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Adliyede Geniş isli hat 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-...~ 

Yapılıyor 
şirlikler Kaldırıhyor; Sicil 

eni Bi Düzene Konuyor 
ımdikı Barolar, oterlikler, Müb 

anunu Yapıhyor, a kem ler 

isl8hat Projeleri Hazırlandı! 
kamulaya Hemen Yelişfirilecek Kanun 

Projeler_inin Son Tetkikleri Bitirildi 
Ankaradan: 26 

[Güven!lir kaynaktan aldığım malUmata göre, Adliye Ba
kaı:lığı, adli hayatrmızda çok önemli sayılabilecek ve bütün adli
l'~cıleri, avukatları, noterleri alakadar edecek bazr kararlar ver
tnış ve bu kararları, kısmen kanun projeleri halinde tanzim ede
rek. Kamutayın tasdikine arzettiği gibi, kısmen de, yine kanun 
Pro1eleri haline getirmek için etraflı bir çalışmağa girişmiştir. 

Alınan kararlar sırasile şunlardır:] 

l 1 - Adliye Bakanlığı, Hakimhr Kanununa muvazi olarak, avu-
attarın da uaz.iyetini ahenkli kıl-

ltıak · · b" • • h l ıçın, ır kanun proıesı azır-

llGrn.lftır. Bu proje. Romanya, Yu
ıı°~lQvya, Avusturya, Almanya, 

0 : Yada tatbik edilmekte olan 
lt'k~atlar kanunlarının esaslı tet
ıi~';.d.en ~onra yapılmıştır. Proje, 
lı 1• ılık bır avan proje • ön proje el: ~ndedir. Bittik,ten sonra alôka
cı r Qrrn mütaleasına arzedilecek 
ve 0 rniitalealar da toplanarak tam 
c::k~!fsursuz proje vücude f(etirile • 

ır. Bu proje ile güdülen gcıyıe 

§Udur: 
1 - Hicbir avukatlık müessese

si yokmuş~ gibi ideal bir avukatlar 
kanunu hazırlamak; 

2 - Avukatlık müessesesmı, 
hakkın meydana çıkması için ha
kimlere yardımcı müessese haline 
koymak. 

Bu kanunun çıkmasile beraber, çok 
defa hakkın ziyaına sebep olan ve 
hükümleri haklının aleyhine gecikti
ren avukat oyunlarına kesin surette 
set çekilmiş olacaktır. Bundan baş
ka, adliyede bir sicil kanunu yapıla-

[Arkası 3 ünciıde J 

Kaldırılması ve işlerinin posta ida
relerine devri kararlaştınlan mu

ba§irlerden biri 

r Çerkes Ete~- Amman' da Yakalandı 

Çe~k-S- Fransadan Kendi Toprakların
V es em daki Mel'un Hazırlıkları önleye

e Arkadaşla- cek Cezri Tedbirler Bekliyoruz 
rının tevkifi 
;Q Amman, 26 ( A.A.) - Reuter A 

nar bildiriyor: 
te:i~~~k.e karşı yapılan suikast 
fqJıkık su ıle ilgili olarak açılan 
lisi A 'lt Üzerine Maveraişeria po
e•rıQar':ııltıQoıD;a, TW.k istiklal harbi 
karde l a. ıluımanq geç11:n Etemle 
ti.,. • f erınden birini tevktt ctmİf· 
., 

u •• 

lrkQd l ~ 0 f arı ile beraber -;(mmanda 
teuhil edilen Çerhes Etem 

Heyecan sürüyor, dün de Musevi vatan-

daşlarıtnız 

Cumurbaşkanımız Atatürke ~ıui. 
ka"t teşebbüsünün memleket içinde 
uyandq-dığı heyecan bütün hızilc de· 
vam edıMr. Dün sabah saat onda da 
Beyoğlunda Kent Seth İsrael sina -
gonunda Şişlı, Beyoğlu ve Galata 
Musevi cemaatlerinin iştirakile dini 
bir ayin yapılmıştır. Binlerce Muse
vi vatandaşın hazır bulunduğu ayine 
Beyoğlu kız ve erkek Musevi talebe
lerinin ~öyledikleri İstiklal marşilc 
başlanmıştır. 

Jlk söylev 

Bundan sonra avukat Markone-

büyük bir toplantı yaptılar 

ham bir söylev vermiştir. Mumai
leyh söylevinde: 
''-İstanbul halkının iştirakile Beya
zıtta yapılan o muazzam tezahürata 
~irçok ~usevi vatandaşlarımız da iş· 
tırak ettiler. Buna şahsen iştirak e· 
demiyenlerin yapılan o büyük te
zahürata kalben ve ruhen iştirak et
tiklerine eminim. Fakat bütün bun· 
larla Türk Musevilerine terettüp e
den vazife hiç şüphesiz ki tamam
lanmış olmuyor. Zira, Türk Muse -
vileri, Büyük Ulu Şefimize olan bağ· 

[Arkası 5 incide] 

1 Suilıa.d mütuebbiderini ıef in eden hfllk ,4ydm ~ümhuriyet meydanında bövle toplandı •• 

1 r- ... __ ~,,.-.. --="""""""'" 

Vaziyet 
Dündenberi vaziyet yeni bir 

safhaya girdi. ltalyanlar bir taraf
tan cenupta Ogaden cepheai.nde 
ileri hareketlerine devam ederler· 
ken, diğer taraftan ıimalde Eryt
re cephesinde ikinci taarruza geç
tiler. Gelen telgraflar, kısa ve taf
silôtaız olmakla beraber, bu taar
ruzun /talyanların haf talardan be
ri haz.ırladıkları ikinci planlı taar

r r~ olmasına kuvvetle ihtimal ve-
1 rilebilir. 

Diğer taraftan /talyanların böy. 
le bir tarruza geçeceğini bilen Ha
beş kuvvetleri Je, dü§manın ileri 
hareketine môni olmak için cep · 
heyi üç bölgeden tutmuf bir vaz.i
yette bulunmaktadırlar. Şu hale 
göre, ltcılyan ve Habeş kuvayı 

külliyelerinin bugünlerde temasa 
geçmeleri ve yeni kanlı muhare · 
belerin baılaması beklenebilİT. 

Siyasada 

Siyasa cepheai Je süel cephe Ki· 
bi yeni bir önem aldı. Mussolini si- ı 
lôhları bırakabilmek için yeni tek· 
liflerde bulundu. Bu tekliflerle 
yüksekten pazarlığa girişmek is
tediği anla§ılıyor. HabefİStanı he
men 'hemen ltalyanın eline veren 
bu teklifleri ne lngilterenin, ne 
Habefi.tanın, ne Ulualar Sosyete • 
sinin kabul ecleceğine ihtimal ve
rilmiyor. Londradan, vaziyetin ye
ni inki§af ıekline İntizaren, hiç 
ses, satla çıkmıyor. 

Fakat dikkate değer nokta şu· 
dur: /ngilizler bu yeni görüşme

lerden de birşey çıkacağını ummu
yorlar. Habeşistanda yeni muha -
rebeler baıladıktan sonra, hatta İ 
Süveyş kanalını dcı kapamağa ha
:ı:ırlanıyorlcır. Halbuki şimdiye ka
dar siyasal duruma daha fa~la 

gerginlik vermemek için, böyle bir 
karardan mümkün mertebe çekin
mişlerdi. ____ ,, _____ -".,; 

Sovyet-Japon 
Muharebesi 
Başlıyor mu? 
Londra, 26 (A.A.) - Japonya hü

kumetinin, kuzey Çindeki istikıal ha
reketine karşı gitgide artan alakası, 
Japonyanın yeniden süel hareketler• 
de bulunacağı endişesini doğurmakta 
dır. Burada bu istiklal hareketinin Ja 
ponlardan yardım gördüğü kanaatı 
vardır. Zira o bölgede Japonyanm 
menfaatleri hem süel, hem de tecim· 
seldir. Çini ikiye bölmek teşebbüsün
de beş ilin dahil olmak ihtimali var
dır. Bunlar: Şahar, Şihli, Suiyan, 
Şansi ve Şantung illeridir. !çeri Mo· 
golistanda, Mançuko'ya yakın bölge
de. Japonyanın, sıhhi kurumlar ve 
telsiz, istasyonlan tesis etmek sureti
Je hu!Ul etmesi, burada sanıldığına 
göre, Japon ordusunun ileri hareketin 
de takip edeceği istikameti şimdiden 
tayin etmektedir. Güney kısmında 
ise, ordu Kalgan istikametinde ilerle
yecektir. Japonya ile Sovyet Rusya 
arasında bit- harp çıktığı takdirde 
Kalgan'ın sevkulceyş bakımından du
rumu çok önemlidir. Böyle bir ihti
mal tahakkuk edince, Pekin - Kalgan
Paotuşen demiryolu Japon ileri hare-

{ Arkası 9 uncuda l ,..._._..__ ...... _..... ........... 
F otoğrafn:uzı hize önde· 
riniz, karakterinfai ı i z e 

aöyliyelim! 
TAFSiLAT OÇVNCU SAYFADA 

~----~ 

Harp Yeniden Başladı 

italyanlar Eritre'den 
Taarruza Geçtiler 
Adisababa'daki /ta/yan Elçisi 

Hemen Yola Çıktı 

Habeş makineli tüfek kur.ıvetleri §imal cephesinde harp hattın« 

giriyorlar .• 

Roma, 26 (A.A) - Somali cep
hesinden llelen haberlere göre, I -
talyan kuvvetleri Ogaden'de ilerle-

yiılerine devam e.tmi§ler ve Burcl 
vadisine kadar gelmişlerdir. ltal• 

[Arkası 9 uncuda] 

Anlaşamıyorlar! 

Müzakereler Umutsuzluğa 
Gidiyor, İngilizler Süveyşi 
Kapamağa Karar Verdiler 

Londra, 26 A.A.
Times 'in yazdığına 
göre, Mussolini'nin 
teklifleri şunların ıs: 

l - Habeşi.,bm, 
biri asıl Habeşiıtan, 
öteki de nmharik ol
mıyan kısımlardan İ· 
baret olmak üzere i
kiye bölünecektir. 

2 - Amharik ol
rnıya.n bölge Üzerin
de, Italyanın manda 
yahut ki imtiyaz su
retiyle kontrol hakkr 
olacaktır. 

3 - Tigre halkı, 
papaıları ve rüeıası 
tarafından kabul edil 
miş olan ltalyanın 
hakimiyeti bir emri
vaki olarak tanına -
caktır. 

4 - 1 lalyanm ha
kimiyeti altında bulu 
nan topraldarm em
niyetini korumak i -
çin Habeşiıtanın si
lahları filen kont,.ol 
altında bulundurufa
caktır. 

5 - Cenevre and
la~maımın eıir tica
reti vesair euiiatimal 
ler hakkındaki hü
kümlerine Habeşıatan 
tarafından tamamile 
r:iayet olunacağına U 
)uslar Sosyetesi kefil 
olacaktır. 

6 - Habesistan, 
serbest Jiman ~!arak 
Aaab'i kullanabilecek 
tir. 

Mussolininin şartları ağır 

DENIZ 

Times, bu şartla -
nn Uluslar Sosyete -
si, Iogilterc ve Habeş 
imparatoru tarafın -
dan kabulüne imkan 
görmediğini yazmak
tadır. 

~ngilizlerin kat'i surette kapamaya karar verdikler 
Süveyf hanalrnın harp gemileri ile dolu methali 

ve umumi haritasına bir bakıf .. 

Görü1meler pek çetin! 
Faris, 26 (A.A.) - Dün Laval ile 

ltalya büyük elçisi arasında bir saat
ten fazla süren bir konuşma olmuş-

tur. Bu konuşmalarda Habeş harbine 
bir nihayet vermek için bir esas ara• 
nılmıştır. Konuşmalar yapılmakta o-

f Ar kaşı 9 uns.ı_da] 
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Yeni BirŞekil 
Tavsiye 
Ediliyor 

Sa~hk Bakanlığı tarafından tatbik 
&ahasına konan yeni tıbbi müstahza
rat nizamnamesi ortaya yeni bir me· 
ıele çıkarmıştır. Ambalaj halinde sa
tılan birçok ilaçlara 2 kuruşluk pul 
yapıştırılmasına karşılık, ayni ilaçla
rın tane satışları üzerinde beş kuru§· 
luk müstahzar parçaları için bir ku
ruşluk istihlak pulu yapıştırılmakta
dır. Bunun büyük vergi kaçakçılığı
na yol açacağı umulmakla beraber 
etzane ve ecza depolarında mevcut 
ancak 5 - 1 O senede bir defa sorulan 
ve istenen ecnebi müstahzaıata da 
pul vapıştmlmamaktadır. Bu nevi 
spesiyaliteler hususi ikametgahlara 
kaldınlmakta ve satılmayan bu istok 
mallara istih'ak pullarının yapıştırıl
ması beyhude görülmektedir. Halbu
ki nizamnameye göre, depo ve ecza
nelerde mevcut bütün tıbbi müs
tahzarlara pul yapı!ftmlmaııı gerekli
ği karşısında mal sahipleri yegSne ça 
re bunların yok edilmiyerek ba~ka 
yerlere taşınmakta ve bir :ıevi vergi 
kaçakçılığı yapmaktadırlar. Son du
ruma göre, gUmrilklerde de binlerce 
lira'ık müstahzarat siparişleri bekle
mektedir. Nizamname esaslarına na
.rarın.. bunlara hayli para ııarfederek 
orada pul yapıştınlması ve ancak on
dan sonra gümrüklerden çıkarılması 
icap etmektedir. Eczacılar, günlerden 
beri depolarındaki amballj ve paket
lerin pullanma.sile mc~gul bulunduk
ları için ne bu amba"ajları gümrtikler 
den çıkarmaya vakit bulmakta, ne de 
imkin cörmektedirler. lçinde yirmi 
bet tane aaprin bulunan tüplere ya· 
pı,tırılın 5 kuruıluk pul. 2 tane as
orin ihtiva ~en zarflar da 1 kuruşa 
inmt.k:tedir. Eczacılar arasında. artık 
bayle tane halinde satılabilecek müıı· 
tahıarların da aatııınm kabil olmadı
ğı ve buna imkan bırakılmadığı ileri 
silrUlmektedir. 

tıgililer, giimrüklerden çıkarılacak 
mallara pul yapı1tmlacağına, irada 
alınmaktı olan yUzde 1 O muamele ver 
giatne yUzdc 5 zammolunmasının da
ha pratik bir ıekil oldufunu iddia et· 
mektedirler~ 

Diğer vönden Sıhhat Bakanlığınca 
yerli mUıtahzarlar üzerine konan fi
yat ta yapıştın1an pullarm biiyüklüğü 
vüzünden okunmamaktadır. Bu müs
tahzarlar ve ilaçlar içinde o kadar kil 
c;ük ambalaj ve kutular vardır ki 
bunların üzerine pul yapıştmlınca 
ne ilacın firması, ne kullanma şekli 
hakkındaki yazı, ne de fiyatları görül 
memektedir. Bu durumun ecza piya
usında bircok yolsuzluklara kaP.ı aça 
cağı muhakkak görüldüğ'ti gibi halkın 
a· dabhnaaını da kolavla§tıracağı anla 
§ılm&ktadır. Bu büyük pulların yapış 
trrtlmaaı. milstahzarların cinsinin ta
yinine de mini olduğu için tatbikatta 
ve &atıfta sağhk bakrmmdan bazr teh 
likeli sonuçlar verece~i de umulmak
tadır. 

Haber verildiğine göre. farmako
loılar birlifi nizamnamesinin tatbi
katt.aki bu aksaklık ve güçlüklerini 
Sağlık Bakan 1 ığma bildirecek ve ni
zamnamenin bütün mali esaslan ay
nen muhafaza edilmek kaydiyle daha 
pratik bazı şekiller ileri sürecektir. 

Atatürk köprüsü 
Unkapanı yerine yapılacak At~tUrk 

k6pril.aUniln Hugo Herman'ın temsil 
etiği M. A. N. Alman grupuna ihale 
cdilditini yumı9tık. Belediye kanu
nuna ıöre bu ihalenin 15 giln içinde 
lçiıler Bakanlığınca taııdik edilmesi 
lazrmgelmektedir. Ancak 1,585,665 
lira 95 kuruıa ihale edilen kmm köp 
riinün yalnız yapı11dır. Montaj ve 
§imdi burada bulunan Unkapanı köp
rU.Unün EyUbe nakli bu ihaleye da
hil delildir. Bu iki it için aynca iki 
iha'e yapılacaktır. M. A. N. grupu 
nktile Galata köprUıUnU de yıpmıg
tır. 

No. 71 

Cumbadan 
Rumbaya 

S1rver BEDJ 

Memduh Beyin ıözleri birdenbi
re daldı. Müphem bakıılarında uy
kuya benzer bir hayret ve hayrete 
benzer bir uyku vardı: "Garip 9ey 
efendim, çok rarip,, diye mırıldan
dı. Fakat ıöylediii aöziln pek ye
rinde olmadıiına dair belir•İz bir 
hia duyan Cemile hemen bahıi de
iittirerek sordu ı 

- Siz hiç Univeraiteye ıittiniz 
mi? 

Memduh Be:r uyanır ıibi ıözle
rini &çarakı 

-Bendenb, dedi, Franıada ''Si
yana Politik,, yaptım. Hariciye hiz. 
metlerinde bulundum, fakat ıanı 
bizi meylanı tabiimizle tevem ol
mrya.n ticari tvmaife - riyaset .g-ibi 
ıereflerle de olsa- tayin etmek su· 
retiyle yolumuzu deiiıtirdi. Fakat 
Darülfünun Zeynep Pqa konağın
da iken oraya pek çok defalar ıit
niıliiim v.ııırdı. 

Telefon ücretlerini 
,. ...,.... 1111111·--..-.~••W 11 •-,. . .,. 

indiren kanun OTOBUS SERViSLERi 

Kamutaya veriliyor 1 
lstanbulJa bir milyondan lazla 1 Halk eskisinden çok daha a% 

Ne Dersiniz? .. ı' 
lstanbul telefonu teşkilat projesi adam varken nasıldı pek hatırla- yürümekte olduğundan yolcu ra-

Baymdırltk Bakanlığınca bir defa da- mıyorum amma fİmdi 100 bin nü- kame artmıştır. O kadar ki, ahşam 
ha gözden geçirildikten sonra ikinci- lw varken hele karadaki nakil va- Üzerleri köprü üstünde •ıra beh • 
teşrinin başlarında Kamutaya verile· ıııtaları halkı taf(mıya yetifemi • liyen tra.mvaylann odedi bizim 
cektir. Proje. bütün telefon teşkilatı- yor. Bu hal bu uaaıtalartn bağ • tramvay hatlarında tahammülün· 
nın ıslahı, tesisatın geniı'cttirilmesi it oldukları ııoayetcler için ııeuine • den çok daha /az.la araba çalııh • 
esaslarını ihtiva etmektedir. Projenin cek bir fey olsa da halk ıçin peh iına en büyük delildir. Buna rai-
kamutayca kabul ve tasdikından son- •tkıntılı ve yanıp yakılacak bir men halkı taııma servisi kafi de • 
ra hemen tatbikı icap eden hükümler rahatsı%lıktır.Çünkü işine gitmek. ğildir. 
bir ay içinde infaz edilecektir. Proje- evine dönmek ir,-in birt;ok beldemi Onun için, 
nin Istanbul telefonuna ait kısımları ye, itilip hakılmıya, ve yü:r.de dok· 1 - TramlJay hatlarını ba~ka 
üzerinde bazı temaslarda bulunmak &an ayakta gitmiye mecbur olan caddelere de dağıtarak çoğalt • 
üzere Bayındırlık Bakanlığı tarafm· adam memnun olmaz. Bunun se- mak, 
dan Ankaraya çağmlan lstanbul te- bebi nedir?.. 2 - Cihangir, Fındıklı, Ayas 
lcfon yönetgesi direktörü Kadri dün Her ıeyden evvel dağınık bir paşa gibi yerlere Salı pazarı, Ka-
akşam gitmiştir. Proje esasları arasrn lehir olan lstanbulda İ§ yerlerile bataş ve f~n'!ıklı. Kasımpaşa, 
da. fazla mUkftleme ücretlerinin ten- oturma yerleri arasındaki mesafe °.'.'''!P.?ere gıbı yerlerden ufa/ıı. 
zili de vardır. Bu takdirde şimdi altı cok uzundur. Galata ve Tophane lunıkuler yapmak; 
kuruş doksan santim olan fazla mü- İribi ıemtler istisna edilirse ü~t 3 - Ara •okaklarda ot~~Üs if· 
kaleme ücreti .5 kuruşa indirilebilecek taralına çalıfanlar bir hayli yol letm_ek, bunları yap~ak ıçın . a.e 
tir. Mükaleme için para alınmak su- gitmiye mecburdurlar. nakıl vasıtalarının - otedenben la-
retile Heyecek santrallarm her taraf- A b · k h · l · d fı geçen - bir elden idareıinc baş-
ta arılması bazı mah•urlar go··ıtermic:. vrupanrln • ırço fe ır,erın c lamak ve merhale merhale ger • 

ıı: .. ~ yeraltı tren en vardır. Bun ar çok l · . · · . 
ve bunun simdilik ar.ılma11 do~ru gö- b L 'tt"i· ~ b"lh -L çek f!flırılec:ek bır program çıaıp 

3 s çer ""' gt ı ınuen ı aıııa ""'farn b'L k ı b ı 
rülmemiştir. Böyle para atılmak ıu- 6 h · l · d h lk · · tat IRata geçme stan u un ya • 

. sa a ııeruıs enn ~ a 1 lf Y•rı· fayışı ve Jstanbullunun rahatı nci-
retıle ça'ışan santralların büyük pos• l•, otur?ta H~tl!~ or~nda tcıştr. mına rok lazımdır. Bis böyle dü· 
ta telgraf merkezlerine konulması ka· Bızde ue bu 'f ıçın yuzd• •ekşen .. .. 7 

rarlaştırılmıştır. Yeniden muhtelif tramvay, 15 vapur ı.ıe beş te tren şumıyorSu~. d . • ? 
semtlerde yapılan telefon tesisat üc- vardır. . ız ne arsınız 
retlerindeki farklar da kaldırılacaktır. 
Bilhassa abonesi fa:ıla olan bölgeler· 
deki şebeke zenginleştiri'ecek ve mü
kaleme kabiliyetleri arttırılacaktır. 

25 ve 50 kuruşluklar çıktı 
Darphanede basılmakta olan yirmi 

beı ve elli kuruıluklar piyasaya çık•· 
rılmuıtır. Basılanlardan 25 ve SO ku
ruıluk olmak üzere 8S bin liralık pa
ra muhtelü illere göndcrilmi•tir. Bu 
arada 35 bin 1ira 1ık Ciımuriyet Mer
kez Bankasına, 20 bin lirahk lzmire. 
30 bin liralık ta Ankaraya gönderil
mi§tlr. Eski 25 tikler piyasadan ya· 
vaı yavaş toplanacaktır. 

Ekmek 12,30 paraya 
çıkıyor 

Belediye narh komisyonu ekmek 
fiyatlarını 30 para arttırmıştır. Fa
kat komiayonun bu kararı hcnü.ı da
imi encümenden geçmiş değildir. En
ciim~n. komisyo·mn bu kararını tas
dik ederııe ekmek fiyatları artmı~ ola 
caktır. Encümen yarın. narh komis· 
yonunun kararını inceleyecektir. Ka· 
rar tasdik ediliree veni tesbit edilen 
ekmek narhı önüniüzdeki çarşamba 
sabahından itibaren tatbik edilecek 
ve ekmek 12 kuruş 30 parnya satıla
caktır. Francala fiyatları artmamıttır. 

Unlu maddelerin liotr 
birden bir• yükseldi. 

Buğday fiyatları yükseldiği için. 
yalnrz ekmek değil, undan yapılan 

herşey pahalılaıroıştır. Makarna fi • 
yatları 3, şehriye ı. yufka 5 kuruı bir 
den yükselmiştir. Simitler de pahah· 
lanmış, altıma paradan ilci kuruşa çık 
mıştır . Makarna fiyatları bilh:ıssa. 

şehrin muhtelif s~mtlerine değişiklik 
göstermektedir. Yarı un. yarr irmik 
makarnı11 latanbul tarafından 27 ,5, 
Beyoğlunda 24, Uaküdar ve Kadıköy 
taraflarında 26 kuruşa satılmaktadır. 

T ecimenlere tavsiyeler 
yapıldı 

Ekonomi Bakanlığı ilgililere gön
derdiği bir tamimde, iktısadi buhra
nın 9iddetli hissedildiği ve bütün dün 
yada mali muza yakanın kesilmedif i 
ıu sıralarda tecimenlerimizin ihracat 
itlerindc çok hassas davranmalarını 
tavsiye etmiştir. Mal taleplerinin kar 
9ılanmaaında ve fiyat tekliflerinde dil 
rUıt hareket edilmesi millt menfaat· 
lere bilhassa uy~un görillmüştiir. 

Ayakta ve aıkıntıh hareketlerle 
dolatan öteki mi.Mfirlerin 11rarr ü
zerine Memduh Bey Cemileden 
mila&ad.e aldı. 
Apartımandan çıkarlarken biraa: 

ıeride kalarak: 
-Sizi telefonla bile olsa rahat

•n etmdd.iiime milu~ de buyu:rull.lr' 
mu? diye aordu. 

Ve müıait cevap alınca. yerlere 
kadar efilerek merdivenden inme
ie baılamıt oları arkadaılanna İl· 
tihak etti. 

Erteıi aahah erkenden T ahıin 
Bey onu ıönnei• geldi. Cemile aa
londa, divanda otururken Tahıin 
Bey de yere bafdaı kurmuftU: 

-Cemilem, dedi, aman rülüm 
anne habar vireyim de bir yanhşhk 
ohr.ntun; zift ya!ımda böyiilc aoı
ye tilere davet olunacakaın. Bizim 
riifeıa aeni tiir, edebiyat yuar bi
liyorlar. Dün gice buraya gelirken 
ben bir keret öyle dimit bulundum. 
Beni mahcup çıhıııama Cemilem, ol
maz mı? Emme senin de benim ~i
bi mani, destan okumaktan hoşlan· 
madığın malfımumdur. Velikin bir 
iki kitaba göz atıvir, ıöyle üç be, 
mini, ıiir ezber idiviraen, çünkü 
sen matallah bu ıeytanlriın ile çar
çabuk tahsil iderıin herıeyi.. Ben 
ıana bövle iki üc Jiİr vudrrtp geti-

_......~ ...... __________ ......_. 

150 Bin Liralık 
Kaçakçılık 

Belediyeye 150 bin liralık bir oktru 
va kaçakçdıiı ihbar edildiğini yazmış 
tık. Bu kaçakçılık hakkında belediye
ce yapılan tahkikat son safhıya gel
miştir. Oktruva resmi 150 bin lira tu 
tan ipekli ve yünlü kumaşın Istanbu
la sokulup sokulmadığı bir tilrlü an
laşılamamıştır. Bu kaçakçılığı yaptığı 
iddia edilen fabrika kapanmış ve ser
mayedarları da dağılmış bulunmakta
dır. Kaiık~ılık bundan 5 yıl evvele 
ait oldugu ıçin tahkikatta bazı müş
külata maruz kahnmrıtır. Meıele, 
bugünlerde mahkemeye intikal ede
cektir. 

Yeni bir kimya enstitüsü 
kuruluyor 

Fen FakUlteei Kimya enatitil•ü son 
senelerde çok raf bet ıörmcktcdir. 
Memlekette Ulusal endüstrinin ilerle 
mC"si, birçok gençleri kimya tahsiline 
nıeylettirmektedir. Cağaloğlunda bu
lunan kimya enstitüsünün gilnden gü 
ne artmakta olan ihtiyacı kar9ılama
dığı anlaşılmıştır, Univerıite rektör • 
lüfü yeni ve modern bir kimya ensti
tüsii daha kurmağa karar vermiştir. 
Yeni enstitü Beyazıdda Universite ya 
kininde kurulacaktır. Enstittiniln in
§ltatına hemen başlanmaar icin, ootçe· 
ye tahsisat konmuıtur. Geİccck yılki 
~ütçeye yeniden mühim miktarda tah 
ıısat konarak muhtelif müsbet bilgi
ler branşlarına ait birkaç enstitü da
ha kurutacaktır. Bu suretle ilmt araş
tırmalara daha ziyade önem verilecek, 
talebenin ltboratuvar mesaiıi artırı
lacaktır. Bu arada. önümüzdeki yıl, 
Av~upadan daha bazı mütehassıs pro 
feeörleri? getirilmesi kararia§tırılmış· 
tır. Yenı kurulacak enstittilerde mü
tehassıs profesörlerin ilmi şeflikleri 
altında çalıımalara başlanacaktır. 

Buğday piyasasında yükse
liş yok 

Dün Anadoludan ve Trakyadan 
şehrimize 559 ton buğday ııelmiştir. 
Buğday ve un piyasasında yeni bir 
> ük~,.ıis kaydedilmemiştir. 

receiim, ıen bunları "ben yazdım,. 
diyecekain, okuyacak11n. Zira 
prenseslere davetliyiz yakında ... 
Nadide Hanımefendi eı'ar meraklı· 

sıdır: anladın mı Cemilem? 
Tahsin Bey bunları söylerken o• 

nun dizini de ok9ayordu. Cemile bir 
ayait ile Tahain Beyin söiııünü ha· 
tifçe İterek ayaia kalktı: 

T ekaütlükleri bitirilenler 
1 Eylülden itibaren ayın &onuna 

kadar Iç İ§leri Bakanlıiında 28 emek. 
li (mütekait) ve ökıilz muııları bi
tirilmi§tir. Emekliler: Izmir husuıi 
muhasebe ikinci katibi Bekir Sıtkı. 
Nev§ehir hususi muhaıebe tahai'darı 
Bekir. Aydın valisi Fevzi, Karaçur 
nahiye müdürü lbrahim, Zonguldak 
nüfus ikinci katibi Halim. Andcrin 
hususi muhase~e tahsildarı Mehmet 
Şükrü ve Ahmet Beyazıt, Acıpayam 
huıusi muhasebe tahsildarı Haaan 
llaııri, Aydın nüfus mildUril Ibrahim 
Hakkı, Kuyucak nahiye müdürü Ab
durrahman, Bartın tahrirat katibi 
Hakkı. Direkli nahiyesi müdü
rü Mahmut Nedim. Baıkale kayma
kamı Kemal, Muş nüfus müdürü Sait, 
Dinar huausi muhaeebe tahsildarı 
Sadık. Edirne hususi muhasebe tah· 
sildarı Vehap. Ovalık nahiyesi müdü
rü İsmail Hakkı. 

Yetimler: Nevşehir huıuai muhase
be tahsildarı Hasan Taliıin, Sular 
idaresi kurucusu Hasan, Niksar nü

fus memuru Necati, Iç Bakanlık tef
tiş hC"yeti nıümeyyi7lerinden Ahmet 
Münir. Çal kansı hususi muhasebe 
memuru Mustafa Nuri. Karyot tahri 
?'at katibi Hasan Hüınü. Beyoğlu ha 
demeliğinden mUtekait Ga'ip, Halil 
çavuş nahiyesi müdürü Salim, Havre
bolu hususi muhasebe tahsiJdarı Muı 
tafa, Resülayn nahiyesi müdürü Ha
sip. 

Semplon ekspresi 12 İaat 
geç kaldı 

Dün semplon ekspresi 12 saatlik 
bir gecikme ile ge'mittir. Hattın Yu
goslavyadaki kısmını seller baıma11 
bu teahhüre sebep olmu§tur. Eka
preı, Yugoslavya sınırlarına kadar 
yoluna muntazaman devam etmit fa
kat bozuk hattın tamirinden ıonr~ an 
cak .aaba~a kar;iı bu bölgeyi geçebiJ
mittır. Dün Edırneden verilen haber
lere göre, bozuk yol geçilirken bir kı 
za olmamış ve ekspres saabhleyin 
Bulgar hududunda Sivilingrada var
mıt v~ öğleden ııonra Turk toprakla
rında yo1una de.vam etmiştir. Sabah
leyin 7 ,45 de Sırkeci garında bulun
ması lAzımgclen ekspres dün akıam 
saat virmide İstanbula l(elmiştir. 

-Senin akJrndan zorun mu var 
kuzum? diye baiırdı. Ben ömrüm· 
de bir ıatır edebiyatça yazı oku. 
mut delilim. Zaten gazetelere ıöz 
ıezdirirken bile uzunca bir yası 

röraem ııkıntr basar, elimden ıa • 
zeteyi atanm. Bana haber venn• • 
d~n e1iılcme bövle mutaval1ar uy· 
dururıun da neden bana ter döktü-

KL.:ÇUK HABERLER 

• 29 llkteşriri sah günü Cümurj. 
yet bayramı münascbetile lstan8ul 
kız lisesinde bir müsamere verilecek· 
tir. Bundan başka, pazartesi günü de 
Eminönü Halkcvinde bir müsamere 
ve konı•er düzenlenmiş, aynca Alay 
kö~ki.indc bir eğlence tertibi kararlaş
tırılmıştır. 

• Edebiyat Fakültesi Talebe Cemi 
yeti dün yıllık toplantısını yapmıştır. 
Toplantıyı eski başkan açmış ve yıl
lık çalışma hakkında izahat verildik
ten sonra idare heyeti seçimine geçil
miştir. Yeni idare heyeti seçilerek top 
lantrya son verilmiştir. 

• Univcrsite için Almanyadan 8 
profesör yardımcısı getirilmiştir. Bun 
lar vazifelerine başlamışlardır. Yar
dımcılann dördü kadın, dördü de er
kektir. 

• latanbul il ve şarba;yı dün An· 
karadan şehrimize dönmilttür. 

• İstanbul konscrvatuvan projesi· 
ni yapacak olan Alımın mimar Polzik 
yarın şehrimize gelecektir. Profesör, 
burada belediye ile bir mukavele ya
pacak ve dört ay içinde projesini ha
zırlayacaktır. Proje bittikten sonra, 
bina ckıiltmeye konacaktır. 

• lkinciteşrin aylığı cuma günü 
verilecektir. Ucretli meınurlar Birin
citeşrin aylığını perşembe günü ala
caklardır. 

• btanbul rnilli emlak direktlSrU 
Münir. latanbul tahıil direktörtuğü 
batmemurluğuna atanmııtı. Münir, 
başka bir memurluk isteğinde bulun
mustur. lsteğl kabul edilmezse tek•· 
ütlilğünU doldurmu~ olduğundan te• 
kaüt edilecektir. 

• Dul. yetim ve mütekait aylıkla
rının memurların tekai.ltltiklerinde 
kendilerine, öHim halinde ailelerine 
beklenilmeden bağlanmıil&r rıerckli ol
duğu, gecikmelere meydan verecek 

memurların ceı.:alan-dmlacağı bUtUn 
dairelere bildirilmiştir. 

• Mannarad.ı üç ıündenberi olduk 
çı kuvvetli bir lodos fırtınası vardır. 

Lodostan korkanlar adalardan inme• 
dikleri gibi, Adalarda oturanlardan 
bir kısmı da lgtanbulda kalmağı ter
cih ettiklerinden vapurlar çok tenha
laşmıştır. Lodostan Yenikapıda birisi 
de boğulmu1tur. Bu f&hıı deni:ıde tat 
lar üıtünde yüzünü yıkamak isterken 
dalga alm19, g~~UrırıUttüt. 

• Tsta_nbul giimrük1eri başdirektör 
lüğü, hırsızlrktan dolayı iki rümrük 
hamalını vazifelerinden uzaklaştırmış 
tır. 

• TUrk ~ Yunan tecim anlaşmasr
nın bütün hük(imleri allkadarlara teb 
liğ edilmiştir. 

rik isteği karsısında kaldt~ını bildire
rek memleketimizden asitborik almak 

• Bir lngiliz; finrıaaı fazla .. itbo

rik isteği kar~~smda kald&ınt bildire· 
rek 19emleketimizden aaitborlk almak 
istemiştir. Bu firrnayı, memleketimiz 
de asitborik imal eden mUeneıeler bu 
lunmadığı, ancak borasit madeni iıtih 
aal edildiii bildirilmiıtir. 

Yeni göçmenler 
Geliyor 

Trakyada, Romanyadan aon gelen 
röçmenlerin. yerlettirilmeierl iti çok 
ilcrlemi9tir. Yakında K<Sıtcnceden 
iki vapur g<Sçmen 'elecektir. Trakya 
genci iıpekten General Kbım Dlrik 
te Cümuriyet bayramından sonra An
karadan ıehrimize gelerek Edirneye 
gidecektir. 

rüraün. 

- Doğrudur Cemilem, ıana ha
ber vir•mediın. 

-Bu yaıta dalavere çevinnefe 
utanmıyor nıuıun? Alinin külahını 
Veliye, Velinin külahını Aliye ... 
Nedir bu? Niyetin nedir? Eve tanı
madığım bir ıürü herifleri, kan1arı 
toplarsın. Ne olacak 7 Ne iıtiyor 
sun? Hem sövle bana bakayım, o 
dün ıecelci dillidüdük terbiyeıia 
ıavur kan11 da kim oluyor? 

- Öyle dime Cemilem, o madam 
kibar bir hanımdır, fakat ıeni kıı· 
kandı da biraz puılayı ıaıırdı, aon• 
ra pt•man oldu. yolda bana aena 
methettiı 

- Kim bu kan? Senin takıntın 
mr? Kim bu? 

- Eatafurutlah... Yoh... Öyle 
dime Cemilem. namualu bir ma· 
damdır o! .• 

Bl:JDAB~ND~N 
San'atin kolay tarafı! 
Yazıc1hk zanaatmm kolay ta· 

rafları vardır. Daha doğrus~ı 
bir yazıcının okuyucuları ve d111 

leyicileri üzerinde dokunaklı ol· 
masını istediği vakit başvurdu· 
ğu bazı kolay hileler vardır. . 

Bu kolay tesir edici hilelerıtl 
başında, o güne kadar alışılrn1§• 
boyuna telkin edilmiş düşünce· 
lerin, görüşlerin, anlamların Y.e· 
ni baştan tekrarlanması geıır. 
Alışılmış bir yemek; bir ülkede 
bir şehirde birçok insanın sev• 
diği bir yemek, söz gelişi. 1staıl 
bulda döner kebap, yahut kar· 
nıyarık iyi pişirilirse, ki bunla· 
rm iyi pişirilmesi artık her aŞ!1" 
nın kolaylıkla becerdiği bir 1f 
tir; yiyicilerden kolaylıkla ra~· 
bet görürse, böyle alışrlmış ~ır 
düşünceyi, bir duyguyu telk1.11 

eden bir edebiyat verimi de, bır 
parça iyi karalanırsa, aynı kO" 
layhkla tesirini yapar. 

San'at eseriyle karnıyarık ar• 
sında bir benzerlik buluyor~~ 
diye;kızanlar olur belki. Sanı 
verimlerini, mesela herhangi ~ır 
yüksek, derin, ilahi milahi b11• 

şeye benzetmeyip döner kebı:ı.O" 
la yanyana getirişmc gocunal'I' 
lar olur belki... Kızanlar ve go
cunanlar kızmalannda devafl'I 
etsinler, ben de yazacağımı yaz· 
makta ... 

Yazıcıhğm ikinci kolay hile: 
si, korku, ölüm, aşk ve sevda gı 
bi unsurları öne, birinci plana il' 
larak bu temel üstünde bir yaP1 

kurulmasındadır. . 
Korku, ölüm, aşk ve sevda gı• 

bi unsurlar, küçük bir bilgiyle, 
büyük bir kalabalrk içinde i~te' 
nen ve büyük bir kolayltkla tt' 
sir eden mevzulardır. Korkllt' 
mak ve ağlatmak kadar kolsY 
şey yoktur. 

Yazıcılığın üçüncü kolaylığ~ 
vuzuhsuz, karışrk ve karanlı 
düşünceleri acayip teşbihlerle 
yuttunnaktadır. . 

Bu hileye dayanan ve ilk b8 

kışta insana erişilmez, yaln~ 
ciuyulup düşünülemiyen ha~1• 
kaderi söylüyormuş gibi gö~ 
nen bütün bir edebiyat mekte 
kurulmuştur. 

Bugün ticaret ve kazanç te' 
· d b.. 1 1''•1' mehne avanan ve oy e ı~ 

insan oğlu~un en güzel vcrirrı1e 
rinden biri olan sinemayı keP8

' 

ze eden filmcili ~ in mevzuları 
hep şu yukarıda saydığmı l<~ 
lay hilelere başvurmaktadır .. 

Dünya edebiyat şöhretler~ 
içinde birçoğu bu hokkabaz ·~· 
divenlerine basarak yüı.-selnıh 
lcrdir. ~ 

Genç, Jaha kitap çıkarmat111 

edebiyatçılara tavsiyem, bu Y~ 
la dUşmemeleridir. Kolay teS' 
edici mevzular değil, derinde\\ 
dokunaklı temeller seçmelidir.' 
ter. o zaman göreceklerdi~ ~~ 
roman, hikaye. piyes, şiir f ıll.l 

1 

yazmak sanıldığı kadar kolıı) 
ve yalnız doğuş işi değildir· 

• .. Orhan SEL!Jrf 

- 1'~· 
nundan ıetiririm. Söyle bana b• 1 
yım, niyetin nedir? O aalJll~;, 
Memduhu benim üstüme ne •• 
np dunıyoraun? r 

-Aman ıüliim, hiddet bu1'1,ı 
rna, .-na arz ideyim, benim bU J r 
ile mühim itim var. Gönlünü id',. 
aek 200 bin liralık muııavele iJJ1Ct 
lanacılk. Ssıden ıaaldun yoh. 
mil em. 

- Ne mukavelesi? 11, 
- Bir müteahhitlik itidir, •~1 ı"' 

nım. Senin ıüççilk. tomurcuk ş1' 
irmez... ,~ 

Cemile ellerini arkaarna koY0
' bi 

ıeri ıeri çekildi ve Tahıin 8e)·t 
dört adım öteden bakarak ı 11-1 

- Ay ay ayl .. dedi, biraı e~ıl 
ıeytandık ta ıimdi tomurcuk :Sı"' 
mı olduk? Hay senin aklına 111~· 
ııkayun, bumbar ıurath danl'll /1 

Tahıin B•y önüne bakarak ,I' 
Hlyordu. Alır aiır doirulup •;',w 
kalkarak, Cemileye doğru ~ 
yilsle ilerledi: 11~ 

Ayakta duran Cemile, hlll 1er
de bafdat kurarak oturan Tahıin 
Beyin batrnı eliyle iterek baiırdı: 

- Haydi oradan, açık ıöz paa
trma kadı .. ı EU1' lcat-lumıı Rum 
yo.maaını bana namuıu mücHHm 
diye mi yutturacakarn 7 Haydi d•· 
fol oradan f Senin bir dala veren var 
ama, dur bakalım hele, elbet blr 
ıün anlarım ve aenin fitil fitil bur· 

- Ealafurullah, dedi, gadı1l 
bu itlere innez dimek iıteriıst~et 1 

Cemile tehditkar bir ha1'41 
batını aallıyarak: ~e 

- Öyle bir erer ki, dedi, 
ben bir bur:Mlmu solcaynn d• 
mi, ermez mi, görürsün . ,, 

Arkası 
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I stihlak Vergisi 

Kanunun 1 inci Maddesi 
Nasıl Tatbik Edilmeli? 

(Özel aytanmu bildiriyor) 

t. Anianı:25 
tihlik vergisi kanununua mu· 

~t birinci maddesinin tatbikinde 
~ libnriilderin tereddüde düftiik· 
~orj,i}milf olduğundan ve bu hu
ı..ı: ba_fka bqka ı:ıuamelelere Le.!' 
~ ve tereddüderi orta 
~ mabadile Gtlmrilk ve İn· 
~lar Bakanlığı gümriildere cön· 
tır frAek üzere bir tamiın huır\amlt
lta · Mezkar kanunun birinci muvak· 

11~ llladdeainde: "2458, 2546, 2583 
da ba kanunlann mer'iycti zamanın· 
bin tlayıp bu kanunun neıri tari • 
~~~enüz tahakkuk muameleleri 
~ olanlar hakkında Beki hü
- r tatbik olunur.,, hiikmil var· . 
... ~~ hWane ıCSre muamelenin tatbik 
~ baurlaıwı tamimde tc5yle izah 
IUınıuttur : 
l - G6mrlk resminin tahakkuk 
~em, tahakkuk memurlan olan 
~!ene heyetlerince beyanname 
.'"lll:t'YiJatr e,yalann usulü dairHin-

aıuayeneei ve tahlili yapılıp neti .. 
cethıe &6re kanun mucibince lıııa et
~~~ •lmmuı ıtnmıelen vergi 
,----.nıun hesap ve tlhaıkkuk tablo
ıZ~. teabki ıureti ile tahsili kabil 

.uue cetirilmesi demdrtir. 

ıe:in- Bir beyannameye ait muame· 
$iQ • tahakkuk ufbaama intikali i
lı idare lmiri tarafından. muayene 
di~~ havale edilmesi 1imn gel-
·~ idare lmirinin bir beyan
~ muayenesi yapılmak üzere 
~ne heyetine havale tarihi ta
e"ı muamele&ine btıflancıç tqkil 
ı er. 

111: - Muayene memur ve batme
~lan tarafmdan muayene ve sair 
~nl muameler yapılıp Ckfenmesi 
'4tbit relen resk;ı miktan tayin ve 
'- t~rek beyanname imzalanm
lur k muamelesi de bitmi§ o-...__. 

Şu kadar ki, son zamanlarda ser
vis tqldJAtı yapılan, lıtanbul güm
rüklerinde tetkik servisince ve diğer 
ıümriilderde müdürün tayin eyledi
ii bir memur tarafmdan tahakkuk
lar vize edilip doğrudan doğraya an· 
laplcbktan sonra vezneye ıevki usu
lü ittihaz edilmit old•!undan böyle 
muamele yapan gümrüklerde tahak
k~kun t~m~m aayılabilmesi için tet• 
kik ıervııinın veya bu ite memur o
lanın vize tarihini itibara almak la
zımdır. 

~ - M~ayene heyetince yapılan 
!a.nfe tatbıkatma karşı mükelleflerin 
ıttraza hakları bulunduğundan eğer 
mükellef bu yolda bir itirazda bulun
muı iae, resmin tahakkuku ancak i· 
tiru üzerine verilen kararlann kat'· 
Deşmesi ile tamam olut • 

İkinci muayene aebebile tahakkuk
tan '?~ra malm çekilmemesi gümrük 
resmının tahsiline mini bir hal tqkil 
etmediği cihetle tahakkukun tama
mi:fetini ihlil etmez. 

s - Şu hale cöre 27~1 sayılı ka
nun 1-6-935 te nqredilerek o gün
den itibaren meriyete girmiş bulun
duğundan bu tarihten önce beyanna
mesi muayene heyetine havale olun
duğu halde muayene heyetince eşya
nın muayene, tahlil. tarife tatbiki ve 
resim heubı İfİ bitirilmemiı ve tet
kik servili veya bu vuüeyi gören 
memur tarafından vizesi henüz ya· 
prlma.... etyalar hakkında eski hü
kUmler tatbik olunur. 

6 - Muayene heyetince muayene 
ve .reeim hesabı bitirilmit ve tetkik 
K-rviei veya memuru tarafmdan 
da muamele tasdik edilmit olup ta 
mal sahihi yapılan tatbikata itiraz et
mif ve bu itirazı henüz 1. 6. 935 ta· 
rihinden önce kat'llqmemiı iae mal 
depozito verilerek çekilmif olsa bile 
tahakkuk tamam olmadığı için yine 
eski hOkümler dairesinde resim alı· 
nır. 

"' . ........................... _____... ....... tY&:»PD 

MEMLEKETTE TAN 

Y ugoslavyada 
Emlak 
Bırakanlar 

Ankara, 26 (Özel aytanmrz bildi
riyor) - Finans Ba.kanhiı Yugoa -
lavyada emlilıc ve arazi btraktıldann
dan dolayı alacaklı olanlarm doa
yalannı tamif etmiftir. Bakanlık 
8500 den fazla olan bu alacak talep
lerini tetkik etmit ve bıraktıldan em
lak ve arazi kıymetlerini teabitıe bat
la11Uftıl'. 

Dışbakanhk 
Tayini eri 

Ankara, 26 (Özel aytarımız bildi· 
riyor) - Dıt Bakanlrfında 8 inci 
derecede~ konsolos Kemal, Varpa 
konsoloe·ı Kudret anci dereceye, 
9uncu dereceden ova bqkatibi 
Nureddin Snci ve 10 ncu derece me· 
murlardan ltmaU. Betcrat elçiliği i
kinci katibi Muammer 9 uncu dere
ceye. merke.cle 11 inci derece me· 
murlardan Semai. Sü)eyman Sırn 
Berut bafkonaoloslufu kançilan Sa
dullalı 10 uncu dereceye, 12 inci de· 
re~den Ruhi 11 inci dereceye çıka
nlmııtır. Bdcrat elçWli kitibi Saf
fet, Kahire elçilili kitibj Cemal, 
Brüksel maalahatcüzarbiı kitibi Şa
kir Emin, Tahran elçiliii kitip e -
rinden Şeref Osman, Rodos kanı;i.la
n Faile, K&tence kançıları Aarm 
derecelerile merkeze nakledilmiıler
dir. 

Belgrat elçllili mültetarlığma Şef 
kati Nuri, Brilbel elçiliği batkltip
liğine Vedat. Kahire elçiliği ikinci 
katipliğine Kemal Sait, Tahran bü
yük elçiliği katipliğine Kenan, Ra -
dos konaola.luiu kançılarlığma Ab
dullah Muhafız tayin edilmitlerdir. 

Sofya elçiliği lıconsoloaluk tubeain· 
den Emin Vefa Kcs.tence konaoloe
.uğu muavin konsolosluğuna, Sofya 
elçiliii konsolosluk ıubeai muavin 
kon110losluiuna Muammer derecele
rile ve vekilet emrinde bulunan me
murlardan İsmail Uft&klrğil 11 inci 
derece ile memuriyete tayin edilmit
lerdir. 

s 

Fotoğrafınızı Bize Gönderiniz, 
Karakterinizi Size Söyliyeliml 

inmeyiniz! 

• Pazar sıününden itibaren 
reaimleri kabule bqlıyoruz. 

Reemini ıördUğünUz bu adam, Pa
risteki Sorbon Univeraiteainde Psiko
loji. Rubiyat crupu sekreteridir. Av
rupada yaptıp bir tetkik 1eyabati SJ• 

raamda, ceçenlerde Ietanbula celmiı 
bulunuyordu. 

"Jean Cart.,..,,, a4ııa fGfQ'CUI 6a 
,,üoloi. A11rt1pot/a, İIUmllamt yü 
lerind-. pslerind•, ... iiipilı, ... 
~ laor•lıetl.nnJ.,., luıttti lo
tofrollanna 6a6cualı, lıaralrtaleri
n• H ruhi ouiyctlarin• intilıol et• 
mei ha..,..,,.dalri 6iiyülı h6iliyet· 
le mqhardar. 

Biz bu mUteha•ram memleketimiz
de bulunma11ndan i&tif ade ederek 
kendisine mqhur adamlarımızın ve 
okuyucularmuzm fotoğraflan üze
rinde tahliller yapıp yapamıyacağmı 

sorduk. Kabul etti. Bunun üzerine 
muhtelif sahalarda, yüz kadar tanm· 
1D1J adamnnmn fotoireflannı kendi· 
sine verdik ve her &iln idarehanemi
ze celerek bunlar üzerinde uzun müd
det çalıftı. 

8~ tamdriıma ... ••llbn 
mizaçlSI heldm.la, fotolnflanndua, 
hayrete cleiw ........ i.betli neti-

--Çllranb. P.ikıoloi' J .. c.t-.t
nin -th• edaınlsmuu llİt fotojraf 
tahlillerini pull' 8'iDlrii .. ~ i..._. pzetanizde okuyaeakumz • 
Bu tahliller Wr ay kaclar aürecektir. 

Bu bir .ay zarfmda, «Tanı. 
okuyucularından fotcğrafları
nın tahlillerini arZJll edenler, bi
ze pazar gününden itibaren ga
yet net çekilıni§, kabilse retüş
süz ve tercihan 9/12 büyüklü-

1'.uı.z.l J..,. Cort•rwf 

ğünde kafa l'elimlerini [fotoğ
raf tahlilleri aerviai] ipretile 
gazetemize göndermelidirler. 
Oia~ lotofrollon h 

nwn, Pw -1ao6irimia ...,,..a., 
6~ giin • .,., •• İfİnÜI ...... ,,.... 
mİif olan püolol J..,. Carteret'ye 
wönılerifecelr o• onan 6irer birer 
yapac«fı tahlill•r paetnndıle Uim 
leri H ruimlerile berahr nqredi· 
lecelıtir. 

Okuyucular, fotoğraflarına ait bu 
tahliller için, kupon kesmek ve saire 
gibi biç bir külfet ve zahmetle mu
kayyet defildirler. 

Fotofraflamun ve isimlerinin neş
rini istemeyenler, melıctuplannda bu 
buıusu tasrih ederek. yalnız p.zetede 
kuHanabilec:eiimiz bir rumu.ı gönde
rebilirler. 

• 

Bir Nureddin hoca fıkrau var , 
dır. Size yazı.ereyim: 

Bir cün hoca dam aktanyannuf. 
Sokaktan biriai aealemnit: 

- Hocam 1 Az atat• iner misi • 
I nia? 

1 

Hoca itini pcilnil, kiremitlerini 
bırakmıf. Dam kapairndan çatı a• 
raama, ye oradan tavan araama, ta

l van araamdan da alt kata İDmif ve 

l aokaia çıbufı 

1 - Ne o? Hayrola? 
l Diye IOftlUlh HocaJ'I çajıran ayg. 

·ı· cuma aÇllUf I - Allala raua için bana birbf 
.......... o.üt. 

1 

Hoca hiç ltozm•mq ve pjır • 
iDii= 

- Gel beaimle ........... 
Yukan çdaaqlar. Tavan aruma 

varauf)ar, oradaa çah anama, çatı 
arumdan da datn kapat• vaaıtaaile 
~ .......... orada hoca .._, 
ciye: 

-Allah veraial 
o.ait- Dilenci bana içerlemif; 

........ l»a~a: 
- Be adam! Mademki; para 

vermiyec:ektin, ne diye beni burala
ra kadar çıkardın? Sende imal ......... .,. ..... .,, 

Hoca sülimai1erek ta ceva1n 
Ysmit: 

- A ıöziim; aen de beni apflya 
ne diye çağırdm ya? .. Oradan di· 
lenebilirclin t 

iman ha1atta böyle durumlanc 
diQer. Çok defa yerinden t,.dirsin 
edilip apflya çaiı"l11". Böyl• hal • 
lerde hemen Naareddia Hocanın 
fıkraamı hatırlamalı ve unutmama• 
lı ki; bö~le adamı •tai•Y• cail1"an-'- ~ . . -~ . . ......... -- ..,... ....... .. 
de entereei olanlardır. 

AldmaaJ'ID ve imaeyia. Nenize 
ıerek bir kere •taiıY• iamek. •ir 
kere de )'ldcan çıkmak. Gatelik aizl 
çaf1ram ela yukan çık ... mak sah • 
metli İf. Onun için fÖyle sarkar. 
kim oldufunu ıörür. i~inize ltakar
anuz. O aizi çafıra dursan. Elltet 
bir sün J0111lur ve aeai lnınll1'. 

Adliyede Yeni istahat 
B. FELEK 

[8qtarafı birincide] 

çıkmaları temin olunacak ve saatler.
ce koridorlarda sıralarının geltnesini 
beklemetcri &lbi ha11trln önü alınmış .....JI •• Su bulundu 

, Marat Sıhhat Direktörlüğü 

caktır. Bu katıuna göre, mahkeme
lerden geçen ve hapishanelere girip 
çıkanların iştediklcri cürümlerle ye
dikleri h~r, bütün medeni 
memleketlerde olduğu cibi. sicile ya
zılacaktır. Memleketimize ait ceza 
hükilmlerinin tayininde bu sicilin, 
gösterecefi ipretlerin çok değeri 
olacaktır. 

7 - Merkez Tetkilit Kanunu diye 
bir kanun buırlanmaktadır. Bu ka
nun Adliye BakanJıfınm merkez tet
kilitmı umumt adliye tetkilitma uy· 
duran bir kanundur. 

Tramvay 
Arabaları 
Tetldkdi.ligör 
BaJIDdırldr BaJranlrpun emdle. 

tnmftY arabalarmıD daha ne kadar 
mukaYemet edeceli tetkik edilmekte• 
4ir. Fakat, Tramvay Solıyeteli. 23 
yıllık olan arabalan timclillk deliftir· 
mck veya bazı laaıınlannı yenilemek 
niyetinde delildir. Sosyete, mukave
lede, tramvay arabalannm degiştiril· 
meai baklahda muayyen bir mühlet 
tayin edilmediğini ileri sürmektedir. 
Şirket, ırabalann eski olmadığını da1 

ba uzun yıllar sefere müsait oldup 
nu iddia etmektedir. 

~':' (ôzel aytanmız bildiriyor) 
~ batlı Alinek köyii çermi
lıaıQ; Sak temiz bir içme suyu bu
~ta Qftur. Bu su Tokat W Kor. Ko
.lığı Jdmyagerlitince tahlil 
Jlrı1iCf;

1 

M', diinı•en•Q~ ..JYLi)ri. ay.. 
'11-~ bıri oldu&una dair rapor 

'~· 'itı,.~nıauzda bulunan Niksar ilçe· 
~Ayvaz ıuyundan üstün ve 

illa derecesi birdir. Nikaann 
~ ulctur, Halkımızın bu ıuya 
~~· artmaktadır. Uray 

Çerınta ıstıih ~eqkdr. 

JJq .,; ... d;Ji". it . 
. el çeldtrilcli 

~· (Ozel •ytarmuz bDcliriJor) 
~u~. Direı.örMlfWıdcki yo1. 
~ Def tetkik eden 'iinins ilpekter
ıl>ifeL... terdarlık V Tahakkuk 

~ril Akif ile Muam -t Kalemi 
~i;ı mutemedi Kemal · ten el 
lbtıktedU erdlr, Tahkikat . et· 

il . 
:: ~ baJram hUD'bklart 
~ pqa, (ôzel aytanmu 
)il ha ) - Cümhuriyetin on ikinci 
~e 1'-mın kutlutanraur içiD 
~ ~· Seçilen ko
~ ruu kurafmda top1antı1at 
~--·_ Japdacak hanrlıldan karar
~ ve ite bqJam'flardır. 
~~ leeeleri için. biri ilçemiz 
t~eri, ditm Gençler Birliji 
~ llz taa.D tubeü tarafmdan ol
~e Ud miilamere buırJan. 
il -. · 29 • 30 Birindtepia ıece
~'I IÜonunda bir de balo verile-

8q. 
lf!.ı.::_ bayramda tehrin daha ıüzel 
~ ve ıece tenliklerile oyun
llaiıa ~ iyi ve eilencell olmalı te· 

ektir. 

k.. iraçuüiar nihayet yakayı 
~-- ele ftl'Ctiler 

~-- • (Oael aytanmu bildiriyor) 
' ~ ku kaçırma hldiaeai
~ llüntir ile iç arlradqa 
~ il tarafından yabJunıntJu
~.lg 8UÇlu .my.,. .. edil-

l~ •uya di&le edildi 
'l'~ (Osel aytanmıs bildiriyor) 
-.; ~ mesafede olan Çör
.._ tehire ptlrllecek iç-
~':"' .... tdilmittlr. Tokat için 
'faı.i 50 ~ olan ıu teafatı 142 
~eltrd liraya çıkacaktır. Tokadın 
~ tnberl mahnmı bldıfı en 
-..; •t1yacı da temin edilmlf olan 

Mui)a. (O.ıel aytanmq bildiri • 
yor) - Muğla herteyden ziyade ne
fiı tütün yetiftirmekle ünlüdür. Her 
yıl milyonu bulan ve ceçen bir para 
bu yüzden memlekete &ircr. Bu :pal. il 
tUtün1eri bir buçuk milyon kilo tah
mlft edtlmetnedfr. TUtUnler bu yıl ge 
çen yıldan daha nefiıtir. Çünkü hem 
havalar çok mUaait ıitmif, hem de tü
tünler 250G numaralı kanuna tama • 
men uycun olarak itlenmiftir. Bu yıl 
inhisar idaresinin ceçen yıllara gö
re ~· fula tütün alacafı anlaplıyor. 
Teçun kumpanyalarından Gilen. Ge
ri, Atper, Jl'elemenk, OU.tıon, O.tro
türk. H~n. Borufthlar " daha ba 
zı kumpanyalar tiitOn mmtakalanm 
gezmekte ve •ptamaktadır. 935 Uril. 
~ birinci muf tütünlerinin 100 

tun yukarı •tılacap ve piyasa-
nın~ aym 1 S ille kadar açılacap çok 
kuvvetle umubmıktadır. 

T olcat • K--. aulama faaliyeti 
Tokat, (Ozel aytanmıs bildiriyor) 

Tokada 8,5 kilometre meufede bulu· 
n Gümenek köpriMIUnden Katmer-
aya kadar olan aruinin ıulanabil

nıe · in Y efihnnak seviyesinden 
1 - 1, etre yilbekten bir ka-
nal açıla • Fen heyeti meubala-
ra deftlll edir. Gamenektcn 
Gürcll kiye ka 20 kilometrelik u-
ha bir a,cla ölçl_lmUttür. Bu kanal 
Tokadın daitanndaa .acçmekte olup 
mwıhm bittikteıı sanıa OJrbaharda 
hafriyata ıeçilecektit· 

SllGtte pamuk yeti9tirme 
çahtmaları 

8afilt. (Ozel aytınnus bildiri • 
yor) - Konya Erelliainde kurulan 
dokuma fabrikası için li.ıım olan pa· 
mulr saptt1n Sakarya çevresinde ye
~tirilmeb~ir~u~~tlrme itile il
cill olmalr bere Eülfehirln tohum 
n1ah latuyonu,Sakar)'ada blr fUbe aç 
JDJ1tlr. Yerli puuıklar ,fabrikaya yara 

yack iplilf verebilecek uzunlukta telle 
ri olmadıtmdan her ıeyden ince elve
ritli iplik •erebilecek pmmk çefidi i
çin denemeler yapdmlf " bu deneme 
ler eonuııda blltOn acanç& t1ınmınıt o
lan (Abla) adı Yfti1en pamuk onay 
f8rillmQftt1r. 

Qesen ekin yılmdanberi 1na pmnuk 
ç.pthün pnlt l1çette lintllmeaine 
.. w1ıuye to1nun datatrJıumna bat
lammttır. Bu ıaretle de ilçemls kay. 
terine bu pmnulr tohumuncllD 300 bin 
dönUme yalan bir toprala yetecek ka 
dar dafıtdmıttır. Halen bu pamuklar 
toplanmaktadır. K6yiin yerli pamuk
lara ı&ıe .,. " ... blyD hah, 

Ankara, 26 (Özel) - Buna deniz 
tabibi Süreyya Maraı Sıhhat Direk
törlüğüne tayin olunmUftUr. 

H t hllk 1 1 
3 - Cinai cUnnUmefhutlar bari· 

ava e es n cindeki cilrmilm~ut vak'alan mu-
Bilen Gıueler hakeme1ermin ..ır at1e intacı tçin bir 

' ' kanun yapılacaktır. Bu kanunlar, 
Ankara, 24. A. A. - Hava tetılike- tahkikat dereceleri daha azaltılarak 

aini bilen üyeler liateai: ve tahkilcat derecelerinin azaltılmaaı-
Serkia Kaaapyan, latanbul Nalbur na ~tmen teminattan hiçbir ıey kay· 

25; Yani Paatallu, Ittanbul ıUeaciye bettirmiyeeek bir esua cöre tamim 
20; Karaldn Arapyan. latanbul de- olunacaktır. Bu uaul üç ıene evvel 
mirci 20; Onnik Babikyan, Iıtanbul Franuda tatbilc edilmeğe batlarmut 
demirci 50; Mehmet Hayn, lstanbul ve IOllra Yugoslavlar ve Romanyalı
seyahat acentau 20; Sa1amOD Yuda lw tarafından alımp o memleketlerde 
Levi, Iıtanbul zücaciye ~ri 20; de tatbik edilmittir. 
Jale Y. Levi. Iıtanbul t.ecimer 40; 4 - Oted•beri ....U..... -
Mehmet Nurettin, btanbul Zahire 7UllfduMlon .,. hr İlt•enin .,.. 
--...da 20; Dimosten Papadup- ...Wıla.....,. 11...W ...,_,... 
loe, lıtanbul Xurtulut Belri Apart. =-~ Meria. Ba 1taltlı 
20; Mina Seferolla, lltatıbul Xurtu- feri H lartmiye IHırıfl/tlılı· 
lUf Peynirci 20; Dimitrl Aıalapulo, 111 lıölıiiıulen ltalılırrnalt • • md
Iıtanbul ecacı 20: Andon Pliliki, !.:e..-:'cdı yeni 6aıt!";GIUİIR 
ekmekçi 20; ProdromOI Pillyeniades • • • llolalıeme ltrqadotoun 
Istanbul tıeclmer 20. tonaına; ıa ,.lriW• oloeoJrtır: 

Niko Yaailcopulo 20, Panayoti Avuaturyada yapılmıt 1.000 aay-
Belo 20, Eliaa Karako •• birad.-i falık bir -1ıkeme kuyudatı nizamna
Halefi 80, Davit LeYi Lefael ve meal vardır. Bu nizamnamenin içiıı
kanleti 30, M.-.t Ni1azi 200 !: ~ ufak teferruata kadar ber teY 
bir ufal• ,Helvacı M .... -•-fa Ali _,~'! edilmiftir. Bu nizamname ter· 

.. - .,...._ ~tir. lhtiyacatımıza en 
20, Alamet otla Ahmet 20, Aptal· uycwı hale koymak için üzerinde ~ 
lala Haaan 20, Ali oila Naaala 30, tıp1maktadır ı .... 
Ruim otlu Nana 20, Haaaa v.,. Jarak . cap eden tadilit yapı· 
ael .J.lu 1111ı UA---.:- .J.la -;;. ~ _:.... B • biade ele tatbib batlanac:aktır. 

.... -. .. ~... .... ADlllR u nuamname tatbik edilmcie bat-
20, Mahmut otlu 11.nlaim 40. Ra· lanmca: 
sim otla Om.r 31, Mmtafa otla . a) Adlivede •---1 - ı-~. 
Salih &vtlf 21, Mutafa oÇila Si- ko•-· ,,. IWllwv ·~ ç:&' 

ı.,..... 30, Yuaf otm Müct• uı -rlapcaktır. 
20, lalam otla Cemil 20. b) İtler otomatik bir mahİ· 

yet alacaktır. 
Müruru zamana uirayan c) Mahknıe büro1armm ve 

para cezalan kiiıtlannın çalıpna ve 1ıazır-
BetecUyen.1n mllruru amana ufra· lmna aiıtemi, hatta Y•Zll tanla

Y.an c~Ji nakdi mala. tcftit heye- nnm) tekli birleıecektir. 
tiDce uıcelemaeJrftdir. Şimdi~ kadar d Vakitten uami taaamıf 
yapılan tetkikat eon bet yıl ~ olunacaktır. 
23 bin knaur Ura tutan bulunan ceza s 
lann taMiJ tıdilemlyerek mlrunı .ıa- - Adliye Btbnhfı noterler için 

h
manaeti alndıiıaı 

1
ar-_._._, T.ı.ffr bir kanun projeei haarlP7'1'bf ·Bu k• 
_....,~ ........ nmı. ';>u devresinde Kamutayı veri-

ey U'&ftmnaluma lnemle deftlD lecektir. Kiki bir nizamnameye göre 
etmebedir. Bu rakamm birkaç bin it gören buıtınını noterlerin n.ziyeti 
daha U1aAlı WunbJ oJUD'D'1rtadır. ıun0n lhti--•--- 1an _,bir dü-
Teftit laeyetl tetWbtı m-m mD- k ,,.,_.u.. ı--:-
ruru amanı utrayan ceayi nakdi- =e onacaktır. NoterUie adli~ tq-
lerin tahlil edilem-'.l..de meanırJa· tı içinde anemH yer aynlacU ve 
lana .. ,..,... n.oterlllr hakiki Amme hbmeti ı&-en 

ıuçu olup obmdıpu da incele- bir mUesıeae baline konaoektır. Bu 
mektedir. Tahlil ifl•rinde lüayt bu- kanaıı tamamen huırdJr. 
lundutu anllplu memurlar ti(ldede 6 _ Adliye tqldlttmda muuniyet 
caalandınlacaklardır. ve devam meaelelerinin ıuliltinıal 

bol ve daha •erimli olan bu tohum • 
dan çok hopıut ılrilıımelrtedir. Onil· 
mtlsdeld yılda Ntl...,.lr &sere b&tUn 
kayltlmfl.ı Abla panıfana ebeelrdr. 

edilmeaine mini olmak ve derdi kö
künden halletmek için bir kanun ya· 
pılmaktadır. Bu kanun yapıldıktan 
sonra adliye ile 1fi o1anlarm davet 
ICIDclikleri 1Ut1m!e ntahbme 6nüne 

Ba ltanan Utinol rnahlıemeleri
,.;,. yenid.,. tqltil edilmesi ilelima
li naorı "ilıiat• olınarcalı 7f1Pd· 
mqtır. 

s - Mübaşirlik teşkilatımın 
kaldırılarak, işlerde sür'atin te
mini için Posta ve Telgraf İda
resinden istifade etmek düşünül 
mektedir. Adliye Bakanlığı Ba· 
ymdırlrk Bakanlığı ile görüşe
rek bu imme hizmetinin en uy
gun ıekli hallini aramaktadır. 

9 - BoltonlıJt, Tnt,U ,,,,,,.. • 
,,.... ... ,,..,.,,. •• 11icod• ..,;nfi -
ii ilri İdllfi«i/ı 6iir- a. • ...,. ..... 
hmenin •önlifii ;, ....,,,.,. ,,... 
ıliii hiilıümler .....Welri _... 
milıtarlarını "oiıni .....,,. ~ 
"• 6ulanllarrnü w ...... .,. et
mi,ıir. E.....,. HMciınler «-una 
ıla Priil• İfİJt, milıfaril• na6a.. 
nia6etleri •ö~• tvtulonılı •· 
nı1an ....... .,. önce .. ,.,. ~ ,.,._ 
li etmaini ltonun ,,,,.. lto~• 
olllrılamlan11 6a üto&tilt. fiınıll
"•• ....... ,,,,,., Wtift etlli7e ..... 
relıetl.n ii..nıul• .....,u W'1im 
~bilmaiM iınWn oenlinnelf
tedir. Yine 6a iatofilıtilrt• laoqi 
~ ..... plı .,.,.,... ............. ... .. °"'""' .... ....,..... ,,...qi ....... taJr.iın 
•hMlr h6il ----lıtir. 

1 O - lmrali adam tetldk edilmif 
ve bir rapor almmıttır· lmralide 
2.000 mabkOmu geçindirecek arazi 
olduiu anlaplmııtır. Buralarda bir 
hapishane yapılarak mahkUmlardan 
istifade edilecek ve bu seneden itiba
ren ufak miıkyMta bir tecrübe yapıl· 
llllf olacaktır. Hah itliyen merkez.. 
lerden birisinde de, mahkiUn1ara ha· 
bcıhk ifletmek tecrübe edilecektir. 

Bunlardan batka: 
a) AdU ldtaplar yeniden basıla· 

cak; 
b) Mehakimi tesri hakrmmdan ce

sa ve hukuk ulullerinde t8dllit ya
pılacak; 

c) icrada ltiru ve ..,ts .-.pı.. 
ri tahdit edilecektir. 

Bu verdiiün etraflı lzatıat 
gösteriyor ki, Adliye Bakınbğl, 
bütün adll tetkil&tımm hakika
ten çok önemli birtakmı yeni 
cihazlarla ve bütün manasile 
modernize etmek yolunda bü
tün memle'kette alika ile ve 
memnuniyetle kll'fllanacak bü
yük bir ~bpnı hareketine bat-

Cümburiyet Bayramı 
hazırbklan 

Cilmlmri)'et baJftllU hu1l'l*lan ._.... 
etmektedir. 8ebria ber tanfmcla rcmıl 
ve haaual dairelerin ailllen=•ioe. 1« 
1er taklarm Jmna)muma baılUl!Dlltl'• 
CtimhariJet baJl"Ulllllda Anbrada lıala· 
nacak olan ildnd l8d bfileai diba ~
mizden hareket etmll~· Yana da. 50 U
mnraite talebeal Aatmra1a sidecelrtir · 
Kadık6' ve Uılcldar halkevlerf eUJDba

ri1et ba7f&llll mllaaaebetil• birer prOI • 
ram buıtlamJtlardır. Ba prosramlan •>"'" 
nen )U170ru: 

1Callılıö7 Htılhfli ,,,.....
"Clmhari7et bQralDıal ti..... ü

zere 21 Birincitetrin US puarteai .q.mı 
saat 21 de HalbYiade: 

ı - Kacldl6,. Hallr 1ronll. t - S.löa 
orkeatraaı, s - llı'"'°lillat. 4 - lürler, 
5 - Di79" Ye._, ..... 

29 BiriacitetriD US .ıs liai aut 14 
te YeldqtrauiRhde il iDd okalda Halk
eri t.....n ...... tardlıiıdlll (Himmetin 
oila). ,,._ ___ ..._ ~a 

30 BirinclUılria tsS --- ·- ... at 14 te lıtnelaa 1 iocl olnalcla Halkevi 
teauıll 111beef ıuafada (Hunmetin otlu) 

xonaer " d11troları sörmek iıö7enle
ria n 81rfacftelriıa 915 aqanuna kadar 
çairrdu'ılU Baılk..Wea almaları llnm-

tlır... Odtiidar Halieoinde .. 
Oalsldar Halkeviniıa Ciimhari7et ba71'&

• -- 111*&iı toplantılar a .. tı ,.. . .....,. 
ı - 19-10-935 u1ı sünli aaat ıı de 

llalbrieaııor pbeai tarafmdn voJe7bol 
macı. 2 - 19-10-935 ıtlnil ü.-ım aut 21 
de HaJkeft aalonanda Ar Ye SÖllteril IU· 
belen tarafından (Hammetm ojla) pt)'eai 
o,....acaktlr. S - 30-10-935 çal't&IDba si 
ili aut ıs te Ualrildar 41 d e1nıı1 ~
n tarafmdaa llalke9i 9aloaada İülllp 
piyesi teman edilecektir. 4 - S0-10.115 
caqamba sini aJqamı HaDreft cu.- it
tirakile sabaha kadar ,.._ Mr balo ve
rilecektir. 5 - 31-lt-IJS ......- stld 
ütum llalkm ~ " dlMdt .. w.rt
mn lıirutDe ıntmm.e ...., ..., ...... 

lamıı. hatta 10Da ıelmit ve bu 
yeni cihazı kurmak için ilam
gelen kanun projelerinin bllyük 
bir Jcmmmı da JCmmta1a MV• 

ketmlttir. -A. N. lL 
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"Bay • Bayan,, 

No. 14 Yazan: Zıy• ŞAKIR 

Ağız Kalabalığı içinde Sodra
zamın Hem Hatırını Soruyor 

Hemde Ortalığı Karıştırıyordu 

Dedi. Bu vaziyetten. Çolak Sinan 
bUyUlc bir memnuniyet hlasetmiıti. 
Fakat, biru durılclıyan ve yavıı ya. 
vat oturdu~u yerde kabaran sadra. 
sam, harifçe tavrmr dellttlrmit ve 
a8r.Une devam eylemişti: 

- Bık, Sinan Ata. Bu hizmeti 
aenden mutlak isterim. Biliyorum ki 
Hüseyin Paşa. senin s6zUnden dış~ 
Ti ç·kmaz. Zira kucağın~ bUyUmU!· 
tü. Ne edip. ne i11lyecclcıin: paşans 
bu davadan f cngat ettirip bizlere 
mUl1ki eyllyeccksln. Amma. eter 
kendlteri buraya gelmeğe hıvfcdcr
lene, yanlanna blrkaç yaru adam 
alıp gizlice Çubuklu cihetlerinden 
karıı yakaya JCçslnler. Bizi lıkander 
Celebi bahcesmdc beklesinler. Allah 
:hakkı için, ·ıcenduları 11ranm dokı.m• 
ınaz. lşte kelamı izzete el basıp ye· 
min ederim. Zerrece lhtlru etmesin· 
Jer. Paşanın tab'mı biliyorum. Uy
s:ıldırlar. Makul teklifi reddetmez. 
ler. Eger bu iti pclc tutup aıtkile dav· 
ranırsan, ınath•bumuı hiaıl edcra~. 
Amma ihmal d•terlp te iti ıUrUnce· 
meye diı Urilrsen, ıenl katleylerlm. 
Pap canıbine kaçıp ı. kurtulurum 
ıanmı Sinan Ağa. Evin, barkın, so
luğun, çocuğun cümleten cUmdcdir. 
Var; utunın açık olsun. 

Deyip kesti. Bu son s8zlerl ltiten 
Çolak Sinan, az kalsın aklını lcaybe· 
dccekti. Artık bir dakika bile dura. 
mıdı. Kendiıine verilen atı atladı. 
Dotrucı Bulııurluya, Sıyrintepeıine 
doaru sunneııc baıladı. 

• 
uuh Paıazıd• HU.eyin Pııa, 

kendlıini kucııında bUyüton bu 
emektar aile çıratını ıörUncc büylık 
bir memnuniyet hiHetti. Bahuıuı 
SadrJzam Kara Mustafa Pap tara
fından ~eldlğinl Sfreninee. mlillka· 
ta ehemmiyet verdi. llk 16z olarak! 

- Söyle bakalım, K~ı. Ol Arnı· 
vut kafirinden ııc haber? •. 

Dedi Bu 118zlerle, aadrııamı k.ıa· 
detmiıti. 

Çolak Sintn, kurnaı dıvr•:ıdr. 
Koynundın sırma itlcmcli Y•lhimı 
~ıkuarak •ilıımaja bıtladı. Hım •i· 
lıyor. hem de dlalp d8kü1ordu: 

- Ah sultanım!.. Şu vücudumun 
her z:errcıi, connet mekin pae. baba· 
nmn ve ıatJ ulyanmn ekmeğile hl· 
trl olmu9tur. Uı1rUdar c:anlblndcki 
yer sekmez askeri, o e&ra •ıra balye
mn (l) lcri ıorUnu, ödUın ııdtp, 
aklın\ başımdan gitti. lfü mu. 
kiıtele zuhurunda o dermeçatma rnai
yetlnlı pıyct yUıgeri edip tc aiı 
tf cndimııe bir hal olur~a, biılerin ah· 
vah nice olur sultanım... Hem dahi, 
ol Arnavut kiflri dediginiı Mustafa 
Pat•· zatlnlıc ka111 kıt'J lhlb Uure
dlr. Bir vafir huı~runda bulundum. 
Ah benim kardotim Hiiıeyin Paıı, 
biı kadim doıt idik, tlmdi na11J bi· 
ribirırniıe kılıç çckecc~iz: diye bir 
ıaz yumup bin g811yıır döker. Gözle
rimin önünde lcelimı lucte yemin 
etti Jrf, 1111 ef endlme kıl'Jı zerrece hu
ıumcti yoktur. Sudctlü padlphtan 
her nı lcl mur•t oder11, ılıverıyim: 
der. Bu halı kırtı milhartk 1.tıı cı· 
runııı tohlikcre koyup ınukatelc:yt 
ctrmetc ne luıum var. ııtlt&nım. 

Diyor, bLıtUn kuvvetll\i urfcdtrek 
Hüuyın Pqtyı kandınnap salısı· 
yordu. 

HU.f)'ln Pıta. hcnUı toreddUt isin· 
de i<U. Xurıwz Çolak Sinarı, HUıf)'ln 
Pı anın ll)'lf damarını blldlll ~in 
aon darbeyi orayı indirmek iatedi ı 

- SaıdetJQ padifl" dahi aUı efen· 
dirnizin böylece ıeHıiniıden ho,nut 
değildir. El ıöıiınc: kapılmil)'ll:I. Zor
balık, ecl!tin nezdinde dalma menfur 
olıctlmlttlr. Hasreti ,,.dlt•ha emnı. 
70t vı ••dııc.t üaere oldutunu11u 

gl:Sstermek için, makulU budur ki, he. 
men bu gece, nıafılleylde, beraberce 
lskender Bahçesine geçelim. Saadet· 
lu padişahı ve hem dahi veıire ha· 
ber ıönderolim. lhlia beyan edelim. 
Eier (nahnU k11emden) de mUbarck 
alnınıza (veziri bam) lık yaıııı ya. 
ıılmıı i1t, padl~hın kalbine ilham 
dütUP fermanı ıerifin oraya ıelm~al 
de muhtemeldir. Sany crlcinı cUmle9 
ten paditıhın, veıirden hotnut olrm· 
dığını rivayet ederler. Böyle ıiıin ci
bi zorlu bir vezirin bu guna merdane 
h'lol"eketi derhal Muıtafa Paşayı büs
bütün gözden düşürecek; devlet kuşu 
blr andı batınııa koruıverecektir, Bu· 
yurun ıultannn. Biz:, yavaı yavaı yo. 
la revan olııhrn. Asker dahi, yarın ar
dımızdan :,•.ıb ya.b ıelıin. 

Dedi. 
Bu makul ve mantıki a8ı:ler, Hüse

yin Paşayı ciddt bir dQ1Unce ver· 
miJti. Bu dUtünccnln bilhassa cın mü. 
hl.m noktalan: (yer &ötürmez as
ker), (balyemeıkr), (bir ınukatcle 
zuhürunda, dermcçatma maiyetinin 
dıfılıvcrmesi). Fıkat bunlara muka
bU de, (merdane bir hareketle saa. 
detlu PJditahın ıöıüne ıirmesi) me· 
ıclelcri idi. 

Nihayet bu dü,lineelerde Çolak Sl. 
nanın mantılı galebe çalmrJ: NHuh 
Papsade HUıeyin Pıt• o gece yarı· 
ar, Ja~cl\der Çelebi Bahçesine geçme· 
ğe karar vermişti. 

Geee, pek sakindi. HUseyin Paşa 
yanını - peck aevdlll - oğlu on al· 
tı yışmda (Seyit Celebi) ile en emin 
olduju ıd•mlırındın on ki9i alıp at· 
lara bindi. Ço'ık Sinan da, beraber· 
dl. Seuizce aarıca ve sekban çadırla· 
n arasından geçtiler. Çubuktu sırt· 
]arından Boğuiçi aahillne indiler. O
rada bulduklın bir kayık~ nrıı ya· 
kaya ıeçtiler. lalcender Bıhçeıine gi· 
dip, içeriye ıirdiler, Hiçbir tarafta 
en k\l~U\c bir '" bile yoktu. Sadece 
Bofa•ın hafif rüıglrile aallanın ıiaç 
dalları hııırdı)'Qrd\l, 

K5fk bekçileri. misafirleri HUscyin 
Papyı kar9ılarnı9lar: mlikettcf (HUn· 
klr Odası) nı açmıılardr. 'Pa§a. o~· 
lu ile beraber odadan içeri glrmlı: ya· 
nındakl adımlın da. alt kattaki taı 
odıyı yerleımlştl. Çolalc Sinan, mi· 
safirlerle kötk bekçileri arasında do· 
ıa,maktı, vedrl Aııımın mlsıffrlcrfne 
hürmette lrufur edilmeme91 kin her 
ıeye nezarette bulunmakta idi. 

Hü•cyin Pıp. epeyço yorulınu tu. 
Fakıt, ihtiyatı da elden bırakmıyor; 
ıoyunup dökünüp yatığı ıirmekten· 
ae, fl5ylcce sedirin üıtünde bir (tav .. 
ıan uykusu) ile yorıunlı,ığunu ıider· 
meil tercih ediyordu. 

Patanın ıdamlan, ikram edilen ye· 
meklerl yeml9ler; \berine de boka 
bir nardenk gerbctl i5ıni1lerdt. Fakat, 
acaba bu 'erbette ne vardı?.. Biraz 
tonrı, htpıinin de baılarr ağırla1m111 
röıkıpıklırı kıpınmı!tı, Biru aonra 
bulundukları ta9 odanın demir kap111 
hafU bir lunltı ile tlır ~tır rezeleri 
üzerinde harekete cclmlş; kilidin 
içinde, bir anahtar çcvrilmiıtl. 

Artlk, köt1cUn i~inden MI Mda bUs 
bütün Jccıilmlıti. O saman HilHvin 
Pa,anrn sedirine uzandığı Münkir 
Odaamın duvarındaki hıh J"rde ha· 
relrete gelmit: dev cUa1ell bet kiti 
yıldırım ıUr'atile içeri &frmitlerdi. 
Pata; birdenblre davranmak, kıJıçına 
aanlmak lıteml9tl. Pakat, it l•tc:n 
c~mlttl• Derhal yıfh kement boy. 
nunı ıeçmiı. ~ırpına çırpına C4n ve. 
ren HU11yin P•ta· ihtiras ve ııfletl· 
nln ccsa11nı çekrniıti. 

Arkuıı var 

(1) •ır MYI ta 

eVİ$/tfe t~r ~ 
r!_ ' ~ v 

SAGLIK 
ÖGÜTLERI 

Mahmut Ycsırlrıin yudıt1 ''BeJ • 
Bayan'', yınn ık,am Fransıı tiyı• 
rotuncla Süreyya operttl tarafındatl 
oynanacaktır. Eterin bcatelerfnl 1con
aervıtuvar profcs8rltrlnden Seyfed• 
din ve Sezai Asaf kardeşler hazırla• 
mış, şarkılarını Şair Necdet RüştU 
tan•im etml§tlr. v ev et)./V\e ıe·ı 

Sürekli tansiyon artması 
Kırk. yaşlarına doğru başlar. Fa

kat başlangıcında birdenbire meyda· 
na çıktığ ı, büyük tllhatsızlık verecek 
alametler gösterdiği azdır, Erı çokla- EVLIUtME 

Bır Gencin Aidatı/ışı rında yıllarca hiçbir rıhatauıhk 01• OIU dış doktoru binbaşı Bedri kısı 
maz. Tansiyon yirmi be9c kadar 51· p ·h ·ı l L" · ı~ 
kabildlil halde insan rahat rahat ge· erı an 1 e 1 ımıtet muh.aebcıu•• 

K.arı§ık hır aile meselsi. Bazıları 
,çlnden çıkılamıyacak kadar karı§ık 
ve bula§ıktır. Bereket versin, bu on
\ardan degU. 

Bursa dan Se. Ke. yuıyor: 
''Benden oıı yaı küçük kardeıimi 

htanbulda bir mektebe göndcnnit· 
tik. Oç senedir lstanbuldaydJ. Arada 
bir ben gidip yokluyorduır,. Geçen 
yd gcldı: Mektebi bitirdiğlni, artık 
bir lte eeçec:eğinl, flkat daha evvel 
ıcvdiei kibar bir Jcadınla evlenecc 0 

tini haber verdi. Anam, babam, ben 
ya§tnı ileri sürerek bu fikrinin önü
ne geçmek istedik. Daha yirmi iki 1 
yaşındadır. Ama dinletemedik. Ev
lonmlgti. Bir lkl dofa İatanbula gel
dimse de karısını göremedim. Bir 
behane ile ne bana, ne de ailemize 
çıkarmadı. Halbuki bir iıc de eimıc· 
dl ve tıall vakti yerinde olan Paba
nun yardımı Ue geçiniyor. Derken 
geçenlerde bir doatumuadan mtktup 
aldık. Kırdctimin aldığı kadının 
meşhur alUftelerden olduğu, ıcncin 
fena halde aklatıldıfı, hatti lcadmrn 
başka bir kadından bir de çocuk a. 
lıp bunu karde!lme kendi çocuğu gi
bi ıöylediii yuılıyordu, 

Şaıkın bir !lalde lstanbula koı· 
tum, aradım, taradım. Otut'Qukları 
evf buldum. Haber vcrmlyerek tah
kikat yapum ve bu kıdınu1 karde. 
şimden on yaş büyük, 'kötü bir ka· 
dın olduğunu, kardeılmln ismine ya
aılı evi bir randevu yeri yaparak it· 
lctti&ini ö~rcndim. Kardcıimi bula· 
ralc meııeleyi anlattım. Daha pek toy 
bulunan karde§lm sersem gibi, §aşır
mıt. ne yapacaiını bilmu: bir halde, 
evlerine ıeıcn giden blrsok yabancı 
adamlar olduğunu, karısının birta· 
kım odaları kiraya verdiğini söylU
yor. Ancak vaziyetinden şüphelendi· 
&i için benim dcJalctimle bu kötU vı· 
ziycttcn kurtulmıyı da haıırdır. Kü· 
çük çacı.. un lccnd9ain• ait .olmad1iı
m da aöylcdiiim ıaman bir tıkım 
vak'alar hatırlıyarık bunır da tas· 
dik etıi. Ancak bu vaziyetten o beni 
nasıl kurtarabiliriz? Bu cihet beni 
düıündürmektedir. Siı ne derıiniı?., 
Yapacağınız şey evvela bir avukat 

bulmak, onun delaletiyle eUrmüme!· 
hutları tcsbit ettirmek, ııhitlcr tc• 
darik etmek vo mahkemeye bıtyur
mıktır. Doinııı~. çetin bir vasiyet. 
Hele çcxuk lcardeıiniıi büabUtUn 
bailamık için lcurulmuı bir dolap. 
tır, Fakat bu çocui\ln m&hut kadını 
doail de batkı bir kadını ait oldufu 
da iyic:e bir tahkikat Ut ortayı çıkı· 
bilir. Bunlar Y•lıncı ıevceden ıiı:li 
olarak ve davadan evvel haırrlınır· 

P'AVDALI 

BUG0NK0 
PROGRAM 

tSTANBU.L 

12.301 Plili l\etrir.•tr. llı Çu .. u. otol 
Tokat1i11ndın nakil, Danı muıikiti, 19: 
Arsı uluaıl artırım tıaklcmdı konfcranı. 
19,SOı Mlılk LcJır. ZO: Ziraat bakanhlı 
adına konftrana. (Kuduı kopekler) ku. 
daı hattalıtına dair. Cevat Gedlı tarı. 
fmdan. 20.SOı Radyo ~· vı tanso ITIIP• 
!arı. 21.S~: Son hab•rler • 8or111ar. 21.50 
8eı ve cırkeatra pllkları. 

BUKMŞ 

12: Koro. lUSı Radyo ort111trı11 •• 
Duyurnlar, ıa.55: Pllk. 14.lSı Duyuınlu 
- plAk. 17: Köylüye. 18: Orkestra - Sö3-
ler • Konserin ııilrcfi. ZO: Duyumlar. ıo. 
U: Plik • löılır. ıı .uı 0Ptırot ınUıfği. 
21.55: Sözler. 2Z.l0; Operet mUıifi. 22 30 
Duyumlar. ZZ.45: Operetlerin ıUrcfl. 
zı.ıo: Plik. 23.!51 Dunmtar. 

VARŞOVA 

17, U: Saloıı orkeatraıı. 17 .45 ı Şıı.rkı· 
lar. 18: DiV\S Sö:dcr. 18.55; Acunun ıcnç 
!eri tarafmdan tarlıılar. Jhı yayım 3l ulus 
ıanfındıl\ na1rlcdilıc•ktir. 21 ı Stiılır. 
Zl.25: Rad_yo orkeaı.-aaı. 21.:iO; Söıler. 

BUD.l\Pf:$TE 

ı 7.50: Salon orkeıtra11. ıa.ıoı Sözler. 
18.50: Acunun ıcntleri ıarkr s&ylUyor. 
ıı.o5ı ltüdro pf7Mi. ZJ: Dıı1Wftlar. 21.30 
Opera orktı\raıı. 

MOSXOVA 

18 30; Piyano. 19.20: Vkrın1a mU11ltl. 
!Q,30: Edebiyat. ıı: Rlmıki1 • Kornkoff 
ltonıtrf. U·24: Yab&ıaeı dUlerle ~ım· 
lar. I 

ViYANA 

ısı Pelhı: Braıın eserlerini ~lJJor. 11, 
Ilı RıportıJ. ıe.ss: DUnya cençlerl ıar. 
in ıöylUyor. tt: Duyumlar. 21.10: Halit 
PİYHİ vo nıUı:lil. n.ıoı DuJ'11mlar. 23,SO: 
Pi,eno mUrıtl. ı~.as ı Dan• mıiıtii. • NÖBETÇi 

ECZANELER 
9-bolraeıdı Salih Ne~tl - Anbn 

sa iş daha kolayla~ır ve kardeşiniz 
dti tügü çukurdan kurtulur. 

Q 

Fena bir arkada§ 
Coniıl bahıinde arkada§ın ihaneti, 

daha dofnmı ıevgilinin bir arka
daolı ihaneti erkek veya kadın üıe· 
rinde yabancıların ihanetinden çok 
faıta tcıir yapar. 
H~rekcden Zühtü i1te bu uıp 

içindedir. Mektubunda anlatıyor: 
''Bir genç kızı canımdan çok sevi· 

yordum ve bili da öyle. O da bana 
karşı ayni duyıuyu ta9ıdıtım dalına 
tekrar edip dururdu. 

Bir gün nasıl oldu bilmem, fÖylı 
böyle tanıdığım bir gencin benimle 
alaka ve .amhniyetini bir veıilc slc 
artırı:nık iıtediaini ıcıiyordum.li'akat 
kendimden ve tcvıilimden o udar 

... mindim ki timdi anlatııcağım akı. 
betle kart: karşıya gelcc;eğiıni bir 
dakika bile hatırıma ıctirmemittim. 
GUnler eeçtikçc dostlu2umuz au ııı· 
mıyacak bir hale geldi ve biribirl· 
miıin mahremiyetine bu kadar iİr· 
dikten ıonra sevgilimi de, bana çok 
samimi ve doat görUnen bu arkada· 
ıa tanıştırmakta hiçbir mahı:ur gör
medim. Bu.an tatlı ıcçen gUnleriml· 
ıin hauraarnı dütündUkçc: bu han· 
ketimde nekadar iaabet ettiğimi bile 
kendi kendime takdir ediyordum. Ne 
ise, gel saman glt zaman bir gün 
itin renei değl§lverdi: 

lkiıi de benim 11fiyet ve samimi· 
yetimden iıtifadc etmiılerdi. S•vıfm 
o kadar kuvvetliydi ki onun bir da· 
kika üzülmesine lfalblm, vicdanım 
razı olamıyordu. Çaresiz bir vazl· 
yette kaldım. 

Ar&dan dört be9 ay geçtikten 
sonra bir gUn onu tekrar karıımdı 
&;ördiım. Ağlıyordu ve bili da •Ilı· 
yor. O d0$t bildiğim delikanlı ilkôn· 
ce beni, ronrı da sevıillmi aldıtm11 
ve çene kendi alemine dalmıştı. Ben 
glmdi ne yapayım? Bu felaketle ıev· 
gl arasında ne yapayım?11 

Yapacağınızı göntünUı:e sormanız 
daha muvafıktır, Hakikatte ıizc fe· 
nalık eden arkadatrn111 kadar ı .. di· 
ğiniz kadı11 da ıünıhkardır ve ıir;c 
'onun kadar fenalrk ~tmlştlr. Fakat 
ınlı•ıhyor Jel ıiz onu affetmağe ta· 
raftarsınız. Jiftll seviyorsunuz ve 
hatti onu mazur göıter,çek ıebcp· 
lcr anyoraunuı. O haldı ınılc onQ 
ihanet etmek fıraatmı vermemek •ı· 
mile buışmaktın batkı yapilcağınrı 
bir ıey var mı? 

BiLGiLER 

zer. Hekim insanın kalbini dinler, de Bay Nlhıt'ın evlerı.nıc törenleri 
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rır. 

Yıllarca &onra. yaı elliye gelip 
aıtığı vakit, aık şık selen bıt ağn· 
sı taru;iyonun arttıiını haber verir. 
l3ag ağrısı bagm arka tarafıru kıp· 
lar. Her vakit bat agrısına kartı 
ku11anılan ilaçlar onu geçirmez. ln· 
san biraı çokça çahıaa a~n çocahr. 
Ba§ ağmmdın başka kulaklarda 
çınlama, bıf dönmcai, gö.ılerin önün· 
de usuıan beyu beyaz: ıinck ııibi 
parlaklıklar tınsiyonun arttığmı 
bildiren allimetlerdir. Bazıları sok 
ü'ürlcr. parmakları duyauıuı kalmıı 
gabi olur. Bacaklar da arada 11rıda, 
bıçakla oyuluyormuı ııibi, irıunı 
haykmmya zorhyan kramplar ıelir. 

Tınslyon artm111 GOialdıkça ne• 
fes darlıfı da meyd·ı" çıkar, caki· 
dikçe"hiç geç91e.ı olur, YorıunJukla 
dahı artar, Bıuluında ıecoleri ço· 
ğıhr. Siırekli çarpıntı ıctirir, 

Sık ıık gelen burun kanamaları 
işin gittikçe daha önemli olduJunı 
alamettir. Geceleri Hten sok zam\n 
uykuıuı geçtiği halde ıılr sık yatak
tan kalkmak ihtiyacı lnaanı bUabU· 
tün ııkar. 

Bun~n sonraki allmetlerinl artık 
s8ylemiyeeeğlrn. Bu kadan hemen 
bir hekime bıttvurmlllr 1Uı:umunu ın· 
tatmak için yetiıir, 

Hekin)ln ı8yllyeccklcrlnt daha 
beklemeden önce insanın kendi ya
pacağı gcy ilkin yatakta kalarak 
dinlenmektir. Birkaç giln, kırk sckiı 
saat bile, yatakta kalmak tansiyo
nun hiç otmuıa bir kısmını dütU· 
rilr, Sonra kalksa da, lkl haftada, 
hiç olmazsa ayda iki gUn. birkaç 
gUn b8yle yııtak iJAcı hayJlcc laydı 
verir. Böylece insan dlnleomdde 
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B U Q U n 
MELEK 
slnEMASlnDA 

HEMŞERi 

geliyor ... 
8574 

çıhpayı nöbete koyuık, itinden 
gücünden bUıbUtün kılmıksmn. 
taNiyonunun artmaslyle uyutab!llr. 

Tansiyon artmasında yemek1erin 
nckıdar önemli olduğunu bilininiJ. 
Tansiyonu artmıı ıdam yediğini. 
hele iç-.illni azaltmalıdır. Çok 1\1 

tınılyonu artan kimaenin dU§lt»rW 
dır. Günde bir, •n ~ok bir buı;ull 
litre ıudan ilersint gitmemek tbım
dır. 

Yeme lelerin de cinılnden ıiyad• 
mllrt'lrını dUfünmelidir. Et yemek]• 
rinl aıaltmalıı 1Uzum1.1 1Uphe•i• l .. 
de bunda da pu Ucrf7c citmemell• 
dir. Her gün çıkarılan aıot ınlktı• 
rı pek ızalmadılı halde, yatnıı ıcb
ı:eyle, sütle kılmak ta pek dojrll 
oJmaı. Tı.&ı için de öyle. Tuzıuı Y"' 
meklerde 'dt ptk ncrly• ıitnıık , .. 
rarlı olabilir. 

Bunlardan aonra dUtUnutecelıl: tC1• 
Msblr t•Y• yorutmanıak, UzUtrne· 
mek, lhtiyarca yaşamaktır. 
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SC>N" I-IA.13E~ 
Girit 
Karışmamış 

Ancak geneloy 
h a z ı r l ı ğ ı var iCMAL 

Çinde Bir infilak 
P•tlııan cephanede 
»Gaıerce lnun 61dl 
11.~"fbaJ', 21 (A.A) - Çin UJ'• 
-...... .................. söre. Ki 

)•""- balr .. inde Lafttoya'da bir 
~•ne depCMıU patlamıt n yüz. 
el.iri •alıerle aİ•il ölmüttür. Etraf· 

•Ylerin birçotu yıkılmıftır. 

ingilterede Seçim Kavgası 
DUndenberi Başladı Atina. 26 (A.A) - Atina Ajan

ıı bildiriyor: 
Londra, 26 (A.A.) - Parlimenton.un kazanmaıı ile seçim mü

cadelesi açılm11tır. Parllmentonun 615 üyeliği için timdiye ka
dar 1270 n&m%et göıterilmiıtir ki bunun 37 ıi kadındır. Hüku
metin namzetleri 600 kadardır. Aynı itci n1•rtiı.inin namzetleri 
ile 530 dur. 

Girid'de kar19ıklılclar çıktıiı ve 
oraya ıüel kuvvetler sönderildiii 
hakkında dıtarıda c;:ıkanlan yayın· 
talardan Yunan efk&numumiyeıi 
müteessir olmuttur, 

Bütün ıeçim devrelerinde oldu • 
iu ıibi yalnız Girid'de delil, bü • 
tün adalara aüel kuYYetler ıönde • 
rilmektedir. Bunlar yapılacak "Ge· 
neloy,. için mahalli lruYYetleri tak
vi1e edecekler Ye aaa1itin bozul • 
maama mani olacaklardır. Hüldi • 
met Geneloyun tam bir bitaraflık 
içinde Japılmaaını i•temekteclir. 
Dıtanda dola9an yayıntılara bu· 
nun .. bep olmut olmaıı pek muh
temeldir. Yunanİ•tanm hftr tarafm. 
da oldutu ribi Girid'de de tam •Ü· 
kGnet vardır. 

lngiltere, Hava MUdafaası 
için iyice Hazırlanıyor 

-~~dra, 26 (A.A.) - Daily Teleıraph ıazeteai Hava endüs
tnı.ını~. lngilterenin havı ihtiyaçlarını giderebilmek için tam 
venmı ıle çalıımıkta oldufunu yazmaktadır. Saatte 480 kilornet 
re sür'atle gidebilecek yeni bir harp uçaitna ve makinelere ait 
plinlar bitmek üzeredir. Sonra bir ıtratoafer balonu yapılmakta
dır. 

Çerkes Etem Ammanda 
Yakalandı 

Deniz konferanımda 
Japonya 

Tokyo, 26 (A.A) - Kabine Ja
pon1anın deniz konferanuna kartı 
olan dunun'4 ile uf1"apn19tır. Y •· 
kında lnıiliz çalmama cenp ve· 
rilecektir. Japon he)'etİ murahha· 
auına rikMtk harp lcı•.111lu ü:ye•i a· 
miral Narano bafkanlilı edecektir. 
Pari.deki Japon büyük elçİ•İ Sato'· 
nun da ayni zamanda batkan ol • 
ma•ı muhtemeldir. 

lılık ve muhabbet duyıulannı her 
nldt ve her vetilı ile !ahar etmeli 
kendilerine mukıddet bir vuif e olı· 
rak telllelri etmektedirler ... demit ve 
devam etmittir: 

·•- Suika1tçi1er bilmezler ki: A· 
tıtUrke ıuilca1t yapmak Türk vatanı· 
nı, Türk Cilmhurlyetine ıui • 
kaat yapmaktır. Zira, Türk 
vatanını ve milletini •illetten, eu
retten kurtaran sevıf li Cumurbat
kanımt1 AtatUrl9tllr. O mel'un he • 
rifier bilmezler ki: AtatUrke ıulk11t 
yapmak lnaanlrfa, medeniyete, tari· 
he ve lstilrbale ıuik11t yapmalı: de • 
mektir. ÇünkU kendilerince en me • 
deni olduldannı iddia eden devletle
rin yUz tenede bile yapma; mu
vaffak olamadıkları tırlht, ilmt, içti· 
mal ve iktıaadr ·inkdlplırı Atatürk 
on tene fibi pek kı11 bir müddette 
yapmalı muvaffak olmut ve Atatürk 
ulu.una yeni bir tarih ve yeni bir i1-
tikbıl huırlamıttır. 

Bu hainler bilmezler ki: Atatürk 
çoktan neftini Türk milletine hasret· 
mlftJr. Artık Atatürk bütiln Tilrk 
mil\~tinin mukaddea bir e~ıti.dir. 
Atatürk elemek 'tirk .Wetl .. T.ark 
lllllRtf aeıtftıt e "'Atnttııl Ceine r. 

Ey uyıalı ve ulu Atattlrk, emlft ol 
ki, pbun mevzuıabahh olunca bil • 
tün millet hep birden çelik bir kale 
teşkil edeceklerdir. Emin ol ki, mil
letin duyduğu teeuilr kolayca zajl 
olmıyacalc ve dalma teninle beraber 
ve tenin ıöıtereceğin yollarda yllril· 
yecektir. 

Ar.iz yurddaı~rrm, hepimia birden 
Bilyül< 'AtatürkUn ömrünün uzanma· 
11 için dua edelim ve hepimiz birden 
)'&f& bin yaıa varol Atatürk diye
lim . ., 

Dua 
Bundan sonra Beneberit Musevi 

liaeei direktörü Dr. Marküa de Mu· 
tevice bir nutuk söylemit ve arka • 
tından haham Rafael Saban'ın bat
kanlıfı ne ibranic:e bir duada bulu
nulmuttur. Ayine Muıevi talebele • 
rlnin M:Syledikleri Onunc:u yıl IDU'fll• 
nihayet verllmittir. 

Afatiirh ,.,.,_, 
4yinden aonra Be1otlu Türk Mu· 

aevilbi Cumur Bapı~u AtatUrke a
ptıdıld tal1aııemı çekmiflerdir: 

Türtdye c_. S.fl-U K..aı 
ATATOltK 

"Kudıal varlılının kartı uaanmak 
iatiyen hain elleri tel'in etmek •e u
~ phtJyetinl&e ballrhlılannı ıhter· 
m~(bere buıUn TUrk Muae.Ueri 
topla""rak can ve ıönülden uıtıtı
nıH du~iler. Ömrilrttb çok olıun, 
•arolun pelr tevıill BUyilk Onderi· 
ınls . ., 

Hayfadaki tevkifat 
ve komtu Franaa. 
elan beklecliklerimiz 

Ankara, 26 (Huıulf muhabiriml
•ln telrrafı) - Hıyfıdıki tevldfatı 
haber veren KudU& telırafı altına 
Ulua refUrimlz bu ubahki nUahatm• 
da ıu mUtaltalın yumaktıdır: 

"Yukande neırettllimb telrrafı, 
ıilnlerdenb...ri ıaıeyan içinde bulu· 
nan Türkiye ballanın derin bir mem
nuniyetle olruyacatma fUphe etml
yonu. lnıllterenln Ftlietlndeld otori• 
teli, TUrJdye devlet reiıinln f&huna 
ye TUrlriyınin auıran •e aaadettnı 
katdetmtı olanlara kartı bakild doet• 
luk icap)anaa ciddi bir itina dtt•r· 
mJttir. komplo baklanda tlmclfyt ka
dar alman tafalltt, Atadlrlrihı. yani 
TUrlriyenln dUpnanlamun Surtyedı 
•e Pllltttnde müsait buırlılr ve tefeb
bUI mubltl aradıklarını ıhtermlttlr· 
AtatUrklkl f&haında kendi bUtln mu• 
kadderatmrn timsalini ıBren Türkiye 
halkınm ,a.u, itter iltemu, feaatçı· 
larm oturmak, toplanmak ve haaırlan 
mak tçin ftnat arayıp bulduktan bu 
muhıte çevrilmi~tir. _K_e~di nı.~ı~mı· 
ha ve miufirperverhğını suuıtirnal 
eden ıenttf ft ıem mıcera~ere 

fBattarafı birincide] 

Jcartı doet Praaurun da ıereken ted
birııri almatmdan tabii birtey yok
tur. TUrldyenin bUtUn tmırlınnda, 
bilttln komtulann yeni rejimin kurul
dufu ,Undınberi bl•im tarafımızdan 
aon derec:e dikkatli bir ıüvenle aaml
miyet hareketi tutuldulunu bilirler. 
Bb de bu komtularımudan atla hıt
lca bir hareket ne bekler. ne limit 
eder, ne de komtulanmmn dott bir 
ılyaaa dıpnda menfu leri oldufunu 
kabul ederla. Ancak bC:lyle uzak yer
lerde bu ıuven ve samimiyet politi
k11ı itlerine ıelmeyen birtakım klm
ıelerin, ıefil ve terıerilerin teşebbüs
lerine ve hareketlerine göz yumarak 
onları t~i edebilecek mnldler elde 
edebilmeleri de imklnııa delildir. 

Hiç ıüpbe etmeylı ki pek yıkın za 
manda dost Franunın Suriye idare
si dahi bir daha bu ılbi terserilikle
re meydan vermlyecelc ve bu gibi al
çakça te9ebbU. ve tava•utlın önle
yecek katı ve ceart tedbirler almakta 
tereddüt etmiyec:ektir ... 

Suikaıtçileri tel 'in 
Son ıuikut dolayııile yeryer yapı· 

lan mldal' •e top1antılal'da AtatUrke 
çekilen bafbhk telıraflarını buıiln 
de netr• devam ediyorua : 

YaJOftda lcayl6lerin tezahüntı 
Yalova, 26 ("Tan"ın hususi telŞ?ra 

fı) - Bugün saat 11 de bütün Yalo
valılar ve Yalova lr6vlilleri kucakla
rında Gocukları ile CUmuriyet a'anrn
da toplanm11lardır. Bu toplantıda bir 
çok heyecanlı .aylevler vcrilmi•, par. 
ti namına Safa tarafından bir hiı.be 
1aylenmi9ttr. Yalovalılar, Atatilrke 
ıaygı ve bağlılık telırefı çt~işler
dir. 

Mübadele edilen casuslar 
5tra.burı, 28 (A.A) - Fra ..... 

da cuu•luk yüaunden hapM mah
lc\bn edilen iki Alman ile Alman • 
yada biri caau•luk " diler ilriai pa 
ra kaçakc:ılıfmdan mahküm bulu • 
nan üç Franaız mlibadele eclilmit
tir. 

Bir haftalık kaçakçılık 
Ankara, 26 (A.A) - Geçen bir 

hafta içinde ıüınrilk muhaf asa Ör· 
rütü. 61 kaçakçı, 1516 kilo cüm • 
rük, kaçağı, 20 kilo inhisar kaçağı, 
33432 defter aiıara kltıdı, 3568 
ıümiit mecidiye, 7 Türk lirası, 4 
biıiklet, 3 tüfek, 40 menni ile 14 
kaçakçı ha,...anı ele rec;irmiıtir. 

Alman cep zırhlılan 
Berlin, 26 (A.A)- Deutachland 

Ye Amiral Scheer adlı Alman cep 
aırhJılan Atl11atJkte yapmakta ol
du1dan tecrübe ı•zİM aıra•mda 
Mader adalannda Funcbal limanı· 
na Yann19lardır. 

Zorlu bir fırtına 
Manat"Ua, -Nlkarapa- 26 (A.• 

A) - Nikaraınaa'nm timali ıarbi 
bölıe•inde zorlu bir ka•ırra kop • 
muttur. Birçok muz bahçeleri ha· 
rap olmuıtur. Telıraf muhaberatı 
lresılmi,tir. Si.mdi1e kadar inaanca 
zayiat .kaydolunmarnıtbr. 

POLiS 

Mezbahada Bir Arnavut 
Arkadaşmı Öldürdül 

Diln sabah Karutaç mesbabaaın- ı atmıt ve hemen kıyafetini deliıtir· 
da kanlı bir cinayet olmuttur. Sabah- mlı. hattl UıtUne ıtyditl paramparça 
leyin erkenden bUtün mubaha iKile· bir elbiseden b19kı batına da açık 
rl toplanmıt ve hırkea vulf eteri bıtı renk bir ıapka ııtın almayı unutma· 
na ::ı:::ıbr. Saat a e dotru ketim mııtır. 
iti f, bir taraftan hayvanlar Murat, 25 yaılarında bir Arnavut-
11Snderilirlren diler taraftan hayvan- tur. t,ledill cinayeti aaklamamıt ve 
lann kellldifi yerde hazırhldara de- tamamen llSylemiıtir. Murat, demit
nm edllmi~r. Bu 11rada koyun tlti· tir ki : 
ric:i Karlp oflu Murat Ue keıicilerden "- Mezbahada 9i,iriciyim. Sabah· 
Şakir oflu Sekir lrarfılatmıflar ve ıe levin tulumlan ıiydim. tae ba•laya· 
bebl hentb bilinmeyen bir meaele yU- cıktım. Evvelki ıece Jcardeıile bera
sUnden kavıaya tututınutlardır. Be- her beni ıok11kta kovalayan Bekir ya 
kir, iakire darıın oldulu için ytı. nımı fleldl. Kendi.sine: "Git, ıokul • 
vermek iatememit ve Muradı bqın· ma I'' dedim. Bu ıırıda Userlme atlı· 
dan aavmak lıtemittir. Bu nnada Mu mak iıtedi. Ben de kendimi korumak 
rat, belinden çelrtlli keakln bıçalıla malcaadile bıçak'• mukabele ettim. 
Bekirln (berine atlaınıt ve biçareyi Otnlni bilmiyorum ... 
ıöbetfnln UltUnden çok atır turette Ka•il adım dUn aorıuya çekilmiş 
yualamıttır. Cant11 bir halde yere ve Cıtmuriyt-t Oenel Savamanhtma 
Hrilen Bekir inlerken Murat bir ko- tetlim olunmu,tur. Genel savımın. 
la:ynu bulmuı ve Uaerinden it elbite- Muradın tevkifi aıraaında mesbahaya 
tlnl ıttılrtaa tonrı kaçmıttır. Vak'a• ıiderek yerinde tetJrikıt yapmıt ve 
dan. mubaha ldareal haberdar olun- kattı hakkındaki ilk tahkikat dün geç 
ca tdıhl imdat otom0b!H çatınlmıt vakit lknıal olunmuıtur. 
•e derhal Yetiten doktor ilk balamı • Kernerburıuda yakalandıtını 
yapuken ••ılh yaralı ölmutttlr. Cl- yaıdıtımız Yuaufun vapılan tahkik&· 
nayetln oluıu Hatktiy aabıtaltna bil· ta ı6re ll:yüpte i4ll• ka'mıt btr zaval
dirilmlt •• ilk torutturmalar da ora· lı oldufu anlatılmıttır. Yutuf. it ara
da yapıhnıttır. Polla. bUttln inceleme- mak makaadlle Kemerbur~ua ı)der
lerlnl ıOrdtlnnut •t tfddetlendlrmlt. ken hatta bfr vadvette tutulmuıtur. 
Bmniyet DlrektlrlUltl de katilin hı· Maamaflh, tetkllrler devam ttm1ıkte
men yab1•nmaeı lçln ... .ıı tertibat dir. Yuıuf dUn Tıbbı A4Uye ıBnd~ 
a118Jfbr, Aramaya HaaldSyden batlan rilmiıtfr. 
11111 " orada bulunamaymca katilin • Geçenlerde Sirkecide Bayköalriln 
herhalde babaunın Akuraydald evin de demir malaeme deposuna dUkki· 
de ılalendllf umutlan lnanetlenmit- nın ltlremltlerlrıi acık tirel•tr bir kata 
tir. Vulyet, Aksaray polisine de bir kıran ve avm 21 inci ak .. mı tekrar 
emirle blldirllml9, lktnd ıube livil me bir hırtızhk daha vapan Rıaı tutul
murlan da ıve ıitmifJerdir. Katil Mu mu•tur. 16 vularrnda olan hırtra, tu
rat, tl•lendtli evde bulunmut ve ora- çunu i•fra( etml•tir. 
da tevkif edDerek Emniyet direktör- • Ca]atada oturan HAşim .dün çok 
lüğUne getirUmittir. Murat. cinayeti fazla itmiş ve NPcatibey caddesinde 
iılerken üzerinde bulunan siyah kas- ba:r.ı kadınlara ıaldmrken yakalanmış 
Jretf, hlld çeJreti ve tAcivert pantalonu tır. 

No. 16 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

Kimse Kimsenin Farkında 
Değildi, 

Cepheyi Yolda Soruyorlardı 

- Amm~. Mikadonun ıemlcileri
le ı: .tv edecelinize. bunu çok evvel· 
den dUtünmenb lup ederdi. 

Roc:ettTentld kafa tuttu: 
- Ben bi~bir uman alay etme

dim. Bana dUten her fedaklrhiı ka· 
bul ediyorum. Bir adamdan. bun· 
dan fulıtr iıtenemeı yı 1 

1tte, babriyemizi idare eden adı· 
mın zihniyeti; o, intihan kafasına 
lcoymuıtu. 

Titr.edim ve bUyUk amirallmlıln 
pek mallım olan karakterini, bir an, 
unutarak onun i" oda11na atıldım. 
Onun keyfi yerindeydi. Mikadonun 
orduları dı, atlan da, donanmaları 
dı amca Aleklinin umurunda dtlil· 
dl. Muttaııl ıevıiU vecizelerini kul· 
lanırak "bana hepti vıı ıelir,, "icar· 
tallarımız.. "Japon maymunlarına,, 
iyi tokat atacakları ıözlerini tekrar 
ediyordu. 

Bu cihet, böylece ralledildikten 
ıonra Kotduur'un aon haberlerini 
anlanuya sıra ıelmitti: Bu anda Mo
nakoda bulunmak ne emsalıia bir 
bahtiyarlık olurdu. Madam (x) i 
görmüt müydüm? Madam (Y) hak· 
kmdaki fikrim neydi? Onun evinde 
yemeie &itmek ve tatlı eaki ıaman· 
lardan bahaetmek ne tadına doyul• 
mu tcydl? Ahçıbıtıtı ayle bir yeni 
balık pifirmeai lcetfetmit. ki bu uıul 
de plıen bahktıki nefis kokuyu, Yu· 
n&n illhlan, en kudretti nmanlann
da bile duymeınıJlır. 
MAGLUP OLMAZ KUROPATK.IN 

Ceneral Kuropatkın ordularımızın 
baıkumandanlıfını tayin olunud: 
amirallerin akıine, o, içinden kaynı· 
yordu ve dıhı treni, Sen-Petertburı 
ganndın hareket etmeden. bUtUn 
cephelerdeki Japonlan darmldaiın 
etmiıti. Bu, harp mektebinin tam bir 
nazariyeci timsali idi. Pl&nlanna, 
tertibatına, hetaplarına itimadı alha· 
yetıbdi. DUpanm her hareketini 
evvelden lı:etfediyordu. 

Sen-Petertburı ıuetecikri onu 
takdir ediyorlardı: Onlara dalma 
"GUzel makale mOt•eddelıri., te• 
min ediyordu.. 

A.Serle dolu uyım trenler., Ural 
dallarını tırmanı)'Oflardı· Harbetme
ye ıiden ulterterln ylllde Jetmlfi. 
Japonyanm mncudlyetinl, ancak li· 
lih altına almdılılan saman 6fren
miflerdi. Bu ıakerler, keadiler~e 
hiç fenalıtı dolcunmımıt olan bır 
millete kartı klSylerlnden ayrılmala
rını ve hayatlarmı tehlikeye koyma· 
lannı pek garip buluyorlardı. Hepıi 
de zabitlerine: 

- Cephe nekadar uıaktadır? diye 
soruyorlar •e: 

- On bir bin kilometroya yakın 
bir uaaklıktı ... c:evabı anUnde tatın• 
yorlardı. 

On bir bin kllometro 1 Pek sah• 
metli bir didinme ile nafakalarını 
ıUç ıemin edebildllderl yerlerinden 
ayrılarak, ta on bir bin ldlometrO 
usakta harbttmek ne demekd? Bu 
cPll adamlann tuallırine. cerbuell 
batkumandanları bile ctftp nremi
yordu. 

Bir yenllllr olarak harp meydamna 
elden alaylar. Slnodım. o aırada, ab· 
ze meyanına IOktulU len Straftn 
Sarcmkt'nln nemi Ue takdlt edili· 
yorlardı. XimlenJn bllmedili bu 
( A•lz) in sehrell lnOnde aakerlere 
uyuıulıluk ç&lrilyordu. Madem ki al· 
lah ve Hblerl usak tark cinayetini 
mU..ınaha Ue kartılamıya mec:bur 
kılıyorlardı, Nild ile Petkopoıu nl· 
çin imparatorlufu Uç asırdanbert 
her tehlikeden korumuş olan, eski ve 
emin Sen Nilcola'dan istimdat etmi· 
yorlardı? 

Kruvazörler harbi 
Ru1-Jıpon dilpanlığını, bir defa 

daha, anlatmınrn ne fıyd11ı var? On 
ıeki& aylık bir zaman zarfında boz· 
ıundan bo•ıuna uğradık. Her ıey 
bittikten ve Vitte, blöf kuvvettle, 
Portsmut mUsaleha11nın, hayret edı
lecelc derecede hafifletilmıı olan 
tartlarını fıponlara kabul ettirdik· 
ten sonra, bizim bilyük ıevkülce>1 
Alimlerimiz bat kaldırdılar ve kbldi· 
lerlne, biraz daha, zaman verilıeydi, 
harbi kuanıcaklırrnı iddiaya başla· 
dılar. Bana röre, bunları yim'Ufer .e
ne kürek ceı111na mahk\sm etmek ve 
o turetle caniyane lhmallerıni, onla· 
ra, usun uzun hatırlatmak lbımdı.. 

Arkasından, bir ihtılllle hançeri'"• 
nen bırhanıi bir millet. on bir bin 
kilometro uzaktaki bir dil!mana ne 
ıalebe edebilir, ne de galebe edebil· 
mittir. 

ı 5104 ve 1905 ıenelerinde manevi 
kuvvetim çok ıarırldı. 1904 ıubatın
dı, Niki, beni Jıponyaya harp ~~1-
nmeal lcaçıkçılıtJnı menetmek ıçtn 
tefkillt yapmıya ıııemur etti. lıtih· 
barat dıireltrinden ıldıtım malfima
ta ıöre bir plin tertip ettim: hat 
mecliı de bu pllrumı taavip etti: Si
Wıtandmlmıı vapurlardan mürekkep 
bir ~tık filo Japonyayı ııden bat· 
lıca yolları neaıret altında bulundu· 
rıc:ıktı. Hamburcdald ac:entelerim. 
Hamburı·Amerika aratında ifhyen 
ve herbiri on iki bin ton hacminde 
olan dört vapur aatınaldılar. Bunla
rı, ticareti bahriye ıönUllU kumpan· 
yatının ve".tfi birçok ıımiteri ilAve 
ettim : böylece, uzun menzilli top.. 
tarla mücehhez ve tahsi teş~t-hn .. 

GNllUlült Alelt..,.Jr İl• ltona 
ICHn)'G 

ve c:etarete malik ubitltrin emrine 
Yerlhnif kUçUk filonun kıımı kWlitt 
tefkll edildi. 

Bu kUçUk donanma, maksadını 
&izliyecek surette hareket etti ve 
Şap denizine, tam, Almanya ve İn· 
gilteredep cephane ve iptidai mad· 
dtfır yWdemit olan ve Japonyaya 
ıiden on iki k-sakçı ıemiıinl yaka· 
byıbileceti zamanda ıeldi. Elde edi· 
len bu neticet pllnımm tatbilcı için 
aarfolunan paraya ve katlanıan zah• 
mete tekabW ediyordu. Ben, tebrık 
beldiyordum. Oyle olmadı: hariciye 
namı, elinde bir ıUrU telırafia çarın 
tarayma kottu. Berllnde, Londrada 
kıyametler kopuyormut. BUyUk Bri• 
tanya hariciye naam tiddetle pr~eı· 
to ediyor .• Beride, imparator Gıyom 
daha apn ıiderek fllomımm ''deni• 
ortaamda emaaU ıBrWmemif bir 
konanhta cirittitini ve bu halin en 
nhlm ulualıraratı lcanfklklarma yol 
açabilecejial,. bildiriyordu 

Telefonla saraya çatuldım. Oraya 
ılttiiim uman haric:iye nazırını il· 
minla bir haldı buldum. Aaıca Alek
si ile Avelln. sandalyeleri lUerind~ 
- mürebbiyeleri tarafından r çel s 
tırırken yakalanan çocuklar gibi -
bUzillmutlerdi Gran-duk Alcksandr 
(yani ben) de, onları bu Ienalq:;a 
sevkeden yaramaz ku~ ;• çocuktu. 
Çar, bu feWcetin meydana ıelaıe
tlndı, kendilinden batkı suçlu olm•· 
dıpu anlamalıydı. Halbuki "Kı uvll• 
sörler harbi., fikrinin onun önün:le 
Deri ıUrUldUtünU Vt "" r kri tama
mlyle taıvip etrilini unutmuı ıörü
nUyordu ve babat 11t1yorc\u Cid.:ll 
bir tafkınlıkla : 

- Ne cibi izahat? dedim. N~ 11-
mandınberl, bUyUk '>lr devlet. dilt· 
manına ait olan aakeri Uçakçrlıtı 
menederniyor. Bunda, kabul ~lunabi· 
lecetr hiçbir maaeret olamu. Biz, 
lap denblne niçin kruvaaörlerlmiıi 
ıönderdik? Kaçakçılan yakalamak 
için delil mi? Anlamıyorum, ne de
mek isteniyor? Bir harp mi bahlt 
mevzuudur; yoku hariciye ne areı· 
lerl araaında aekA oyunları mı' 

Hariciye nurrı öteden hafırdı · 
- Fahımetmeaplırı anlamrvorlar 

mı? lnglltere ve Almanya De harbe 
ıürı·ı.• m tehlike indevi K :n -
rin dt'hıetti telrralname«ini ar ı ..,,a. 
mJJ ıörilnüyorsunuz (Sonu var) 
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Bu Resimler, Bilgi Dünyası Tarafından Ancak 
BugünGörülmüşOlacaklardır. Bunların Neşir 
Hal<kı İngilterede ( Times) Gazetesine Ve 

1 Türkiyede Gazetemize Aittir 

çıhanlan mozayikler. 

1 

r lttM'I•' ttm 'llMll'KM Jj.ıMt~UttırılfttırnlfllliKtili4il!Mil 1 .. , 

Bir san'at Hazinesi 
Profesör Bakster Sultanahmet. 

te e&ki Bizans saraymm bulundu· 
ğu yerde (Pal.Ua aacre) meydana 
çıkardığı mozayik hazineai hak
kında yaptığı tetkiklere dair iki 1 
makale yazmı~hr. Bunlardan biri 
bugün biri de bu ayın 29 uncu gÜ· 

nü Londrada "Taymea,, gazete
sinde çıkacaktır. iki ay evvel mo
zayiklerin l:>ir iki nümuneıini ne§
ı·ettiğimiz zaman diğer mozay!k
lerin resim)erini de Taymes gaze
tesiyle birlikte kararla~tıracağı

mız gün ne§redeceğimizi · vadet
mi§tİk. Bugün bu vadim.izi yerine 

getirmiş bulunuyoruz. 

(Ustte) boynuna yılan dolanmt§ bir geyik. (Ortada) Gitara çalan adam. Altta() balıkçı. 
Bunlardan Gitara çalan adam mo~ayiki hazmın ikinci merhalesinde bulunmu§tur ki taht salonunun 

min katına ait olduğu tahmin ediliyor. ...... ------ . .....--. 

Arslan (KaJ:tnm son sıünlerinde bulunmuştur) ·-

Diğer Mozaik Resimlerini Profesör Bakster'in 
Değerli Bir Yazısiyle Birlikte Neşredeceğiz 

T A N Nr Fı -.~-,. n ....___,..._Rı• _ _. .• ,~ .............. -..- .._.... o 4 ·--- - - ~ - - - - - -

.f art§lara hazırlanan bir atlet 
( Kaz:ınm son giinlerinde bulunmuştur) 
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Cumuriyet Bayramı Günü 
Yapılacak Maçlar! 

Fenerbahçe - Güneş Ve Galatasaray
Beşiktaş Muhtelit/eri Nasıl Çıkabilirler? 

rrı·Dünkü aayıınızda haber verdiği
trı~~. gibi, 29 Te§rinievvelde, tehrj. 

ı~ın do··rı b 0

' ··k kı ··b- 1 F ile uyu u u o an e-
•a ?"bahçe, Güne§, Beşikta§, Galata
tdray takımları, iki muhtelit teşkil 

eSek, bir maç yapacaklardır. 
Jıe u dört klüpten üçü, yani, Fe
t~h~hçc, Galatasaray, Befikta, 
ti dıye kadar yııpılmı§ olan likle
<1 ~ en ba§ında gelen üç te§ekkül-

ur. 

~d Bu ııene; bu üç klüpten te§ckkül 
b .. e~ ı~cayak, r lanna Güneş klü-
ul~n ıltihakı ile dörtleşti. 

R 1"n doğru$Unu aöylemek lazım 
t e trae, tiındi bu dört klüp hakika· J;. lıtanbulun birinci sınıf klüple-

ır. 

S Bundan baıka, yaptığımız son 
_..

0 "Yet temaslarını gözönüne geti-
1 ıraek, görürüz ki lstanbulda yapı
~~n maçlarda futbolümüzü temsil 
h .. en elemanlar hep bu dört klü-
urı ın lıdır. 

lo Va2:iyeti böylece huliuıa ettikten 

l. rıra, asıl mevzuumuza avdet ede
•ın. 

1. 29 Teşrinievvel Salı günü Takti radyomunda oynanacak muh
b.e ıt er maçı bu bakımdan çok ö • 
ern.~idir. 

trı~ort .klüp o gün, ikişer ikişer 
h htelıt) r teşkil ederek sa
)j~~C ~ıkacaklardır. Birinci muhte
C~ı uneı F enerbahçe, ikincisi de 

ata~a~ Y - Beıiktaıtır. 
ka 8r ıkı muhtelitin biribirleriyle 
trı t"fı aşın sı ortay çok güzel bir 
'l' aç 51.karacağı için, ıimdiden 29 
lr e:.r•nıevvel büyük bir spor hare -
e( olacaktır diyebiliriz. 

lit•tın aıııl mühim kır.mı, iki muhte- 29 Teırinievvelde oynayacak ta k~mlardan Fenerbahçe, Beşiktaı 
tı k nuıl k dro ile çıkacakları takımları 
):t ta.sı~ır. Al "' kadnrlarca, bu, ga
'k gızlı tutulmaktadır. Bu durum Celal bu namzetlerin içinde en 
,:"!1sınd İnsanın ilk aklına gelen kuvvetli vaziyette bulunanlardır. 
k y · Acaba yeni bir sürpriz ile mi Son günlerde, Eut ve M. Re§at, 
rı~ryılaıacağız? suali oluyor. Her Sovyetler ile, yapılan temaıılarda 
"ıae b ' · · b f ld ki • 1 rak • •z. •ıın u tar ını bıraka· yer a ı an ıçin, durum arı iyidir. 

i " '· kendı bildighniz ve görebildi- Ancak, Cevat bir parça akuyabile
)~L~. kad r, ihtim ileri ortaya ko- cck bir halde ise de, oyun tecrübe-

si itibariyle diğerlerine faik bulun
F nerbahçc - Güneı muh· duğu için, onu da bu kadroya alıp 

il . t~liti naııl çıkabilir? haf hattını, Cev t, Esat, M. Re§at 
&o u ıkı klübün en iyi oyunculan, teklinde çıkarmak muvafık olaca -
karı Sovyet temasları için, yapılan ğı kanaatindeyiz. Maamafih, Gü -

:Plıı çalııtırılmıtlardır. neşli Reıadın son Sovyet oyunların-
tnk ır de bunlardan baıka, her iki da gösterdiği varlık, kayde değer 
bu t~un diğer oyuncuları da var ki, bir mahiyettedir. Velhasıl bu hattı 
tirl ar da başlıba§ına birer kuvvet- teşkil ederken bu dört namzetten, 
lirker. Ancak; muhtelit te§kil edi - en iyi üçünü tefrik etmek mecburi. 
biz ~n en İyileri seçileceğine göre, yeli vardır. 
tlıe k~ra?a oyunculnn teker teker, forvet hattı: k jle~ıne gorc teikik edeceğiz. Bu hatta, en iyi olarak, Niyazi, 

il cı: Fikret, Naci, Şaban, Necdet, Rnsih, 
lca Her iki takımda bu yer için bir Rebii. Celal Şefik, Salahattin, var-
hu ç 

1 
tane oyuncu vardır. Yalnız dır. 

de~ v rın ~rasrnd~ e!" iyileri, Nec • Muhtelitin en zor te§kil edilebi -
rın . ~ Husamettındır. Eğer bunla- lecek mevkii de buraıııdır. Çünkü 
tı ~Çın~e de bir tercih yapmak la- yukarıda aırnladığımız oyuncular 
)np relarae. Fenerbahçenin, ve son okadar birbirlerine yakındırlar ki, 
telitı' a.n temaslarda Türkiye muh - insan hangisini tercih edeceğini 
ter ~hın kaleciliğini yapan Necdeti kestiremez. 

~,' etmek ı·zımdır. Elimizde en iyi miyar olarak 
da becdet, bugün için en iyi form· Sovyet tcmaalnrı bulunduğuna gö
lta bulunan k~lecidir. Bundan ba§· re, muhtelitin hücum hattının, şu 
kh u o~u.n~unun soğukkanlılığı ve kadro ile çıktığı takdirde İyi İş gö
~n •;na ılım dı, böyle mühim bir receğini umarız. 
bit~ il çok rol oynıyabildiği için, Niyazi, Salahattin, Rasih. Naci, 
ıtiy 1ın kana timiz kalenin ona em- Fikret bu kadroda da, S lahattinin 

M~·dedilmesi nokt sındadır. yerine, F nerbahçcli Naciyi oynat-
c ·~ afiler: mak kabildir. Yalnız, Naci, aon 

tini UneJ ~e Fenerbahçe müdafile • Sovyet mnçl rında büyük bir var -
bun'ı iozwnuzün önüne getirsek Irk gösteremediği için bir kere Sa
~Cf ~rın : Ynıar, Faruk, Fadıl ve lahattini ıağiçte tecrübe etmek ve 

8 
a o!.duklarını görürüz. Naciyi ıoliçe geçirmek muvafık o -

lerı~ ~ort oyuncudan, ilk ikisi, di- labilir. 
'°az· rın nazaran daha çalı§mış Netice olarak, Güneş - Fener • 
<:ın) ıy lle olduk lan için muhtelitte bnhçe muhtelitinin en iyi §ekli §U· 

dır arı oynatmak mecburiyeti var- dur diyebiliriz. 
~İid Şu halde bu karışık takımın Kaleci: Necdet 
~k ~fa~ hattını da, Yaşar ile Fa- Bekler: Yaşar - Faruk 

li cıkıl deccklerdir. Haflar: Reıat, Eııat, M. ~eşııt. 
C~f hattına gelince: Forvet: Niyazi, Saliıhattın, Ra -

o~ l.Utcş ve fenerbahçenin en çok sih, Naci, Fikret . 
~ l.lncuau bulunduğu yer burasıdır. 1 Gcılatasaray-Bcşihtaı mah· 
n_ enerbahçed n Cevat Esat M. , teliti nasıl çıkabilir? 

eıa.t, Cüneıtc~ de, R:za, İsmail, Galatuarny - Beşiktat muhte-

litinin nasıl bir kadro ile çıkabile
ceğini tahmin etmek çok zordur. 
Çünkü, her iki takımdn birinci 
plan oyuncularından birkaç ki~i 
yoktur, kimi, vaziyetleri dolayısiy
le başka bir ıehirde, kimi de an
trenmanaız bir halde bulunmakta
dır. 

Maamafih, bu kadar önemli bir 
maça çıkarken, b uiki klübün ida
recilerj herıeyi gö:ı:önünde bulun • 
duracak ve her çnreye bat vurarak 
takımlarını en kuvvetli bir §ekilde 
çıkarmağa çalışacaklardır. 

Bugün elde bulunan elemanlara 
göre bir Galatasaray - Beşiktaı 
muhteliti yapmak lazım gelirse 
şöyle bir kadro düıünülebilir. 

Kaleci: 
Bu mevki için iki namzet var -

dır. Beşiktaşlı ~1chmet Ali, Galn-

taıaraylı Avni. 
Avni aon zamanlarda antrenma

nını bı;akmıf bir halde idi .. Fakat 
son, Sovyet maçları dolayısıyle ~~
pılnn kampta bu antrenm.n~ gen~~
ğini bertaraf edebilmek ıçın, bu· 
tün gayretiyle çalıpıuftı. Fakat o!
nadığı oyunda bir parça şnnssızlıgı 
galebe çaldığı için, kendinden bek· 
lediğimiz ıeyleri göııteremedi. . 

Mehmet Ali, bir kenarda kendı 
kendine çalııan ve zaman zaman 
çok iyi oyun çıkaran bir kalecidir. 
Fakat böyle Önemli bir maÇta ken
disine ne dereceye kadar itimat et
mek Iİızım geldiğini bilmiyoruz. 

Fakat bir tanesini mutlaka ter • 
cih etmek lazım gelince, gene Av
niyi seçmek lazımdır. Çünkü. bu 
kaleci, seri forvetler karşısında çok 
tanberidir oynam ğa alı mı§, gözü 
pek, korku~uz bir oyuncudur. O -
nun öyle toplara çıkııları vardır ki. 
in.san gayriihtiyari gözlerini ka· 
par. 

Müdafaa hattı: 

Bu ınuhtelitin çıkarabileceği en 
kuvvetli hAt hiç 9Üphe yoktur ki 
müdafaa hattıdır, Calatasarayın 
0.~~anı ve Lutfiai, Beşiktaşın Hüs· 
nusu ve Adnanı ile tamnmile hem• 
ayardır. 

Bu dört oyuncuyu do, biribirin -
d~? °:?"ırt e<!_eb!lmelc çok zordur. 
Husnu ve Lutfı her girdikleri topu 
haıum hücumcuııunun ayağından 
kopanr gibi alırlar ve daima uzak
lnşhrmağa muvaffak olurl:ır. 

Onun için bu rnuhtclitte, müda
faa hattının, Lfıtfi ve Hüsnü tara • 
fından i11tal edilmeai en muvaffak 
şekildir. 

Haf hattı: 
Bu yer için, Kadri Nuri Feyzi

den daha iyisini bul~ak ç~k zor -
dur. 
Yalnız Nuri bugün Ankarada 

bulunmaktadır. Şayet 0 oyuncu 
getirilmiyecek olursa diğerleri için 
de bununla uyuı bilecek Hayrul • 
lah vardır. Fakat o zaman bu takı
mın haf hattı belki bir parça zayıf 

Birkaç satır 

Gandinin kelamı 
Senclerdenberi sözle, oruçla ve 

dua ile Hint istiklali namına dret -
notlarla döğü§mekte olan Gandi yi 
ne söz aldı. lngiltercnin barı§ı kur
tannak ıf.eJebbüslcri hakkında lı:onuı
mu§. Diyor ki: 

- İngilizlerin sulhpenerlik1eı j. 
ne inanamam. Huylu huyundan vaz 
geçmez. 

Ma:hatmarun bu )aflarla Hint 
istiklaline no kazandırdığını, lngil
terenin ~tibanndan ıne ıe:ksilttiğini 
pek kestiremiyordum. 

istiklal için zaman zaman topla
nan Hintliler Gandinin oruca yat -
tığını duyunca dağılıyorlar. 

Hintli kadın lngiliz mnlJarmı 
boykotajı, Gandinin yedi pe§li en
tarisi ve ım4casmCb keçisi (ile Lon
dmda muhakeme olmağa gittiğini 
işitince, kaldırıyor. 

Fatih'in yeniçerileri İstanbul sur 
larını aıarken Konstantin'in ke§i§ -
leri ıeli otıilah tutanlarla bcntbeı- !Fe
nerde oruca yatmıılardı. 

Eskiden Gandinin dudakları oy • 
nayınca dünya gazeıtclerinin birin
ci sayfaları dolardı. Gandinin evvel 
ki günkü sözleri gazetelerin iç say
falarında telgraflar arasına aıkıı -
mı§ olarak çıktı. Bu farkları yapan 
ıudur: 

Beri yanda istiklali için kanını 
akıtan bir Habeıistan var. Öbür 
yanda oruc:ıa yatan Gandi. Kendi 
kendime -soruyordum: 

Habeıiatnnn yürüyen Mussolini 
karşısında ımizraklı, kalkanlı Ras • 
Jardan biri yerinde acaba çıplak 
Gandiyi bulmak istemez miydi? •.. 

Eşref Şefik 

İkramiyeli sigaralar 
Cümuriyet bayramının birinci gü

nünden itibaren satışa çıkarılacak o
lan ikramiyeler Yenice sigaralarının 
ilk partisi hazırlanmıştır. lnhisarlar 
idaresi yapacağı bu ilk tecrübeden 
sonra lüzum gördüğü takdirde diğer 
bazı nevi sigaraları da ikramiyeli ya
pacaktır. 

olacaktır. 

Forvet hattı: 
Bu hattın sol tarafını, uzun aene

lerdenberi beraber ayni takımda 
oynamış olan Şeref ve Eırefc ter • 
ketmek lazımdır. Filvaki Danyal, 
solaçık mevkii için, İyi bir oyuncu 
ise de, Eıref, daha kafalı ve takımı 
için müfit bir oyuncudur. 

Merkez muhacimlik için iki nam
zet vardır. Biri Gündüz diğeri de 
Ali •.• Gündüz bugün için hattın en 
layık oyuncuıundur. 

Sağiç mevkiinin mukayese ka
bul etmez snhibi hiç ıüpheaiz Hak
kıdır. Bu oyuncu ataklığı itibarile, 
bugün için forvetlerin en faydalı -
larındandır. Sağnçık mevkiindc 
Necdet ile Hayati vardır. Bu iki 
oyuncu da birbiriyle müsavi vazi -
yette bulunuyorlarıa da, Necdeti 
bugün tercih etmek en doğru şekil
dir. 

Şu hale göre, Galatasnray-Be
§iktaı muhtclitinin lor haltı ıöyle 
çıkabilir: Eşref, Şeref, Ali, Hakkı, 
Necdet. Hatları ayrı ayrı müna,ka
§a ettikten sonra Beıiktaş - Gala
tasaray muhtelitinin çıkabileceği 
en ku,-vetli ıekli §Udur diyebiliriz. 

Kaleci: Avni 
Bekler: Hüsnü, Lutfi 
Haflar: Kadri, Nuri, Feyzi 
F orlar: Eşref, Şeref, Gündüz, 

Hakkı, Necdet. 

. Biz fikrimizi yazdık. ldarecile -
rın takım teıkili tıakkında ne dü • 
§Ündüklcrini bilmiyoruz. Fakat, şu
rası muhakkaktır ki, 29 Teşriniev· 
v.el~e, Taksim atadyomunda, mev -
~ımı!' ~n hararetli maçı oynanaca • 
gı gıbı, futbol meraklıl rı da, lik 
maçlarının arifeainde lstanbulun 
en ~uvye.tli dört klübünün oyuncu 
".azıyetını görecekler ve ona göre 
lık ~açlarının alacağı ıekli tahmin 
edebıleceklcrdir. 

S. G. S. 

BiLDiRIKLER 

T. 1. C. 1. İstanbul Bölgesi Fut -
bol Heyeti Batkanlığından: 

3 • 11 • 1935 gününde baılıya • 
~a.k ~la~ 1935 • 1936 yılı birinci ve 
ıkıncı kume lik maçlarını idare e -
decek . o~an hakemleri seçmek üze
re salahıyettar klüp murahhasları· 
nın 30 - 10 • 1935 Çarıamba günü 
aaat 18 d Bölge me kezinin bu
lunduğu B yoğlu Halkevi binasına 
gelmeleri lüzumu önemle bildirilir. 

T. 1. C. 1. lstanbul Bölgesi Fut
bol Heyeti Başkanlığından: 

Adlan a§ağıda yazılı lisansiyc 
Futbol hakemlerile hakem nam • 
zetlerinin 31 • 10 • 1835 Perıembe 
günü ıaat 18 de Bölge Merkezinin 
bulunduğu Beyoğlu Halkevi bina • 
sına gelmeleri önemle rica olunur: 

Nuri Boııut, Adnan Akın, Kemal 
Halim, Sait Salahftttin Cihanoğlu, 
Sadi Karaa, Suphi Batur, Cafer, 
Ahmet Adem, Baari Bütün. Halit 
Galip Ezgü, izzet Muhittin Apak, 
Şazi Tezcan, Saim Turgut, Meh
met Reşat, Kadri, Sabih, Rıfkı, Za
rif, Mehmet Ali, Bahaettin, Sinan, 
izzet Aaaf, Talat Özııık, Samim Ta 
lu, Ali Rıdvan, Ekrem ErM>y, Halit 
Özbayrak, lsmail Tah11in, Mehmet, 
Sabit. Refik Osman. • 

HiKAYE Cinayetten Sonra l 

Herif, yılcıızlı gok üzerinde daha 
koyu bir leke yapan iki katlı kobne 
evin etrafını dola tı. Sonra sağa, so
la, öne ve a rkaya baktı. Tamam. Ge
cenin kuytuluğunda, n e yakında ve 
ne uzakta, t ek gblge. tek k ı ıırdayış 
yoktu. Civardaki evler çoktan uyku
va dalmışlardı. Bekçinin düdüğü, git 
gide uzaklaşıyor. Gitgide ölüyordu. 
Kocakarının evine girmenin zamanı 
artık gelmişti. 
Maymuncuğu anahtar deliğine 

soktu, çevirdi. Kapı hafif bir gıcırtı 
ile açılıverdi . Taşlığa bir adım attı, 
bin ihtimamla kapıyı tekrar kapadı, 
bir dakika hareket siz durdu. Karan
lığa alışmak istiyen gözleri, kesif 
siyahlığı kurcalıyor, zorluyordu. Bir 
adım, bir adlDl daha attı, durdu. Bir 
yere çarpmak, açık bir kuyuya düş
mek. bir ey devirmek miımkündü. 
Bu takdirde kocakarı her halde uya
nacaK, bağı racaktı. Halbuki herif, e
lini kan a boyamasını istemiyordu. 
Cep lambasının dügmesine bastı. 
Taşlık, solda koyu, takunyalar, sag
da k öhne bir dolap, merdiven. 
Tırtıklanacak cıwa her halde yu

kardaydı. Fotinlerini sıkardı, kuyu
nun başına, takunya ların yanına 
koydu ve yavaş yavaş çıkmıya baş
ladı . Basamaklar, sinsi gıcırtılarla 
gıcırdıyor ve bu gıcı rtı, h erife bütün 
köy halkını uyandıracak kadar gü
rültülü, geniş geliyordu. 

Yukarda, iki kavalı kapı ile karşı
laştı. Biri yarı aralıktı,. Elektrik fe
nerinin yuvarlak dairesini her tarafa 
gezdirerek odayı muavene etti: Bir 
kırık masa, üstünde yemek artıkları. 
Bir yemek dolabı, dolabın Ustunde 
ışıldıyan gözleri ile kendisine bakan 
bir kara kedi. N e olur, ne olmaz, 
hayvan bağırıverir diye çekildi, u 
sulca kapıyı kapadı ve öteki kapının 
önüne dikildi ve ,!linledi. ! çerden, hı
rıltılı bir nefes sesi geliyordu: Ko
cakarının odası. 

Herif bir an düşiındü. Şimdi bu 
odaya girmek, usulca etrafı aramak, 
ve karı uyanmadan sıvışmak gerek
ti. Güç i . Mahalle kahvesinde ~luy
duğuna göre kocakarı bütü:ı parası
nı başucundaki dolanta saklıyordu. 
Yaradana sığınıp odaya girmek. ha
tunu uyandırmadan meseleyi hallet
mekten ba ka yapılacak iş yoktu. 

Bir besmele çekti ve düğmeyi çe
virdi. Lamba cebinde, içeriye bir a
dım attı. Y/ıldızh gecer.\n koyu mavi 
ışığı etrafı hayal meyal farkett ircbi
l ecek derecedeydi. Gözleri hemen 
'köşedeki yatağa, yatagın yanında~i 
çekmeli dolaba gitti. Kocakarı, kesık 
\ımltılı n efeslerle çok derin görünen 
b ir uykudayd ı. 

Dolaba doğru yürüdü. Karanlığa 
'alışan gözü eşyayı daha iyi farkede-

CUl\1HURi 

Nakleden : MI - FA 

'oıldi inden 15.mba kullanmadan işini 
belki bitirebılecekti. Belli olmaz, ih
'tiyarlarm uykusu hafift ir, ışık koca
karıyı uyandırabilirdi. 

Şimdi uyuyan kadının yarım met
'.ro yakınındaydı. Elini çekmenin üze
rinde gezdirdi: Al5., anahtar uzerin
'deydi. Evvela hafifçe, sonra biraz 
'daha kuvvetle çekmeyi kendine doğ
nı çekti. Kör olasıca çekme, açılını· 
yordu. Anahtarı ~ağa, sonra sola çe• 
vircrck gene çekti. N afilc, sinirleni· 
'yordu. İçinden okkalı bir kütür sa
vurdu. Lambayı yakıp muayene et• 
'mekten başka çare yoktu. Bir daha 
"deniycyim dedi. Anahtarı gene sola 
'çevirdi ve ku'vvetle çekti. -

Bir gıcırtı, sonra bir şangırtı. Çek· 
me hızla açılmış ve sarsıntı, dolabın 
iistündeld ya bir lambayı, ya bir ay• ' 
nayı yere düşürerek paramparça et• 
'mişti. 

Bir haykırış. bir kilhir, sonra par• 
iıyan bir bıçak. bir inilti ve çarşafın 
beyazlıgmda kara kara akan kan. 
'Korku, hırsızı cani yapmıştı. 
' Sanki bir asır süren sükutla dolu 
'bir dakika geçti. Herif, olduğu yer• 
'de, sanki kaska t1 kcsitivermişt. Ka· 
n belki ölmemi ti. Belki çarşafı kara 
'kara lekcliyen bu kanın yarası ha
'fifti. 
Düğmeye bastı ve yatağı aydınlat• 

'tı. Zayıf, kuru bir hatun. Camdan 
ünişler gıbi parlryan, tavana dehşet
le dikili iki goz, burkulmuş, dişlek 
bir ağız: Bır kadavra. 

Ve kadao,ı ranm sarı, kemikli elin• 
itle dörde katlanmış bir kağtt. H erif. 
~ğumaya ba~lıyan parmakları ayı· 
rarak kagıdı aldı. Knçacagına. garip 
'bir merakla bu beyaz kagıda takıl· 
'ması ne yersiz, ne lilzumsuz bir ha· 
'ceketti 1 

Kagıdr açu. Bir mektup. Heceli~ 
'hcceliye okudu: 

' 'Ninecigim, 
"Birkaç güne kadar sana kavuşu• 

yoruz. Sana bir de gelin getiriyo
Tum: Fatma. Senin Fatmayı çok se· 
veccginc eminim. Yakında bir de ço• 
~uğumuz olacak. Yıllardanberi çek· 
tigin hasret, nrtık bitecektir. Şimdi· 
iik hem ben, hem Fatma gözlerin· 
~en hasretle öperiz nineciğim.,, 

Katil, ipleri bırakılmış bir tahta 
kukla gıbi yere çöküverdi. Nine ! Bu 
isim ona birdenbire kendi anasını, 
'uzakta memlekette olan kendi ana
sını. yıllardanberi gormediği anasını 
hatırlatıyordu. Ve bu ana, tıpkı şim· 
tli öldürdiıgiı l·adın gıbi, san, zayıf, 
beyaz 'açlı bir kadındı. 

Şimdi yatakta yatan bu kadın O• 

'ğulsuz, onun oğlu da anasız kalmış
'tı. 

Katilin gözlerinden birdenbire fış· 
kıran iki damla yaş kirli sakalına 
doğru akıverdi. 

YRAMINI 
Neşe ile kuUulamak İfiİn 

OD ON 
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g 

- - mecitten Para, Çetenin Şarktaki italyan 
Da.Kı.~a. J Casus Şefinden Direktif Aldığını Yazıyor 

Su.ik;ı~;~·d;-U~~--~;~ 
Külliyetli Mikdarda Dünkü Toplantlsı İngiltere ilk Zecri Tedbir-

ita lya n Lireti Bu 1 u ndu di~~~~r~ın2n6ci<~~~Jtayı :u~:n b:;:; ~po:o~~~ıe~~!~i;;;§~~;!':~:~~~eu~ leri n Tatbikine 
15 de Halkevinde asbakan Dr, Beh- miştir. Komisyonlar bu ak am ve ya-

~~ .. ~: 26 A.A. - Neo Kozmos eli- duyulması, çok tuhaf görülmektedir. çet u z'un başkanlığında toplanmıştır. nn öğleden sonra toplanacaklardır. D u·. n d e n ,. t .• b a re n Baş 1 a d 1 
J_. 'IU Ankarada yakaJananla:rın ÜZC"rmde Belediyelerden gelen telgraflar oku - Gene) toplantı yarın saat 15 de ya-
litı ~':rdana çrkanlan suikast ıqki- mühim vesikalar bulunmuşsa da narak teşekkür cevaplan yazılmış. ha- pılacaktır. 
trı . • uı:k efkarı ımıwniyesini çok Türtc makamnb ketumiyetini muha- yatı ucuzlatma. belediye gelirlerini Cümhurbaşkanrnın cevabı 
b~11 lceııır etmiıtir. Matbuat, basın faD etmd<tedi:r. artırma ve bayındırlık. k?misyonla12- Ankara, 26 A.A. - Cumurıbaıkanı 
~•unun verdiği haberleri neşret • Buna rağmen suikastçıların ec - nın raporları tetkik edılmış, uzun mu- Atatürkün cevabı: 
-·oqtedir. nebi mahfellerile temasta bulun- nakaşalardan sonra b~ raJ>?rlar t~k • ismet lnönü Başbakan 
li~f a11lan, bugün Niste bulunan dukları anlaşılmakta olup, Türki- rar komisyonlaca tctkı~ edı~mek uze- Birinci Türle bel diyeler kurultayı 
a CllJ e Abd .. l · 1 Çer yede kargaşalık çıkarmak istiyen re iade edilmiştir. Iç ışlerı Bakanı ba§knnı 
11:eg E u mıecıtten para a an • 1 J b ı d "lh h atı ucuzlat Kurultayın L-na 1--.. •1 gösta-digwi ıde tem, Berutta bu tcfkiliitı vüeu· ta yanın un ara yar ım ettiği ha- Şükrü Kaya bı assa, ay - ım Ka• ır 
~ getj~it ve Fransız makamat~n tıra gelmektedir. ma meselesi üzehrinde durarak et ve ilgi ve sevgiyi bildiren telyazrlannı· 
~ arı dikkatini GC!betmeınck açın Suikastçıların Üzerinde külliyet- ekmek ucuzluğu işin!n kafi derecede zı aldım, çok duygulandım, teşek-

Londra 26 (A.A.) - ltalyaya karşı finansal zecri tedbirlerin 
tatbikı içi~ !ngilterenin 29 İlkteşrin tarihiı:ıi tes?it eın:.esi ?iğ~r 
Finans merkezlerinin müşterıeken ancak bu tanhte muessır hır 
harekette bulunabilecekleri içindir. Silah, cephane ve harp leva 
zımı ambargosu dünden itibaren filen tatbik edilmeye başlanmış 
tır. Ekonomik tedbirlerin tarihi de 30 ilktcşrindc toplanacak olan 
irtibat komitesinin içtimaından sonra hemen tesbit ve en kıFa bir 
müddet zarfında tatbik edilecektir. 

;~ tClrikiJe göndc:nniıtir. li miktarda ltalyan Jireti bulunmuş incelenmemiş olduğunu söylemiş ve küıılerıimi iletir, b.aşanlar dilerim. 

!;IJ\; ;1i·~!~:ı~~n·j~~:; ~::r:~:~a~:~i.:~~~~:1:;e,::uı~: h b. M us o 1 i n i Ek o n o m i k 1 e d b i r· ıhıgu •,.;n d--'L-1 t rtı.bat alarak yanki., namında bir •ahıs ile çete ı·ta lya Ha beş ar 1 
~urf' h~dula'tta~;k.ı~,ıır.d·- . rcİ31erinin muharebede bulundu- - lere Cevap Verdı· 

a ısa ndan da - ğuna dair mektuplara tesadüf edil-
~ y vı maa ıger n- . . [8 t f s· . "d ] 

n de rnethaJ-"-- b lunduklan tab- mııtır. aş ara ı ırıncı e (AA) M . . F . . ...... . bıin wu u Roma, 26 . . - ussolıni Roma üzenne a ıst yuruyuşu 
1 clun--1~ d p y veren ha· Toplanan malumata göre, ltal -
İfe A ·:-141\l~ ır. ara 

1 
yan tankları, Habetlerin müt - kerelere baılandığını bildirmiıtir. nu··n 13 u··ncü yıldönümü dolayısı"le go··nderdigwi telgrafta ezcümle .ı_ "'bdubnecıt olduğu tab~k e: yan kurmayının ikinci ıubesi zabit- k l ;=cetc oluraa, Türlüye hükumeti ler:inden olan ''Bcyanki., , İtalya· hiı mukavemetin~ maru.z a: Bu haber gülünç ve yalandır. şöyle demektedir: 

.... ~sanın na.zan dikkatini cefbede· Tiın §Arktaki casus teıkilatını idare mıılar ise de en "'.hay~t Hobeıle~ı ltalya Çinden "Tarihin Uluslar arasında kargaşahg-ı ve sefaleti arttıımaya 
~<=ıı; ve '--- · K 1. k" t kt l d w d d ~ püskürtebilmiılerdır. Bırçok esır asker toplay -ı· "'l4lnçtdti anti esna ıst leş ı- e me e 0 up, ognı an ogruya or matuf manasız bir cinayet olarak takbih edeceği ekonomik taar-
, "t:!'a karıı cezri tedbirler alacaiktır.,, Propaganda Nazırı Kont "Çiyano,. alınmıştır. . d ·ı . h h t" Şankhay, 26 (A.A) - ltalyan ruz karşısında ltalyan adına Iayik biitün 1talvanlar en şiddetli 
• ;'eftır-os Antropos diyor ki: nun emrinde bulunmakta ve ora - Eritre cephesın e ' erı a~e e ı tekziplerine rağmen, ltalyanların . J 

lla katanbuldan yazılıyor: Cumur- dan direktif almaktadır. ba§lamı§tır. Mcıkalle ve Temlrn ya- Hong-kong'den Habctistan harp hır müdafaa halinde toplanarak savaşacaklar, dostlariyle düşman 
1c~1 anı Atatürlcü öldürerek bugü:l- Evvelce yalnız tüphe edilmekte kınlarında ltalyan tahıidatı yapıl- sahası için Çin'li iıçi kaydetmek larım ayıııd edecekler ve bunu her zaman hatırhyacaklardır.,, 
,~.~jirrıi devirmek istiycn büyük bir iken, bugün bu nokta bir hakikat maktadır. için teıebbüste bulunduğuna dair 
~ ast §ehekcainin :meydana çıkard- olarak meydana çıkmııtır. ltalya - Habe§ler Üç cep- buraya haberler gelmekte devam 

B~ herkeıi hayrete düş~müttür. nın Anadoluya aokulmaklan vaz- heyi tuttular. ediyor. Hong • kong hükümeti ltal-
kas dhast;:ı bazı cf.evfctlerin perde ar- geçmemiı olduğu. bu sarsılmaz ve- Adisababa, 26 (A.A.) - Ogaden- ya hesabına işçi kaydının yaaak e-
~ bu İşe yardım ettiklc::rio.i.ıı sikalardan anlaşılmaktadır.,, den gelen haberlere göre, genel karar dilmesini kararlaştıracaktır. 

- gôhmı Sasabane'de kurmuş olan Ras 
Nasibu, ltalyanJann muhtemel taar
ruzuna karşı gelebilmek için kuvvet
li mevziler vücude getirmektedir. Ha 
beş cephesinin şu i.ıç hat üzerine ku

Anlaşamıyorlar! 
tan dipt "k . • • • Çtnd <>matı mesaının çcrçevesı ı-
dc be olmuştur. P.ı.ris resmi mahafilin 
g0g ll _rnevzua dair sıkı bir ketumiyet 
tin terılmcktedir. Ancak müzakerele· 
dı so~ dikenlı oldu u anlaşılmaktauf. Çunkü bulunacak sureti hallin 
te ~slar Sosyetesi ve beşler komitesin 
lllit a?ul edilmesi lazımdır. Ve bu ko 
~ cnın ınuvafakati olınakswn hiç bir 

Y Yatrııaınıyacaktır .• 
Lo lngili%ler birıey aöylemiyor 

lıı b ndra, 26 (A.A.) - Bir banş yo
da ulrnak için }laris ile Roma arasın
lcın~apılmakta Olan konuşmalar hak
•oyı a Londra mahafilinde hiç birş y 
bi; ~emekte ve bu hususta büyük 
ıoı~~.~genlik gösterilmektedir. Mus 
~il ~~ın teklifleri henüz müzakere 
tır ~ ılccck kesin bir şekil almamış -
~cİe on 24 saatlik konuşmalara dair 
Satnn raporlarda da betbinlik göze 

ı-tna'ktadır. 

~~ily T.elegraf diyor ki: 
ileri ~rn:ı ıle müzakereler yapılırken 
'tatbi~tlllcn teklifler zecri tedbirlerin 
bir nı. geciktirecek ümidini veren 
"al ~hıy~teolmamalıdır. Eğer, La· 
dcrek sı duşüncede ise Cenevreye gi
liaılnı?-cni tekliflerde bulunmalıdır. 
huna • 1

• son alınan malumata göre, 
ltuı:ne:~tinıal dahi yoktur. Ingiliz hü
~r b.1 Avrupanın kendisinden azim
diğirı;r ~attı hareket almasını bekle
tarıı 1 rnUdriktir. Ve Fransamn azim-
8cbc gından §ıiphe etmeğc de hiç bir 
tıli/J'0ktur. Onümüzdeki hafta in
le bi rış Bakanının Cencvreye Eden
ti:-ı i~~~te gidip gitmemesi hadiseJe-

ı-· ışafına baghdır. 
''§~es. de şôyle yazıyor: 

ta§ılılnıdi daha ziyade ihtimallerle uğ 
dır kror. Resmi mahafil şu kanaatte
bu 6 .ı, hanş lehınde yapılmakta olan 
l'ct ~n teşebbüsun biricik muvaffakı
llltıh ~zanması kat'i bir ketumiyet 

la aza etmektir. 
lcriıı.l<ılyanıarın bugünkü teklif 
~ıltc~n ne Uluslar Sosyetesi, ne ln -
tator e ve Fransa, ne de Habeş impa
ltiln u tarafından kabul edilmesine im 
giinf~ktur. Ancak anlaşmazlığın bu
t1uss~ .Y~.ni. safhasında bu teklifler 
lar1 01 lını nın son değil, fakat ilk şart 
biisb'" rrıası muhtemel bulunduğundan 
~Utn UtUn bctbinliğe kapılmağa da lü-

Yoktur.,, 

[Baştarafı birincide] 

Oeuvre gazetesi, Mussolini'nin di
leklerin~ dair dün verilmiş olan mallı 
mau teyit etmektedir. Bu gazete di-
yor ki: . . .. 

"İngiltere, bu teklıflerı tabıatıle 
kabul edilmez mahiyette telakki et
mektedir. Zira Habeşistanın bir nevi 
taksime uğramasına razı değildir. O
nun için ınuhtcmeldir ki, hiç olmazsa. 
bir za~n için bu tekliflere karşı 15 
Ağustosta Pariste toplanan üç taraf
lı konferansta Edenin serdetmiş ol
duğu tekliflere rUcuu ileri sürecektir. 
lngiltere hükumet çevenleri genel se 
çimden sonra, Akdeniz meselesinin, 
Fransız ve İtalyan donanmalannın 
birleşmesile1ngilterenin burada ve Kı 
zıldenizdeki menfaatlerini hiç bir za
man tehdit edemiyeceği hakkında te
minat verecek surette hallini kendisi
ne kabul ettirecek tarzda ltalya ile mü 
zakereye girişeceği fikrindedirler.,, 

/ngiltere /inansal 
tedbir ha.zırlıyor 

Londra, 26 (A.A.) - ltalyaya 
karşı ııhnan finansal zecri tedbirlerin 
tatbikına İngiltercde 29 Teşrinievvel 
de başla1!acaktır. 

Kanalın kapatrlmo
arna karar verildi 

Adisababa, 26 (A.A.) - Bu
rada söylendiğine göre, Musso
liniden hiç bir müzakere teklifi 
alınmamıştır. İngiliz diplomatik 
mahafilinin düşündüğü gibi, bu 
günkü sükun, fırtınadan evvelki 
bir sükiindur. Buradaki diploma 
tik mahafil, ikinciteşrin ayı için 
de büyük muharebeler olabile • 
ccği fikrindedirler. 

İngiltere Kızıldenizi ka-
k , .. k . 

pamağa at ı arar vermış-
tir. Hatta ısrarla söylendi
ğine göre, Aden limanı 
şimdiden her türlü muame
leye kapatılmış ve kadın
larla çocuklar şehirden çı
karılmışlardır. 

Tedbirlere İftirak edenler 

rulu olduğu bildiriliyor: 
1 - Dagabur • Buro hattı. Bu hat 

ltalyanlarm. İtalyan - İngiliz hududu 
boyunca yapacakları ileri harekete 
mani olacaktır. 

2 - Sansatne - Daror hatt1. 
3 - Arusa dağının şimali garbi e

teğinden uzanan ve Uebe-Şebeli ~a
disini ikiye bölen hat. Bu hat hepsın
den kuvvetlidir. 

Adisababa, 26 (A.A.) - Son gÜn
lerde TigTC'ye criıen Ras Kassa kuv
,·etler:inin, ltalyanlann Adua'dan öte· 
ye ilerlemelerine engel olduğuna dair 
~ayialar vardır. 

Uçaklar yeni bom· 
bardımanlar yaptılar 

Asmara, 26 (A.A.) - Stefani Ajan 
sı bildiriyor: ltalyan uçakları, Oga
den bölgesinde Sad;ıbanck'e kadar 
giderek birçok keşif uçuşları yapmış
lar ve Guila bölgesinde de Magaleye 
doğru bazı yerleri bombardıman et
mişlerdi. Oteyandan olol dinle ba
şıbozuk kuvvetlerile kaçmakta olan 
Habeş kuvvetlerine rastlamış ve çar: 
pı mada bunlann şefi olan Ha.medı 
Badil ölmliştür. Olol dinle: bı~çok 
.. eflerin teslim olmak için şımdıden 
İtalyan kumandanına başvurdukları 
Callafo'ya doğru yürüyüşüne devanı 
etm.ektedir. 

ltcılyan elçisi alela
cele yola çıktı 

Adisababa, 26 (A.K.) - Italy~n _el 
çisi Vinci, ansızın hareket etmıştır. 
El~inin özel vagonu trene ancak son 
dakikada takılmıştır. 

Bir Habea ak'"ı durduruldu 
Asmara, 26 (A,A.) - Stefani A_

jansı bildiriyor: Bir Italyan hava fı
losu, Habeşlerin Musaaliye karşı ta
arruz1arının önüne geçmiştir. Habeş
ler, Dagnerei'de, Adisababadan gele
cek ve yapılacak taarruz hakkında ke 
sin talimat getirecek olan iki uçak 
beklemekte idiler. Bu uçaklar, bom· 
balarla, taarruza iştirak edeceklerdi. 
Bundan başka, alınan esirlerin de 
teyit ettiklerine göre, Agneres'deki 
Habeşler birka~ tabur muntazam as
kerle, yiyecek ve cephane beklemek
te ic.liler. Yabancı gazete aytarları 
ltalyan uçaklarının Tana gölü ile 
Gondos üzerinde ke if uçuşları yap
makta olduklarını haber veriyorlar. 

Sovyet-Japon 
Muharebesi 
Başlıyor mu? 

(Baş tarafı l incide] 

ketinin başlıca muvasala vasıtası ola
caktır. 

Londra0da Sovyetlerin o bölge
de ve bilhassa Kalgon'Jaki menfa
atlerinin Japonlarca 'lelıdit edile -
rek bir harbe aebep olmak ihtimali 
bulunduğu teslim edilmektedir. 

lngilterc'nin, oralarda müdahalesi
ni icap ettirecek kadar önemli men
faatleri yoktur. Bununla beraber, ln
giliz hükumeti, Japonyanın, Çin is -
tiklal hareketine karşı gütmekte ol
duğu siyasanın inkişafını dikkatle ta
kip etmekte devam edecektir. 

Bir Bayanımız 
Paraşütle 6 ncı 
Defa atladı 

Ankara, 26 (A.A.) - Ordu müfet 
tişi Orgeneral Fahreddin bugün Türk 
kuşunu ziyaret etmiş bu sırada muh
telif tecrübeler yapılmıştır. Türkkuşu 
üyelerinden Bayan Yıldız, altıncı pa
ra§üt atılışını yapmış ve 1,000 metre· 
den atlamı§tır. Bundan sonra Ş. 5 
planörile yedekte romork ve akroba· 
si yapılmıştır, 

Yumruk kadar dolu 
Muğla, 26 A.A. - Dün gece şid

d.etli b~r sağnakla fırtma olmuş ve 
şıddetlı yağrnur yağmıştır. Gökabat 
Ula mıntakalarmda şiddetli yağmur 
ve dolu olmuş ve Ulada yumruk bU.. 
yüklüğünde yağan doludan camlar 
kırıJmış~~r. Bazı ihtiyarlar şimdiye 
kadar boyle dolu görmediklerini söy
lemişlerdir. 

Suriye mandasında 
Yeni planlar 

Kudüs, 26 A.A. - Fransanın Su
riye fevkalade komiseri De Martel, 
Fransada~ buraya gelmiş ve Emir 
Abdullah ıle görüşmüştür. Bu konuş
manın Fransa tarafından mandalar 
ida:e~i?de takip olunan yeni planlar
la ılgılı olduğu sanılmaktadır. 

'h FrQnsrz bakımından vazivet ('"ar· " 

Buenos Ayres, A.A. - İtalya ile 
sömürgelerine, her türlü silah ve cep
hanenin alım, satım ihraç ve transi· 
tini yasak" eden bir kararname neşre
dilmiştir. 

Bu aytarların teyit ettiklerine göre, • --~~~--~ıiiıiiiiii._.;......--...-0--• 
Gondor ahalisi ltalyan uçaklarını gör ı 
mek, bevaz bezlrr sanamak suretile 
bunlan dostçasına selamlamaktadır -

~link 15
• 26 (A.A.) - Gazeteler bu 

da ~ Udaşrna teşebbüslerinin yakın 
tahı:n· t\evreye intikal edebileceğini 

llc~n tdıyorlar. 
··~ t ~arisien diyor ki: 

llıcıı ~ı çevenJerin susmalarına rağ 
~fü~c ~arlıkların müsait bir yola 
tır. lh51

• Umudu, dün daha da artmış
di har tı_ınaı kı bu his, Italyanın şim
tcıcri bın barı sal bir tarzda halli ça
l'llasınl\in Cenevrcdc yeniden araştml 
ruııı:n ı .kabule karar vermiş gibi gö-

Joııcaınden ıleri gelmektedir . ., 
··~ rnaı da unu yazıyor: 

diren Ortıa, uysal davrandıkça Londra 
llın 'Yor Lakin Ingiltere hükümeti
tc ol~Yasaı dU manları onu gözlemek 
lıah Ukları gıbi, Ulu lar Sosyetesi de 
l re CŞı tana kartı birtakım taahhilt-

gırışıniştir,,, 

Kamberra (Avusturya), 26 A.A.
Başbakan Lyons. Avustralyanın, ta
yin edilecek tarihte, İtalyaya karşı 
alınacak zecri tedbirlere tamamile iş· 
tirak edeceğini Uluslar Sosyetesine 
bildirmiştir. 

Vaşington, 26 A.A. - Cümhuriyet 
Başkanı Roosevelt, Amerikanın 1t :,.. 
yaya karşı tatbik edilecek zecri ted
birler meselesinde ne gibi bir durum 
alacağını yakında Uluslar Sosyetesi
ne bildirmek i.izere bulunduğunu ga
zetecilere söylemiştir. 

Amerikanın cevabı, ihtimal ki U
luslar Sosyetesinin almış oldu:_u ted
birler kabilinden tedabir alınmasına 
engel olan (bitaraflık yasası) nın hü 
kümlerine uygun .olacaktır. 

Deniz yolları 
k~ I! ISLETME5l 

Avuaturya ltalyaya 1 

cephane yetiıtiriyor 11 

Londra, 26 (A.A.) - Daily He - 11 

rald gazetesi yazıyor: Avusturya top 
rak1arında bulunan siJah ve cephane 
fabrikaları Italyanın siparişlerini ye
tiştirmek için biitün faaliyetleriyle ça 
lısmaktadırlar. Bu siparişler Italyan
ların elinde bulunan Avusturya ec:ha ı 
mının iadesi suretiyle yapılmaktadır. 

Acenteleri: KaraklSy KöprDbaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mllhilrdar· 

1111U r.ade Han. Tel 22740 llllll 

il Trabzon yolu 
KARADENiZ vapuru 27 Bi-

rinciteşrın PAZAR g(nü aaat 
20 de RıZE'ye kadar. "6767,. 

8572 

Amerikan ajans- ; 
ları uyduruyorlar 

Roma, 26 (A.A) - Bir Ameri
kan ajansı, ltalya ile Hllbeşistan 
araaında doğrudan doğruya müza. 

lskenderiye yolu 
iZMıR vapuru 29 Birinciteşrin 

i SALI ğünü aaat 11 de ISKEN-
DERİYE'ye kadar "6768., 

•- • 

Habeşistandaki 
Hareketler 

Yeni 

Bir Muammaya Döndü! 
Londra, 26 A.A. - Rcuter ajansı 

yazıyor: 

l tal yan Hahc§ harbi döndıüncü haf
tasına girerken kat'i hiçbir harelret ol 
mamaktadır "'C iki tan\f ordulannın 
lıareketlııri ha:kJonda garip bir ıüküt 
vardır. Maamafih füi taraf ta kar§ı· 
lıklı olarak ıkuvvctler yığmakta de -
vam ediyor, fakat temasa gelmiyor -
lar. 

Zannedildiğine göre general dö 
Bono'nun kuvvetleri lkinci~rinden 
evvel Makalle üzerine yüriimiyec:Ck
lerdir. Bununla beraber, cephenin ba 
zı çrkmttlanru düzeltmek için mün -
ferit hareketlerin ynpılma.s.ı muhte -
meldir. 

Ras Seyumun 150 bin lcadııtr as -
kerle Tcmbien mıntakasmda bulun
duğu sanılıyor. Ancak ltaJyan uçak
ları bu mühim tahanüdün nerede ol· 
duğunu keşfebnemİ§lcrdir. 

Daha solda, Sudan sınırlarına ka-

dar Ras Kasaa tile Y eburn biri yÜ% 
bin ve diğori 40 bin kiıi ile meni al
rtU§ bıt1unmaktadırlar. 

Edagahamus'da İtalyanların 
karşısında 20 bin Habeş bulun
maktadır. Ve daha geride Desaic'• 
de mühim Habeı kuvvetleri tııhşit 
edilmi§tir. Sakota ve DebrateJor'• 
da da ihtiyat kıtaatı bulunmakta -
dır. 

Somali cephesinde General Gra• 
ziani ıimdiye kadar yalnız yerli • .., • 
kederi kulJanmııtır. Bu General 
BohotJehdolo hattını tutmaktadır. 
Fakat fiddetJi yağmurlar yeni bir 
ileri hareketini imkansız bırak
maktadır. 

Danaki çölünü gcç.miye başlayan 
ve MusaaJi'yi İşgal eden General 
Mariotti'nin kumandası altındaki 
ekserisi yerli olıtn 15 bin kişilik t. 
talyan kuvvetinin hareketi bir ea .. 
rar perdesi bürümektcdir. 

Cibuti - Adisababa Yolu 
Cibuti, 26 (A.A.) - Adisbaba - Cibut~ demiryolunun ?,itaraf 

bir hale konulması için Fransa ile Habeşıstan arasında muzake
rclcr yapıldığı haber veriliyor. -----

Atinada Yeni Tevkifler 
Atina, 26 (A.A.) - Hükumetin tekziplerine ra~en Giritte fe 

sat hareketi hakkındaki şayialar devam etmektedır. Herhalde 
vaziyet oltlukça gergindir ve Giride iki alay gönderilmiştir.. . 
Diğer taraftan Atinada eski mezhepler bakam otelde polısın 

muhafazası altına alınmıştır. Bundan başka cümuriyctçi haskan 
larm ve bu arada da Papanastasyu, Kafandaris ve Sofilis'in tev
kif edildikleri söylenmektedir. 

Sovyetler izmarde 
Güreşmediler 

Izmir, 26 (Ozel aytarımız bildiri -
yor) - Bugun Sovyet gUreşçilerile 
müsabakalar yapılacaktı. Stadyumu 
binlerce halk doldurmuştu. Fakat son 
dakikada hakem meselesinde Sovyet
lerle anlaşma yapılamadı ve bu mü
sabaka geri kaldı. Yalnız bizim güreş 
çiler mindere çıktılar ve kendi kate
gorilerine gıireştiler. 

l.aval ve bir 
Spekülasyon 

Paris, 26 (A.A.) - Birkaç giin 
evvel Humanite ve Quotidien gazete
lerinin yazdıklarını bugün Populaire 
gazetesi tekrar ele alarak 1930 se~c
sinde borsada Fransız eshamı uzerın
de yapılmı olan bir spekülasyondan 
ve buna L val'in de karışmış oldu -
ğundan bahsetmektedir. Lava) bu spc 
külasyonu o zaman örtbas etmiştir. 

Devlet Demiryolları ve 
Umum idaresi 

Limanları 
ilanları 

Yaş pancar küspesi için yeni bir tarife yapılmıştır. 
Bu tarife, her sene Eylfıl başından İkincikanun sonuna 
kadar tatbik edilecektir. Mürsil ve mürselünileyh, şeker 
fabrikaları olacaktır. Küspeler, şeker fabrikalarında, 
pancar getiren vagonlara yüklenecektir. Küspe getiren 
vagonlara da pancar yükletilmesi şarttır. Küspe tasıyan 
vagonlara mahreçte ve muvasalatta tahmil ve tahliye i
çin aynca mühlet verilmemiştir. Küspeler, pancar taşı
mak için bırakılan mühletler dahilinde vagonlara tahmil 
ve tahliye edilecek fazla zaman için tatili edevat ücreti 
alınacaktır. Bu şartlarla yapılacak nakliyatın ücreti ton 
başına 20 kuruştan aşağı düşmemek üzere.ton ve kilo 
metre başına yarım kuruştur. Tarife 28 Birinciteşrin 
935 ten muteberdir. (3170) (6754) 

• 
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TÜRKiYE ZiRAAT BANKASI YÖNETiM KURULUNDAN: 
. Türkiye Ziraat Bankası Genel Kurulu adi surette olarak ikinci Te rinin 26 ıncı Salı günü saat 15 te Ankarad 

bın smd toplanacaktır. Aşa ıda isimleri yazılı delegelerin bu topl ntıda hazır bulunmaları rica olunur. 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK iŞLER: 
l - 1934 yılı işleri ve hesaplan hakkında yönetim kurulu ve miırakip raporlarının okunm st. 
2 - 1934 yılı bilanço, kar ve zarar he aplarının ta diki ve idare mecli i üyelerinin ibrası. 
3 - idare Meclisi üyelerinin banka ile kredi haricinde iş görmeleri hususunda karar verilmesi 
4 - Mürakiplerin 1934 yılı ücretlerinin tayini, ' 
5 - 1936 yılı için iki mUrakip ve iki yedek mürakip seçilmesi, 

llbaylık dı ve Delegeler adı İlbaylık adı ve delegeleri dı 

Afyon Saylav Bay Ali Çetinkaya (Baymdırhk İzmir S ylav Bny Mahmut Esat Bozkurt 

Ama ya 
Ank r 

Antaly 

Aydtn 

Ba1rke ir 

Baya zıt 
Bilecik 

Bolu 

Burdur 
Bursa 

Çanakkale 

Çan kın 

Çoruh 
Corum 

Denizli 

Diyanbekir 
Edirne 

Elaziz 

Erzincan 
Erzurum 

Bakanı) 
.. İzzet Ülvi Aykurt 

H .. Berç Türker 

" ,, Nafiz Aktm 

" .. Rıfat Araz 

" ,, Şakir Kınacı .. u Saffet Anken 

" ,, Rasih K plan .. .. Numan Aksoy 

" 
,. Adnan Ertekin 
,. Nuri Göktepe 
.. Dr. Mazhar Germen 
.. General Kazım · Özalp .. 

Baknm) 
., ., Hayreddin Kar.an 
., ., Tevfik Fikret Sılay 
,, ihsan Tav 
., .. Salih Bozok 
., ,. Ali Şevket Öndersev 
.. Bayan Behire Bediz 
., Bay İsmail Hakkı U zmay 

,, Mustafa Şeref Özkan 
• H " Refet Camtcz 

., Dr. Galip Kahraman 

" ,, Sadettin Ferit Talay 
H " Ziya Gevher Etili 

,. Hilmi Ergeneli 
.. Şükrii Yaşın 

İsparta 

Kar 
Kastamonu 

Kayseri 

Kırklareli 
Kırşehir 

(SU Kocaeli 

Konya 

Küt hya 

Malatya 

Mania 

,, Mustafa Abdülhalik l<enda (Ka· 

Maraş 
Mardin 
Muğla 

" 
•• 
" ., .. 
" .. 
,, 

.. .. 

., 

mutay Başkanı) 
,, Rıfat Ünür 
,. Fuat Bulca 
,, İsmet Eker 
., i mail Kemal Alp ar 
.. Dr. Kazım Samanlı 
,, Necip Ali Küçüka 
., Yusuf Başkaya 
,, Zülfü Tiğrel 
" Faik Kaltakkıran 
" Mehmet Ali Yörükcr 
.. Fuat Ağralı (Finan Bakanı) 
., Ha an Tahsin Berk 
u Abdülhak Fır t 

Maş 
Niğde 

Ordu 

Samsun 

Sev han 

Siirt 
Sinop 

,, " Rahmi Köken 
,. ,, ŞUkrli Saracoğtu (Tüze Bakam) 
" ., Kemal Turan Ünal 
.. ., Mükerrem Ünsal 
.. ., Baha Öngören 
,, ,, Dr. Tevfik A lan 
., ,, Sa.mi Erlannn 
u ., Hilmi Çoruk 
.. .. Ahmet Hilmi Arga 
.. .. Reşit Özsoy 
,, ,, Şevket Ödül 
,. ,, Mehmed Seyfeli 
" ., Ali Dikmen 
,, .. Ragıp Akça 
.. ., Tevfik Fikret Silay 
,, ., Ahmet Hamdi Dikmen 
,, .. Mustafa Ulusan 
., ,, Recep Peker (C. H. P. Genel 

sekreteri) 
., Muhlis Erkmcn (Tarım Bakam) 
., İbrahim Dalkılı_ç 
.. General İsmet lnönli (Ba ha -

" 

kan) 
,, Said Fırat (Z. K. Ko. Ba kam) 
.. Refik lncc 

" .. 
,. ., Yaşar özey 

" 

., Turgut Türkoğlu 
11 Mitad Alam 

.. ,, Rıza Erten 
,. Dr. Hüseyin Avni Ercan 
.. Nuri Tuna 
,. ŞUkril A teman 

" ,, Halit Mengi 

.. ., Cavid Oral 
., Hamdi Yalman 

,, ., Muhiddin Baha Pars 

" 
., Etem Tuncel 

" 
,, Dr. Asım Sirel 

,, ., Zilhtil Durukan 
n .. Ali MUnlf Y egona 

" 
,, D mar Arıkoğlu .. .. Cavid Oral 

,. " Mahmud 

" 
., Yusuf Kemal Tengirşen k 

,. Bar.an Nakiye Elgün 
lfuy Aziz Akyürek Siva 
.. Celal Bayar (Ekonomi Bakam) 

.. 
Eskişehir 

.. ı Hulfısi Oruçoğlu 
,, Rasim Başara 

.. 
., 

G. Antep 

Gire on 

Gümilşhane 
lçel 

İstanbul 

.. 
,. 
ı• 

" 

,. 
" .. 
" 
" .. .. 

,. Emin Sazak 
,, Ali Kılıç 
.. Nuri Conkcr 
,, General İhsan Sökmen 
" Münir Akkaya 
., Hasan Fehmi Ataç 
" Hamdi Ongün 
,, Ferit Celal Gilvcn 
,, Emin lnankur 
.. Selah Cirncoz 
,, Abdlilmutt lip Öker 
" Ziya Karamürsat 

Türkofisin Eksiltme ihalesi 4 1 

ikinci Teşri ne Bırakıldı: 
Ek<,,nomi Bakanhğl Türkofis lstainbul 

Başkanhğından: 
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 İkinci teşrin 93 S tarihinde Ankarada E
konomi Bakanlığı binasında Türkofis dairesinde yapı

lacaktır. 
4 - Talip olanların umumi artname, ve hususi art

name suretlerini almak üzere Ankara Türkofis Merkezi
ne ve lstanbul Türkofis şubesine müracaatları lazımdır. 
Bu evrak meccanen verilir. 

S - Talip olanların 450 dört yü.ı elli liralık muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği evrakı ve kanunun 
4 üncü madde i mucibince işe girmeğc kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerin 4 İkinci
te rin 35 Pazartesi günü aat 14 de kadar komisyon Re· 
isliğine vermeleri lazımdır. ( 6 715) 

8527 

Havacıhk Makinisti Aranıyor 

Hava Kurumundan: 
Türk Ku u için müsabaka ile \Yeşilköy Makini t Oku

lu mezunlarından bir makinist alınacaktır. 1 teklilerin 
il ili kağıtları ile beraber her gün Türk Hava Kurumu 
Genel Merkezine ba vurmalan. (6783) 

8573 

Tekird t 

Tokat 

Trabzon 

Urfa 
Van 
Yozgat 

Zonguldak 

.. .. .. 
" 
" ,, 
,, .. 
ti 

" 
" 

,, Remzi Çiner 
,, Cemil Uybadın 
., Faik Öztrak 
.. Silreyya Tevfik Genca 
,, Resai Erişken 
,, Daniş Eyiboğlu 
.. Şevki Kıroalu (Tüccardan) 
" Behçet Günay 
., Münip Boya 
,, Strrı içöz 
,. Sungur 
,. Rifat Vardar " .. •• Hasan Karabacak (6731) 

8534 

Ankara ilbaylığından: 
1 - İlimiz çiftçilerine dağıtmak Uzere satın alınacak 

168 dane sap arabasının 4-1 ı .935 pazartesi günü saat 
15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapdacaktır. 

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

3 - Şartname ve nümunesi Ankara Tanm Direktör
lüğünde görülebilir. 

4 - İsteklilerin arabaların yüzde 7 ,5 tutarı olan 
banka mektubu veya hususi muhasebe direktörlüğü 
veznesine yatırılmış makbuzu ve teklif mektublarile 
birlikde eksiltme günü saat on dörtte İlbaylık Daimi 
Enciimenine vermeleri. (3077) (6566) 845? 

KIZILAY 
Satış deposu direktörlüğü'1den: 

Cumhuriyetimizin 
12 inci yıl döniimü dolayıaile tab•• çıkarılacak olan öı 1 

Oyun Kağıtları 
Siıler için 

iyi bir hatıra 
Ciüzel bir hediye olacak ... 

Satı yerh 
civarında Aksaraylılar hın • 20 nu111aralı mağau 

Türkofisin Eksiltme ihalesi 4 ikinci 
Teşrine Bırakıldı: 

Türkofisçe çıkarılacak Türkçe ve Franıızca Bültenlerin 
basılması açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Ekonomi Bakanlığı Türkofis lstanbul 
Başkanhğından : 

1 -Türkofis tarafından türkçe ve fransızca ayn ayı1 
olarak her on beş günde bir çıkarılacak bültenlerin ba" 
sılması açık eksiltme ile eksiltmeye konulmuetur. 

2 - Eksiltme 4 İkinciteşrin 935 pazartesi günü saat 
1 O da Ankarada Yenişehirde Ekonomi Bakanlığı bina" 
smda toplanan Türkofis Satınalma Komisyonunca yapı" 
lacaktır. 

3 - Gerek türkçe ve gerekse fransızca bültenlerde 
kullanılacak kağıt ve kaplık Türkofi tarafından ve· 
rilecektir . 

4 - Kaplarından maada 16 sayfadan ibaret olacak o .. 
lan Türkofi on bes günlük türkçe ve fransızca bültenle" 
rin beher sayısı için baskı adedi türkçe için 1500 ve frarı" 
sızca 1500 olmak üzere 3000 dir. 

5 - Mayıs 1 9 3 6 gayesine kadar olmak üzere 14 türk" 
çe ve 14 fransızca bültenlerin fenni şartname mucibince 
basılma ve ciltlenmesi bedeli 1 100 lira olarak tahmin e• 
dilmiştir. 

6 - Umumi ve fenni şartnameler Türkofis Ankara 
Merkezinde İstanbul u besinde meccanen verilir. ( 6 714) 

i=::::==============::::==============85~2~ 
1 hisarlar Umum Müdürlüğünden: 1 

1 - Tekirdağı Şarap Fabrikasında 45000 lira bede· 
li keşifli Kav ve teferrüatı inşaatı kapalı %arf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme şartname ve projeleri 225 kuruş mu
kabilinde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesi veı· 
nesinden alınacaktır. 

3 - Eksiltme 11-11-935 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 de Kabatasda Alım, Satım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin tain olunan gün 
ve saatten bir saat evvel yani saat 14 de kadar yüzde 7 ,S 
muvakkat güvenme paralariyle birlikte kanunun tarifa
tı ve şartnamedeki eraitine tcmamen uygun ve noksan'" 
sız kapalı zarfları Komisyon Reisine makbuz mukabi
linde ve behemehal teslim etmeleri lazımdır. ( 6602) 

842Z 

1 lstanbul Komutanlığı Sahnalma Komisyonu ilanları / 
Çatalca MüstAhkem Mevki Birlikleri eı:at ve hayv.a· 

nat ihtiyacatı açık eksiltme ile 16 kalem yiyecek ve yem 
alınacaktır. Maliyet fiatlarile mıktarlan ve hangi gün 
ve saatte alınacakları aşağıda gösterilmiştir. Şartnarııe 
ve nümuneleri her gün öğleden evvel Komisyonda gÖ" 
rülebilir. Eksiltmeye gireceklerin a1acaklanna ait ol• 
mak üzere gösterilmiş ilk teminat makbuzlariyle birlik" 
te belli gün ve vakti muayyeninde satın alma komisyo" 
nuna gelmeleri. ( 6624) 

Saat ihale cUnU lhal• tarihi tikte-

15 Pcr~mbe 
1.5,30 .. 

ıs Cuma 

1:5,30 Cuma 
16 " 
ıs Paıutcsi 

8404 

7·11·93S 
7-11·935 

8-11-935 

8-11·935 
8·11·935 

11·11·935 

mlnat 
Mıktan 

Lira 
l35 

90 

155 

75 
186 

25 

Ku§ Yemi 

Cinsi 

Mercimek 
Nohut 

( Pıraaa 
( Lahana 1 

( İııpa.nak 
K. Oı.:Um 
Yulaf 

( Mercimek 
( Pirnç 
( Bu day 
( Mmr 
( Parr 
( Keten 
( Ken vir 
( Arpa 

l'v'liktan Mı.ıhammeO 
Kılo Mall,et 

12000 
ızooo 

187%0 
7200 
8640 
5500 

45500 
ısoo 
500 

P'iaU 
Lira 
1800 
1200 

900 
2475 

( Kaya T"Uıu 

200 
200 
300 
100 
ıoo 
soo 
ıoo U7 

M. M. V. Hava müsteşarlığından: 
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) ( 6 5 7 8) ass6 

Türkiyk Büyük millet meclisi 
idare Hey'etinden: 

1 - Açık Eksiltme ile Meclis ve mü§temilatı kalöri" ' 
ferleri için (İkiyüz) ton kok kömürü satın alınacaktır· 

2 - Şartnamesi Meclis Daire MüdUrlüğUnden Be" 
deh;iz alına bilir. 

3 - Muvakkat teminat tutarı ( 450) DörtyÜ2: elli li" 
radır. (Teminat Banka mektubu) olacaktır. 

4 - Açık eksiltme 7-11-935 Perşembe günü saat Ot1 
beşte Büyük Millet Meclisi İdare Hey'eti Odasında ictıı 
kılınacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek isteyenler 935 senesi Ticaret 
Odası tescil cüzdanını beraber getireceklerdir. (2990) 

(0403) .~ 



lıtanbul Harici Aıkeri Kıtaatı ilinlan 

Ctnai Mıktan 
Kılo 

Tahmin llk tetninau 
bedeli 

Lira Lira 
İhale tarihi Saati 

lln 200000 27000 202 ı; 4/2.Teırin g35 Puırteai ı 7 

Un 208200 28107 2109 4/2.Teırin 935 •· l6,30 

Un 219000 29565 2218 4/2.Te~rin 935 " 16 

Un 530000 68900 4695 4/2.Teırin g35 " 15•30 

İzmir Müstahkem n1evki kıt'atı için yukarda yazılı 
Dört kalem Un ayrı ayn kapalı zarfla alınacaktır. Şart
namesi her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
2490 sayılı kanun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve
saikle beraber belli saatten bir saat evvel İzmirde kış
lada Müstahkem mevki Satmalma Komisyonuna tek
li fi erini vermeleri. ( 3 7 1 ) ( 6 S 2 2) 

8266 • • • 
Yerli Fabrikalar mamu • mısyonuna vermeleri. 

latından ve bir tanesine bi- (570) (6521) 8265 
çilen eder 280 kuruş olan • • • 
7000 ila 10000 tane kilim Bir metresine biçilen e-
kapalı zarfla eksiltmeye ko· der S 1 kuruş olan 120 bin 
nulmuştur. İhaleci 1 İkinci- metre lacivert renkte iş el
teşrin 935 cuma günü saat biselik bez kapalı zarfla ek
ı s tedir. Şartnamesi 140 ku siltmeye konulmuştur. İha
ruşa M. M. V. Satınalma ko lesi S İkinciteşrin 935 salı 
nıisyonundan alınır. Eksilt· günü saat 15 tedir. Şartna
~eye girecekler 2100 liralık me 306 kuruşa M. M. V. Sa 
ılk inanç parası mektup ve- tmalma komisyonundan a
:Ya rnakbuzlarile birlikte ka· hnır. Eksiltmeye ıireccklcr 
nunun 2, 3 maddelerindeki 431 O liralık ilk inanç parası 
belgelerle birlikte teklif mektup ve makbuzlarile 
ll'lektuplarmı ihale saatin • birlikte kanuni şekilde ha ... 
den bir saat evvel Ankara- zırladıkları teklif mektupla
da M. M. V. Satınalma ko- nnr ihale saatinden bir saat 
rnisyonuna vermeleri. evvel Ankarada M. M. V. 

(199) • • : 346) B088 Satrnalma komi!~yonuna ver 

Beher metresine biçilen mel eri. ( 3 7 4) ( 6 5-1 6) 
ederi 6.50 kuruş olan 2650 • • * 8292 

llletre kurıqni kaputluk ku
tna~ kapalı zarfla alınacak -
tır. Şartnamesini parasız al 
~ak ve örneğini görmek is
tıyenlerin her gün öğleden 
8?nra Komisyona gelmele -
r~ ve eksiltmeye girecekle
rın kanuni 1291 lira 88 ku
ruş ilk inanç parası ile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 mad
d~l~rindc yazılı belgelerle 
bırlıkte teklif mektuplarını 
2. lkincitcşrin 935· cumarte
aı gijnU saat 11 den en az bir 
saat evvel Ankarada M. M. 
'1. Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (347) (6349) 

Hepsine biçilen eder 4 5 9 
bin lira olan 855 ila 900 bin 
metre yazlık elbiselik bez ka 
pah zarfla eksiltme~·-: ko
nulmuştur. İhalesi 5 İkinci
teşrir. 935 salı günü saat 11 
dedir. Şartnamesi 22 lira 25 
kuruşa M. M. V. Satınalma 
komisyonundan alınır. Ek
siltmeye girecekler 2211 O 
liralık ilk inanç parası mek
tup veya ınakbuzlarile ka
nunun 2 ve 3 üncü madde -
}erinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat ev -
vel Ankarada M. M. V. Sa-8089 • * • tınalma komisyonuna ver-

kapalr zarfla münakasa- melcri. (373) (6517) 
lra konulan 636600 kilo Ar
Paya talip çıkmadığından 
Pazarlığa dökülmüştür. Pa
zırhğı 2 İkinciteşrin 9 3 5 
c~artesi günü saat 11 de
dır. Arpanın mecmu tutan 
~~238 lira 50 kuruştur ve 
~ teminatı 2267 lira 89 
~ruıtur. Şartnamesi her 

fun Komisyonda görülebi
ır. Pazarlığa i3tirak ede

:\kler belli gün ye saatte 
S nkara Levazım Amirliği 
atınalma Komisyonuna 

gelnıelcri. (366) (6494) 
8260 

••• 
3 7 500 kilo sade yağ alı-

nacaktır. Bedeli 30000 lira 
tahmin edilmiştir. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 5 lkinci
~eşrin 935 sah ~nü saat 15 
be ~apdacaktır. İsteklilerin 
l ~~lı saatten bir saat evvel 
!( Uleburrazda Satınalma 
0rniıyonuna gelmeleri. 

(369) (6520) 8264 
• • • 

36450 kilo sade yağ ka-
Paiı zarf usuliyle satın alı
~~ca_ktır .. Münakasası S 1-
ıncıteşrın 935 salı günü 
~at 15 tedir. Umum tahmi
nı tutan 27337 lira 50 ku
~uş olup ilk pey 205 ı lira
~r. ~artnamesi her gün 
l 0rnısyonda görülebilir. 
Steklilerin kanunun 2 
~ Üncü maddelerinde isteni~ 
ten vesikalarla muvakkat 
t:~~natlarını havi mühürlü 

h_f mektuplarını ihale 
&aatınden bir saat evvel Bor 
rtu"a Askeri Satmalma Ko-

8293 

••• 
5 l 0320 kilo yulafa istek

li çıkmadığından pazarlığa 
dökülmüştür. Pazarlığı 4 
İkinciteşrin 935 saat 15 te
dir. Yulafın mecmu tutarı 
28067 lira 60 kuruş olup ilk 
teminatı 2105 lira 7 kuruş
tur. Şartnamesi her gün An 
kara levazım amirliği Satm
alma komisyonunda görü
lebilir. Pazarlığa iştirak e
deceklerin 2490 sayılı kanu 
nun 2 ve 3 maddelerine gö
re iktiza eden vesaik ve mu
vakkat teminatlarile birlik
te belli gün ve saatte komis
yona gelmeleri. (368) 
(6519) 

••• 
8294 

İzmit ve Gef>zedeki in-
şaat için alınacak malze
menin 8 İkinciteşrin 9 3 5 
Cuma günü saat 15 de kapa 
h zarfla eksiltmesi yapda
caktır. Eksiltme İzmitte 
Tümen Satınalma komis
yon undadır. Kapalı zarf
lar bir saat evvel Komisyo
na makbuz karşılığında ve
rilecektir. Tutan 26000 
liradır. Muvakkat temina
tı 1950 liradır. Şartname
si Komisyonda görülebi
lir. İstekliler belli gün ve 
saatinde kanunun istediği 
belgelerle Komisyona ııeı .. 
meleri. ' ( 3 96) ( 663 7) 

8410 
• ııı • 

Kıt'at ihtiyacı için 260000 
kilo Sığır eti kapalı zarfla 
19-10-935 den itibaren ek-

T A N==============::::..::::=:=:=:=:=:=:=:=::::========::::::::::::::====== il 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: PEKTORIM 
loğaı yollanndın 9'''" muzir 
~ara karşı 800AiiN bekclsidir. 

D. No. Semt! ve mahallesi Sokağı Eml~k No. Cinsi ve hiıteıl Hisseye göre 

muhammen K. 

T. L. 
340 Kurtuluı Yeniıehir E . Ta~sılar Y. Ak Ağa· E. 28 Ka,ır dilkkln J20 ıçrlc 

artırma 

6000 kapılı 

ıarr 

lar Y. 36 
2072 Takıim Firuıa~ı E. Çıkmu: bahçekapı E. 14 • Y. Ktcir apartmır: 

Y. Havyar ve Yeni Yuva 16 / 1 
mahallen 26 

3261 Beyollu Ycniıehlr E. Kilise Y. Haeı İl bey E. 39 Y. '47 69 metre arsa 
• 

69 açık 

E . Sakayıni Y. Fazıl 64 metre anı sı 3404 KurtuluJ 
" 

Arif E. 5 Y. 4 
4061 Yeniköy E. iıtinye eıd. Y. İttin· E. 201 34,SO metre anının 

ye hıvuıu yolu Y. 195 ı 4 his. 20 
4504 Yeniköy Çınar E. 18 Y. 20 160 metre anı 160 " 
4662 Yeniköy GUıelee Alipa~ Bağlar mevkii l 10 3676 metre tarlı 180 .. 
5818 Taksim Firuzağı 

6315 Mercan Dayı.hatun 

6363 Eğrikapr Avcıbey 

6414 Edirnekapı Çakırağc> 

E. Yenimahalle Y. Ye· 
ni cıd. 
Kalcılar hını alt 
kat 
E. Çukur Y. Avcubıtı 

E. Kiliıe Y. Ulubatlı 

E. 26 Y. 28 

E. ve V. 35 
E. 3 Y. 5 

Kani Y. 7 

Kagir hane 

Kagir oda 

146 metre ananın 

seo;1 ş40 hia. 
207 metre araa 

10.50 lcapah 
zarf 

450 açık 

100 

?10 

artırma 

" .. 

•~-------..-..-..--~...-..---n 
·VAPURCULUK 

Türk Anonırr. Şirketi 
IatanbuJ Acentahğ1 
Lfmın Hın. Tclrfon ı 22025. 

Galatı ıubni Tel ı 45663 

Kılerlır han UçUncO kat E. ve Y. 2S Klrir oda 300 Trabzon yolu 
il 

6421 Mercan Dayıhatun 

6445 

6480 

6839 

İstanbul Küçükpazar 
Demirtaş 

A~van11rıy Muıtafapaşa 

Edirnckapı Kariyei ltik 

E. Odunkapıaı Y. Ke· 
penkçi E . 17 Y. 1·3 

E. Çınarlı çe§me Y. A-
ğaçlı çeıme E. 23 Y. 45 

E. Bostan Y. Kariyci 

Bostan E . 21 Mil. Y. 16 

Ananın 1/ 4 hiı. l 8& 

Klrir hınenın 1/ 2 hiı. 600 

54,50 metre araa 110 

" 

il 

.. 

AKSU .apuru 29 Binncı· 
fefrın SALI günü aaat 20 de 
Rirryc kadar . -· 

Yukarda CYl&fı yaııh cayrimenkullcr on ıUn mUddetlc aatıp sıkırrlmııtır. İhaleleri 11-l 1·9S5 tarihine teaadüf 
eden Puart"I ıUnU ıut l 4 tedir. Sattı münhuıran gıyrlmübadll bonosllcdir. 

_ıs_TAN_su_L _BE_LE_oıv_Es_ı_ ILA_NL __ AR_ı __JI VEFA BOZASI ÇIKTI 
12000 metro amerikan bezi 90 santim eninCI• 
l 000 metro şilte yüzü 120 santim enind,. 
2000 metro patiska 
2someırodimi Ankara Nümune Hastanesi Baş 
500 adet ahçı bezi 

ı ooo metro kefenlik bez ı 20 santim eninde Tabip 1 iğ inden : 
Haseki hastanesi için lazım olan ve yukarda cinai ve miktarı · k 1 

yazılı bulunan 6 türlü malzeme pazarlığa konulmuştur. Bunların 1 - Hastanenin mı1htelif şubelerine aıd 309 a em 
hepsine 5120 lira değer biçilmiştir. Şartnamesi Jevazmı müdUrlti- alatı tibbiye 15 gün müddetle kapalı zarf usuliylc eksilt-
ğünde görülür. Pazarlığa girmek iıtiyenlcr 2490 N. h arttırma meye konulmuştur. Bedeli muhammeni 9892 liradır. 
ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 384 liralık muvakkat te - 2 - Liste ve evsaf ~eraitini görmek isteyenler An· 
minat makbuz veya mektubile beraber 28/l ci teşrin 935 pazarte- kara Nümune Hastanesi Baştabipliğine ve İstanbulda 
ıi günü saat 15 de daimi encilmende bulunmalıdır. (B.) (6386) sağlık ve Sosyal Yardım Direktörlüğüne müracaat ede-

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminatı 

Balatta Hııır çavuş M. Tahta 
minare S. 143 N. lı dükkan 180 3,50 
Fatihde Karagümrük M. Kilise 
s. 814 N. 1ı dükkan ıos s,10 
Fatihde Karagümrük M. Kilise 
s. 8/ 6 N. 1ı dükkan 96 7,20 
Arnavutköyünde Arnavutköy 
Cd. 61 metre 60 santim murabbaı yer 8,40 0,65 

Yukarda semti, senelik kirası ve muvakkat teminatı yazılı olan 
mahaller 36 senesi mayısı. sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek 
üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım müdür
lüğünde görülür. Arttırmaya girmek için de hizalarında gösteri· 
len muvakkat temnat makbuz veya mcktubile beraber 6-2 ci teş
rin 935 perşembe günU ıaat 15 de daimi encümende bulunma. 
ltdır. (1) (6657) 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminatı 

Fatihde Zeyrek M. ibadethane 
S. 29 N. h üç odalı Saliha Sul-
tan mektebi binası 110 8,25 / 
Beşiktaşta Sinanpaşa M. Sinan-
paşa medresesinin 9 N. h odası 30 2,25 

Yukarda semti senelik muhammen kiras1 ve muvakkat temi -
t • 

natı yazılı olan mahaller 936 sencıı mayısı ıonuna kadar kiray~ 
verilmek Uzere ayrı ayrı açık arttımııya konulmüştur.Şartnamesı 
levazım mUdürlüğünde görülür. Arttınnaya girmek istiyenlcr 
hizalannda gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubi· 
le beraber 28·1 ci teşrin 935 pazartesi günU saat 15 de daimi en
cümende bulunmalıdır. (I) (6387) 

siltmeyc çıkarılmı§tır. Ma
liyet fiatı 32500 lira mu
vakkat teminat 24 38 lira
dır. Eksiltmesi 6-11-935 
çarşamba a-ünü saat 9 da 
Sarıkamııta Askeri Satm
alma Komisyonunda yapı
lacaktır. Sartnameler pa
rasız olarak Sarıkamış Sa
tmalma Komisyonundan 
alınabilir. İsteklilerin tek
lif mektuplarını vesaikle 
birlikte belli edilen eksiltme 
saatinden bir saat evvel ko
misyona vermiş bulunacak 
lardır. Hariçten istekliler 
teklif mektuplarını 2490 
sayılı kanunun 34 üncü 
maddesindeki esaslar dahi
linde postaya vermiş bulu-

nacaklardır. (393) ( 6638) 
8411 

* ft * 
Konyadaki kurumlar hay

vanlarının ihtiyacı olan 5 84 
ton yulaf satın alınacaktır. 
Ederi 23360 liradır. Sart
nameler İstanbul ve Anka
ra Levazım amirlikleri ve 
Konyada Kor Satınalma 
Komisyonlarında istekli
lere her rün okutturulur. 
Eksiltme kapalı zarfla 
11·11-935 pazartesi günü 
saat 10,30 da Konyada Kor 
Satrnalma da yapılacaktır. 
İsteklilerin ihaleden bir 
saat evveline kadar teklif 
mektuplarmı Komisyona 
vermeleri. (385) (6645) 

8418 

ceklerdir. 
3 - Eksiltme 9-11-935 ~umartesi günü saat 10 da 

Ankara Nümune Hastanesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye &'İrmek isteyenler 741 lira 90 kuruş

luk teminat mektuplan veya vezne makbuzları gctir
mele;-i lazımdır. 

5 - Teklif mektuplan yukarıda yazıh üçüncü mad
dede yazı~ı saatten bir saat evveline kadar Ankara Nü
mune Hastanesine getirilecek ve eksiltme komi5yonu 
Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek makbuzlann nihayet Üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile eyice kapatılmış olması Iizımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Listede yazılı alitın her birinin fiatmı ihtiva 
eden müfredatlı faturalar teklif mektubuna raptedile
cektir. Asgari Fiat Listeler mecmuu nazarı dikkate 
alınmak suretiyle tayin edilecektir. ( 3113) ( 6615) 

8459 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktör
lüğünden : 

1 - Okula alınma sınavında kazananların isimleri O• 

kulun koridoruna asılmıştır. Sınava ıirip kazanan okur· 
lann taahhüt varakalarını hemen yaptırmaları. 

2 - Okulun ikinci ve üçüncü sınıf derslerine 1-1 O· 
935 perşembe gUnü. birinci sınıf derslerine de 4·11-935 
pazartesi &'Ünü başlanacaktır. Bi, inci sınıf okurlarından 
olup ta dosyasını t:>m::tf'TI 1 .:>mı~ olanlar 3· 11-935 pazar 
günü akşamı, ikinci ve üçüncü sınıflar okurları çarşam .. 
ba günli akşam nihayet saat 18 de okulda bulunmalı
dırlar. 

Gedikpaşa lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Masası ve mutat teferrüatı ile beraber ve on beş san
tim kalınlığında kumaş kesen amudi bıçaklı motörlü 
"Kuris,, fabrika~ır mamulatı bir bicki makinesi açık ek .. 
siltme ile sat1n alınacak ve eksiltmesi 11 İkinciteşrin 
935 pazartesi günü saat onda Gedikpa~ada Jandarma 
Dikimevi binasmdaki komisyonumuzda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 600 ve ilk (ilvenmeıi 45 liradır. Şart 
kağıdı"~ kataloğu komisyonda her gün görtilebilir. İs
teklilerin hüviyet cüzdanı ve ilk güveqn1e malsandığı 
makbuzu veya Banka kefalet mektubu ve şart kağıdın
da yazılı sair belgelerle beraber belli gün ve saatte ko
misyonumuza gelmeleri. ( 6 7 5 6) . 

Umumi nefriyaı ve yazı itleri MUdUrU: Etem lazeı BENIC~ 
Gaıetoe.ılik ve matbaacılık T. A. Şirketi, btanbul, Ankara cad

desi, 100.- Bastldıfl ver : TAN mathaası 
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Türkiye halkının 

u 

RADYOLiN 
Kullanıyor ve Radyolin 

kullanan ların 

ayni hükmü veriyor: 

~ 84DJOLiN 
daima en 

mükemmel diş 
1 ' 

[ macunudur! 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsilit : Galata posta k utusu 

• 1255 -· 

•-Dr. 1 H S A N S A M t -• 
OKSURUK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğma
ca ve kızamık öksilrükleri için 
pek tesirli ilaçtır. Her eczanede 
ve ecza depolarında bulunur. 

Devredilecek ihtira beratı 

''Mcvaddı tebhiriye ve mümasiline 
ve bilhassa asit siyandriki rnessedcn 
ve hamil olan mevad., hakkındaki 

ihtira için alınını~ olan 23 Sonteşrin 
1931 tarih ve 1437 numarah ihtira 

beratının ihtiva ettiği hukuk bu kere 
başkasına devir veyahud icara veril
mesi t eklif edilmekde olmakla bu 
hususda fazla malfunat edinmek isti
ycnlerin Galata'da aslan han 5 nci 
kat 1-4 numaralara müracaat eyle
meleri ilan olunur • 

8517 

Bayanlara müjde 
Avrupa tır-

nak cil"aları a HOLASOL .Tırnak .Cılası 
yarında bir v , 
Türk tırnak ::: . 
cilası va r. j L .:::- "" ;;.;: 
HOLASOL 4 J 

:Bütün şrk ha 1 . ~, 
yanlar tırnak C> a 

-

1 
ları için HO- Lııosru ·tıRıc_~ı!!ıı 
LASOL mar 

Fabrikalarının yeni o tomobil modelleri: Taksim Bahçesi yanındaki 
Grand Ga rajda teşhir edılmektedı r. Gayet şık, zarif ve ucuzdur 

Benzin aarfıyab : 
4 Cialon benzin ile 220 kilometre yol yapar 

.._ Yazıhane: G alata, Şark Han 5 inci k at Telefon: 42146 , 
Bayram 

mUnase 
beıi.e 

( Eski Mulen Ruj ) 

BUyUk 

Deniz kızı EFTAL YA SADi, bestekar BIMErt 
Bugünden itiba ren 

Dansh Zeybek türküleri Deniz kızı tarafından 
Ayn ca muhtelif numaralar 

• 

__,,,,.,_...~----c:-----~71 A z para ile çok İş görmek çağındayız 
Yalnız 10 lira ile 

Doğ ru işler, sağlam ve teminatlı, 
z.nrif bir cep ve ya kol saati 

alabilirsiniz: 

T A N 
Mnrkaunı hatı rdan çıkarmayınız 
Bu m arka saatler her suretle 

s i2i hoşnud e der 

Y A N 
Saatldri: şehrimizdeki s aatçilerde n arayınız. Bulamazsa nız; bedelini 
posta vey a banka havalesile gönderdiğin iz takdirde, aynca masraf 
a lmadan iparişinızı hemen ifa ede riz 

Erkek cep saati ince 1 o 
Erkek kol saati Lira 
Kadın kol saati 

Başka markalara, boşuboşuna, üç misli par a vermeyi niz. 
Her şehırde atış yer i arıyoruz Saatçiler müracaat edebilırler 
TÜRK S A AT ŞiRKETi: lstanbul - Sırkeci Hamidiye Cad. 

Yeni Türk rye Han 78 

ka kullanıyorlar. Hcrycrde satılır. 
Her renkleri bulunur. Markaya dik
kat ediniz. 

Toptan satış yeri: Marpuççular, 
Alacahamam No. 7, İstanbul Hay

kazlepyan ıtriyat tüccarı. 

Ortası açık bıcak kullananlar 
bir defa da 

SOUPLEX EXTRA-OÜNN 
la tıra~ olsunlar, ara daki b üyük 

farkı derhal anlıyacaklar. 

ILAn 
Türkiye lş Bankası lzmir ~ubesine 

yatırdığım 505-504 sayılı vadeli mev
duat hesabına ait makbuzu kaybet .. 
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükrnil yoktur. H arbiye okulu Süva
ri grupu 1 ci bölükte Mehmet oğlu 
Sabit. 

H A S 
KALMiN 

dindirir. 

•-Temizlik Sevenlere 
Kirli olan herşeyinizi 

MiM 
ile yıkayınız. Madeni ve 
nebaH olan bu terkib 
ellerinizi bozmaz yum u· 
şatır. Yakında ~ıkıyor. 

• • 
• • Spor klUblere, Liselere, 

Kurumlara aid 

Her nevi @ ~w ROZETLER , ... 
re imli kata· r 

log ,.e proje· @ 
ler meccanen 
gônderılir. l • 
tanbul Pos 
tane C ad. 
Büvuk Kına· 
cıvan itan 'o 15 Po ta Kutu~u 

, 
IS 

I 

27 - 10. 935 

COCUl< BOYOR. ADAM OLUQ 
,~UMBARASI DA KASA OLUR. 

~'.11 I 
'..I 

KUMBARASJ 

Siz de 31 ilkteşrin arsıulusal artırma günü 
bir kumbara alarak para biriktirmiye baş
layınız. Gelecek sene bu tarihte küçük bir 
sermaye sahibi olmuş olursunuz. 8589 -

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

K A ş E 

Grip - Nevralji - Baş ve Diş ağrlları -Artritizm - Romatizma 
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Arsıulusal artt1rma günü olan 31 Birinciteşrinde Bank·a Şube 
ve Sandıklarında bir biriktirme hesabı açt1rarak en aşatı 10 
lira yatırc:tnlar arasında 100 kişiye aşağıda yazıh ikramiyeleri 
verecekt1r: 

Birinciye 100 Lira 
ikinciye 80 .. 
Uçüncüye 60 .. 
Dördüncüye 40 .. 
Beşinciye 20 .. 
Ellinciye kadar 10 ,, 
Elli birinciden yüzüncüye k. 5 .. 

Kura BirincikiinYnun 7 sinde Ankarada Merkez binasında 
çekilecektir. Kuraya girebilmek için para yat1ranların paraıa.: 
rını 7 birincikanuna kadar çekmemeleri lazımdı~ 


