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italyanlar Harrara 200 Kilometre . Yaklaştı 
_ ita/yan Harekô.tının Sıklet Merkezi Cenupta Toplanıyor Afinaya Dönerken 

ıtaly nlar, Adisababa ile İngiliz Somalisi Yunan Krah Yorgi Romada 
Yolu üstünde ir Şehri Daha Aldılar Musolini ile Konuşacak 
---K 1 Şimalde ~ v l B l d V • t ' Çaldaris ilk Krallık Kabinesini 

Ömür n·ag;ur ar . ;şl; ı azıye Kurmak için Çalışıyor 
Fiatlarındaki Çamur lZ oyunu u u Cenupta Ga.rahi'nin .ı.nmaaiy_ Lond<a, 10 A.A. - Yunan k<ab 

le ltalyan harekatının bütün •İk· perşembe günü buradan hareket e-

T 1 
decek ve Pariste · i gün kalacaktır. 

e 1 "t ..... let merkezi ve ehemmiyeti bura-n z I a ; Kral oradan Romaya gidecek, Mus } S '· ya geçmiftir. General Grazianinin soliniyi görecektir. 
~ Dl11t \. çok yakında Harrara doiru iler- Söylendiğine ~öre kral Floransa _ 

llü1c~ .. .. .. .. . 
hti .. ~t, maden komurunun malı· 
tice. .~nde yaptığı incelemeler ne· 
13() ~ kömür fiatinin ton U.ına 

" ruı indirilmeıine karar vardi. 

111• 
1 alanda !kömürün maliyetini 

de.~ eden bazı tedbirler etrafın· 
lnu~ca bir layiha hazırlanarak Ka· 
1 .. _ .. Ya gönderilecek ve bu layiha 
i;;1* edildikten sonra kömür fiat. 

tela-ar ucuzlatılacaktır. 
ia.d~' çimento ve tuz fiatlerinin 
l°'1l ll'İlıneainden aonra alınan bu kara
t-. ehemmiyeti, memlekette yalna ae:•t l>abalıhğı ile esaah bİT mücade· 
~ !:iıi:.niı olduğunu bir defa da
~ 1 t etmekle kalmaz, ayni zaman. 
~Yurdun &onomiıi ve endüıtriıi 
.,__ daha reniı ve daha ıümullü yeni 
lerj 9abıma ıafhaıına girildiğini röı-

r: • 

)'.!. - kömür, bizim gibi tarım ha· 
~~an ~ndüstri hayatına geçen bir 
t'Ü elcıet ıçin hayat demektir. K.ömü· 
ıilü 11 u.cuz.lamaaı, yurdumuzda yeni en
bu '::!,hareketlerinin cloğacağma ve 
.,..;:.:_ _ elcetlerin çok geçmeden geliıe
-~- en büyük bir delildir. 
lnJn~..-1 .. -:ıtare ı.. ·· --lüıbi iJe-
11.iı.n ~ ~_::Mı'°'~d"Ü;: ~ -VU&U& 

CaUes•~_Adaanm Batı Nıhillerinde tto.n .. -=n laoçya'ya kadar uzanan 
"• a!'1' lnadenlerine borçludur. Belçi
ti-.•nonı'taki Charleroi'cWci kömürle-

&ölYeaın· d b" • ..;:ı, d" . . . k ttlu e u,...... en uıtıUını ur-
~ thrr. Birl,.,.ik Amer'ka, b "-•~! o~1• -,. ı ugunay 
~ daı ınevküni Penıilvanyada, Apa· 
~ kJ~~ eteklerinde gömülü o
ttıiıtir :n'urlen kazarak elde el· 

ı_ Onun i,.·1 L· d k'" .. ·• ~hkna:. :r n vız e omurun ucuz-
~1'1ı 1 da be§ senelik endüstri 
l'•tdırnı:un çabuk batanlmaaına 
fab .1k edecek ve memlekette yeni 
lı~ l'.ı alar kurulma11 için yeni bir 
*> .. ı~tacak, çdk yakın iı~
~~onünıüzde yeni ufuklar aça. 

ICö .... 
tele t rnurun ucuzlahlması yalnız 
JcöınÜr!'flı bir ucuzlama değildir. 
ldıfı .. run. ucuzlaması, hayat paha
~ ~zerinde tesir yapan bütün fiat· 
•11rı irden _ucuzlatabilecek bir tıl
l•ı-ırı ~~· Çünkü bütün mal
lı~ır. Vatlerı rnal~yet fi~tl~~ne ~ağ. 
lcc;"1.. e hu ınalıyet fıatı uzerınde 'd•1tt;. en büyük bir amildir. Bun • 
ik•pl ~t ~zlığı, ıanki mütevaaıl 
d• .. •ı- .ak~ au gibi öbür taraftan 
llııı ["' hız.ayı alacak diğer eıya
.._tıı ; ~aliyet fiati ve dolay11iyle 
lır, •atı Üzerine tesirini yapacak-

~:- k" - .. . -~ ornurun ucuzlatılmaıı, bır 
~••ın Zonguldak ve Ereğli hav
tıt. ıJn ehemmiyetini artıracak. 
bıile .~anlarımız birçok ecnebi ge-
tı:"•n ~irağı olacaktır. . . 

f.~orru Bakanlığı, bunun ıçın, 
ltiy. dan yabancı cemilen ibra· 
lı4..,2 olarak verilen kömürlerin de 
lcedi .. d.an ecnebi memleketlere sev 
\\ılır. rnıı gibi muameleye tabi tU
l•ıc.~•ını nazarı dikkate alarak a
~le ar dairelerin o ıuretle mua • 
dir. 

8 
YapacakJannı bildirmekte -

~ .. h u Uıul kömürlerimize yeni bir 
-.."le~eç ~aha temin etmektedir. Bu 
ı .. I\ e bızden ihrakiye kömürÜ a-
ıs;~nebi gemileri çoğalacaktır. 

~eır.ı ıeneainde havzadan ecnebi 
tol\ lc~k~~lere ihraç olunan 692,266 
••Jci rnurden 113,113 tonunun ih
ttaz:e ?1.arak gemilere verildiğini 
*'eırıi d •hbara ahrıak meselenin Ö
)'e ıc·· ~~a ziyade anlatılır. Bu ihrakı· 
llan ~rlerinin yüzde 60,92 sini Y u· 
lcı,-İ6Yuz.de 17,07 ıini 1 n.riliz, yüzde 
A~rnı 1 tal yan ve mütebakiıini de 
d~ Romen, Bulgar ve Mıaır ban· 

Q 1 leıniJer almıılardır. 
la!~ıeınilerıin limanlarımızda fazla. 
lu~ ~ ayni zamanda o limanda bu
daı- .....ı alkı ve birçok eınafı da alika-

3 "'lecektir. 
tllaait Körnüı- fiaderinin ucuzlatıl
lr'ı\ih~de edilecek faydalardan en 
~ de kömürün dahilde kulla· 

~tır. 
!Arkası 9 uncuda] 

l"AN 

i 'V' A O 1 SA B" B A /'·-- WARı.:~· .. \ fNGı l.IL SOMAI.JS leme•İ bekl~nmektedir. ltalyan dan geçerek baba sile anasının mezar-
~.,~./ . ·~....... ordu•u ıimcliki halele Harrann lannı ziyaret edecektir. 

~ ... ,...... 200 kilometre cenubunda bulun- Yunan kralı Paristen geçerken 
() '••4 ........ .., maktadır. Fakat bu haberi haydi Cumurbaşkanı Lobrön'ü de zivaret 

~ (j ihtiyatla telakki etmek lazımdır. etmek niyetindedir. 

J Çünkü bafka bir telgraf ta /tal. Yunan kralı Yorgi üç Yunan mu-
~ yanların Dijigaya 200 kilometre rahhasının kendisine Yunanistana av-
1/ me•afede bulunan diğer bir fehri det için yaptıkları teklifi bu sabah 

Q kabul etmiş ve ondan sonra Bukin-
aldıJılannı bildirmektedir. Bu fe· fam sarayına giderek öğle yemeğini 
hir, lngiliz •omalisincleki Berbera ngiliz kral ve kraliçesile birlikte ye

ltalyanların cenupta aldılıları yerleri gösterir harita .• 

Londra, 10 (A.A.) - Reuter Ajan- lunmaktadır. Siklet merkezi bugün 
sı, muhtelif hususi muhabirlerinden garba intikal etmiştir ve Setit'in ce
aldığı haberlere dayanarak diyor ki: nubundan yakında bir ltalyan taarru-
Habeıistandaki harbin önemi, fİ· zu beklenebilir. 

mal cephesinden cenup cephesine geç Hala Tembien yaylasını işgal et -
mektedir. Uzun zamandanberi, Gene- mekte olan Ras Seyyumun muharebe 
ral Graziani onlulan, büyük mikyas· etmeden çekilmesine intizar olunmak 
taki hareketleri imkanırz bn-akan fene tadır. 
havalar dolayıaiyle, atıl bulunuyordu. yeni den kuvvetli yağmurlar Ital • 
.. , • • ,. ,.. :1 ·•- : - ..J::----: !ı. .) ,...-1~ ....... ..u~ .. :ı _.., tl' 2:.... t.. :ı:.:r:.:ı ...... 8..ı ••s-

limanı ile Adiaababa arasındaki miştir. 
yol Üzerindedir. Onun için büyük 
ehemmiyeti vardır. Çünkü birçok 
defalar lngilizlerin bu liman Va• 
•ıta•iyle Habeıistana silah ithal et. 
tikleri •Öylenmiıtir. 

Şimal cephe.inde ltalyanlaT 
Mahallenin alınma•iyle amaçları. 
na varmıf gibidirler. Zaten buracla 
çok fiddetli yajmr.ırlar baflamıt· 
tır. FGfİd tlelilıanlıları 6ca.an dü
lerine l«adar wya batarak ilerle-

~aldaris ~ahŞıyor 
Atina, 10 (Hususi muhabirimiz -

den) - Çaldarisin lideri bulunduğu 
ahali partisi Kondilis kabinesine da
hil bulunan üyelerinin parti kadrosun 
dan silindiğini ilan etmi~tir. 

Bugün ııtadyomda ordunun krala 
sadakat andı içmesi için yapılacak tö
rende Çaldaris bütün taraftan say -
lavlar ile birlikte hazır bulunacaktır. 
Çaldaris bu suretle kendisinde artık 
parlamentonun çoğunluğu kalmadı -
ğım iddia eden hükCimet taraftarlan· 

Kral Yorgi 

na bir gösteri yapmış, ayni zamanda 
kabine teşkilinden vazgeçmediğini de 
anlatmış olacaktır. 

lıer dakika Kenel bir ilı::rleyiıe intizar kil ebniıtir. Makalle'nin cenubundan 
olunabilir. ilerleyen birçok kara gömlekli tabur-

Şimal cephesinde, Makalle'nin ce- ların eh-adı dizlere kadar çanfurda yü 
nubunda bugün varılan mevkilerle son rümek mecburiyetinde kalmıılar, fa • 

meğe mecbur kalmalıtadırlar. Ha. 
b•fi•,. lte.nü:ıı: muharebeyi lıabal 
etmİf deiildirler. Şimalde ıimclilik 
•ai cenahın Setit nehri boyundan Mısır Muhabirimizin mektubu 
ilerledifi bildirilmektedir. 

ilerleyiı şimdilik amacına varmış bu· [Arkası 9 uncuda] 

Almanya ile Fransa Afyon - Isparta 
arasında görüşmeler Hattında 

----. -- Çalışmalar 
Lava/ Beri in Sef irile Bu 
Görüşmeleri Hazırlı_qor 

İsparta, 1 O A.A. - Afyon - 'An
talya hattının, Afyon - 1sparta kıs
mında demir döşeme işi günden gü
ne ilerlemektedir. ls~rtada yapılmak 
ta olan istasiyon binası ile ambar ve 
diğer binaların yapı işleri bitmek ü
zeredir. Bozabgüpdeki istasiyon bi
n.asının yapı işleri bitmiştir. Ve lsta
sıyon memurları gelmişlerdir. 

Bu hat üzerinde üçüncü kilometre
ye kadar demir döşenmiş amele ve 
malzeme trenleri işlemeye başlamış· 
tır. Hattın geri kalan kısmının demir 
d~~e.mesi işi de yakın bir zamanda 
bıtırılecek bir surette çalışılmaktadır. 

20 İkinciteşrinde Afyon - İsparta 
hattının açılma töreni yapılacağı kuv
vetle umulmaktadır. 

Cümhuriyet bayramında açılan ve 
uray t~r~fından yaptırılan istasiyon 
caddesı!lın toprak düzeltme işine de 
h!~ .~erılmektedir. Bu yol da tören 

. " " • • . . g~nun~ ~adar geçilecek bir §ekilde 
Fran•anırt Berlın Buyuk Elçuı Françou Poncet Hıtlerle görüıüyor duzeltılmıı olacaktır. 

Paris 1 O - Hitler'in en yakın me- ı 
murlarından Ribentrop'un buraya ge- G • • s • .1 • • 
leceği haberi ~ransada alaka i_Ie -~~~- un eş U eymanıyeyı 4 • o 
ııtanmıştır. lkı taraf arasındakı goruş · ' 

:~er he~0~:~:tifmüh~~veni~ayı1~:~~ Beşiktaş Tamşıvarı 3-1 Yendi 
tadır. Gazeteler, Berlin Büyük 
elçisi Francois Poncet ile La
val arasındaki konuşmayı Ribben
trop'un Parise muhtemel bir ziyareti 
ile alakalı bulmakta ve Fransız - Al
man ilgileri meselesini mevzuubahis 
etmektedirler. 

Exelsior bu hususta diyor ki: 
Laval, Franıa siyasası.1ın barışçıl 

bir erge için devletleri birleştirmek 
olduğunu müteaddit defalar söylemis 
ve tekrar etmittir. Fransa, Fransız : 
İtalyan, Fransız - İngiliz ve Fransız -
Sovyet dostluklarına sadaketini gös
termiştir. Almanya ile görüşmeler 
yapmak imkanı ile karşılaştığı takdir
de Laval, bütün hükumetlerle bütün 
ulusların özgür iştirakini istiyen kol
lektif güvenlik i'lerinde tam dürüst
lüğü elden bırakmıyacaktır. 

Birçok gazeteler Uvalin bu husus
taki çahımalanndan memnuniyetle 
bahactmcktcdirlcü 

Dünkü maçtan heyecanlı bir enatantane .• 
JYaz:ıaı 7 inci aayfanu.zda] 

Mısırda Habeşlere Karşı 
Büyük Bir Sevgi Var · 

·Habeşlere Yardım Etmek için 
Sıhhiye Heyetleri Gönderiliyo~ 

Mı•ırdan Habeıi•tano giden •ıhhiye 
çi•i Martin'in 

Kahire (Hususi muhabirimiz yazı
yor) - Bütün Mısırda Habeşlere 
karşı büyük bir sempati vardır. Her
kes Habeşlerin kazanmasını candan 
dilemekted:r. Mısırda hakim olan fikir 
adeta şudur: "Biz nasılsa istik1alimizi 
kaybettik. Faakt Habeşistan ne de ol
sa bugün Uluslar Sosyetesi tarafından 
tanınmış müstakil bir devlettir. Ha
beşler Afrikalı bir kavim olduğundan 
bu hareketleri hoşumuza gidiyor. Ve 
istikbal için bize ümit kapıları açr
yor.,, Mısır halkının bu hissiyatı ltal
yan - Habeş harbinde lngilterenin al
~ığı duruma uygun olduğundan, Ingi
lızler de bu hislerin kendilerine ait ol
mayan kısımlarım beğenmektedirler. 
Onun için Habeşistana karıı yapıla
cak yardımlar, günden güne sahasını 
genişletmektedir. Mısırlılar, H<>.beslc
:-e yardım etmek için yeni bir usul 
bulmuşlardır. Bu da, Habcıistana sıh
hiye heyetleri göndermektir. "Habeş 
davasını müdafaa genel kurulu" adını 
verdikleri bir teıekkül meydana gel
miş ve bu teşekkül çalışmalanna baş
lamıştır. Kurumun başınaa Mısr.-lılar
ca pek tanınmış Prens Ömor Tosun 
vardır. Ortodoks Patriği de bu kurul
da çalışanlar arasındadır. llk Mısırlı 
aıhhiye 4eyeti Birinciteşrinin 14 üıı· 

----------., 

heyeti ve Habeıi•lanın Londra •l• 
iki oğlu .. 

Heyet motörde 

de, buradan Habeşistana hartket et· 
miştir. Bu heyetle be:aber giden dok· 
torların sayısı 9 dur. Ncgüsün huausi 
daveti üzerine Habeşistana citmefe 
karar veren Mısır kralının 
yeğeni Prens İsmail Davut da 

r Arkası 9 uncuda 1 
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ikinci Nevi 
Ekmek Nümu
neleri Yapıldı 
İkinci nevi ekmek çıkarılması için 

belediyenin yaptırmakta olduğu tec
rübeler ve incelemeler bu akpma ka
dar nihayet bulmuı olacaktır. Kuv -
vetle umulduğuna göre, ikinci nevi 
e k m e k çeşnisi bulunabilecek
tir. Kilo başına ikinci nevi ekmeğin 
en az bir kuruı farkettircceği mu -
hakkaktır. 

Buğday fiyatlarının, ıon alınan ted 
birlerle mütemadiyen düşmeğe yüz 
tutmasına rağmen ekmek fiyatların
da §İmdilik bir alçalış kaydedilemi -
yor. Bunun sebebi olarak ta, fırınlar
da şimdi işlenmekte olan unların, buğ 
dayın pahalı bulunduğu zamanlarda 
alınmıı iıtok mallar olduğu ileri sü
rülüyor. Hatta bazı fırıncılar, ekmek 
narhına yeniden zam yapılması icap 
ettiğini iddia etmektedirler 

Ekmek narh komisyonu bugün 
toplanacaktır. Bugünkü toplantıda 
narhın değiştirilmiyeceği kanaati da
ha ziyade hakimdir. 

Son buğday fiyatlarının artması Ü· 
zerine yalnız ekmekte değil, undan 
yapılan her nevi maddelerde ihtikar 
başgöstermiştir. Mesela evvelce 17,5 
kurup kilosu verilen makarnalar 
24,S kurup kadar yükıelmiıtir. Hal
buki makarnaların yeni fiyat artması 
ile alikuı yoktur. Şehrimizde unlar 
§Ok ucuz iken imal cdilmit. iatok o
larak hayli makama vardır. 

Yüzde altnııı yumpk, ymde kırk 
ıert buğdaydan yapılacak olan ikinci 
nevi ekmek nümuneleri belediye kim 
ya liboratuvarında tahlil edilmekte -
dir. Laboratuvarın bugün raporunu 
belediyeye vermeıi bekleniyor. ikin
ci nevi ekmek nümuneleri üzeriJ)dc 
ı~daJ evsaf tahlil edilmi§tir. 

Kıymetli fidanlar 
l~ln 30 bin saksı 

Beykoz Ağaçlama fidanhfı birta -
lam muhtelif ağaçlar yctiıtirmck için 
yeni tertibat alacaktır. Viliyet huıu
ai idaresi, buraya önem vermektedir. 
Bir kımm fidanların toprakta yetiş
mcdiii, huıuıi saksılara ihtiyaç ol • 
öuğu anlafdmııtır. 

Huıuıl idare bu fidanlık için 30 
bin saksı ısmarlayacaktır. Yeni dikim 
mevsimi geçmeden saksılar alınacak 
ve bunların içine kıymetli fidanlar di
ikilecektir. 

Köylerdeki ahırlar mlah 
edilemiyecek mi? 

Yeni süt talimatnamesinin bir mad
desine göre fenni evsafı haiz olmıyan 
ahırlarda barındırılan hayvanlardan 
istihsal edilen aütlerin aatılmaıı ya
saktır. 

Halbuki İıtanbulda satılan ıUtün 
mühim bir kısmı, şehir haricinden 
geliyor ki, şehir haricindeki ahırlar
dan hiçbiri fenni değildir. 

Talimatnamenin bu maddesi henüz 
tatbik edilmemiştir. Şehir haricinde
ki ahırların ıılahı büyük bir serma -
yeye muhtaç olduğundan müstahsil
lerin bunu temin edecekleri şüpheli 
&örülmektedir. 

Gülhanedeki çocuk bahçe
sinde yeni eğlenceler 

Bundan birkaç sene evvel belediye 
Gülhane parla içinde bir çocuk bab
çcai yaptırmıı, buraya bazı tesisat, o
yuncaklar konmuttu. Aradan az bir 
uman ccçince, buradaki teıisat ve o
yuncaklar kısmen çalınmıı, kıımen 
de harap erilmiftir. Belediye, timdi, 
bu çocuk bahçeıini yeniden canlan
dırmak karanndadır. Yakı\tda bura
daki tesisat tamir edilecek ve bahçe 
yeniden çocuklara açılacaktır. 

No.86 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDJ 

Ceau1e önüne baktıiı halde: 
- Bak bana, di1e .öze baıledı, 

.. Dim bir daha Karaı\imriiie dnn
meie hiç ni1etim 1ok. Fakat bu
sünkü hayatımdan da memnun 
muJQJD aanıyonun? Bakaana aen 
bana. vallahi, Karaıümrükteki e
vi na11I 1akmak iıtiyordum bani? 
İtte, ıözüm çıkım, Taksimdeki •
partnnanm cammı, çerçeveıini, he
le aJD&lannı, vazolannı, o lenduha 
•tJalannı param parça etmek iıti
::porum. O Tahsin bir alem... Fena, 
lbet, dalavenc:i bir herif diyeyim. 
tlofna... Buu auratma bakttimı 
_. iPmi Walranlar bofuyor; 
..... ... .,_ ki iyi tMiatleri
ni de ıöriiyonım. Hani •.• N aııl aöy
liyeyim? Taluini biri kalkıp öldiL 
rüverae buna benim kadar sevinen 
de olmaz, acıyan da... Anlatabili
yor muyum, bilmem... Şimdiye ka
dar iyiliiinden baıka hiçltir t•Y 
ıörmedim: Ne bir fena bakıf, ne 
•ir fena taYll', ne bir fena aöz ..• 
Halbuki ben ona afzıma ıeleni 
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Atatürk köprüsü 
inşaatı 

Kontrol edilecek 
Belediye Fen heyeti yakında inşa

sına başlanacak olan Atatürk köprü
sü için bir komisyon ıeçmiştir. Bu 
komisyon, şartnameye göre köprünün 
inşasını temin edecek, kontrol yapa
caktır. 

Köprünün inşasını üzerine alan Al
man firması demir kısımlarının hazır
lanmasına başlamıştır. Almanyada 
fabrikalara lazım gelen direktif veril
miştir. 

Belediye bugllnlerde, yaptığı ihale
yi bir notere tasdik ettirecektir, 

Müzelerde 
Muhafızhk yapan 
Memurların maaşı 

latanbul müzeleri genci müdürlüğü 
kadrosunda çalıpn müze bekçileri, 
genel direktörlüğe müracaat ederek, 
maaşlarının yükseltilmesini istemeğe 
karar vermişlerdir. Müzelerde bekçi
lik ya~n bu m~rlar diyorlar ki: 

- Bız fstanbulun türlü türlü müze 
terinde her gün yirmi dört saat bek
çilik yapıyoru;. Vazifemiz çok afır ve 
mcs'uliyetlidir. Rahat yüzü görmüyo 
ruz. Ziyaretçiler arasında fena niyet

, ,,,_....... __ , __ Ne Dersiniz? -
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Bugünlerde gazetelerin en bol J köpeklerle mücadele ediyor. Hal. 
haberlerinden biri de lstanbulda- buki, lstanbul sokaklarında dola. 
ki kuduı vak'alandır. Daha bir- ıanlar, bir hatta birkaç köpek 
kaç l'Ün evvel, Bofaziçinde bir •örmek için hiç te sıkıntı çekmez. 
ı:enç kudurarak ölJü. 9 lrifiyi lıö. ler. 

pek ıardı. 13 lrifi kuduz laaatane- Kudcudan ölen "avallı l'encin 
· •İne gönderildi. Ve daha da bir - havadisini gazetelerde okuduiu-

çok acıklı havadisler.. muz günün akfamı, Maçka tram. 
Artılı, lıuduı haatalr.ğının, fU vay cadde•inde iki iri köpekle kar. 

hepimizin bildiii köpeklerden si. ıılaıtıiımıı vakit, mücadelenin 
rayet ettiğini aöylemeğe lüzum henüz baflamamıf olduğuna inan. 
var mı?. dık. 

O halde yapılacak İf, fehirdeki 
köpeklerle esaslı bir tekilde müca
dele etmektir. Bi~, bunun çok zor 
birıey olmadığını zannediyoruz. 
Yalnız meaelenin can alıcı nokta. 
n, hakikaten, ueaaalı •urette mü
cadele,, edilmendir. Y olasa, daire
ler aTıuıncla uaun boylu muhabere 
netice•inde o makam oraya, o ma
lram öbür tarafa havale ede ede, 
lıöpeklerle mücadele, •ayısı çok 
ıu, İfi pek çok belediye zabıtaaı 

memurlanna diiferae, hiçbir neti
ce alınamaz. 

Herkesin asabının bu if üzerin. 
de gergin olduğu bu zamanlarda, 
sokaklarda baıı boı köpeklerle 
kartılatmak hayli korkunç bir 
sahnedir. 

li adamlar olabilir. Bize teslim edilen 
tarihi kıymeti haiz qyalar milyon
larca lira kıymetindedir. Bu kadar kıy 
metli eşyaya muhafızlık yapan bizler, 
çok az maaş alıyoruz. Ekserimizin \ 

Kuduı, bir ıehir için en tehlike· 
li bir hastalıktır. Bu İf• la~ olan 
ehemmiyeti vermek ,.erektir. 

Yine l'a1'etelerde okuduğumu 
havadulere ,.öre ilgili makamlar 

Takaim durak yerinde, tramvay 
bclılerken, avuç açarak ycınınııcı 
yaklQfan dilencilerin aizi rahataız 
etme.ine, ,Iilencilerle ''ticldetli 
mücadele,, olmasına rağmen, çok 
sinirlenmiyebilir•ini~. Fakat, •ır
Rafarak yanmııa aolıulan dilenci. 
nin uıanan avcu ile, bir ltöfC ba. 
pnda lrarıılG§tıiını" köpek ayni 
trajik aalanenin kahramanlan de. 
iilJir. 

Bi" böyle düıünüyoru1'. 

Siz ne dersiniz? 
maaşı 25 liradır. Bu para ile geçine- -------------------------------~""" 
miyoruz. Maaşımızın arttırılmasını is 
tiyoruz. Müze muhafaza memurluğu 
zannedildiği gibi kolay ve basit bir iş 
değildir. Mes'uliyetimizin büyük ol -
masına karşılık, bize verilen ehemmi
yet hiçtir.,. 

Malmüdürü olacak maliye 
memurları 

Yeni finans teşkilatında çalıpn 
tahakkuk ispektörlerinin Doğu vila
yetlerinin Maliye teşkilitını takviye 
etmek üzere oralara gönderilecekltri
ni yazmqtık. Bunlar vekiletçe peyder 
pey doğu teıkilatına tayin edilmeğe 
baılanmı~tır. Maliye meslek mekte
binden mezun olan ve İstanbul teşki
liıtnda çalıpnlar da Doğu vilayetler
deki malmüdürlüklerine tayin edile
ceklerdir. 

Orta tahsile çok rağbet var 
Kültür Bakanlığı tarafından ya

pılan bir istatistiğe göre, son Uç se
ne içinde, ortaokul talebesi on bin 
kadar artmııtır. 1933 ıenesinde orta
okullara devam eden talebe sayısı 44 
bin iken bu sayı 64 bin olmuştur. Or
ta tahsile olan rağbet her sene art -
maktadır. 

Yeni gelen göçmenler 
Bursa vapuruyla Köstencedcn 

ıehrimize 1000 göçmen gelmiştir. Bun 
lar sıhhi muayeneleri yapıldıktan ıon
ra Tekirdağına gönderilmişlerdir. Bu 
gün de Nazım vapurile 1800 göçmen 
gelecektir. Birçok göçmenin Köstcn
ce rıhtımlarında vapur beklediğine da 
ir bazı gazetelerin yazdığı havadisler 
doğru değildir. Ba i§le ilgilt olanlar 
göçmen akınına kartı burada olduğu 
gibi Romanyada da tedbirler alındığı 
ve buna Bükret elçimizin memur edil 
diğini ıöylemitlerdir. Yalnız son fır
tına dolayısile göçmen önleyecek va
purlar hareketlerini geçiktirdiği için 
göç itleri bir hafta kadar geri kal -
mııtır. 

.öylerim, neler, neler yapmam da 
yine kızmaz itte bu halini beieni
yorum. Bir türlü anlıyamadım, giL 
ti: Ne iıter bu adam benden 7 Bir 
kere içi çekip te yanağmım kena· 
rıru Öpmedi. Bu dünyada bir erkek 
o kalaa, bir kadm da ben kalaam 
yine bana kartı fenalık beılemiye
cek aanıyonım. Peki, öyle iae nedir 
makaadı, .öylesene bana 7 •. "Ayol 1 
dedim kaç defa, be adam! Neden 
benim için bu kadar maıraflara 
girenin? Ben aenin kann def ilim, 
metreain deiilim, hizmetçin deli
lim, (bir kere elinden baatonunu 
almadım, bir kere önüne cııara 
tablaıı ıürmedim, bir bardak au ia.. 
temi• te vermitliiim yoktur.) kızı 
değilim, kızkardeıi delilim. Ne ia
ter, ne umar benden? Anama da. 
ablama da bakıyor. Görsen ne hür
met, ne aay•ı, ne terb;•e... Bir de
difirniz iki olmuyor. Bitin buala· 
na hikmeti ne?" 

Selim de önüne bakarak aorduı 
- Kencliıi ne diyor? 
- Kendiai ihale mi diyor, hava-

le mi, bir teYler... Bir it pefİncle. 
200 bin liralrk İf. 40 biai ona clü
teeekmit tC bin liraamı da bana 
vadediyor. it Memduhun elinde 
imiı. Rey mi atacakmıt, İmza mı 
verecekmit, her :taman .öyler ama 
ben anlamam ki .•• İtin doiruıu be. 

Eyüp Verem 
Dispanseri 
Genişletiliyor 

Eyüp Verem dispanseri bu ay so
nunda yeni paviyonile beraber açıla
rak çalı§Dlalara ba§layaCAtktır. Dispa:ı. 
aere daimi bir hekim tayin edilmit ve 
muayene günleri haftada ikiden üçe 
çıkarılmıştır. Bu dispanser Eyüp ve 
civarının çok hayati bir ihtiyacını kar 
şılamaktadır. Bir yıl içinde burada 
2991 haata muayene edilmittir. Ya
kında muayene günleri haftada dör
de çıkanlacaktır. Buraya ;gelen basta
ıarm .~ ••••• p .... ~~6)~ 

kadın hastaya karşı 793 erkek ve 61 6 
çocuk hastaya bakılmıştır. Bu hasta
lardan 2050 si yenidir. Oispanser la
boratuvarında 105 balgam, 168 idrar, 
35 kan, 51 maddei gaita olarak 359 
tahlil yapılmıştır. Buraya bir de ront
gen makinesi getirilmiştir. Dispa."lse
rin ziyaretçi hemşiresi 100 hastayı 
ziyaret etmiştir. Bu yıl buraya bir zi
yaretçi hemşire daha ilave edilecek
tir. Yiyecek ve ilaç verilen hastaların 
mikdarı da epeyce bir yekuna baliğ ol 
maktadır. 

Garson bahşişleri 
Kendilerine 
Verilmiyor mu? 

Garsonla: cemiyeti, lokantacılar ce
miyetine müracaat ederek müş

terilerden alınan yüzde on garson 
haklarının, tamamile garsonlara veril
mediğinden tikayet . etmiştir. Lokan -
tacılar cemiyeti bu işi temin edemez
se, garsonlar cemiyeti belediyeye mü
racaata karar vermiştir. Diğer taraf -
tan garsonlar mektebinin bir an ev
vel açılmasını temin etmek maksadile 
teşebbüslere devam ediliyor. 

ni herife JMtket çekiyor. Zau bü
tün ma•aflar da bunun batın için. 
"itler böyle yiiriir, di70I', iltifat e
diYW, ba it ol111n, iatenen Mem.. 
duhua ltapm ıözüaü yar, umur et
mem.,, eliyor. Sahi mi acaba aöyle
dikleri? Benim buna da aklım er
miyor, ne derain sen? 

Selimin yiizünde kara bulutlar 
vardı. Gittikçe daha fazla çatılan 
katlan ıözlerinin ilatüne aanki bir 

Kuduz Hastalığı 
Salgın Değil 

Son günlerde f stanbulda fazla ku
duz vak'alarına tesadüf edildiği söy
leniyordu. Kuduz hastanesi direktörü 
Dr. Zekai, son vak'alar hakkında di
yor ki: 

- Şimdiye kadar ıehrimiz içindeki 
vak'alardan dolayı 27 hasta geldi. 
Bunların tedavisine dikkat ediliyor. 
Kuduzdan ölen gencin vaziyeti baş
kadır. Onda yalnız kuduz değil, içki 
iptilası ve diğer bir hastalık ta 
vardır. Yalnız kuduz olsaydı, tedavi 
daha kat'i tesirini gösterirdi. Kuduz 
Istanbulda ,zannedildiU,~i c.ı:>~almıs 
- -.ı..,...!Jiıiılr: ... 141.e ••s . Hu --
simin icabı hayvanlar arasında bazı 
kudurına vak'aları görülebilir.,, 

Asaleti tasdik edilen 
Maliye memurları 

Yeni Maliye teşkilatına dahil olduk 
tan sonra, iki sene namzetlik müdde
tini ikmal etmit olan ve asaleti tas
dik edilmemis olan memurlara geçen 
ay maaş verilmemişti. Bu aydan iti
baren bu gibi memurların askerlikle 
ilişiği olmayanların asaleti tasdik e
dilmiş ve maaşları verilmiştir. Gele
cek aydan itibaren bu vaziyette olan 
memurların asaletleri peyderpey tas
dik edilecek ve maaşları verilecektir. 

Eski lağımlar boyuna 
patlıyor 

Feruzağada Çukurcuma camii soka 
ğmdan Bostanbaıma inen yokuıtaki 
ana lağım son cihı:erode mütemadiyen 
patlamaktadır. Bu civarda oturanlar 
belediyeye müracaat ederek tikayette 
bulunmuıludır. Liğım çok eski ve 
harap oldupndan, bir taraf tamir e
dilmekte, diler taraf yine patlamakta 
dır. Bu lağımın esaslı bir ıekilde ta
mirine ihtiyaç görülmektedir. 

lrurfun aiırlıit ile i~. bir ruh 
fırtmaıı hazırlıimın ilk büyiik i1&
retini dııanya veriyordu. Cemile o
nun ce"W·apta seciktiiini ıörünce 
aordu: 

- Söyleıene? .• Böyle ıuratını 
aunı, ne dunıyoraun? 

Selim zahmetli bir kunıldanıtla 
cevap •wdi: 

- fien o herifin lakırdmnı daha 
fazla dinliyemem 1 dedi. 

KUÇUK HABERLER 

• İstanbul Erkek lisesi müdürü Ce 
lal Ferdinin Bakanlık Genel lspektör
lüğüne tayini ile boş kalan mektep 
direktörlüğü için, Ankaradan bugün
lerde emir beklenmektedir. Buraya 
ayni mektep muallimlerinden bir zatın 
tııyin edileceği söyleniyor. 

• Orta tedrisat muallimlerinin ma
aşlan bu ay cecikmişti. Muallimlerin 
maaş havalesi gelmiş ve kendilerine 
paraları dağıtılmıştır. 

• Milli Türk Talebe Birliği yıllık 
kongresi dün ekseriyet olmadığından 
toplanamamıştır. Kongre önümüzde
ki pazar günü saat on dörtte yine Hal 
kevinde toplanacaktır. 

• Şchzadebaşında Letafet apartı
manında bulunan Cümhuriyet Halk 
Partisi Eminönü kaza idare heyeti, 
Eminönü Halkevine taşınmıştır. Leta
fet apartımanına da Parti Beyazıt ve 
Küçükpazar nahiye merkezleri taşın
mıştır. 

• lstanbul Muallimler Bi:lifi bu 
ay sonunda yıllık kongresini yapacak
tır. Kongrede bir yıllık işler cörüşü
l~cek ve yeni idare heyeti seçilecek
tı:. lst~nbul ilk mektep muallimlcri
nın eskı ıenelere ait mesken bedelle
rinden olan alacakları için kongrede 
b~zı konuşmalar olacak, yeni teıeb
busler yapılması istenecektir. 

• Belediye Temizlik Iıleri amele -
sine kışlık elbise ve çizme dağıtmı§
tır. Bu yıl çizmeler geçen yıllardan 
daha iyidir. 

• istatistik Genel Direktörlüğünde 
çalışan İsviçreli mütehassıs Charles 
Brüsehveiler dün Ankaradan fehrimi
ze gelmittir. Mütehassıs bu akpm 
memleketine hareket edecektir. 

• Iranın Paris Ticaret ataıesi E
mil dün şehrimizden Irana gitmittir. 

• Ekonomi Bakanlığı yönetgcri Is 
panyaya gitmek üzere ya:ın Ankara
dan ıehrimize gelecekti:. 

• Hayvan Borsası memurlan ıra
sında bir tekaüt sandığı yapmak için 
~konomi Bakanlığına müracaat etmiş 
tır. Bakanlık, Borsaya, örnek olarak 
Ticaret Odası ya:dım sandığı projesi
ni alabileceğini bildirmiştir. 

• Tayyare piyankosu bugün çeki
lecektir. Bu sefer, en büyük ikrami
yenin çıkacağı numara üzerinde, An
karada bazı ispirtizma tecrübeleri ya
pıldığı için, meraklı bazı kimsele:, bu 
seferki keşideyi hab rıızlıkla bekliyor 
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• ıp Fakültesi göz hastalıkları or 
dinaryüsü profesörü lgcrsheimeir bü 
tün doktorların istifadeleri için bu a
yın 20 sinde ve gelecek alın 12 sinde 
birer konferans verecektir. 

• Baş, ciğer, işkembe ve saire sa
tan dükkanlar, mezbahadan dükkan
larına mallarını getirirken temizliğe 
riayet etmedikleri yapılan tikayetler
den anlatılmıştır. Bu gibi dükkanla
rın temiz tutulması için alakada:lara 
tebligat yapılmıttır. 

Şehir dışına 
Tele,on 

Eski Telefon şirketi zamanında, 
§ehir harici yerlere teıiaat yapmak i
çin, ayrı bir tarife tatbik ediliyordu. 
Bunun için lıtanbul civan köylere te-
lefon hattı uzatılaınamııtı. • 

Anadolu yakaaında birçok köylerle 
beraber Rami köyü yeni Telefon ida
resine müracaat ederek, hattın tehir 
dııına uzatılmasını iıtemiılerdir. An
cak, telefon idaresi ıimdi esiri anlaş
maya göre muamele ppmak mecbu
riyetindedir. Yakında Kamutaydan 
çıkacak yeni kanunla ıehft harici te
lefon tcıiaatı da ucuz fiyatla yapıla
bilecektir. 

Cemile onun fena duruıuna da. 
ha iyi ıörmek iıtiyormut ıibi bi -
raz seri çekilerek aorcla: • 

- ile demek? Bütün mesele 
Tabainia etrafında dönüyor. Lllur
dı mı bu, onu konutmayac:akaak 
ıuaalım, çıkıp aidelim. 

Selim omuzlannı aiır ağır kaldı.. 
rarak mmldandı: 

- Ben Tahıin iaminde kimıe ta-
nımıyorum. 

- Ben tanıyorum. 
- Sen tanı. 
- Yani 7 .• Yani?.. Anlamıyo-

rum 
- Ben aana yazdım. 
- Ne yazdın! 
- Ne yazdın! 
- Ben aana yazdım ki o herifin 

adını bile anmak iıtemiyonım ve 
ben ... eaki Cemileyi anyor1:nı. 

- Eıki Cemile ne demek ıence? 
Eıki Cemilenin neai eaki? Eıvabı 
mı eıki n111lcak, evi mi, neai? 

- Ahlakı. 
- Benim ahlakım yeni mi? 
- Bilmiyonun. 
- Ne demek iıtivorıun? Benim 

ahlakım dditti mi? Düpedüz ba
na aen ahli.kıız diyorıun. 

- Hayır. Y alnıı "bilmiyorum,, 
diyorum. 

- Bilmivorıan bil, benim ahla
knn o ahlak. 

- Bilmiyorum. 

Gemileri ııkı bir kontr 
geçirmeliyiz 

Türk bayrağını taııyan büt 
mileri ııpkalarından ıintineler· 
dar yenibaştan ve büyük bir d" 
gözden geçirmeğe mecburuz. 

Bu ne biçim iştir? Deniz bir 
kabardı mı gemilerimizin ya d 
leri kırılıyor, uskurları şaftla 
aynlıyor, yahut funda ettikleri 
leri azacık tarayıp tarttılar mı 
halk.larmm dayanamadıkları, k 
ları cörülüyor. Hepsi bu kadar 
aa yine iyi. Baı:an çürük bir 
bir yumruk nasıl girerse tosla 
odun da bu teknelerin karınları 
lece deşebiliyor, yahut az tidde 
dalga yukardan aşağı "şırak!,, 
kamçıladı mı, gemiyi Hasse k es 
ustura gibi ortasından biçiveriy 

Türk devletinin bizi kabotaj 
laline ulaştırdığı gün böyle bir 
karşısında kalmak için sevindiw 
tahmin edenler yanılırlar. Zira b' 
büyük gururlarımızdan birine 
racak fırsatı böyle beğenileıni 
bir tarzda kullanmak bizi anlaın 
demektir. Türk sularını, Türk 
ğını taşıyan gemilere bağışlamak 
memizin tek sırrı vardır: 

Hiç kimseye meçhul bir ha 
değildir ki son sırada bize gele 
milcrin çoğu bizden evvel bayr 
rını taşıdıktan memleketlerde ba 
iki sebepten iskarta olmuş tekn 
dir: 

1 - Hurdalattıklan için Loit 
fından ıigorta edilmeyenler, 

2 - Fazla masraflı, az yollu 
eski sistem oldukları için isten 
kadar çok yolcu veya yük alama 
lar veyahut aldıkları yolcuların r 
tını iyice temin edemeyenler. 

Bunlardan ikinci kategoriye 
olanların nihayet işletme bakı 
ve sırf ticari bir tehlikeleri ola 
Baı:an zararlı, hazan az karlı bir 
ço vermek gibi. 

Fakat birincilerin bütün tehlik 
tehditleri tek hedefte toplanır; 
Canlanmız. 

Sigortacı bir dostum geçenlerde 
na bir macera anlattı; hay:et et · 

Bu gemilerden birinin sahibi n• 
sa bir çalımına getirmiş, gemisini 
yük bir Türk müessesesine sigorta 
tirmif. Fakat aradan on gün g 
geçmez kazalar da biribirini ko 
mağa başlamış, ve iki yıl içind~ 
gemi o kadar çok kaza geçirmit kı 
nün birinde sigorta müdürü armat 
ödediği primlerin geminin asıl fi 
nı kat kat geçtiğini görmüş ve ına 
ire"bi:~~"· • . · -

"- Bu gemiyi batınp kıym 
ödesek te kumpanya bu beladan 
tulsla bari!'' 

Diye bağırmış. 
Bu kadar açık bir tehlike kar 

da 1imanlarımızdaki deniz fen beY 
lcri nasıl oluyor da bu gemile:in Y 
çıkmalarına, yük ve yolcu alrnala 
müsaade edebiliyorlar? 

• 
Gelelim bu itin asıl önemli ta 

na. 
Bayrak yalnız bu geminin ıu "'e 

bu memleketin bir limanına bağlı 
duğunu, gemi sahibinin ıu veY•. 
ulustan bulunduğunu isbat etmek. 1 

kullanılmaz. O bir nevi manev• sıı 
tadır ki yolcu onu gördüğü za 
içinde ya bir emniyet, bir itünat 
ya bir emniyetsizlik duyar. 

Türk bayrağının, bugün topl 
ta olduğu saygıyı ve dünyanın bef..e 
rafında insanlara sunduğu eııın 1 ~ 
ıu veya bu armatör kasası için t 
keye koyamayız. 

Kabotajın Til::k bayrağına ., 
toplayacak bir tekilde kullanııın• 
iıtiyoruz. 

Nizamettin NAZI 

- Bil. Ne zonım var ki ben 
arayayım? Ahlakım deiitmİf 0 

Beyofullannda fink atarım· ~ 
den ne bekliyonım? Abli)pOI il 
iitmit ol• oturup ta aan• b 
içimi, ditnni birer birer aafll' 
ker miyim? Etleniyor muf111" ___. 
ninle ben? Yalan mı aöylii~--

- Belki. 
- Belki mi? 
Cemile bat ve tehadet P 0 

ataaıadaki meaafeye ıerd•oJlll.çı 
turtarak: "A.,.,, dedi. Ve ai., .,el 
kaldı Selim ıimdiye kad~r :O,it 
böyle boiucu bir hayret ıöflll 
~ d 

Cemile afzmı kapadı, yut":ıa 
ve: "Ben aenin babanı kUrt~ el 
için hem ıenden ayrdmıya, h 1' o 
bu hayata katlandım!., di~e 
du. Fakat bunu ıöyliyem 1

• .,.,., 

daiı tiddetle muaya vurdu, k 
lan verdi. ayala kalktı, k~ ıeli 
otomobile bindi. Beyof lun.• e .f> 
ciye kadar Selime tek keli111 
lemedi: tft' 

Otomobilden indikten aonı:, ~ 
hiçbir feY aöylemeden kOflll k•'
zaklatmıfh. ~elim de onUJl"C'_.;Jel 
dan koftu, bırkaç kere: k t er 
Cemile!,, diye baiırdı. t=:j j;1ot ~ 
mile arka11na bakmadan 1 er 

du. Arkall .,.t 
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Üzüm Standardizasyonu Kamutay 
için Bir Kongre Toplanacak Bugün 
it A~ara! 10 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - .Ekon?.mi Ba-. Top 1 a n 1 yor 
anlıgı N ısan ayı içinde Ankarada üzüm müstahsıl ve tuccarm-

dan ·· · · B t : .ı. k nıurekkep bir kongre toplamağa karar vermı~tır. u arl!lıe 
le adar mütehassısların üzüm raporu ve standardızasyonu hak
k. ındaki teklifleri bastırılacak ve kongreye iştirak edeceklere, 
. ongre toplanmadan bir ay evvel gönderilerek !karşılık rapor 
~!cnece~tir. Kongrenin toplanmasından ~eklenen ?aşlıca. ga~e-

~en bıri üzüm standardizasyonunu tesbıt etmektır. lzmır bol
~c~ınde üzüm hakkında etütler yapan Bakanltk mütehassısları 
~Ztitn ıçin istandardizasyon sandığı örneği teklif etmişlerdir. 
rnon_greye kadar bu sandık ta hazırlanacaktır. Bundan başka A
Arıka, .. ~.unanistan, Girit, Kaliforniya~ ~vu~.tral~a, Cenubi 
d rıka UZtimlerine ait her numarayı ve cınsı gosterır sandıklar 

a 0 tarihe kadar getirtilerek kongrede teşhir olunacaktır. 
~====================================;= .,, -

....., MEMLEKE_!~~--!~~-K u ·-~--~ôğhı~ku~ik 
andırada Bır isterken kendisi 

Cinayet işlendi Boğuldu 
' leandıra, (Hususi muhabirimiz- • Kandıra, (Hususi muhabirimiz -

tn) - Şahinler köyünden Abdullah den) - Son yağmurlardan coşkun 
~atbce evinde yatarken .. at_ı.la.n. b.e. ş .. el bir hale gelen Sakarya nehrinde, çok 
'' a 1 feci ve acıklı bir boğulma hadisesi 
'A.bd nca kur§unu ile olduru muştur. olmuştur. Oğlu nehire düşen bir ba
·'Lud ulah.m yanında yatan karısı .• k.or b - k t k ı'çı·n sulara 
11t a h t a, çocugunu ur arma 
t· n ıçbir şey teşhis edememış ır.. atılmıs fakat bu sefer kendisi boğula 
1 ına.~etin paraya tama·· edilerek iş- ~· 
,en

1
a1.&i söylenmektedir. bir kadın me rak ölmüştür. 

1
.t tsı yüzünden öldürüldüğünü söy- Mustafanın oğh.f sekiz yaşlarındaki 
1Yenler de vardır, Tahkikat devam Mehmet, nehrin kenarındaki değir -
ttJn .. 1~ menin önünde oynarken, birdenbire 

~ufil~ ·b· ayağı kayarak, çok şiddetlı ır şekil-
• 
•~mirde mühim 
.&ir ka~akcıhk 
t' lzınir, (Hususi muhabirimiz bildi -

1YO:) - lzmir vapuru bu hafta Pi
:Ye hareket edeceği sırada gümrük 
l Uhafaza memu?1arı tarafından yapıkn bir baskın neticeıi:ıde mühim bir 
açakçıhk meydana sıkarılmrştır. 

ta Palamut taciri Yudanın caket as -
ı/1 a:asında 200 altın lira ile bir di
l•~ ;ıakineai içinde 3000 küsur lira-
ı.n .. Mcı}:~ ve frank üzerine döviz bu • 

\c!u~a ve ailesi e&adı ihtleaa mah-
. esıne verilmişlerdir, 

.,...ld·· u .. .• • . • urulen muallimın aıleıı-
t . ne balalacak 

tiy~ır, (Hususi muhabirimiz bildi -
1ia -). - Geçenlerde talebesi tarafın 
lı: oldürülmüş olan öğretmen Bay 
~ur~ann ailesine maaş bağlanması 
llıU t~r Bakanlığınca muvafık görül -

§tur, 

de akan nehre kendisini kaptırmı~ ve 
köpüren sularla CjOk korkuns. bir hal 
de boğuşmağa, bağırmağa başlamış -
tır. Biraz ötede çalışan Mustafa, oğ
lunu bu halde görünce, bir lahze da
ha durmıyarak, evladını kurtarmak 
kaygusile nehire atılmıştır. Fakat su
ların hrzh akıntısı, bedbaht babayı 
oğluna yaklaştırmamış, alabildiğine 

götürmüttür. Mustafa, can havlile çır 
pınırken, bir anafora kapılmış ve bir
den nehrin dibine batmıştır. 

1" ..... ı. • ., .. .,.;.,,.nı,.r lciirük Mehmedi 
kurtarmışlardır. Fakat Mustafamn 
cesedi dahi bulunamamıştır. 

Merzifon elektrik fabrikası 
Merzifon, (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Yeni yapılan elektrik fab
rikasının açılma töreni Cümhuriyet 
bayramında yapılmıştır. Törende fab
rikayı kuran Mahir, güzel bir söy
lev vermiştir. 

... ÔQlLt!fI1lTJJJll1~ 
FOTOGRAFINIZI GONDERINIZ, 

Zecri tedbirler layihası bu
gün görüşülecek 

Ankara, 10 (Hususi muhabirimiz
den) - Kamutayın yarınki toplantı
sında zecri tedbirlerin tatbiki için hü
kumete salahiyet veren kanun layi -
hası ile askerlik mükellefiyeti kanu
nunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun layihası görü -
şülecektir. 

Milli Müdafaa encümeni layiha ü
zerinde yeniden bazı ufak değişik -
likler yapmış ve ellerinde şoförlük 
vesikaları bulunan şoförlerin askr.rlik 
müddetlerinin 24 ay yerine 18 aya 
indirilmesi hakkındaki ilk teklifinden 
makineleşmekte olan ordunun men -
faati noktasından şoförlerin talim ve 
terbiyeleri müddetinin azaltılmasını 
muvafık görmiyerek vazgeçmiştir, 

Yumurta ihra~ 
rtizamnamesi 
Değiştiriliyor 

Ankara, 10 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Yumu:ta ihracatımızın 
karşılaştığı zorlukların istihlak mer
kezlerindeki rekabet artmış bulundu -
ğundan bazı yeni tedbirler alınmak 
zarureti hasıl olmuştur. Bu maksatla 
di: ki, geçen sene tatbik mevkiine ko 
nulan nizamname, bu yıl da değişti
rilmektedir. Türkofisi, yumurta ih -
raç mıntakalarmdaki ticaret odaları • 
na birer mektup yolhyarak bu ni -
zamname hükümlerini tamamile gö -
zetmek ve bilhassa muayene işl~rine 
çok dikkat etmek lüzumuna işaret et
mişti:. Çünkü son zamanlarda bazı 
Karadeniz iskelelerinden Almanya, 
Çekoslovakya ve Yunanistana ihraç 
olunan birçok yumurtaların bir ör -
nek olmamalarından ve bayat çıktık -
Jarından şikayet edilmektedir. Bu şi
kayetleri gören Ekonomi Bakanlığı 
bir izahname hazı:lamıştır. Bu izah -
namede yazıh noktalar müstahsilden 
başlıyarak ihracatçıya, kadar yumurta 
• _,, , •• g z- ı...u .. ::- '-................. ~".,'"'·~ .... 
dikkat gözlerine konulacaktır. • 

iskln işleri sıhhat 
Bakanhğına 
Devredildi 

Ankara, 10 (Hususi muhabirimiz
den) - İskan işlerinin lç Bakanlık
tan Sıhhat Bakanlığına devri hakkın
daki kanun Hiyihasım hükumet Ka
mutaya vermiştir. Bu layiha İçişleri 
ile Sıhhat işleri encümenlerinden mü
rekkep muhtelit bir encümende tet
kik olunduktan sonra bütçe encüme
nine verilecektir. -----

KARAKTERiNiZi SOYLIYELIM Ankara hukukunda 
Ankara, 10 (Hususi muhabirimiz-

e d• F d• den) - Bu sene Ankara Hukuk fa
e ıa er 1 kültesine 307 talebe yazılmıştır 

Muhayyilesini eğlendirmekten hoş- ...-.-.. ......... .......__ W1' 

Ianan bir artist... Büyük arzularını 

bir şüphe ve reybilik perdesi altında 

saklar. Etrafındaki en küçük şeyleri 

hemen görür, çabuk hisseder. Kadın

lık cephesinden anlayışı kuvvetlidir. 

Sonra bir erkek kavrayışı ile işe inti

bak etmesini ve o işi tahakkuk ettir

mesini bilir. Kendisinde mütemadiyen 

eğlenmek ve §enlenmek kaygusu var
dır. Yalnızlrk onun isin uğurlu değil

dir. Tanımadıkları arasında gördükle

rinden muhitlerine iyi uymasını bilen 

§en insanları beğenir, blöf yapan a

damdan hoşlanır, Sinirleri kuvvetli

dir. 

~esimlerinizi Gönderiniz, 
1>.-. lele il ~niverıiteıi Pıikoloji gnı- kendilerinin de fotoğrafilerini yolla
'~\'~~~ ~ean Carteret'nin kendi- mak ıuretile §ahıılanna ait tahliller 
iti l6hliU 1~'!"·~ fotoğrafiler üzerinde- yapdmaımı iıtemelerinden anlıyoruz, 
~~. F f!lrina bı~ ~~dan~ neırecli ıimdiye 0kad~ &'~etemize gönderilen 
tı ~ıız alımanın hıç tanımadı- fotoğrafıler bınlen •tm•ı ve Jean Car
~tiittii ~ .. ~ f~toğrafil~~ bakarak teret'nin tahlilleri bu ıuretle büyük 
ıtet "e.iı.1.1 ~1.1kiimJerdelô ıaabet, hay- alaka uyandımıııtrr. Bu fotoğrafilere 
~ oJcu,cı bir derecededir. Bu fikrimi- ait tahlilleri elimizdeki meıhur adam· 
te olduf:.culanrnızm da iıtirak ebnek- lar tahlilleri bittikten ıonra ve bize 
Solduhn~ aldığanız mektuplann gönderme ırra11 ile ıazetemizde neı-

~ ve bu iıabete inaııarak re 'batlayacağız. 

Fotoğrafinizi gönderiniz, 

..._, k~!_~l<J~r~~i~~ __s~~·~~e~i.!'!.I _____ _ 
Z LCWUJUDJUUCLWGSL&L&W 

"Arsen Lüpen,, in 
son vak'ası 

[f oiis Nikol] 
Bu roman şimdiye kadar neş

rettiğimiz «Kızıl çember> «A
banoz bilezik» ve dün ' biten 
«Hınç» romanlarının hepsinden 
daha meraklı, daha canlı ve da
ha güzel yazılmıştır. 
~~ 

lSTANBULUN DERTLERi 

Terhin Sandığından 3-5 
Lira Almağa Koşan 

Muztarip insanlar Var 1 
Bu yardım ocağı 

Ayda geliri çok mahdut olan bin~ 
lerce aile vardır ki, aile ocağında, 
ani çıkan bir fevkalade masraf kapı
sı karşısında, hakikaten çok feci vazi
yete düşerler. Hastalık, doğum, ölüm 
gibi hadiseler, aile muhitlerini sarsan 
şeylerdir. Fakirlik, böyle zamanlar
da, o çatının üstüne gerilmiş ikinci 
bir şeamet kanadıdır. 

Bu vaziyete düşen aile reisleri ne 
yaparlar? Hergün duyuyoruz, işitiyo
ruz. Emniyet Sandığına malını, mü
cevherini terhin ederek para kaldıraıı 
aileler az değildir. Sonra, gizli gizli 
faaliyetlerinde devam eden muhtekir 
faizciler de, denize düşen ailelerin 
karşısına bir yılan gibi çıkmasını bi
liyorlar. Emniyet Sandığıyla işi olmı
yan, lstanbulda pek az aile vardır. 
Alakadar bir memur şöyle anlatıyor: 

- Emniyet Sandığı uzun yıllardı:-, 
halkın ıstırabını dindinneğe uğraşı
yor. Fakat, Sandıktan para kaldırmak 
epeyce uzun bir muameleye tabidir. 
Başını sokacak küçük ve bir tek evi
ni Sandığa rehin bırakarak para al
mak istiyen kimse günlerce, daha ev~ 
vel muamele yaptırmak mecburiye
tindedir. Sandık rehin olarak alacağı 
malın değerini ve bu değerin verece
ği para ile muayyen bir nisbette ol
masım ister. Sonra, Sandık, hemen, 
ihtiyaç duyulduğu anda parayı vert"
cek teşkilatta değildir. Emniyet San
dığı, borcunu ödemiycn bor~luların 
mallarım muayyen bir müddet geçin
ce satılığa ~ıkarır. Onun i~indir ki, 
Emniyet Sandığı çok satış yapan bir 
müessese olarak halk ara:;ında şöhret 
kazanmıştır." 

Fakir halkın, derhal çıkan ihtiyacı
m defetmek için, heme:ı para alabi
leceği bir müessese daha vı:ırdır. Bu, 
Terhin Sandığıdır . • Terhin Sandığı, 
Kapalıçarşıda mezat idaresinin dar 
bir köşesine sıkıştırılmış, küçük bir 
müessesedir. Terhin Sandığının yap
tığı muamele sayısızdır. Birçok fakir 
aile babaları burada görüliir. Bir evin 
en mütevazı eşyası, buraya terhin 
edilerek para alınabilir. Sandık, en 
faı:la 25 lira para veriyor. Belediye-
nin küçük bir müessesesi olan bu san
dık 16 bin lira sermayelidir. Dokuz 
~ıldır c;alışmalarına devam ediyor . 

Belediyenin Terhin Sandığı, yapı:
' !&~ istatistiklerıe göre, son bir yıl 
ıçınde 16.041 lira ikraz etmiştir. Bu 
para, lstanbulun fakir tabakasına 
mensup birçok ailelere yapılan yar
dımdır. Terhin Sandığından para alan 
aileler küçük mücevherler, halı, dikiş 
makinası, hamam t?kımı, yatak takı
mı, mutfak takımı gihi, müteferrik za
ruri ev eşyaları terhin etmektedirler. 
Belediyenin Terhin Sandığı son bir 
yıl içincfo yaptığı · l 904 m~ıameleyc 
karşı 16.041 lira yarıl mda bulunmu§
tur, Dem('k ki, Sandıktan her istik
raz yapan vasati 8 lira kadar bir pa
r~ kalc.lırmıştır. ~on beş yıl içinde, en 
zıyade, 1932 s,.nesindc para iknz 
edilmiştir. 

Terhin Sandığından, 1 - 2 lira gi
~i. çok az para kaldıraıılar da vardır. 
.sa?dığın esas gayesi, böyle küçük 
ıhtıyaçları karşılama!c olduğLından, 
bu noktaya daha ziyade önem veril
mekte, iş sahası, bu nokta e8aı; tutu
larak gt'nişletilmekt~, sermayenin ar
tırılma!'lına çalışılmaktadır. 

Belediye, Terhin Sandığının, Istan
bul h~lkına daha faydalı olması için, 
bu rnuessesenin ıslahına karar ver
miştir, Sandığın bugüa bazı nok.>an
ları vardır. Sandığın hususi bir me
mur\ı yoktur. Mezat idaresinin me
murları, asıl vazifelerinden vakit hu
labildikçe, buranın işlerine de bak
maktadırlar. Sonra, buraya ıehin ola-

düzene konuyor 

Emniyet Sandığı Binası 

rak bıraktlan eşyan~n hüsnü suretle 
muhafazaJ1 için aynlmış bir yer y~k
tur. 

1770 yılında kurulmuş olan Paris
te, ayni mahiyetteki müessese (Mont 
de Pietc) gözönünde tutuluyor. bizim 
Terhin Sandığının noksanlan ona gO
re ikmale çalışılıyor. Avrupa memle
ketlerindeki, böyle fakır halk talıaka
srna yardım r.dcn küsUk sandıklara 
hilı<Cınıet, vi1ay1.:t, ve kaza idareleri de 
yardım etmektcdh-. 3 - 5 lira istikra"' 
etmek zaruretin.le kalan bir aile rei
sinin göreceği yardım, ba§ka memle
ketlerde cok üstün tutuluyor. Bu fa
kir aile babaaı. apartman yaptırm:ıJ. 
için borç para kalitrar. aile reisinden 
şüphesiz daha sok himayeye muhtaç
tır. 

Bu gibi terhin sanılıklarında zranan 
vasıflar, salahiyettar kimseler tara
fmdan ~öylt' huliisa edilmektedir: 

1 - Az fal~ almak 
~ - Masnf karşılığı olarak alman 

komisyonun daima asgari derececie 
olmasına dikkat etmek. 

3 - Teııhin edilen eşyanın h:.isnü 
suretle muhdaza edilmesi. 

4 - Bu en asgari borcu yapacak 
vaziyete düşmüş olan aileni:ı mahrem 
tutulması. 

5 -- Eşyaya iyi ve tam kıymet tak
dir edilmesi. 

İstanbul sehrinin terhin sanıh::rı 
belki, diğerfnden, yabam ı memlı-k:t~ 
terdeki sandıklard.m daha Ç"'k hima
yey~ muhtaç~... 3 - S lira borç para 
temın edebilmek için, yorganım ter
hin etmekten başka çaresi olmıyan 
bir aile, cemiyetin en çok üzerinde 
titriyeceği Türk ailesidir. Başka 
memleketlerde olduğu gibi, her hayır
seven zenginlerimiz, bu Terhin San
dığına yardım etmeli, Sandık serma
yesini çoğ~ltnıalıd~r. Sandık sermaye
si arttıkçadır ki. daha çok yardım ya
pabilecek, hastası olan bir baba ilaç 
parasını dah.\ c;eıhık bularak, cenaze
sini kaldıraca~ aile, komşusuna avuç 
açmıyacaktı:-. 

Terhin Sandığının bir köşesinde 
duran sahibi meçhul, mütevazı, kü
çük ev eşyaları, bin bir ıstırabın dil
siz şahitleridir. - R. F. 

Yeni Kütahya Hastanesi 

K!tahya, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Yeni istasiyon 
bul varı yanında inşasına başlanan hastanenin temel atma tö
reni yapılmıştır. Törende, birçok davetliler bulunmuşlardır. 
Yukarıki resim, törenden bir görünüşü gösteriyor. 

Yemek yediniz mi? 
Görüıürken pot kırmamaya ça .. 

hııyorum. Çalı§ıyorum amma pot • 
lar da bazen o kadar narin ki; kır_ 
madan yapamıyorum. Ve bir seri 
potla adeta gün oluyor ki j terzile
rin "pli,, dedikleri gibi kırma ya .. 
pıyoruz. 

Dün bir alıngan dostumla görü • 
§Üyordum. iri yarıdır. Kısa ve uzun 
boylular yanında boy bos lafı et • 
mem. insan dalar da bir çam devi. 
rir diye. Laf bizim spor itlerine dö. 

İ küldü. Geni§ ve ferah görüıüle~ 
ihtisas, kontrol kayguau olmadan 
ve kimseden çekinmeden görüıülen 
bir mevzu olduğu için rahatça ko. 
nuıtuk. 

Nasıl oldu bilmiyorum. Amatör
lerin bedava çalıımaları hakkında 
lakırdı ediyordum ... Yanımızda iki 
arkadaş ta tavla oynuyordu ... iri ya 
rı dediğim ve hatırını saydığım ar
kadaı dedi ki: 

- Ben böyle bedava çahımayı 
anlamam. Mallımn ! Aç ayı oyna • 
maz ... 

Tam o iırada yanımızda tavla oy. 
nayanlardan biriıi ona hitap ede-
rek: 

- Bir bet oynayalım mı? Dedi •• 
Beriki de cevap verdi: 
- Hayır, oynamam .. 
Ben de gözümü yumup hiç müna

ıebeti yokken: 
- Yemek yediniz mi? Diye aor. 

maz mıyım? •• 
B.FELEK 

POLiS 

Hasan Tahsin 
Adında birisi 
~rtadan kayboldu 

llaaan Toh•in 
~ Şehrimizin tanınmış ailelerinden 

olan Halil oğlu Hasan Tahsin, esrar· 
engiz bir şekilde ortadan kaybolmuş
tur. Zabıta a:-aştırmalarına ehemmi
yetli bir şekilde devam etmektedir. 
Tahkikat gizli tutulmaktadır. Hasan 
Tahsin Şişlide Kız sokağında Kardi 
apartımanında oturmaktadır. Kendisi 
304 tarihinde Istanbulda doğmuştur. 
Hasan Tahsinin henüz bulunamamasx 
birçok şüphelere yol açmaktadır. 

Vinç altında kalan amele 
Beykozda Selviyerinde Sokoni Va

kum gaz şi:ketinden gaz yüklemekte 
olan Gedikli zadenin Mars adındaki 
gemisinin güvertesinde vinci idare e
den şirket amelesinden İbrahim oğlu 
Abdullah, vinç kilidinin kınlmasile, 
sol omuz ve küreklerinden ağırca ya
ralanmıştır. Abdullah Amerikan has 
tanesine kaldırılmıştır. 

• Beyoğlu Tayya:e piyankosu sa
tış merkezinin damından düşen bir 
taş, o sırada caddeden geçmekte olan 
Çiça isminde bir kızın başına rastla
mı!} ve krzın başını yarmıştır. 

• Balatta oturan Nesim, bir alacak 
meselesinden dolayı arkadaşı Manol 
ile kavga etmiş ve Nesim arkadaşını 
bıçakla tehdit ettiğinden yakalanmış
tır. 

• Beşiktaşta oturan Hüseyin poli
se müracaat ederek Omer tarafından 
296 kuruşunun çalındığını iddia etmiş 
tir. Omer yakalanmıştır. 

• Cibalide odun iskelesinde otu
ran Hasan Rizeli CeıaJ ve kardeşi Mu 
zaffer tarafından odunla dövülmüş
tür. 

• Sabıkalı takımından GUllükadın, 
Sirkecide nakliyat şirketi memurların 
dan Zekainin kucağındaki çocuğunun 
üzerinden bir ikilik, bir de 20 lik zi
net altınını çalmış ve yakalanmıştır. 

• Şişlide 53 numaralı evde oturan 
Behzadın apartımamna hırsız girmiş 
ve üst kattaki çamaşırları ve yatak 
takımını çalmıştır. Hırsız yakalanmıı 
tır. 

• Y eldeğirmeni caddesinden geç
me~te olan 7? yaşlarında Halideye Ek 
re~ın motosık!eti çarpmış ve sol ba
cagından yaralanmasına sebep olmuş
tur. 

• Beyoğlunda Yeniçarşıda Ova 
d~ns salonuna gelen Antonyo ile' Feh 
mı arasında kavga çıkmış, Fehmi An
tonyoyu sol gözünden yumrukla yara 
ralamıştır. 

• Beykoz - Köprü seferini yapan 
Şirketi Hayriyenin 59 numaralı va
puru Kanlıca önlerine geldiği vakit, 
yolculardan bir kadın sancılanmış ve 
doğurmak üzere olduğu anlaşılmışt ır. 
Kadın Köprüye gelince, hemen bir 
hastaneve e-önderilmistir. 
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No. 28 .Yazan: Ziya ŞAKIR 

Yedi Kazık Yere Dizilmişti, Yedi 
Eşkiya Kazıklanacaktı 

Diye sordu .• Orada, Yentçert hra- ı Kazığın h~asında yu'ltarı kaldırılan 
kolunun Cinünde, zinci:-ler!~ ba&lan - vücut, bir anda kendi ağı:lığına ter
mıı olarak yedi kişi duruyordu. Bun- kedilmiıti. O zaman, feci bir feryat i
lann başında da ; ceıl.it Kara Ali ile şitilmiş; yere saplı olan kol kalınlığın 
yamakları bulunuyordu. daki kazık, bir anda o emlak vücudiin 

Mehmet Pa§a, derhal attan eğil- isine girmiş .. Bu feci ölümü se}'rede-
miş; rek ayni akibete uğnyacaklarını " nlr 

- Sultlanrm ! .. Bunlar, Akpınarlı yan altı şakinin ağzından: 
'.Ahmet ağayı ateşte kebap ve ehlinin - Allah .. Allah .. Merhamet. 
ırzını harap eden kefere eşkiyasıdır. Feryadı yükselmişti. 
Sayei şahanenizde bunlar ele getiri- Ş 
lip bakiyesi itlaf edilmi§tir. Bunlar (Kan) ve ( ehvet) ... 
hakkında ne ferman buyrulur. Sadrazam Meh'1let Paşa, a:tık pa-

lbrahim, birdenbire o kadar hit\df't dişah lbrahimin bütün temayülatını 
lenmişti ki, kendini zaptcdememiJti. hissetmiş: ruhi bir marazın esiri olan 
Arabacıya: hükumdarının yalnız bu iki şeyden, 

H 1 ğl , yalnız (kan) ve ("'ehvet) ten zevk al - e e, e en... ~ ~ 

Diye bağırdıktan sonra, başını eş- dığını keşfeylemişti. 
kıyalıı.rdan tarafa çevirmiş: Büyük kardeşi dördüncü Murattan 

- Tuu .. Tuu .• 1.'uuu !. senelerce zulüm gören: veliaht dai -
Diye üç defa yüzlerine tükUrmüş: resinin basık tavanlı ve' karanlık kub-

Sadrazama dönerek: heleri altında, demir parmaklıklr kapı 
- Bu herifleri, tez kazıklayın.. sı arkasında senelerce korku ici:ıc!e 

~ez kazıklayın... inliye inliye her an ölüm bekliye~ Pa 
Diye emir vermişti dişah İbrahim: çektiği ıztırapların a-
Sadrazam Mehmet Paşanın arzusu, cısını şimdi bütün insanlardan çıkar

tamamile yerine gelmitti. Onun mak mak istiyor? Kalp kırmak, can yak -
&adı; Padişaha bunlallll göstermek: mak ve lnın dökmelrten en vahıtt bil' 
kazandığı muvaffakiyetle göze gir- zevk duyuyordu. 
mek .. Ayni zamanda da (halka zarar O ; ilk (kan dökmek zevki) ni, bü
verenleri tedip ederek) İstanbul hal- yük kardeşi dördüncü Muradın en sev 
kının memnuniyetini celbeylemekti. gili muhibbi olan (Emirgüne oğlu) 

Sad:-azam, Padişahtan aldığı emri, nu öldürttüğü zaman hissetmişti. Gü-
oerhal Kara Aliye satmıştı. Batını müş bir tepsi içinde, kararmış kan 
ona çevirmiş: pıhtıları üzerinde Emirgüne oğlu-

- Tez, kazıkla şu kafirleri. nun balmumu gibi sararmış kesik ba-
Diye bağırmıştı. şı huzuruna getirildiği zaman, sanki 
Her türlü katil cezalarını J>ir anda ısenelerdenberi kendisine zulum eden 

icraya hazır bulunan Kara Ali, bu e- dördüncü Murattan intikam aldığını 
mirden hoşlanmamış: zanneylemiş; ve pek sevinmişti. 

- Tez, kazıkla. De:ler. Amma tez Artık bu vahşi zevk devam ediyor: 
ce kazıklamak için kazık hazır bulun Padişah Ibrahimin alil ve mariz ru -
mak lazım olduğunu bilmezler. hunda (kan) ve (şehvet) hisleri bir-

Diye homurdanmıştı ..• Fakat emri leşe:ek onu çılgın bir hayat içinde sil 
cerllal icra etmek lazımdı. Onun i- rükliyordu. 
çin Kara Ali gözlerini etrafında do • Çok zamanlar, o da büyü~ kardeşi 
laştırmış gözü, orada bulunan börek- zalim Muradı taklit ediyor; akşamları 
si fırınına saplanmıştı. 

O anda, cellatla:-dan birinin çıp - ortalık karardıktan sonra, sarayır. me 
lak ensesinde bir tokat şaklamış; Ka- şalecisi (Haji) ismindeki Arapla bir
ra Alinin korkunç sesi: kaç kişiyi yanına alıyor: tebdili kıya

- Ulan, ne durursun. Fermanı işit fetle sokakları, kahveleri dolaşıyor; 
mez misin ... Var şu fırından yedi ka- içki ve tütün içenleri yakalıyor: o cir 
zık seç. Dikkat et. Budaklı olmasın. . lak sesi ile kelimelerı biribirine çarpa 

Diye bağırmıştı. 
Cellat yamağı, ensesine yediği to- çarpa: 

katın acısı ile fırına koşarken, cellat - Tez, kr:ın kemiklerini .. , 
Kara Ali, eşkiya reisinin zincirlerine Diye bağırıyor .. Yalnız tütün ve iç 
yapışmış; Etmeydanına, dikili taşlara ki içtikleri için, yalnız hayatın bu ta. 
doğru çekmiye başlamıştır. Cellat ya- bii zevkini tatmak istedikleri için o 
maklarile Kara Kullukçular, eşkiyala- zavallıların çatır çatır kemikleri kı -
rın etrafını kuşatmıştı. rılırken, onların semalara çıkan fer -

Halk, alayı bir tarafa bırakmıı, Is- yat ve figanından de: in bir heyecan 
tanbulda enderen görülen bu çeşit ve lezzet hissediyor .. Ve sonra saraya 
idam cezasını görmek için Sultanah- gelip harem dairesine girer girmez. 
met mey~nına boşanmıştı. 

Kazıklar gelmişti. Cellat yamakla -
rından biri, bunların uçlarını sivriltir
ken, diğerleri de bunların çakılacağı 
yerleri hazır etmişle:di. 

Yedi kazık, bir sıraya dikilmişti. 
Bunların yerden yüksekliği, bir ada
mın göğsü hizasına gelmekte idi. Çün 
kü kazığa vurulanların ayaklarının ye 
re deymemosi elzemdi. 
Kazıklar hazı:-landıktan sonra, cel

lat Kara Ali belinden biçağını çek -
miş ; eşkiyaların sırtındaki ellbiseleri 
birer birer kesmiş; hepsini çırçıplak 
bir hale getirmişti. 

Eşkıyalar, meliıl melUl semaya ba
Jcıyo:lar; artık kurtuluı olmıyan bu 
ölümde, mümkün olduğu kadar az ız
tırap çektirmesi için Allaha yalvarıyor 
lardr. 

CellAt Kara Ali, baş yamağ:na: 
- Hadi .. Pek ~ut. 
Diye bağırmış: sonra eşk:ya reisi -

nin bir kolu ile bir bacağını kavra -
mıştı. Baş yamağı da ayni su::-etle ha
reket ettiği için bu dört kuvvetli kol 
üstünde, eşkiya reisinin vücudü, bir 
tüy g ibi havalanmıştı. 

Kara Ali, vahşi bir tebessümle ya· 
aıağına seslenmişti : 

- Kaldır.. Daha kaldı~'! Bir iki 
:Uç .• Bırak!. 

- Tez, işret is~erim. 
Diyor: kan rengi Kıbris şa:abmı 

kana kana içtikten sonra, şehvetin sa
ralı buhranlarile ağzı çarpılarak (Tel
li Haseki) nin muattar sinesinde çır
pına çırpına kendinden geçiyordu. 

• 
Usküda:da Cinci Hocaya yaptın -

lan saray, Ibrahimin hayatında bir ta 
havvül hlisule getirmişti. Şimdi Pa -
dişah, sık 5ık Üsküdar yakası:ıa ge -
çiyor: (Cinci Hoca sarayı) nı süfli 
ruhlu bir şehir hovardası gibi, en iğ
renç zevklerden mürekep eğlenti ge
cele:i geçiriyordu. 

Cinci Hoca, zeka ve ferasetini bü • 
yük bir maharetle kullanıyor; artık 
Padiıahın bütün zevk ve temaylllleri
ne hikim olduğu için, hem onu mem -
nun edecek eğlence vasıtaları bulu -
yor: hem de bu vesilelerle servetini 
artırdıkça artırıyordu . 

Cinci Hoca, Pa dişah tbrah ime ye
ni bir eğlence vasıtası t edarik etmi§
ti. Sarayının civarına bir hamam inşa 
ettirmişti ... Derhal etrafa telLıllar ya 
yılmış ; 

[Arkası var] 

Kadınlar Ve Fena Arkadaşları 
Al~ıncı daireden M. Şermin kocası

nın şıkayetlerinden şikayet ediyor: 
'' ..• Neden tikayct ettiğini ve be

nim hangi hareketlerimi beğenme. 
diğini bilmem, söylemu; yalnız bir 
surat, bir dargınlık ba§lar ve bu 
günlerce 8Ürer. Kendisini nasıl ida
re edeceğimi bilmiyorum. Çünkü 
benim hangi hareketlerimden ve 
ne gibi noksanlarımdan hoşlanma. 
dığını anlayamıyorum. Eğer ben • 
den soğuduğuna kanaat getirsem 
başka türlü muameleye mecbur ola. 
cağım tabiidir. Fakat o da değil, 
çünki •eVİferek evlenmiftik ve iz • 
divacımızın ilk ha/tasından bu tarz 
da muamelesi ba1ladı. Huyu böyle. 
Yalnız geçenlerde eve geldiği za. 
man gördüğü iki arkadaıımı lena 
kar§ıladı ve nasılsa onlar gittikten 
sonra: "yine mi bu hoppa kadınlar 
la düıüp kalkıyoraun!,, dedi. O za
man, bana birkaç l'Ün dargın bu • 
lunmaaının aebebini anladım. Ken. 
diaine hakaızlıiını ve mektepten ta
nıdığım bu evli kadınlar hakkında 
b~rfo.k feyler söylendiği halde hiç
bırının aslı olmadığını, olsa bile bu 
nun benimle ne alakcuı olabilece • 
ğini söyledim, Cevap bile vermedi; 
bu Öyle geçti. Fakat diğer dargın • 
lıkların aebebini hiç bilmiyorum ve 
bunlara karıı kendimi müdafaaya 
da imkan bulamıyorum. Ne yapma. 
lıyım?., 

Dirilti sevmiyen, kavgadan hoşlan
mıyan, fakat karısının ideal bir kadın 
olmasını istiycn e:kekler onların u
fak kusurlarından kırılır; ellerinde 
olmıyarak iğbirarlarını belli ederler. 

Ve erkekler ekseriya kadınla:- hak 
kındaki hükümlerini onların arkadaş
larına bakarak verirler. Fena tanıdrk
farı kadınlarla düşüp kalkan kadın -
lar bakında iyi bir hüküm vermeleri
ne ..:imkS,n;...y.ı:ıktµr. Ft"~ 1.on·~·ı.t~r. 
kadınları onlara iyi g<tstermiye bey -
hude çalışıyorsunuz. Bir kadın hak -
kında işittikleri her söz doğru olma -
sa bile, bu sözün söylenmiş olması 
kafidir. 
Şermin kocasının kendisine karşı 

sık sık göste:diği suratın bu fena 
arkadaşlarla sıksık temasından ileri 
geldiğine ve bu teması kestiği gün 
tatsızlığın kalkacağına emin olsun. 

• 
Acı bir şüphe 

Kadirgadan M. Ertem imzasile: 

"Yeni evlendik, Sevişmi~ değiliz, 
Fakat iki tarafta da bir sempati ha· 
sıl oldu. Yatlarımız da müsaitti. 
Kısa bir tahkikattan sonra aldığım 
bu dul kadınla iyi bir yuva kurabi
leceğimi aandım ve bugüne kadar 
bu ümidim boşa çıkmadı. Ancak 
geçenlerde bir gün, birlikte çarfı 
içinden geçerken karşımıza benim 
çok ea'ki kalem arkadaılanmdan 
bir zat çıktı, Selamlattık; konUf· 
maya bafladık. Bu zat zevceme 
yan gözle baktı. Sonra beni bir ta. 
rafa çekerek: "Bu yosmayı nerede 
buldun? Adı • • • • dır; iyi tanı
rım! .. dedi. Şafırdım, fakat arka • 
daşıma bu kadınla alakadar oldu
ğumu, kendisinden mutlaka malu
mat almak iatediiimi aöyledim. 
Randevulattık ve ayrıldık. O sıra • 
da zevcem bu görü,meden fÜphe
lenmiş olacak bana bu adamın bir 
zamanlar pefine takıldığını, uzun 
müddet kendisini iatediğini, fakat 
ona varmadıiını aöyledi. Sesimi çı
karmıyarak arkadafımın randevu
suna gittim. Bana bugün zevcem o
lan kadın hakkında birçok aiır id· 
dialarda bulunda. Hıutalıiını, bir 
takım tanıdıklarla münıuebetinin 
lekeli aonuçlarını anlattı. Benim bu 
kadınla evlendiğimi bilmediği için 
mütemadiyen: "Aman kendini aıkı 
tut; haatalanıraın !,, diyordu. Büa· 
bütün ıafkın bir halde ayrıldım ve 
hala zevceme birfey söylemedim. 
Fakat tabii aramıza aoiukluk gir
di, eve ,.itmek iatemiyorum. O nun 
•orgularına cevap vermiyerek ba§ı
mı çeviriyorum. Bu hal ne zamana 
kadar devam edecek bilmiyorum. 
Bana ne tavaiye eder•ini.z?,, 

Kalem arkada,ınızın ve karınızın 
iddialan biribirinden ayrıdır. Fakat 
siz karınıza değil, arkadatınıza inanı
yorsunuz. Bunu da tabii görürüz. Ar
kadaıınızın iddiasını tahkike mukte
dirsiniz. O bir hastalıktan bahsedi -
yor. Tedavi edilmiı bile olsa size söy 
lemek ist ediği hastalığın zevcenizin 
başından geçip geçmediğini bir dok
tora götlirerek öğreniniz. ' Bununla 
beraber muvaffak olamadıkları kadı:ı 
lara karşı erkeklerin çok merhamet· 
!İz ve insafsız olduklannr hatırdan 
çıkarmayınız. 

Çirkin olduğunu sanan 
bir kız 

Beşiktaş tan Kara Gül imzasile: 

''Yirmi iki yaşında fakir bir aile. 
nin kızıyım. Çirkinliğimi daha kü. 
çök yaşta iken ailemden, sonra mek 
tepte arkadaılarımdan iıide itide 
öğrendim. Artık hicbir erkeğin ba
na tahammül edemiycceğine kana
at getirdim. Şimdiye kadar bir iki 
genç tarafından bana yapılan ilti. 
fatlara inanmadım ve bugüne ka • 
dar evlenemedim. Bir gencin ciddi 
olarak sevip sevmediğini naaıl an. 
lıyabilirim ve benim gibi çirhin bir 
kızın meaut olması mümkün mü
dür?,, 

Evvela çirkinlik !hakkındaki kana -
atinizi değiştiriniz ve bu derece nev
mit olmayınız. Sevimli olmanın da 
sevilmenin de güzellikle alakası yok
tur. Dikkat ederseniz çıldırasiye sevi
len kadınların, seksapel sahiplerinin 
pek te güzel kadınlardan olmadıkla
ı:-ını gö:ürsünüz. Biraz kendinize gü
venirseniz size iltifat edenlerin sami -

·mi olup olmadıklarını çabuk anlıya -
caksınız. .... ._.. ....... ~ 
SAGLIK 

ÖG Ü TLER I 

Fırtına korkusu 
Geçen günkü fırtınadan çokça kork 

tunuz:sa, bunu herkese açıkça söyle
mekten hiç çekinmeyiniz. Fırtınadan 
korkmak, insanı utandıracak bayağı 
hir· lrnrlc.ıılrlılr ~,.;;1..1;.. r ............. 1 .... :1 .. 
Un "3J'mıf, buyuk; pek bUyUk adamlar 
arasında bile fırtınadan korkanlar 
çıkmıştır. Onlara hiç olmazsa fırtı
nadan korkmak yönünden benzemek 
te bir şereftir. 

İlkin, eski Romanın ilk imparato
ru - bizim ağustos ayına da adını ver 
miş olan - August'u elbette hatırlar
sınız. Onun zamanına yetişemediniz
se bile, şöhretini tarih kitaplarında o
kumuşsunuzdur. Romada imparator • 
luk kurması, memleketi güzel idaresi 
baba yiğitlikten ziyade aklı, dirayeti 
sayesinde olsa da dünyanın dört tara 
fına askerler çıkarıp muharebeler ka
zanması elbette korkak olmadığını 
gösterir. Böyle olduğu halde August 
fırtınaya karşı hiç dayanamaz, he -
men sırtına bir deniz aygının deri • 
sinden yaptırdığı mantosunu giyer. 
ve içine büzülürdü. 

Sonra, yine eski Romanın impara -
toru ve Kaligula'yı da şüphesiz, tarih 
kitabınızdan bilirsiniz. Bu adama za
lim, kan dökücü demek pek uygun 
olmakla beraber ona korkak demiye 
kimsenin dili varmaz. Romalıların 

hepsinin birden kafalannı kesebilmek 
için onların hepsinin tek bir kafaları 
olmasını istediğini söylerdi. Kabada
yılığından: 

- Romalılar istedikleri kadar ben
den nefret etsinler, fakat benden 
korksunlar 1 

Derdi. Öyle olduğu halde o da, fır
tına çıkınca hemen yatağına girer, 
yorganını başından yukarı çekerek 
saklanır ve yalnız • fırtınayı gönde • 
ren Jupiter tanrıya kızgınlığını gös
termek üzere - yumruklarını yor -
gandan dışarı çıkarırdı. 

Fırtınadan korkan üçüncü bir bü -
yük adam da bizim İıtanbulun eski 
zorlu imparatorlarından birinci He
rakliusdur. Bu imparator fırtınadan 
korktuktan başka denizden de korkar 
dı. Hem de öyle Adalardan yahut Ka
dıköyünden köprüye gelirken lodos
tan köpürmüş denizden korkmak de
ğil, denize bakmaktan korkardı, ba • 
kınca başı dönerdi. Elli dokuz yaşın 
da iken, Karadeniz kıyısında hala o
nun adile anılan Ereğliyi kurduktan 
sonra karadan döndüğü vakit Anado
lu yakasından gemiye binerek İstan
bula geçememiş ve iki yaka arasında 
gemileri yanyana getirterek bir köp 
rü kurdurmuş, bu köprünün iki tara
fına, denizi görmemek için, bir de kor 
kuluk yaptırtmıştı. 
Keşki ondan sonraki İstanbullular 

da hep onun gibi, denizden, fırtına -
dan korkmuş olsalardı Anadolu ya -
kasile Rumeli yakası arasında o ka -
dar lüzumlu olan köprü §İmdiye ka -
dar yapılmış olurdu 1 

Lokman Hekim 

l 
l .1 

KLEOPAT RA 

FAYDALI 
BiLGiLER 

!MUW 

BUGÜNKÜ 
PROGR A M 

İSTANBUL 

18: Bayanlara }tmnastik (Bayan Azade 
Tarcın): 18.20: Hafif müzik (plak)· 
18.50: İ: ~~!ip Arcan konuşuy~r; 19.10; 
Ses musıkısı plak) ; 19.30: Spor konuşma
ları . (E.~rd Şefik); 19.55: Romen halk 
musıkısı (Mayistro Ratecaı;o ve arka
daşları): 20.30: Stüdyo orkeıtraaı; 21 : 
Radyo caz ve tango crupları; 21.35 : Son 
haberler, borsa, hava kurumu piyango 
numaraları; 21.50: Fray Sutı (kısaltılmı~ 
opera). 

BÜKREŞ 

1~ - 1~: Plak ve duyıımlar ; 18: Müzik 
bahıslerı: 18.15: Radyo orkestrası: 18.55: 
Şarkılar; 19.15: Radyo orkestrası; 20: 
Duy~mlar ; 20.15 : Plak; 21 : Sarvas ku. 
a~tetı;. 21 .45: Şarkılar, sözler; 22.10: 
Çıft pıyano konseri, 22.30: DuyUmlar · 
22.45 : Transmisyon (muzik}, duyumlar. ' 

VARŞOVA 

16.15: Orkestra, sözler; 17.15: Koro 
konseri; 18: Sözler; 18.20: Süel konser· 
ııö~ler; 19: Keman konseri , sözler; 19.30; 
Plak, sözler; 21: Solistler tarafından 
konser ; 21.40: Duyumlar; 22: Kan:;ık 
yayım; 23.30: Silel konıer. 

BELGRAT 

18.30: Paristen nakil: Gala konseri; 
20.30: Ul~sal procram; 21: Leh akşamı; 
22.35 : Plak; 23 : Duyumlar; 23.20: Plak. 

VİYANA 

18.20: . Plik; 18.50: Radyo tekniği ; 
19.10: Tıyatro kritikleri, sözler; 20 : Du
yumlar ve ~aire : 20.40: Yirmi ser.e önce; 
21 : Senfonılıc konser (Gustav Mahler) ; 
22 : Bando muıka ; 23: Duyumlar; 23.10: 
~.fa~r · ıJ.ihi"\ .;s1u-a11ı.A101:-•· .. ı.ı c,ı,\ . 

BUDA PEŞTE 

18: Söylev ; 18.20: Piyano, ,1arkı ; 18.55 : 
Derı; 19.20 : Macar müziği; 20: Tolstoi 
hakkmda sözler ve plak ile kendi sesi: 
20.40 : Filirmonik sosyetesinin konseri; 
22.45: Duyumlar; 23.10: Plak; 24: Caz. 

• SiNEMAL A R 
TiYATR O LAR 

* NAŞİT-ERTUGRUL SADİ TİYAT
ROSU: Saat 20.30 da [Hissci $ayial. 

• HALK OPERETi: Saat 20,30 dti 
(Bay - Bayan) ve komedi. 

• TEPEBAŞI, BELEDİYE GARDEN
BARINDA: Müzik - Varyete. 

• ŞEHİR TİYATROSU! Saat 10 da 
çocuklara, saat 15 te ve saat 20 de 
[Saz - Cazı opereti. 

ııı SARAY: Kartalların ölümü. * YILDIZ: Bir aık &ecesi. 
• TÜRK: Vonder Bar. 
• SÜMER: Kadm ne yapsın? 
* ALKAZAR: 17 No.h Polis otomobili. * ŞIK: Son ıünahım - Kokaraça. * MELEK: [Sevmek Yatamak mı?l * KADIKÖY SÜREYYA : [Küçük 

Annal 
• ÜSKÜDAR HALE: Garp cepbeııindc 

KASTA 
DiVA 

r 
ı 
A 
A 
H 

111- SAAD E T 
(Le Bonheur> 

f ranaanın en büyiı k artiıtle 
büyük f ılmde. 

CHARLES BO YE R 
CiABY MORLAY • JA 
QUE CATELAln MICtt 

• SIMOn 
Henry Bernıteın'in romanınd• 
~ Yakında TÜRK Sınemaunda , 

Elim bir ziya 
Merhum albay Hüsnünün re 

kası ve Van hudut alay kuma~d 
muavini Yarbay Raufinin, tzınır 
vukatlarından Remzinin ve sa 
atkar arkadaşımız Elif Naci11 

valdesi Sıdıka, evvelki gece "ef 
etmiş ve cenazesi, dün öğleden 1 

:a Behram çavuş camiinde na~• 
kılındıktan ıonra Feriköy kabri~ 
tanına defnedilmiştir. Gazete . 
yazı ailesi erkanından Elif Nac~ 
ve bütün yakınlarının mateıt11 

en derin alakasile iştirak edere 
ailesine taziyetlerini sunar. , ______ .., 

• 

kanlı hucumlar • 
• Ayasofya müzesi : Saat 10 - J6. 
ci~ ..knı::us..._ - · ... 
ı; i - Çinili 'köşk - Eski Şar~ . • 
lcri müzesi: Saat 10 • 16, Gırıl• 
kuruş. . 

• Türk vtt İslam eserleri müzesı: 
gün kapalıdır. 11 * Yedikule: Saat 10 - 16. Giriş : 

* ~~~ret ve Sanayi müzesi : Saat JO
Paraaız. * Askeri Milze ve Sarnıçlar: 
kapalıdır. ~ 

• Topkapı Sarayı müzesi: Saat ı...
Giriı: 52 kunıı. 

• LfMAN 1 
HAR~ 

Bucün limanunızdan cidecck vaP11
' 

Saat 

21,- Gülnihal BandırmaY• 
• • 

Buıün limanımıza ıelecek vap11rtat• 
Saat 

6,30 Saadet Bandırmadaıt 
9,- Çanakkale Mersin~edeıt 

14,30 Gülcemal KaradeniJ 
16,15 Ayten İzmitten 
17,30 Tayyar Mudanyadall 

IST AN BUL BELEDiYESi iLANLARI 
}lall 

1 - İstanbul Ziraat Bankasından maaş almakta olan ma ıa 
idare tekaüt ve öksüzlerinin 935 yılı ikinci altı aylık yoklatl18 

rma 11 Teşrinisani 935 gününden itibaren başlanacaktır. { 
2 - Yoklama ilmühaberlerinin cevabı, arkasındaki izahata 

re silintisiz yazılacak ve fotoğraflı olacaktır. dıııi 
3 - Maaş sahipleri yoklama ilmühaberlerini mensup ol et. 

lan Nahiye Müdürlüğüne tasdik ettirdikten sonra resmi _se~l<t' 
m<ıaş, cüzdanı, nüfus tezkeresi ve ayrıca birer fotoğrafla bırl\, .. 
Teşrinisaninin 25 inci gününe kadar ait oldukları dairelere !11~3) 
caatla yoklama muamelelerini yaptırmaları ilan olunur. (70 

::!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11 

§ Türk Hava Kurumu -! Büyük Piyangosu . 
§ Şimd iye kadar binlerce kişiyi zengin etrn iştır 
ii Yeni · Tertip Pllnını görünüz 

E Birinci Keşide: Bugün 

; Büyük ikramiye 
~ 25.000 Liradır - .. § Ayr1ca:15,000,12,000, 10,000 Llrahk lkramlyeıet = (20,000) Lirahk bir mUklfa t vardır. 

~ Pllnları okuyunuz. Ve bu ze ngin p iya ngo ":" = talililerl arasına giriniz. 8 72 ııUI 
iiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ı ıı 
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iCMAL 
lngiltere'nin Avrupa . 

. aıyaaaaı 

Alnıanyad H" 1 . • leç11ı . a ıt erın ıt batma 
litk eaı, ya~nız Almanyanın dıt po-
dev~~rd~ bır inkılap değil, Avrupa 
rin te ~~ araıındaki münaıebetle -
••dır.an ınde de bir dönüm nokta_ 

liitler itb . • • k d 
.\\'r\ı •tına geçıncıye a ar 
~b tpl a d~vletleri araıındaki müna 

e er .,,. 1 "d" F . llJ B l • r-Y e ı ı: ranıa, Lehııta-
letl ~ ~ıkayı ve Küçük Antant dev 
le eruu e.trafına toplamıı, her biri
ltaİyrı bırer ittifııtk im::ıalam.ıftı. 
Aın!'a Fra?aaya karşı vaziyet almıf, 
)'or Fnya ıle birlikte yürümek iati
>'et R. •kat daima yürümüyor. Sov
lllan Uaya iae, Franaadan ziyade Al 
ele Yaya meylediyordu. lngiltere 

~aaktan aeyirci idi. 
liıtler b ·· · l •· tt" R.u u muvazeneyı a tuıt e ı. 

cle:r•ra kartı vaziyet aldı ve bu 
llttı etı Franaanın kclları araaına 
tebd·A'YUaturyaya kartı aavurduğu 
iı ıtlerde İtalya _ Fransa yakınlı-
~ b'eydana getirdi. Sonra Hitler, 
ili eklenmedik bir it yaptı: Le -
f:' •tan ile anlaıarak bu devleti de 
ı:-!~naa!'ın kolları arasından aldı. 
d 

1 Fakıka bu alıı verit bilançoaun -
il~ ransa kazançlı görünüyor. Le
R.ııtanı kaybetti amma, ltalya ve 
c~'Yay~ ~azandı. Fakat bu kazan: 
d ~ ~a~ıkı olup olmadığı daha be Ilı 
d eııldı.r. Çünki bu yeni nıüvazene 
~ıılterenin vaziyeti ıüpheli gö
• F eye baıladı. Franıa ile Rusya 
ı: ranaa ile ltalya araıındaki an -
..:rrı..•lara 'kadar uzaktan seyirci ve 
il tta Alnıanyaya kartı gibi görü
Ja ~il lngiltere, Franaa tarafından ya 
~n bu kombinezonlArdan sonra 
Ilı .~nyayı takviye etmek ıiyaaası
-.,ıutrneğe ve Almanyanın ıilihlan 
~.1~ru teıvik etmeie baıladı. Her
le e orta Avrupada Almanyanın 
tlyvetlenmesine yardım ebnek ln
b! 1•2 dıı aiyaaaaının hedeflerinden 

1 ır~ olınuıtur. lngiltere aon zaman· 
:u.r a lngiltere, Almanyanın Avuı. 
... l'Ja ve Baltık memleketleri üze • 
"ın~eki emellerini terviç eder bir 
d •zıyet almııtır. Uluılar Kurumun
./: !l ele vermiı Fraıua ile birlikte 
~~: s~bi görünmekle beraber, ln
t:anaıP!fbıf/'.fı.ttllhiJ~Llfu~l.fımı 
llu hıeınnun olmaaığı &§iki.rdır. Bu-

n sebebi nedir? 
lbt Kollektif barıı nazariyesine rağ
trı ~n, lngiltere Avrupa kıtaıında 
tıruv;zene ıiyaıaaına saplı kalmıt
le • n\nsa yalnız küçük devletler _ 
ta anlaımı§ bir halde kaldıkça, bir 
d rİftanAlmanya ile,diğer taraftan 
lua d talya ile rakip vaziyetinde b u
ttt ~ ukça, bu müvazene tem in edil
teİ' ~ulunuyordu. Ancak Hitlerin 
t:' kın ettifi korku ile bir taraftan 
ı:-~•nıa Rusya, diğer taraftan da 
d •nıa - ltalya kombinezonu mey.,,:k .. aelince, ve Rusya ile Çekoılo
te Ya ve Romanya anlatınca, lngil 
lb re kuıkulanmıya baılamııtır. Al
bt"{•nın takviyesi ıiyaaası, böyle 
1ı: l oınbinezona karıı müvazene 
ai;ı olsun diyedir. Filhakika bu 
f>a •aa Ya Franaayı korkutarak nL 
la Yet Rusya ve ltalya ile yaptıfı an 
• :-;:.aları bozar, yahut ta bozmaz
.. d ır müvazene tetkiline doğru 
1>u 1~ atılmıı olur. Filhakika belki 
da lun bu müvazenede Almanya 
ltu ha zaif bir vaziyettedir. Fakat 
le VVetler nıüvazeneainin sar11lmaz 
.,,:~u~udur: Zaman iki tarafın ku v 
....._ :rıni müıavileıtirir. - A. Ş, E. 

Mısırda Habeş elçiai 
lla lCah.ire, 1 O A.A. - Bir kral emir-
1,:ıeaı, Habeş hükCtmetine, Kahirede 
ltu 11 etmek istediği elçilik binasının 
Şi~~1.rrıaaı için bir arsa vermektedir~ 
)ıJ ıye kadar Habe§iıtan Mısırda 
'<>l nız Portsaid'de bulunan bir kon
di. oıu vasıtasile temsil olunmakta i-

Makedonya komitesi 
lanSofy~, 10 A.A. - Lağvedilmi' o
tın cskı Makedonya komitesi teşkila
tc~~ ~~eniden teşekkül edip faaliyete 
tc) ıgı hakkında bazı yabancı gazc
cn erde görülen haberler resmen ve 
dır. lcat'i bir surette yalanlanmakta -
ı.., 

~'===:==========-=----

lngilterede Seçim 

Makdonalda Karşı Şiddetli 
Bir propaganda Yapılıyor 

Londra, 10 A.A. - Geçen günler 
zarfında seçim toplantıları esnafında 
çıkan karışıklıklar hakkında Havas 
ajansı aytarı ile görüıen Ramzay Mac 
Donald, ''son iki üç gün içinde cere
yan eden gürültülü sahneler, karışık
lık çıkarmak istiyen bir Sosyalist -
Komünist birliğinin yaptığı hareket
lerin sonucudur.,, demiştir. 

Mac Donald, şimdi, Eaham yakı • 
nında küçük bir köy olan Eaaing -
ton'da, dostlarından bir doktorun e
vinde oturmaktadır. Kendisi yorgun 
görünmekte ve ellerini sıksık hasta 
gözlerine götürmektedir. 

Mac Donald: "Yabancıların, bu 
kargaşalığı, İngiliz seçim adedinin 
vaziyetini gösterir gibi telakki et
melerini istemem,. demiştir. 

Kendisine, aeçimin nasıl bir sonuç 
vermesi ihtimali olduğu sorulan Mac 
Donald, genel seçimin sonundan hiç 
şüphe edilemiyeceğini ve ulusal hü
kumetin kolayca galip ıeleceğini söy
lemiştir. 

Mac Donald olgun unsurların se -
çim bürolarından değil gürültülü top
lantılardan kaçtıklarını, kendi vaziye
ti değişmediği için onların durumun
da da değişiklik olmadığını söylemiş 
ve demiştir ki: ''Ben 1931 de işçi i
dim, elan hakiki bir işcsiyim.,, 

Mac Donald'ın rakibi Shinvell, ha
diseleri, tabii, başka türlü tefsir et
mektedir. Shinvell'in 1929 da Mac 
Donald'ı iktidara getiren madenci a
haliyi peşine taktığı sanılmaktadır. 
Mac Donald, madenci kasabalarda 
daha §iddetli bir aleyhtarlıkla karşı
Iaımakta ve bu aleyhtarlık, ekseriya 
şahsi kin şeklinde görülmektedir. 

Bu aleyhtarlık duygusu o kadar 
der!ndir ki, bazı köylerde, çocuklar, 
önlerinden gecsen her otomobili ıslık
lar ve : "Kahrolsun Ramzay,, sesleri
le karşılamaktadırlar. 

Mac Donald'ın bugünkü taraftar -
larr, 1929 da kendisile mücadele et
miş olanlar. yani hali ve vakti yerin
de maden işçilerile birkaç köy hal
kıdır. Bu nüvenin, kuvvetli bir işçi 
azlığı eklemek suretile büyüyüp bü -
!!;;1!~':."'1!""""5; m~'!"''"it varrhr Mv -
naKKa.ıı; oıan 'nOKta mac Uonald ın, 
siyasal hayatına hatime çekildiğini 
görmek &ibi büyük bir tehlike ile şim-

MahJonald 
diye kadar karşılaşmamış olduğudur. 

Toplantılarda karıflklıldar 

Londra, 10 A.A. - Hükumet nam
zetlerinin yaptığı bazı secsim toplan
tıları esnasında vukubulan karışıklık
lar neticesinde, muhafazakar klüpler 
birliği, başkam, muhafazakar amele 
klüplerine müracaat ederek, hükumet 
namzetlerine seslerini .işittirmeleri im 
kanını sağlamak üzere komiser g_rup
ları teşkilini istemiştir. 

Ruzvelt ve /ngiltere •eçimi 
Londra, 10 A.A. - İşcsi hükumetin 

eski baş müddeiumumi muavini ve 
bağınsız işçi partisi şefi Sir Stafford 
Cripps seçim toplantısında söz aöy • 
)ediği sırada, Amerikada yaptığı son 
gezi esnasında Ruzvelt'in, İngiliz se
çimlerinde Sosyalist partinin kazan -
ması ümidini izhar ettiğini bildirmiş
tir. Sir Stafford demiştir ki: 

Ruzvelt, önümüzdeki seçimden 
sonra İngilterede bir işçi hükumeti
nin iktidar mevkiine eelmeıinin ne 
dereceye kadar mümkün olduğunu 
sordu. Bu sualin sebebiı:ü sorunca, şu 
.~.:; .:ıııv .. ~tti • ''Zira hizim fikrimiz
ce, dunya barışı hu&uiunun biricik ü
midi, Büyük Britanyada kuvvetli bir 
işçi hükumetinin seçilmesindedir.,, 

Faşist Kurulu Toplanıyor 

Zecri Tedbirlere Mukave
met için Tedbirler Alınacak 

Roma, 10 A.A. - Büyük Faıist / da Ogaden cephesinde ta§ kıran en 
kurulu, 16 İkinciteşrin tarihinde top- küçük yol işçisinin bile mukac.ideratı
lanacak ve zecri tedbirkre mukave- na hakimdir 
met hakkında lüzumlu tedbirlere dair ... • a • 

kararlar alacaktır. Amerıha ve ucrı tedbırler 
Zecri tedbirler icin Al- Roma, 10 A.A. - ''Giornale d'İta-
manlar ne Jüıü;.üyor? lia,, gazetesinde Amerikanın zecri 

Berlin, 10 A.A. - Nazi partisi or
ganı "Angriff., gazetesinin resimli i
lavesi zecri tedbirlerin menfi sonuç
larına iki sayfa tahsis etmektedir. Ga
zete, bu bahse dair olan büyi.ik bir 
resmin altına !JU yazıyı koymu<~tur: 
• '.'Z~~ri tedbi~ler, maden işçilerini 
ışsızlıge mahkum ediyor.,. Gazete 
zecri tedbirler hakkıncla ezcümle di-
yor ki: · 

"Zecri tedbirler, İtalya icin çok 
önemli bir had~se teşkil etmektedir, 
bu tedbirler, mıtralyöz ateşi ortuın-

tedbirler kartısındaki durumu hakkın 
da yazı yazan Ginio Gayda diyor ki: 

"Bu aykırı devirlerin hususiyetle· 
rinden biri de İtalyanın komşuların
dan ziyade Okyonusun ötesinde bu
lunan uzak ülke tarafından daha iyi 
anlaşılmış bulunmasıdır.,, 

Gayda Amerika ve Brezily.mın bi
taraflığını ve bir temel yasası mese· 
lesi olan, parlimentonun tasdiki lü
zumunu ileri sürmek suretile bu ted
birleri bir ay ı:eciktirmiş olan Para
guay, Arjantin ve Şili'nin hareketle
rini memnuniyetle kaydetmektedir. 

1-( u ç uK HAR iC I 1 ~ 
1-f A BER L E R • _, .... ......,. 

'ta.• Macon "Fransa" 10 (A.A.) -
ırıat:ur 24 aaattenberi durmadan yağ 
tUn olduf undan Saone nehrinin bü 
1-t :ıernbaıan ta§DU§, tarlalar ve yol· 
liltıe \l altında kalmıştır. Birçok çift-

• \,;ular tarafından kuptılmıştır. 
tlıet ~d;it, 10 (A.A.) - A. B. C. 
Cna csır~ın bir muhabiri ile konu!<ln 
.,,, i:~Prıe~ ikinci bir kurulun teıkili 
ıneaı ıhıenelık bir bütçenin kabul edil
lirıi 

1 
.. ususunda anla§ma temin edildi 

'• lcc~~!f m.i§!ir. Cortesler bundan son 
lerdlr, 1 erını münfesih bildirebilecek 

talıh~ komanda etmek ve insanın kendi ııemisini İltediti hedefe yürütebıl· 
mek.tır. Sailam 5İnirler müthİ$ hayat mücadelc.ınde muvallakiyetin en iyi 
tenıınatıd ır . Binaenaleyh sinirlerinııi 

Bromural . 1eno11-
ile ı..uvvetlendirıniz, bunun müsekkin ve mukavvi tesiri her İ$1e ııörülur. 
Hıç bır zararı yoktur ve alı$ıkhk vermez. 

10 ,., 20 komprimeyi havi Iİİp• 

lcrdc ccuncıcrdc n~eıc ılc uıııır. 

Knoll.A.·O., kimyevi maddeler fabrikaları, Lud wigshafen s/Rhin. 

Hitler Ulusal 
Sosyalist 
Partisini övüyor 

Münib 10 (A.A.) Sonteşrin 
dolayısile Hitler eski muhafızlarına 
verdiği söylevde demiştir ki: 

Alman mukadderatının gidişini de
ğiştirmek için bundan 12 yıl önce yap 
mış olduğumuz ilk toplantının unutul 
maz tarihindenberi bu 12 inci toplantı 
mızdır ve bütün Alman milleti de bu 
toplantıda bizimle beraberdi:. O tarih 
te fertlerin değil, fakat bütün Alman 
milletinin mukadderatı mevzuu hah -
solduğu kanaatine birinci defa olarak 
varılıyordu. Ulusumuz kahramanlığın 
üstüne çıktığı büyük harbin felaketle 
rinden kurtulmalı idi. 

Hitler ulusal ısosyalist hareketinin 
nasıl doğduğunu ve nasıl inkişaf et
tiğini uzun uzadıya anlattıktan sonra 
şöyle devam etmiştir: 

1923 sonbaharı geldiği sıralarda, 
bazı vicdansızların Ruhr'm işgal altın 
da bulunmasından istifade ederek Al
manyayı parçalamak istedikleri açık
ça anlaşıldı. Bunun üzerine hemen ha 
rekete geçmeye karar verdim. Teşkili 
trmızın noksanı yüzünden bu hareke
timiz akim kaldı. Fakat o günkü ölü
lerimize Alman ulusu şunu borçlu -
dur: O meş'um günde Almanyaya ör
nek oldul;;r. Bu hareketin ilk safların 
da yer almıı olan bir adamın ismini 
burada zikredeceğim: General Luden 
dorf "Kan, akmıştır ve Alman facia
sının ilk perdesi böylece kapanmıştır. 
Fakat bugün Almanlar bütün tarihin
de görmediği bir birliğe kavuşmuş bu 
lunuyorsa bunu o günkü16 ölüye borç 
luyuz. Onlar bizim aramızda cbt:diyen 
yaşayacaklardır. 

Hitler nutkunu şu sözlerle bitirmiş 
tir: "Yaşasın Ulusal Sosyalist Alman 
yamız. Yaşasın ulusumuz. Hareketi
mizin ölüleri bugün de var ~lsunlar. 

Amerika ve deniz 
Silahları meselesi 

Nevyork, 10 A.A. - Deniz silah
larının fazlala§tırılması hakkında bir 
program hazırlanması bahsinde Cu
murbaşkanı ve diğer ulusal liderler 
tarafından verilen söylevleri tefsir e
den Nevyork Post gazetesi diyor ki: 

"Eğer bizim bahriyemizin de ama
cı, sahillerimizin ve müstemlekeleri
mizin müdafaası olsaydı, bugünkü 
donanmamızdan çok başka bir ôonan
mamız mevcut bulunurdu. O zaman 
bu donanma, belki daha küçük, belki 
de daha büyük olurdu. Fakat her hal
de bu donanmanın hangi amaca hiz
met eöecegini bi11rd1k. Barış işi lehi
ne >:~pabil~ceğ.imiz en büyük yardım, 
b~~un neyı mudafa etmek ve neyi 
mudafaa etmemek niyetinde olduğu
muzu açıkça bütün dünyaya ilan ey
lememiz olacaktır . ., 

Bu tefsir, İngiliz noktai nazarını 
tutmaktadır. Malum olduğu üzere İn
gilizlerin tezi, önümüzdeki deniz kon 
feransında her ulusun kendi müdafaa 
ihtiyaçlarının azami haddini müsbet 
surette bildirmesi merkezindedir. 

Almanyanın silahlanması 
Münib, 10 A.A. - Hitler, 9 İlkteş

rin 1923 ölülerinin hatırlanma töre
ninde, parti şefleri karşısında söz 
s~yl.~diği sırada ''Almanyanın h:r 
turlu kalkınmasını fena gözle gören 
devl~.tler _etraf~;nızı sarmıştır.,, demiş 
ve .. so~lerın.e. şoyle devam etmiştir. 

Eger sılah bakımından kuvvetli 
ol~r~k _yaşayabiliriz. Bugün Alman 
!11•lletı sıyasal ve süel idaresinde ve 
ıç ya~ayışının yapısında birliktir. Al
manyanın yeni bayrağı sağlam bir 
surette kökleşmiştir., 

Viyanada 25 kişi 
Tevkif edildi 

Viyana, 10 A.A. - Resmi bir bil
d_iriğe göre, Sosyal Demokrat Parti
sı menE" t ,>!arından birinin evinde ya
pılan. araştırma esnasında, zabıta, 
gayrımeşru bir sendika teşkilatının 
mev~udiyetini gösteren vesikalar keş
fe~m_ıştir. Yirmi beş kişi tevkif edil
mı§tır. Bunlar yetkili mahkemelerin 
huzuruna çıkarılacaktır. 

U 1 uslar sosyetesinin 
Gelecek toplanusı 

Paris, 10 A.A. - 1936 yılının İ
kincikanununda yapılacak olan Ulus
lar. S?syetesinin ~elecek toplantı dev 
resının Lisbon'da kurulması müm -
kündür. 

y1uslar Sosyetesinin bir üyesi sı
fatıle Lavali ziyaret eden Dagama 
Ochoa Fransız başbakanı ile bu hu
susta görüşmüştür. 

İkincikanunda eski binasından çık
mıı. olacak olan Sosyetenin o tarihte 
yem sarayına tamamile taşınmamıı 
bulunac:agı tahmin edilmektedir. 

Sovyet bayramı 
Moskova, 10 A.A. - Teırin ihti

l&li bayramı Sovyet Rusyanın her ta
rafmd.~ .?üyU~ coşkunlukla kutlanmış 
tır. Butun mıllet Sovyet rejiminin 18 
senelik gözler kamaştırıcı blinçosu
nu selamlamıştır. Moskova tezahür
lerine bir milyon 850 bin ve Lenin-
grat tezahürlerine de bir milyon 500 
bin kişi iştirak etmi§tir. 
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imparatorla Bütün Grandük/er 
Sibiryaya Ne/ yedi/(qorl'!-rdı 

/ I 

Sovyetler, ihtilale muhalif olan köylülerin evlerini yakıyor •• 

- Betbaht Nikim aldanabilir; fa- yor 
kat onun milletine düşman olduğunu Kırım sahilinden altı yüz kilomet· 
söylemeğe cür'et etmek .. Buna imkan re uzak bulunan Bosfordaki filo -
yok t.. dan imdat istemek için ne kadar mu 

O, teessüründen titriyor ve gözle- ma ihtiyaç vardı 1 Bu budalalıktan, 
riyle benden cevap arıyarak: hususi komiserimizin, pek nazik bir 

- Bunun uydurma olduğunu, bu- mevkide bulunduğunu an1adım. O, 
nun tedbirsizce bir yalan olduğunu muvakkat hükumeti temsil ediyor -
siz de bıliyorsunuz. Öyle iken bu ha- du; bahriyeliler ise Sovvetler ic;n t"a· 
!in önünü almak için, neye bir şey lışıyorlardı. Bu iki ~şekkül, biribirln 
yapmıyorsunuz? dedi. . den, açıkça, nefret ediyorlardı. Gemi· 
Yüreğim kanıyordu. Onun zavallı ciler, komiserden ıüpheleniyorlardı; 

hali, bana uğradığım zilleti unuttu- komiser de onların palaskalannda sal 
ruyordu. Bu kadın, yarım asır evvel !anan el bombalarından ürküyordu. 
Danimarkanın cazibeli prenses Dag- Bu komiser, orta halli bir aileden, ma 
mare'ı idi ve bütün gençliğini, güzel- lumatlı bir adamdı; mebuslar meclisi 
liğini ve saadetini bu yabancı mem- azasından idi. Bu fırtınanın bir, ni • 
leket uğrunda feda etmişti. O, çok hayet iki aydan fazla sürmiyeceğini, 
kıymct. i kayınpederinin, vücudunun normal hayat avdet eder etmez, nü
bombalarla parçalanmıı bir halde, ge- fuz ve kudretin. tekrar arkadaş'arına 
tirildığini görmüştü. O. sevgili zevci- intikal edeceğini ümit ediyordu. O 
nin, dayanılmaz i\lir çalışma ile sıh· da bütün Rus liberalleri gibi iki ca
hatini harap ettiğini görerek için için mi arasında kalını§ bir beynamaz gi • 
yanmııtı. Öyleyken, f•mdi oğulların- bi, tereddüt içinde ve bariyehlilerden 
dan yüz.erce kilomctro uzakta ve iki yüzlülüğünü gizliyemiyordu. Bun 
Okraynalıdan ba§ka kimseden bahso- lar, istihfafla muamele etmekten ce
lunmasını istemiyen insanlarla dolu kinmiyorlar, verdiği emirlerle af.,y 
olan bir eyalet şehrinde sıkışıp kal~ , ediyorlar ve geldiği zaman ayağa bi· 
mıştı. O, Nikinin imparatorluktan fe- le kalkmıyorlardı. Komiserin, b~'f'la 
ragat .ettiğine inanmak istemiyordu; ve aileme karşı gösterdiği bütün ka -
et~e ?ıJe, .t~runu ~l~~ıi v~Jiaht değil balığa rağmen, Bolşevikler, onun -biz 
mıydı? Nıkı, her ıkısı yerme feragat den biraz sonra Ktrıme gelmi§ olan 
ettiyse sevgili oğlu Mişel imparator Rus ordularının sabık başkumandanı 
olmalıydı. Bu yeni imparator, annesi- Grand-Dük Nikola ile zevcesi Grand
ni yuvasını kurduğu sarayına aldır- Düşes Ştananın ve Grand-Dük Piye
maz mıydı? rin kaçmalarına göz yumduğunu söy· 

~ski maiyyet zabitlerim, her sabah leyip duruyorlardı. 
~el~yorlar ve vakit ~cçir~e?en v_e Komiserin yüzünde, daima, bir en
umıt .varke~ ~ırı~d~akı malıka.?elerı- dişe ve korku gölgesi uzanıyordu. İn 
me gıtme.~ ı~ın hukumetten ml.!saade safsız yardımcılarına bakarak. bize 
almamı soyluyorlardı. muamelelerinde, hep onlar gibi sert 

2 Martt~, İmparatorun Kırım?a davranıyordu. Nisanda bana "sabık 
ya~ut. v~ngılterede oturmasına. karar Grand-Dük,, derken mayısta "amiral 
verıldıgı halde, ortalıkta bazı rıvayet- Romanof oldum. ı haziranda ise 
l~~ 1do.laşıl.or, onunl~. ?,ütünv· ~.ran- yalnız "Yoldaş Romanof., idim. 1ti -
d~k erın Sıberyaya surulecegı soyle- raz etsem hoşuna gidecekti; fakat 
nıyordu h" 1 1 d v . . b' .. tik 'h .

1
1:. • • • • ıç ora ı o ma ıgım ıçın ır şey soy· 

. ı tı dl kabınesının tek sosyalıs- lemiyordu ve çok içerliyordu. İhti· 
tı olan Mösyö Kerenski, bazı dostla- yar imparatoriçeye öyle kinli bakı -
rına Lloyd G ' b k b"' ük' B . eorge un sa ı çarı,. v. u: yordu ki, hiç olmazsa opu kızdırmak • 
Y.. 

1 
. ntanyaya .. kab.ul etm~?ıgını onun vereceği cevapla içini boşaltma 

S?f e~ış. B~nun uzerıne, İngıhz s~ ya vesile bulmak istiyordu. Eminim 
fırı, Sı~ JorJ Bukanan bir tekzip ki imparatoriçe onu görmüyordu bi
neş~et~ıyse d~ bu yüzden vakit kay: le:. O, sabahtan akşama kadar veran 
bedı.d.~ ~e .. Sıberyaya nefy meseleıı danın altında oturuyor, 1860 senesin 
aldı yurudu. de Danimarkadan ayrıldığı günden -

Ay - Todorda beri bütün seyahatlerinde yanından 
''İhtilalin doğurduğu muvakkat hü ayırmadığı eski aile incilini okuyup 

kumet, Çar ailesini Siberyaya ve duruyordu. 
Grand-Dük Aleksandr, Nikola ve Pi- Herkese hürriyet, müsavat, uhuvvet 
yeri, hatta valde imparatoriçeyi, Kı- vadeden hükumetin büyük komiseri, 
rımdaki Ay-Todor malikanesine gön- nihayet, en küçük oğluma sataştı. 
deriyor . ., Fransız büyük ihtila'niden hatırladığı 

Ay-Todora vasıl olduğumuz za _ bir kral çocuğu va~ası ile . harekete 
man - ki buraya kadar birçok bahri- geçerek, çocuğa, bır Ro~espıyer. tavrı 
yelilerin nezareti altında geldik • mu- takınd~ v~ Fransızca . hıt~p ettı. oğ
vakkat hükumetin husuıi komiseri lum, hıçbır maksat gütmıyerek onun 
ünvanını haiz bir memurdan ''filan Fransızcayı söyleyişindeki yanlışları 
şey memnudur.. Jarla dolu bir liste tashih etti. Zevcem gülmiye başlad·. 
aldık. Mahpus ~İduğumuzu anlamıya Ben.im, .bir tehlike endişesile içim tit 
mecburduk ve malikanenin sınırları redı. Şımalden ge!en haberler, Bol· 
içinde yaşayacaktık. ıevik"erin, ergeç, ııbaşına geçecekle-

Su ile çevrilmiş yüz yetmiş beş akr r~ni göst.eriy~r~u. S?yetlerle iyi ge· 
lık yerde oturmak, hiç fena değildi; çız:ımek ıstedığı t~kdırde, komiseri -
diğer memnuiyetler olmasaydı ... Si _ mız, bu alayı vesıle ederek, parlak 
Jahlı bir devriye - bunu teşkil eden işler ya~n_ııy~ ve teveccüh kazanmıya 
bahriyeliler radikal fikirli oldukları kalkışabıhrdı. 
için bu işe seçilmişlerdi _ gündüz ge- Araştırma 
c: her istedi~i zamanda odaları:ı.uza Sıçrayarak uyandım. Alnıma soğuk 
g_ırı~ek sa.lahıyetini haizdi. Yemekle- bir şey dayanmıştı. Elimi alnıma gö
rıı;ıız~e h•!.e hazır bulunan hususi ko tüı:mek istedim; kalın, tehditkar bir 
mıserın musaadcsini almadan ne mek ses: 
tup yaza bilirdik, ne de okuyabi irdik. - Kımıldamayınız; yoksa derhaı 
Belki ecnebi bir lisanla konuşuruz tepelerim t dedi. 
diye, arkasında, daima bir tercüman v Gözlerimi açum; karanlıkta, yata
gezerdi, Bizi ziyaret• ıelenlerin hep- gımızın yanında iki gölge gördüm, 
si, gelişlerinde de, gidişlerinde de a- zevcem: 
raştırmaya tabi tutulurlardı. - Bizden ne istiyorsunuz? Dedi. 

Petrolumuz ve mumlarımız, her iki elmaslarımı istiyorsanız, küçük ma • 
günde bir, ölçülürdü. Bunu, ne mak- sanın üstünde, köşede duruyorlar. 
satla yaptıklarını anlıyamadığım için, Ayni ıes: 
bir gün, komisere, bu gibi maddeler _ Bu kadar ucuz kurtulacağınızı 
den bomba yapabilecek bilgimiz ol - mı zannediyorsunuz 1 Bize lizım o -
madığını söyledim. lan, sizler .. Aristokratlarsımz. Oyu -

Kızardı ve: nu kaybettiniz, evi sardUt. Biz, Sivas 
- Böyle şey düşünmiyoruz. Dedi. topol Sovyetini temsil ediyoruz. Ra • 

Sovyeti temin etmek istiyorum; Türk hat durmanızı ta.siye ederim 
gemilerine işaret vermenizden korku 1 Arkası var\ 
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EKONOMiK KRONiK 

İtalya Petrolsuz mu Kalacak? 
lskenderiyeden gelen bir telgraf 

ltalyanın elinde bugün ancak 6 hafta 
yetebilecek kadar petrol bulunduğu
nu bildiriyordu. Çok geçmede=1 ltal
yanların Birleşik Amerikadan S mil
yon fıçı petrol almak için müzakerele
re giriştikleri haber verildi. 

Petrol bugünkü modern ha~bin can 
damarı ve kanı olduğundan ltalyan
lar zecri tebriler karşısında evvela 
bu maddeyi aramağa başlamışlardır. 
Çünkü Cenevrede 18 ler komitesi, 
Kanada murahhasının teklifi ve Bü
yük B::itanya, Fransanın da müzahe
reti ile petrol ve bundan çıkan mad
deler, kömür, çelik ve dökme üzerine 
ambargo konulmasına karar vermiş
tir. 

Bu takdirde ltalya, kendisine lazım 
olan petrolü. yalnız Amerikadan te
darik edebilecek demektir. Çünkü 
Uluslar Kurumuna dahil olmayan 
devletler arasında ltalyaya petrol ve
rebilecek vaziyette olan yalnız bura
sı vardır. 

Fakat İngilteredeki petrol tröstleri 
nin direktörleri bu hususta henüz bir 
karar almamışlardır. Zecri tedbirlerin 
tatbikına başlamazdan evvel İtalyava 
petrol sevketmek için acele edilmek
tedir. Yalnız bunun parasının nasıl 
istihsal edileceği meselesi vardır. ltal
yanlar, Ingiltereye mal ihraç edemi
v ecekleri için. karşılığının takas tariki 
le ödenmesine imkan yoktur. Zaten 
şimdiye kadar takas tarikile satı1mı
yan petrollerin mukabili de Bloke kal 
mıstır. 

Fakat Ingilterede yine İtalyaya 
petrol gönderilmesi için bi: cereyan 
vardır. GeçenlClfde Loid Corc Ingiliz 
parlamentosunda bütün bu tedbirlere 
rağmen Ingiltereden Italyaya petrol 
ihracına devam edip edilmiyeceğini 
sormuş ve hükGmetin mümessilinden 
şu cevabı almıştır: 

"- İtalya eğer diğer devletlerle, 
avni ticaret mukavelelerini yapabilir 
ve istediğini oradan temin ederse ni
çin biz ltalyadaki piyasalarımızı ka
pavalım? .. .'' 

Pakat mademki zecri tedbirler bir 
k i: ldür. 

Ve buna, Ingiltere, başta olmak 
üzere bütün Cenevre üyeleri kara~ 
vermişlerdir, o halde petrol de dahil 
olmak üzere bütün tesbit edilen mad
deler üzerine ambargo konulması ta-

zımdır. Yoksa yarın da pekala Roman 
ya meydana çıkıp: 

- İtalya, eğe: diğer devletlerle an
la§ır ve istediğini oralardan temin e
derse, niçin biz Italyaya petrol ihra
cına devam etmiyelim? diyebilir. 

lşte zecri tedbirlerin püf noktası 
buradadır. Unutmamak lazımdır ki, 
eğer İtalya, şu veyahut bu devletle 
ticarete girişmiş ve oradan mal çek
meğe başlamışsa bunda evvela kendi
sinin hususi menfaatleri hakimdir. in 
giltereden getirilecek petrol, daha 
doğrusu Ingiliz markalı petrol Italya
nın burnunun dibindedir. Akdenize 
"Pipe - Line" lerle, yani borularla a
kan petrol, Süveyşin tam üstünü su
lamaktadır. Buradan Erit eye nakli
yat, Brendiziden yapılacak nakliyat -
tan daha kolay ve daha ucuzdur. Ame 
:ikadan alınacak petrolün ise, Alman
ya tarikiyle ve Avusturya yolile ltal
yaya nakli mevzuu bahistir. Mesafe
nin uzunluğunu bir tarafa bıraksak 
bile kara ?aklivatı ise, deniz nakliya
tından daıma dört nıicıli pahalıdır. 

İtalyanın petrol ihtivacma bir ba • 
kalım: İtalya he: sene 500,000 ton 
benzin ve petrol sarfetmektedir. Harp 
zamanında bunun üç dö·t misli art
mıs olacağına şüphe yoktur. 

Şimdiki halde ltalyaya en çok ih
racat yapan memleket Romanyadır. 
Italyan ithalatının yüzde 39 unu Ro
manya, yüzde 26 sını, Sovyet Rusva, 
yüzde 15 ini Birleşik Amerika, yüz
de 10 unu lran, yüzde 10 unu da di
ğer devletler temin etmektedir. 
Eğer diğer devletlerle beraber, Ro

manya, Rusya, ihracatlarını durdura
cak olurlarsa, İtalya kendisine lazım 
ı:ı;elen petrolü diğer yerlerden bulabi· 
lir.Fakıı.t bu takdirde petrol k"ndisine 
çok pahalıya mal olur. Cünkü zaten 
birçok gemiler, Süveyş kanalının ge
cis ücretlrri yükseldiğinden dolayı 
Kap tarikile seyahat etmekte ve tabi
atile fazla mahrukat yakmaktadırla:r. 

Bu da Amerikadaki petrol ücretle
rini ~ok yükseltmiştir. Bu şerait altın
da, ltalya kendisine tazım olan petro
lü tedarik etmek icin bütcesinden ka
barık bir yekun, İtalva Bankasından 
da fazlaca altın ayırmak mecburiye
tindedir. 
Eğer zecri tedbirler sıkı tatbik edi

lirse... • 
Mümtaz FAiK 

EKONOM 
HABERLER 11 

Bulgaristan da 
BULGARISTANIN BORÇLA • 

·-----·--------- RI - Londrada Bulgar hükumeti 
Yunanistanda mümessillerile, Ingiliz, Fransız, Hol

YUNAN ŞARAPLARI - Yunan 
Maliye nazırı tarafından parlamento 
komisyonuna verilen kanun kuvveti
ni haiz bir kararname projesile Tri
yesteden transit giden Yunan şarap
larının orada bir kontrole tabi tutul
ması istenmektedir. 

Bu projenin tsbabı mucibesinde 
Triyeste tarikile gönderilen Yunan 
§araplarının limanda tağşiş edildik -
ten sonra Yunan şarabı olduklarını 
tasdik eden menşe şahadetnameleri 
ile diğer memleketlere gönderildi!,. -
]eri ve bu şekilde Avrupaya sevkedi
len malların Yunan şaraplarının pi
yasalardaki durumunu bozduğu e· 
hemmiyetle kaydolunmaktadır. 

Bu vaziyete mani olunması için de 
Triyestedeki Yunan konsolosluğunun 
yanında hükumete ait bir kimya labo
ratuvarı ihdası tekUf edilmektedir. 

Bu kimyahane Triyesteye gelen ve 
başka ülk::lere gönderilecek olan Yu
nan şaraplarının tahlilini yaparak sa
fiyet ve menşe şahadetnamelerini ver
mekle mükellef tutulacaktır. 

landalı, Isviçreli hamillerin mümes
silleri arasında gerek harpten evvel 
ve gerek harpten sonra yapılan istik
razlar etrafında müzakereler başla
mıştır. 

Müzakerenin mevzuu şudur: Bul
gar hükumeti, borçlarının senelik 
taksitinin tamamını bütçesine koy
mak, ve bu istikrazları Uluslar Ku
rumunun müzaheretiyle yaptığı için, 
her sene kurumun komiserliğine, 
vadesi gelecek faizlerin yüzde 67 ,5 
unu teslim etmek, ve geri kalan yüz
de 32,5 unu Bulgar Milli Bankasına 
leva olarak yatırmak mecburiyetinde 
idi. 

Halbuki Bulgaristan, birçok ziraat 
memleketleri gibi zirai ma11arma 
mahreç bulamamaktadır. Bunun içi:ı 
arsıulusal mübadelenin tekrar can.
lanması lazımdır. Bugünkü vaziyet
te, levayı, borç faizi olarak kabul et
menin imkanı görülememiştir. Çünkü 
hamiller bu dövizi kullanamıyacakla· 
rını ileri sürmektedirler. !~te Lon
drada yapılan müzakereler bu mevzu 
etrafında cereyan etmektedir. 

No.172 : 1 

KIRMIZI VE SiYAH 
Bir gün aşıkı ona: 
- Sizden bir lutuf diliyeceğim, 

dedi: Çocuğunuzu Verrieres'de bir 
sütneye verin, madame de Renal 
sütneyi göz altında bulundurur. 

Mathilde: 
- Bu söylediğiniz çok ağır bir 

şey... diyip sapsarı kesildi. 
Julien hulyasından silkindi ve kızı 

)tollan arasında sıkarak: 
- Hakkın var, dedi, suçum çok 

büyük, beni affet... . 
Mathilde'in gözyaşlarını kurula

dıktan sonra yine o fikre döndü ama 
bu sefer işi ustalıkla ilerletmek iste· 
di. Konuşmaya hüzünlü bir felsefe 
bav ası vermi~ ti. Kendisi için az za
man sonra kapanıverecek olan istik
balden bahsediyordu: 

- Siz de kabul etmelisiniz ki bü
yük aşklar hayatta birer düşkeden 
(arızadan) başka bir §ey değildir, 

ancak bu düşkeye yalnız üstün ruh
larda tesadüf olunur... Benim oğlu
mun ölümü, ailenizin gururu namı
na, elbette hayırlı bir şey olur; böy
le olacağını emir kulları pek iyi an
ltr. Bir felaket, Lir ayıp diye doğa-

STENDHAL 
cak o çocuğun dünyada nasibi ba
klmsrzlık, hor görülmek olacaktır ••• 
Ne zaman olacağını tayin etmek is
temem, fakat o günün geleceğini 
düşünmeğe cesaret edebiliyorum: 
bir gün gelecek, siz benim son nasi
hatlerimi dinleyip marquis de Croi
senois'ya varacaksınız. 

- Ne, böyle lekelendikten sonra 
mı? 

- Sizinki gibi bir ad leke tutamaz. 
Siz dul kalmış bir kadın, bir delinin 
dulu sayılırsınız, işte o kadar. Hatta 
daha ileri gidebilirim: benim suçum, 
para için işlenmiş bir suç olmadığın
dan, haysiyete uygun değildir dene
mez. Belki o devirde filosof bir ka
nun vazıı çıkar da çağdaşlarının pe
şinhükümlerini yenip idam cezasını 
kaldırır. Oyle bir cereyan olursa dost 
bir ağız beni misal gösterip: "işte, 
Mademoiselle de La Molc'un ilk ko
cası, gerçi bir deli idi ama kötü bir 
adam, bir alçak değildi. Onun kafa
sını kesmek manasız bir iş oldu" di
yebilirler ... O zaman benim hatıram 
hiç de leke gibi görülmez; ama bu
nun için daha biraz vakit geçmeli ... 

Memlekette 
Tütün 

Mahsulleri 
Muhtelif mıntakalarda 
bu sene ne kadar mah· 
sul tahmin ediliyor? 

Son alınan haberlere göre Trak
yada mahsul normaldir. Eğer 
yağmurlar devam etse idi mahsu. 
lün bu sene geçen seneye nazaran 
% 25 - 30 kadar yüksek olacağı 
tahmin ediliyordu. Fakat kuraklık 
bütün bu tahminleri boşa çıkarmış -
tır. Kuraklıktan en ziyade Kocaeli 
havzası müteessir olmuıtur. 

lzmir mahsulünün geçen &ene. 
kinden % 35 eksik olacağı tahmin 
edilmektedir. Son yağmurlar vazi. 
yüeti oldukça düzeltıniıtir. Hasta. 
!ıklar çok ehemmiyetsizdir. 

Samsunda 
Son iki aydır yağan mütemadi 

yağmurlar Ağustos ayına kadar 10 
santi~~t-~e~en fazla büyüyememit 
o_lan. t'!tunu çok çabuk inkişaf et
tır~ıştır. Yapraklar şimdiden kırıl. 
maga b14lamıştır. Kalite itibarile 
geçen senekinden çok daha yÜksek 
olan mahsul geçen senekinden 
3 25 - 30 miktarında daha az
dır. 

Safrada mahsul geçen senekin. 
den % 25 - 30 daha azdır. Kurak. 
Irk Çarşambayı müteessir etmemit
tir. Çünkü mahsul sulanınıştır. Bu _ 
radan bu sene 200,000 kilodan faz 
I~ tütün alınacağı ümit edilmekte. 
dır. 

Hasköy ve Maden tarafları ku • 
raklıktan oldukça müteessir. olmu§ 
lardır. Tarlalara ekilen tütün hep 
ıulannuıtır. 

Trabzonda 
Umumiyet itibariyle tütünün gö

rünüşü iyidir. Yapraklar toplan.. 
mıştır. Trabzonda vasati olarak 
kök başına 7 yaprak, Polathanede 
9 yaprak, Muğlada 10 yaprak ve 
Artvinde 18 yaprıı.k saytlmaktadır. 
Havaların giditi yaprakların kuru
maaına yardım etmiştir. 

Kırılan yaprakların rengi açık 
kırmızıya yakındır, halbuki daha 
ıonra toplananların rengi kırmızı 
ve koyu kırmızıdır. 

Mahsul miktan 
Maliaulü_n_ao_n~-ali: 1r edilen Ili:- 1 

tan aıağıdaki .netioeyi vemıi~tir. 
Şehirler Kilo 
Edirne 1.290.000 
İzmit 1.960.000 
Buna 2.300.000 
İzmir 6.100.000 
Manisa 4.000.000 
Muğla 2.100.000 
Aydın 1.055.000 
Bitliı 300.000 

Izmir havzasında 
Kuş Adasında mahsulün 750.000 

kiloyu bulacağı tahmin ediliyor. 
Sökede 170.000, Selçukta 130.000, 
Fuçada 260.000, Menemende 
280 000, Kemalpaşada 1 75.000, 
ve Burnovada S0.000 kilo. 

Odemişte: Burada yeni mahsu. 
lün 3.200.000 kilodan aşağı düımi
yeceği hesap edilmektedir. 

Balıkesirde: Mahsul vasattır, ran 
dıman % 20 - 27 yi bulmaktadır. 

Manisada: 11.211 zürra 11.622 
hektar arazi ekmiştir. Mahsulün 
4.350.000 kiloyu bulacağı ümit e
dilmektedir. 
Aydında: Vilayetten 30 - 35 

bin, Cineden 100.000 ve Denizliden 
150.000 kilo alınacağı tahmin edi -
liyor. 
Muğlada: Bu senenin mahsulü

nün 1.200.000 kiloyu bulduğu he-

Sizin kibarlar alemindeki mevkiiniz, 
servetiniz, musaadenizle söyliyeyim, 
dchanız, sizinle evlendikten sonra M. 
de Croisenois'ya. kendi kendine yeti
şemiyeceği büyük bir işin başına ge
çirebilir. Onun asaleti, kahramanlığı 
var ama o kadar; bu meziyetler, 1729 
da bir kimsenin kusursuz bir insan sa. 
yılmasına yeterdi ama aradan bir asır 
geçti, artık zamana uygun görülmü
yor ve insana boş yere koltuk kabart
maktan başka bir işe yaramıyor. Fran· 
sız gençlerinin başına geçebilmek 
için daha başka şeyler lazım. 

"Siz, kocanızı iteceğiniz politik par
tiye yaradılışınızdaki metanet ve gi
rişgenlikle çok hizmet edebilirsiniz. 
Siz duohcsse de Chevreuse. duchesse 
de Longueville gibi bir kadın olabi
lirsiniz ... Fakat o zaman, benim ca
nım efendim, içinizde şimdi yanan 
göksel ateş biraz soğumuş olur. 

Km hazırlamak için daha bir çok 
cümleler sıraladıktan sonra ilave etti: 

- Şunu da söylememe müsaade 
buyurunuz: on beş yıl1 sonra siz, ba
na gönül vermiş olmanızı bir delilik, 
belki affolunabilir bir delilik,. herhal
de bir delilik sayacaksınız ... 

Birdenbire durdu ve hulyalı bir hal 
aldı. Aklına yine, Mathilde'in pek 
ağırına giden fikir geldi: "On beş yıl 
sonra madame de Rcnal benim oğlu
mu taparcasına sever, halbuki siz onu 
unutmuş olursunuz.'' 

BORSA VE PiYASA Tuz ihracatı 
Gittikçe 
Fazlalaşıyor 
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PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Frangı 
20 Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ı;ilin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 

Yen 
İsveç kuronu 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

Ahı 

617,-
124,-
165.-
177,-
81.-
23.-

815.-
82.-

92.-
22,-
32,-

23.-
24.-
14.-

22.-
52.-

33,-
31.-

938,-
53.-

233,-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz lira~ı 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Penro 
Ley 
Dınar 
Yen 
Cernovetı 
İsveç kuronu • 

ESHAM 

latıt 

620,-
126,-
168,-
177,-
82.-
24.-

818.-
84.-
94.-
23,-
34,-
24.-
25.-
15.-
23.-
54.-
35,-
32.-

939.-
53,50 

235,-

Kapan11 

12,06 
619,50 

0.79,46 
9,78,90 
4,70.25 
2.44,32 

63.83,10 
117,-

19,19,84 
4.24.82 
J.97,47 
4.21.-
4 ~l.40 

63.77,55 
34.96,33 

2.78.30 
10.98 

3,13,-

!ı; Bankası Mü- 92.-
" N. 9.60 
,. ,. H. 9,70 
Anadolu 3 60 25,35 

" 3 100 41,50 
Sirketihayriye ıs.-
Tramvay 22,50 
Bomonti - Nektar 8,25 
Terl-os 14,75 
Reji 2,17,-
Aslan Çimento 8,90 
Merkez Bankası 62,50 
Osmanlı Bankası 22,50 
Telefon 9,-
İttihat Değirmencilik 10 75 
Şark Merkez Eczanesi 4.-

T AH V i LA T 

Rıhtım 
Anadolu I ve il kupon kesik 

10,-
42,65 
43,-
45,30 

,. III 
Anadolu mümessil 

ıap edilmektedir. Tütün bu . vila. 
yette 3.091 hektar ve Ahiköyde 
1.201 hektar üzerine ekilmiıtir. 

Samsun ve Balrada: Samsunun 
mahsulünün 1.200.000 kiloyu ve 
Bafranınki 1.500.000 kiloyu buldu
ğu zannediliyor. Sinopdan 300.000 
kilo ve Çar~ambadan da bir o ka
dar mahsul alınacağı ümit edili. 
yor. 

Bitliste: Tütün 1921 dönüm Üze
rine ekilmiştir. 192.000 kilo alına
cağı zannediliyor. 

Malatyada: Etrafındaki kasaba. 
larınki ile beraber buranın mahsu· 
lü aşağı yukarı 320.000 kiloyu bul
maktadw. 
Fransız rejiainin aon zamanlar. 

da açtığı münakasa nihayetlen
miıtir. Fransız rejisi Buraadan 
20.000 kilo, Hendek ve Düzceden 
40.000 kilo, Safradan 20.000 kilo, 
lzmirden 20.000 kilo tütün almıı
tır. 

Mahsul veren bütün havzaların 
mahsullerinin 1934 senesi alımı 
bitmiıtir. 

Bölüm XL 
iÇ RAHATI 

Ben o vakitler bir çılgın ol
duğum içindir ki bugün akıllı 
usluyum. Ancak bir lalzada o· 
lup biteni görebilen ey filosof, 
ne kadar da kısa görüşlüsün! 
Senin gözün, ihtirasların ic;in 
için İlilemesini takip edemez. 

Mme GOETHE 

Juiien, Mathilde ile böyle uzun 
uzun konuşurken kendisini gelip sor
guya çağırdılar, sonra da müdafaayı 
üzerine alan avukatla görüşmesi la
zım geldi. Gamsızlık V~.Jfth ta"tlı hul
yalarla ge~irdiği hafinın tamamile 
nahoş olan anları işte yalnız o anlar
dı. 

Hükümene de, avukata da: 
- Bu iş bir öldürme arzusu. hem 

de tasarhyarak öldürme arzusu var, 
dedi. 

Sonra gülümsiyerek ilave etti: 
- Ne yapalım, baylar, talihinize 

küsün; bu işte sizin için yapılacak 
büyük bir şey kalmıyor. 

O iki adamın elinden yakasını kur
tarabildikten sonra kendi kendine: 
"Doğrusu ben onların ikisinden de 
daha yürekli imişim, hiç şüphesiz da
ha yürekli l dedi. Onların felaketlerin 
en büyüğü, tüyle: ürpertici şeylerin 
başlıı:ası diye baktığı bu sonu kanlı 
karşılaşma, benim gözümde ancak 
günü geline~ ciddiyetle uğraşılmağa 
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ZAHiRE BORSASI 

İstanbul Tecim ve Zahire Borsasın 
da dün muamele gören maddeler şun
lardır: 

Japonyaya ve Belçikaya e
hemmiyetli miktarda tuı 

ihracına başlandı 
İnhisarlar idaresi iki yıldanberİ d 

ülkelerde y·aptığı propagandalar ne~ 
cesinde bu yıl Japonyaya 4000 ~ 
Belçikaya da 2500 ton tuz satmışt ' 
Memleket içindeki satışlarda tuı il" 
cuzladıktan sonra hayli artmıştır. 

Maddeler Saıı, 
J(r. P. mlk ıarı 

5 30 12 Toa ARPA [Temlik çuvallı 
.. Dökme 

BUÖDA Y [~~~uşat 
Mah16t 
Ekstra 

~ ~)10 Ton 

ÇAVDAR [ --
MISIR 

AFYON 

NOHUT 

DAR/ 

F/NDIK 

TiFTiK 

[
Beyaz ÇU\'allı 
Sarı ,ı 

ı.epek 

Razmol 
Yulaf 
l.uşy mi 
l:eten horu • 

[
ince 
l.aba 

1
- lspanva 

ıc.aı burıanmıf 
_::'\aturıl 

[
Rey az 
Sarı 

Susam 

ı-Jç tombul 

l iÇ Sİ\ rl 
_ Kabuklu 

-oııat 
Ana mal 
Çengclll 
Deri 
Kaba 
Sarı 

3 - 5600 )(J. 

16• - 1015 çu. 

49 2• 9280 (.). 

YAPAK .. " T.ah Jk - - -
[

Auadolu kırkım - 47 14692Kl 

Trakya J.:ırkım - - -
., ,; Tabak - - -

Yün Si' 20 6201 .ll, 
BEYAZ ı-Tam ya~lı 
PEYNiR Yarım yatlı 

_Ya~sız 

KAŞAR rYa~lı 
PEYNiRi _Yağsız; 

ZEYTiN ı ncl yeme~llk: 33 30 IOU2 Ki. 
[

Ekstra - - -

YAÖJ ! ncl yemekltk 32 - 19768 ,. 
Sabunluk - - -

NEBATI Haşhaş " - -rAy çlçeli tasfiye - -

'""' Rnratı\" .. - -

UN 

_ Bezir Plşm ş - -

[

t:kstra ekstra 72k.- -
Ekstra :'2k.- -
lfüıncl yumu.72k.- -
Birinci ~ert - -

Sivas - Erzurum istikraz 
tahvilleri 

Sivas - Erzurum hattı için hüku
metin yaptığı dahili istik:azın ikinci 
tertip tahvilleri de basılmış ve Anka

radan Merkez Bankası İstanbul şube
sine gönderilmiştir. Tahviller bu ayın 

18 inde satışa çıkarılacaktır. 

Yağ fiyatları yükseliyor 
Son günlerde yağ fiyatları yüksel

meğe başlamıştır. Trabzon yağla:mın 
toptan fiyatı 50 kuruştan 65 - 70 ku
ruşa, perakende fiyatları da 60 kuruş 
tan 7 5 - 80 kuruşa çıkmıştır. Beyoğ
lunda bazı dükkanlarda 90 kuruşa ka 

dar satış yapılmaktadır. Karışık yağ
lar 55 • 60 kuruştan muamele görmek 
tedir. Trakyada en iyisi 65 kuruşa sa 

tılan tuzsuz tereyağlar burada 100 • 

120 kuruştur. 

değer bir iş ... " 
Julien }tendi kendine işi felsefeye 

dökerek: "Ben daha büyük bir fela
ket tattım da ondan, dedi. Stras
bourg'a ilk gidişimde, Mathilde'in be
ni bırakıp unuttuğunu sandığım gün
lerde, duyduğum ıstırap daha büyük
tü... Bugün hiç aldırış etmeden kar
şıladığım bu tam samimiyeti de. ı bir 
zamanla: o kadar ateşle istemiş ol
mam da ne garip!.. Doğrusu bugün 
o kız benim yalnızlığımı paylaştığı 
anlar değil, yapayalnız kaldığım an
lar daha bahtiyarım. 

Kaideye ve formalitelere pek bağ
lı bir adam olan avuk;ıt onu deli sa
nıyordu ve halkın büyük bir kısmı ile 
beraber, ona ateş ettiren sakin kıs
kançlık olduğuna kaniğdi. Bir gün 
Julien'e, bu iddianın doğ:u da olsa, 
yanhş da olsa, müdafaaya çok yarı
yabileceğini J ulien'e çıtlattr. Fakat 
suçlu o anda ateşli ve işi kesip atan 
hir adam oluverdi. Çileden çıkmış gi
bi bağırarak: 

- Canınızı severseniz, monsi
eur, bir daha bu yalanı ağzınıza al
mağa kalkmayın. 

İhtiyatlı avukat bir an öldürülmek 
korkusu geçirdi ve sustu. 

Talihin hükmünü bildirecek an 
sü:atle yaklaştığı için müdafaasını ha
zırhyordu. Besançon'da ve bütün il
de herkes hep bu ünlü davadan bah
sediyordu. Julien'in bundan haberi 

Haziran, EylCıl aylarında geçen s;ı 
nenin ayni aylarına nisbetle yüzde • 
fazlalık vardır. İdare Çamaltı tuı~a iıt 
sından azami istifadeyi temin ıÇ 
yamakta olpduğu ıslahata geniş sil" 
rette devam etmektedir. t" 

Tuzlanın ovadan gelen sulara le• t• 
şı uhafazası için etrafında beş ıııe • 
re genişliğinde ve 8 kilometre uıu1ıı luğunda muntazam bir kanal yapı • 
mıştır. • ·~I 

Bundan başka dört memur evı, 1 

işçi koğuşu, iki işçi hangarı inş~ ~ 
dilmiştir. İdare buradaki diğer ıbt~ 
yaçları da tamamlamak için bir gaı;, 
no, bir lokanta, beş dükkan ve tuz 
methalinde iki karakol binası da yal"' 
tırmıştır. 

Tuzladaki dekovil hattı denize 0 • 

tuz metre uzatılmak suretile tevsi t' 
dilmiştir. 

Bunlardan başka Tuzladan on d~rt 
kilometre mesafede bulunan Çiğli~~ 
tasyonuna yeni dekovil hattı yapıl_ıw~ 
ve tuzla ile deniz arasındaki naklıY~, 
tı temin için bir de hava hattı tefi 
edilmiştir. . 

İdare diğer bütün tuzladaki ist°'; 
salatı fazla1astırmak, temiz ve nefİ 
bir tuz elde etmek maksadile her tuı• 
lanın bulunduğu coğrafi mevkie gör• 
yeni tebahhür abdanları yaptınnış~ır; 
Hacı Bektaş, Kağızman ve Tepesi 
delik tuzlalarındaki yeni tüneller a• 
çılmı§tır. 

Al manyaya 
ihracatımız artıyor 

1935 senesinin ilk dokuz ayı z•,.. 
f ında Almanya ya olan ihracat tic•" 
retimiz geçen aenenin ayni aY.!:li, 
zarfındakine niabeten, ehemmİY 

ihraç edilen üzümün nıiktarf 
1935 senesinde 178.316 k~nt~ldd: 
1 79.226 kentale, kuru ıncır 
37.891 den 43.136 kentale çııaı;':S 
tır. Bundan ba,ka bu sene 44, 
kental kabukauz fındık, 3.150 ~İti 
tal ceviz, 1.524 badem ihraç edı • 
mi§tir. 18 

Ham pamuk ihracatımız t.7 j 
den 131.328 kentale, barsak 4;9 
den 1.648 kentale, balmumu 8 6" 
dan 1.604 kentale tütün 71.5 ı 
dan 73.215 kentale ve kitre 5.85 
den 16,858 kentale çılanıştıT. 

Bunlardan başka, bu dokuz a'f 
zarfında Almanya muhtelif pa%!~ 
larımızdan 19.877 kental yıııı. 
264.000 kental yulaf, 339.682 k~ 
ti buğday, 15.651.000 yuınu·di
-bu miktar 1934 te 3.373.000 1 1 
2.603 kentale arpa, 1.565 keıı:: .. 
Zeytinyağı ve 324.059 kental 
baklanmı, deri satın almıştır. • İıl 

Halılara gelince, 1935 sene•':ı6 
ilk dokuz ayı zarfında lranın 1 .,... 
kental ihracatına mukabil 224 Jıe 
tal halı gönderdik. f. '• 

f . T"" k ı• Dokuz Alman ı~a~ı ur 0 er 
müracaat ederek Turkıyeden 1 e• 
viz, noh~t, yumu~ta, ku~ ~as~J~rİ 
incir, fındık, ve ıpek dokun~u .,. 
satın almak istediklerini bildırıı'1 

lerdir. 

yoktu; kendisine bu gibi şeylerin söY' 
lenilmemesini rica etmişti. ndi 

O gün Fouquc ile Mathilde. ~e e1' 
sandıkları~a göre . um~t ,verebı~~c)e'" 
birtakım rıvayetlerı Julıe? e de soYiJ1' 
mek istemişti; fakat Julıen dalla 
kelimede onlar_ı susturup: rdıl" 

- Bırakın, ben hayalimde .kusiıitı 
ğum hayatı yaşıyayım, de.d~· er• 
bütün bu mızmızca endişelerınız. g1er 
çek hayattan aldığınız kfü;ük nabe;eııı 
hem beni az çok gücendiriy~r. · 58ıı 
de beni göğümden dü;ıürebıbr. İ1l beıı 
elinden nasıl gelirse öyle ölU~: ··ne· 
ancak kendi keyfimce ölümü du§Urıe? 
ceğim. Başakları ... onla:dan bant iıt'• 
Benim başkaları ile olan ilişik eÇoıc 
ani bir darbe ile kesiliver7cek· ıarıtı 
rica ederim, artık bana o ınsan . ile 
sözünü etmeyin; sorgu hükUınenı J1'la 
avukatı göriip o mendeburlar alaY 
bulaşıyo~um ya! bu kadarı yeter· -:-ııı 

İçinden: "Doğrusu, diyordu, .be~e" 
kaderim hulya kurarak ö]mek~ıŞ·50f1" 
nim gibi, ölümünden on beş gun aııııt 
ra unutulacağına emin, tanı:ıın ıcal• 
bir insan, yalancıktan göster~şe ]uf·' 
karsa doğrusu pek bönlük etrnıŞ 0 tf11İ 

"Hayatin tadını çıkarmak san• ate:· 
ancak hayatın sonunun bu k~~ğar ~rrıi§ 
]aştığını gördükten sonra o re 
olmam da haylı tuhaf ya I" 
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Son günlerini, kulenin taraça 1 [ A rkssı "8~ 
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Güneş, Süleymaniyeyi 4-0; Beşiktaş 
Yendi Tamşıvarı 

liJı D.:!_!•lüim atadyomunda, aoa 
lliJ~~ol1arak Güneı ve Süle,..._ 

3-1 

cııı~1 attılar. 
~-;' takana 935 - 936 lik ma
lef b. 1 k OJUnuna çıkarken maale
~knn ınaaa batı ulemaamın 
.... taL-. ,nan&z kalmq ft kılndİ 
~IUllll ıle değil, hemen hemen 
~ ~kımı, diyebileceiimiz bir 

F •icat b" .. ımç1-ma baıl.nuttır· tat.. utun bu menfi cephelere 
d-, sii' aenç. Günetliler dün aaha
t'-'alc •Ylnanıye takımına 4 sol a
ie Ilı lllaçı kendi lehlerine bitirme.. 

y 11•aff ak olmuılardır. 
alnız· k"d" llbede ' oyunun ten 1 ıne seç-

eeın.:i erel yazmadan seçemiye
'-'·· z ır nokta var. O da: Ha· 

l>ibalcü Sül • - ,. •· ııı.. "d eymanıy~uneı ma-
.,_,• are eden hakem Halit Ez,.ü. 
oqcı:• Süleynumiye lehine olarak 
~ .aertlepneaine müaaade et-
9'1 c1a.J•; bütün Günet oyuaculan, 
llıai lca kada, kimi omuzundan, kL 
-11.t b"1'.1aamdan, kimi dizinden 
~ o.l•rak yatakta yatmak mec-

J'etindedirler. 

iıl:..~aen, bu nevi maçlarda, cfaha 
'Po •ıa, hakemlerin konulması, 

.; lloktaaından elzemdir. 
~il aonra, SüleymaniJ'e- o-

~-- ~I d~. ç~I h~ •• ~1-·-q aoy e •iı tu cum e a a 
lllllzda çmlıyor: 

t6a b ~~er ben hakem olaaydım bü
~ •zaa OJUDculan cbprıya atar-

y 8QİJnü 
' f bir takımın kaptanı 
llett ~lene, o,-unun ne kadar 
~la ~~avullü oynandıjını aiz kı. 

~!•lcn.e, Y11mruk, diz, clinek oka
~ Çok vuruluyordu ki, ikinci dev
eıaı il ortalarına doiru Günet o,-un 
..ı ~an ikiai bunlara tahammül 
,._ eıaıyerek, aahadan çıkblar ve o-
a.. 1~ ba kıunından aonraamı Gü
dıı' ıler ancak dokuz kiti ile oyna-ar. 

On-. teknik cepheai tamami,.. 
Ciaeılilerin lehine idi. Top 

... t ~ ... h- ..... zhı iri 
lCeler Vcriyuclanb. 

ı.!:.llCi devrede, matlup olacak· 
......_ aezen Süleymani7e o,-uncula
.t. b" laYUrduklan tekmeler öaüa
~ ıle, taktiklerini bozmadan o
.. .... 11ladılar ve neticeyi tamami. 

..... bz.nd .... 
ili °'1-ııun ilk devresinde Süle,..._ 
): taknnı, kartıama çıkan bu J'ep 
l.ir ~akıma, ehemmiyet vermez 
d.._ VU: takındıyaa da, çok seçme 
'-t. bu •ıte hata ettiklerini anladı-

)a~iiııeı ınuhacimleri, ark aık, ai
t..: beyazlıların kaleaine ini,.or -
lai •e ~da her biri batlı batına 
'ıt .,_I tehlike olan vazi,.etler 7ara • 
.ı °" ~ı. Nitekim, 36 ıncı dakika
.. ~ <!uııeıin aai açılı Niyazi aüzel 
l.ir ~ ve yerinde çekilmit arkı 
.~ti· ilk solü kaydetti. 

IJıi :r111ci devre bittiii zaman her 
Jltti •lcnn da bu 1 - O neticeyi d• 
i"ei ';-emiıti. ikinci devrenin 7 
...:. alcikaamda, aantrafor Can
el.._ ~!eciye verilen bir ara paaın..._1 •atıf ade ederle; ikinci ıolü at-
~ llluvaffak oldu. 

..._,-711Tn11ıı, 21 inci dakikaamda aol 
~ evlıit - vole tüt ile, üçüncü 
ct.lcik:'en bunu takiben 23 üncü 
~ l"da aoliç Mehmet te dördün
~.10 u •tmaia muvaffak oldu-

~= aonraki kıaım, Süle:nna
~lc • 90ll ...t, kına delil ele 
ltçtj J'•Yici bir oyıın oynamaaiyle, 
te. 

1
•• nihayet Güneılil•r bütün 

... •ri . . 1 • _. d ili memnun, aevmıyen en -
~~ llleJUa eden bir netice alarak 

l •n •uzaffer çekildiler. 
ltaat~lcııralar ıu tekilde aaha7a çık

S l'dı: Güneı: 
'ltt~fa; Alaettin, Haaan; Celil, 
t..a ~ l11nail ; Niyazi, Hriato, C.n

~I elunet, Tevhit. 
ı.lecl eJ'ınaniye takımı: Necati; 

•t, Sabri; Recep, Bülent Ze-

Bayrak mera.imi .• 

ki; Mehmet Zeki, Muzaffer, Ali, 
Daniı, Ahmet. 

Beşiktaş-Tamşıvar 
Dün Betiktaf aaha11nda, tehri

mizde bulunan Tamtrvar takımı ile 
Betiktaı kartılattı. 

Betiktaı, bu oyunda ferden ve 
tak~ itibariyle, hamuna tefev
vük etti. Tamtrvarlılar dün umul
maz derecede aert oynadılar. Boy
lannın uzun ve c\Uaelerinin ağır 
olmaaı, zaman zaman bu sertlikle
ri ıöze çarptınyordu. 

Galataaaray takımı bunlardan 
ıol yememiıti. Fakat pnu kabul 
etmek lisımdır ki TamtJVann sol 
atmak kabiliyeti yoktur. Nitekim, 
dün ablan yeıine Tamtrvar solü 
de bir frikikten oldu. 

Galataaaray da, rol atamamııtı. 
Çünkü Galataaaray muhacimlerin
de de ıol atabilmek imkinı azdı. 

.. 

,,. 

•ir itala oar'llfll 

Halltuki -bu haalet Betiktaı muha
cimlerinde bulunduiu için, onlar 3 
aayı kaydetmeie muvaffak oldu
lar. 

Beıiktat forvet hattı, Şeref n 
Hakkının ıayretiyle mükemmel it
ledi. 

Muzaffer iae hqlı batına açık -
lan oynattı. Ancak aai ve aol açık
lar kendilerine birçok fıraat diiftü
iü halde bunlardan layıkıyla iati -
fade edemediler • 

Betiktaıın haf hattı, kuaunuz
du di,.ehiliris. Bilhaaaa Feyzi tama 
miyle vazifeaini yaptı. LUtfi ortada 
çok çalııtı ve birçok akınlan dur
durdu. Faruk bir parça ıeri kal
makla beraher, o da kendi itini 
ıördü. 

Bekler; Nuri ve Hüanü iyi idiler. 
Kendi mevkilerini dolduruyorlar -

dı. Mehmet Ali kalede, oldukça iyi 
idi fakat frikikten yedili solü bir 
parça daha dikkatli davransaydı 
yemi ye bilirdi. . 
Beıiıktaıhl.. lcıeınclilerine uyan b1r o

yun ıiatemini takip ettiler. Zaman 
zaman haıımlannın hava oyununa 
kapıldılarsa da çabuk kendilerini 
topladılar ve yine kendi ıiatemleri 
olan yerden oyun oynamaia baıla
dılar. 

Bu bakımdan yesane kuaurlan, 
bu, arada bir haıma oyununu kabul 
etmeleridir. Maçın diier k11ımla!'1 
çok iyi olmut ve Betiktaf haklı bır 
zafer kazanmıttır. 

Na.ıl oyrtaclılar? 
Birinci devrede, Betiktat takımı, 

faik bir oyun oynamaaına raimen, 
haftayımı ancak 2 - 1 bitirebildi. 

Gollerin birinciai: Sekizinci da -
kikada, Şeref 18 pas dahilinde ve 
demarke bir vaziyette bulunmaam
dan iatif ade ederek, arkı bir ıüt 
çekti. Top kale direiine çarparak 
seri ıelirken, Muzaffer bir plase 
ile fOlü attı. 

lkinciai: Hakkının, TamfJY•r 
miidafaaaınm bir becerikaisliiia -
den istifade etmeeiyle kaydedildi. 

Hemen bu golü müteakıp, Beıik
tat aleyhine bir frikik verildi. Şü
tün çok ıüzel olmasından ve Meh
met Alinin topu ıörememeainden 
dolayı ıniaafirlerimiz bir aayı ka
zandılar ve devre 2 - 1 salebemiz 
ile bitti. 

ikinci devre; Romenlerin aert 
oynamaaı yiizünden oyun zevkıiz
leıti. Bu arada haftayımın ortalan
na doiru aa,l açık Eıref çaprast •bir 
vaziyette topu ortaladı ve kalecL 
nin yerinde bulunmamaaı yiizün -
den üçüncü ıolünü aoktu. 

Devrenin aonuna kadar, bu ne -
tice deiitmedi ve Betiktaı takımı 
..bayı 3 - 1 salip olarak terketti. 

S. G. S. 

Eyüp· Beykoz 
Dün Taksim atadyomunda, Gü -

net - Süleymaniye maçından ev -
vel Beykozla - Eyiip kal'fılattılar. 
Her iki ekip fÖyle tetekkül etmiıti: 

Beykoz: Kandilli; Mehmet, Ba -
hadir; C.hit, Sait, Tursut; lhaan, 
Kemal, Şehap, M,,aatafa, Namık. 

Eyüp: Halit; Alaettin, Seyfi; Re
fet, Cihat, Zekai; Haydar, Şükrü. 
Abdut, Neıet, Mehmet. 

Hakem: izzet Muhittin A.pak. 
Eyiip muhacimleri düdükle be

raber, ı.,ri ve iaabetli paalar ile, 
Beykoz kalesini aıkııtırmaia bat -
ladılar. Bu hakimiyet bir çeJl'ek 
kadar sürdükten aonra oyun müte
vazin bir tekil aldı. Sanaiyahlılar 
da aolcenahlar ile rakip ılefanıını 
müteaddit defalar ziyaret ettiler. 

Yirminci dakikada Beykoz a ley
hine verilen penaltı, topun direğe 
çarpmaaiyle neticetiz kaldı. Bunu 
müteakıp her iki taraf ta mühim 
birer ıol fınatı kaçırarak ilk dev
ı .. yi aayıaız b.lirdiler. 

ikinci devre mütevazin bir tarz
rla bqladı. E,.üplüler biribıı le~iyle 
İy• anlatryorlaT fakat ter.rüb!:leri
nin azlıiı yüzünden bu anla fiil& tarı 
aem•re vermi,.or. 

1 7 inci dakikada, Eyüplüler aai 
açıklarının aJaiı ile ilk ve aon ıol
lerini atmaia muvaffak oldular ... 

Arbk luıftıa.taun bitme.ine az ka
Ja Beykozlular aiır baımağa bat
ladılar. 

Bitme düdüiüne dürt dakika ka
la, Beykoz aolaçıtr Nu.111'. kaleci -
nin tutup ta elinden kaçn-dığr topu 
ailı ra takarak ıalibiyet itemin et
ti. 

Dün Of'llJ• Jinai ilci kiti içinde 
e" ivi o~an Eyübin sen-; kAleci
ai idi. 

Beylerbeyi • 
Sümer Spor 

ikinci küme lik maçlan ıçın, 
BeylerbeJ'i ve Sümenpor karplat-

N:=:=:=:::::=:::=;::==========:=:===========================7 
Ulustan 
Atafürk'e 

.. 

Suikast teşebbüsü· 
nii tel'in heyecanı .. -suruyor 

Galata, 28 A. A . - Kutsal varlı
ğınıza kartı uzanmak istenen hain 
elleri tel'in etmek ve ıahsınıza ölçül
mez bağlılıklannı göstermek için bu 
gün Galata sinavisinde toplanarak 
can ve gönülden sağlığınıza bütün 
Türk musevileri dua ettiler. Ömrü
nüz çok olsun. Var olunuz pek sev
gili büyük önderimiz - Miting na
mına avukat Marko Nabum. 

Galata, 28 A. A. - Bugün tapın
calarında toplanan Türk bıristiyanla
rı Türk ulusunu esirlikten, kendileri
ni de znnmıhk ve reayalık gibi ya
bancılık damgası altında yaıaınRtan 
kurtarmıı olan büyük önderimize el 
uzatanları dinmez acılarla lanetleye
rek yüreklerinde bcaledikleri en ~Ü: 
yük aevgilerini ve sağlık dileklerını 
yükıek katınıza aunmaya beyec~nl~ 
verdikleri kararı saygılarımızla ıletı
rim. - Galata Panaiya kiliaeainde 
müstakil Türk ortodokalar kilisesi 
genel sekreteri Triandafiloa Yıldırım . 

Erbaa, 28 A. A. - Sana yapıl
mak istenen yağınçdan ötürü Erbaa 
halkı bugün yaptığı cenel mitingde 
alçaklara kartı kin ve nefretini dök
müı, yüce önderine derin bağhlık ve 
saygılarını sunmuıtur. - Miting ku
rulu adına Yavuz. 

Burdur, 28 A. A, - Küçük vücu
dumuz fakat çelikten daha sağlam 
kalbimizle temiz vücudunuza ıiper 
olacağız. Bayramınızı kutlula~'. _ ell~
rini öperiz. - İnönü okulu ogretı
cileri namına Özdemir. 

İstanbul 28 A. A. - Bugün Ye.: 
dikule Tü;k-Ermeni hastanemizdeki 
500 den fazla mevcudu, heyeti ida
re üyeleri, hekimleri ve hemtirelerle 
memurlarının ittirakleri ile hastane
miz kilisesinde bu yolda bir tükran 
duası Büyük Onderimizin kanatlan 
altındaJiürümeğe ant içtiğimizi iti
ten ey lu Tanrı, sen acıvgili Atatür-
kümüze uzanan hain elleri kırar, ona 
tükenmez ömürler ver. Onun yara
tıcı başı ile yapıcı ve kudretli pazu
larının kuvvetini arttır. Gölgesini ü
zerimizden eksik etme ve hepimizi 
izinin ardından yürüt. Kurbanlarmu
zı ve onuıı için yaptıiımız dualarla 
bütün iyi dileklerimbi kabul eyi• ,, 
dilekleri ile törene nihayet verildiği
ni sunarız. - Y edikule Türk - Er
meni haataneıi idare heyeti namına 
bajkan Dr. Peatimbakı. 

Ankara, 28 A. A. - Yana bakan 
kötü ca•. necip Türk uluaunun yü
reğine saplanmrt zehirli bir hançer: 
dir. Bütün varlığımız çok kıymetli 
varlığınıza sarsılmaz bir siperdir . 
Devrim yolunda sana uzanacak her 
ele ve kımıldanıp kar'ı en öndeyiz. 
Yapam Ulu Onderimız. - Ankara 
muıevi topluluğu baıkanı Yascf Bo
nomo. 

Kadıköy, 23 A. A. - Türk adının 
namusunu lekeliyen ve sana el uza
tan alçakların, kutsal hayatına sui
kaste cesaret edenlerin kafasını Türk 
gençliği azimle ezer ve ona linet e
der. Ulu atamızın esenliğine dua ede
riz. Yıllarca uluaun batında olman 
için hepimizin hayatı feda. - Kadı
köy Şifa No: 16 LGtfiye Yurtsever. 

Pehlwanköy, 28 A. A. - Pehli
vanköy kamun balkı derin saygılar
la sağlıl-;ar diler. - Pehlivanköy. 

tılar. Ve neticede Beylerbeyi 4-0 
salip ıeldi. 

lstanbulspor • 
Anadolu 
Kadıköyiinde birinci küme maç

larının birincisi, latanbulapor ile 
Anadolu araaında oynar.d•. Her ikL 
si de ıenç elemanlardan terekküp 
eden bu takımlar çok zevkli bir o
yun oynıyaHk, 1 - 1 berabere 
kaldılar. 

Anado1u,ıun ald•iı bu netice, çok 
iyi olup kendi lehine kaydedilecek 
ikinci iyı nottur. 

Fenerbahçe • 
Topkapı 

ikinci maç, Fenenahçe ile, Top
kapı araıında oyn•nmıttır. 
f~liler, bu -ça pek .. 

bemmİyet verclilderi için, kadlıola
nndıa detitiWiı y ........... Ye öylece 
....,.~. 

Az biclı bu ihmallsinin cwrsmı 
sörec:eld. ve neticeyi aleyhlerine 
clöndüreceld.di. Genç, T opkaprlıt., 
enerjik bir oyan oynadı'- " z:aımD 
....... baaamlar.. da •ftırddar. 

Neticede, F-W.çeliler attıl&n 
bir tek ..,.. ie a.çı 1 - o -.. • 
c1ıı... 

TopkapaWan iN aldıkları netic.._ 
...,. ...... .-a. 
Pera ·Şişli 

Dün Tlllkaim atact,om.ındıa öjleden 
evvel. K.ttJ ' n• .a mühim maçı 
olan P .. - lifli -ÇI OJ..-.. Bii
y1* bir eeyİrc:i lrütı.i ........ t.. 
kip edil• bu maç çcılı ...,....... ol -
ınuı ve Şitli hılmnı ümit eclilmiym 
bir netice alarak, Perayı 2 - O,_. 
miıtir. 

HiKAYE ŞÖHRET J 
Selim Necdet, yazıhanesine geldiği 

zaman, daktilosu Sabahat Hanımın 
çalıımakta olduğunu &ördü. Her sa • 
bah böyleydi. Sabahat Hanım, her sa 
bah erkenden kalkar, hanın henüz u
yanmamı§ kapıcmnı uyandırarak ka
pıyı açtı:ır, yazıhaneye çıkar, büyük 
bir sevkle çalışmaya koyulurdu. 

Selim Necdet, paltosunu, ppkası -
nı portmantoya astıktan aonra yazi -
hanesinin baıına geçti. 

- Bonjür Sabahat Hanım, dedi. 
Genç kız, başını makinesinden kal -

dırmadan. 
- Bonjur üstat, diye cevap verdi. 
Selim Necdet, kendisine üstat d~ -

nilmesinden bir türlü itiraf edemedı -
ği garip bir zevk duyuyordu. Şöh:eti 
ne karııı büyük bir zifı vardı; sordu: 

- Yeni bir ıey var mı? 
- iki ziyaretçi ıeldi. 
- Sabahın aaat dokuzundaf Olur 

teY değil!.. Peki, bu adamlar ne isti
yorlardı? 

- Birincisi genç bir meslektat·· A
danadan geliyormuı. ıırf ıizi görmek 
için .. Matbuat hayatına henüz yeni a
tıldığını, nqredilmemit ilk romanı 
hakındaki fikrinizi öirenmek istediği
ni ~öyledi. 

- Ne cevap verelini%? 
- Şimdilik burada bulunmadığını-

zı, itlerinizin batmızdan •tlan oldu • 
ğunu ve romanını okumak zevkinden 
maaleaef mahrum kalacatınızı söyle.. 
diın. 

- Mükemmel! 
- Evet üstat 1 Fakat o gittikten 

sonra, defterini masanın üzerinde bul
dum ve kasten bıraktığını anladım. 

Selim Necdet, hidetlenmiş gibi yap 
tı: 

- Def terini kendisine iade edersi
niz 1 diye bağırdı. Anadoludan gelen 
bu delikanlılar kendilerini ne sanı -
yorlar? Sanki kendilerile meıgul ol
maktan batka itimiz yokmut-

Hakikatte, Selim Necdetin koltuk 
lan kabarıyordu. Genç bi: edebiyat -
çmm, eseri hakkında beyan edeceği 
fikre böyle müstesna bir kıymet bah
ıetmeai, Selim Necdetin gururunu ok 
ıuyordu. Hiç oralı değilmiı gibi: 

- Sonra? dedi. 
- Sonra bir ressam geldi. 
- Bi: ressam mı? 
- Evet, san'atkir bir ressam, kart 

vizitini de bıraktı: itte.. Portrenizi 
yapmak iatiyor .. Bedava tarafından 

oldutunu tavlemefe lüzum yok. Bil
ttln ratedltf kendisine birkaç dakika 
poz lutfetmeniz .. istikbali buna bağlı 
imi§ .. Tablonun sergide teşhir edile.. 
ceğini, altında : "meşhur muhar·iri -
mizin portresi., diye bir kayıt bulu • 
nacatmr tayledi. 

Selim Necdet gWdU: 
- Amma da ıario adam, ha! Ney

se, kimseyi kırmamak lazım .. Bir res
samım bulunduğunu ve maalesef ken
disine ihtiyacım olmadığını yazanı -. 
nız .. Peki. aonra? 

- Ziyaretçiler bu kadar.. Fakat 
birkaç kisi de telefone etti. 

- Tabii, tabii 1 Peki, bu telefone 
edenler ne istiyorlar? 

- lıte, not ettim: "edebiyat dün
yası .. mecnıuuının reoortaj muhar
riri bir mUlikat için sizden randevu 
rica etti. Radyo direktöril. radyoda 
bir konferans vermenizi rica ettiğini 
sövledi. Mechul bir kadın - ismini 
aöylemedi - sizinle hususi olarak gö
rüşmek istediğini, bir genç kız. yaşı
nm merak ettiğini söyledi.. Galiba 

1 2 3 .ı ~ h 7 H 9 10 11 

SOLDAN SAÖA ve YUKARDAN ASAÖI 

1 - Bir yırtıcı baJVan 4, Genç deiil 4. 
2 - Bü,.Uk 3, 
3 - Bir dana 5, Bir millet 5, 
4 - Bir adet 3. Mahıul 4, 
5 - San'atklr 6. Beycir 2. 

6 - Kamer 2. Büyük 3. lıtifham 2. 
7 - A vrupada bir botu 6. Zaman 2. 

1 - Sözlctme 3 . • Bir vekilimizin aoya-
adı 4. 

9 - Bir hece 2, Eıp 2. 

10 - Bir meyva 6. 

11 - Vücut 111J'11 3. Vücat 3. Baılan· 
ııç 3. 

DUNKU BULMACAMIZIN HALLI 

1 - Tahta 5, Uulaa 4 . 
2 - Ara 3. Tan s. it 2. 
3 - Hala 4. Tana 4. 
4 - Kıt S. 
J5 - At 2. Ki 2. Mua 4. 
6 - Ati S, Harita 6. 

7 - Uaatmak 7. 
1 - Ar 2, Adam 4 
9 - Abi, 4. Dana 4. 

10 - Si 2, At 2, An 2, 
11 - Tek 3, Almak 5, 

Nakleden : MI • FA 
bir arkadaşile bahse tutuşmuılar dar., 

- Bu kadar mı? • 
' - Evet üstat.. Bunlar da gelen 

mektuplar .. 
- Sahi! Mektuplar da var .. 
Sabahat Hanım, Selim Necdete bü~ 

yük bir mektup destesi verdi. Selim 
Necdet, takdirkarlar veya düşmanlar 
tarafından gönderilen bu mektupları 
evirdi, çevirdi, kimisini açıp okudu, 
kimisini biç okumağa lüzum hiHetme 
den daktilosuna uzattı. Mektup faıh 
bittikten sonra, koltuğuna rahatça 
yerleşerek bir sigara yaktı. Dünyayı 
dolaşan şöhretinin haritada çizdiği 
kavsi gözlerinin önüne getirerek ken
di kendine gülümsiyordu. O esnada 
telefon çaldı. Hiddetle yerinden sıç • 
rayarak : 

- Yine mi? Diye bağırdı. 
Sonra, Sabahat Hanıma dönerek: 
- Telefona bakar mısınız? Ded~ 

Eğer traşçının biri iıe seyahatte oldu 
ğumu söylersiniz. 

Genç kız reseptörü aldı; bir dakika 
sonra, 

- Tibiiniz 1 Dedi.. Yeni romanı • 
nı.zm kapışıldığını müjdeliyor ve kior 
tabı imzalatmak istiyen takdirkirla• 
rınr.zı nerede kabul edeceğinizi sor\lıl 
yor. 

Selim Necdet, ellerini acmaya kal. 
dırarak: 

- Allahım 1 Bu ıcfer de bu mu çık 
tı? Bütün bir yarım günü bu münaH 
betsiz adamların kitaplarını imzala • 
makla mı geçireceğim?. Bari okusa4 
lar, yanmam. Bu şerait içinde çalı§ ~ 
maya imkan mı var? Neyse.. Yarım 
saate kadar geleceğimi söyleyin. 

Paltosunu, şapkasını portmanto • 
dan kaparak hızla yazihaneden dıp• 
rı fırladı. Yazibanede oturup çalıı • 
maktansa dışarı çıkmak kendisini de 
memnun etmiyor değildi. Sokağa ça. 
kınca ılık bir mart eününün asude 
aydınlığıyle karplaştı. Otomobillere 
şöyle mütereddit bir eözle baktıktan. 
sonra, yaya yürümeyi tercih e~ 
Nereden geldiği, nereye cittiği meç• 
bul fakat sevimli bir kalabalık ara• 
sında, Selim Necdet, başını dimdik. 
yukarda tutarak, takdirkir ve bay • 
ranlık dolu bakıtların aempatik m~ 
phedesi altında olduğunu bilenler 
gibi dudaklarında müphem bir tebeı 
aüm, yava, ve daleın yürüyordu. Her 
keain kendiaine baktığını hisediyor vo 
içinden buna aeviniyordu; zira bil • 
tün bir kalabalık içinde sivrilmek. 
herkesten yukarda ve üstün olmak 
az şey mi idi? Şöhretinin bahrimııhie 
tinde böyle pupa yelken giderken, 
birdenbire durdu, omuzunda hafif 
bir temas duymuıtu. Döndü, epolet• 
li üniforması altında &ürbüa vücudii
nün bütün çizgileri görünen genç bir 
yüzbaşı, iri, siyah gözlerile kendisi • 
ne bakıp gülümsüyordu. Selim Nec
det tanıyamadı, bir ıeyler kekele: 
gibi oldu. 

Genç yüzbaşı dayananuyarak: 
- Ne o Selim ağabey, dedi; beni 

tanıyamadın mı? 

Selim Necdet birdenbire gözlerini 
perdeliyen şeylerin dağıldığını hiı • 
setti. lstiklil harbinde siper arkadap 
olan Fethiyi nihayet tanıyabilmişti. 
Fethi hararetlcnmit. on sene içinde 
yaptıklarını - bu arada bir şaya kızıy• 
la zenein bir izdivaç yaptığını ve sa• 
ire - anlatıyordu. Selim Nccdetin 
hep dinlediğini gör'erek : 

- Yahu, dedi, biraz da sen anlat.1 
Ne it yapiyorsun bakalım? 

GUndelik Siyasal Gazete 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
lngiliz - ita/yan Rekabeti 

italyaya Göre İngiltere Habe
şistanı Kendisine Sakhyor ! 

İtalya Uluslar Sosyetesinden Birşey Beklemiyor 
Ve Yalnız Kendi Kuvvetine Güveniyor 

''Le Temp&'' ın Roma aytan ya
:ı:ıyor: 

İtalyada mevcut hava. cereyan et
mekte olan müzakerelerin muvaffakı
yeti ve bilhassa seri bir muvaffakıyeti 
hakkında pek az ümit veriyor. Bura
da Pariste ve Londrada sarf edilen 
gayretler soğuk bir tarzda takip edi
liyor. Gazeteler, bahsedilen projelerin 
kabulü kabil olmadığını yazıyorlar. 
Çünkü bu projeler, Şarki Afrikadaki 
fiili duruma ve Italyanların istekleri
ne geniş bir mikyasta cevap verme
mektedir. Diğer tabir ile ltalya, ihti
lafı kendi hukuki noktai nazarına gö
re tetkik etmekten çekinmektedir. 
Burada Tigre'deki teslim olma hadi
seleri ve İtalyanın Şarktaki mevkiini 
almak hususundaki arzusu üzerinde 
bilhassa durulmakta ve Uluslar Sos
yetesi paktına kaqı vaki olan hare
ketler nazarı dikkate alınmamaktadır. 
Uluslar Sosyete6i azası olan devlet
lerin bugünkü hattıhareketlerinin 
paktta mevcut sarahatle tayin edildi
gine de. sükut ile mukabele edilmek
tedir. Matbuat meselesinin bütün hu
kuki tarafını ihmal ederek, zecri ted
birleri, İtalyan milletinin izzetinefsi
ne ağır gelen vaziyetini ihlal eden 
birtakım tedbirler gibi göstermekte
dirler. ltalyada hiddet ~ünden güne 
artmaktadır. Sokaklarda İngiltere 
aleyhinde nilmayişler yapılmaktadır. 
ıtalyadan ecnebi kambiyosu ve alttl'\ 
~ıkarılmaması için de tedbirler alın
maktadır. İtalyan mahsulatını satın 

almak ulusal bir vazife halini almı~ 
tır. Bundan çekinenler ihanetle itham 
edilmektedir. Siyasal te§ebbüsler, te
airsiz bir saman ateşi gibi gösteril
mektedir. İtalya muazzam bir müda
faa aleti hazırlamaktadır. Mukaveme
tin neticesi cıabırsızlıkla beklenmek
tedin Bu mukavemet banş için yapı
lan gayretılere itimat edildiğinden ile
ri gelmiyor. Çünkü Italya siyasal mü
zakerelerde bir seyirci gibi hazır bu
lunuyor. Hatta Baron Aloisi'nin Ce
nevreye bir seyirci olarak gittiği ve 
orada bulunması an;ıuluııal bir neza
ketten ibaret olduğu bilhassa tebarüz 
ettirilmektedir. ltalya, Baldwin'in 
son diyevine inanmamakta ve dost
luk vaitlerinin filiyat ile kuvvetlen
tnesini istemektedir. ltalya için ye.,;a
ne teselli zecri tedbirlerin tatbil<:·nda 
müşkliliit çıkması ve bütün devletle
ıfo azçok bu işi bırakmış olmalarıdır. 

1 talya-Habeı mese
lesi ve İngiliz seçimi 

"Messa11ero" dan: 
Cenevrede yapdan müzake~lerde 

İtalyan - Habeş meselesi üzerinde, İn~ 
giliz seçiminden evvel bir değişiklik 
be.kılenemez. Ancak zaman ile Gene
ral de Bono, ve Graziani'nin iş birliği 
gayesinde bir sureti tesviye bulmak 
kabil olacaktır. Müşterek bir anlaşma 
zemini aramakta olan Fransız Başba
kanı, İtalyan mümessıllerine hemen 
tebligatta bıılunmağa l:.izum görürse, 
ltalyan dele&esinin Cenevrede bulun
mak sureıile Laval'in vazifesini ko
!aylaştırıııak çarcı;ini araması pek 
ruantıki v~ tabiidir. 

''Giornale cl'ltalia" dan: 
Herkes anlamıştır ki Ingiltere siy\· 

sasındaki İtalyan aleyhtarlığı:un baş
lıca amili, Uluslar Sosye+:ecıi paktına 
tapınmaktan ileri gelmiyor. Belki de 
Habeı topraklarını müstakbel Ingiliz 

• - .. 
"" 

Etlen Uluslar Kunnnuntla lngiliz noktai nazarını anlatırken .. 

fütuhatına hasretmek lstcyen emper
yalist arzulardan ve böylece ileride 
yolu üezrinde bulıındı.mn;ımak için 
İtalyan genişlemesini crtadan kaldır
mak fikrinden ileri geliyor. Bu, bir 

istihzayı bir facia ile karıştırmak ye 
bütün dünyadaki mütahedeler ve Ital
yanlann yeni doğan çocuklardan da
ha dun bir zekaya malik olduklarını 
zannetmek demektir. 

I spanya Cumhur Başkanının 
Yeğeni 

Kocası Tarafından O/dürüldü 
"Paria • Soir'' Jan: 

İspanya cümhurbaşkanı Alcala Za 
mora'nın yeğeni madam Torrcs Mer
cedes Bofillo, kocası avukat Jose 
Onleva Ramirez tarafından Madrid
de iki revolver kurıunu ne Öldilrül
müştür. 

Jose Onleva evlendiği zaman, ka
rısının emvalinde istediği gibi tasar
ruf edebilmek için kendisinden la
zımgelen salahiyeti almıştı. Fakat bir 
az sonra karısına karşı olan sadakat
sizliği o kadar çok tekerrür etmiştir 
ki kadın, kocasından bu salahiyeti 
geri almağa mecbur olmuştur. 

Bir gün J osc eve gelmiş ve karısın 
dan çabuk akşam yemeğini hazırla
masını istemiş ve: 

- Bir kadın dostum bir mesele i· 
çin beni bekliyor. Demiştir. Bunun 
üzerine kadın, bu sözün insanı çile
den çıkartacak kadar ağır olduğuf\U 
söyliyerek: 

- Öyleyse ben de bütün malımın 
idaresini kendi üzerime alıyorum, de
miştir. 

Jose Onleva bu sözlerden hiddet
lenmiş ve karısını evden kovmuştur. 
Kadıncağız da çocuklarının tahsilde 
bulunduğu sörler mektebine giderek 
iltica etmiştir. Üç gün sonra avukat 
Josc Onleva mektebe giderek karısı
nın yanına gelmesini istemiştir. Jo
se bir dram rolüne çıkmış gibi, 
Meryemin resmi önünde karısının 
ayaklarına kapanmış ve kendisinden 
af dilemiştir. 
Kadın bu ricayı kabul etmiı ve 

mektepteki çocuklarını alarak eve 
dönmüştür. Fakat bu barışıklık çok 
sürmemiştir. 

Ayni akşam dostları ile güzel bir 
gece geçiren avukat Jose Onleva, 
karısı ile yeniden kav~aya tutusmuş 
ve: 

- Madem ki anlaşamıyoruz, öyle 
ise intihar et!. demişti. 

- İşte bir süblime pastili. Yut 
bunu!.. 
Kadın bu gülünç teklifi reddetmiş 

ve bunun wcdnc avukat;., 
- Öyleyse kur'a çekeceksin .. Ya 

çeyizini, yah intiharı tercih edecek
sin. Artık buna bir nihayet vermeli
yiz. 

Kavga bundan sonra biraz yatış
mıştır. Zavallı kadın şiddetle bir baş 
ağrısından şikayet ettiğinden kocası 
kendisine müsekkin bir ilaç vermiş.
tir. Fakat kadıncağız kocasına itimat 
etmediğinden bunu reddetmiştir. Bu
nun üzerine kocası da: 

- 1tim&4ıru cclbetmek için onu 
ilkönce ben içeyim, demi~tir. 

Avukat, bu ilacı içtikten sonra ar
dından gizlice bir de kusturucu hap 
yutmuş ve çıkıp gitmiştir. 

Mercedes, kocası gider gitmez ka
pıcıy.a kocasının girip çıkmasını göz 
hapsı altına almasını söylemiştir. 

Ayni gece saat ikide, avukat karısı 
uyuduğu bir zamanda tekrar eve ge
liyor ve karısına fena muamele et
mek istiyor, çocukları buna mani olu
yorlar. 

Fakat ertesi günü Jos~ Onleva, 
çocuklarının bulunmadığı bir zaman
da karsının odasına giriyor ve üzeri
ne revolver ile iki de.fa ateş ediyo .. 
Kadınc~ğız bir feryat bile koparma
dan, anı olarak ölüyor .. Silah sesine 
iki kız çocuğu yetişmiştir. Katil bun 
ların üzerine ateş etmişse de isabet 
ettirememiştir. Katil, ıannesini kur
taracağım zanneden büyük oğlunu 
da göğsünden tehlikeli surette yara
lamıştır. 

Katil kaçmış ve sokakta bir taksi 
ıoförü tarafırıdan yakalarıIDJştır. 

Ogadende ilerliyen Italyan tankları 

Negüs Yemen 
İmamı ile 
Anlaştı 

Le Petit Parisien Londra aylan 
yazıyor: 

Evening Standard'ın Aden aytarı
nın verdiği habere göre Yemen ima
mı ile Habeş imparatoru arasında 
gizli süel bir andlaşma yapılmışt.r. 
Bu gizli andlaşma, neşredilmiş olan 
tecim andla§masına bağlıdır. Ve iki 
memleket arasında serbest mübadele 
usulünü kurmaktadır. 

Yemen imamının, şimdiye kadar 
gönderdiği askerden başka Habcşis • 
tana asker gönrlermP.sine ihtimal ve
rilemiyor. Fakat Habeşistanıll silaha 
şiddetle ihtiyacı olduğundan, bu hü
kumetin kendisine cephane alabile -
cek doğru ve seri bir yoJ açmış ol • 
ması faydadan hali değildir. Ayni za 
manda bu andlaşma Yemen imamı i
çin de faydalıdır. Çünkü Habeşistana 
gönderilecek silahlar kendisine bir • 
çok menfaatler temin edecektir. 

Yemen imamı bundan başka Ye -
menin düşmanı olan IbııiFsuudun Ye. 
?1eni istila tehdidi kar§ısında Habeş 
ımparatorunun yardımını elde etmiş
tir: 

Ayni habere ı;öre son iki ay zar -
fında Kızıl den::ı sahi1hde bulunan 
küçük kasaba ve köylerden, 1iabe -
şistana 500 den 2000 e kadar son 
modelde silah ve cephane gönde
r~lmiştir. Bu silahlar yelken gemile
rıle, Fransız Somalisinin en kuytu 

bir yerine çıkarılmış ve oradan deve
lerle Habeş hududundan geçirilerek 
Danakil taraflarına gönderilmiştir. 

Adenden verilen haberde Yem'n 
imamının yeni silah ve mühimmat sa 
tm almak için bir Amerikalı milyo • 
ner ile müzakerede bulunduğu ve bu 
müzakerede kendisinin mütcvassıt ro 
lünü oynadığı muhtemel bulunduğu 
bildirili yor. 

Girit kilisesi ve 
Fener patrikhanesi 

"Le Meuager d'Athen" den: 

Girit kilisesi statüsünü tamamla
yan kanun resmi gazeteıie çıkmış
tır. Bu kanun mucibince, l 900 sene
sinde o zaman adanın fevkalade ko
miseri bulunan Prens Georges i1e Fe
ner patrikhanesi arasında aktedilen 
mukavele ve Girit hükumetine ait o
lan kanun yeniden tatbik mevkıine 
girmektedir. Muhtemel bulunan ve ye 
niden teşkil edilen piskoposluklara 
tayin edilecek kimseler için Girit met 
ropolidi ve iki piskopos kanunun neş
ri tarihinden on beş gün zarfında ka 
nunun gösterdiği evsafı haiz ola~lar 
arasında, on namzetten mürekkep 
bir liste hazırlayacaklardır. Bu liste 
kültür ve din bakanlığına arzedile
cek ve bakanlık bu listeden münaaip 
gördükleri resimleri çizebilecektir. 
Lis!e bun?an sonra patrikhaneye gön 
derılecektır. Sen Senyod meclisi mev 
cut usul .mucibi~ce yeni piskoposları 
seçecektı~ .. ~.atrı~ane neticeyi Girit 
T?etropolı~hgı~e bı~direcek, metropo
lı~ te yenı ~ayın ed~len Piskoposu tak 
dıs edecektır. İstenılen liste Girit md 
ropolidi tarafından on beş gün zar
fından hazırlanmadığı takdirde Kül
tür ve Din Bakanı tarafından h~ırla
nacaktır . 

Kadın kıyafetine 
Giren papazlar! 

Le Journal'den: 
Y erlilertlen birinci livanın ileri 

hareketi esnasında Sullo civarında 
a.rkerler, kadın kıyafetinde 11arip 
birtakım kimselerin kentlilerine 
doğru yürümekte olduğuna gör
müılerdir. Bunlar ohu Habeı kili
aeaine men•up ve ltalyanlara tea
lim olmak için yürümekte olan 
papazlardı; bu papcİ:.lar Davudun 
ilahilerini okumakta idiler. 

·Paris'in Meşhur Falcısı 
Dünyayı Nasıl Görüyor? 

~'Le Journaf' den: 
Madam B.. O.. edebiyatçıların ve 

politikacıların peygamberidir. Oda
sındaki etajer üzerinde tanınmıı mu
harrirlerin kendisine ithaf edilmiş o
lan eserlerini görüp de şaşmamalı
dır. Genç ve güzel şık ve zarif ma
dam B .. O .. masasının önüne geçerek 
sorulan suallere cevap veriyor: 

- Harp olacak mı? Hayır olmıya 
cak. Kat'i surette aöyıüyorum ki ol
mıyacak ! .. 

Cenevrede Uluslar Sosyetesinde İ
talya hakkında zecri tedbirlerin tat
biki için vaki olan teşebbüsler niha
yet bunun gayrikabili tatbik olduğu
nu gösterecektir.,, 

Esasen İtalyan • Habeş harbi zan
nedildiğinden daha çabuk bitecek ve 
İtalyanın zaferi ile neticelenecektir. 

Bu hadiseler memleket sıyasasında 
yeni bir veçhe uyandıracaktır. Dün
ya çok zamandanberi İngiliz diplo
masisinin nüfuzu altında bulunuyor. 
Fakat o zamanlar artık geçmiştir. 

Bu işte tavassut eden Fransa bu
gün dünyanın itimadını kazanacak
tır. 

Madam O .• ya talih olup olmadı
ğını sordum. O zarif kaşlarını çata
rak dedi ki: 

-Evet, talih vardır. Fakat ayni za 
manda §ansı getiren imiller ve gans
lı zamanlar da vardır. Mesele onu 
bilmekte ve keşfetmektedir. Amiller 
sabite ve seyyarelerdir. Utarit deni
len yıldız da talih için iyidir. "İyi 
bir yıdhz altında doğmak l,, sözü 
vaktile müneccim1iğin nekadar rağ
bette olduğunu gösterir. 

Fakat mübalağa etmemeli. Talih 
bir imtiyaz değildir, herkeste az çok 
varaır. ""Y aınız şeıoı-ve cınaı uegı!c-
bilir. Birinin iıte, diğerinin a~kta, ve 
bir başkasının da oyunda şansı var
dır. 

Bazı çehreler vardır ki bir yıldıza 
benzer. Bu çehreler mukadderatın 
sırrını taşımaktadır. Bana çok defa 
sordular : ''Bende büyük ikramiyeyi 
kazanacak bat var mıdır?,, Evet bü
yük ikramiyeyi kazanacak başlar 
vardır. Fakat ayni zamanda bu baş
ların herbiri için ayrı ayrı devirler 
de vardır.,,. 

• 
Parisin sakin bir mahallesinde Em

pire tarzında ve hüsnütabiatla dö
şenmiş küçük bir salon, .. Bu salonda 
ismi herkesçe tanınmış olan madam 
F., bana berkesin korktuğu gibi fe
na şeyler söylemiyor: 

- Harp mi?. Hayır, beni dinleyi
niz: 1914 senesinde ben ele bakıyor
dum. O zaman fena şeyler görüyor
dum. Vakitsiz ölümler, yaralılar, a
zası kesilenler, muhitte ve hayatta 
ani değişiklikler ve saire .. 

Ve bunu muhtelif millyete mensup 
gençlerin ellerinde görüyordum. Bu
nun çok ölümlü bir harp olduğunu 
anhyamamıştım. Fakat bunun bütün 

dünyayı saran bir felaket olduğuıı0 
anlamıştım. . 

Halbuki bugün buna benzer ~ 
hal görmüyorum. İşte bu sebef

1
• 

harp olmıyacağını size temin edebil; 
yorum. Bu menfur şeyin tehdidi, f 
hakika birçok ellerde mevcuttur. ~ 
kat bu gerçekleşemyiecek olan b 
tehdittir. Bununla beraber bu ıiyt) 
bulutlar buhranın ortadan kalkın•51' 
na yardım etmiyecektir. Memleket' 
ler arasında siyasal güçlükler, eşb .. 
arasında maddi güçlükler, hıyanetlcS'• 
finansal rezaletler, umumi bir ferı" 
lık mevcuttur. • 

- Bunlardan bir gün gelip d 
kurtulamıyacak mıyız? 

- Evet, fakat o kadar çabuk dC" 
ğil.. 

- İnsanı biç çalışmadan zengiıl 
eden piyanko iptilası, fena bir yıldl' 
zın ~oğurduğu kararsızlığa, itin?~!, 
sızlıga, ve tehdide delalet eunı1~ 

mu? 

- Ondan hiç şüphe et!Deyiniz .. "; 
yanko zihinleri meş'um bir şekıld 
karıştırıyor. 

- Demek oluyor ki halk piyan~ 
yu çok düşünüyor. 

- Düşünmek ne demek rüyasın~ 
hep onu görüyor. Mektup kuturn he. 
keşideden evvel bilet alıp alma~a~ 
rı hakkında benden nasihat istıY 
kimselerin gönderdikleri mektupıats 
alamıyor. ıt' 

- Bunlara ne cevap veriyor• 
İl.uz? 

- Herkesin şansı vardır. Bir g~ 
para cihetinden başı sıkılmış bir 1' ıı• 
dın geldi. Bununla beraber eli .r.e 1, 

gin, çok zengin olacağını göster~Y~e
du. Ben de bunu kendisine soY · 
dim. O da bana: "Hiçbir yerden ~ 
ras beklemiyorum,, dedi. tl 

Sonra bana hiçbir şey söylemede , 
gitti. Biliyor musunuz, ne yap~·1i 
hemen bankaya koşmuş, biriktır f • 
para ile piypanko bileti almıştır. b!t 
te bu kadın dördüncü ikramiye bil 
milyon frangı kazanmıştır. Beni~ bt" 
işte hiçbir şeyim yoktur. ÇünkU sô'/ 
kendisine piyanko bileti almasını 
lemiş değildim ..• 

- llu manto pahalı mı? Uemek bır bronııte yakalanmamı ı.rtY"',. 
sun? Demek ölmemi iıtiyorıun ah katili Cani! ··rU) 

Habeşiatanda adet olduiu üzere, 
kadınlar, sadakat alameti olmak 
üzere elbiselerini ve ıem•iyelerini 
papazlara vermişlerdi .. Bu elbise
ler büyÜk bir aervet teıkil etmek
teclir. 
~~ 

(Fransız karikatu 
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~ ~J::· Heyetin, Adiaaba- günü heyet ve büyük misafirler Sü- kat bum raimea Wr ıün içinde Jirmi doğusundaki Berchit civarında ltal -
~..., ik bir haıtahane açmalı: veyte ıelmiflerdir. Süveytte vapur dl kadar yüriimiitMnlir. yan aol cenahı, HaMfle:in muhtemel J ya ı• ı ç ı• n• 1 n ~ ı.ey_Jldu"1 anlaplmJftır. Bu ııh 24 sut fula durmut ve lı:iliaeye gidi- Şimal ve cenuptalı:i Habq ordula- bir hücum tetebbüslerine nezaret için a p o n e 
~ etneb· Adiaababaya gidince, ora- lerek dua edilmittir. Dr. Marten'in o- nnın vaziyeti halı:lı:ında aağlam bir fi-. kalacaktır. Sctit böllgeainde harekit 

~\=~~e .. ~:a~~l~~~!a:~ ı~=J-°'1~~:k;::c~::e::!j~: :~1::i:.n:fe:1ı:ç~:t::d!.di:ı:.ba!-: ~e::t~drr~ ~~i:.:ti~~~ ~=~ı::~ vı·ne Arası Açıldı 
,,.Ier 'lfıar~r çekmiılerdi. Bu ha- men Marten adlannda olan bu gençle men Adiaababa habersizdir denilebi- Seelicot, Antola bölcelerinde ve Ma-
~ H ~r tarafmdan tekzip e- rin elinde birer tayyare pilotu ıehadet lir. Adisababtda, Gorabai muharebe- kaile güneyinde arattırma hareketle· 
~ ~ aldbten ciden heyetin i- nameli vardır.iki kardeı Süveyt istas sinde 12 ölü ve 60 kadar yarallveril- ri yapmaktadırlar. 
~~tek ••ker yoktur. Hastane yonunda çok parlak bir tekilde karıı- diği söylenmektedir. Maigalat bölceainde Sicalle k8yll 
"lan.~ olan malaeme ve saire de lanmıflardır. Gönderdiğim resimler bu İtalyanlar Harrara 200 halla İtalyan uçaklarına tüfelı: ateti aç 
~i;e Y!la çıkanlmıttır. lkinci tezahüratı ıöıteriyor. btaıyon 0 gün kil akl tıl mıılıardır. General de Bono Makalle-
llıai; IU.eyeu de Birincitqrinin 24 Ya~ Kral Birinci Fuat, Yapsın ometre Y af ar ye gelecektir. Aduada yapılan göste-
~ ..___tyfbeten barelı:et ettL Bu he- Habqıatan, Yapsın lstiklil ıeılerile Roma, 10 (A.A.) .!.. Doğu Afrika- ri gibi burada da bucün büyük dini 
~ n;-.. ~~-Habqiatanm Londra inledi. sındaki İtalyan süel hareketlerinin gösteriler yapılacaktır. Dük de Ber· 
~~·in i.ki oilu da ana- İkinci sıhhiye heyetinde 12 doktor merkezi birdenbire Eritreden Somali- gam yarın Granao.so fırkaauıa cctit 
>et(...___ danmiitlerdlr. Bu ikinci be ve eczacı, 628 hastabakıcı vardır. Mı- ye teveccüh etmit bulunmalı:tac:br. Teami yaptıracaktır. General Santini 
)'8~-P>'Ul Fransız bandırab Dartaıı ~ hük\tmeti, bu heyetin Devlet De- General GruiJanı"'nin, ancak 200 gazetecilere Italyan aslı:erinin yollan 
.. • ortSaide edince, burada mıryollarında yüzde 50 tenzilitla se- kilometrelik hir uzaklıkta bulundaiu iate servisine aerbeat bırakılmalı: içio Sd:! lldldafu kUnılu" llyeleri yahatlerine müsaade etmiıtir. "Habeı Harnr'a "-fı enerjik Wr harekette bunlann dı11nda yilrfidüklerini söyle-
~ ]>Ulak bir tekilde dava11tı1 müdafaa genel kurulu" nun bulunacaiı tahmin edillmektedir. mittir. 
~· Vapurun etrafım yüklek tahsil talebesi arasında, bü- Ogaden cephesinde ltalyanlann 300 General, sömUrce harplerinde ilk 
~ .... la • a r a n Jjıaırblar yük tdıirlerde tubeleri açıldı. Mmrh kilometroluk bir derinlik üzerine düt defa olarak ileri mevzilerde tank kul
~ JapDnflar, Dr. Matenin o- lar, bütün cazetelerle, bu cemiyete man topraklanna ıirmit olduklarını !anıldığını ve yerlilerin Jtalyanlan ha
~;:~ .•mimi karpJı'!llflırdır. yardıma davet ediliyor. Gueteler, her hatırlamalı: ıerektir. Tigre cepheıin • raretle karJıladıklannı aöylemittir. 
'ıt..:: lftirak edenler arumda Mı ı~. teberri aahiplerinin listesini neı de bulunan kuvvetler timdilik istih • ffaL--Jerde An 
~eri, P&paslar, ortıodob pat- redıyorlar. Mısır iç itleri veziri, Sıh- kimtarını Tacaze nehrine kadar uzat- ·'"'! 
!"11,, 'V'ı IDenıurlan da &8ae çarpıyor- h!ye genel direktörü Dr. Mehmet Şa- mak suretiyle kuvvettendirmeğe ça • humma var mı ? 
.. ~~Uluslar Solyeteainde ver hm Pata kurul merkezine bir mektup lıpbileceklerdir. Cibuti, 10 (A. A.) - United Prese 
~~ eert diyevle etrafmda cöndermif ve çalqmalan teıvik etmit Meydan muharebele- muhabiri Raı :Dılaıibu'nun kumandasuı 
~·l!~ Dr. Tecele HaftlYate tir. Uçüncü Sıhhiye Heyeti de buır- nn· e ın· tiz• ar edili·vıor daki Habq orduıunda düzenıizlilı: hü 

.. ~~-mUhimJO]culan. Port lanmqtır. lldncitqrinin birinti hafta- ı· kilin ıürdüfünü ve bunların ıüçlilkle 
~~~-~eye, Patrilıtıa- 11 sonunda, üçüncü kafıle de Acliaaba- Roma, 10 (A.A.) - Doğu Afrika- mukavemet edeceklerini Harrardan 

·-:~lllllllUl'ft n orada patrik baya hareket edecektir. S. R. C. suıdan alınan haberlere cöre, ltalyan- bildiriyor. Berberadın selen bir telı
lar, önemli hareketler yapmamakla be rafa ıöre lllllf üzerindeki Habq kuv
raber, ilerlemeye devam etmektedir - vetleri araımda san bümına hastalığı 

........ lrıaırdalil ili lncDUkomlaerl IOft ionleranlaft IOIU'Lo1. 

Oçuncu Bir Cephe Daha 
~~ 10 (A.A.) - ~aladaki İtalyan kuvvetleri ile Moham
~ '8ııı ...,._ kuvvetleri aralarmda irtibat tem etmek üzeredir .. 
~·h....w-_ ll'tibatm tesMri Tigre ile Ogaden arumda üçüncü bir cep
L~ edec*tir ki bu, Hllbeıleri Direadua ve Harrar'm ıima-
-,.._ tebclit eyleyecektir. • 

.. Fransada Su Baskını 
1 ~ (Fransa) 10 (A.A.) - Rıhone nehrinin eulan saatte 
... b..::_ ~elmektedir. Şehrin qafl mm•l•lıriai ıimdiden 
tıeti ~~-Sulann daha birkaç gün )'(ibeMMte l*Yam ede
"-,;--.wyvr. 

~:::---=-========:==:======-==-----=== 
P•nataslyu ispanyada 

. 4 ele ecl9Cek G6sterller 
~)~ 10 (Huauat mu1ıibirimb _ 
Si hrtlı.ı8Gı-ıonden ıelen İtÇi ve Çift 
~ lideri P&panutuiyu P· 
~ ,_...._,.ptıp diynde ayın tıçtbı
'lai ~ ıenoyun Cilmluariyetçile
... .... 'lı )'Olu deliftlrmeye bir .._ 

lladrid, 10 A.A. - hflat ve fafiat 
aleyhtan talebeler aramda yeni bA
diaeler olmuıtur. Polis m6dahale et -
mit. ild talebe •fır surette yaralan
mıttırı BJrsok talebe tnldf edilmit
tir. 

~Jacalmı, Yunan ulaawum ----------St" reylerine kartı ri1d olan Cilmhuriyet rejimi leindeh 16ateri 
~ ..... lnUno almak için mllcade- yapmatan üzerine içlerinden blrçok-

edec:eiini söylemiftir. lan tevkif edilmiftir. ltUltür Bakanı 
~ C~p twh bu ıibi hadiselere sebebiyet verenler 

a..ı..!!. - Buradalı:i birinci er - baklanda fiddetli takibat yapdm11mı 
talebeclen buı1armm emretmiftir. 

ter. late itinin tqlı:illtı yapddılı:tan baiıöatermiftir. 
sonra Amba - Alaci istikametinde ye- J tal•anlardan ıimdiye 
ni bir hamle yapılacalı:tır. ı 

Geriye çekilmWte olaa Hahetlerin kadar kaç kiti öJdü ? 
Desaie'clen takYiye lriınetleri alclıiı . Londra, 10 .(A.A.) - (Reuter A -
•nneclilmekte ve Malmle ile K ........ J•nsından) - Şimal İtalyan ordula 
...... Wr meydan muh.ebeli ya- rı nezdindeki Reuter muhabirinin bil
pdacaiı tlıbmin ohanmlktMbr. dirdiiine göre, harekatın baflangıcın

r--L-lerde vazivet dan yani 3 Tqrinievvel tarihindenbe-
~ ı ri ltatyanlann sayiatı pdur: 
nuıl inlcitaf ediyor Jtalyan aUbaylanndan bir aıu,, d6rt 

Titre cepbeal: 10 (A.A.) -~ J'UU. lta17aıı uı.tJll 118. lltb ~ 
Ajansı bildiriyor: ltalyan gruptannm nah. Yeril ttalyan askeri 32 ölü 71 ya 
lnuey istikametinde ilerleyitleri Ge- rah. İtalyanlar, hiç bir esir vermemit 
neral Santiniye bütün Oç:aden bölge- lerdir. Yeni ilerleyiı,, Amba-Alagi dağ 
aini ifgale inilch vermlftir~ silsilesine doğru olacaktır. Habcilerin 

G al S • illr ciddi mukavemeti, bu bat U.erin-
ener anttni böylece de ,a.tenneıen sak muhtpeldfr. 

dikkate değer bir hamle yap Gazeteciler kervanı 
mış ve Djidjiga'dan 200 ki- ~d~·· 10 (A.A.) - Reuter Ajan 
lometre mesafede ve Berbe- 11 bil~yor : 200 katarhk bir kervan 
ra - Addis Ababa yolu uz·· e- ~disab&badan Deuie'ye barelı:et etmit 

tır. Bu kervan cuetecilerin erzalanı 
rinde bulunan Sassebaneh'i •e difer ihtiyaçlarım götürmektedir 
almıştır. Gazeteciler Adisababıdan otomobille; 

Kuzeyde Italyanlar Scelicat'a hl • le ~areekt e~erek kervana 14 Teırini
kim olan tepeleri itr•l etmi·'erdir. I- aanı~e Deuıe ıehrinde iltihak edecl'k 

,. lerdir. Reuter tarafından tutulan altı 
talyan aol cenahının ileri hareketi, ku tli 1. k 
.İAfe ıüçlüğü dolavwaiyte durmuttur. vve yer 1 oıucu da 1nı kervanla 
M kal ,. beraber gitmektedir. Bunlar ... n .. de 

a le ile Antalo ara1111da yol yapı- kırk mil kadar yol alabilir .~;dır 
lan inlı:ipf etmelı:tedir. Samldıpna B~ kotucular, yaya tatarhk .... u .. 

1
: 

göre timdi barekitı yalım General gö k D .,u_ 
Maravtcrn• yapacaktır. Danıln1a yer- rere eaaie ile Adiaababa ara1m-
----.- da havadis ıetirme aerviaini ifa ede-

lilerinin bulunmakta olduldan Apla ceklerdir. 

Arnavutluğa 
Asker mi? 

Roma, 1 O A.A. - Yetkili çeven
l~r •. A~vutluta, aaker ıönderildi _ 
iini keaııı olarak yalanlamaktadırlar. 

Japonyacla Asama' volkanı 
feveranda 

• Toky~, 10 A.A. - Atama volkanı 
birdenbire feverana ıeçmiftir. Tok
yo kapılarına kadar memleket bir kiiJ 
:r~ altındadır .Hasar mUhim • 

Lehiatanda Yahudi düt· • 
ınanlıiı var 

Val'fCWa, ıo A.A. - 1932 eene -
sinde Vilno'da çıkan bir karcataJık 
eanaımda Yahudiler tarafmdan öldü
rülen talebenin istirahati ruhu için 
yapılan bir ayin eınasuıda VaffOva 
Oniveniteainde tiddetli Yahudi aleyh 
tarbiı hadiseleri çıkmıttır. Zabıta bir 
kaç defa kuvvetle mildabale etmeye 
mecbm olmuı ve tevldfat yapaqtır. 
Bet Yahudi talebe ciddi surette apr 
muamele ıarmiitlerdlr. Yahudi tal• 
be birlill bOroaunun camlan kınl -
aqtır. 

~-çw..,. ......... _. 
ı•b nebHls......._ __ ,... 
70MI .. ...... • ... ...,...?. 1 
mil70D ................... ... 
lljdir. 
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Japonya Tatmin Edilmezse 
Askeri Müdahale Yapacak 

Şanghay, 10 (A.A.) ~Bir Japon bahriyesinin buradaki karar
gihmda Japon bahriye •erinin öldürülmüş olması J aponyaya 
karşı doğrudan doğruya tevcih edilmiş bir tahrik olarak telikki 
edilmektedir. Japon elçiliği iki memleket arasındaki münasebet
leri karartan bulutlan dağıtmak için Çinin lizımgelen tedbirleri 
alacağı ümidini izhar etmiştir. Japon mahafili katilin bir Çinli 
olduğu haldandaki ilık haberler hilifma olarak katilin milliyeti
nin henüz bilinmediğini söylemektedirler. 

Çinliler tahtidat yapıyorlar 
Şanghay, 10 (A.A.) -Dünkü hadise ile Japonyanın Çine mü

dahale edeceği niyetinde olduğuna dair bir müddettenberi deovam 
eden şayialar arasında bir münasebet görülmektedir. Keza as
kerlikten tecrit edilmiş olan Şanghay mmtakası etrafında Çin· 
lilerin kuvvetli tahşidatta bulunduklan söylenmektedir. 

Japonyanm müdahalesi 
Tokyo, 10 (A.A.)" - Rengo Ajansının bildirdiğine göre eğer 

Çin dün öldürülen Japon bahriye askeri meselesinde Japonyayı 
tatmin etmezse Çindeki Japon kuvvetlerinin müdahalede bulwı
malan muhtemeldir. 

Hadise Nasıl Oldu? 
Şanchay, 10 A.A. - Japon bUyük 

elçiliiinin aalihiyettar bir memuru. 
bir..!;J:.~~yeliainin katli mesele-
• ftMlılı:J s8y!emlftfr: 

"Bu mesele önemlidir, çünkü mak
tul Japon bahriye Uniformasmı tatı • 
makta idi. Çin otoritelerinin katili 
bulmak için hiçbir gayreti csirgemi • 
yecelderi ve Çin • Japon ilıilerini teh
libJ'e lolracak bir tüDde Şaqlaayda 
dolapn yaymtılara bir nihayet vere
ceklerini Umit etmekteyiz. 

Japon bahriyeliainin katli hakkın
da tahkikat yapmakta olan poliı me
murlarmm, cinayet yerinde bulunan 
tabancadan batka ellerinde bir delil 
yoktur. Japon ataıenaval vekili ıun
lan aöylemittir : 

''Bu cinayetin tahrikitçılardan 
birinin eseri olc!utıü'ti emini%.,, <"tt 
sevenJed katiUn aıen babriyeUnin uir 
arkadap olabilecelfai de ileri aOr • 
mektedirler. 

NegUste imam Yahya 
Arasında Süel ittifak 

· Adiaabaha, 10 A.A. - Negüa ile Yemen lmamı Y ah· 
ya arwncla mühim bir anlaıma yapdmqtır. iki memle
ket araamcla aüel bir ittifak ta akclolunmuttur. lbniuuu· 
dun ela bu ittifaka sinneai bekleniyor. 

Sineklerin İnsanlara . Öldürdüğü 
Bir Mıntakaya Yaklaşıyorlar 
Almat"a, 10 A.A. - D. N. B. nin hususi muhabiri telsizle bil· 

diriyor:. Makalleyi iiıal eden İtalyanlar cenuba doğru ileri ha
reketlenne devam etmektedirler. Şimdi Şeliko'ya hakim olan te
pelerde -bulund*1an aöyleniyor. General Santini ile Piuia'nm 
Şeliko'yu İfgalden IOOI'& bir müddet duracaklar ve bu ıırada Ge
n~l, Gırar*n pupu Takuze nehrine kadar ilerliyecektir. Da. 
nakil den ilerleyen kol iae Makallenin garbinde bulunmaktadır • 
Bunun vazifesi Habqlerin muhtemel taarruzlanm önlemektir. 
Şurası kaydedilmelidir ki: Aklum'un garbinde Takazze nehrine 
kadar uzanan •alıti böJre ne İtalyanlar, ne de Habefler tarafm .. 
dan itgal edilmiıtir. B\Jruı bir nevi sinek ile doludur ki, bu ıi
nekl~ sokmaaı ince derili b~ bir hayvanı derhal öldlür
m~~ır. ltalyanlann ebemmıyetle ipret ettiklerine göre yürü
yüşun yavaı o~ yalnız arazi müşkülltmdan değil, ayni za
m!!11da en ufak bı_r ~uvaffakıyetsizliğin yapacaiı ıiyasal tesirler 
mu~amdan ıl~ gelmektedir. Bu balmndan ilerde ufak kıt'. 
alar g~~enneğe amkin yoktur, Çünkü Habqlerin tabiyesi dai· 
ma mühim kuvvetlerle hücum etmektir. 

General Grazianinin Har
Bekleniyor rara Taarruzu 

...... 10 A.A. - ·~ ---.... Dola~ ........ . 
lerinba ... ~ .......... Erit-
... s...u~ ııps· .. ......, •• 

... •asnd· alır .. ildiptla , .. ., .. .... ............... ... 
binleabire ~ ... tiyle haki-
taf •bnit w a • ..ı Gr.ai•ni•in 
.......... Opl..ı itıal ettik
te. _.. Harrara IOO kilometre 
pklapwlfbr. Somali cephesinde 
böyle laarebtlerin birdenbire inkL 
tafı iklimin ltal:ranlara oldulu ka
tlar ffüetl.,. de aiJr ••• .. 
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MÜHiM BiR MESELE 

Sü işleri Bakanının Başkanhğı Altında Topla
nan Fevkalade Harp Komisyonu 

Neler Düşündü, ingiliz Kurmayı Ne Fikirde? 
Telgraflar Ingiltere ile ltalyanın 

anlaşmak üzere olduklarından bah
sede dursunlar, bir haftadanberi Ml
aır Harbiye Nezaretinde Naz:lr Tev

fik Abdullah Paşanm başkanlrğl al
tında Mlslr Ordusu Müfettişi Ferik 
Spinks Paşa ile muavini Liva For
bcs Paşadan mürekkep bir fevkalade 
komisyon toplanmakta ve M~ar sımr
larmm nasıl müdafaa edileceğine dair 
kararlar almaktadır. Bu komisyonun 
en ziyade Mısırın batı sınırlarının 
müdafaasına ait planlan tesbit ettiği, 
Libya işlerile daha çok uğraştıfı 

söylenmektedir. 
Diğer taraftan Britanya Fevkalade 

Komiserliği binasmda da Mısırdaki 

Ingiliz kuvvetleri kurmaylarından se
~ilen bir komisyon ltalya tarafından 
Mısıra ve Sudana yapılacak bir saldl
rışm hangi noktalardan beklenilmesi 
icap edeceğini incelemekte~ir. 

İngiliz Genel Kurmayı İtalyanların 
bir saldırışı için şu üç yoldan birini 
seçmeğe mecbur olduğunu tahmin et
mektedir: 

1 - Eritreden Kassala yolu ile 
Hartuma, 

2 - Alkadarcf yolu ile yine Har· 
turna, 

,, 

3 - Eritrede Birket yahut Bere
ket nehri hizasından Kassala'ya ulat
tıktan sonra Hartuma. 

1talyanlann daha ziyade bu üçüncU j 
yolu tutacaklan sanılmaktadır. •• 

1 ltalyanlann bir harp oluraa Sudana ne tara/tan hücum 
eclece•lerini •öaterir laarita 

Ecnebi Düşmanhğı Art.yor! 
Kahire Polis Kamutanı Liva Russel Paşa Baş
bakana Verdiği Raporda Nelerden Bahsetti? 

lç siyasa kaynaşmaları günden cü- ı 
ne arttığı için, Mısır polisi, emniyeti 
umumiye ve istihbarat servislerinin 
daha. büyük bir dikkatle vazifelerini 
görmeleri icap ettiği iç bakanlıktan 
bu servislerin direktörlerine bildiril
miştir. Mısırın her tarafında polis 
karakolları kuvvetlendirilmiJ ve bir
çoklarına mitralyözler dağıtılmıştır. 
Kahire Polis Kumandanı Liva Russel 
Pa§a bu münasebetle 1934 yılında ya
pılan suçlara ait bir rapor hazlrlamıJ· 
tlr. Bunda deniliyor ki: 
"- Bu yıl Kahin~de polis tarafın

dan 26 hırsız ve haydut çetesi yaka
lanmıştır. Bunların bazıları kalp para 
basmakla uğraşıyordu. Bu çetelerin 
içinde öyleleri vardır ki. adamların
dan yalmz bir tanesi yirmi sekiz defa 
hapishaneye girip çıkmış ve son çıkı
§ındanberi de yirmi iki ev soymuştur. 
Sabıkalıların üzerinde hükumetin Av
rupada yapıldığı gibi dikkat ve alaka 
göstermesini tavsiye ede:-im. Bizim 
hapishanelerimizden çıkanlar on pa
rasız sokaklarda dolaşt:kça, alıntcrile 
ve doğru yollardan giderek hayatını 
kazanma imkanlarını bulamadıkça po
lisin ödevi daima zorlaşacaktır. Bun
ları sıkı bir kontrol altın'\ almak ve 
icabında hususi kamplarcia zablta ne
zareti altında çalıştırmak bilhassa bu
giln birinci planda bir önem almıştır. 
1918 yılında Mısır hapishanelerinde 
14.000 mahkum vardı, halbuki 1934 
yılındaki istatistikler hapishaneleri
mizde 23 bin mahk(ım bulunduğunu 
göstermektedir. Hapishane nizamna
mesine göre elimizdeki bin::.ılarda a'1-
cak l 3.500 kişiye yer varken 23 bin 
kişiyi bu binalara nasd ııkı§tırabildi
ğimizi düşününüz. Mahpuslar üstüsc~ 
istif edilmiş gibidirler.'' 

Russel Paşa raporunun bir başka 
yerinde: "Heluvan da katılacak olur
sa tam 190 kilometre murabbaı ge· 
nişliğinde bir yeri muhafaza ettiğini 
ve burada 1.370.816 inııan yaşadığım 
aöylemekte ve elindeki polis kuvveti
nin bu İ§e aı geldiğini anlatmaktadır. 

1934 yılında bu mıntakada 608 yan
gın çıkmış ve tam 1.486.111 Mısır al
tım kıymetinde bir mal mahvolmuı· 
tur. Russel' Pa~ emri altındaki me
murları ulus bakımından şöyle ıaalı-
yor: • 

Rcuael Pafa 
dır], 1 Romanyalı, 1 yerli Rum, 1 Is-
viçreli. ' 

Yine bu raporda Mlsır rejimi için 
çok tehlikeli sayılan iki komUnistin 
memlekete gizlice girerken yak.ıtm
dıklarım yazıyor. Bunlardan biri 
Mehmet Vahip el Malik ve diğeri 
Hüseyin Haseneyn'dir. Hilseyin 1930 
da Sovyetler iline gitmiş ve Mısır te
baalığından çıkarılmıştı. Russel Paşa 

Şaban Hafız adında bir üçüncü ko
münistten de bahsederek şu maluma
tı veriyor: 

"Bu genç te 1930 yılında Sovyet
ler iline gitmiş ve emniyeti umumiye
onun 1934 te gizlice Mısıra döndüi;il
nü haber ahnca kovalamağa ba ·lamış
tı. Nihayet onun bazan lskenderiyede 
kızkardeşinin yanına, hazan da Zaga
zik'te babasının evine gittiğini öğre
nip yakaladık. 

Ayni yılın ikinciteşrlninde komü
nist propagandası yaptıkları için Mı
sır mahkemeleri tarafından mahkum 
edilmiş olan üç Ermeni Rusyaya nef
yedilmiştir. Yine bu yılda en mühim 
dava kalp para basan çetenin muha
kemesi olmuştur. Bunların dışında 
Mısırda ecnebi düşmanlığının devam 
ettiğini ve hatta arttığım gösteren ba
zı emareler de vardır. Kahire Univer
sitesi Profesörlerinden Mister Sink
vort'un ve Papaz; Karden'i:ı öldürül
meleri gibi. 

Bunun üzerine Mısır Ht.i~Ctmeti ye
ni tertibat almağa lüzum görmüş ve 
Britanya Fevkalade Komiseri Sir Mi
les Llimpson'da müfrit ulusçu talebe
lere ve suikastçilere karşı ecnebilerin 
daha dikkatli muhafazası liiztmgeldi
ğini ayrıca bildirmiştir. Muhakkak 
olan bir şey varsa o da ıudur: 

Nesim Paşa Veft Fukasmdan ve 
diğer bazı fırkalardan beklediği dost
luğu göremezse bütün Mısırda örfi 
idare ilan edilmesini kraldan istiye
cektir. 

lngiltereye karfı tehditlerle dolu 
bir J1a.10ı neıreclen: Eski Baıbakan 

lsmail Sıtkı Paıa 

Eski Başvekil 
lngilizleri 
Tehdit ediyor 

[Mısırın eski Başbakanı Ismail 
Sıtkı Pap Eşşaab gazetesinde İn 

giltereye karşı son derece §İddet
li bir baş yazı ne§retmiştir. Nesim 
Paşanın, Mısır parlamentosunu 
toplamağa bir türlü cesaret ede -
mediği bugünlerde Mısır siyasa 
partilerinin sokakta bir birlik kur 
rnağa hazırlandıkları görülüyor. 
Bu sayfada Mısır ulusal parti -
sinin bir beyannamesini de bula -
caksmız. Onu ve bunu okuduktan 
ve Veft fırkasının Nesim Paşaya 
siyasa yardımı yapmamağa ha
zırlandığını da hatırladıktan son
ra Mısır iç siyasasının nasıl bir 
kargaşalığa doğru gittiğini apa
çık anlaşılır.] 

Eski Baıbakan •İyaıal durumu 
hülôsa ettikten sonra di)'or ki; 

''Haydi kabul edelim ki, lngilt•re 
nin Mısırda aldığı bütün •Üel ted • 
birlerin hedefi Mıaır topraklarını 
korumaktır. Fakat, Mıırr toprakla -
rıni korumak adı altında bize JIUt· 
turulmak istenen bu manevraların, 
hakikatte, biz Mısırlıları Uluslar 
Soaycteıinin emri altında ve bafka
larının menfaatleri için tehlikelere 
göğüa germeğe zorlamak mônaısına 
gelmediği nasıl iddia edilebilir? 

lıtiklôline aahip bir uluaun malı 
olan bir memleketi o ulusla konu -
fUD anla'P!'nJ,,, .. ,_,. ___ , __ .ı..-----
mağa katkııtıkları nerede görülmüı 
t .. , 
ur. 

Britanyanrn güttüğü politikanın 
fartları ile bi.10im hangi aonunçlara 
aürüklendiiimiz meydandadır. 

Mıaır diplomatlı:n, /ngilterenin, 
bugün, fUbat beyannameainin tat
bikini Mıaırlılann ne büyük bir alci 
ka ile beklediklerini bildiğini, anla 
dığını ve lakat Mmrlılarıf't\ bu arzu 
sunu yerine getirmemeie de karar 
vermiı bulunduğunu öğrenmİ§ler • 
dir. 

Bizim Habeıiatana karıı olan aev 
gimai, Londra hükumeti yanlıı tel 
airlerle aleme bildiriyor. /ngilizle
rin Habeş istiklôlini fU veya bu fe· 
kilde hırpalamak arzuaunu güttü • 
iümü::sü aöylemelerin• müıaade e
demeyiz. 

Hem Mııırlıların bafkalannı ko
rumağa kalkıfmazclan evvel yapa
cak büyük bir ödevleri vardır: 

'' - Kendi iatiklcillerini koru -
mak. 

Britanya hülrıimeti Mmrda tat
bik etmek istediii politikanın Mısır 
lılar tarafından kabul edilmediiini 
anlamalıdır. 

Britanya yükıek komiaeri Sir Mi
lea Lô.mpson devlet müeaıeselerine 
Nesim Pa1anın yardımile el atmı1 
tır ve bilinmelidir ki, Nesim Paıa 
Mıaırda böyle bir iıi yapmak düf • 
künlüğünii göaterecd biricik adam 
dır. 
Mısır, istiklalini kazanmak için gö 

ze aldığı ledakô.rlıkları unutamaz. 
Ergeç, ıiy_aıa partileri elele verecek 
ler ve mutlaka büyük Britanyanın 
ltar1ıaında cephe tutacaklardır. O ' 
.zaman /ngiltere için bir dela daha 
hakiki Mıaırla anlafmak imkcim be
lirmİf olacaktır. Fakot bu, bilinme
lidir iti, Mmrın lngilt•r• ile olan 
münaaebetini nihai surette hallet. 
mek için çıkmıf, belirmiı en ıon 
lırsat olacaktır.,, 

"6.420 Mısırlı, 138 lnı:iliz, 9 Yu
manlr, 8 Italyan, 2 Fransız:, 2 Til:'k, 
.5 Suriyeli, 1 Rus [Mısır tebaasından- tıaıyan donanmcrnnın en yeni ınnilerinden bir muhrip, bir kruvazör ve bir denizaltı gemiai •• 

[Mısır ulusal partisi icra ko
mitesi, dünyanın her tarafından 
gelen endişe verici haberleri, bil
hassa lngilterenin Akdenizdeki 
donanmasına lskenderiyeyi üs 
yapmağa karar verdiğine dair çı
kan şayialan incelemek ve bir 
karar vermek için Hahz Ramazan 
Beyin başkanlığında toplanmış
tır. Mısır Ulusal Partisi icra Ko
mitesi epey uzun süren bu top
lantıda birçok münaka§alardan 
sonra Mısırın bugünkü siyasal 
durumu hakkında partinin dü
şüncelerini ve nasıl bir siyasa 
üzerinde yürümeği doğru buldu
ğunu gaz:etelerde yaydığı bir 
muhtıra ile Mısırlılara bildirmi!
tir. Akdenizdeki gerginliğin bir 
harbe ulaştığı gün en büyük fela
ketini görmesi mukadder , olan 
bir devletin en müfrit fikirli bir 
partisinde neler düşünüldüğünü 
bu muhtıra tamamile tebarüz et
tiriyor:] 

M11D"lılara: 
Ne5im Paşa hükümetinin kabul 

ettiği aiya1a yüzünden memleketin 
vaziyeti günden süne fenala~ta
dır. Netim Pata hükumeti lngilizle
rin ardı arası kesilmiyen istekleri ö
nünde iki büklüm eğilmektedir. Bu 
giditle yann lngiliz kamutanlrğı 
memleketin bütün taıana ve ulusal 
korunma araçllmna, bütün ekonomi 
kaynaldwJna el koymuı olacakbr. 
ltalya ile lnıilteıre arasındaki ger
ginlik belirdiği gündenberi neler 
kaybettiğimiz meydandatfw. lnıil
tere Akdenizdeki menfaatle-dnin teh. 
likeye ıinnesini bir vesile ıibi kul
lanarak Mısm bi!' kıtla haline ıok
muı ve bir harp çıktlğı takdirde va
tanımızı bir ü11ülhareke yapmak is
tediğini açıkça söylemektedir. 
~sır için bundan al:l bir kurtuluı 

fınat mı olabilirdi? Memleketi seven 
bir hükumet bu ıiynaa durumundan 
istifade ed.-ek bizi tam bir istiklale 

a • Nuhaa PQfa 
ula,tıramaz mıydı? Halbuki İt tama
mile tersine bir cereyan aldı. M111-
rın mes'ut pnleri gelmi,tir zannet· 
tiğimiz anda daha b~rbat bir felake
te yuvarlanmıt olduk. !n!!ili71er bi
zim neler yapabileceğimizi anladık
ları için başımıza bu~ünkü hüküme
ti mu&allat ettiler ve cfnu latı.dikleri 
ıibi oynatarak iğrenç tömürıeci 
planlannı ırahat rahat tatbika koyul
dular. 

Nesim Paıa hükumeti memleketin 
"kanunu e.asi,,ıine ve istiklaline iha
net etmiı ve her ıeye baı eime-ile 
memleketi lngilterenin herhan1ıi bir 
müstcmleke.i derecesiae düıünnüı· 
tür. 

lngilizler bugün bütün Mmr vi
layetlerinde, Mısrınn bütün limanla
rmda istedikleri 1ıibi hareket etmek, 
istedikleri her süet tedbiri almak 
imkaniarını elde ebniı bulunuyorlar. 
Nuim Paıa Harbiye Nezaretini, Mı
sır smırlarmın idaresini, Mısır 1ahii 
muhafaza vasıtalarını, fenerleı- idare
sini, emniyeti umumiye teıkilihm 
bile onlara teslim etmekten çekin
memiıtir. Şimdi de hkenderiyeyi In
giliz donanmaeının üssü haline sok
mak istiyorlar. lngilizlerin ıu anda 
hkenderiye limanında ve bu limanın 
şark ve garp taraflarında ıiriımit 
bulundukları süel hazırlıkları gören
ler bu itin Neıim Pata hükiimetinin 
isteiile yapılmakta olduiunu kolay. 
hkla anlarlar. Vaziyet açıkbr: 

N"im Pqa hükumeti Mısırı bir 
lqilQ aömürs-i kılıtma sokmak 
karannı venniı bulunuyor. Zira bir 
devletin bir beşka devlete ait bir te
hiri bövle kolaylıkla ele seçirdiği ne
rede görülmüıtür? Demek ki, daha 
bugünden biz ya bir lngiliz sömürge
siyiz, ya lngiliz mandası albnda bir 
yan sömürgeyiz veyahut l•kenderiye 
Ji•n• bizim smwlaranız içinde de
ğildir. Bunun başka türlü bir tefsiri 
olamaz. 

M..ınn iatiklô.l davan ile Bii~ 
Britanyanın varlığı mücatleleaİ 

şında kalan Kral Fuat 
Neaim Pata iktidar mevkiin• ~ 

lir ıebnez nasıl meırutiyeti ilı• ~ 
Kliyse, timdi de öyle bir kunıa%1;.li• 
istiklilimizi lngilizlere satmak .,a
yor ve biz Mıaırlrlar tarihin. bu 11,ıf yük faciası karJ11mda ellerı ko ılı' 
bağlı birer eeyirci gibiyiz. Ne •:!; 
" - · •• • • ~ •..a:ı.....- , ____..---:; tfr 
ret mi kalacakln" aanıyor.s~nu~· tJ; 
yır ... N.im Pata yarın hızı, bı~e b.,. 
bir kazanç venniyecek olan bır 
be de sürükliyecektir. hı"' 

Nesim Paıa heJaıından kurtu teıt' 
hyız. O şimdi mevkiini kuvve~ 
dirmek için Veft Fırkasına baı ~· 
muı ve yardan iıtemiı bulunuY~ 
Zamanı ıelmiıtir. Meml.eke~ •:ı,11 
bütün •İyaaa partileri bırleııp, 
verip onu devinnelidirler. ti' 

Mmr ulusal partisi, meın}ek~.,ill 
kurtuluşunu bütün siyasa partıl~,.+ 
ulusal menfutleri en müfrit .ıart bıf 
le müdafaaya karar vennelerınde 
luyor. }ısıt' 

M11ır ulusal partisi, içinde bU •çili 
duiumuz felaketten kurtulmak b:,_, 
parti menfaatıednin bir kenara tıii' 
kılmasını ve bütün Mısırlıların erO"' 
ve müstıakir M11ır i~in elele " 
lerini İs ter." .,,,. 

Bu muhtıranın altında ıu bnd 
d1r: ~-

"Mıaır Ululsal Partisi (;e-nel 
f 

.,, 
releri: Abdurr11hman el' Ra eı ~ 

İtalya Para 
Vermek 
istemiyor! 
İtalya Hükumeti Mııır 

1 
~~ 

kumetine üçüncü defa ~ a ;.f' 
bir nota göndermiş ve Dogu aŞl' 
rikasına 1 tal yadan asker ;e~i~ 
yan gemilerden liman ve . tif· 
parası alınmamasını isteı:nı~ta' 

Mısır Hükumetinin bu Jlceği 
ya müspet bir cevap ver.e ge· 
tahmin erlilmemektcdir. Bı~\ttll 
minin 1 ta lyan askeri taŞIJ1'1 r01e· 
olmasmm liman parası; }tıJl' 
mek için bir sebep olar . gii' 

• lanılmasmı Mısır gazete ıerı 
lünç bulmaktadırlar. I 

ingiliz Ordugl~la!ıı· 
İngilizler Abukir'dekı ~!fl18t 

gahm etraf mda büyük tah 
1 
~ ,,e 

yapmışlardır. Kat kat kt~ıı:niŞ• 
dikenli tel örgüler çe dugi' 
hendekler kazılmıştır. ~ ttaP' 
ha girmek için yalnız 1 da \jÇ 
bırakılm1ştır. Bu kapılar aı.ıs· 
dört nöbetçi bulundu:uıırı dsfl 
dır. Son günlerde Brıtanf 'yıJlıı. 
getirilen Middilze~s ~:uıctr' 
mensup bir tabur yıne rı'lıJ' 
de bulunan uc-ak parkın~ ·r 

3' a·1 ıştı . hafazasma memur e 1 ırı -
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SAMSUNLULAR 
lstanbul Harıci Askeri ı 

Kıtaatı ilanları 

Ordu sıhhi ihtiyacı için 
3 2 kalem ispenciyarı alet 
ve kimyahane makineleri 

Bir Servet Hazinesi kapalı zarf usuıne satın alı
nacaktır. Hepsine biçilen e-

SiZiN iCiN 
Tütüncülere Müjde 

liitünlerimize Zarar Veren 
Ekmek Derdi 
Ne Vakit 
Halledilecek? 

·ı ı·ı d Ed·ı mı·yen Bu Ha der 25000 liradır. Muvak-s 1 a e 1 e - ' kat teminatı 18 7 5 liradır. 
. Tagun Otunun 

Ekmek bahsinde Samşunun, 
latanbul kadar kötü talihi oldu
ğuna ıüphe yoktur. Aylarclanberi 
ıüren bu dert, bitip tükenmek 
fÖyle dursun, günden güne artı
yor bile .•• 

zine:" Bafra Bahk Gölü,,dür !:~a~ev~Jrı:n~ı:~:!~:i ~e: 
delsiz olarak M. M. V. Sa-imha Çaresi Bulundu BU Göl, Az Bir Emekte Her Yll tınalma komisyonundan alı 

Bin 1 erce Lira Getire b i 1 i r ~ı~. ~~~~tm::;ııı g~:~~~~~ '<eni Formül Üzerinde Yapllan 
Denemeler iyi Sonuçlar Verdi Sayım günü arifesinde bir kilo 

ekmeği 50 kuruıa kadar alan 
Samsunlular, bu leci elenebilecek 
ihtikar karfı•ında ekmek buhranı
na bir çare bulunur, ümidine dü1-
tüler. Fakat, geçen günler netice- · 
yİ cleiiftirmecli: Yine bozuk 
çeıni, yine az ekmek I 

gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarile bir -
likte belli gün ve saatten en 
az bir saat evvel Ankarada 
M. M. V. Satmalma komis
yonuna gelmeleri. İhalesi 
30-11-935 cumartesi günü 
saat 10,5 tadır. (335) 

t S:rnsunun biricik kazanç kaynağını 
L:ş ıl eden tütünlere musallat olan 
IJlt d .. 
ıt· ,uşnıan vardı. Oyle bir düşman 
~ ~ırkaç senedir birçok tütüncüleri
rr:azın b~tün 'emeklerini bir anda 
di ~yedıyor ve tütün ürünümüzü cid-

l 1.r surette hasara uğratıyordu. 
) kı yıl önce istilai bir şekilde üre
fıı~ :--e tagun denilen bu otun imha-
to lÇın İnhisarlar ldaresi umumi bir 
ltu~!arn_a mücadelesine atılmış, f.akat 
c:c ~etlı mesaiden tam bir imha neti
Ön~~ elde edilememişti. Bu ciheti göz
tn ~nde. tutan ve tütüne zarar ver
d e en ımha edecek bir tertip mey
t~~a ~etir.nıeğe çalışan inhisarlar tec
hu e ıııtasıyonu, son bulduğu tertiple 
<>tu emeline muvaffak olmuş ve tagun 
~·lcnu ani denilebilecek bir zamanda 
tnişfu:rıı l".k ınuvaffe.kıyetwi temin et-

td~u tecrübe neticesinden haberdar 
Ziı en İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
di{~at Fen Şubesi, Samsun Başmü
ğı r.~Ye!i~e verdiği bir emirde, en aşa
hc uç ılım adamından mürekkep bir 
}'/et huzuru ile bu sahada tahkikat 

~ılrnasrnı bildirmiştir. 
lla u~u1.': üzerine Samsun Inhisarlar 
da §tn~durU Reşadm ba§kanhğı altın
ttıaı Guı;ı~ük Kimyageri Münir Ke
Zi • Vılayet Ziraat Müdürü Hilmi ve 
tn~aat Fen Memuru Şerafettinden 
~dire~kep bir heyeti fenniye teşkil 
tcc:r~ış ~e tatbikatı yapılmak üzere 
tdil Ube ıs~asiyonuna gidilmiştir. Elde 

en netıce şudur: 
Cte lfe:vet, tagun otlarının boiacak 
itJ~cede aarclığı birkaç fidanı 
lrtrf ~rnış, 24 saat sonra aynı lidan
/t0 r2 erinde inceleme yapılmıftır. 
rıQ f anan fidanın tamamile meyda
~ çıktığını ve tagun otlarından 
tice,. ~almadığını tesbit ederek ne-
4C:"'" muvaffakıyetli olduğuna 
ilq a,. vermİftir. Bu ifte kullanılan 
l~ı~! hara boya (zaçı Kıbrısi) mah. 
•i tıne bir miktar arapsabunu ilave-

§·tıretile hazırlanmaktadır. 
lıi b~diye kadar malum olmıyan ve 
le~·ır Yerde hiçbir suretle tatbik edi
~Ok ı:ve.~ bu basit, basit olduğu kadar 
tUn ~~essir olan bu imha usu1ü tü
tı:va Culuk fi.leminde büyük bir kıvanç 
hn ndıracak delillerden biridir. Ta
tUı 0t~nun zararına uğrıyan tütün
~ab~~.hıç denilebilecek bir masraf mu
ltur~nde kendilerini bu felaketten 

lJ rnıış olacaklardır. 
tığ ıun yıllardanberi ziraat işleri ile 
da taşan bir uzman bu formül bakkın-

c,§unıarı anlatıyor: 
~ti U run?aş; yani tagun, klorofilden 
lli ı>:ırazıt bir nevi çiçekli mantardır. 
ecG 1§lenmemi§ bir tarlada ilk sene 
c:anfn tütilnlerle domates ve patlı
C:ak arda bu p~razit yetişmiyor. An
ta ·k!1a~sullerın toplanmasından son
tut 1 ıncı sene tarlada kalan köklerin 
lı:ök~bct ve hararetin ittiratsızlığından 
llu k~de bir nevi küfler hasıl oluyor. 
bir uflcr esasen mantardan başka 
u~ey de~ildir. 

tin k~n muddet toprak altında kökle
§arak u~enerek ve küflerin mantarla
fica çıçek halinde toprak üzerine in
cılu,: etmesi yüzünden urunbaı hasıl 

.rOr. 

f Ziraat E t' .. .. b ınd ns ıtumuz u mesele etra-
başıa tetkiklerini genişleterek uran
laca~ elbette hakiki te§ekkülünü bu
istas·tır. Mücadele usulU ise, tecrübe 
llıış ı:vonunda zaçı Kıbnst ile yapd
lı'aka~e .. ~uvaffakıyet görülmüştür. 
~1 }{ b tu~ü?ler kuruduktan sonra za
te t:,.rısının tütün evsafına ne dere
~ı•tı 1,~ yapacağı henüz anlaşılma-

" r, 
ti" 

J Utehassısı k • .. ·• .. er tarı n anaatıpe gore tutun-
adan tamamen toplandıktan 

(6285) 8751 
llfc. ~ 

Oyle anlıyoru;& ki, bu derele 
Samsun Urayı da çar• bulamıyor. 
Her zaman hatıra gelen yalnız 
bir tek tedbir var: Narhı arttır
mak, ekmek fiyatlarine hergün 
bir parça daha eklemek.. Fakat 
bütün bunlara raimen, fırınlarda 
ihtiyacı tamamen karfılıyacak ek
mek bulundurulmaması, bu dereli, 
halli güf bir muamma olmaktan 
kurtarmıyor. 

Balık Gölünün çok güz.el bir manzarası: Gölden göle 
geçilen kanallardan biri 

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

sonra derhal tarla sürülmeli, tütün
lerin saplan ve kökleri tarladan te
mizlenmeli ve toprağın alt tabakasın
da kalan ince kökler toprak üzerine 
devrilmeli. Hava ve soğuk temaalari
le öldürülen mikrobik küfler tesirsiz 

kalarak o tarlada bir daha urunban§ 
yani tagun zuhur etmiyeceği muhak
kak sayılıyor. 

-··,6··· 

Bir zamanlar Samsun ekmekçi· 
lerinin birleıerek aralannda bir 
fir~et kurduktan söylendi. Ekmek 
kalitelerinin bozulması ve bir kı
atm fırınların çalııtınlmamcut 
bundan ileri geliyor, elendi. Ura
yın bu iti ne derece incelecliiini 
bilmiyoruz. Fakat, narh mütema· 
diyen yükaeltildiii halele buhra
nın henü;s tükenmeyiıi meselenin 
pek sathi bir dert olmadığı zannı· 
nı veriyor. Eğer bu tröıt hakika
ten meı.ıcutsa, yaranın daha in
aaf ıaca defilme•İ lazımdır. Ve 
rtihayet urayın kendi bafına bir
kaç fırın açması, bu iıin hallinde 
mühim rol oynıyabilir. Ucuz ek
mek çıkarmak, /ştanbula nazaran 
Samaun için daha lrolaydır. 

Samsun limanının iliracab 
Samı undan yazılıyor: 
Geçen hafta içinde Samsundan Is

tanbula 18.380 kilo iç- ceviz, 128.680 
kilo kabuklu ceviz, 11.500 kilo merci
mek, 100.000 kilo fasulye, 265 sandık 
yumurta, 2.230 kilo tiftik, 13. 700 ki
lo yapağı, 615 kilo badem içi gönde
rilmiş, Amerika ve Avrupaya da 
10.000 balya tütün ihraç edilmiştir. 

• 

Samsunda• Atatürk parkı ve limana uzaktan bir bakıf 

Samsunun Taliinde Mühim 
Bir Dönüm Noktası 

ŞEHRİN 1LERDEK1 SEMiRME YOL
LARI ŞiMDiDEN ÇlZ1LMEL1DlR 

Samsunla Bafra arasında ve Sam
suna 35, Bafraya 16 kilometre mesa
fede büyük bir servet kaynağı var
dır: Balık Gölü. 
Adından da anlaşıldığı üzere yüz

lerce balık çeşidi barındıran bu göl
den maalesef layıkı ile istifade edile
memektedir. içinde fazla miktarda 
sazan, kefal ve akbalık bulunan bu 
göl esas itibarile bir göl olarak ta
nınmı~sa da yaz mevsimlerinde yek
diğerj.le irtibatları kesilen müteaddit 
gölterden mürekkep bulunmaktadır. 

Uzun Göl, Ulu Göl, Cernik ve Li
man Gölü adında dört göl vardır. 
Bunların herbirinin uzunluğu tahmi
nen bir, bir buçuk, geni~likleri de ba
zı yerlerde yarım ve bazı yerlerde bir 
mil kadardır. En büyüğü Uzun Göl
dür. Bu göller kı§ mevsiminde sular 
utmca biribiri ile birleşir ve 8 - ı O 
mil uzunluğunda muazzam bir göl 
halini ahı-. Dednliklcrj 2 metreden 
6 metreye kadardır. Dipleri çamur, 
civarları sazlıktır. 

Burada teşkilat ve sarfiyatsızlık 
yüzünden pek az balık tutulmaktadır. 
Oncelcri Bulgaristan, Romanya ve 
Yunanistana önemli miktarda ihracat 
yapılırdı. Bugün buhran ve konten
jan dolayısile Bulgaristana tuzlu ola
rak gönderilen 15 - 20 bin kilo balık
la, şehrimize sevkedilen 3 - 4 bin ki
lo kırmızı havyar yani sazan balığı 
yumurtasından ba§ka hiçbir yere ih
racat yapılamamaktadır. Samsun, 
Bafra ve civar sarfiyatı ise ancak 20-
30 bin kilo arasındadır. Halbuki 
bundan birkaç yıl önce yalnız Bulga
ristana 200 bin kilodan fazla tuzlu 
balık gönderiliyordu. 

Bugün, Bafrada iki türlü havyar 
istihsal edilmektedir. Biri kefaldan, 
diğeri sazandan çıkarılır. 

Sazan havyarı 160 kuruştan 200 
kuruşa kadar, kefal' havyarı da 8 -12 
lira arasında satılmaktadır. 100 kilo 
sazandan 5 - 6 kilo ve 100 kilo ke-

faldan 4 kilo kadar havyar alındığına 
göre, gölde mevcut milyonla:c·a kilo 
balığın nasıl bir servet kaynagı oldu
ğu kolayca tasarlanabilir. 

Göllerde avlanan sazan ve akbalık 
daima gölde bulunur ve orada yavru
lar. Kefal balığı ise bu göllerin yerli 
mahsulü değildir. Fakat, yumurtası~ı 
dökmek üzere boğazlardan içeri gı
rer. Bunlar her yıl nisan ve mayıs 
aylarında göllerin boğazları açılmak 
suretile içeriye alınmaktadır. Miktarı 
gayrimalCim olduğundan kat'i bir şey 

misyonuna gelmeleri. 
(337) (6286) 8752 

* .\'ô ~ 

Demirköyün 6000 kilo 
zeytin yağına, 21,000 kilo 
mercimeğine, 5400 kilo be
yaz peynırıne, alayların 

Yabani ördttk rJf! kaz. arıı için göle 
çıkan arıcılar 8200 kilo zeytin yağma, Pı-

söylenemez. Bazı yıllar göle milyon- narhisarın 3640 kilo Sade 
larca balık girdiği halde, denizin bü- yağına istekli c;ıkmadığın
yük bir galeyanı yüzünden boğazla- dan eksiltmeleri 1 o gün u-
rın açılması ve kefalların tekrar denı- · 
ze sürüklenmesine meydan vermek- zatılarak ihaleleri l 4 Ikinci-
tedir. Bu balığın hem etinden, hem teşrin 935 perşembe gunu 
de nefis havyarından tam istiradreı saat 14 de bırakılmıştır. ls
edebilmek için beş on bin lira sar 
ile boğazlara betonarme kapılar inşa teklilerin Vize satınalma 
etmek lazımdır. Bu kapıların, gölun komisyonuna gelmeleri. 
bugünkü kiracıları tarafından yapıl- ( 4 41) ( 7 O 3 8) 
masına imkan yoktur. Bu işi bir teş
kilata bağlamanın, umulan faydala
rın artmasında başlıca amil olaca~ı 
meydandadır. Memleket~. ihmal edı
lemiyecek ehemmiyette bir servet 
getirebilecek olan bu gölden hakkile 
istifade etmek başka türlü imkansız
dır. 

••• 
Alpullu alayı için 9,500 

Akdenizi Karadenize bağ
lryan demiryolu açılalıdanbe
ri Samsunun tecimsel ve ekono
mik ehemmiyeti birkaç misli 
artmıştır. Zengin bir hinterlan
da sahip bulunan Samsun, Ka
radeniz sahillerinin en faal bir 
ticaret merkezi haline geliyor. 
Bugünün en mühim eksikliği 
liman meselesidir. Samsun li
manının inşa edilmesi, ·Samsu
nun taliinde büyük bir dönüm 
noktası olacaktır .. 

Havza gibi, en sıcak yaz günle
rinde bile serin rüzgar alan say
fiye yerlerinin çok rağbet gör
mesi için esaslı tedbirler almak 
mümkündür. Buralarda iyi ve 
ucuz oteller kurmak, gazinolar, 
muhtelif eğlence yerleri temin 

Balık gölü kenarında Kartal Yuvası adı verilen yerde kamp 
kuran bir arıcı grupu 

liralık 50,000 kilo sığır eti 
ilk peyi 713 lira kapalı zarf
la, Vize lçın 2 2 3 3 liralık 
7 7 00 kilo sabun ilk peyi 
16 3, Pınarhisar için 31 7 8 li
ralık 14,500 kilo sabun ilk 
peyi 316, Alpullu için 2233 
liralık 7, 7 O O kilo sa bun ilk 
pey, 168, Vize için 1026 li
ralık 2700 kilo zeytin yağı 
ilk peyi 85, Pınarhisar için 
1140 liralık 3000 kilo zey
tin yağı ilk peyi 84, Pınarhi
sar için 838 liralık 2200 kilo 
zeytin yağı ilk pey 63 lira
dır, ve açık eksiltmeye ko
nulmuştur. İhaleleri 15 1-
kinciteşrin 935 cuma günü 
saat 14, 15, 16 dadır. İstek
lilerin Vize Satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

Bu sahil şehrinin birçok Ana
dolu şehirlerinde rastlanmıyan 
hususiyetlerinden birisi de say
fiye yerlerine gayet ucuz ve 
emin vasıtalarla bağlı oluşudur. 
Devlet Demiryollarının Sam
sun - Sıvas hattı üzerindeki Hav 
za ve Hırlaz kaplıcaları ile Der
bent ve Kirazlık mesireleri bun
ların başında gelir. Derbent ve 

ltmek ilk akla gelen çareler 
arasındadır. 

Samsunda, Türkiyenin bütün 
şehirlerinde olduğu gibi büyük 
bir imar ve inşa faaliyeti var
dır. Fakat en büyük eksikliğin 
plansızlrk olduğunu itiraf et· 
mek laznndır. Yeni yapıların 
şehirin her köşesine uluorta ser
pilmesine meydan vermek be
lediyecilik noktasından mühim 
bir aksayış sayılabilir. Şirin 
Samsunun bu bakımdan lstan
bula benzememesini istiyorsak, 
plan işine önem vermek, şehirin 
ilerdeki semirme yollarını şim-

diden çizmek lazımdır. \ 
Diğer taraftan, Samsunun 

kültürel faaliyeti de göze çarpa
cak derecede canlı ve ehemmi
yetlidir. Bafrada, Alaçamda, 
Çarşambada, Termede y e n i 
mektepler inşa olunduğu gibi, 
mevcutları da hususi bir önemle 
ıslah edilmektedir . 

Altı yedi yıl önce büyük bir 
sıtma ve sivrisinek memleketi 
olan Samsunda bugün, bazı böl
geler istisna edilirse, bir tek 
sivrisinek ve sıtma mikrobuna 
tesadüf etmek imkansızdır. Şe
hirin Fener cihetindeki batak
lıklar tamamen kurutulmuş, 
sağlık durumu düzene konmuş
tur. 

Samsun stadı 
Yakında 
Tamamlanacak 

• 

(420) (6874) 

r 
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Türk Antra s iti, Kok, Antrasit 
Ve Hertürlü Mahrukat Yakan 

E Li SOBALAR 

' 

Şakir ZUmreo§lu fabrikası tarafından imal edilen Z On Q U L DA K HALK 
ORDU, U~ tipte sobaları arayınız. Ucuz ve temiz olarak apartm~nlar1nız.' 

Güzell5ğin sırrı 
ÇlÇEKLERlN MERKEZlNDEDlR 

Fransanın Midi havalisi kurbünde 
yaşıyan kadınlar, Tabiatin çiçeklerin 
merkezine vaz'ettiği bakir bir balmu
munun cildi beyazlatmak ve güzel
leştirmek hususundaki şayanı hayret 
hassasını tanırlar. 

Bu nazik cevherin tasfiyesile hu
sule gelen ve (Cire Aseptine) tesmi
ye edilen ve cild üzerinde fevkalade 
bir tesir icra eden bu güzellik tılsımı; 
akşamları yatmazdan evvel tatbik e
dildikte cildinizin sertleşmiş harici 

Şi N YAN O 
MAGAZASI : lstanbul Yenlpostane caddesi no. S9 

Mantoluk ve Robluk Yünlülerimiz 
GELMiŞTiR 

Her nevi 

ipekli, Pamuklu, Patiskalar, Ketenler 
Beya.z ve renWi 

Tuhafiye Dairemizde En Zengin ç'eşid 
Hazır ve ölçii üzerine 

Gömlek, Pijama, Kuan dö fö, Robdöşambr 
Kıtlık ihtiyaçlarını temin için muhterem müıterilerimizin 

teşriflerini hassaten rica ederiz. 

CiHAZ TAKIMLARI 
nEFASET-METAnET·UCUZLUK 

lahiıarlar Umum Müdürlüğünden: 
evinizi ısıtlrsınız. Sobalara görmek ve fiyatlarını ö§renmek itjin: ' 1 tabakasını yumuşatarak parça parça 

düşürür. Sabahleyin tasavvur ede- 12-11-935 tarihinde açık eksiltme suretile ihalesi yapı'" 
Fabrika : HALICIOGLU Telefon ı 43214 mediğiniz bir güzellikte taze ve ner- lacak Paşabahçe Müskirat Fabrikası çatı inşaatı eksilt'" 

min yeni bir ciltle karşılaşacaksınız. 
Ayni zamanda münbesit mesamatr, mesinden şimdilik sarfınazar .olunmuştur. (7077) 

.... siyah benleri gidermiş olacaktır. Bu 9()96 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cire Aseptine denilen güzellik ttls~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ankara satış şubesi : BANKALAR CADDESİ No. 29 Telefon : 3766 
İstanbul satış şubesi : GALATA TÜNEL CADDESİ No. 36 Telefon: 44043 

mını kullandığımda yüzümün çilli ve 

-----------------------------------9::_:0:....:..:_47 çirkin cildini şayanı hayret bir suret-
te güzelleştirmiş ve beyazlatmıştrr. 

Afyon Vilayetinden: 
1 - Sandıklı ilçesinde yapılacak 13 513 lira keşif be

delli ilk okul inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nuldu. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. Eksilt
me şartnamesi, mukavelename, fenni şartname, keşif cet 
veli, plan istiyenler bu kağıtları Afyon Kültür Direktör-
lüğünde görebilirler. " 

3 - Eksiltme 22 Teşrinisani 935 gününe rastlayan 
cuma günü saat 15,5 ta daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1O13 liralık 
teminat vermesi bundan başka aşağıda yazdı vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. Bu işleri gördüğüne dair 
fenni ehliyet vesikası, Ticaret odasına kayitli olduğuna 
dair vesika. 

5 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar getirilerek daimi en
cümen başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mekt upların nihayet 3üncü mad-
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6887) 

Devlet Demiryollan ve Limanları iıletme 
Umum idaresi ili.oları 

8909 

Muhammen bedeli 17853 lira olan 32 kalemden mü
rekkep şef yazıhanesi, etajerli ve etajersiz memur masası, 
telgraf makinesi masası, orta masası, etajerli küçük me
mur masası ve etajeri, komodin, telefon etajeri, dosya, 
kurşun,yangın ve abonöman karneleri ve ihtiyat bilet; 
eczane için ilaç dolapları, sandalye şef dötren, evrak, im
dadı sıhhi, şamdan, alet ve mektup sandıkları, tahta ka
gıt atacağı, Z ve 5 metrelik tahta rampa, fıçı rampası, i
lan tahtası, etiket levhası, 4 metrelik tahta merdiven . ' 
tahta ayak altlığı, laboratuvar için çalışma, eczacı için 
çalışma ve eczacı yazı masaları 2 5-11-19 3 5 te pazartesi 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 
1338,97 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulun
madığına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler Ankarada malzeme dairesinde ve 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde parasız 
olarak dağıtılmaktadır. ( 7 O 3 3) 9055 

Kabataş Olgunluk Mıntakası 
Yoklama Komisyonu Başkanhğından: 

Lise mezuniyet ve olgunluk yoklamalarında bir ıruptan ba,ara
mıyan talebenin yoklama proıramını Öğrenmek üzere Kabataı Lisesi 
Dırektörlütüne bat vurmaları. 

9038 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satmalma 

Komisyonu ilanları 

Hastaneler için 5 O adet 
et makinesi 200 adet et bı
çağı 12-11-935 salı günü 
saat 15 te Topanede Satın
alma komisyonunda pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli S 7 5 liradır. Son te -
minatı 86 lira 25 kuruştur. 
İstekliler nümune ve şart -
namesini komisyonda göre
bilirler. Pazarlık için belli 
saatte komisyona gelmele -
ri. (228) (6872) 

8816 

Harbiye Okulu için 6000 
kilo ispanak 4000 kilo pıra
sa 2000 kilo lahna 13-11-
935 Çarşamba günü 
14,30 da Tophanede 

saat 
Sa-

tınalama Komisyonunda pa
zar !ıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 640 liradır. Son temi
natı 96 liradır. İsteklilerin 
belli saatte Komisyona gel-
meleri. (252) ( 7023) 

9014 

*** İdareleri İstanbul Leva-
zım amirliğine bağlı kıt'at 
için 80 ton kuru soğan kapa
lı zarfına istekli çıkmadığın
dan 12-11-935 Salı günü sa
at 14,30 da Tophanede Sa
tınalma Komisyonunda pa
zarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 5200 lirdır. Son te
minatı 780 liradır. İsteklile
rin belli saatte Komisyona 
gelmeleri. (249) ( 702 7) 
. 9016 

, !Ademi iktidar 
1 - ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsilat : Galata posta kutusu 

• 1255 ~· 
8793 

İstimali gayet kolay ve fiyatı ucuz. 
olan bu Cire Aseptine'i kollarıma, o
muzlarıma ve ellerime de tatbik edi
yorum. Bütün eczanelerle parfümö
rilcrde satılır, 

•• • 
SEKSULIN 

Ademi 
iktidar, 

Bel 
gevşekli~I, 

Dermansıziık, 

Vücut n DimaQın 
vorgunıuounda 

pek müessir ·ve emin 
bir llAçtır. 

Kutusu 200. kurue 

BEŞİR lEMAL. -·MAHMUT CEVAT 
C:-:;;-~_ .. ___ : ..:;. ...... .._.'-. 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

il Anları 

Harp akademisinde ya
pılmakta olan tamirata ila
ve olarak keşif bedeli 7 6 O 
lira 16 kuruştan ibaret olan 
ikinci keşfin eksiltmesi 18 -
11-935 pazartesi günü saat 
16 da yapılacaktır. 

Şartn~mesi ve keşifname 
si her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. 

İsteklilerin 5 6 liralık ilk 
teminat mektup veya mak -. 
buzlarile birlikte vakti mu-
ayyeninde Fındıklıda Satın 
alma komisyonuna gelme -
leri. ( 6834) 

8810 

Umumi neşriyat ve yazı itleri mü
dürü : M Ü m t a z F AIK. Gazete
cilik ve Matbaacılık T. A. Şirketi. Is· 

tanbul, Ankara caddesi. 100 
Basıldığı yer: TAN Matbaası 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve malwiyetiıs 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerini.Zİ: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .• Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

NADOLU ANON M 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inktlip yapmııtd'• 
Ciirılri hıı •İanı:t;1 lifi! : 
Oınm ve maHiliyet temin olunur - her sene naltat temefül verilir .-

vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin bit_. 
mında sigortalı bayatta bulunur113 ve malt11iyete uğramamıı iıe müe~ 
men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi malQliyel 
müddetince ücret alınmaz - daimt malfiliyet halinde müemmen meblağıO 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin bitr 
mmda müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

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

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 2osst1. 

Umumi acentalığı : Galata, tlnyon han. Telefon: 44888. ., 
g72r. 

E SAN S-LOSYOlt 
VE 

~. 
L.T.PIVER . 

PARIS 
Parfümöri l. T. Pi VER A. Ş. , lstanbul Şubesi 

Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon :43044 

ıstanbul Millt Emlak Müdürlüğiinden: 
Muhamrneıı 

Değer 
Lira 

Feriköy : İkinci kısım Çifte cevizler sokağı eski 
78 sayılı arsanın tamamı. 

Feriköy : İkinci kısım Haso sokağı eski 5 sayılı 
arsanın tamamı. 

6312 

7120 gS 
Hocapaşa : Hobyar mahallesi Aşir efendi Kütüp

hanesi sokağı eski 7-7 M. yeni 30-32-34 
eski Selanik Bankası binasının 180/ 
1280 payı. 5274 

Yukarıda yazılı mallar 22-11-935 Cuma günü saat 14 de arttıt'" 
ma suretile ve kapalı zarf usuliyle satılacaktır. isteklilerin Y~.z~.~ 
yedibuçuk pey akçelerini yatırarak hazırlayacakları Mühur.~ 
zarfları arttırma saatinden bir saat evveline kadar idarede ın~) 
teşekkil satış komisyonu başkanlığına vermeleri. «M> (687 


