. Filhakika Habetiatan 
için en büyük tehlike böyle kuman
danlann birer ikiıer diifmana tea • 
lim olmalandır. İtalyanın Habeıi•· 
tandaki tefebbiae giritirken, bun • 
lan heaaba kattıiı anlatılmakta • 
dır. 

• 
Ceneure'de'lti çafıpna 

Habetiatanda harp devam eder • 
ke-n Ulualar Kurumu da tenevre
de ltaılyaya k-.ı tatbik edilec• 
zecri tedbirlerin mahiyetini karar
laıtırmakla metıuldür. _Ş!mdiye. k~ 
dar iki nevi zecri tedbınn tatbdö
ne karar verilmittir: 

1 - Mali boykot, 
2 - Silih embars09u. 
Fakat ltalya'nm bunlara pek al· 

dınt etmediii anlaıaldı~da!' in • 
ıiltere üçüncü bir mÜeYJ1d~nın t~t· 
bikini ileri aürmüıtür. lngılterenın 
bu teklifi kabul edilecek ol~r!a 
Ulualar Vurumuna i.za olan bulun 
devletler ltalya'dan mal aatm al • 
mıyac:aklardır. T eldif On Sekizler 
komitMi tarafından kabul edilmit 
ve devletlere bildirilmittir. Şimd~ 
devletlerin bu teklife nreceklen 
cevap bekleniyor. Cevap geldikten 
aonra komite 31 Tetrininvelde top· 
)anacaktır. 

• 
Alrdenia anl"f"l'UI 

lngilterenin Akdenizde kuYVetli 
bir donanma toplamasından meyda 
na gelen buhran hafta arası halle • 
dildi. lngilterenin Akdenizde do • 
nanma toplama11 ltalyada büyük 
bir heyecan uyandrrmııta. lnıilte • 
renin ltalyayı abluka edeceğinden, 
Süven kanalını kap1yacağmdan, 
MuuoliniJi devirerek fqüt reji
mine nihayet vereceiinden bahae • 
dildi. 

lngiltere ile ltalya araamda bir 
harp çıkacak ribi bir •aziyet mey· 
dana gelince; İngilizler böyle bir 
harp halinde Franaanın Jngiltere -
ye yardmaa hazır olup olmadığı • 
nı aordular. Filhakika Uluslar Ku • 
rumu miaakının on altmcı madde· 
•inin üçüncü fıkraaı mucibince 
Fransa bu vaziyette lngiltereye 
yardnna mecbunlur. Franaa evvela 
kaçamaklı bir cevap verdi. Fakat 
aoara Akdeniz meseleli, Bingu9cie
ki ltalya kuv.etleri ve Franaannı 
lngiltereye yapacaia yardım i!i bir 
hamur yapılarak meaele halledildi. 

Yanlan itilafa ıöre: 
1 - Franaa kat'i olarak lngilte

reye yanlnn •adediyor. 
2 - lnıiltere bazı ıemilerini Ak· 

denizden seri alıyor. 
3 - ltalya Binsaside topladığı 

kuvvetlerin bir kımmu ıeri çeki • 
yor. 

4 - ltalya ile lnsiltere ..,..iri 
hakkında suiniyet b .. lemediiJne 
dair k&l'fılıkb teminat veriyor. 

lnıiltere, Fraua •e ltalra ara • 
amdaki 'bu anlapnadan aonra Ha • 
bet harbini nihayetlenclinllek için 
Franaa Baıbakanı tarafradan bir 
tetebbib yapılacaia aöylenmit İae 
de böyle bir teıebbüa heaüs rapıl • 
mamııtır. 

• 
Jngilterc'tl• "çim 

lnriliz hükiameti amıan parli -
mentoyu dağıtarak aeçim yaplDIJa 
karar verdi. Parlamento l'eçen aala 
sünü toplandı. Şimdi lqilis d1t aİ· 
yaaaaı Üzerinde uzun bir münakata 
de•am ediyor. Bu müaalıatanm 
buıün neticelenerek parllınen!o. • 
nun daiılmau ve birkaç hafta ıçın 
de yeni aeçimia yapılmuı mukar • 
rerdir. Parlamentonun müddeti he
nüz bitmeden ~imi tazel_.k ka· 
rannı lqiliz hükimeti fÖyle te'YİI 
ediyor: 

1 - lnailtere büyÜk buhran kar
ıwnda takip edeceii ıiyuet üze • 
rinde uluaun reyini almak sarure • 
tini hi ... tmittir. 

2 - Busünkü buhran reçici bir 
vaziyet deiildir. Daha biiJük bah· 
ranlarla karwılaflllllk ihtimali karp
....ıa Heimin tmıılecuwi liwn.dı.. 

Çünkü .wı. IMiyük 1tir .......... için
de MÇİmİ yapmak doiru olamaz -
dı. 

3 - lnıilteıre ailablarnu artır -
mak mecburiyetindedir. Bu ailah 
artmaanıı lnıiliz uluau tasvip edi • 
yor mu? Bunu anlamak lazımdır. 

Seçimi tazelendinnenin aebeple • 
ri bu yolda izah edilmekle beraber, 
hakikat ıudur ki, bu aralık ae~im 
tu makaatlarla tazelemnektedir: 

1 - lnıilterenin kaqılaıtıiı buh 
ran içinde lnıiliz hüku~etinin. ta
kip ettiği aiyuayı mubalıf partıler 
de tasvip etınitlerdir. Bunun için 
bu aralık aeçim yapmak hükümet 
partiai bakımmdan elveritlidir. 

2 - Secim buıünkü 'Yaziyette ça 
buaık ~ muhalif parti. 
ler seçim mücadeleaincle ~üyük f •· 
aliyet ıöeteremiyeceklenlır. 

Seçimde it baımda buJunan mu-
afauür partinin kuanacaima 

ıüphe yoldur. Bununla beraber, b~
ıünkü ekaerinti muhafaz~ ~demı
yeceii de anlatılıyor. Partının .bu : 
cünkü aarlAmentodaki eksenyeti 
dön yüz elli meıb'uatan fUladar. 
Bunlann bir kırı'lını kaybetae de 
yine ekaeriyeti rahat rahat muha • 
faza edecektir. 

• Samuef Hoare'an natlru 
Parlamento açılır açılmaz lnıi • 

liz D1t Bakam Sir S-.uel Hoare. 
ltalya • Habet brbine karp lnail· 
terenin takip ettifi aiyaaayı usun 
boylu izah ett.i. ~lf Ba~nı Y!ni bir 
ıey aöylememıttır. lnıılterenın Ha· 
bet itile alakaıı Uluı~ar ~urumu 
az••• olan bir devletın alakasını 
ı~tini ve Ul•w. Kurumu· 
nun dünya b.ntlDI tlıkvıye nokta
anıdan lüzumlu bir müuaeae oldu· 
ğunu aöyledi. ltalya ile ln!_filtere 
arasında anlaf1Dazhk olmadıım• .. v~ 
lnıilterenin ltalya bakkmda. kytü 
bW niyet beslemeıditini söyledi. a 
Ulualar Kunnnu miaakma sadık ka
larak dünya banınıı aağlamlaıtır· 
mak, ytıhut ta Kunımun bir teJ• ya· 
ramadıfım kabul ederek aili.hlan 
artmmak tıklanndan birini tercih 
etmek lbnn oldufunu, lnlfiltere -
- ltirinei plda tercih ettiiini ~ .. 
dinli. Bu aiJaaet yüriimezae _lnııl· 
terenin kendi kabufuna çekılerek 
keneli ltatmm çaretine ltr'ncainu 
ilin etti. __ ...... _ı:f 

Dıt Belcanmlll 1Ma nutku muaaaı 
partiler tarafından taa'Yİp edil~i. 
IKi partiainin yeni lideri Attlee'nm 
bu aiyua hakkmdaki tenki~i in -
gilterenin ltalyaya kartı lu~umu 
kadar ıiddetli hareket etmemıt ~l· 
maamdadır. Uoyd GeorRe, son gun 
ler ıchı\lc hirt~kım giz.\\ itler gÖ • 
rülddtünden tikiyet etti. Fakat aİ· 
yaaaam hereti .-umi•esini tasvip 
etti. Her halde dıt politika noktl!' -
aında lnwilis bükümeti her parti • 
nin yardnnma mazhanlır. Ancak 
bu aralık aeçimin tazelenmesi nok
taamda muhalif partiler hiikiameti 
tiddetle tenkit edirorlar. 

• 
Afmcm)'G 11• Ulualor Kurumu 

T 911'inievvelin yimai birinci ıü
niinden itiharen Almanya Uluılar 
:Kunununun U..ı olmaktan reamen 

~:C..r ki Almanya, ailabazlaa· 
ma konleraıuı 1,,ir netice veıme'ince 
14 T epinievvel 933 tarihinde koafe
..-anstan çekilmiı ye 21 T~~·· 
de de kurumdan iatifa ettiiini hilclir· 
mitti. Kurum miaaluna ıöre, bir dev· 
Jetin kurumdan çekilebilmesi içİıl •· 
raclan iki yıl seçmMi limncl•. itte 
21 Tetriai""'el 1935 te bu isi 111 
Wbnit •e Almanyamn Ul_us~. Karu· 
mu ile hütiin alikaaı keailmittir. Ge
çen nmrtta Japonyanm .. iki ~ ~
ımmlllllllllfb. Binamale,-h. ~:ru.k 
dnletler anamda kanana haç ımm· 
yen Ameribdan bqka b~üa Japo?-· 
ya ve AlmHya da kurum azuı deiıl· 
terdir. . ol 

Alımllllyaya plıince; 1"a de-+leü k • 
ltıktif a..n, .............. bqün ,.._ 
mıı: LolcMao mualııedlllri haihyor. 
Kanımdan çekilclikt• aoara lta!ka 
~ MiJ k ....... fbro 

• AINUturya ,,.,._...,,. deiifilrlilr 
Hafta waa Avustm7... yapılan 

hir biline dejifll*İ her tanlta lrii
ylil telit uJ&Ddahb. V~yetinin aa. • 
yıflamakta olduiu• .-- Şutnıı 
wmn istifa ....... lçbek-ı Fey'i 
kaWae thpncla IMralmut Ye hükiıme
tini yeni hafta lıefldl etmiıtir. Eski 
1-binede iki ceNfaD Yardı: 

1 - F .,.- tmllil ettiti Alman ta· 
nftar1aiı 

2 - StMtMm ..... s'in t81mil ettiji 
Alman taraltarlıiı. 

F ey ç.kildi. Bundan 1-fka Sw· 
Mmt.erı'in yalan dottu ..... Dr. 
Daluler Maliye Bakanhtı- seçti. 
S. dejipnenia aeticmi, AYMtur)'a 
b'ı.inesüideki ltal tM'aftarhimm 

,.. L-1.!-..l-
kunetlqmeai demektir. Eaki -
ilı• de A. vtHharya hikimetinİ Jtalya 
ileti olmakla itlmn ... A.lmaayad. 
bu deiitildiiia ...... ,..........._.. 
11 miimküa delildir. 

• 
FNMG/la Aİ.J'On Mfİrnİ 

Franeada befta İfİIMle &,.nın üçte 
biri içia Mtim ,....ıch. Memleketin iç 
itleri ~ kartfdl, .... itleri iaerinde 
bmo,... .. -- ihtilifa nftii6 
lair ...... ,,....... .. seçim ..... taraf • 
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Şifa kuyusu 
lstanbul doktorlan artık klinik

lerini kapasalar fena olmaz. Hem 
beyhude kira vermemi,, hem de 
kazanç vergisinden kurtulmuı o
lurlar. Zira bizim evin arkaaındaki 
komıunun kuyuaundan çıkan su öy
le bir töhret aldı ki, dün bu auyu 
almaia ıelenler araaında zabıta 
vak'alan çıktığı için iki polia me
muru ite müdahale ve evin kapıaı· 
nı pencereaini harap olmaktan ko
n:mak, evdekilf;re de bir nefea al
dmnak için au venmeii yaaak etti. 
Ama ne zamana kadar? Şüpheaiz 
bir iki aaat aonra İ! tekrar bath· 
,.acak. Çünkü kapmm önu~ _ve ci
vardaki tarla kenanndakı agaçla
nn altında ıenç, ihtiyar, Türk, 
Rum, Erm~ni ve Yahudi yani eaki 
tabirle (bilatefriki cina ve mezhep) 
bir kalabalık oturmuı bekliyor. 

Merak ettim. Aralarında dolat
tım. Bir yaılı kokona diyor ki: . . 

- Mideye iyi, banaklara da ıyı 
- naaıl derler? - bomreklere 
(böbrek) ~e iyi... . . 

Elinde bır raz tenekeu, bır de 
tite, yaılı bir Ermeni duduau tut· 
tunnut: 

- Bu evi benim kocam yaptı. Su 
almadan bir yere ıitmem. 

Cevap •erelim: 
- Ku:ruJU o mu kazdı? 
- Hayır ama e'Yİ o yaptı idi. 
- ()yle iae kiremitlerinden ıe-

len suda hakkın olabilir, lakin ku
yuda ... 

- Aman ...an. Sen kanfll\L·· 
Hemen auatum. Çünkü iki gün 

evvel komıumun yanında çalıt•n 
bir delikanlının kafasını yannıılar
mıı 

Oirendim ki, bu auyu itilen eli
ne bir tite alıp geliyor. Büyükada
dan gelenler varmıı. lıin tuhafı 
dün bir de (deli) 1retirmit ve bu au· 
dan bqma dökmiitler. Artık it Pro
feaör Mazhar C>.manın müıterileri· 
ne de sirayet ettikten aonra he
kimlerin hali duman demektir. 

Bu kadar üatüne dütülen bu su
dan ben de bir lokma içtim. Biraz 
kabaca bir au. Acı deiil. Kum dök· 
tüiüne söre (litin) li olacak. De
diler ki belediyeden tahlil için 
nümune' almıılar. Pek bilmem ama 
aklnnda kaldıiına söre böyle •u
lar kaynaklanndan çıktıktan bir 
müddet aonra haaaalannı kaybedi
yorlarıauı. Tahlil eakirae bir netice 
vermez ıibime ıeJiyor. 

Hulaaaaı ıu. 
Bu au duyuldu. ATlık hasıaıı 

Yar mı, yok mu? Kimaenin aradıiı 
yok. Hutahldarma au7un kimyevi 
teüri oJma.. bile ••iyi plecek'' di· ,. --...1ar, kendi bnclileriai tel
kin ederek ıatifade edecekler .•. 

Geçende de yazdım. Bu sene 
mevaim secikti, ıelecek aene1e in
tallah civara birkaç otel, bir iki ı•· 
zino, rulet, bakara... Bizim arsala· 
rın fiyab haydi yukarı. 

Aman latife ediyorum. Sakın ma
liye tubeai ititmeain 1 Gerçek sanır 
da kaHnç vergiıi almaia kalkar. 

B.FELEK 

Madride yeni bir heyet 
gidiyor 

İspanya ile yeni bir tecim anla§· 
muı imazalamak uzcre yakında Mad 
ridc bir heyet gidecektır. Ekonomi 
Bakanlığı müsteşarının başkanlık e
deceği bu heyet, bir haftaya kadar 
hareket edecektir. 

tan alaka çekmiıti. Seçimin en dikka· 
te det- olan nokta.ar, hükümetin 
cütmekte olduiu ıiyaaanm naad 
lmrırlandıimı öirenmelcti. Ayan iza. 
ltldarından birine nanurıetliiiai koyan 
Laval bile obdar telat ebnİflİr ki 
birkaç y•den namzetliiini ko:rmut· 
tur. Batltekanm namzetliiini koydu
ğu her daireden kazanmaaı hükume
tin siyuaamr taaYİp teklinde tefsir 

edilmektedir. Filhakika mmnur ma· 
•tlan11111 indirilmni ye eliler taaan-uf 
tedbirleri Fransada o kad.r memnu
niyetsiz1ik uyandmnıttır ki bu mem
nuniyetaizlitin aon MÇimde akialeri 
görülecefiaden korkulmuflu. 

Bununla IMıralter, iyan aeçimleri
ni Fran.da bmofun bir ölçüsü ola
rak kabul etmek dotru o:rnaz. Çünkü 
HÇimi halk cleiil, belediyeler yApar. 
Bunan ... aeçimdeld muvaffakı)·ete 
rajmea hükiunetin vaziyeti ıağlam 
.. ,........ Birçokları hükumetin ge
..ı Wr MÇim delil, parlamento ile bi-
le lrart ........ •,.c:aiına kanidir. Hii-
ldiımetİll .... ,külah i1ti aebepten ileri 
pliyor: 

1 - Bütçeyi denk1eıtirwelc fran
sm cleierini kurtarmak için alman 
tuanuf tedbirlerinin uyanclırdrjı 
memnuniyetaizJik. 

2 - ltalyaya kartı takip edilen Iİ• 
yasa üzerinde saj ve sol partiler ana· 
undaki fiddetli ibtiW. 

Sailar ltalyayı tutuyorl•. Sollar 
ltalyaya karpdır1-. Bu, Fnmada ar 
bk dıt ıiyasa meae(eti olmaktan pk
nut ta fqizm ve aoe1alima .....anda 
bir mücadele teklini alautbl'. Harici 
bir meaeleaia bir uhua W,le ikiye 
•J'll'dıiı tariht. ........... 

A. Şiikrü ESMER 
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O anda talih müsait olursa, Kara 
Mustaf anın kellesi kestirilir ibret 
taşının üstüne konuluverilirdi 

- Peb... pch... Pap evlidımızın 
cıdden bize muhabbetleri vamuJ. 
Böyle hazine artığı bir nesne, değme 
v~zirde bulunmaz. Bizlere annagan 
etmesi de, sahavetlerindeki kemale 
delalet eder. Hele buyrun. Oturun 
Bekir Aga. 

Demişti. 
Bekir Ağa, Hocanm dizleri dibine, 

hürmetle diz çökUp oturduktan son
ra; adeta fısıldar gibi aöu giri§miJ· 
ti: 

mcmiı; böyle ağır bir yükün altına 
ciriltnemiıti. 

Buna binaen Hoca, Şeytan Bekfrc 
karıı biç ekini belli etmeden bir ee
vap vermi§: i§in sonunu, uzun uza
dıya duşünmek istemişti. 

Ertesi gun Hoca saray kapı&nıda 
katırdan indiği zaman, Silahtar Yu
ıuf Paıanın agası, Hocanın eteiini 
öpmfi!: 

- Pap biraderiniz, mübarek ku
dumunuza intizar buyururlar. 

Demişti. 
Hoca: 
-Ver.ayım, Harem Dairesini bir do 

lapyun. lnıallab, kuşluk taamını be
ııaberee yeriz. 

Ve, Harem Dairesinde, şöylece bir 
dolaşıp Hobyan tcDha bir kö~ye sı
kı§tırarak : 

- Bir fırsat kollayıp tezce bizim 
haneye ıeleain. Seninle t:»r mliıave
r~ 'Tar. 

SEViŞMELER 

IEVLENMEL.IER 

Sevgide Kendikendine 
Gelin Güvey Olmak 

Her meselede, her işte bir kendi 
kendine gelin güvey olmak vardır. 
Fakat en acıklısı gönül işlerindcki
dir. Sevişiyoruz. Beni deli gibi sevi
yor sanırsınız. Halbuki kendi kendi
nize gelin güvey olmuşsunuzdur. 0-
JlUn haberi bile yoktur. Sevdiğinden 
değil, hazan sizin tarafınızdan sevil
diğinden bile .. 

işte bu acıdır. Fakat nekadar çok 
gencin başına gelir. işte bir tanesi: 

''Bir müddet evvel bir genç kızla 
tanıştım. 11könce ehemmiyet bile 
vermediğim bu kızı son deret:ede 
sevaiğimi anladım. Sonraları onun 
da benimle alakadar olduğunu ve en 
nihayet beni sevdiğini öğrendim. 
Fakat, zannetmeyin ki kendisine aş
kımı itiraf ettim! Hayır, göz:lerimiz
le anlaştık ve seviştik. Ona rasladı
ğım 2amanlar nazarlaı:ımız biribirine 
iki kızıl alev gibi çarpar, onun bebek 
yüzünde bir tebessüm peydah olur, 
sonra bu tebessüm dağılırdı. 

Son zamanlarda bu kızı, bir deli
kanlınrn takip etmekte olduğunu sez 
dim. Daha sonralan da bu gencin 
onun ailesi içine kadar girdiğine şa-

IFAVDALI 

bit oldum. Artık sevdiğim kıza bu 
gençle beraber raslamrya başladım. 

Kıskanmanın basitlilc olduğunu 
bildiğim içindir ki bunlara hiç ehem
miyet vermiyerek, gene onu sevdim 
ve ayni mukabeleyi gördüm. Hatta, 
sevgilimin benim yanımdan g~cr
ken onunla alay ettiğini anlatan ba
%1 ha11crini de gördüm. 

Fakat şimdi onları biribirlerinc 
çok yal<laşmış görüyorum. 

Ben kendim için değil, onun için 
gözyaşı döküyorum. Çünkü biliyo
rum ki bu delikanlı riyakardır. Eğer 
böyle olmasaydı, ben onun böyle 
olduğunu bilmeseydim onların gö
nençleri için keneli aşkımı f~ eder
dim.,, 
Şu mektuptan anlaşılıyor ki biri

birlcrine sık sık sokakta rasgelirler
miş. Gözgöze geldikleri de olurmuş. 
Fakat ne bir defa görüşmüşler, hat
ta ne de selamlaşmışlar. Göz göze 
konuşmuş, anlaşmışlar. Ama genç 
kız ih~nct etl'Jliş; bir başkasile seviş
miş. hatta galiba ni~nlanmış ve ev
lenmiş de. 

Şimdi bu genç bi.ze ne yapayım? 
diye soruyor. Bereket ki kızın bu 
ihaneti karşısında asabiyet gösterip 
ondan intikam almıya kalkmıyor ve 
mütevekkil, kıskançlığı basit göre
rek onu sevmekte devam ediyor. Fa.
kat mukabele gördüğünden d.e emin. 
Şimdi ne yapacak? Bizce yapılacak 
şey şimdiye kadar yaptığı gibi, onu 
kendi haline bırakmak ve bu vefasız 
sevgiliden bu suretle intikam almak
tır! .. 

BiLGiLER - ._.. 
.BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

İSTANBU.L 

18: Danı musikisi (plll:) 19: Ambasa
dör aazinoıundan (nakil) müzik neıriya
tL 19 5~ Eıe cu. Fehmi Ege ve arka
da$larL 20.30: Stüdyo orkestraSL 21: Rad
yo cu ve tango orkestralarL 21.35: Son 
haberler - Borsalar. 21.50: (Trovatöre) 
opera. (plil;). 

BÜKRES 

• Saray : Kırık Hayatlar. 
• Melek ı Bir aşk boyle bitti 
• Tiirkı Ben seninim 
• Siiıner ı Siyah göılcr. 
• Elhamra ı Yürilyii11 - Saadet ıarkm. 
• Yıldnt ı Moskova ıecclcri. 
• Sar.a7ı Monte Kriato 

L 1 M AN 
HAREKETLERi 

Bu&'iin limaıumua gelecek vapurlar: 
Saat 

8,- Menin Ayvalıktan 
16.tS Upr lzmit~n 
17,- Asya Mudanyadan 
17,- lzmir bkenderiyeden 

Alış Sa.tıt Ley 63,77.55 

Sterlin 615.- 6lit.- Dınar 34,!lfı,33 

Dolar 124.- 126.-
Yen 2.78.30 
Çemovehı ıo.9S 

!O Fransız rranııu: 165.-- 168.- lsvcç kuronu 3,13,42 
20 Liret 166.- 170.-
20 Belçika franıı 80.- 82,,..... ESHAM 
20 Dr.ahmi 22.- 24.-
%0 İsviçre fr. 815.- 818.- lı Bankası Mü-Florin 82.- 84.- • 92.-

20 Çek Kuron 93.- 96.- ,, .. N. 9,60 

Avusturya ıilin .22.- 23,- ,, .. H. 9,70 

Mark 33,,_. 34.- Anadolu % 60 24,35 

Zloti 22,50 24.- .. % 100 40.-

Pcngo 24.- 25.- Şirketihayriye ıs· 

20 Ley 14.- ıs.-
Tramvay 22.50 

Leva 22.- 24.- Bomonti • Nektar 7.-
%0 Dinar 52.- 54..- Tcrkos 14.75 
Yen 34.- 35.- Reji 2,15 

İsveç kuronu 31.- 32.- Aslan çimento 9,20 

Altm 944,- 946,- M:erkez Bankası 57.75 

Mecidiye 53.- 53,50 Osmanlı Bankası 21,50 

Banlcnot 231.- 233.- Telefon 9,-
İttihat Defirmencdik T.A.Ş. 8,25 

ç E K LER Sark Deiinnenleri 0.70 
Şark Merkcı Eczanesi ·-Kapuıq 

T AHViLAT 
Paris üzerine 12.06 
İngiliz liraaı 618,50 Rıhtım !),80 
Dolar 0,79,45 Anadolu I ve il Kupon kesik 4(),90 
Liret 9,77,66 .. lll 41,50 
Belga 4,72,18 Anadolu mümessil 44,50 
Cenevre 2,44,53 
Leva 63,93,44 iSTiKRAZLAR Florin 1,17,24 
Çekoılovak kuronu 19,20,94 
Avu:ınırya 4,21~ Tiirk Borcu I 26,65 
Pozeta 5.80,65 .. ,, il 24,45 
Mark 1,97,70 ,, " III 24,60 

Zloti 4,2lr- İstikrazı dahili 99,-
Penıo 4.51,40 Erpnl 9!>-

M. M. V. Hava müsteşarllğından: 
Hava Müsteşarlığı inşaat şubesi için bir mühendise 

ihtiyaç vardır. Ücret bidayeten 126 liradır. İstekli olan
lar nüfus tezkeresi, hal tercümesi ve diploma tasdikli 
suretleri ile bonservis sıhhat raporu ve istihdamına ma
ni bir hali olmadığı hakkında Emniyet Md. Hüsnühal 
mazbatalariyle Hava Müsteşarlığına müracaat etmeleri 
talip fazla bulunduğu takdirde müsabaka imtihanı ya
pılacağı. ( 3 7 7) ( 65 78) 8386 

MÜJDE 
MUHLiS SABAHADDln CEMAL SAHiR 

OPERET REVU TRUPU 
Yanndan itibaren her akşam saat 2145 de 

MAKSiM'iN 
ışığa bo§'ulmu' olan büyük salonunda temsillere bafhyacak llk eser: 

BiR MASAL 

- Sultannn ! .. Pqa evlidınız, bil· 
hassa aellm edip dua ve himmeth\U:i 
dnerler. Sadrazam Pap ile meyane
Ierinde mevcut obn münaferet ma
lumdur. Burada bulunan biraderleri, 
Ali Bey ile sair bazı zevattan kendi
lerine mektuplar gelip, "Sıvas illerin
de ne eyleşüp durursunuz. Bu canip
:te bulunan .Umle ulema ve suldıa ve 
ayan cümle sana ragıp ve taliptirler. 
:Hemen durmayup bu tarafa gelesin. 
Saadetlu hünkar. vezirinden hOfllut 
değildir. Sen bu tarafa revan olunca; 
muhru ~rlf, Jlarp celecektir. ıı~· 
men, ayağm merdane bas." diye. nı:.. 
ce nice eş'ar vaki olmaktadır. MalU
.mu şerifinizdir ki devlet mansıbı, Je
siz bir meyvaya benzer. lnsan oğlu, 
ne rütbe tok olsa da, yine nefsi çc
lcer. lmdi, velinimetim, pafi ma.hdu· 
mumu her nekadar buinelcr değer 
mal ve emvale malik iseler de, yine 
Gyeni.ıde vezaret zevkin si.ırmek di· 
)erler. Ve eğer nezdi şahanede tcfa
at vait buyurulursa, buraya relmek 
dilerler. 

Dedilctm sonra, Valid e Sulta-
na da ar.zı hulıls etmi§; padi§ahın Şi
ve kir Sultan oduında mes~ul nlm:a. 
sından bılistifade, Sillhtar Yusuf Pa· 

13-15: Pille ve duyumlar. 18.40: Radyo 
orkestrası. 19: Söı:ler. 19.20: Komerin 
süreıı. %0: Duyum.tar. 20.15: Piyano kon
seri. 20.35: Operadan röle. 23.45: Alın. 
ve fr. duyumlar. 

VARŞOVA 
• I•--------- Opereti _________ ... 

Cinci Hocayı, derince bir dü~ünce 
almıştı. Bir taraftan sakalını karıştı
rıp inceden inceye dil§ünürken. ya
nındaki bakır tepııiye ceviz ağat.ından 
yapılmış küçük bir tokmakla vur
muş: gelen küçü1c bir Habc:şi köleye 
aşlama iki demirhindi ıcrbeti ısmar
lamıştı. 

Mesele, mühimdi. Buna, birdenbire 
karar verilemezdi. Çünkü İ§in içinde, 
Sadrazam Kara Mustafa Paşa vardı. 
Şayet, bu adam Nasuh Paşa zade ite 
bu gizli ittifakı duyacak olursa, hiç 
şüphesiz ki, sarayın ortasında bir 
lrumbara gibi patlryacaku. Eğer o 
•nda talih müsait olursa, Kara Mus
tafa Paşanın kellesi kestirilir, ibret 
taşlannm ust:ıünc konuluverirdi. Fa
kat eğer işe bir aksilik karışırsa; o 
.zaman Cellat Kara Alinin dev cUsıe
li vücudunun, kendi ensesine çöku
vennesi de muhtemeldi. 

Küçilk Habeşi kölenin getirdiği •§
lama demirhindi şerbetini yudum yu
dum içen Cinci Hoca; Bek.irin kula· 
iına eğilmiş: 

- Evlit ! .. Paşa evladımmn hak
kında hayırlısını dileriz. Hele ıe.n, 
§İmdi varıgit. Biz, bir kere maslahatı 
teemmül edelim. Elbet size bir ceva
bı savap veririz , 

Demişti. 

§anın odasına gitmişti. 

Yem~ler, içmişler; Bilecik çatması 
udirde karşı karşıya geçerek çubuk
ları tellendirmişlerdi. Yusuf Pap 
ağ'nına emir vermiş: 

- Efmdi hazretlerile devlet umu
runa dair müşaveremiz vardır. Zin
har, izin olmadıkça kapıya kimse ta
karrüp etmesin. Mukayyet ol. 

Diye tenbih etmişti. Ve sonra, bu 
tertibattan merak içinde kalan Hoca
ya dönerek: 

- Bak, dendi hazretleri!.. Size. 
pek mühim bir madde arı:edeceğim. 
Şu, Sıvasttıki Nasuh Pa~azade Hüse
yin Papyı bir takrip ile lstanbula 
celbetsek te, sadraum olacak kara 
suratlıyı bir hale yola benzetsek 
acep nasıl olur? •• 

Demişti. 
Zeki Cinci Hoca: kendisine müra· 

caat eden Kahya Şeytan Beldrin. ay
ni zamanda Yusuf Papya da baş vur· 
duğunu hiasetmi§ti. Fakat her ihti
male Jraqı lakayt görlinerek: 

- Hoı buyurursun, paıa birader. 
Amma ve lakin: maliim ya, Hüseyin 
Pa§a evvelce l?azabı ısahaneye u2ra
mıştrr. Sıvas Valisi lbrahim Paıayt 
katletmesi, henüz unutulmamııtır. 

- Fa.kat, efendi hazretleri.. Bu 
kabahat kimindir?.. Sadrazam Paşa· 
nın değil midir. Eski bir kan davası 
güderek bu adamcağızı katlettirmek 
için lbrahim Paıaya gizlice hazırlık 
gördüren ve sonra da Hüseyin Pasa
ya sahte bir ferman gönderip: "Va
li oldun" diye onu Halepten Sıvasa 
revan edip orada lbrahim Pa~anın 
pususuna dü!ri.irten irim? .. Kara Mus
tafa Pata değil mi? .. Bereket ki, Hü
seyin Pap tetik davranıp kendisini 
pusudan kurtardı. Hem dahi. Ibrahim 
Paıayı tepeleyip viliyct, kenduye 
kaldı. Haksızlık kimdedir .. Eğer 
vezir merdane davransaydı, Ibrahim 
Pap iibi bir beylerbeyi, nahak yere 
zayi olup iş bu dereceye varmazdı. 
Hiııeyin ~a da böylece gazaba uğ
ramazdı. 

- V:atlahi .. Hak söylersin, paıa bi
rader. Hay ağzmı seveyim. 

Cinci Hocanın bu takdir 'Ve teşviki 
Silahtar Yusuf Papyı coıturmağa 
klfi gclmiıti: 

- Amma. buyurulacak ki, ıimdi 
Hüseyin Pa§& fermanlı olmu!ltur. 
Hakkındaki gazabı tahanenin önüne 
§İmdilik geçilemez. Pap da, bir müd
det daha Istanbula gelemez. 

- Filhakika, öyle ... 
- Oyle amma, mevlana .. Bu müd-

a°lt c.v. O•t-.-n.•• •-PPif• ........ -- • - ,._ 
Dcbussy'nin sonatlarından • Sözler. 19.45 
Şarkılar. 21.IS: Sesli ftlm parçaları • Söz· 
ler. 22.15: Hafif mıizik • Sözler. 23.45: 
Konser. 24.05: Danı pllkları. 

LAYPi!lO 

18: Mll:.dlcli skeç. 19.30: Sözler. %0: Kuş· 
lara dair. 21: Duyumlar. 22.15: Ulusal 
Q'liWk. 23.10: Duyumlar. 23.30: Olimpiya 
servisi. 24: Ork~tra. 

BUDAPESTE 

18.30: Harpa konseri. 19: Spor. Ste
nografi. 19.45: Plak. 20.15: Söylev. 20.45: 
Eski Macar şarkıları 22: Duyu.mlar. 22.20: 
O~ra orkestrasL 23.25: Caz - Söylev. 
24.25: Konserin ıüreii. 

VIYANA 

18.30: KaC1$Ilı: müzikli yayım. 19.10: 
Spor bahıi. 19.20: Seyyah celbi. 19.SS: 
Çoc:uklufum. 20: Duyumlar. 20.30: Ak
ııam müziii. 21.30: Seofon[k lcoıut:r. 23: 
DuJUmlar. 23.10: Kuartet ıvc erkek ko
rosu 23.-40: Sual • cevab. 24.0S: Gcc:e 
mürlfi., • NÖBETÇi 

ECZANELER 
Cabloilunda Abdulkadir - Kuç\ikpa

nrda Cem.il - Lllelide Sıtkı - Fenerde 
Emılyali - Karaıuınrliktc A. Kemal -
Akaarayda • \ya Nuri - SchzadeNımda 
ı~mail Hakkı - EminönUnde Arop Mi
nasyan - Eyuptc Hikmet - Sehreminin· 
de Naı:ım - Samatyada E. Rıdvan- Mah 
mudıye caddesinde Mi.sel Sofranya<'' -
Taksimde Taksim - Kalyoncu Kulluğun
da Beyottu - Hamamda S. Banınak
yan - Haııkoyde Yeni Türkiye - Ka
sımpapda Yeni Turan ecnuelcri. 

• 
SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

NAŞlT - ERTUGRUL SADİ 
Şehıadehaşı TURAN Tiyatrotunda 
Bu gece saat 20.30 da TAS PARÇASI 

ve KOMEDİ. Yakmda: Baba. Her tarafa 
tramvay. Telefon 22127. 

• ŞEHiR TiYATROSUNDA 
25 Birınciteıırin cuma günü alcşamı saat 
20 de Ölçüye ölı;U - 26 cumartesi gün
düz saat 15 de çocuklara. 26 cumarteai 
aksamı saat 20 de Yarasa. 27 paı:ar aün
cluz aaat 10 da çocuklara. 27 puar gıin
düz saat 15 de Yarasa. 27 Puar akpmı 
ıaat 20 de Yaran. • 
TEPEBAŞI BELEDiYE GARDENBAR 
Kıtlık salonu açıldı. Her akfam mQzik. 

dana, varyete nurnaralarL Kabare ncfiı 
alakart ve tabldot yemekler eb•en fiıt· 
lar. Pazar rünleri 17,30 da ça7lı dana. 
varyete, çay komple 75 lturuı. 

• PRANSIZ TİYATROSUNDA 
S0REYYA OPEllETI 

Bu akıam 20,30 da 
EMlR SEViYOR 
Operet 3 perde 

Yakında: Bay • :Bayan. Yazanlar: Mah
mut Yeıari ve Necdet Rüıtii. Müzik : 

Hocanın makaaaı: o kıymettar yU
süğü parmağına taktıktan sonra, Na
suh Pasazade Hüseyin Paşanm lrih
yası, (Ş"cytan Bekir) denilen bu bü
eür bacaklı zelri adamı baJmdan sa
vuvennck değildi. Bilakis teklif, ken· 
disine gayet milliyim gelmişti. tiride 
birde kendisine engel olmak iAtiyen 
Sadrazam Kara Mustafa Papyı bir 
hamlede tepcleyivenneği. elbette ar
.zu ederdi. Fakat mesele, mühimdi. 
Sabiye sıbyana muska vermeğe, kör
pecik bakirelerle, tazecik gelinlerin 
önünde diz çöküp esneye es
neye, gerine gerine nefes etmeğe 
benzemezdi. Filhakika, şunun ıura-
11ına bir dolap kurmuıtu. Tıbr tıkır 
dönen bu dolabın ıuyu, nereden ge
lip nereye gidiyor i diye soran yoktu. 
llu arada da auya sabuna dokunul
madan ktnalar ı;ibi un öğüdüyordu. 
~ncaaak; şimdiye kadar bu derece 
azim bir devlet iıine mildahale edil-

det urftnda da sadrazamı :zaptetmck, 
bu kara ıuratb herifin tafralarına ta· 
bammül eylemek gerek. 

Scıai ve Seyfeddin Asaf. • • Alhıı:ar : Sandu - Sihirli Ada. 
• Şıkı İki kalp bir olursa 

Arkası \Par • ipek ı Altın Ziaclr. 

Burün limanımrzdaıı gidecek vapurlar: 
~ 

9,- Bartm Mudanyaya 
9,- Ayten İzmite 

1 ı .- :1nönU Mersine 

FEVKA.LA.DE KONGRE 
Kasımpaşa Spor Birliğinden: 
Umumt kongrenin fevkalade ola

rak toplanması 27-10-935 pazar gU
nil saat 10 da olarak kararlaştml· 
mıştır. O gün Birlikte kayıtlı bütün 
üyelerin bul®maları. 

• T. I. C. !. Atletizm Federasyo-
nundan: 

VI Balkan oyunlan için milli takı· 
ma acçihni! olan Atletlerin Atletizm 
Federasyonu bürosuna müracaat et· 
meleri. 

ÖL() M 
Trabzon eşrafından Hacı Arif Ağa 

Zade merhum Bahaeddinin kızı mü
tekait binbaşı merhum Mustafantn 
karısı lstanbul pul direktörü Zeyne
labidin Ak!8m gazetesi muharrirle· 
rinden Hüseyin Avninin teyzeleri 
Bayan Naciye dün vefat etmiştir. Ce· 
nazesi bugün saat 11 raddelerinde 
Şehzadt.başı civanndaki Kemal Paşa 
mahallesi Mektep sokağında 30 nu
maralı evinden .kaldırılarak Fatih ca
miinde namazı kıhnarak Edirnekapı· 
daki aile kabristanına defnedilecek-
tir. Allah rahmet eylesin. 

ÖLUM 
Hatırlı tüccarlardan Bay Abdulla

hın zevcesi, ve merhum Bay llyas za
de Bay Receb'in kaym valdeıi Bayan 
Nimet evvelki gUn vefat etmiştir. Ce
nazesi bugün saat 10 da Krzıltoprak
daki evinden kaldrrılarak Eyilp Sul
tan camiinde namazı ktlmarak aile 
makberesine defnedilecektir. 

ArtrtABELLA·JEArt CiABlrt 
tarafından emsalsiz bir •rette temsil ·ye önümüzdeki 

Paıartesi günG matinelerden itibaren 

SUMER SiNEMASINDA 
\ göaterilmete baflanacak olan 

BÜYÜK iHTiLAL 
( Bandera ) 

büyük filmi hakkında yaulacak tenkitlerle ıeyircilerin 
takdir ye ıitayı,lan tatabuk edecektir. 

Bu film, 'Paris'in 3 büyük ısinemaunda birden gösterilmektedir. 

~ 1111111 il il l l l l llHUHHllll lllflll l IHI 111111111t1111111111111111111ti111111111111 

~BU AKŞAM SARAY Sinemasındat 
i ALEXAnDRE DUMAS'nın mefhur Romanı 1 - ~ = ~ 

ı Monte Kristo ----------------------

Fransızca aözlU 
Oynıyanlar: 

9ahuerlnln ilk iraesl 

ELiSA LANDi • 
ROBERT DONAT -

1 ~ bS;th:·H~~·s·te;;d;~ 1 
E Paramount jurnalde: Adua'nm ltalyanlar tarafından ubtı, 1 
5 Yumanbtanchı Krallıtın rejimi hareketleri yenire f' 
-ıı11ııııııııııııııııııııııııııııtıı11111111111111Jlllllllllllllllllllllllllll~ 

MART HA 
EGGERTH 

• 
J E A rt 

KIEPURA 
~EVGiNiN 

SE -sı 
Sinemasında Senenin en ru,.eı filml 
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[ iCMAL 
Fransanın iç Emniyeti için 

Mühim Kararlar Alındı 
Cumhuriyet fekll ile millkt tamami,et 
••eıhlilcle 911 ... n teşekklller daidtlacak 

Paril, 24 A.A - Reamt gazete, evvelce yetkeli makamlara 
bildirilmiyen toplantı, alay ve sokakta yapılan gösterileri yasak 
eden bir kararname y&ymJftlr. Bu gibi gösterileri tertip edecek 
olanlar, İlim ve adralerini ve gösterilerin ne fekilde cereyan ede
ceğini bildirmek zorunda olacaklardır. Yetkeli makamlar, genel 
nizamı kanftınnalDll muhtemel gördükleri toplantı ve gösterile
ri yaak edebileceklerdir. Muuniyet kiğıtlanm eksik ve yanbf 
olarak dolduranlarla imi a1mmaın1f, yahut yuak edilmif gösteri
lere iftirak edenlerin hapis ve para cezama çarpdacağnu bildir
mektedir. Sillh tqıyan her gölterici 3 ay ile 2 1ene arumda de
~ hapis cezama çarpılacaktır. Kararnameye göre, hükUme -
tin cumuriyet tekille mülld tamamiyeti aleyhinde faaliyet göa • 
teren tqekldlller, sivil mabkeme tarafmdan da~acaktır. Ka -
ramame bu hususta birçok tedbirler ve bu teteıdc\nere aid bina
lann kapatılmasmı taaarlamaktadtt. 

Kararnameden evvel yayılmq olan bu raporun itaret ettiğine 
göre, bu kararname, gayri kanmıi ~erin.~ tes
ri etmek ve hakyerlerine maddi tedbirler yetkilini vermek erge
aile yapılmıştır. 

italyanlar İngiliz Bakanı 
Hoare'n Nutkunu Beğendi 

Rome, 24 (.(.A) - Yırı resmi, 
Ciomala Ditalya pseteei. bqyau
mıda diyor ki: 

"Italya, Cenevre çerçnni içinde, 
Habtt meaeıe.i için adil~e ~ bal 
ıuteti bulunabilir kanaatindedir. Bu 
da, uıdlqmanm dllla tam. daha c. 
Mll'Ule Ye daha akılhcaıma tatbik e
dilmeli ıuretile miimktin olur. Dan. 
ltalya ile Ulualar Sosyetesi aramda 
delil, andlapnuun Italya ile InsUte
re tarafmdaıı bqb, bqka teflir ecli· 
lifindedir ... 

Bu ıuete, lir Ssmuel Houe'un. 
eon cinlerde birtakım laslJis psete
lerinin ilham altında yudddarmdan 
bambatka tanda o1an diJeYmm eami· 
mt edaundan menmmüyetle bebee • 
derek. lnıiliz bakam tarafmclen ft • 
rilen iabatm, yalnu ıtaı,..ıarca de-
lil, aym nmanda Anapuna -·.ı 
llekametleriacı de aevinçle Jwpla • 
nacafmı söylüyor. 

C r-.. ~-ı ~· lnll!ilteftllin .eaevı ~ ~derececıe-
ld ~1 ........ Heire Ue 
birliktir. Bununla bneber, 1MIMmt 
önceki durumlarda lncllblerin aue
mu' olduklannı kaydederek, birfok 
bllkOmetlerin, Iaciliderden tazyik 
16rdtllderlni itiraf eylanif buluaclall
Jannı batır)etmaküdtr. 

ltal,., Hüıtiela w Ulular S... 
,.- tMaf...._.. ....... .Jlı'W 1ıir 
... .... ,. 1--n.... ... • ...... ta, ........ .-...-,........w..-U· 
...... ~ ... itw" ••ld •ifwww ....... ..., ............ .... 
1Iİll - itaba w 1..UtlN -... 
............... h .......... . 

... , ........... 
,,..._. H-., •rsWili 
.,eıll flilMOW ,_1 

Londra, 24 (AA) - ~dra'da 
bir toplantıda llSs elSyliyen Sır Staf
fonl Brtpps. Sir Samael Hoate'm lly 
ininin, lncDU htlkhletinin Habef 
erldnlitl ~ girifmit oldutu mttc.
de'eyi bsraktılm& ipret uydıpu 
aayleml!tlr. 

Sir Stafford Erippe bundan eonra 
pnlan IByleadftir: 

-&. MllllOllni IOD puarhp.m. 
~imden aonra •lacütır. Seçimin o 
lradar ukea ,_.ımam ondandır. Hil
kOmet. o saman yeniden alllbJMunak 
~in yetke dileyecektir. lflbleriıı ba
nu lfirıemifecekl*ini amanm.,, ..... ,....,. ....... ...... ,,,..... ....,,.,. 

Ceneft'e, 24 (A.A) - Romanya, 
ttalny_a dnclerileeek ıiliblara k-onu
:ıa:eu amY>lrıoya l§tını;1t cıuh.11. """'•· 
Bq ....-. ..,....., ...... za ~' 
1et lttirak etmlt oluyor. .. ._.,. .................. 

BerHn. 24 (A.a\) - AJıun hüG
meti, Uluelar S-,eteeinden secrl 
tedbirler mneleli bakJcmda bir ille• 

morandam a1m1fbr 
R.-1 fWenler, Almanyamn bu 

memorandmaa ..-eti cnap hak • 
landa Jalclrir 191 .e,lememelrteclli'ler. 

,~..., ......... 
Cenene, 24 (A.A) - 11 ler Ye 50 

ler kımnitll'~ Si Dkhtrin tarilaiıule 
toptanacaktlr. 

Fransa Da Karşıhk Bekliyor 
Parla, 24 A.A. - l>ıf-encümeni, ttalyanm Libya fsrkunu geri 

çekmesini Laval'.m bir u.zlapna temini yolundaki Çabşmuınm 
bir semeresi olarak tellklri etmiftir. Bndtmen. Lava1 ile mutabık 
kalarak bu hareketin tngilteıe tarafmdan Jtaıyanm h~Yeti: 
aiıı bir delili oluak tellkki.actilmesi ve tngiltereain Akdenizdeki 
rııomau ............ izhar etmiftir. 

Yunani n 
Kabinenin 
Mevkii 

Atin&, 24 (Tan'm INsml 
telgrafı) - HikGmet kaynakla
rından verilip bugtin bazı pn -
telerde inti.far eden baberlae 
göre hükOmetin parlimmtıodllki 
mevkii 1cralm memleket idBe • 
öl ~e bagtinkü kabineye wr
muiae mini olmıyacak derece -
de kunetlemni.fdr. 

HWdmet, yaptılı pıogmna 
gtire idari ademi merkaiyet mu 
ltinü tema etmek için Yamnia • 
tam yedi genoy valiliğe öç Iİriilt
takil villyete tabim.etmeii ka
rarlaftınmttlr. 

Baki Bafbalran Çaldaris kral
lık lehinde.,..,. ... w:nnek ise 
re cumartesi glnfi llOfa ,,.._.. .a.ı ,.....la m.r- wrmifler • 
adasının tUrUl febirlerine gide • ılir. 
cektir. • , ~tiler 
K..lı kartıı.-. -- Am.. 24 (özel) - Guete .. 
Athıa, %4 (Tan'm mı.t'tel. lef, muhtelif ~partile -

- Yanımi.ıandaki Be· ri liderlerinin Y~ iç ırafı) ı.: .. u~ -ı--.-ı. · .._ __ .__,__1.ı.- d 
tediye reialeri ıı.ruuti• "'a-aa-a- aıyasaama ..... ~· uru 
kralı Yunaniltana dlndilğü a- mu mU~ brarlqtınbk -
man pulak bir karfdama _.. lmm ~. 

ilk Hareket 
İtalyanlardan 
Bekleniyor 
Londra, 24 (A.A) - Siyual çe -

nnler, Akdeni&deki lnıilis harp P' 
ınileriılin ıeri ıeldlmcıi huıuaunda 
sok btl,Uk bir ketumiyet 1nuhafua 
etmektedirler. Maamafih, lngiltere'
nin (Hood) ve (Renow) harp Jmıva
zörlCrinl .ıeri sekmek •&elinde bulun 
dutu batır'-tılınaktadır. 

lnrütere, !U noktalan J6Z 6nllnde 
tutarak fimdilik bir karar ~ermemif
tir: 

ı - Seçimlerin arifesinde, &)'TI! 
partilerine lncllb lltlkGmetini ltalya
ya mllaYİ bir durum almakla ittibam 
etmek fınatmı •el'llMlllMk. 

2 - ilk banwl hareketi yapmak 
fa.Betini lluolini'ye blrılrmak. 

T....,_.ı.lri ,,.,,,,_ -.. .... ,.~ 
R-.; 14 (A.A) - Tl'lllllaı'Mi 

Wrm-1 ..... IN• ....... b ... 
~ lqilia .... ...... 
lVA Sir E.-ic lh F _,_ 

~~ -...t ...-, T..W• MIW-
ımıf • ...................... ,., 
~.., ........ - Mlili ol.ak ..wa 
.a ıllaı tiı. ....................... ...,... 
.kHNilleı' i 1 ''J g iwiae, Ü• • ·•.wı..m. ................ 
n • .. 2 ı•hıtlia. 

u.ı.,'°' 
Londra, 24 (A.A) - Trablus'dan 

bir fnb alker plrmek huaasundaki 
ltalyan lraran, bir ampnanm •nu· 
cudur. 

lacllbler, (Hood) Ye (Renown) 
mbblanna mukabil bir lınnYet ad
dettikleri bu iki Italyan fırkamus. 
ım ~üilmeaini iatemitlerdl. 

Italya, bu iki harp ıaniainin. vOk
tek tonajda oldukJarmdan aevldllcey
tl bir kıymet tapmadtldanm Ye Ak· 
deniadeki I:ıcilis deniz lnrnetlerinin 
birsak yardımcı sendYe malik oldu
tunu aöylemitti. 

H..,._p.U..ler ..... 
T....,_,.Wmo•• 

Londra, 24 (A.A) - Daily Teleı
raf pntni diplolll&tik aytannm bil
dirdiiine eöre, Italyanm Trabluı sı • 
nmndltl çelaneie hazır bulundufu 
fırka, ltalya'ya ı&nderilmiyecek, fa
kat ihtiyat kuneti olarak Trablua'da 
ı..ıacaktır. 

yeni t•ltlifler ~,, 
Londra, 24 (A.A) - Dltifleri Ba

anlılt. Hallet maelealaln kotanı
- hunaanda Munolbd'den yeni 
teklifler almam11tır. 

,., -•su paerec.n n• dt, ... ıa., !' 
JtAtis. 24 (A.A) -ltaJya'abı TraJ>.; 

lua'du bir tlmen ukeri _.er1 selıme
al Paria haemms memnun etmiftir. 

Petit ~en diyor iri: 
cBu harekete karplık. lnciltere ele 

!ipJaab anayurd filosunun en önem
li pa~naduı buılannı ıeriye sek
ınekle mukabele edecektir. Blyhce 
Afrika 1&Y&f11U 90Duna erdirmek p • 
relerini daha pratik bir ıurette arq
tınnak imlrtm buıl olacaktır . 

lnciliz bilktlmetf, bu baw.ld mu.. 
nkerelerin Cennre alamnda kalma -
llDI m•rla dilediliftden, bant puar• 
hklan tttebblllGnün .,. edilecek 
Betler Komitesine haftle ed"mlli 
m6mklind0r .,. 

Journat diyor ki: 
•la.17a'- ........... 1 ıa,..t --

...., _ ........ ,,. •• i ........ 
tlw. a. -•••........ •Sn ı 
Wr ...... lliıı.• 

Echo de Paria'de Pertinu da ti>'· 
le yanyor: 

•Puia"in llltltriae 11JJWl olarak, 
ltal,a. lhen kanılnua lııapawılc 
ihtimaline ka'fl \tuydup eadlplere 
tercümaa olan tebdidlerini Jaaflflet• 
ıalttiı, bunala beraber. mftaakent 
&1118Jderini de um ....... Wrr, Ay
ni sammda, ahıalar ..,n..wn '°" 
ehil .ciylemeJde mtlkellef olcluiu da 
mautuJawnak ıerektir. ileler .Jd Ha 
bq imparatoru kendiliilndcn bq tl
ain. • 

Oea.re diJW ki: 
........ JPraa'nm Vatilml blyilk 

elçiaine bir takım teUdnlerde balan
lllUf Ye bunJar, ~ tuafmdma Parile 
ondan da Londraya bthHrllmiftlr. 
lnciltere'~ ltalyaya Habefietanda 
Jııerhaast bir Jmnet llajlfla,_.R ba• 
lmmnclan, andlqm1ftlll tatWld ıı.. 
IUllda &ISrmelrte oNuju llclOkltt, 
aon Uç. dirt pm ~e daJdat
tır. 

La ... a pu .. u\ Maınl 1. Ha· 
••ılıt ~, •• 1 

_ ...... . 

,.... ~--. ..... 1 
.......... 1 .......... . 

. .., ....... 11 ..... Aamk, Ha-

......... kııım W.•ı•I • Wlli
• laaaftw ıl._.relı. ....... 
.w.ı J ıl .... 1 =· ..,,... 
..... d+ ....... ,, .... ,,.,,.,..... ....... 

Amaterdam, 24 (AA) - 'Dd Ho • 
landa desds W.paa7M1t Welanenk 
Hiadiı' ·- ct"8cek olan tecim ıe
milerinin Napo1i yerine pmctnl1r Mu· 
IDyaya ............. bnrlaftn'lml -
tardır. 

Hfllıti fW ,__.. 
.ıp.; ... 7911. 

Mana,.. '24 (A.A) - ......... 
nm J'eni Par1s 4sW 81at1e Geta Vo-

Grrand-DQ 
ALEKSANoR·ın 

H~'r~~...,~..-~~~ 

No. 14 Çnirea: M. Rasim OZGEN 

Biz Sarayda Dansederken Amele 
Grev Y apıgor Ve Uzak 

Şarkta Bulutlar Toplanı.11ordu 

FMlcl Niltela',..,. t.H•ıoiis ... , aıi..ı 

imparator, ~ aalattaiı -- ki ile Alia, •-sMf 1awdamnm mr 
man paaditk AJ.W sa-.,. ~ çarla ~etiai temsil ettiler. Alie 
dl : ı~ bmaftınyordu. Nikiye ıelince: 

- Serket JCafkaalı, ba faatp un- maht-.eın elbiaclerinin altında ıöze 
dro hatamı uladı, l)ole mil batacak kadar ~tlk lrahyordu. Su-

Niki taıdik etti: ftfCnin en muvaffakıyetli lima1an ı 
_ Eftt, amca Aleksi, andro ne- Ella (Grandutee Elizabet) ile pren-. 

damet etti. tea Zeasid Yuaupof oldu. Vaktile 
- Jyi,. tyi. itte iyi bir uv.dia. rençllk bWerimi yakut bu iki dilbe· 

Ona aöy:le. Uç ıene. ınelJd o aJrha re baktıkça içimin burkuldufunu du• 
alaauyacatı hareketini unutnu,a mu Y'IJOl'chan. llepm ruskaya .,ununa 
.afakat ediyorum. Onu bir l&bil am- 1aM1ar llep prema Ymapofla da'*'9 
bafıaı ıeml,e ildnd aUYari ta,uı tim. 
edecelim- Balo, Wlyik bir muvaffakıyet U-

Bu Mnenisa ,umda. imparatonm ..... O, .... llafta. ayni ~kikle, 
kardefi Jorj, Abbu-Tuman da. akli. •• dJaıtHllr ~ Jtoet Alella 
llotoüldetlı bir ubab ıedntisinde :Sa ter-•• ıRn lııoaaimda tekrar. 
bemorajiye yablancb .e mndaı fer
uhlarca uzakta bir klyltl kadınm 
kucaimda tlntlp sitti. imparator al
leainde nr..tea llenlerill bu tısb
cW leli. Ayn! hutaMı 1195 te en 
~ kardefim Alelmi,t, tl8Zde de 
mncuadem Viyapdn Kottaatiae
Ylçi cBtünnOtttl. 

XVll inci Ull' ihti,.-
22 Dauaaani 1903 te bitin len 

Peterabur& laflık 1&reycla duaccti
yordu. Bu tarih batırtmdadır. Çin· 
ktl imparatorluk tarihinde ondan 
.onra bir daha gali balosu ıörünme
.uıe iQlkin kal,,...,,.._ 
....... Pa ... y....,....,. .. 

dutu halde. ....... pım .... 
aoQann yedi ... naı, aysilalarmda • 
aı-ttiren ıalona rlrdlilni ı&'dllibn 
secenin berinden bir ~ .. 
ı~tı. lluea fhalyelaiıdn tinlfor. 
malanada deiifildl1r yolıtu; fabt im
paratorlufa ait biltiin di;er terler 
sin batacak derecede delifildile 
utr&llUftl. Yeni Ye baaumetlrlr bir 
Rua,., Ur&)'ID pncereledMen lpri· 
.,. bakıyordu. 

Baloya seteceklerla lapfederiıü 
tayin eden daveti1e HIClfinl ....... 
~rken silltbmedim: NOd, Jdç el
muea bir ıecedk ailemi* tanlı ma· 
sisi isinde bulanmayı iltlJonlu. 

Xeenya kendine çok faJapa. çok 
ıtlzel iıleınm. " parlak elmamrıa 
dalenmit bir bo~ elbiuai ~ 
mlfti. Ben de, Wr uny dopaam 
kıyafetine ~ Oalade " •· 
kumda altm -- llıt brtallar iflen-
mq altm ft ..... --- bir 
manto. pembe ipek bir slıınkk. ma-
YI ipekten bir JdHot, IUI mqiadea 
9mneler ... 

DaaMdenler, 1a1111nen bir aman 
için keyifleriae pe ._.lmqtı. Ni-

Ba on pUacl wr llatiplm. p 
tuUftlr ld, ...... eeftrlaWD _.... 
riıll kı 15ta& Bls denndrdata .. 
......... "'" ,..., ... uü tarl* ............. ......,.... ..... 

"'-.... .,...,.,... .,....,.,. .. 
..,.. ......... N. ...... ,. _,.,. 

lrar kir olan hlk6met bUe lrarppJ.. 
im lalini almak için bir tCJ yap
mak lilnmuaa ldlaetti. O za..
laarbt,. aum olan General Kuro,. 
kin Aeyadald yerledmid bir teftil 
ııeyabatbıe çdltı. Beldendlif pbi, •· 
mamile nlkbln blr rapor setir4i. O. 
na san. mak tulıta tga1 ettllimla 
mndler kam uttmn meni ola
maamt- Japon ordalu. incftis psetıe 
nmhabitlerlaln bereketli ı.,.uwa.. 
lcrinde ricut bulanlf...,. bir ..,. 
ctunman ketmit- Por-Artur on 
Hne1lk &lr .......,.,. dayanablllr-
mlt n donanm_. Mllra4oya bitin 
llllrlace ..........,..ıs tokat! atım
,. mukte4lrmlt; Pw - Amr ,.._.. 
da .. Jraradal) ayıran Kinju bena
luadaki ~ saptı u.. 
ktnımnq. 

Bu neler kir afab bir adamla 
lllln•lrap altettf, Ben raporu 4ınler• 
km ~',a lriraı fn'eJ p 
..... ıılr ls'8 nporan kaç dak0 bda 
Wtetclfai beaap edifordtnn. 

.....,. btarlren kendi kendime: 
- llaqeret adabr )"efe W.tnn, di

ycriam, Rusya çan lıaldkati bilnw
lılir. 

*•lıııiJCW 
....,., ••nlt,-e 11,.k olflia cicl

di,.ai WWlll ti W - tilUlllt (Jrild 
..._ •• •hııp ....,._n ayn 
Wr :IHl)wde w•ı dlaya 
...... ,.,.. ...... ld: 
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Rakının 
Kötüsü 

Reporlaj 

Sigaranın Ucuz Ve Ve 
Sağlığımıza Dokunuyor 

içkiyi Kullanmasını Bilmigenler de Çok! 

Yeşil Hilal Hiç Olmazsa 
Rakının Sürümünü 

Piyasadaki 
Durdurmalı ! 

Kötü 

Meyh<ınenin içi. cigara du -
manJarının ördüğü bulut altın -
da, sisli bir güz gecesi kadar ka
ranlrktr. Yan ölü, sararmış am· 
pullerden çiğ bir ışık parça par
ça yağlı masaların üstüne dökü
lüyordu. 

Kıranta bir müşteri, küçük bir 
kavun parçasmı ağzına götürür
ıken garsona seslendi: 

- Ne .zıkkım rakr imiş be L 
Ağzımın tavanını yaktı. Değiş
tir şunu ... 

Sonra, kısık sesile, yeni öğren 
diği bir şarkıyı karma karışık 
mırıldanmağa başladı: 
Sarıyerde tanı tığım bir hanını .. 
Yine tenha bir aktam gel, gel a 

canrm •• 
Masa komşusu hatırlattı: 
- Hanım, yok, şimdi bayan 

va.r! .. 
Traşlı buruşuk yüzünü gös -

terdi : 
- Hepsi bir .. Ha hanım el • 

muş, ha bayan .. Biz bayatladık
tan sonra ... 

öteden bir başka yaşlı akşam 
cı, lafa karıştı: 

- Hani, neydi o... Bır şey 
vardı: 
0Açıldı, Tan yeri, ben ~em'idan 

arar gezerim, 
Ağardı rişi ıiyahım civan arar. 

gezerim!,, 
Böyle karşılıklı gençliği ha . 

tırlayış, ikisini de coşturdu he -
men ahbap oldular. Ömer Hay
yam'dan, Nef'i'den,. Fuzuli'den, 
Nedimden gazeller, rübailer baş 
ladı; bu arada sağdan soldan 
sesler geliyor: 

- Mıgırdıç, oğlum, salataya 
sirke getir!.. 

- Pastırma, doğra, şuraya .. 
Eşek pastırması olmasın. Man· 
da etine razıyrz 1 .. 

Garsonlar, ellerinde bir sil -
rü meze tabaklarile masalar cıra 
sında, dört dönüyorlar. 

Ağız eğri, göz şaşı, İtalyan 
~ Habeş harbinden dem vuran -
lar var: 

- Herifler çevirme yapıyor, 
~evirme!.. 

- Ne çevirmesi be? .. 
- Kuzu çevirmesi... Habeş -

ler yaman aşcı imiş ... 
- Bırak şakayı aınma, muha 

re be iyi kızıştı! 
- Ben şehir adlarını, akhm • 

da tutamıyorum. Ual-Ual mı idi. 

neresi idi? İtalyanlar, orasını al- J larmı anlatrr. Sıra ile hepsi birer 
mı~lar. birer kendi marifetlerini ortaya 

Otede bir başka grup, sözde dökerler. 
bir eğlence gecesini anlatıyor • Yaşlı bir garson. genç bir 
lar: müşteri ile hesap başına otur· 

- Kapıyı şöyle bir aralayıp muş, çekişiyordu. 
iceri girdim: Pakize, Melahat, Bir aralık garson, iş tokata, 
Canan, hepsı orada ..• Gülboy ha silleye binince çekildi. Kendi 
vasma kalkmışlar. Beni görün • kendine söyleniyordu: 
ce, çalyaka edip karga tulumba, - İki paralık rakı ile dört 
masanın başına geçirdiler. Zati, yüz dirhem keyif çatılmaz ki ... 
ben zom olmuşum. Yandan çark Sonu böyle olur işte ... 
lı vapur gibiyim. Orsabaca yüriı Pençe pençe krzartılarla ihti -
yor~m. Orada da başladık çak • yar garsonun suratı, kırk yıl fı~ 
maga .. Gel git, büsbütün olduk. çıda kalmış şarap tortusuna dön 
Kapta_n köprüsüne çıkıp: müştü: 

- Istoper t dedik amma, ki - - Ne varı ne oldu? diye sor • 
me dinletirsin... Sabaha karsr dum. 
gözümü açtım ki, vapur kam,ı:ıra Anlattı: 
~ı gibi daracık bir yerdeyim. Me - Her akşamki müşterimiz -
gerse, masanın altına düşmü. dir. Gelir, rakı ister. Götürürüz: 
şüm. Ahbaplar bizi bıraktp oda- 45 derece rakıyı _eahah bulur, 
larına çeıttımışıcr.. Kcnaroa, ıto- ·aı.ıs.aıua raıa yoK mur a., ......... 
şede iki tek bulup yuvar!ama - rar. 
sam, işim işti. Çalkama rakı, hani şu 43 dere 

Saatler ilerledikçe meyhaQ.e'- celik ... incir rakısı mıdır, talaş 
nin iç durumu da değişiyor. 7 rakısı mıdır, içinde değiliz ki, 
ile 7 ,5 araimda, ayaküstü birkac 
"tek,, atmağa gelen akşamcı : 
lar ... 8 de, bellibaşh müşteriler .. 
Ondan sonra da, gelişigüzel, 
meyhane meyhane dolaşıp en so 
nunda postu bir yere serenler ... 
Bu bellibaşlı müşteriler, içeri 
girince, garsonları bir telaştır a
lıyor: 

- Galip Bay geldi!.. Galıp 
Bay ..• 

Tezgah başından patronun se 
sı: 

- Bayımm bastonunu al, Pa· 
nayot ... 

Böyle elden ayaktan karşıla • 
nabilmek için, en aşağı, bir otu
ruşta yarım kilo rakı . devirmek 
lazım ... Öyle kadehi süzer gibi 
damla damla içenlere meyhane
lerde pek iltifat edilmez. 

İçkici müşteriyi garsonlar gö
zünün bakışından. adımını atr • 
şından anlarlar.En kerrüferli me 
zeler, onlara gelir: Sahanda yu
:mıırta peynirli, siyah havyar, 
balık yumurtası, istakoz salata· 
SI ... 

Saz ve söz ehli olanların da 
meyhanelerde itibarları vardır: 
gelip geçici müşteriler gidip te 
meyhaneden el ayak çekildik • 
ten sonra, birkaç masa birleştiri 
lerek hep bir araya gelinir. Biri
si, tatlı tatlı fıkra anlatır öteki 
nehaventten gazele başlar, bir 
başkası, eski ç;apkmlrk macera -

bilelim ... Şişeyi diker, bir şişe 
daha arar. Onu da yuvarladı mı, 
gelsin kavga, gelsin maraza ... 

Ucuz rakının sarhoşluğu da 
böyle tatsız olur. Gel gelelim, 
müşterilere bunu anlatamıyo· 
ruz. 

Eskiden, herkes. iyi rakı arar 
dı. (50) derecelik rakı., az içilir· 
se, insana dokunmaz. Fazlalık 
iştah verir. Rakının derecesi in 
dikçe; içinde karışık şeyler ço -
ğahr. Şişede durduğu gibi dur -
mamağa başlar. Kafaya vurur, 
yüreğe. böbreğe dokunur. Bu • 
lantı yapar, baş ağrısı verir. Da 
ha nelerim var, nelerim ... 

Şimdiki müşteriler, az para ve 
relim, çok rakı içelim, güzel kef 
olalım diyorlar. Bunların üçü 
bir arada olmaz. 

ihtiyar garson, bir cigara yak 
tr, belli ki, içinin bütün dertleri
ni bu gece boşaltmak istiyordu: 

- Ah, bayım, dedi, nerde o 
eski kayık dtizleri, o barut gibi 
dumanı üstünde fertikler... iç 
iç, sabahlara kadar, sil ağzını, 
git işinin başına .. 

Şimdi de iyi rakı yok değil. 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Tansiyon merala 
En son moda hastalık, aslan gibi 

delikanlılardan tutunuz da en yaşlı
larına kadar herkeste bir tansiyon 
merakıdır gidiyor. Seksen ya§ındaki 
koca bayan bile: 

- Oğlum ... Bir §eyim yok ama, şu 
tansiyonumu öl~üversene ... 

Diye kolunu uzatıyor. Bu i~i ince
lemiş olduklarını sanan bilgiçler de 
var: 

- Doktor, sizin tansiyon aletiniz 
hangi markadan? .• 

Diye derin sorgular soruyorlar. 
Doğrusunu isterseniz, hangi mar

kadan olursa olsun, tansiyon aletleri
nin hiçbiri gerçekten tansiyonu gös
teremiyor. Bunu fiziyoloji hocaları
nın hocası Richet, koskoca ilimler 
akademisinde söylemişti. Birkaç ay 
oluyor, onun söylediğini frenk gaze
tesinde okuduğum vakit Tan'da oku
yucularıma haber vermiştim. 

Ancak, aletler tam doğrusunµ gös
terı:neseler de herkesteki merak kay
bolmuyor . .Zaten tansiyonu ölçmek 
hekimlerin, kendi işleri için de kesin 
bir ihtiyaçtır. Bu zamanın hekimli
ğinde, herhangi bir hastalıkta, tansi
yon ölçülmeyince muayene tamam 
saydamıyor. Fakat, bunu düşünmek 
lüzumunu hastalar hekimlere bırak
salar, işleri da~a iyi gidecek sanıyo
rum. 

Çünkü, aletin gösterdiği tansiyon 
sayısını öğrenmekle is bitmez. Vakıa 
herkes bilir ki, alet e~ yüksek sayıyı 
13 ile 15 arasında, en az tansiyonu 
da 8 ile 9 arasında gösterirse tansi
yon iyi sayılır. Fakat bu hiç te kc-
sin değildir. Tansiyon erkeklerde ka
dınlardakinden biraz fazladır. Sonta 
da iyi sayılan tansiyon yalnız genç
ler içindir. Yaşlı adamlarda tansiyon 
daha yüksek olduğu halde bunu bir 
hastahk saymak doğru olamaz. · 

Daha sonra da, bu işin en önemli 
tarafı olarak, unutmamalıdrr ki, tan
siyon - daha bir hastalık sayılma
dan - vakit vakit .artabilir. Mesela 
~azım zamanı tansiyon arttığı gibi 
ınsan zorlu, fazla kuvvet sarfettiren 
bir iş gördüğü vakit, herhangi bir 
ş~.yde~ heyecana geldiği vakit yine 
yukselır. Bayanların sayılı günlerin
de de tansiyon ziyadeleşir. Onun için 
tansiyonu kesin olarak su kadardır 
demeden önce, onu ayn iyrı zaman
larda birkaç defa ölsmek lazımdır. 

Ayrr ayrı zamanlarda başka baska 
hekimlere gidenlerin tansiyonları de
recesi başka başka çıkması da bundan 
ileri gelir. 

• • Lokman Hekim 

50 derece rakıların hepsi iyi ... 
Amma, kimse icmez oldu bun .. 
lan .. Ucuz rakı~ Ucuz rakı.. Al 
sana ucuz rakıyr ... Biz eskiden 
bu meyhanede, her gece beş yiız 
şişe birinci nevi rakı satardık. 

Şimdi de yine o kadar rala gi
diyor. Amma, bunun iki yüz şi
şesi, 45 derecelik1 yüz elli şişesi 
kırk üç derecelik rakı.. Geriye 
ne kaldı? Elli şişe ... Demek, ko· 
ca meyhanede en ala rakıdan an 
cak elli şişe gidiyor!,, 

Meyhanecinin anlattıkları bu
rada bitti. Tanınmış bir tekerle
me vardı: Birinden şahit istemiş 
ler, meyhaneci ile bozacıyı gös -
termiş, derler. 

Amma, bu bahiste, bir meyha 
necinin sözünü pek yabana at • 
mamalıdır. 

Halkın. ucuzluğuna tamah e
derek kötü rakılara düşmesi; 
ırkımız için yarın önüne geçile
miyecek bir tehlike doğurabil • 
mek istidadındadır. Burada, ye
şil hilalcilere, bir vazife düşü • 
yor: mademki akşamcıhkla için
de bulundukları şartlar altında 
ciddi bir savaş açmak kabil ol • 
muyor. Hic olmazsa, akşamcıla
rı. az içmeğe teşvik ederek kötü 
rakıların piyasada sürümünü a -
zaltmak çaresine bakmalıdır. 

Sigaranın ucuzu, insanr niha· 
yet öksürtür ve en çok tıknefes 
eder. fakat rakının kötüsü, öldü
rür, öldürmese de süründürür. 

Bundan sekiz yıl kadar önce 
rahmetli Ahmet Rasimle bir mü 
lakat yapmıştım. 

Değerli üstadı, araya araya 
Kadıköyünde Papasın bağında 
buldum. Kızarmış bir hindiyi 
meze yapmış, tatlı tatlı içiyor -
du: 

- Üstadım, rakıyı nasıl içme
li? Diye sordum: 

Verdiği cevabı hiç unutmam: 
- Oğlum. rakı kadehe konu

lur, fakat kadehle içilmez. 
- Ya nasil içilir üstat? 
- Yudum yudum içilir, oğ • 

1um .. Yudum yudum içilir. 
Halkımıza rakının iyjsini, yu

dum yudum içirmenin çaresine 
bakmalıyız. - Salahaddin GON 
GöR 

--~ ~ 

IHIKAY:-- Doris'in Gelişi ... J 
15 lkincikônun 1933, Pari.ı 

Şu Amerikalılar ne saf insanlar! 
Fennin harikalarını başardıkları, te
kamülün - maddi tekamülün - en 
son noktasına vardıkları halde ~ocuk 
ruhlu, saf ve safdil k a 1 m t s I a r. 
Champs-Elysces kahvelerinin -birinin 
genis taraçasındcı. oturuyoruz. Ya
nımda Doris var. Doris: Kıvır kıvır 
sarı saçlı, sülün vücutlu, her zaman 
ve her ;ıeye hayretle bakan yeşil göz
lü bir Amerikan kızı. Doris beni se
viyor. Dah.a dogrusu sevdiğini söylü
yor. Ben Doris'i · sevmiyorum. Ona 
oJan bağım, çok güzel bir Amerikalı 
ile münasebet peyda etmenin guru
rundan başka bir şey değildir. Istan
bula. döndüğüm zaman Doris'in fo. 
toğrafıru arkadaşlara gösterip: "Bu 
kız beni çıldırasıya seviyordu" diye 
böbürlenerek Doris'in bir milyoner 
km olduğunu da tabii ilave edeceğim. 

Doris şarklılrğıma bayılır ve bana 
"Istanbul prensi'' der. 1 ürkiye ve Is
tanbul hakkında hiçbir fikri yoktur. 
Daha doğrusu Loti, Farrere ve The
ophile Gautier süzmesi klişe ve ba
yat bir malumatı vardır. Birkaç kere 
doğru yola götürmek istpdim. Bak
tım, hoşlanmıyor. Hayalinde büyült
tüğü kll§e TUrkiyesinden bir türlü 
vazgeçemiyor. 

Doris, pek sevdiği Alexandre kok
.teyini dikiverdi ve: 

- Ah 1 Şu aizin tstanbulunuza bir 
gelebilsem, dedi. 

pP.-02.l/aPJJ>fi~Wıt.· Rı>.stş .. Y.e ~~: 
venin içinde göremediğim için bu ih
timali düşünmedim bile, ve dedim 
ki: 

- Evet, ruhum, bir gelebilsen! Se
ni Altınboynuzda altı çifte kayık 
i~inde gezdirir, Boğaziçinin mavi su
larına bakan bahçelerin havuzlan ba
şında gül tatlısı yediririm. Saraylara, 
!haremlere girtriz. Boğaziçindeki 
mermer sarayımızm bin bir salonla
rından birinde seni misafir eder, em .. 
rine on iki cariye veririm. Istanbu· 
lun be§ bin minaresini, iki bin kub· 
besini, lale bahçelerini, zümrüt gibi 
berrak denizini, tırıl §ınl akan beyaz 
çeşmelerini görür, tatlı, ılık havası
nı dolduran rayihaları koklarsın. 

Bunları dedim ve kahkaha ile gül
meğe hazırlanarak Doris'in yüzüne 
baktım. O, hayran gözlerini bana 

YAZAN : 
(Hatıra defterimden) 

doğru çevirmiş, bin bir gece masalı 
dinler gibi beni dinliyor ve inaruvor• 
du. 

15 llkteşrin 1934, lstanbul: 
lnce, fakat günlerdenberi durma

yan bir yağmur §ehri bir bataklığa 
çevirdi. Gökyüzü, deniz, kur:'!un ren• 
gine büründüler. Ne kasvetli, ne ka
anhk günler geçiyor. Farisi dü§ünii
yorum. !çimde oranın ı§tğına, zev~
ne doğru büyük bfr hasret var. Kapı 
çalınıyor. Evimizin paslı, eski çıngt• 
rağı. Evde kimse yok. iniyor, kapı· 
yı a~yor ve hayretimden ~ekiz adım 
geriye fırlıyorum. 

- Bonjur dcarling, işte ben gel· 
dim. 

Karşımda, elinde küçük bir bavul, 
ipek çorapları dizlere kadar çamuu 
bulanmış. hayretimi kahkahalarla 
karşılıyan Doris var. Beynimden "'il• 
rulmuşa döndüm. 

Nefes almasına bile meydan bırak
madan iki elini de yakaladım ve göz
lerinin içine bakarak dedim ki: 

- Doris l Ruhum, eğer Istanbulun 
Altınboynuzunda altı çifte kayık için
de gezmeğe, eğer Boğaziçinin mavi 
sularına bakan bahçelerinin havuzla• 
rı başında giil tathsı yemeğe, eğer 
saraylara, haremlere girmeğe, eğer 
mermer sarayrmızrn bin bir salonla
rından birinde on iki cariyeye hiik· 
mederek aklınca bir §ark sultam ol• 
m~~ eldinsc hem DrJterjye~JliUı.17"1""'" 
durulan şark masallandır. Ben se• 
nin inanacağını hiç ummadı~'ltn için 
bu klasik fanteziye kapıldım. Halbu
ki burada tarihinden kalma güzel 
eserlerden başka her eski maddeyi 
Halicin ve Boğazın sularına gömmüş 
bir inkılap vardır. Sen o bin bir gece
yi ancak silik bir çıkartma halinde 
Istanbul eıularrnın dibinde görebilir
sin. Paris yalanını Tiirk hakikatine 
tercih ediyorsan geriye dön. Türi: 
hakikatini Paris yalanma tercih edi
yorsan burada kal? 

Cevap olarak dizlerime dturdu v• 
boynuma .sarıldı. 

• Uç sene sonra, Parısc oonmegc:; 
mecbur olduğu gün, hıçkıra hı~kıra 
ağlamıştı. Eminim ki benden ziyade 
yeni Türkiyeden ayrıldığı için. 

POLiS 

Bir Kadını Eşinden Ayır
dılar· Ve Tecavüz Ettiler 

Dün öğle üzeri Edirnekapıda sur 
haricinde bir tecavüz vak'ası olmuş
tur. 

Nuri isminde bir genç. yanma al
dığı bir kadınla Beylerbeyi gazinosu 
civarında gezmeğe başlamış, bu sıra
da önlerine üç kişi çıkmıştır. Bu üç 
kafadar, kadına tecavüze başlamışlar 
ve hatta kızarak Nurinin de kulağım 
kesmişlerdir. Yapdan tahkikat ve sı
kı izlemeler sonunda bu üç yol kesici 
mütecaviz tutulmuş. bunların Ismail, 
Cevdet ve Hüseyin adlarındaki mü· 
seccel yankesiciler oldukları anla~ıl
mıştır. 

Suçlular, dün adliyeye verilmişler
dir. Nuri tedavi altına alınmıştır. 

• Bundan iki ay önce yeni kapı· 
dan Şükrünün sandalıylc denize açı
lan Eskişehir uçak okulu talebelerin
den Sabahaddin, Vefa lisesinden Şe
bab ve arkadaşları Asım ile Alinin 
sağlıkları hakkında henüz hiçbir ma
lfımat elde edilememiştir. Biçare ço
cukların aylardanberi kayboluşlarına 

göre, bir kazaya kurban gittikleri ve 
boğuldukları tahmin edilmektedir. 
Maamafih, polis inceleme ve izleme
lerini sürdürmektedir. 

• Sayrm günü, bekçi tarafından 
dışarıda yakalandığı yazılan Küçük -
pazarda tesviyeci sokağında 25 nu
maralı evde oturan Mehmeclin dışarı 
çıkmadığı anlaşılmaktadır. 

Yapılan tahkikata göre, Mehmet 
gazete alırken bekçi Ismail kapıya 
gelmiş ve Mehmedi iseri itmek iste
mi§tir. Bu sırada hem Mehmet, hem 

1 

de lsmail yere düşmüştür. 
• Dün istiklal caddesinde bir ot~ 

mobil kazası olmuş. 1898 numaralı 
Ismailin idare ettiği otomobil Agav• 
ni adında birisine çarpmı tır. Baca • 
ğından yaralanan Agavni hastaney~ 
kaldmlmı§, şoför tutulmustur. 

• Küçükmustafa Paşada Bostan 
sokağında 11 numaralı evde oturan 
2 yaşlarında ismet. kapının önünde 
oynarken tuğla yüklü bir arabanın 
tekerlekleri arasında kalmıştır. Ara• 
bacr tutulmuş, yaralı çocuk hastane' 
ye göndel'ilmiştir. 

• Ayvamıarayda Molla Aşkr ma• 
hallesinde oturan Sürmeneli Lfıtfinin 
kaçak hayvan kestiği haber alınmıl 
ve evinde bir arama yapılmıştır. A " 
raştırma sırasına 30 kilo elana eti gö
rülerek müsadere edilmiştir. 

• Kocamustafa Paşada Uzunca o• 
va sokağında 43 numaralı evde otu
ran Zarifi, su ta~ırken ayağı kayı:oı~ 
ve merdivenden yuvarlanmıştu. 

lki buçuk aylık çocuğu olan kadı• 
nın kaybettiği kan ve çektiği sancılar 
§Üpheli görülerek Ermeni hastanesi• 
ne kaldırılmıştır, Çocuk, düşmemiş • 
tir. 

• Fatihte, Talip ve Mahmut ismin .. 
de iki şa hts, Siirtli Abdullah oğlıJ 
Mahmutla kavga etmi!!ler ve bunlar• 
dan Taliple Mahmut. öteki Mahmu• 
dun üzerine hiicum ederek tabanca 
kabzasiylc kendisini ağır surette ya· 
ralamışlardır. 

Yarah Mahmut. Cerrahpaşa hasta· 
nesine kaldırılmı. or. 
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Zecri l'.edbirlerin Tatbiki Husui;unun Te-
Da..k:ik:< ._ bitine Şimdiden· Karar Vecilmiş 

"' . _ OlduğLiı Hemen Hemen Muhakkak Gibidir 
ilk

0

Ü~-~~ÔÜ~~----T~~:i~---&;;Te"i;,:ji;,.' 
~nkarad~ Topla_ndı, Seçilen Dışbakan~ı ita lyaya Karşı Zecri Tedbirler Bırakıhyor 
~l, .. ~~.?!~!~b~1~}v!•~ç•~Y~•~d~~1~.~ · Almacak Tedbirlerde Üç Delet Arasmda 
ffe~~i0~:"~:~~~~:;~{~;;bfi~:~;~ /~b~kanınm Durumu.muzu izah Etti Veni Müzakereler Başladı 
..\~~1!· Kongrede Kamutay Başkanı s Belgrad, 24 A.A. - Cl enevreden Cenevre konu§malarına lngilte • 
ln~ ~lhalik Rcnda, Başbakan İsmet öyl evz• An karaya dönmekte olıı.n Türkiye renin göıterdiği ilgi hakkında 10 • 

S onu, Sağlık Bakanı Doktor Refik Drt Bakana Tevfik Rüıt•i Aras bu rulan auale cevaben Tevfik Rüıtü 
'·cay

1
dam .• Şükrü Saracoi>lu, Giimrük S nbah 7,30 da Belgradd an gecmiı· Araa, Uluılar Sosyetesi kararları -

y nh e> ayın a&ada•lıar, t" 1 t d B b k D~ B la 
1 

ısarlar Bakanı Ali Rana, say- :> ır. 8 ıuyon a aı a aııı ve 1J a nın değeri ihmal edilmeyeceğini 
b'v ar, 1çbakanlık erkanı ve diğer Yükse4c huzurunuzla ve İzninizle kanı Stoyadinoviç ile ı>ı~ Bakan aöylemiı. Bilhaua Uluılar Soııyete-
11:~ço~ davetliler bulunmuş, İçbaka- Türkiye urayları ilk kurultayını açı· muavini, protokol ıefi 11e bakanın ıi ile yapmıı olduğu ııkı teıriki 
1 ıoylevinden sonra seçimlere ba • yorum. Kongreye teırifiniz.i minnet- özel kalem direktörü, nürkiye orta meaai ile Britanya imparatorluğu· 
banrnzk § ve Birinci Uraylar kongresi ı~. ık_~J"§ıl~~ ve hepinizin şahsiyetinde elı;iıi ve elçilik ileri gel~nleri ve ga. nu herhangi bir ihtilal karımnda 
f::ı tanlığına Ba bakan İsmet İnönü, buyuk Tuıic ulusunu sonsuz .evgi :zeteciler tarafından ıeUamlanmıı • Cenevre Kurumuna kartı aıkı bir 
Tet r • başkanlıklara Parti Genel Sek- Ye saygılarla ıelamlarnn. tır. taahhüde sinniı olduğunu ehemmi· 
la erı Recep Peker ve Antalya say- Dünyada 11k medeniyet ve binaen· Stoyadinoviç ile Tevfik Rüttü A- yetle kaydeylemiıtir. 
..\=~Cemal Tunca, Asbaşkanlıklara al.eyh ilk şehir • Çünkü medeniyet şe· raıı ve Türkiyenin Belgaıad orta elçi 

4a~ua ,arbayı Nevzat, İstanbul hırle başlar. • Türk tarafından ku • ai garın salonuna gideruk on beı Ekonomik tavizler 
.... bayı :Muhittin 'Ostündag, İzmir rulduğu ha1de Orta Kurunun ve bil· dakika görütmüşlerdir. Bu konuı- Tevfik Rüştü Araa Franıanın sÜ· 
;;;~ ayı Behçet, sekreterliklere de İz· hassa ıon aıırlann bin bir menfi a· madan aonra Tevfik li:ü~tü Aras rekli uzlaıtırma eıerinin de çok 
1' 1~~arbayr Kemal, Bursa §at'bayı mil ve te~irile Türk §ehirleri pek ba- gazetecileri kabul ede11~k beyanat- l~kdire değer olduğunu ilave etmiı 

cBuk seçilmişlerdir. knnsaz bir manzara gösterir. Vakala· ta bulunmuıtur. tır. 
ırer un~an sonra bayındırlık, belediye rın maddi zaruretlerini inccliyen la· Son Cenevre hadiseletri hakkmda Tevfik Rüştü Araa ekonomik ta-
Yo ırlerı ve yaşayış ucuduğu komis- rih buntla Türk ve Türkün kabiliye- sorulan ıuale verdiği cevapta, Tev- vizler meıeleai hakkındaki ıuale 
te nları seçilmi§ ve cumartesi saat ı 5 tini asla kusur addetmez ve ehniye- fik Rüıtü Araı, doıt vae müttefik de fU cevabı Yenniıtir: 
tn' t~planmak üzere toplantı bitiril • cektir. Asırlftrca devam eden hercü- memlekette bu1unmakb11n ve Yugos "- Bu meselede Yugoılavya ile 
ta~tir. J;Co~greye 117 murahhas işti- merçteın ıonra Türtki•.1 hakim oldu • lav Baıbakant ile görüı.müş olmak- Türkiyenin mesaiıi çok faal ve 

etınıştır ğu yerlerde kıılan ve yapılan eserlera tan mütevellit sevincini kaydettik- çok mühim olmuıtur. Bu yolda İm· 
la ~ğleden ~onra komisyonlar lcba- bugünkü medeniyet Türklere med • ten sonra, bilhassa, getirdiği haber kanlar derpif olunmuıtur. Fakat 
:ın n1 ıkta aynlan dairelerde toplan • yundur. Fakat bugün Türk tehirleri- Jerin iyi olduğunu, çüııkü Balkan öyle sanıyorum ki, bize yapılabile 
re~ ar, başkan ve sekreterleri seçe- nin baknna ~k muhtaç olması da bir antantının bir de.ifa daha kendi cek tavizler bu anıuluıal teşriki me 

Çah§rnalanna baslamıslardır. hakikattir. ehemmiyetini ve Avrupada bir ni • aai ve teaanüd eaerinde uğrıyaca • 
A Atatürk'~ tf!l yazısı Şehirde bayındırlık zam ve itidal elemanı olduğunu İı· ğımız zararları aıla telafi edemiye-

d 
ntaturke kar•ı ha·ırlanan kompl"'- ed bat etmiı bulunda.ağunu söylemi~ • cektir. a " "' .,.. Bel İye iılerinin bir nizam ve ka· · ,a: duydugu nefret ve Atatürkün nuna bağlanması bundan ancak ya • tır. inansal yardıma gelince, ıunu 

tc) sına du~~uğu saygı ve sevgiyi.bir rım a1ır evvel olmuıtur. Zat-en nok • 1 Zecri tf!dbirler teılim etmeliyim ki, bu meıele ruz-
'1le~~afJa Buyilk Kurtancıya bildır - ıan olan kanun sultanlar zamanın • Zecri tedbirler meseleıi hakkın· nameye girdi. Müzakere olundu ve 
la gı kabul etmiş ve yazılan telgraf- da tamamen tatbik edilememiıtir. da, ıüel tedbirlerin mevzu bahis ol· komitelerin verdikleri raporlara ge 
l rr K.urultay Baskanı ve Başbakan madığını söyleniiı ve e.konomik ted çirildise bu, Yugoslav Batbakanı ve 
linet Inönu imı:alamıştır. Mf!şrutiyf!f bdf!diyeleri birlere dair de demi~tir ki: Dıı Bakanı Stoyadinoviçin Cenn • 

Ataturke cekilen telgraf ~udur: Meırutiyel belediyeleri düıünmi· Ekonomik zecri tedbirleri biliyor redeki Yugoslav heyeti murahhaaa 
Büyuk Atat .. k ye vakit bulmadan ihanet. iıyan ve ıunuz. Bunlarıı:ı tatbik ve neticele- sına gönderdiği çok enerjik talimat 

il ur e harp irinde çöktü. Harpten ıonra 
1 ugün Ankarada Halke . d t ;J' ri hakkında •u1.1ıu ehemmiyetle kay- aayesinde olmu~tur. Bu talimatın 
.... __ T·· \•ın c op· meydana harıan bir memlck'"'t yarı • " · d k" -oan uriı: Belediyd · B" • · K ·-.- "' delmek isterim ki, samimi dileg·im muhtevıyahn an eıaaen ben va ıt 
t\ılta .. ert ırıncı U· yarıya yanmı .. bir ülke kaldı. Kur- ·ı ._ · 1 ): ~~.,Yuksek ve eşsiz varlığınıu " iki taraf arasmda en kıaa bir za - ve za.manı e naberdar edilmıı bu u 
•Pını~ ist ·ı "k t k d tarıct Atatürk'ün büyük nutkunda manda doğrudan dogvruya bir uyu•- nuyordum Ve bu hu11uııta tamamile 

du;.. d • enı en suı as e ar§ı uy bu hazin manzarayı aöat"'-ren çok " b •- "d" O 1 ._. k .,... enn nef et • tik ah Halk " ma elde edilI111Csidir. Cenevrede bü- muta 1• ı mı. ıuret e Ki, ço na-
~'rtni . r ve 11 1 r 1 • acı levhalar vardır. Hatıranızı yok· -:k olan bu -ıel·.ıe ika" ........ mJ-'-et 
'"- 11 gena' ıalonunda de..:n •kı"sler tün kararb11.tınlmıo. olanlar hepimi- c.o ... ~ ıcu ,...... ~ 
~•li d ~ •• .. l mak bu acı ve umutauz günlerin " Cenevrede ayni nOktai naza· >uk~ r_•L-•..ıhnit v.- hu feessi'riin hatırlanma ın ~·fidir. zin Uluslar Sbsyetesme kaqı girq-
~Cll d" -bmra lllllftıralmaa1111 itcft. tiğimiz taa Mitlerden ibar tur ve Ta Jn3.i' • b.ıtunuyordu. Cenevrede 

11
• ılemi!let--dir. Saygılarımla arze- Atatürk belediyf!lf!rİmize ana ıunu da ilavt etmeliyim ki, kendi- diğer Balkan müttefiklerimiz de 
1Yoruın. ltanunu verdi aile iyi geçinmek ve iıtediğimiz bizimle beraber sıkı teıriki mesai· 

.Kurultay BaPcan;: Atatürk inkılabının milli her aa· komşu bir mıemlekete karıı ekono. de bulunmuılardır.,., 
ismet lnönü hada olduğ ugibi belediyelerimi • mik zecri tedbirler tatbiki bize ol· Saat 8 e doğru Tevfik RiidÜ Aras 

k 
~omisyonlarda kimlf!r var? zin tanzim ve imarını da, el attığı dukca ağır ııelmİ§tir Maamafih eko Belgraddan aynlm14 ve Mladeno • 

on11 1 her itinde olduğu gibi bunda da re· nomik zecri: tedbirler hiçbir veçhile vatz'a kadar Ba~bakan ile özel ka • 
t"hh syon ara seçilen kongre mu- 1 1 • ı " asta · · a iter ve müıpet ilimlere dayana • talyaya kW"§I humane hır hare • em direktörü kendiıine refakat 
ı-urn .. rının ısımlerini bildiriyo· rak belediyelerimize ana kanunu ket olarak telakki edilımemelidir.,, etmiılerdir. 

Bayındırlık Komi,yonu: verdi Bu kanun sehirlerimizin faa· 
~a~1elal (~m~sya , Emin (Nazilli), liyetini dinamikl""e,tirdi Belediye • 
9ab (Denıılı), Tarakçı (Bolvadin), lerin aıra11 ile yapacağı iıleri va -
(1'.t an. (Van), Ömer (Urfa), Mitat zife olarak verdi: Raayonal bir fe• 
'1b~urs1ın), Turhan Cemal (Adana), hir kurabilmek için evvela bir plan 
Lu"tr· l(ah (Sinop). Ömer (Cankm), lazımdır. Bugün 519 belediyemi • 

ı A t ı ) zin hiçbirinin tam bir planı yok -
~Ust f n aya • Mitat (Kütahya), tur. Büyük fehirlerimizden mese
~asita(aS (Tokat). Atıf (Mardin), la lıtanbulun planı hala yapılma -
'h • omsun), İbrahim (Bartın), 
"'lc.a (B d mıttrr lzmir ıehrinin planı yarım • 
·revrk ur ur), E rcf (Giresun), dır. Ankaranın yakın civarınin pla
(l{e 

1 
(Bor), İsmail (Düzce), Zati n yeni yapılacaktır. Bu 519 beledi

'a).§an), Ziya (Kilis), Av,ni (Mani· yenin hiçbiri bugünkü ilim daire-

Belediy ı· 1• • ._ • 1'.t e ı~ ır erı lllOlnısyonu: 
(~reb~et (Kars), İzzet Turgut 
CM.il!e~ır), ~tıf (Alaşehir), Şevket 
kc) R.' ' Nacı (Babaeski). Eyüp (Sö 
liak1t~şat (Bo.lu), ~·lü~eyin (Ezine), 
~a CE:rb(Ereglı), Zıhnı (Bafra), Ri· 
.Ziya aa_>, Abdullah (Çar amba), 
Safa (Adıyaman). Suphi (Isparta), 
Salim (~~vşehir), Muvaffak (Tarsus) 
illa) R alıkesir), Kaşif (Bandır
ltıen) ~fet .(Corlu), İdris (Mene
Oiop~ amı (Unyc). Doktor Cemal 
tef (G). J:?oktor Namık (Ordu), Eş
tnil (Ec~.lık): Agah (Aksehir), Ka· 

ya a. 8 ı~ehır), Rasim (Biga). 

S ! !'' ucuzlutu komisyonu: 
t abra (B" ı· 11an) A ıt ıs), Salahaddin ( Cey-
\r eli' sım (Eregli), Hakkı (Usak), 
dak} (~anakkale), Hilmi (Zongul
latya') ehbi (Zile), Mehmet (Ma· 
{Alt · Altınok (Erzincan), Şinasi 

saray) H' . ·- . (Er • useyın (Nıgde) Salım 
zurum) H . · ~at (T · amdı Ayıntap), Ce-

lp (ka~rgutlu), Şakir (İşkilip), Sa· 
tiehrn aman). lskcnder (Muğla). 
burga:r (Kirk1areli), Kemal (Lüle· 

:Q Ba§kanlar, sehreterlı:r 
lınaa~ndırlık Komisyonu Baskanlr • 
ter]i c urha.n Cemal (Adana): sekre· 
lirle; Na~ıt (Samsun). Belediye ge
CE:slti lt~'!1tsyonu başkanlıl:rına Kamil 
\'Ju) ye ır), sekreterliğe Namık (Or 
baska :sayış ucuı:Juğu komisyonu 
tetert ıgına Salim (Erzurum), sck
l'ındır;~~ Suph! {Zonguldak). Ba
llıar d komısyonunda Ankara t. 
leri lt~re.ktörü Semih, belediye gelir
dan N ~ı~yonunda İstanbul urayın· 
>'onun;ılıi Yaşayıı ucuı:Juğu komis· 
rekto a stanbul urayı ekonomi di
'ecit~u t"r;ı Süreyya raportörlügc 

y 1 erdır. 
tahhar\n ogleden sonra kongre mu
~'Ctk: arı uray otobüslerile sehri ge

er, akşam fereflerine Şarbaylı· 

ainde fehrin ihtiyacını ve sıhhi ihti
yaçlannı tatımin edecek bir au teşki 
Jatı ve ıebekeai yoktur. Hala ıehir· 
lerimizin yüzde 90 ı aç;ık kanallar
dan ıu ihtiyacını temin eder. 

Belediyelerin gf!lu i 
Belediyelerimizin wnumi varidat 

tahminah 933 de 18 milyon 476.097 
dir. 934 de 18 milyon 711 bin 179 
dur Gecen seneki tahsilat 17 milyon 
600:000 • dir. Bunlardan 2.558.070 
devlet varıidatıdır 8,776, 145 belediye 
tahıiJatıdır. 365,245 lira istikrazlar • 
dan basıl Olan varidattn. 4,719,394 
lira da mütenevvi varidattır. 697,784 
lira da teber:rüat veaıür satı' malları
nın geliridir. Bu umum belediydere 
ait olan gelirin yafotz 5,000,000 u la. 
ğer 519 bdediyenindir. - --

Belediyelu va:z.ifeıi11i yaptı 
Maamafih belediyeler Atatüı<k in· 

lnlabının verdiği emri ço'ktan yaph· 
la;. Belediye kanunu 1931 de tatb~k 
edildi. O zamftndanberi beş senelik 
programlarına takip etmektedirler. 
O müddettenberj timdiye kadar da 
yani 931 den bugüne kadar 2380. ki· 
la1netre kaldır.an, 1900 kilometre ıo
ıe, 1600 kilometre asfalt, 110 kilo
metre parke ta!, 4041 resmi müesse· 
se, 3287 umuma bina, 352 park, 26 
ıpor yeri, 190 mesire, 3 darülaceze, 
24 hastane, 68 diıpanıer, 94 klinik, 
477 pazar yeri, 1471 köprü, 120 ahi· 
de, l 16 şehrin e1ektrik ve 212 ıehrin 
ıu tesisatı, 152 mezbaha yapılmıştn-. 
Bu yeni yapılan "anunlar ve belediye 
kongresini teşkil eden üyelerni sala
hiyetli 'l'Cyleri ve mütalealan hiç JÜP 
hesiz ki belediyelerin bu faaliyetleri
ni artıracaktır. 
Bütün belediyelerimizi bi7.im iyi gör
memizin ~laca ıebebi onlan da'ha 
iyi görmemiz içindir.,. 

Rüştü Ar as Sofya' dan Geçti 
Sofya, 24 (A.A) - Türkiye Dışbakanı Tevfik Rüştü Aras 

bugün saat 16,30 da Sofyadan geçmiş ve istasyonda Dışbakanı 
Köse lv:anof ile dışbakanlık genel sekreteri Mikalacf' Türkiye 
orta elçisi' elçilik memurları ve diğer zevat tarafından se
lamlanmıştır. 

Tren kaldığı müddet.ıçe iki bakan 15 dakika kadar istasyon-
da görüşmüşleroir. 

italya - Habeş harbi 
yordu. Dubat'lar uç kol üzerinden 
ilerlemdtke ve bu esnada uçaklar da 
Dagncrıci cephesini bomba yağmuru
mı tutmakta idiler. Bombardımanı 
müteakip, truplar müstahkem mevkii 
hücumla zaptetmişlerdir. 

iğtinam edilen ıilahlann arAsında 
e?, son model Vikerı lngiliz mitral
yozlerile dumdum kur,unlan vardır. 

J?ubıat'lar, müstahkem mevkii zap
tedıyor!larkcn Lolo duile'nin kuman
dası~daki. başıbozuklar çetesi de, zor· 
lu hır mudafaadan sonra Oidlc miis
tahkem köyünü i§gal ediyorlardı. 1 -
talyan kuvvetlerinin geldiğini gören 
Habeşler, Ued şebeli nehrinin sağ kı· 
yısına kaçmışlardır. Habeşlerin bı
ra~mış olduklan ceFhane, Londra'da 
kaın Aley kardcsler Jnailiz fabrika -
srndan çıkmadır. ~ 

~~aababa, 24 A.A. - Harar böl· 
ıesınan muntazam kuvvetleri Oueb • 
Chibdi'yj koruyan Ru Desta'nın sol 
cenahını kuvvctlendinnek üzere bu· 
gün Djidjiga'ya doğru hareket ede· 
ceklerdir. 

YANLIŞLIKLA INGILIZ sa. 
MAL/SiNE GiRMiŞLER 

Adisababa, 24 A.A. - Henüz 
teeyyüt etmiyen yayıntılara gö
re, bazı l tal yan kıtaları, yanlış -
lıkla İngiliz Somalisine girmiş
lerdir. 

Nf!gÜs cepheye mi gitmeli 
payitahtta mı lıalmalı? 

Adisababa, 24 (A.A) - lmpara
torluk sarayı çevenleri, Negüs'ün cep 

[Ba§tarafı Birincide] 

heye gitmesi meselesi hakkında ikiye 
ayrı~mııtır. Saray erkamnın bir kıs
mı ımparatorun, an'ane mucibince 
kuv':'etlerinin ba§ına geç~rck harp et· 
~~s.~. gerektiğini. öteki kısmı da Ne· 
gus un Adisaba'da kalması lüzumunu 
ileri sürmektedir. 

ltalyanlara teslim olan Habeıler 
. Entişiyo, 24 ( A.A) - Stefani A • 
jansı aytarından: 

~~igrat ve Adua'da olduğu gibi, 
Entışıyo'da da bir takım Habcs kabi· 
le .başkanları teslim olmakta devam 
cdırorlar, ltalyanlarla beraber Trab -
lus da harp etmis ve sonradan Ha
beşistan da yerleşmi~ bulunan birçok 
askerler~ İtalyan saflarına yeniden a
lınmak ıstcğ11e, süet makamlara baş 
vurmu§lardır: 

~s~oşiyetcd Press aytımnın tahmin 
ettığıne göre, işgal edilen topraklar
da 20.000 kadar: asker vardır, 

f!avas aytarının bildirdiğine göre. 
tcslı~. olanlar okadar çoktur ki. mev
~ut suba~larla dilmaçlar, bunları tes· 
hm almaga yetmemektedir. 

Muaolininin Jamadı anlatıyor 
A~ua, 24 (A.A) - Bir gazete ay

tan ıle görüsen Kont Ciano, Italyan 
uçaklarının, köyleri hiçbir zaman 
bombardıman etmediğini ve gaz kul
lıı~m.~dığı!'ı söylemi§ ve demiştir ki: 

Koylcrın dı ında kamp kuran süeJ 
kuvvetleri görmek, uc;aklar için çok 
k?l~ydır. ltalyan ucakları, sarapne) 
gıb~ patlayan beş kiloluk ücer yüz 
bomba ta§ımaktadır. )3u b~mbaların 
patlamasile düsman kaçmakta ve 
mevkilerini b lli ettirmektedir.,, 

Londra, 24 A.A. - Baldvin'jn 
söylevi aynıık)ar ve ayn§ıkların 
gazeteleri taraf mdan tiddetle ten • 
kit edilmektedir. 

Deyli Herald gazeteai, hükume
tin bir ıilahlanma pro;ramı tatbik 
etmek 've bir ittifaklar sistemine 
dönmek taaavvurunda bulunduğu -
nu yazmaktadır. 

Harba, zecri tedbirlerle nihayet 
vermek le{_~bbüw tamamiyle ff!rhe 
dilmiıtir. Uç taraflı teatii elkôrda 
bulunulmak malt.adile müzakerata 
giriıilmiffir. Habf!fiatana kabule 
;oyan görülecek u:lcqmayı lıabul 
etmesi ihtar olunacaktır. Zecri ted· 
birlerin tatbiki hususunun tehirine 

ıimdiden harar 11uilmiı olduğu 
hemf!n hemen muhakkak gibidir. 

Liberalterjn ı,ikirlerini yayan . 
Neva Chronic:le, Baldvin'in ve Baf· 
kanlık etmekte olduğu hükumetin 
bir tabiye oyunu yapmakta oldu -
ğunu yazmıakta ve önümüzdeki Teı 
rinden sonra hükümetin plebiait ba· 
rıtını imza etmiı olan 11 milyon 
kiıiye seçim propagandaaı yapmı! 
olduğunu ve Habeıutan harbinin 
sona varma111 için hiçbir taaarda bu 
lunınadığınan ve hükumetin yalnız 
memleketi alabildiğine bir silah -
lanmıya teıvik arzuıunda bulundu· 
ğunun anlaıtlacağını kaydetmekte· 
dir. 

Bir Hal Çaresi Umuluyor 
Londra, 24 (A.A) - Eden Avam 

Kamarasında ayrışıklar tarafından so 
ı ulan birçok suallere cevap vererek 
demiştir ki: 

Tice, lngiltcrc hükumeti 13 üncü 
La Haye mukavelenamesinin tatbik 
edileceğini bildirmekle birinci bita
raflık ilanında bulunmuştur. Jddia· 
sında bulunu:for. Eğer İngiltere 
hükumeti böyle bir tcşebüste bulun
muş olsaydı bitaraflığına ait bir be
yanname neıırGtmesi icap ederdi. Hal 
buki böyle bir teşebbüs yapılmamış
tır. Zira böyle bir teıebbus, Uluslar 
Sosyetesi muk.avclenamesinin 16 ıncı 
maddesinin yüklemekte olduğu taah· 
hUtlere uygun düşmez. idi. 

Ekonomik zecri tedbirlerin bir an 
evvel tatbiki lazım olduğunu söyle -
yen münekkitlerin herşcyden önce U 
!uslar Sosyetesinin statükosunu oku· 
malan icap ederdi. Bu zecri tedbir • 
ler, ancak bir millet tarafından mu • 
hasamata giris11diği ~aman tatbik o • 
lunabilir. Bu işin bir an evvel Ulus • 
lar Soıyctcıine sevkedilmesi icap e -
dcceğini söylemek de doğru olamaz. 
Cünkü bu iş, oldukça uzun müddet 
bu sosyetede kalmıştır. 

Bundan sonra, Eden, şu sözleri 
söylemiştir: 

Ekonomik zecri tedbirler, tamamİ· 
le müessirdir. Harbi çıkarmts olan 
devlete eğer Uluslar Sosyetesinin bü· 
tün üyesi ithalatta bulunmaktan im
tina edecek olurlarsa bu keyfiyet. a -
cil bir netice vermese bile zama:tla 
tesirini gösterecek ve mütecaviz dev· 
!eti düşündürecektir. 

Eden, ulusların zecri tedbirlerin 

tatbik mevkiinc konulması tarihini 
tesbit etmek için toplanmalarından 
evvel bir hal suretinin bulunabilecc• 
ğini ümid etmctkedir. Bunu:tla ber> 
ber bu hal suretinin Baldvin tarafın• 
dan evvelce tcsbit cdilmis olan şart• 
Jann ltalya, Uluslar Sosyetesi ve Ha 
beşistan tarafından kabul edilmesi ve 
bu~ şartların Uluslar Sosyetesi statü• 
süne uygun olması icap eder. Bu İ§ • 
te herhangi bir dalavere ve emperya• 
list bir paı:arlık mevzuu bahis degil• 
dir. 

Lloyd George, İtalyaya Suveyş 
kanalının kapatılmıyacagı hakkında 
inanca verilmiş oldugu veya buna 
bcnıer herhangi bir teminatta bulu· 
nulup bulunulmamıs olduğuna dair 
suale de :Eden, Büyük Britanyanın 
hattı hareketinin değişmemiş olduğu 
ve evvelce oldugu gibi Uluslar Sos· 
yetesi programının tatbikine devam 
edileceğini söylemi tir. 

İtalyaya verılmiJ olan tek teminaı 
şudur: 

Biıylik Britanya. yalnız olarak ba• 
rekct etmiyecektir . .Büyük Britanya• 
nın hattı hareketinde hiçbir tered • 
düt görülmemiştir. Eğer Ulualar Sos• 
yctesi, şimdiki ıorlukları kotarmak 
kabiliyetinde olduğunu isb:n edecek 
olursa, biıtün dünya ona karşı daha 
çok iman edecek ve itimat göstere• 
cektir. Dünyanın tarihinde ilk defa 
olarak şiddet esasına değil, hukuk 
müsavatı esasına istinat eden arsıu· 
lusal bir sistemin tatbiki teşebbüsü
ne kalkışılmıştır. Bu te.sebbüste her• 
kes bunda kendi rolünü oynamakla 
iftihar duyabilir. 

İngiliz Parlamentosu Dağıllyor 
Londra, 24 (A.A) - Kabine, yarın feshedilecek olan par -

lamentonun feshinden evvel son defa olarak toplanmıştır. Top. 
lantıda, hafta sonunda neşredilecek olan beyanname 1'onusul
muştur. Hükumet, bu beyannamesinde neden dolayı miUete 
baş vurmuş olduğunu ve esasını Avrupa barış mı muhafaza et
mek teşkil eden hükumet siyasasının başlıca esaslarını izah ve 
teşrih edecektir. Bundan başka bu beyanname, hükumetin ta· 
hakkuk ettirmek tasarında bulunduğu içtimai program hakkın· 
da icabeden tafsilat ve izahatı havi olacaktır. 

Muhasamat ilkkanun Son
larında Bitiyor 

Asmara, 24 (A.A) - Alman istihbarat J>ürosunun haılJ 
muhabiri bildiriyor: 

Salahiyettar mahafil süel harekattaki durgunluk hakkında 
hiçbir şey söylememekte iseler de, Avnıpada anlaşmaya doğru 
müzakerelerin iyi intiba tevlit ettiği kanaati gittikçe artmakta • 
dır. Bazı matbuat mümessilleri şimdiden Habcşistandan ayrıl
mıslar ve bazıları da muhasamatın ilkkanun sonlarına doğru bi
teceğini söylemektedirler. 

Bazı İtalyanlar, sücl harekatın luzum uz olacagmı, çünkü 
yavaş yavaş siyasal hulfıl vaki olacagını bildiriyorlar. z 

Adua ile Adigrat arasındaki Kutis bölgesinde, yol ve tel~ 
g~a~. hatları inşasında çalışan askerler mühim maymun süriileri 
y~zundcn müşkülat çekiyorlar. Bunlar telgraf direklerini dc
vınncye çalışıyorlar. 

Gaza Karşı Zehirli Su 
Adisababa, 24 (A.A) - Teyid edilmiyen bir şayia, Ita1-

yanlarm ~az kullandıklarını v~ bunun üzerine cenuptaki Habeş 
kuvvetlen başkumandanı N asıbu'nun kuyuları zehirlemek icin 
emir vereceğini tekrar bildirmektedir • 

Makalle'nin İtalyanlar tarafında~ zaptedildigi Adisababa'. 
da resmen yalanlanmaktadır. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
~--------------------------........ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~------~·:.... ________________________ _ ---
italyaya Karşı Süel TedbirlerjAdua'daki Bütün Sokaklar l ngiliz Soma/isinde Harrar.a 

Kullanılmıyacağına Dair 
Verilen Temi 1nattan Sonra ... 

''Le r~mpa" dan: 
Paria-Londra, Paris-Roma arasın· 

da ba§lryan müzakereler hayli ilerle
miştir. Bu meselede en ziyade haizi 
ehemmiyet olan nokta Roma ile Lon 
dra arasındaki gerginliğin zail mma· 
aı ve 16 ıncı maddenin tefsiri ve zec
ri tedbirlerin tatbikına iştirak eden 
devletlerin uhdesine düşen vcıcibeler 
etrafında tam bir anlaşma elde edil
mi olmasıdır. 

Bundan çok memnun obnalıdır. 
Çünkü arsıulusal bava, bilhassa La
valin akıline tedbirleri sayesinde 
Fransız sıyasasmın bir nwvaffakı
yeti eseri olarak, açı1mıştir. 

lngilterenin sorduğu suallere 
Frıınsanın verdiği müspet cevap 
uluslar sosyetesi paktından çıkan 
müıterek vecibeler etrafında Fran
tıarun ötedenberi almış olduğu duru
mu teyit eder mahiyettedir. 

Demek oluyor ki 16 ncı maddenin 
tefsirine dair İngiliz ve Fransız nok
tainazarlan arasındaki mütabakat, 
tam ve kat'idir. 

Şurasını bilhassa tebarüz ettirelim 
ki Akdenizde, vaki olan bu müteka
bil müzaheret, İngiliz deniz kuvvet
lerinin İtalyanın bir hücumuna ma
ruz kalması ihtimalinden İl<l·i gel
mekte ise de bugün için bu ihtimal 
nrit değildir. 

İtalya hakkında cebir kullanmak 
suretiyle tatbik edilecek zecri ted
birler de bertaraf edilmiştir. 

Sir Erle Drummond, Mussoliniye 
İngilterenin İtalya ile barbetmeği 
dü ünmcdiğini ve İtalya aleyhine 
mUnferit bir harekette bulunmağı 
:asla tasavvur etmediğini söylemiştir. 
Bu mül·katın İtalya-İngiliz anlaşa
m mubğtnı doğuran sebepleri orta· 
dan kaldırmak i~in alınacak tedbir
leri kolayla,ttracağı ümit edilmekte· 
dir. Zira İtalya, Libyede mühim kuv
vetler toplamış ve halyada İngiltere 
hakkında çok ihtiyatsız sözler sar
fedilmiştir. Bunun üzerine lngilter~ 
de Akdenizdeki kuvvetlerini arttır
mak için tedbirler almıştır. 

İtalya, Libyedeki kuvvetlerinden, 
1ngilterenln gördüğU tehdit.kir ma
hiyeti kaldıracak olursa. Akdenizde 
İngiliz kuvvetlerinin a.ıaltzlması me-
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H 1 N Ç 
EDGAR W ALLACE 

- F,akat birçok yıllar evvel •. 
Bundan sonra toprak altında ka

l n iki süvari bölüğünün hikayesini 
anlattı. Allah bilir, o da bu mal(lma
tı. Brixan'ın öğrendiği yerden öğren
ıni§ti. • Müfettiş Lyle detektifi evinde 
bekliyordu. Ona verilecek yepyeni 
bir havadisi vardı: 

- Bıliyor musunuz? dedi, bu sa· 
bahki Daıl:y Star'da mahut ilfin ge
ne çıktı. 

Brixan müfettişin ilan parçasını 
aldı. Ayni boy, a!nİ punto ve tıpkı 
-eskisi gibi bir itan: 

''Sizin maddi ve manevi hastalığı
nrzm tedıwisine im.kan yok mu zan· 
ınediyoravnuz? Uçurumun kenanndn 
Lali. tcreddüdde misiniz? O kad"rcık 
cesa.roetiniz yok mu? Siz.in iyiliğinizi 
iıtiyen adama yazınız. Poıta kutu· 
•U•••ff 

Müfettiş dedi ki: 
- Yarın sabahtan evvel hiçbir ce

Tctp gönderilmiş olmıyacak. Mektup· 
br tekrar Lambeth Road'da bir diık· 
kana gönderilecek. Emniyet §efi izi 

selesi, Londrada tetkik edilebilecek· 
tir. 

l tal ya • Habeş meselesinin halli 
etrafında henüz ümit verici bir ihti
mal göze çarpmıyor. Fakat Cenevrc
de karar verilen ekonomsal ve finan
sal zecri tedbirlerin tatbikına teşrin
q.nide başlanacağından, beşler komi
tesi kadrosu dahilinde bir uyupna 
zemini hyırlanması için vakit var 
demektir. Bu meselede İtalyanın, 
Habeşi tan ile müzakere esası ol • 
cak şekilde bazı teklifler serdetmesi 
lazımdır. Bu yolda şayanı dikkat ne
ticeler elde etmek ve hakiki bir mü· 
zakere kapısının açıldığına hükmet
mek için daha bir müddet geçmesi 
lazımdır. • 

Lavaf 

lngiltere kuvvetini 
Göstermek istiyor 

nBerliner Tageblcrtt'' tan 
Hcr1' lngiltercnin harbi utcdi

ğini itldia ediyor. Jtalyanın Habıe
fistana h&kim olman, lngilterenin 
aıla müıamaha cdemiyeceği bir 
tehdittir. ltalyanlar, bcı senet/en
beri Akdenizin beı yerinde cfenia: 
istinat noktaları tcnı etmiılerdir. 

/ngilterenin hattı hareketi, ihfİ· 
yatn::dara lngiliz kuvvetinin ne ol
duğunu göıterme'lt İçindir. "lngil
tere denizlere hahimdir'' ,ibi her
kesçe malüm olan bir hakikatten 
ziyade gözle görünür vesaite müra
caat etmek istiyor. Son haltararda 
/ngifterenin hareketi buna ıöster
miıtir. /ngiltere, harbi istiyen dev
let aleyhine harp istiyor. Etlen'in 
ekonomik zecri tedbirlere ehemmi
yet vettfiği :z.annedilmivor. Eden, 
onlann gayrikabili tatbik olduğu· 
nrt ispat icin bu tedbirlerde israr 
ediyor. lngiltere bundan sonra ab
lakaya miiracaat edecektir ki, bu 
da harp cleme1dir. Uluslar Sosyete· 
sine gelince, lngiltere onu Öyle bir 
dunıma so'ltmu§'tur ki, geriye döne
mu. Soayete lttıhihi bir ihtil&l g~ 
riyor. Şimdi orada olan biten ftı)'• 
ler tuttuğu yolun batfrmgıcı veya 
sonudur. 

takip ederken sizin de hazır bulun
manızı istiyor. 

Bu iz karmakanşıktı. Ertesi gUn 
öğleden sonra dörtte, ihtiyar bir ka
dın J....ambcth Road'daki dükkana 
girdi ve "Mösyö Vole .. adresine ge• 
len mektup! n istedi. Üç tane mek
tup gelmişti. Kadın taksilerini verdi, 
mektup) rı eski pilskil el çantasına 
ihtimamla yerle tirdikten sonra, dUk· 
kandan çıktı, sallana sallana uzaklaş· 
tı. 

Sokağı inince Clapam İ!\tikametine 
giden bir tramvaya bindi ve parla· 
~ntonun önünde indi. Oradan da 
birçok sokaklan dolaşıp geçtikten 
sonra, evleri harap bir mahalleye 
vardı. Her sokak değiştirdikçe daha 
sefilini intihap ediyor gibiydi. En 
nihayet bir çıkmaza girdi, kuHibcye 
benzer bir evin önüne geldi. Cebin
den çıkardı~ı anahtarla kapıyı açtı. 

Tam içeriye girerken, arkasından 
bir adam peyda oldu. İyi ~iyinmiş, 
ve epey zamandanberi kendisini ta
'ip ettiği anlaşılan bir delikanlı 1 

- Bonjur ma'dam, dedi. 
İhtiyar kadın, bir seylcr mırılda

narak muhatabını süzdU. 
- Sizinle biraz konuşabilir mi-

yim? 
- Giriniz de öyle .. 
Gird;ler. Pis bir ev •. 
- Sizi hasta evinden mi gönder

diler? Yoksa polis misiniz? 
--- Polis l Demin çantanıza koydu-

Pislikten Geçilmiyor 1 
Ras Segum'un Sarayı insana 
istikrah Verecek Bi Haldedir 

Ad'ua .akaltlannda papadar 

"Le Journar• den: lü selam vetiyorlar. Halk ile asker 
Bu sabah Adua'yı ziyaret ettim. arasında kaç~klıkların 9nüne · geç· 

Şcıhrin havadan manzarası çok la- mek için asl::crlcrin fChir içinde ka-
tiftir. Hakikatte pislik insana deh§et rargi.h kunnal;ın yasak edilmışt\r. 
verecek derecededir. Çalaltaşı qöşcn- Adua'mn iptihi olan Genı:ral Mara
:rniıı olan sok klar .aptesane halinde- vigna elde ctıl~i zafer hakkınaa bana 
dir. Mezbahalar açıktadtr. Tigre Kra- §&yanı <likkalt diycvde bulunmu§tur: 
lı Ras Seyum'un ikametglhı ola!' tc• --- Bu savıaş es'na11ında bl~i sevk 
pe üzerindeki Gebi iptidat bir halde- ve idare ed bUtUn doktrinler. hep 
dir. Ve etrafı §ehirlerle çcvrihni tir. Napolyonun do~trinlerinden mülhem 
Bu binanın pisliği ve bUhasıa pren· olmu tur. B5yük tr.ıpar,atorun sözle
sesin dairesi insana istikrah verecek tine g6re bu da f aı:ıliyet ve sür'atten 
bir derecededir. Burası hakiki sivri- ibarettir. Tabiye kaideleri ve umu
sinek. bıt ve her türlü pis haşeratm mi askerlik hep birClen yUrümeliıUr" 
yatağıdır. Sokaklardaki tAaffiln pek Bu zaferde Italya,nlar büyük bir 
mUthi§tir. insaniyet eseri (ös~ermişlerdir. Bazı 
Haşmetmaabm yemek odası mus- pusuya yatanllar müstesna olmak üze-

re, hiç kimse kurşuna dizilmem~tir. 
tatil §eklinde bir ahıra benziyor. Bu- Hücum fırkası tapfından dikilen 
rada eşya olarak. keçi yününden ~- abide önünde General Villa Santa'ya 
pılmış bir yatak vardır. Ras Seyum rastgeldim. General Lejiyon Donör 
bu yatak iberinde uıanmış olduğu ni anını ve hıarp madalyasını almış· 
halde, yere çömelmiş olan geflerin tır. 

toplantısına baıkanlık ederdi. içinde. Adua'ya ilk giren fırkaya General 
bir bakır karyola bulunan yatak oda-
ı %cvksiz bir yerdir. içinde şimdiye. Villa Santa lq.ımanda ediyordu. Ge-

nerale göre yapılan mahirane :manev· 
kadar hiç kullanılmamış bir bide bu· ra yesinde ltalyanlar arzu ettikled 
lunan hela, aaman ve pislik dolu ka- neticeyi silra'tle elde edebilmişlerdir. 
rantık ve kuytu bir yerdedir. Seyu-
1'nun bu.v.a :1ıtil' • ÜMl• bir - ... "'~~~a...,s s~ .s.oo kcr ttullarnıs 
bulunan tfü küçük ahira benziyor. ve Adua'yı ölünciye kadar mUdataa 
Ben Sudanda B r • el • Ga:af'ı ıiya- edeceğini ıöyl.emi§ti. H beşlilerin hil
ret etmiştim. Buranın en va-b.şi ve cum kolunun yan taraftnı tehdit et
kan içici halkı, Hazreti Süleyınanı:ı mclerine rağmen Villa Santa,dil man 
ve Saba Melikesinin ahfadından da-
ha temiı ve d ha medeni idiler. kütlesi arasından sıynlmağa muvaf-

Italyanın medenileştirmek vazifesi · fak olmuıtur. Muharebe şiddetli ol
miskinlik illetiq.c karşı açılan bir diı- ~uştur. Habeşliler bu muharebede 
panser ile ~rtık bitmiştir. !400 den fazla zayiat vermişler ve Ak-

Sivil komiacrlik Adua'da vazifesi- tmm'a doğru çekilmeğe mecbur kai
ne başlamııtır. Burada medeniyete 
delilet eden yegane bir şey var: O da mıtlardır. 
İtalyanlara aittir. Bu da umuma ait Ras Seyum, oldukça mUhim ola:ı 
bir telefon merkezi ve Eritre ile Adis kuvvetlerile 'Fambien havalisini elin
Ababa arasında i§liyen telgraftır. de bulunduruyor. Fakat kuvvetleri 
Telgraf ve telefon muhaberesi ihti- günden gUne -azalıyor. Bu sabah Ha· 
yar Eritrelilcr tarafından temin edi- • 
liyordu. Fakat Habeşliler, Italyanla- hC§ mUfrezelerı, Aduaya gelerek te&· 
rın ileri hareketi esnasında her ~eyi liJn olmuşlar Ye silahlarını bırakmış-
tahrip etmiılerdir. lardır. 

Ras Seyum'un imparatora hediye 
olarak vereceği aslan yavrulan, Ra
sın çekilmesi üzerine kaçtıklarmdan 
bunları General Maraningna :ılmış
tır. Bun·ar Mussolini'ye gönderile
ceklerdir. 

Adua'da hayat, saatten saate tabii 
halini alıyor. Habeşliler katli amdan 
ve yağmadan kurtulduklanndan do
layı büyük bir evinç duyuyorlar ve 
kapılarının önilne çıkarak Roma usu-

ğunuz Uç mektubu &:örmek istiyo
rum. 

İhtiyar kadın şa§ıracak yerde, ra· 
hat bir nefes alınca Brixan'ın tuba· 
fına gitti. 

- Ah, demek ki sadece mektup
ları görmek istiyorsunuz. Efendim, 
ben bir zatın komisyon i~ini yapıyo· 
rum. Bunu da senelerdenberi yapa· 
rım. Şimdiye kadar kimse bana bir 
§CY söylemedi. 

- Kimdir bu ıat? 
- Tanımıyorum ki.. Zarfların fü:e-

rinde adı yazılan adam olacak. Ben 
de aldığım mektupları buradan bana 
gösterilen yere gönderiyoruın. 

Kadın. çantasındaki üç mektubu 
çıkardı. Brixan hemen aldı ve adresi 
tanıdı: Guildford sokağı. 

Mektuplard n ikisini okudu. Ü· 
çilneJlsUnü ıaten kendisi göndermiş
ti, okumağa lUzum yoktu. Bütün 
<dikkatine rağmen, m~ktuplardan ye
ni bir şey öğrenemedi. 

Kadına, mektupla talimat verili
yormuş. Meçhul adam bu mektupla
nnda kadının gazetelerden aldığı ce
vapları nereye teslim edeceğini bildl
riyormu,, bu hizmetine mukabil de 
bir ingiliz lirası veriyormuş. 

Brixan raporunu yazarken anlatı· 
yodu: 

-Guildford sokağından da bir ıey 
öğrenemedik. Orada mektuplan tek
rar Londraya ganderen ba§ka bfr 

1 talyada gazeteler altı 
sayfa olacak 

Roma, 24 A.A. - Matbuat 
ve propaganda bakanlığı, bütün 
gündelik gazete direktöı:lerini 5 
ikinciteşrintlen itibaren ~azete • 
lerini altışar sayfa çrkannaya da 
v-;t etmiştir. 

mutavassıt var. Fakat bu mektuplar 
bir türlü Londraya gelemiyorlar. 
Muammanın dUğUmü burada .• Hepsi 
yarı yolda kayboluyor. 

Kumandan St ines'in bu muvaf
falayetsiıliğe hayli canı ıtktlmı§tı. 

- Bri~an,. dedi, ben bu işi sana 
vennemehymıılm. Halbuki bh işi sa
na vermekle isabetli bir harekette 
bulunduğumu zannediyordum. Scot
lana Yarddakilerin burunları bir ka· 
rt§ •• Diyorlarmı ki: ''Eğer BOğaıke
sen şimdiye kadar yakalanmadı ise, 
sebebi, bu i in tahkikatına başka ya
bancı adamlann karıştırılmasıdır.,, 
Yabancı adam dedikleri seni 'Memur
lar arasında bu nevi kıskançlıklar 
olur. 

Brixan düşünceli bir tavırla tcfine 
baktt: 

- Ben ''Boğazkesen,, 1 isterseniz 
şimdi tevkif edebilirim. Fakat heri
fin cinayetlerini ispat edecek en kuv
vetli delil bence bu iskelet mahzen
leridir. Şu mahzenleri de öğrenelim 
bir defa, ne olur? Bu i~ten yl.izUmil
zUn akı ile çıkmak istiyorsak eğer ••. 

Staines kaşlarını çattı: 
- Brixan, doğrusu ne söylcdiğinl

ıi pek iyi anlıyamıyorum. Ha.ngi iı
kelet mıhıenlerinden bahscdiyorau
nuz? • 

- Chichester civarmda i~kelet 
mahzenleri var. Foss bu mahzenlerin 
mevcut olduğunu biliyor ve bu mab
zenlerle Boğazkesenin cinayetleri a-

• Doğru Yürümeğe 

Hazır 20 Bin Hintli Var 
"Paris-Soir' den: 

BugUn Musavva'dan Obbia'ya ha
reket etmesi lazımgelen Crispi vapu
ru, burada bir gün fazla kaldı. Bun
dan istifade ederek biraz rüzgar ve 
serinlik bulabilmek ümidile Arkiko 
körfezine kadar yürüdüm. Burada 
20 tüccar vapurundan mürekkep bir 
filo görerek hayret ettim. Bu vapur· 
lar hep boştu. 

Bunlar eski birtakım vapurlardır. 
Küçük armatörlere ait olan bu va
purlar İtalyıa hükumeti tarafından 
müsadere edilmiştir. Bunlar burada 
bekliyorlar. Denildiğine göre Süveyş 
kanalı bir emirle veya bir kaza cı
karmak suretiyle kapatılırsa, Musso
lini bu vapurları ııayesinde cenup 
denizlerinden askerlerini, erzak Ye 
mühimmatı nakledecektir. 

Ben öyle zannediyorum ki İtalya 
daha başlangıçta Afrikanın tecrit e
dilmesi ihtimalini dU_şünmilş ve 200 
bin askerinin bulunduğu bu kıt'ada 
yaşıyabilmek için tedbirler almıştır. 

Kenia havalisi böyle bir orduyu 
bestemeğe müsaittir. Sonra Nil vadi
si vardır ki general Balbo da birkaç 
fırkasile burada bulunabilecektir. 

İngiliz Somalisinde Zeila ile Ber
bera erasında Harrara yürümeğe ha
zır br halde 20 bin hintli bulunduğu
nu haber aldım. Bunlar Ayşa'dan 
geçerek yeni yol sayesinde 48 saat· 
te Harrar'a gidebileceklerdir. 

İtalyan Somalisinden Harrar'a git
mek iç\n sıkı bir yürüyüşle 15 giiJI 
lazımdır. 

Sonra İtalyanlardan evvel Tan• 
gölüne, Gundara varabilırıek içitl 
Tigre hududund n pek az uzakta 30 
bin Sudanlı toplanmıştrr. 

Tana gölündeki ada tahkim cdiı. 
miştir. Ve ilk iıgal hakkım temin i
çin buraya tayyare ile küçük bir İO' 
giliz garnizonu yerleştirilebilir. . 

Mareb yüksek kayalıklarla tab~c 
tarafından c sen tahkim edilmi\ti.f• 
İtalyanlar bir senedenberi sarfedile,o 
gayretler sayesinde yapılan bu genıf 
yollarda be§ İtalyan fırkasını kof" 
kuauzca İngiliz Sudanı hudud~~· 
götürebilirler ve bu suretle İngılir 
terin bir müdahalesine karşı, Nil .,,. 
disini işgal etmek suretile cevap ~r 
rebUirler. 

Musavvada saat beş çanından sof 
ra harp gemilerindeki efrat fut~ 
veya tenis oynarlar .. Zabitler vis 
içmeğe giderler. Bunlara bakara~ 
Muısolininin fU sözlerini hatırladıtl'' 

- İngilizler günde beş defa ye
mek yerler. İtalyanlar ise iki, onlat1 
idare eden adam da bir defa yeın~ 
yer. 

Burada yahudi sarrafların !tal~ 
lireti istemelerine bilhassa hayreC 
ettim. Belki de lireti düşürmek i~~ 
günün birinde bunları piyasaya ...
rt>ceklerdir. 

' 

Habefistancla caıualuk yapmakla auçlu ilıt asJıer darağacında 
-! 

rasmda bir mUn sebet görüyordu. 
Bana daha dört gün bin veriniz, si· 
ze bu mahzenleri de bulacağım. Eğer 
bulamazsam .•. 

Durakladı. 
- Eğer bulamazsam, muhakkak 

beni artık diri göremezsiniz. ÇünkU 
benim de boğazkesenin eline dUgtU
ğümden emin olabilirsiniz. 

-31-

BRlXANI ÇAÔIRIYÔRLAR 
Brixanm Londraya gidişinin 'erte

si günü idi. Adele anlıyamadığı bir 
sebepten dolayı kendisini çok mah
zun hissediyordu. Fakat buna rağ
men işleri iyi yürüyor, methüsenada 
hasis davranmak fi.deti olan Kneb· 
vorth bile, Conolly ile çevirdiği bir 
sahneden sonra genç kı.ıı birkaç de
fa tebrik etmişti. 

Conolly de bu tebrikten kendisine 
hisseler çıkanyor : 

- Ben san'at kabiliyetimin kuı
vasına vardım. Benim bir eşimi daha 
bulabileceğinizden çok şüphe ede
rim. Ben her halde yalnız bu memle
ketin değil, daha birçok memleket
lerin en iyi jön prömycsiyim. Hol· 
livuttan Uç teklif aldım. Eş olarak 
beni çağıran yıldızı dünyada hatırı
nıza getiremezsiniz. 

- Conolly sen de kendini ama 
beğenir in ha 1 Artık tereciye tere 
aatılırmı ya? Mis Adele'in bugOn 
çevirdiği sahnelerdeki muvafiakıye· 

tinden bahsetseydin, o zaman ~ 
inanırdım. On~n yanında sen t 
dökUlmG§ kaza benziyorsun 1 ~ 

Biraz sonra Adcle geldi. Ak 5 

direktörüne sor u: .A 
- Conolly 1ngiltereyi bırakır 

mu? rı~ 
--- Zannetmem. Siz her söy}e111

1, 
söze aldırış etmeyiniz. Bütün bu:;,; 
eldeki mukaveleye zam yapur ıef" 
için müracaat edilen bayağı usul 4' 
dir. Dünyanın biitün stüdyoıarııı,1' 
hemen ilk trenle veya ilk vapt;J 
harekete müheyya artistler çol< ef 

Onların söylediklerine kalırsa, ~ 
ler de, vapurlar da yolcusuz -,.,. 
caklardır. Bir blöftür tuttumıuY 
gidiyorlar .• 

- Brixan geldi mi? 1~-
--- Hayır, daha görmedım. :a; 

paçavra kıyafetli bir herif gclıp 
du. ıtl 

- Evet, onu ben de gördÜn'l· 
ta konuştum. Brixan'a verilecel' rı"' 
mektup olduğunu ve bizzat ve 
istediğini söyledi. • .; 

StUdyonun kapısına bakan ti r. 
pencereye gitti. Serseri kıyafet W~ 

·dam karşı kaldırımdaydı. şetttl!' 
kaybetmiş yağ-lı bir kasketin ;ı;)ıf' 
dan uzamış, kirli kır saçlar . ti 
yordu. Galiba gömleği yoktu Jtı~ 
ketinin düğmelerini çenesine le 
iliklemişti. Delik pabuçlarınd;ıt 
tinden baş parmağı görünüyor ~;, 

Arkası 
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!0RKiYE ZiRAAT BANKASI YÖNETiM KURULUNDAN: 
bi!urkiyc Ziraat Bankası Genel Kurulu adi surette olarak İkinci Teşrinin 26 ıncı Salı günü saat 15 te Ankarada Banka Merkez 

•ında toplanacaktır. Aşağıda isimleri yazılı delegelerin bu toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK iŞLER: 
~ = 1934 yılı işl.e? ve he!apları hakkında yönetim kur~l~ ve ?1Ürakıp raporlarının okunması 

3 
_ 1934 yılı b~l~~?, kar. v~ zarar h~sapların~n ta.s~kı "':e ıd~~e meclisi üyelerinin ibrası. 

4 
İd~re ~eclısı uyelerının banka ıle kredı harıcınde ış gormeleri hususunda karar verilmesi 

- Murakıplerin 1934 yılı ücretlerinin tayini, ' 

11~ - 1936 yılı için iki mürakip ve iki yedek mürakip seçilmesi, 
aylık adı ve Delegeler adi İlbayhk adı ve delegeleri adı; 

l\fyon Saylav Bay AÜ Çetinkaya (Bayındırlık İzmir 
Bakanı) 

Saylav Bay Maliınut Esat Bozkurt 
,, ,, Rahmi !(öken 

,. " 
İzzet tllvi Aykurt ,, ,, Şükrü Saracoğlu (Tüze Bakanı) 

,, ,, Kemal Turan ÜnaJ 

l\ııtalya 

l\ydın 

Balıkesir 

Berç Türker ,, 
Nafiz Aktın ,, 
Rıfat Araz 

" Şakir Kınacı ,, 
Saffet Ankan , . 

,, 

" ,, . , 
Rasih Kaplan " . ,, ., Numan Aksoy ,. 

" ,, 
" 
" 
,. 
,, 

Adnan Ertekin 
" ,, Nuri Göktepe 

Dr. Mazhar Germen 
" ,, General Kazım Özalp 

Bakanı) 
,, Hayreddin Karan 
,, Tevfik Fikret Sılar 

ihsan Tav 

İsparta 

Kars 
Kastamonu 

Kayseri 

Kırklareli 
Kırşehir 

(Sü Kocaeli 

Konya 

,, ,. Mükerrem Unsal 
,, ,, Baha Öngören 
,, ,. Dr. Tevfik Aslan 
,, ,, Sami Erkman 
,, ,, Hilmi Çoruk 
,, ,, Ahmet Hilmi Are-a 
,, ,, Reşit Özsoy 
,, ,, Şevket Ödül 
,, ,. Mehmed Seyf eli 
,, ,, Ali Dikmen 
,, ,, Ragıp Akça 
,, ,, Tevfik Fikret SilaY. 
,, ,, Ahmet Hamdi Dikmea 

B~Yazıt 
Bılecik " ., 

,. 

" 
Salih Bozok 

,, ,, Mustafa Ulusan 
,, ,, Recep Peker (C. H. P. Genel Kütahva 

sekreteri) ,, Ali Şevket Öndersev 
yan Behire Bediz Botu .. ,, Muhlis Erkmen (Tarmi Bakaaı) 

,, İbrahim l>lllabç 
,, 
,, 

BUrdur 
BUrıa 

•• Bay İsmail Hakkı Uzmay 
,, Mustafa Şeref Özkan Malatya " 

,, General İsmet İnini "(Bqba -
kan) ,, Refet Canı tez 

,. Dr. Galip Kahraman " ,, Said Fırat (Z. K. Ko. Başkanı) 
" 

çltlakliale 

tc>ruh 
torum 

Denizli 

l)iYarıbek" ı:-_,;. ır 
...:..qırnc 

!liziz 

!rzincan 
tr.ıurum 

lik'ltehır 

G. Antep 

Gire son 

G .. 

., 
,. 
., 
., 
,. 
" 
,, 
,, 
,, 
" 
" 
" 
" 

,, Sadettin Ferit Talay 
,, Ziya Gevher Etili 
,, Hilmi Ergeneli 
,, Şükrü Yaşın 
,, Mustafa Abdülhalik Rcnda (Ka

mutay Başkam). 
Rıfat Ünür ,, 
Fuat Bulca 

" İsmet Eker 
" ,, İsmail Kemal Alpsar 

Dr. Kazım Samanlı 
" ,, Necip Ali Küçüka 
,, Yusuf Başkaya 

Zülfü Tigw rel ,, ,, 
,, ,, Faik Kaltakkıran 
,, " Mehmet Ali Yörükeı 
,, ,, Fuat Ağralı (Finans Bakanı) 
,, ,, Hasan Tahsin Berk 
,, ,, Abdülhak Fırat 
,, Bayan Nakiye Elgün •a Atsis-Akyürek 

Mani~=-

Maraş 
Mardin 
Muğla 

Muş 

Niğde 

Ordu 

Samsun 

Seyhan 

Siirt 
Sinop 

--------..-~- .. Ce1ll Bi (9: a ı nil-..Kiil) Sivas 
,. 
" ,, 
,, 

,, Emin Sazak 
,, Ali Kılıç 
" Nuri Conker 
,. General İhsaa Söimen 
,_, Münir Akkaya 

Tekirdağı 

Tokat 

Trabzorı 

,, ,, Refik İnce 

" 
,, Yaşar Özey 

" 
,, Turgut Türkoğlu 
,, Mitad Alam 
,, Rıza Erten 
,, Dr. Hüseyin Afti Ercan 

,, 

" 
" 

,, Nuri Tuna 
,, Şükrü Ataman 
,, Halit Mengi 
,, Cavid Oral 
,, Hamdi Yalman 

Muhiddin Baha Par• 
" 

" ,, 
,, 
,, .. 

,, Etem Tuncel 
,, Dr. Asım Siret 
,, Zühtü Durukan 
,, Ali Münif Yegona 
,, Damar Arıkoğlu 

Cavid Oral ,, 
,, Mahmud 
,, Yusuf Kemal Tengirşeıık 
"' HulUsi Oruçoğlu 

~,,-- ,, Rasim B~a 
,, Remzi Çiner 

,, 

" 
" 
" ,, 
" ,, 

" ,. 

" ,, Cemil U ybadm 
,, Faik öztrak 
,, Süreyya Tevfik Gene~ 
,, Resai Erişken 
,, Daniş Eyiboğlu 

" 
" 
" 
" 

t Ulnüşhane Çel 
,. ,, Hasan Fehmi At.af 

,, Hamdi Ongün 
,, 
,, ,, Şevki Kıroğl~ (Tüccardan) 

,, Ferit Celil Güven · 
,, Ehlin inankur · 

Van 
Yozgat " 

,, Münip Boya 
,, Sırn İçöz 

" 
,, Sellh Cimcoz 
,, Abdülmuttalip öıeer 

1•tanbul 
,, 

,, Sungur 
,, Rifat Vardar 

,, 
Zonguldak .. ,, 

,, Ziya Karamünal .. ,, Hasan Karabacak' "(6731) 

.. 
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V 0>'-t Ulruk Dairesinden: Galatada 
~ ~· te.ddeıindc Doyçe Oryent 
lide 1i reıdner Bank Şubesinin, Şiı
l'io, 1ı at.ıkir Gazi caddesinde 300 

\\r." ?Cari •partımanmda 4 No. da 
~ rıı\l:t~l zimmetinde olan alacağı· 
tlıı l bil merbun bulunan 205 al -nen· ~ 'ebJr ta lirasınm aatılması hakkın-
tı ille heden talebin ikametgihı bazı
)( 't. ç ul bulunan medyuna H. U. 

"en ııun 141 ci maddesine tevfikan 
tq; d Yapılın tebliğe rağmen bir iti· 
~"•l7rııeyın edilmemit olduğundan 
tılrrıa.1 rııerbunenin bilmüzayede ıa
"''dYu na kırar verilmiş olduğundan 
tf<Ja..: W. Vnstelin tarihi ilinın 
'bı.ıddei~ itibare:ı üç ıiln zarfmda 
e ti'- hıızuru mahkemeye celp 

eytenıediii halde karann ik-

Hayat Sigortal~r1nda Değerli 
B\i Yenilik 

Bunaan böyle, en büY,i~ feliket olan ölüm ve maluliyc ln 
acılarından çoluğun\J"°' çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizİ: 

MalDliyeti de Temin Eden Senelik Te· 
mettOll Tam Mu~htellt Sigorta 

ile koruyabilirsiniz •• Bu sigortayı memleketimizde yegane ta h:tı
edcn : ı ~ • ~ .. ., 

ANADOLU ANONiM 
Tµrk Sigorta Şirketi 

lllaptığJ bu yeni nevi ile bayat ıigortalarnsda mühim bir lnlallp yapmııtır. 
C'4 kf t-u ıigorv ue : 
<Y~,...c~UUiyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -

vefat baliade müemmen meblil derhal ödenir - mukavelenamenin hita· 
mında ıigortab bayatta bulunurtl3 ve malUliyete uğramamıı be milem· 
men meblii % 10 fazlaaiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi maltlliyet 
müddetince ücret almmu - daimi maJQliyet halinde müemmen mebllğm 
% ıo u ıenelik irat olarak ven1ir ve vefatta ve ya mukavelenamenln bita· 
mındı müemmen mebliğ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 

Umumi acentalığı : Galata, 1inyon han. Telefon: 44888. 
z 7607 

tisabı kat'iyet edeceği ve merbunun ı ye kadar aatılacagı tebliğ makamına 
lstanbul Menkul kıymetler Boraaam- kaim olmak üzere ilin olunur. 
da 9 • 11 • 935 tarihinde aaat 10 - 12 (15873) 

, 
Aç karnına bir kahve kaıığı alm· 

dıkda 

Kabızhğı def'eder 
yemeklerden birer saat sonrı 

t""~zimsizliği, m~ 
şıhı. ve ,... 

giderir. Ağı ya 
.. ~ki. 

MAZON mat~ 

Şark Demlryollart 
Cumuriyet bayramı tatiline rasla

yaı:ı 28, 29, 30 Birinciteırin 1935 gün 
l~rınde 46 ve 53 No. b yöre trenleri· 
nın ıeyredeceii sayın elgUne bildiri
lir. 

lıtanbul, 23 B. Teırid 1935 
Direktörlük 

Küçük bir talefon santralını işle
tebilecek bir memur aranıyor. 
Günün her saatinde Tan gazetesi 

idare direktörlüğüne müracaat. 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

150 Kilo Bezir kilosu 37 kuruŞ 
150 Kilo Neft kilosu 43 kuruş 
150 Kilo Süliyen kilosu 32 kuru~ 
İtfaiye için lazım olan yukarda cinsi sayısı ve bir kilosunun 

muhammen kıymeti yazılı üç kalem malzeme pazarlığa konul -
~uştur .. Ş~rtnamesi levazllll müdürlüğünde görülür pazarlığa 
gırmek ıstı yenler 2490 N. h arttırma ve eksiltme kanununda ya
zılı vesika ve 11 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 11 - 2 inci teşrin 935 pazartesi günü saat 15 de 
daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (6741) 

Keşif bedeli 275 lira 8 kuruş olan Gülhane parkındaki çocuk 
bahçesinde bulunan oyuncaklann tamiri pazarlığa konulmuştur. 
~artnamesi lcvaznn müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek is
tıyenler fen işleri infaat şubesinden alacakları ehliyet vesikasile 
beraber 20 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubilc be
raber 11 - 2 ci teşrin 935 pazartesi glinü saat 15 de daimi encü -
mende bulunmalıdır. (B.) (6742) 

Kilo . Bir kilosunun Muvakkat 
muhammen değeri teminatı 

-
750 araöa yağı 18 K. 

15 ton krible kömürii 16 K. 
1200 kilo mezil 38 K. 
1100 kösele ' 145) 

400 faplı kösele 130) 

10,50 
18 
34,50 

201,50 

300 vaketa 190) 
Temizlik işleri için lazım olan ve yukarda çeşidi yazılı olan 

altı kalem malzeme cinsleri itibarile dört bölüme ayrılarak ayn 
ayrı açık eksiltmeye konulmuş ihale gününde isteklisi bulunma -
dığmdan eksiltme 1 • 2 ci teşrin 935 tarihine uzatılmıştır. Şart -
nameleri levazun müdürlüğünde görülür. Nümunesi Ayasofyada 
levazun ambanndadır. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 N. h 
arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesaika ve karşılarında 
gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
l - 2 ci teşrin 935 cuma günü saat 15 de daimi encümende bu• 
lunmalıdır. (B.) (6744) 

Muhammen Muvakkat 
keşif bedeli teminatı 

Kemerburgaz mektep tamiri 422,39 32 
Küçükköy mektep tamiri 915,94 69 
Kocamustafa paşada 29 ci mektep tamiri 496,86 37 
İs. 25 ci mektep tamiri 949, 12 72 
Silivriyc bağlı Ortaköy mektep tamiri 948 37 72 
Yukarıda kqif bedelleri ve muvakkat teminatr yazılı olan 

mektepler tamir ettirilmek üzere ayn ayn pazarlığa konulmuş -
tur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdilrlüğünde pazarlığa 
girmek istiyenler 2490 N. h arttırma ve ~ksil~~ ~nununda ya
zılı vesika ve Nafia müdürlüğünden tasdık e.ttınlmış aynca eh: 
liyet vesikasile beraber ve hizalarında göste.rılen _muvakkat tcmı· 
nat makbuz veya mektubile beraber 31 - 1 cı teşrı~ 935 perşembe 
günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (1) (6492) 

Türkofisin Eksiltme ihalesi 4 
ikinci Teşrine Bırakıldı: 

Ekonomi Bakanhği Türkofis lstanbul 
Başkanllğından: 

1 - Türkofis tarafından neşredilecek olan Türkiye 
Adres kitabının tab'ı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konmuştur. 

2 - 600 - 700 sayfa kadar tutacak olan bu kitabın be-
her formasının muhammen bedeli '160 yüz altmış liradır 

3 - İhale 4 İkinciteşr!n 935 tarihinde Ankarada 
konomi BakanJ,O-ı bi":1c;mda !iir1'ofis dairesinde 

.........,..,.- .......... - j} 

se~klır. "' 
4 - rr .. 1· ~ .... umumi şartname, VP ı,. 

r-- ' 4nkara Tür 
-,ür~r 

.. . ,~pklan açık 
istekl~1 ... _ ,. _ıru: bin beş yüz mett'" 
nin eksiltmesi 31-10-935 perşembe günü saat o" 
tıhnıştır. Kanaviçenin her metresine on beş kuruş 
biçilmiş ve ilk &"ilvenmesi 95 lira 63 kuruştan ibaret L 

lunmuştur. Sart kağıdı ve nümune her gün komisyond ... 
görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuzu veya banka 
kefalet mektubu ve şart kağıdında ve artırma eksiltme 
kanununda yazılı belgelerle beraber Gedikpaşada Jan
darma Dikimevi binasındaki komisyonumuza gelmele
ri. ( 6722) 
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Yıüksek Mühendis Mektebi Arttır-

HASAN 
KUVVET 
ŞURUBU 

Zaafı Umumi Kansızlık 

e KEMİK hastalıklarına tifai 

tuirleıi çolrt•r ÇoallıJar, 
Gençler, Genç kızlar 'ff ihti
yarlar 1"T yaıt.a istimal -
bilirler 

Hasan Ecza Deposu 

öKSOROK 
PASTiLLERi . 

Okrirlk, aesle, ~ 
\ofu " rftO. laaafabkla
rile .... kıalaalara tflal -.. 
ıirleri ~oktur 30 kurattar. 

HASAN Ecza 
Depo•11 

TIFOBIL Dr. lhaan S111nı 
Tifo ve paratifo hastahklanna tu· 
tulmarmk için ağızda• ahun tifo 
haplarıdır. Hiç rahatsızlık vermez. 
Herkes a~bilir. Kutusu 55 kuru. 

7822 

İstanbul Alliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden: 

Lbter Zılbcrman Vapur Accnta-

ma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Taahhüdünü ifa etmiyen müteahhit nam ve hesabına 

açık eksiltme suretile 140 ton maden kömürü alın.acak
tır. Beher tonun tahmini fiyat( 19 lira ve teminatı 199 li
ra 50 kuruştur. Eksiltmesi 25-10-935 saat 14tedir. Şart
namesini görmek için her gün ve eksiltmeye girmek için 
beHi eünde komisyona müracaatları. ( 6317) 

8049 

~üksek Mühendis mektebi Arttır
ma ve eksiltme komisyonundan: 

Teahhüdünü ita etmiyen müteahhit nam ve hesabına 
açık eksiltme ile (20) aded masa ve dolap alınacaktır. 
Tahmini fiatı 700 ve teminatı da 52,5 liradır. Eksiltme 
1-11-935 saat 14 tedir. Şartnamesini görmek için her 
gün eksiltmeye girmek için ~lli gün ve saatte komisyo
na müracaatları. ( 6434) 8187 

Iahiaarlar Umum Müdürlüğünden : 
. 

1 - Kabatafda inıa olunacak: 45000 lira bedeli ke
şifli anbar binası kapalı zari usuliY.le eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Şartname ve projeler 225 kuruş mukabilinde 
Kabataşda Levazım Şubesi veznesinden alınacaktır. 

3 - EkSiltme 7-11-935 tarihine müsadif Peı:şembe 
· günü saat 1 S de Kabataşda Levazım ve Mübayaat 
Şuöesi binasındaki Alını Komisyonunda ya~ılacaktı~. 

4 - İsteklilerin kanunun tarifesi dairesinde yü.zpe f,5 
muvakkat güvenme para.siyle birlikte kapalı . zarfları 
tayin olunan saatten bir saat ewel yani saat 14 de ka
dar Komisyon Reisine verilmesi lazımdır . . ( 65:-\0) 

8331 

P.aşabahçe Müskirat Fabrikasının yanan Jaamına yap
tırılacak (3629,96) lira bedeli keşifli çatı in'Şası açık ek
siltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi 20 kuruş 
mukabilinde almak üzere her gün ve münakasaya işti
rak etmek için de 12-11-9 3 5 tarihine rastlayan salı gü
nü saat 15 te (273) lira muvakkat teminatlarile birlikte 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Ko
misyonuna müracaatları. ( 6 71 7) 

2 50 Adet Eski Siyah Galvanizli Büyük Bidon 
50 Adet Eski Siyah Galvanizli Küçük Bidon 

BiR 

o • 

' Arsıulusal artttrma cünü olan 31 Birlncite$rlnde Banka Şube 
ve Sandıklar1nda bir biriktirme hesabı açtararak en aşatı 10 
nra yatıranlar arasında 100 kişiye a,atıda yazllı lkramlyelert 
verecektir: · 

Birinciye IOO Lira 
ikinciye 10 .. 
Uçüncüye. 10 .. 
Dördüncüye 40 .. 
Beşinciye 20 .. 
Elllnclye kadar 10 ,, 
Elli birinciden yüzüncüye k. 5 .. 

• Kura BirinclknnMnun 7 sinde Ankarada Merkez blrıasınd'! 
çekllecektlr. Kuraya slrebllmek için para yat1ranlar1n41>arala• 
rtnı 11 blrinclkinuna kadar çekmemeleri llz111'.1d1r.... 

83
2' 

Gayrimübadiller Komisyonundan: 
ıından almauı 327 5 varak ve 50 po
liçt No. ıu 49 seferli Milos vapuru 
llq. Anv~nt cclcn AB Jlarka\lr •c 
40f61 1 ·~ 3 Mo. lu 2 :8UMbk. ~ 
le(? düpesine ait bir krt'a Oidino 
zayi otd'utundan iptaline kaqr nril
mesi W. Ubbelohde tarafmdan talep 
edilmiı olmaklt aUiftr"Cdino her 
kUMit-ytdlfıtıe iH mahlccm~cnne 
ıi ve ilk itin tar.ihinden itbairen 45 
gün sarfmda ibru edilmediği tak· 
dir<k iptjline karar vcyileceii Tica· 
ret kanuaun n 638 ci maddeıinc ıöre 
ilan olunur. (14849) 7617 

Paşabahçe Müskirat Fabrikasında İdare <işine elverişli 
olmıyan yukarda miktarı yazılı bidoplar pazarlıkla satı
lacaktır. lateklilerin mezkur fabrika bidonları gör.dük
ten so~ pazarlığa iştirak etmek üzere 2-11-935 tarıın·""_.,...~~,=~s-... e~m. ti ve mahallesi Hisseye göt( 

muhammen 1' 

ZA Yl - Jsıan1JGı Jtbllat ~ 
ıifndcn I aldığun 184 7 44 numaralı 
SJ't0-934. tar"1hli •e 213 füa 17 tnuuı
luk depuito .mU:baı:un• zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan, aüinin 
hükmü yoktur. Sirkeci Mühürdar 

zade Han No. 30 Naci Lutfı 

ŞtRKET ~NKA VE MAL 
Memurlanna mahsus K. Kömürcüya-

nın asn 'Ye ticari kitapları 
,Yeni harfl;rle: • tenziıti bedeli Xr. 
'.Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
,Yeni muhasebe uıulü 1%2,50 
,T.icırt mal\ımat n bankacıhk 105 
"iktiaadl ilmi 87 ,50 
Jhtisaı muhHebeleri 175 
(fjrket, sanayi, ziraat ve D&nka) 
T~rl :n malt ıchap 70 
:LU,aritma atYcneri (yeni 
rak'kamlarla) 56 
Baıllc:a aa tıf yeri: lkbal ldtttlpbanai 

I072 

ne rastlayan çarşamba günü saat 10 da % 15 teminatla-
rile birlikte Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesinde-
ki sanı komisyonuna müracaatları. (6621) 

Ecnebi memleketlere giden tüccar Y.e seyyahlara 

Banka Komerçiyale ltalyana 
S--7eai : 700,000,000 (ihtiyat akçeıi ı 580,000,000 Liret) 

7 ,.,eııen ( Seyyalain ~eri) ıatar 
Liret. Frank, İngiliz lirası veya Dolan Frank olarak sattlan 
bu çekler say~inde nereye gitseniz paranızı kemali emni
~tafır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, 
tc=hirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük 
tediyat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. 
Trave11ers çekleri hakiki sahibinden başka kimsenin kulla

namayacağı bir ,ekildc tertip ve ihtas edilmiştir. (5999) 7604 

Devlet OemiryoHarı ve Limanlan iıletme 
Umum idaresi ilanlan 

3000 lira muhammen kıYJlletli on bir kalem mano
metre ve yedeği gümrüklenm~ olarak teslimi şartile 
5 Birincikinun 935 per~mbe günü saat 15,30 da An
karada İdare binasında kapalı zarf usulü ile satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2 2 5 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bi.ılunmadığma dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 

, saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zmıdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada mal
zeme dairesinde ve Haydarpaşada Tesellüın ve Sevk 
Müdürlüğünde dağıtılmaktadır. (6598) 

8390 

18-10-1935 tarihinde yapılan eksiltmede elde edilen 
fiyat haddi layıkında görülmediğinden 7363 lira mu
hammen kıymetli lokomotif, vagon ve supap yaylan 
gürnrilklenmiş olarak teslimi şartile 9 İkinci teşrin 9 3 5 
cumartesi günü saat 1 O da Ankarada İdare binasında pa 
zarhkla satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 5 5 2 
lira 23 kuruşluk muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları, kanunun 4 ncü maddesi mucibince işe gir 
meğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
ile ayni gün tayin edilen saatte malzeme dairesi komis
yonunda hazır bulunmaları lazımdır. Bu işe ait şartna
me Haydarpaşada tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde, An
karada malzeme dairesinde görülebilir. ( 6729) 

58.5 Arnavutköy t>cre E. 25-27 T. 41 Ahpp hanenin 
9-3S Hi .... i 

Ayvansaray Atik Mustafa Boatan 
Pata 
Y eşilköy Yetil Yatı 

Kuzguncuk E. Kasap Y. Tenend 
ve Koncina 

E. 39 Y. n DüWrtn vt hane 

10-190 ~hpp baunin ~9-64 
His. 

ı.:. 6 Ada 31 63 .etre arR 

hama 47 

Yeniköy E. Su haznesi Y. Dtftnt 1 58 19ftrt &rll 

28 meue u .. l Beyoğlu Kurtuluş E. Nalbant Y. Manik E. 'Y. 19 
Mliı•ll• 67 

Ahıap hane Bakırköy Zeytinlik Yakut 14-16 
• 

2113,SO metre 11J19 Ortaköy l1rinci •e UçtiıKU Orta ı:. 13 ill 19 
Ye Bayır ı ili. • 

2 ilA 10 
tlskildar Kefçtdedc Topta!I ead. ' 121 Y. 125 ~dllkWn 

:a.h§eli _..,hane 
~eli abpp hJl\I 

:Kadıköy Cafer ağa E. Dttn.rdl>i E. 52 Mü. 
Y. Murat otlu Y. 21 

Arnavutlröy Balqı ı.:. 9 Y. 22 
cnahallen 36 

Fener C;afer Subap Mekteı E. 24 Y. 9 ~pp hane 
Mahallen 23 

:Erenköy Bostancı ç.~ ... E. 15 Mü. 
• harita 89 

ı13,50 metre .,. 

T.L. 
130 açık 

artırıııJ. 

-450 " 

90 ,, 
100 " 

60 ,, 
28 ,, 

2000 kapalı 
zarf 

84S açık 
artırııı' 

550 " 
2500 kapalı 

zarf 
500 açık 

artırıtıi1 

326 ., 
50 

Kadıköy Oımanağa Söğütlil seıme E. 58 Y. 72 Vıtünde odası •an ld-
ıir dükkin• 14 his. 650 ~· 

Bey<>ttu Y eni§ehir Kuap E. 16 'f. 18 :Bah,çeli klgir haMDin 
9'-32 his. 450 .. ___,.. 

Yukarda evsafı yazııı gayrımenkUııcr on gün mUtldetle ~tıp sıkanlnuştır. İhaleleri 8-11-93.5 tarihine tcsadiif 
eden c:urna gil•·U saat on dörttedir. Satı, münhasıran gayrimübadil bonotilcdir. 

lstanbul Gümrüğü Satış Kom is-·" t)e.niz yollail 
Yon undan: ı ş LE TM Es ı 

Acenteleri: ltaralr!Sy Köprftb•t' 
8-9-935 Kurun 12-9-935 Tan, 18/ 9/ 935 Cumhuriyet Tel 42362- Sirkeci MUhilrdır· 

ve 23-9-935 Akşam gazetelerile bu ayın 26 ncı günü sa- """qde Han. Tel 22740 111,.. 

tıJacağı ilan edilen eşyanın artırmalarının saat 11 de ya- Trabzon Yolu 
pılacağı ve pey akçelerinin de saat 10,30 a kadar alına
bileceği ilin olunur. (6708) 

REVUE 
en dakik, en h .... , en eoe modela. 

BltYOOLU"nCla : MISIALI, l•tlklAI CadCS..ı 899 

OA L.ATA"da; •AATCf MltvR9t TOnel CtMNeel H 
ISTA"•UL.'0. ı.A. ICKŞIŞYAN, 9.,ıtan Hamam. 

Yeni Cami C•CICIWI 4 

ANKARA'd• rAIZA TEVFiK. Ban~•·~ Caocs .. ı e 

ı ı 

i l 

ANKARA Y8puru 26 Bir"P 
citepin CUMARTESi gü.,a 
ıaat 20 tle HOPA YA kadat 

f6719!_..,-

Ayvahk Yolu 
MERSiN ..apuru 26 Birinci" 

i te,rin CUMARTESi g6nü ,_,t 
1' da IZMIRE kadar. 167'.lO.:/ 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE Yapuru ~ 

Birine1tetrin PAZAR günü .. , 

~O- da M~SINE kadar 6721~ 
• --~ -~- - -
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İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanlan 

539 ton arpaya verilen fi
Yat komutanlıkça gali gö
rüldüğünden artırma eksilt
nıe ve ihale kanununun 46 
ıncı maddesi mucibince pa-
2arlıkla münakasası yapıla
caktır. Şartnamesi her gün 
Manfsada Askeri satmalma 
komisyonunda görülebilir. 
Eksiltme 28-10-935 pazar
tesi günü saat 1 O da Mani
sada Askeri Satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 1779 li
radır. Muhammen bedeli 4 
kuruş 40 santimdir. Eksilt
meye girecekler 2490 sayı
lı kanunun 2 maddesinde 
tarif edildiği ve teminatları
nı birlikte bulundurmaları. 
~348) (6350) 8045 

••• 
Tekırdağ için 720 ton. 

Malkara için 360 ton arpa 1 
1kinciteşrin 935 günü kapa
lı zarfla eksiltmesi Tekirda
ğında Satınalma Komisy
Yonunda y a p ı: 1 c a k t ı r. 
Tekirdağ arpasının eksilt
mesi saat 16 da tahmin be
deli 4 kuruş 25 santim ilk 
teminatı 2295 liradır. Mal
kara arpasının eksil tmcsi 
saat 1 7 ,30 da tahmin bede
li 4,5 kuruştur. İlk temi
natı 1215 liradır. Şartname 
si İs tan bul Levazını Amir
liği Satınalma Komisyo
nunda görülebilir. İsteklile 
rin kanuni vesikalarile ihale 
saatından bir saat evvel Te
kirdağında Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. ( 3 64) 

(6464) 817~ .... 
Erzincan garnizonu kı

taatı ve müesseseleri ihtiya
cı için iki milyon beş yüz 
bin kilo odun kapalı eksilt
meye konulmuştur. Mu-
nammen betle i 'J 5 O lira 
dır. llk teminatı 6563 lira
dır. !halesi 30-10-935 saat 
1 1 de Tümen Satınalma 
Komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi Erzincanda 
Tümen Satmalma Komis
Yonunda 438 kuruş karşılı-
ğında verilir. İstekliler 
2490 sayılı kanunun 32, 
33, 34 maddelerine göre 
mezkur saattan bir saat ev
vel kapalı mühürlü teklif 
mektublannı Erzincanda 
Tümen Satınalma Komis
Yonuna vermeleri. (352) 
~6467) 8174 

• • • 
810000 kilo kuru ota ve-

rilen fiat yüksek görüldü~ 
ğünden 1 lkinci teşrin 9 3 5 
cuma günü saat 15 de pa
zarlıkla dökülmüştür. Şart
namesi Ankara Levazım A
mirliği Satınalma Komis
Yonunda görülebilir. Şart
name parası 203 kuruştur. 
Eksiltmeye girecekler mez
kur otun mecmu tutan o
lan 40500 liraya mukabil 
3037 lira 50 kuruş temina
tı muvakkata makbuzlarile 
ınezkfır saat Ankara Leva
zım Amirliği Satınalma Ko
ınisvonuna gelmeleri. ( 3 6 O) 

(6456) 8224 

••• 
5124 kilo dural saç levha 

kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuşdur. Hepsinin bi
çilen ederi 20496 lira ve ilk 
inanç paras; da 1537 lira 20 
kuruştur. İhalesi 11-11-935 
Pazartesi günü saat 15 de
dır. Şartnamesini görmek 
Üzere her gün saat 15 den 
16 ya kadar Komisyona gel 
rneleri. Eksiltmeye gire
ceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgelerle bir
likde teminat vı- ·~lif mek-

tublarını kanunun emret
tiği mühürlü bir zarf içinde 
ihale saatından bir evvel 
Ankarada M. M. V. Satın
alma Komisyonuna verme
leri. ( 298) ( 5942) 

7669 
••• 

Bir metresine biçilen e-
der 270 kuruş olan 6500 
metre haki elbiselik kumaş 
kapalı zarfla ihalesi 
28-10-935 pazartesi günü 
saat 15 tedir. Şartnamesi 
parasız olarak M.M. V. Sa
tına.lma Komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye girecek
ler 1316 lira 2 5 kuruş ·ilk 
inanç parası mektup veya 
makbuzlariyle birlikte ka
nuni şekilde hazırladıkları 
teklif mektuplarını ihale
den bir saat evvel Ankara
da M. M. V. Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. 

(336) (~281) 8004 

* * * 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 

3 2 kalem ispenci yan alet 
ve kimyahane makineleri 
kapalı zarf usulile satın alı
nacaktır. :Hepsine biçilen e
der 25000 liradır. Muvak
kat teminatı: 187 5 liradır. 
Evsaf ve şartnamesini aJ -
mak ve görmek üzere be
delsiz olarak M. M. V. Sa
tınalma komisyonundan alı 
nır. Eksiltmeye girecekle
rin 2490 sayılı. kanunda 
gösterilen vesaikle tem~nat 
ve teklif mektuplarile bir-. 
likte belli gün ve saatten en 
az bir saat eVvel Ankarada ' 
M. M. V. Satınalma komis
yonuna gelmeleri. İhalesi 
30-11-935 cumartesi günü 
saat 10,S tadır. (335) 

(6285) 8043 

* • * 
Orau sıhni ihtiyacı için 

300 bin adet pansuman pa
keti kapalı zarfla sa
tın alınacaktır. Beherine 
biçilen kıymet 3 5 ku
ruş muvakkat teminatı 
6500 liradır. İhalesi 28-11-
935 perşembe günü saat 
14,5 tadır. İstekliler evsaf 
ve şartnamesini anlamak ve 
görmek üzere 5 2 5 kuruş 
mukabilinde M. M. V. Sa
tınalma komisyonundan a -
lınabilir. Eksiltmeye gire -
ceklerin 2490 sayılı kanun
da gösterilen vesaikle temi
nat ve teklif mektuplarile 
birlikte belli gün ve saatin
den bir saat evvel Ankara
da M. M. V. Satmalma ko
misvonuna gelmeleri. 

(337) (6286) 8044 

* * • 
Eksiltmeye konan 4800 

kilo sabuna istekli çıkmadı
ğından yeniden açık pazar
lıkla eksiltmeye konmuş
tur. Tahmin bedeli 1344 
liradır. Şartnamesi komis
yondadır. İhalesi 31-10-
935 perşembe günü saat 15 
tedir. Muvakkat teminatı 
1O1 liradır. İstekliler mu
vak~t teminata karşılık 
maliye vezne makbuzu ve -
ya banka mektubu ile ihale 
gününde Giresun Alay Sa
tmalma komisyonuna mü -
racaatları. ( 403) ( 6 7 2 5) 

••• 
18-10-935 günü kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılan a
layın 100000 kiloluk arpa
sma istekli çıkmadığından 
yeniden açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin bedeli 
5500 liradır. Şartnamesi Gi 
resun Alay Satınalma ko
misyonundadır. İhale tarihi 
12-11-935 salı günü saat 
1 Stedir. Muvakkat teminatı 

11 

• 

BANKO ··Dl . ROMA 
T A R 1 H 1 T E S İ S 1 : 1880 

GENEL MERKEZ VE GENEL DiREKTÖRLÜK: ROMA 

S E R M A Y E S 1 : Lit. 2 O O, O O O, O O O 

·-~----- 31 Ağu~tos 1935 tarihinde vaziyet ,-------

MEVCUDAT 
Kaia me\.'Cuau 
Scncdat, hazine bonoları ve 
ibrazında ödenecek evrak 
Röporlar 
Borçlu muhabirler 
Teminatlı esabr cariler 
De•lct eshamı, devlet tarafından 
teminatlı eSham ve tah\tilit 
Banka iştirakleri 
Gayrimenkul emval 
Muhtelif borçlular 
Esham mevduat hesabı carilcri 
Ticari kabufü:r borçluları 
Kefalet borçluları 

Dahili hususi hesaplar 

Yekiin 

Lit. 367 .436.450.12 

ı.o56.020.g22.10 

47.142.951.0S 
882.662.591.36 
286.604.66.5.31 

104.805.869.62 
49.810.089.35 
29..500.000.-
12.231.132.32 

14 7.343.800.-
42. 765.210.60 
90.934.167 .32 

Lit. 3.117.257.849.15 
2.659.886.612.13 

Lit. 5.777.144.461.'28 

DÜYÜNAT 
Sermaye 
Ihtiyat akçesı 
Haabı cari ve tasarruf mevduatı 
Eabam mevduatı 
Alacaklı muhabirler 
Tcdnülde çekler 
Adi çekler 
Muhtelif alacaklılar 
Ticari kabuller 
E§hast salise hesabma kefaletler 
Evvelki devrenin kir bakiyesi 
Dcvrci haıiranm safi kan 

Dahili hususi hesaplar 

Yekun 

Lit. 200.000 000.-
42.2 0.84035 

702.28.5.042.39 
147.343.800.-

1.7 58.372.245.33 
82.974.004 • .51 

2.393.535.08 
36.565.145.03 
42.765.210.60 
90.934.167.32 

3.027.457.47 
8.316.401.27 

Lit. 3.117. 257.849.15 
2.659.886.612.13 

Lit. 5.777.144.461.28 

Seni:li~ler Murahhas Direktör Baş muhasip 
CUCCiıA - GARRONE - MARTlRE 

T A'GLlAFERRi • VE~RDO 

f lstanbul Komutanhğı Satmalma Komisyonu ilanları 1 

VER Ol NAZARETH 

stanbul Komutan ığına t irinç 4- ı- 5 azart i 
bağlı birliklerin motorlu günü saat 15,30 da açık ek
vasrtalan için ihtiyaç olan siltme ile alınacaktır. Be-
33500 .kilo benzine yapılan ,her kilosunun tahmin be
teklif evsaf ve şeraitine uy- deli 24 kuruş olup ilk te- • 
gun olmadığından tekrar minatı 180 liradır. Şartna
kapalı zarfla eksiltmeye ko- me ve nümunesi her gün 
nulmuştur. öğleden evvel Komisyonda 

YAZIK Kf, ON UN AŞK 
ROMANININ SAHIFASI 

KAPANOI •••• 

Genç ve ıüzeı , • • N • 
1aallır ki, c•zıbesl ~ok. 
JO•G parh:w•r ••• 

Kındtntıl bOyle bir lıhllkeye 
kapbrm•yınız i •• unutmayınız 
ki. cfhHnlıln na turası ne olursa 
olıun, L. T. PiYE R · in 

Beher kilosuna tahmine- görülebilir. İsteklilerin vak 
dilen bedel 36 kuruş olup ti muayyeninde ilk teminat 
ihalesi 4 İkinciteşrin 935 mektup veya makbuzla
pazartesi günü saat 15 te- riyle birlikte Fındıklıda 
dir. Satınalma Komisyonyna 

Şartnamesi Fındıklıda gelmeleri. ( 6 5 7 ı ) 
Satınalma Komisyonunda lk356 

*..,. * 
görülebilir. Eksiltmeye gi- Gülhane hastanesinin göz 
receklerin 770 liralık ilk 
teminat mektup veya mak- laburatuvarlan için açık ek-
buzu ve 2490 sayılı Kanu- siltme ile alınacak olan mal
nun 2 3 maddelerinde zemenin muhammen mali-

' b" l'k yet fiyatı 776 lira 65 kuruş-yazılı vesikalarla ır ı te 
teklif mektuplarını belli tur. Şartname her gün öğle-
glln ~e ihale saatinden en den evvel komisyonda gö
az bir saat evveline kadar rülebilir. İlk teminatı ( 59) 

liradır. Eksiltmesi 11 İkin
satınalma komisyonuna ver 

citeşrin 935 Pazartesi günü 
meleri. (6499 ) 8261 saat 15,30 dadır. Eksiltme-

* • "' Ye gireceklerin ilk teminat 
İstanbul Komutanlığı makbuzlarile birlikte belli 

birlikleri ihtiyacı için iha- günde ve vakti muayyenin
lesi yapılıp teahhüdünü ifa de Fındıklıda Artırma ve 
edemiyen müteahhit namı Eksiltme komisyonuna gel
hesabına On Ton pilavlık meleri. (6718) 

413 liradır. İsteklilerin mu
vakkat teminata karşılık 
Maliye vezne makbuzu ve -
ya banka mektubu ile ihale 
gününde Alay Satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

( 404) ( 6726) 
• • * 

ızmir Müstahkem mevki 
kıtaatımn 1,227 .ooo kilo o
dun ihtiyacı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. İ
halesi 11 İkinciteşrin 935 
Pazartesi günü saat 15,30 
da İzmirde Kışlada Müstah 
kem Mevki Satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

Odunun tahmin edilen mec
mu tutarı 165 8 7 lira 50 ku
ruştur. Teminatı muvak
kat akçası 1245 liradır. İs -
tekliler Tiaret Odasına ka
yıtlı olduklarına dair vesi
ka göstermek mecburiyetin 
dedirler. Eksiltmeye iştirak 
edecekler kanunun 2, 3 mad 
delerinde ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla teminatı 
muvakkata makbuzlarını ve 
mühürlü teklif mektplannı 
ihale saatinden en az bir sa
at evvel komisyonumuza 
vermiş bulunacaklardır. 

(402) (6727) 

MATITE 
ırüzellilt pudrası sıze bütiln eTkeklerin botuna fiden kadife man· 
ıaralı mat çehreyi temin edecektir. 
MATITE fevkalide mat bir pudradırı çünldi. kendısi talksız 
ve ıçındeki madckler de mattır. 

ParfOmöri L. T. PIVE R A. ş .. ıstanbul Şubesi 
$itil Ahmeı BtJ sokak No. 56 . T-elefon : ~30U 

Denizcilere ilan: 
Istanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden: 
1 -KINALIADA FENER! "Marmara cnızı,, 
Kınahadanın doğu tarafında yeniden inşa edilen ve asetilenlc 

yanup her üç saniyede bir beyaz ışık gösterecek olan fener 29 Bi
rinci teşrin 935 günü akşamından itibaren yakılacaktır. 

Karakteri: Beyaz ışığın müddeti 0,3 saniye 
Husufun müddeti 2,7 saniye 

Devrenin tekmil müddeti 
Vaziyeti coğrafisi: 
Arzı şimali: 40 derece, 54 dakika, 33 saniye Ş. 
TUlii şarki: 29 derece, 03 dakika, 24 saniye Ş. G. 
Fenerin denizden yüksekliği: 9 metre 
Açık havada görünüşü: 7 Mil 

sarliye 

(6670) 
8464 

Ankara ilbaylığından: 
1 - İlimiz çiftçilerine dağıtmak üzere satın alınacak 

168 dane sap arabasının 4-1 l-9gs pazartesi günü saat 
15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Arabaların tutarı danesi 7 3 liradan 12264 li
radır. 

3 - Şartname ve nümunesi Ankara Tarım Direktör
lüğünde görülebilir. 

4 - İsteklilerin arabaların yüzde 7 ,5 tutan olan 
banka mektubu veya hususi muhasebe direktörlüğü 
veznesine yatırılmış makbuzu ve teklif mektublarile 
birlikde eksiltme günü saat on dörtte İlbaylık Daimi 
Encümenine vermeleri. ( 3 O 77) ( 6 5 6 6) 8451 
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B O U R L A B i R A D E R L E R ve Şsi 

GALATA: Hezar an Caddesi, Beyo§lu isti ki il Caddesi. R d d • • h d • 1 • • · 1 t = 
AttKARA: Bankalar Caddesi. a yosu unya ava IS erını sıze u aş ıra-= 
1ZM1 R: Gazi Bulvarı •• 3 

Ve Satie'nin bütün şubelerinde Cak en mukemmel Vasıtadır. s 
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Tu .. rkofı"sı· n Eksı· ltm e ı·h alesı· 4 ·ıkı· n c·ı ~ ıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıın•ıııı•ıııı•ıııı•ııı: 1 ~ HER SENE BiR ÇOK KiMSELERE ZENGfN iKRAMI YELER DAGIT AN 

~~ ]f',.~ızı • • Teşrine Bırakıldı: ~ · Türk Maarif Cemiyetinin i 
·~ ediM Türkofiıçe çıkarılacak.Tü~kçe ve Fransızca Bültenlerin • B Q y Q k E ş y a p i y a n g o s u ~ 

baıılmaıı açık ekaıltmeye konulmu§tur. • ::;:: 

Ekonomi Bakanhğı Türkofis lstanbul • 6/12/935 de Çekiliyor. 7629 ! 
Başkanhğından: ii•k . 15400L. ~ 

ı - Türkofis tarafından türkçe ve fransızca ayn ayrı 1 ram 1 ye• 1 rall 
olarak her on b~ş gü~de bir. çıkarılacak bültenlerin ba- • • i 
sılması açık eksıltme ıle eldıltmeye konulmuştur. ...._ BiR BiLET Bllt LlltADllt. •UTON .. IYANOO SATICILARINDA BULUNUR. (5264) ..M 

2 - Eksiltme 4 İk_inci~cışrin 935 pa~artesi gü_nü ~aat ~ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıtıt•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı ı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı91' 
1 O da Ankara da Y enışehırde Ekonomı Bakanhgı bına-
smda toplanan Türkofis Satınalma Komisyonunca yapı
lacaktır. 

3 - Gerek türkçe ve gerekse fransızca bültenlerde 
kullanılacak kağıt ve kaplık Türkofis tarafından ve- ' 

.•. dalma mukemmeı olr rilecektir. 
saç tuvaıet1 temin eden 4 - Kaplarından maada 16 sayfadan ibaret olacak o-
Gibbs brlvantınt lan Türkofis on beş günlük türkçe ve fransızca bültenle TURYAG 

rin beher sayısı için baskı adedi türkçe için 1500 ve fran
sızca 1500 olmak üzere 3000 dir . kuflanınız 

• Kokusu nefis ve latifdir. 5 -Mayıs 1936 gayesine kadar olmak üzere 14 türk-
H ususi uzvf cevherlerle çe ve 14 fransızca bültenlerin fenni şartname mucibince . - ·-- __ -

imal ve istihzar edilen bdaı'lsmılı~taı'rv.e ciltlenmesi bedeli 1100 lira olarak tahmine- ~Muhayyer Hasan Şevki ~'ı , ;:- Haya_tın neşesi 
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