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lnebolu Vapuru lzmir Onünde Devrildi, 
Battı. Birçok Ölenler Ve Yaralananlar Var 

Kültür Bakanıyle Konuştuk 

Güzel San'atları Canlan
dırmak için 

Arıkan Ne Yapacak? 
Konservatuvar • Opera • Abideler 

Ankaradc. 

.'kkilltür işlerjmiz, yalnız kla -
~1• rnektep terbiyesi hudutları 
J{~?d~ kalmamak lazrmgeli~. 

Ultur demek daha geniş zavı-
~cs· · · ' nı~ 1 ıçınde bir memlekP.tin uınu-
k 1 harsine ait bütün faaliyetleri 
h Ucaklıyan ve güzel san'atleri, 
atlkın .. estetik terbiyesıni içine 
li~ Şumullü bir meihumclur. 
<i~~. sa?ece mektep baknı~ından 
h g~l, ~ ış~e bu geniş zavıycden. 
t akıkı_ bır kültür adamı ohrak 
f anıdıgımız Kültür Bakam Saf
tct Ankan'ın düşündüklerini, ka 
~rla~nı, teşebbüslerini, öğren-
e~ ıstedik. Onun, gerek, güzel 

laa.~ atler, gerek eski tarih eser
erı · · mızın korunması hakkındaki 
:o~larınııza verdiği cevaplan 
Şagıya koyl.\yoruz: 

• -..... ' ,_~ W- A - ____ , '-...; 

.... [ Arkaaı 'J incide l Kültür Ba•anı Stıllet Ankan 

Bugünkü Tören 

Irmak - Filyos · Hattl 
Bugün Açıhyor 

Facia izmir Boğazının Önünde Olmuştur 
Birdenbire Yıldız Fırtınası Çıkmış Ve 
inebolu Su Alarak Derhal Batmıştır ı 
Dün Gece Sabaha Karşı Aldığımız Haberlere Göre 

Ancak 125 Kişi Kurtarılabilmiştir. 
75 KiŞiNiN AKi BETi MEÇHULDÜR 

Gemi Süvarisi,lzmir Valisi, Faciayı Gören Ve 11 KişlJi Kurtaran 
lngiliz Vapurunun Kaptanı, Hadiseye 

Yetişen istiklal Vapurunun Kaptanı Faciayı Anlatıyorlar 
İzmir, 11 (Huauai muhabirimiz bildiriyor) - "Saat 1,------------------'------, 

12,, İnebolu vapuru 190 yolcu ile lzmire gelirken, Kale 
yanında battı. Bir İngiliz vapuru 11 yolcuyu diri ve 2 
yolcuyu ölü olarak çıkardı. Diğer bir vapur da 2~ yolcu 
ile 1 ölü getirdi. Derhal gönderilen vasıtalarla denizden 
ölü, diri yolcular toplanmaktadır. 

Vali ve Müddeiumumi ıimdi bir vapurla derhal vak'a 
yerine hareket ettiler. Facia hakkında tafsilat vereceğim. 

Boğulanl r, Kurtarılanlar 
İzmir, 11 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor)

"Saat 1,, Ölenlerin ve yaralananların nekadar olduğu 
maIUm değiıdir. İnebolunun battığım duyan ve bu va
pur la yolcu bekli yen halk acentaya üşüşmüş tür. 

fladise saat yedi buçukta olmuştur. Şimdiye kadar 
ilcı vapur deniz üstünde kalanları kurtarmakla meşgul
dür. [Arkası 9 uncuda] 

Makineye verirken 

Kurtarılanlar 125 i Buldu 
İzmir, 11 (Hususi Muhabirimiz telefonla bildiri

yor) - ''Sabah saat 4,, - Kurtarılanlar 125 i buldu. 
Daha 75 kişinin akıbeti meçhuldür. Vapur on beş dakika 

1 
içinde batmıştır. Şimdiye kadar lzmire üç ölü getirilmiş
tir. Bunlardan birisinin A.ntalyadan binen polis Necmet
tinin oğlu Ali olduğu anlqılmıştır. 

Vapurda 775 ton eşya vardı. Hacmi iıtiabiıi 1080 ton
dur. Narlıdere ile Kilizman arasındaki deniz boyu batan 
vapurun eşyası ile doludur. 

Kurtarılanlardan buraya gelenler hamamlara ve has
tanelere yerleştirildiler, giden tahkik heyetleri henüz gel
mediler. 

------------------------_..,--=~-..) 

Su Hatla Karadenizi Akdenize Vapur Eşya 
Bir Daha Bağladık ~avlunları Da 

italyanlar Habeşlerin Somali ile 
irtibatlnı Kesmeğe Çahşıyorlar 

lc:Od.•nizi Akdenize bir kere daha bailıyan ve kömür havzaşına yep
•111 bir dirilik ve kalkınma 11etiren ve Irmak - Filyoa ıebekeaini 

l 6Ö.teren harita 
tı· l'nıak F"l ,_ı bugu - ı yos hattının açılma töre- decck~rdir, 
~ca~r n Filyos istasyonunda yapı-
ftden d. An~aradan ve Zonguldaktan 
~lttıiı ~Vetlıler bugün Filyosta bir-
. a}'ınd:tcaktır. Yeni demiryolunu, 
'0Ylevıe ık Bakanı Ati Çetinkaya bir 
ta, hat Ü aç~caktır. Söylevlerden son
~~.k ve is~ erıne gerilen kordela kesile
b lidiik ça~syon ~ışında bekleyen tren 

2 ivctliıer:ra_~ .. ıstasyona girecektir. 
OnCUl~f foturen trenler' bu akşam 

a ve Ankaraya hareket e-

• Irmak - Filyoa haf· 
tı nıuıl tamamlandı 

InnalC - Filyos hattının lnnak -
Çankırı ve Filyos - Eskipazar kısım
ları evvelki senelerde tamamlanmış 
ve işlemeğe açılmış bulunuyordu. Bu 
iki parça arasındaki 151 kilometrelik 
kısım da Cümhuriyetin 12 inci yıldö
nümünde bitirilmiş bulunuyor. Akde-

[ Arkaaı 3 üncüde) 

, indirildi 
KOMUR FIATLERININ DOŞO
ROLMESI BiRÇOK ŞEYLERJN Fl
ATLERINJ iNDiRECEK 

Habeşler Muntazaman 
Daha Ziyade Dağınık 

Ankara, 11 (Huıuıi Muhabirimiz 
bildiriyor)- Kömür fiatlerinde ya- • 
pılan 130 kuruıluk indirmenin de- ,, .. _____ ___ ....:.,_._ "'°' 

Geri Çekiliyorlar Ve 
Harbetmek istiyorlar 

~--~-- -------------·- -~~ 
nizyolları ve vapurculuk ıoıyeteıi 
eıya navlun tarifeleri üzerine ya
pacağı tesirin derecesini tetkik e
den Ekonomi Bakanlığı timdilik bu 
tarifelerin etya navlunlan kısmın
da yüzde on tenzilat yapılmasını ve 
bu idarelerin ellerinde bulunan ve 
eıki fiatfe satın alınmıt olan kö
mürleri nazarı itibara alarak bu 
tenzilatın bir Kanunusani tarihin
~en itibaren tatbikini tesbit etmit
tır. 

. Vapurculuk aoıyeteıi yılda 40 
bın to~, deniz yolları ise aıaiı yu. 
kan bır hesapla 75 bin ton kömür 
har<!amaktadır. Kömür ucuzlatıtı-
1!!n bu iki müeıaeıeye temin edece
gı >:ıllık tasarruf 140 bin lira rad
deıındedir. 

[Arkası 3 üncüde] ...... _ . .... .........., 
Askerlik kanunu 

20 Yaşından 
46 Yaşına 
Kadar Her 
Türk Asker 

[Kainutayda kabul edilen yeni 
aakerlik kanunu 9 uncu aaylam~
dadır.] 

Vaziyet 
General Graaiani cenuptan, Ge. 

neral Santini fİmalden ilerliyerek 
Habetlerin ln11ilia aomaliai ile irti
batlarını kenneie uiratmakta • 
dırlar.Bu vaaiyet dahilinde Habet
ler Harrarda toplanmak aıarure
tindedirler . 

Şimaldeki Habef kuvvetlerinin 
de Deaaei'de toplanmıuı ihtimalin. 
den bahaedilmektedir. 

Habetler hala muharebeyi ka
bul etmemitlerdir. Görünüte naacı
ran Habeı ıukerleri ambar11onun 
kaldınlmaaından aonra adamakıl. 
lı ailahlanmadan bütün kuvvayi 
külliyeleriyle taarrua etmek niye
tinde deiildirler. 

Şimal cepheainde /talyanlann 
aai cenahı Setit nehri boyundan 
ileri harekcitına devam etmekte
dir. 

Siya.al cepheye welince, burada 
oa~iyet ıudur: 

ltalyanlar Muıra ıilahi bir pro
teato venniılerdir: Bu proteatoda 
eğer Mıaır hüluimeti a.cri tedbir· 
leri tatbik eder•e, ltalyanlann da 
lüzum 11örecekleri tedbirleri al
mak hakkını muhafaza edecekleri 
bildirilmektedir. Muınn durama 

[ ATkası 9 uncuda 1 

Ogaden cepheıindeki 
Asma: a, l 1 (A.A.) - Tigre cep

hesindeki Havas aytan bildiriyor: 
"General Graziani'nin güney ve Ge 

neral Santini'nin kuzey bölgelerinde
ki ilerleyişleri. Habeşistan ile Somali 
arasındaki irtibatı kesmekle tehdit et 
mektedir. Bu, Habeşleri Harra:'da 
toplanmak zorunda bırakacaktır. 

"Pelaritana" fırkası ile Trabluslu 
askerlerden mürekkep taburlar, güney 
cephesi a:kasında Ouea - Chebeli batt 
sında ve Habetistanın güney doğusun 
da ihtiyat kuvveti olarak bulundurul
maktadır. Kuzey cephesinde bulunan 
General Santini kuvvetleri, Secbcot 
yüksekliklerinde mevki alırken, bu 
kuvvetlerin sol cenahını teşkil eden 
Danakils'ler, Outthere-Scebcat bölge 
sinde toplanmaktadırlar. Amba-Ala
gui bölgesinde kctif uçu§lan yapan 
İtalyan uçaktan önemli HabeJ kuvvet 

~--~-- ----~-, 

ltalyan .iperleri 

teri gö:memişlerdir. Habeşlerin bu 
bölgede harp etmiyecekleri ve Dessi~ 
de toplanmak niyetinde bulundukları 
tahmin edilmektedir. General Contu
re'un gayri muntazam kuvvetleri Se
tit nehrinin Omager ile Egehim ara· 
sında ve Sudan seddi yalanında olup 
Nogar'a giden yolun yakininde yega
ne aşılabilecek noktasını aşmıştır. Bu 
kuvvetlerin bi: keşif hareketi yaptık
tan sonra geri çekilmek niyetinde ol
maları muhtemeldir. 

HalHt lruvvetleri 
seri çekiliyorlar 

Adisababa, 11 (A.A.) - Reuter A
jansı muhabiri bildiriyor : Gayri res
mi bir kaynaktan öğrenildiğine göre, 
İtalyanla:, Makallenin gUneyinc1e bu
lunan Antalo'yu almışlar, ve İtalyan 
faal kollan Dapbour kuzeyine kadar 

[Arkam 9 uncuda) 
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Dl1,Sl1NDLJKC ı; 
Bir çocuğun cinayeti 

Gazeteler, Merzifonda, 6 yaşında 
bir çocuğun 3,5 yaşında bir arkadaşı
nı tabanca ile öldürdüğünü haber ve
riyorlar. Ağabeyinin yatağı altından 
silahı alarak namlusunu Altaym başı
na çeviren Kaya, •"şimdi seni vura
yım mı ,. demiş ve tereddüt etmeden 
tetiği çekmiştir. 

llk bakışta bu cinayetin asıl faili, 
fi yaşında bir çocuk değil, masumiyet
tir; neticeleri idrak etmek aczinden 
başka birşey olmayan masumiyet ki, 
liUÇ kasdinden tamamile uzakta bu
lunduğu için, bir kanun adamı karşı
sında mes'ul değildir. Ammenin vic
danı da bu dramı bir tek sözle izah 
eder: Kaza. 

Fakat zamanımızın psikolojisi, ma
tmm bir çocuk ruhu içinde bile oba, 
hiç bir sebebe ve tesire bağlanamaya
cak tesadüfleri kabul etmez. Şuurun 
eathma veya muhtevasına ait hadise
lerde kaza yoktur; en idraksiz ve mü
lahazasız bir irade hareketini bile ta
yin eden gizli ruh amilleri aranmalı
dır. Hele bu vak'ada "şimdi seni vu
Taytm mı?" sözü gibi elindeki silahın 
kabiliyeti hakkında bir bilgi ifşa eden 
earih bir idrak başlangıcı da vardır. 

Bu iki çocuk arasındaki ruhi mUna
•ebetin tarihini ve son safhasını iyice 

• bilmeden vak'anın ferde ait psikoloji
sini tayin etmek, romancılara mahsus 
bir tahmin gayreti göstermek olur. 
Bunu geçelim.Fakat bu vak'anın. ııon 
zamanlarda sık sık olan talebe cina
yetlerinden başlayarak,genç1ikten ço
cuğa kadar inmesini icap ettiren ~
yal bir tarafı varsa, bunun üstünde 
bazı istidlallere doğru gitmek fayda
ı;ız olmaz. 

Elindeki silahın ciddiyetini idrak 
etmek çağında bulunan bir çocukta, 
öldürme tecrübesine karşı, ne de olsa 
masum, fakat şiddetli bir tecessüs u
yandıran sosyal tesirleri eşelersek, 
hemen kendimizi içinde yaşadığımız 
korkunç cemiyet havasının terkibi 
içinde buluruz. Bugün, dünyanın her 
tarafında, geçmişten, halden ve gele
cekten bahsedildiğini duyan 6 yaşın
da bir çocuk, ya bir harp h5.tırası, ya 
bir harp havadisi, ya bir harp korku
suna ait sözlerle kulakları doldurulan 
mahluktur. Hepimiz gibi çocuk ta ge
risine, önüne ve ilerisine baktığı za
man, en canlı mazi, hal ve istikbal ha
disesi olarak bir tek gey görüyor: 
Harp. Harpten çıkmış, harp içinde 
yaşayan ve harbe doğru giden bir in
Hnlığın çocuğu için en büytik merak 
öldürme faslının hakiki vetiresini an
lama ktrr. 1918 yılına kadar iki taş 
erasında bir kertenkele ezmek, her
hangi bir mah

0

alle çocuğunun bu te
cessüsünü doyurabilirdi. Fakat insa
nın hayvanı değil, insanın insanı öl
ciürmeğe devam ettiği uzun bir devir 
içinde çocuğun hevesi de, şuursuz ve 
hassas bir barometresi olduğu cemi
yetin gidişine katılmaktır. Gazetele: 
ve sinemalar, çocukta bu hevesi fitil
lemeğe devam ediyorlar. Fakat ne yap 
6mlar? Onlar da hadiselerin dilidirler. 

Felakete bakınız ki artık 1935 ço
cuğunu mantar tabancaları eğlendi
remez oldu. Rovelverlerinizi o:1:ada 
bırakmayınız. Çocuklar oynarken çok 
ciddidirler. Çünkü en canlı tecrübe sa 
haları oyundur: siz şaka sanırsınız, 
onlar gerçekten öldürü:ler. 

Peyami SAFA 

Oda memurları 
Sandığın feshini 
istediler 

Tecim ve Endüstri odaax memurla
n, kendi aralarında imza toplayarak 
bir dilekçe hazırlamışlardır. Tasarruf 
gandığı için şimdiye kadar kesilen pa 
ralarm iade edilmesini isteyen bu di
lekçe dün, oda ba!kanlık divanına ve
rilmiştir. Memurlar, sandık için ken
dilerinin hiç bir muvafakatleri olma
dığını bildirerek hazırlanan nizamna
menin mefsuh addedilmesini istcmit
lerdir. 

No. 87 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Fakat Se1im bir İki ham]ede o
nun yanına vardı. Cemile batını 
dükkanlar tarafına çevirerek daha 
hızlı yürüyordu. Selim erkekçe bir 
tahakkümle onun kolunu 11m11kı ya 
kaladı, kendine doğru çekti ve emir 
veren bir tonla: 

- Dur 1 Dedi, beni dinle 1 Dinliye 
cekıinl 

Cemile silkindi, fakat kohınu 
kurtaramadı: 

- Bırak, dedi, bağmnm. 
- Bağrr! Dinliyecekıin beni. 
- Dinliycmem. Sen beni dinle -

din mi? 
- Sonuna kadar dinledim ıeni. 
- Yalan! Aııl konuıulacak yer-

ae ağzını açmadın. 
- Şimdi ıöyliyeceğim. 
- Geçti, iıtemiyorum. 
- Söyliyeceklerim var. 

Yeni barem 
Terfileri 
Kolaylaştırdı 

Kamutaya verlmiı olan yeni barem 
kanunu projesile meu.::ların barem de
ı ecesi 19 dan 15 dereceye inmektedir. 
Derecelerin azalması bunla:m maaş 
mikdarmı çoğaltmaktadır. Şimdiki ka 
nunda 12, 14, 16, 17,5 lira maa§h de
receler vardır . . 12 lira aylık alan bi:
meurun 20 liralığa yükselmek için bü 
tün bu dereceleri geçmesi gerektir. 
Yeni projede 12 liralıktan sonra IS 
ve 20 lira geliyo:. Şu halde 20 lira ay 
lık alabilmek için bir memur dört de
rece değil, bir deI'ece yükselecektir. 

Yine şimdi 40 lira aylıklı bir memur 
bir derece terfi edince aylığı 45 lira 
oluyor. Yeni projeye göre 50 lira o
lacaktır. 50 lira olan da terfi edince 
60 lira alacaktır Yeni projede ücret
le çalışan memurların hakları da g~ 
zetilmektedir. 

Öğretmen vekilliği 
istiyenler 

Açık bulunan ilk ve azlık okul öğ
retmenliklerine yapılan müracaatlar 
iki yüzü geçmiştir. Killtür Direktör
lüğünde teşekkül eden bir komisyon 
bu müracaatları incelemeye devam et 
mektedir. Oğretmen vekili olmak iste 
yenlerin çoğu orta okul mezunudur. 
Faakt açık vekillikleri dolduracak ve 
artacak kadar da lise mezunu va.::dır. 
Şimdiye kadar vekilliklere orta okul 
mezunları tayin ediliyordu. Müracaat 
eden lise mezunlarının çokluğu kar
şısında yalnız bunların tayini karar
laştrılmıştır. Lise mezunla.::ının da iyi 
derece ile geçmiş olanları tercih edi
lecektir. Hastalık veya başka bir ma
zeret dolayısile izin alan öğretmenle
rin yerine tayin edilen vekillere ya
rım maaş veriliyordu. Şimdiden son:a 
bunlara tam maaş verilecektir. 

Müf arekenin 
Yıldönümü 

Mütarekenin 17 inci dönümyılı do
Jayısilc dün sabah Feriköy mezarlığı 
ile Saint Lui Fransız kilisesinde tö. 
ren yapılmıştır. Saat onda Feriköy 
mezarlığında yapılan tfucndc F!'ansız 
elçisi Kamercr, ba~konsolos Heuriot 
Italyan ata§amiliteri Koloncl Monna
rini, İtalyan ataşanavali kumandan 
Rognoni, lngiltere sefaretinden Mak
donald, Fransız ataşamiliteri koloncl 
Kont de Gurson, ataşanaval kolonel 
Kuş, Fransız eski muharipler -.::eisi 
Laurent Reboul, lngiliz eski muharip 
ler Başkanı, ltalyan eski muharipler 
başkanı Boulanker ve Fransız kolo
nisi hazır bulunmuştur. Olen askerle
rin mezarla:ı önünde yapılan tören -
den sonra Fransız e11ki muharipler re
isi kendilerini vatanları uğurunda fe
da eden askerlerin istirahati ruhu i
çin bir söylev söylemiştir. 

Bundan sonra Fransız elçisi Kamc
ıcr de bir söylev vermiş ve memleke
timiz hakkındaki sitayişkar sözleri ve 
iyi temennilerile söylevini bitirmiştir. 

Yeni ortaokul direktör
lükleri 

Yeni açılan orta okullardan Kum
kapı orta okulile Kadıköy orta okulu
nun direktörlükleri birer ilktedrisat 
müfettişleri tarafından muvakkaten 
idare olunuyordu. Verilen malilmata 
göre Kumkapıya yüksek öğretmen o
kulu direktör vekillerinden Baha, Ka
dıköyünc de Usküdar orta okulu fran 
Sizca öğretmeni Rıdvan tayin edil
mişlerdir. Bundan başka Kadıköy or
ta okulunda açık bulunan franııızca 
öğretmenliğine Güzide Lutfi, türkçc 
öğretmenliğine de Hayriye tayin edil 
miştir. 

- Hayır iıtemiyorum ! 
Cemile hem bağırmıf, hem de tid 

detle ıilkinerek kolunu kurtarmıt -
tı. Selim bu ıefer onun önünü ke -
ıerek iki kolunu birden yakaladı. 
Bütün a-elip geçenler onlara bakı -
yordu. Duranlar oldu. 

Bir paıtacınan önüne geldikleri 
için Selim dükkanı göstererek: 

- Buraya girelim, konu,alnn 1 
Dedi. 

- Hayır! 
Cemile Selimi iterek birkaç a· 

dım daha attı. 
Selim yumıayan ve yalvarmaya 

hazırlanan bir ıeıle: 
- Cemile! Gel, haydi 1 Diyordu, 

hem kalbimi kırma, hem de elale -
me maakara olmıyalım. 

Cemile durdu: 
- Benim kalbimi sen kırdm l De

di. 
- Niçin Cemile? Ben bir "belki,, 

dedim, belki hem "olur,, , hem de 
"olmaz,, demektir, niçin hemen fe. 
naya çekiyorıun. 

- Olur ne demek? Olmaz, ola
maz. 

- Peki •.• Kabul~ediyonım. Fakat 
fU dükkana girip te konuıalım. 

- Hayır! 

Ne Dersiniz? ~ 
KONGRELER ... 

Yıllar ve yıllar var ki; bir hadi. 
ae inıanı ıaıırtacak kadar büyÜk 
bir ittiratla birteviye tekerrür eder 
gider. Bu hadiae ıudur: 

Bizde hiçbir kongre ilk içtimaın· 
da ekseriyet toplıyamaz. Ve ikinci. 
de de ekıeriycte lüzum kalmadığı 
için denebilir ki kongreler toplan. 
mazlar. 

Bu, neden böyle olur. Bunu mü
talea e_tmek güç değildir.Siz.i davet 
ettikleri yere neden gider, neden 
gitmezsiniz?, Bunu düıününce bir 
kongrenin neden toplanıp toplana. 
madığını hemen anlar61nız, 

Bunun sebebi kongreye çağrılan. 

ların, o içtimaı enteresan bulma
malarıdır. Bu kabahat kah içtima
da, kah çağrılanlardadır, fakat ıo
nuç aynidir. Ekseriyet olmaz. 

Eğer kongrelerden, kütleden bir. 
ıey bekliyor ve onları onun için ça. 
iırıyorıak, her§eyden evvel top . 
lıınmalarını mümkün kılacak ted. 
birler almalıyız.. Y okıa kongreler 
anka gibi yalnız adı YClfYan bir 
heyula olur ve böyle olunca da on. 
ları ıosyal bünyelerimizden çıka

rıp atmak daha doğru olur. 

Biz. böyle düfünüyoruz.. 

Siz ne dersiniz? 

'-----~------~-------------- _.J 

Ekmek Meselesi 
Un Fiatleri Düşerse Ekmek De 

Ucuzlatılacak 
İkinci ekmek hakkındaki kararın 
b u g ü n · verilmesi bekleniyor 

Dün şehrimize 1178 ton buğday gel ,~ ...... ._ •• -.... 

Konya Belediyesi 
örnek teşebbüsüne 
Başladı ve piyasaya 
Dün ekmek ~ıkardı 

Konya, 11 (Hususi Muhabirimi
zin telgrafı) - Konya Urayı, ken
di fırınlarında hazırlattığı ekmeği 
bugün ısatıfa çıkarmı§tır. Çavdarsız. 
haliı buğdaydan İflenen halk ek
mekleri, narhtan yirmi para noksa
nı ile kilosu 6 kurufa satılmaktadır. 
Halk, urayın çıkardığı bu ekmek. 
leri büyük bir rağbetle kapıfmıftır. 
Konyalılar, urayın bu yerinde hare
ketini sevinçle karfılamı§lardır. 

miştir. Bunun 435 tonu Anadoludan, 
180 tonu Trakyadan, 563 tonu da 
muhtelif sahil limanlarından yüklen
miştir. Fazla mal gelişi karşısında Te 
cim ve Zahire borsasındaki dünkü sa
tışlar çok durgun geçmiştir. Yumuşak 
ve sert buğdaylar üzerinde hiç bir mu 
amele yapılmamıştır. Polatlı malları 
10 kuruş 25 paradan 10 kuru~ 30 pa
raya kadar, Kızılcalar 7 kuruş 20 pa
radan 7 kuruş 25 paraya kadar mua
mele gö:müştür. Ekmek yapımını doğ 
rudan doğruya ilgilendirmeyen bu 
cins buğdaylar da, evvelki güne naza
ran vasati 15 para kadar bir düşük
lük var, demektir. Son dört günden
beri Borsada buğday satışları bir hay 
1i azalmış bulunuyor. Bu durgunluk 
un satışlarına da tesir ctmcğe ba~la
mı~trr. Bunun sebebi, üç beş gün için-

~ de piyasaya çok fazla mal arzedilmiş 
olmasıdır. Piyasa pek kritik duruma 
girmiştir. Gerek alıcılar. gerek satıcı
lar dur~nluğ,un Jteseccğl ümidile bek 
lemegi tercih ctmelC vaziyetinde kal-
mışlardır. Bütün bunlara rağmen, buğ 
day piyasası düşmek istidadını henüz 
kaybetmemiştir. 

Ilgililerin verdikleri maltımata g~ 
re, Ziraat Bankasının müdahale~inden 
sonra düşmeğe başlayan buğday fi • 
yatları, un piyasasına ancak bugün te
ttir edebilecektir. Bu suretle, gelecek 
haftaki narhta ekmeğin 20 para, bel
ki de 30 para indirilmesi mümkün o
la bilecektir. 

Galata kulesindeki düdük 
hikayesi 

Belediye ile Galata kulesine konan 
vakit düdüğü müteahhidi arasında bu 
düdüğün işlememesi yüzünden çıkan 
ihtilaf mahkemeye intikal etmişti. Mü 
teahhit üçüncü bir tecrübeden sonra 
düdüğü Almanyadaki Jabrikasında ta 
mir ettireceğini söylemiş, belediye bu
nu kabul etmişti.::. Müteahhitle olan 
ihtilaf bu suretle sullhan halledilmiş
tir. 

İsviçreli uzman döndü 
Ankaradan şehrimize gelen lsviç

rdi istatistik uzman Charles Brüsvei
ler dün akşamki ekspresle memleketi
ne dönmüştür. İsviçreli mütehassıs 
genci nüfus sayımile diğer bazı istatis 
tik işlerimiz için getirtnlmişti. Kendi 
si memleketmzdeki çalışmalarından 
çok memnun ve mütehassis olduğu-

- Cemileciğim •• 
Selim tekrar koluna girerek bir 

ıürükleyifte Cemileyi dükkana aok 
muttu. Lot ve büyük mağazada, or
tada hiçbir insan ıöremedikleri i
çin, kapının biraz gerisinde, ayakta 

Belediye narh komisyonu, dün bu 
vü.zdt;n,l!l;PQ~l')""""°~..-.ı.,v fiv•t 
larınctal<ı ausuKıuK ıin-lir,atıarına te-
sir ederse komisyon, fevkalade olarak 
toplanacak ve ekmek fiyatlarını der
hal ucuzlatacaktır. iki gün evvel di
ğer taraftan ikinci ekmek meselesi ü
zerindeki incelemeler de henliz sonuç· 
!anmamıştır. Buna sebep, ikinci ekmek 
nümuncle:inin dün de kimyahane
den gelmemiş olmasıdır. Şehirde ikin
ci bir ekmek çıkarılıp çıkarılmayacağı 
hakkında bugün karar verilmesi bek
leniyor. 

c;in Sanayi 
Sergisine 
Ciönderilen izerler 

Londrada 20 lkinciteşrinde açıla
cak olan Çin sanayii sergisine hüku· 
metimiz de iştirak edecektir. Kültür 
Bakanlığı, sergiye gönderilecek eser
leri tesbit etmiştir. Müzeler Genel Di 
rektörlüğünce hazırlanan bu eserler, 
9 sandık kadardır. içlerinde Çin ma
mulatından tabak, nargile şişeleri, va
zo ve porselen gibi birçok kıymetli eş 
yalar vardır. Bu dokuz sandık sergi 
komitesi namına, Ingiliz sefareti me
murlarına teslim edilmiştir. Çin sana
yi se:gisi, Marta kadar sürecektir. 
Eserler, sergi nihayet bulduktan son· 
ra tekrar iade edilecektir. 

nu söylemiş ve bilhassa genel sayım
daki düzenli devreyi öğmüttür. 

konuşmaya devam ettiler. 
Selim yalvanyordu: 
- Oturalım da konuıalım. 
- Hayır. Ne ıöyliyecekıen aöyle, 

gideceğim ben. 
- Niçin böyle ıinirliıin? 

KUÇUK HABERLER 

• lskenderiye Ticaret mümessilli
ğinden gelen malumata göre, et fi
yatları lskenderiyede bir hayli art
mıştır. Bilhassa koyun ve sığır ihti-

1 
yacı karşılanamamaktadır. Beyaz pey 
nir piyasasında da önemli yükselişler 
vardır. Ticaret mümessili, bu madde-
lerin memleketimizden gönderilmesi 
imkanları etrafında tetkikler yapılma
sını bildirmektedir. 

• Türk - Leh tecim anlaşması ha
zırlanmaktadır. Yeni mukavele yakın
da Ankarada imzalanacaktır. 

• Belediye kooperatifi, üyelerinin 
giyecek ve yakacak gibi ihtiyaçlarını 
teminden başka maddi yardımlarda da 
bulunmağa kara: vermiştir. lstcycn 
üye, altı ayda ödemek üzere koopera
tiften para alabilecektir. 

• Belediyenin Karaağaç mezbaha
sına 18 bin lira sarfilc bir iskele ve 
beş bin küsur lira sarfile de kaldırım 
inşası kararlaştırılmış ve yapıya baı
lanmıştır. 

• İtalyan Kralının doğum yıldönü 
mü münasebetile dün sabah Saint An 
tuvan kilisesinde bir ayin yapılmıştır. 
Ayinde ltalyan sefaret erkanı ve ko
lonisi hazır bulunmuşlardır 

Dün1700 
Göçmen Geldi 

Romanyadan memleketimize göç -
men akını devam etmektedir. Dün N1 
zım vapurilc 1700 kişi gelmiştir. Şim
diye ~adar lstanbul mıntakası kazala
n dahilinde 3,000 muhacir iskan edil 
miştir. Geçen cumartesi günü bütün 

kaza kaymakamları Vilıiyette genel 
bir toplantı yaparak kendi mıntakala· 
nndaki iskan işlerini tesbit ctmi~lcr
dir. Bundan sonra gelecek göçmenle
ıin yerleştirilmesi için İstanbul kaza
larındaki birçok çiftliklerin hükQmct 
tarafından satın alınması kararlaştırıl· 
mıştır. 

Olgunluk 
imtihanlarında 
Geriye kalan talebe 

Bu yıl liselerin olgunluk imtihanla
--.. .ı. bir .ter•tt1n rnı.ıv.•ff- kolıı.D)ıvan 
talebenin yemden ımtıhanıarı HaKan -
lıkça kararlaştırılmıştı. Bu imtihanla· 
'!'a ayın yirmi beşinde başlanacaktır. 

Bu sebeple dün lise direktörleri Kül
tür direktörünün başkanlığında top
lanmışlar ve imtihanlarda bulunacak 
olan mümeyyizleri seçmişlerdir. Diğer 
taraftan Bakanlığın liseler için verdi
ği bu kararın orta okul son sınıflara 
da teşmili istenmektedir. Bu yıl orta 
okul son smflarda bir dersten dönen 
talebe çoktur. Bunlar bir istida ile Ba 
kanlığa müracaata karar vermişler

dir. Fakat alakadarlar bu isteğin ka
bul edileceğini ummuyorlar. Çünkü 
Bakanlığın verdiği karar lise mezunu 
olan ve ancak daha yüksek mektebe 
gidebilmek için tabi olduğu yeni bir 
imtihanda - olgunluk amacında - bir 
dersten muvaffa kolamıyan talebeler 
içindir. Halbuki orta okul mezunları
nın liselere girebilmek için geçirecek
leri son sınıf imtihanlarından ba~ka 
bir imtihan yoktur. 

Yunan vapuru kurtarıldı 
Bozcaadanın beş altı mil açığındaki 

Mavriya adası döküntülcrindc karaya 
oturan Yunan bandıralı Nomika va
puru uzun çalışmalardan sonra kurta
rılmıttır. Vapur hafifçe zedelendiğin
den tamir için limanımıza gelmekte • 
dir. 

- Sin~rli değil, deliyim ben, de
lir 

- Hayır, aadece ıinirliıin. 
- Peki ••. Bana bunu mu ıöyliye-

cekıin ! Sinirliyıem ıinirliyim. Sa
na ne? 

- Rahat konuıe.mıyoruz. 
- Demin ben aöylerken ıinirli-

miydim? Aııl ainirli, aııl deli ıen
ıin. Suratını bir karıt aıtın, ıonra 
da likırdımı balta ile kestin. Daha 
ne konuıacakıın benimle? 

- Ben aenin likırdınr ke~mec:lim. 
Sen bitirmi,tin zaten likırdını. Ba
na ıoruyordun. Ben de tanımadı • 
ğım adam için ıöz aöyliyemem de -
dim. 

- Neden tanımıyorıun, pek gü
zel tanıyoraun. 

- Senin kadar tanımıyonııb. 
- Kadan ınadarı var mı, ben sa-

na anlatıyorum. 
Selim birdenbire verilecek cevap 

bulamamaktan ıelen aczi ve Cemi
leyi yeniden öfkelendirmek korku. 
ıu içinde alçak aeale mırıldandı: 

- Anlatıyorıun amma ..• Ben ıö
zümle görmediiim için •• 

Cemile keailmit bir kalın damar 
fıtkmşile haykırdı: 

- Vay!. Demek yalan aöylüyo -

Aç münevverler tehlikesi 
Geçen gün bizim gazete At" . 

en çok satışlı gazetesi olan AJrrop~Jı 
ten işsizlik üzerinde yapılmış deger 
bir etüdü almış ve neşretmişti. on 
okuyanlar Yunan sınırları i~in.d~ 
işsizliği gösteren bu istaustık t 
üzerinde dikkatle durmuşlarsa e!be 
te anlamışlardır ki, Kondilis bükUIJI 
ti geneloy sonuçları ne olursa oltll 
iç siyasada büyük bir tehlike ~~rr 
sında bulunmaktadır. 119.000 kışın 
işsizliği, (her işsi?.in başında dÖ· 
bet kadın, çocuk veya ihtiyar bul 
duğunu hesap edecek olursak) en~ 
dan yarım milyon insanın açlığa ııı 
kum bulunduğunu gösterir. Kaldı t 
hakikati anlamak için bazı memleke., 
lerde resmi rakamlara daima ve ~!r 
laka bir misli daha katmak lazım-' 
O halde Yunanistanda yüzde yUz •9' 
lığa mahkum tam bir milyon can b~ 
lunuyor demekti:. Naip Kondili& 11 

yapacak? Memlekette devamlı bir su: 
rette bir işsizlik temevvücü bulun~ıl 
ğuna göre bunları devlete mi bC5 e
tecek? 

Yunan bütçesinin bir milyon p~r~ 
ziti beslcmeğc tahammülü olacagııt t 
kimse inanamaz. Kondilis, niha)'~' 
bunlara beyannameler ve nutuklar 
sabır tavsiye edecektir. . 

Müfrit ihtilalci fiki.::lerin Yuna?.'~ 
tanda çok yer etmiş olduğu gözön.u~ıt 
getirilecek olursa Yunan işsizlerın~. 
masal dinlemeğe pek yanaşmıyaca d· 
tarı kolaylıkla anlaşılabilir. Hele ka 
ro dışındaki Venizelist zabitlerle, f't!.e
murlarm ve yüksek tahsil görrnU~ 
üniversitelerden diploma almış aç1~. 
nn karınlarına taş bağhyarak, kra il 
hk naibinin vadettiği bereket, refa. 
ve saadet günlerini, bir Eyüp ~e~ 
gamber sabrile, uzun yıllar beklı)' 
ceklerine inanılamaz. 

Akropolis, o etüdünde iki buçuk ~~ 
önce işsizliğin bir misli daha fazla. 0 

f 

duğunu, bunun için bugünkü va~~~i 
karstsında sevinmek lazım geldıgı 
ileri sürüyordu. Halbuki işsizte:in ·~l 
zalışı hiç te Akropofü'in yazdığı gı ıı 
endüstrinin normal bir inkişafındde 
ileri gelmiş değildir. Bu daha ziya r· 

. krallığın kurulmasını hedef tutan P3 • 
tinin "işsizliği ortadan kaldırdık!"' ~ği 
yebilmek için el altından tahrik ettı\fC 
zoraki bir uyanıştı. Ahali partisine . 
onu kullanarak Kral Jorj'un Yunanı,. 
tana dönmesini isteyenlere birl<•Ç 
milyon sterlinge mal olan bu eko~~ 
miğ uyanma, Kral Jorj'un döniltU~ 
den sonra devam ctmiyecektir. Bıl • 
garların kaybettikleri piyasaları ı:; 
tan Yunan tarım maddeleri ise akit 
başına toplamağa çalışacak bir Bu~~· 
ristanı ann, sistemli raki~~ c 
··""'" -~ 

Görülüyor1Cf Yunanistaıun ekono-

miğ ve sosyal bir dinlenme devresi.~: 
yaklaştığı kolay kolay tahmin ve 1 

dia edilemez. işsiz kalan münevverle' 

bir tehlikedir. f 
• . Nizamettin NAZI 

• • • ıf 

TASHiH - Dün "Günün irindell 
• :s ·(ıı 

eütununda çıkan Nizameddin Naı1 1 

"Gemileri sıkı bir kontrolden geçi:; 
meliyiz" adlı yazısında bir eksikli , 

olmu~tur. Bu yazıyı yirmi sekiıiıl" 
satırından sonra, yani "Tilrk ıu1'~ 
Türk bay:ağını taşıyan gemilere b'• 
~ 1 k · · · k .,,r gış ama ıstememızın tc sırrı 

clır" cümlesinden sonra şöyle okurıı~ 
lıdır: "Türk bayrağını en aağJarn 1'. 
pılı, en hızlı gider gemilerin gönde' 
}erinde dalgalanır görmek.'' 

Yeni Emniyet memurlat' 
işe başladılar 

!stanbul Emniyet memurluklar~: 
atanan Şükrü Akyol, Fikri Oktar d"C· 
Nazım Çetin ıehrimize gchnişlet 1 

Şükrü Akyol, Usküdar Emniye~ ~~ 
murluğuna atanmıştır. DiğcrJcrı d ıı 
düncü şube direktörlüğünde çatıl'". 
]ardır. İstanbul merkez memurları~ 
dan Nizım da Erzurum Emniyet 
rektörlüğüne tayin edilmiştir. 

or! 
rum ben! lıte beni bu çrldırtrfk•' 
Sen benim yalanrmı ne zam•ll ~1 b=I· 
dın? Ben ıenin gibi Nahidele~t, "bİ 
mem neleri gizledim mi? Sen•" .. ~t· 
ıinıi ıinıi ıaman ahından ıu yu be .. 
tüın mü? Bir Tahıin Beyim v•( ·ıilı 
nim. Babam yerinde adaill· yı 
ediyor bana. "ır•• 

Gırtlağının ıon iıtidadi)e bal 
rak ilive etti: .... ..,ı 

- Ben Tahıinin metreıi deı•t;•,i 
Anlıyor muıun? Tahıinin nıe ,iıt• 
değilim ben. ilk ıöz ağrıll'I ıe~.,. 
Bana baıka erkek dokunmadı. 
lıyor muıun? d ,.. • 

Demindenberi mağazanın •.1 •riıt" larından üç kisi iki adım gerı Se .. 
de durarak onları dinliyordu. 11-
lim de, Cemile de, münnkaşan~ul .. 
rareti içinde, girerken tcnh• er .. 
dukları dükkanın kendilerinf1" r•"' 
diği ilk rahat intıbala, etrll •.di• 
a-örmeden münaka,nya dev•"' 
yorlardı. .. il• • 

Fakat dükkan aahibi, .~~:~1ıt• 
ıanın daha devam edecegını 
rak onlara yaklattı: o· e ,ot 

- Ne emrediyorıunuz? •Y 
du. 

Selim taıırarak, Cemg~{;,: ••' 
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't li k sek Mektep Mezunları- Yatı imtihanını 
~ın Askere Alınmaları işi Kazananlar 

! "-nkara, 11 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bakanlar Heyeti Yük- A ı ı d 
~k nıcktcp mezunlarının askere alınmaları işini tetkik ve temin etmek n aş 1 1 
t ere Baıbakanlrk müsteşarı Kemalin başkanlığında bütün bakanlık müs- Ankara 11 (Hususi muhabirimiz 
~~arlanndan mürekkep bir komisyon teşkiline karar vermiştir. Kemal bu- bildiriyor) - Ankara dil tarih ve coğ :un bütün müsteşarlara bu karan bildirmiştir. Komisyon ilk toplantısını rafya fakültesine , bu :>:Il. ~lınacağını 
u ayın ıs §inde yapacaktr.. yazdığımız yafı talebesı ı~ın _bundan 

bir müddet önce yapılan ımtıhanla -
nn neticesi bugün belli olmuştur. Fa
külteye kabul edilen yatı talebeleri 
şunlardır: ,Genel ispekterlik Kadroları 

ıu:nkara, 11 (Hususi muhabirimiz bildiriyot) - Birinci Genel Ispektör
dö ~~drosunda bazı değişiklikler yapılmasına ve kurulacak olan üçünc'ü ile 
.. rd~cU. genel ispektörlük kadrolarına dair hükumet kamutaya bir layiha 
l'~!'llıi§tir. 

imtihan Talimatnamesi 
~. Son Şeklini Aldı 

lıu}n~ara, 11 "(Hususi muhabirimiz 
tau ırıyor) - Bugünkü okul imtihan 
ıtuhitnarn~le:inin değiştirilmesi için 
J.'on r Bakanlığında toplanan komis
i{ ~alıŞnıaJarına devam etmektedir. 
\ls~f ~sy~n yeni kabul edilen imtihan 
ler u ıçın ileri sürülen türlü tedris -
t?ıatarasında bir de eski imtihan tali -
•i narnesinin yeniden tatbik edilme • 

"ardır. 
lluna .. - .d 1 ~İnd gore talebeler bır ers yı ı 

lan { muallimleri tarafından yapı
ka 1 ı Yazılı imtihana girdikten baş-

aynca sınıf geçmek için bir de mü 

t· ıae ınezunu kamunbaylar 

meyyiz heyet karşısında imtihan ve
receklerdir. Bu imtihanda iyi not ala
mxyan talebe diğer iki yazılı imtihan
da iyi notlar almış olsa bile muvaffak 
olmamış sayılacaktrr. Imtihan tali -
matnamesi yerine geçecek bir nizam
name projesi hazırlanması ve projenin 
Devlet Şfirasından geçirilecek tatbik 
mevkiine konması esas itibarile karar
laşmıştır. 

Proje lhazrrlandıktan son-:-a bazı o
kul direktörleri Ankaraya davet olu
nacak ve proje üzerinde mütaleaları 
almacaktrr. 

Sovyet Rusyadan travers 
alıyoruz 

l\nkara, 11 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Memleketimizde tra -
verst imal eden muhtelif. fabrikalar 

Ankara kız lisesinden Nimet Şaban, 
!zmir kız liıesinden Vecihe Ahmet, 
Erenköy kız lisesinden Melahat Zih
ni, Ankara kız lisesinden Saadet Os
man Nuri, İstanbul kız lisesinden Ne
riman Asaf, Izmir kız muallim me~te
binden Enise Tevfik, Bursa kız lıse
sinden Sabahat Muhtar, Izmir kız li
sesinden Macide Tevfik, Edirne krz 
kollejinden Sabahat Türkay, Bu:sa 
kız lisesinden Celile, Istanbul lmual
lim mektebinden Şerü Abbas, Balıke
sir Muallim mektebinden Halil Os
man Nuri, Gazi lisesinden Hulusi 
Mahmut İzmir muallim mektebinden 
Abdülkadir Karahan, Kastamonu lise 
sinden Mustafa Hafız Ahmet, Istan
bul mualli mmektebinden Ibrahim 
Muammer, Kayseri lisesinden Süley
man Mehmet, İzmir lisesinden Beh
çet Rifat, İstanbul muallim mektebin
den Cemal Ismail Ankara lisesinden 
Osman Ferit, Pe~tevniyal lisesinden 
Tevfik, Trabzon lisesinden Cahit Ali 
Hakkı, Adana muallim mektebinden 
Hüseyin Halil, Konya muallim mek
tebinden Halil Rifat, Konya muallim 
mektebinden Mustafa Hüseyin, Istan 
bul muallim mektebinden K.Ozkan, E 
dirne muallim mektebinden TahsinHa 
lil, Adana lisesinden Emin Çakır Hü
seyin, Ankara lisesinden Emin Sadık, 
Kütahya lisesinden Cevdet Etem, Is
tanbul Muallim mektebinden Mehmet 
Refik, Adana lisesinden Şevket Vas
fi, İzmir muallim mektebinden Ali 

ilçebay olabilecekler 
bi;~n~ara, 11 (Hususi muhabirimiz 
l:ıı rıyor) - tç Bakanlık uzun za
ta an~anberi mülki teşkilatta çalışmak 
len °1~n Ye kendilerinden istifade edi
alab'uıe tnezunlarının da kaymakam 
li ıltnelerini temin maksadile Dahi
~re nı:ınurlan kanununda değişiklik 
aai~ga karar vermiştir. Bakanlığın 
tıa 1~.arnış olduğu bi~ kanun layihasr
tin;ore lise mezunlarından olup ta bi 
~l:flııın~rnıf nahiye direktörlüklerinde 

mevcut olmasına ve bu fabrikalarda Yavuz Osman, Konya lisesinden Is

ımttl!J""~lanıar kaymakamlığa tayin '""""' ...... 

Ernı"·- s· . ·ı~ 
• & '"11 - ıvaa ıatıKrazI 

lıiI:~~ara, 11 (Husu•1 muhabirimiz 
tur~rıyor). - Yüzde yedi faizli Er
!tlitı ~ - Sı'Y'as istikraz tahvillerinin il
leri~~ tertip 4,S milyon liralık tahvil
başıaın kaydına bu ayın yirmisinde 
beşin nacaktır. Kayıt Birincikanunun 
ltanlt ~ kada~ sürecektir. Finans Ba
~lllıg ~ı bu hususta alakadarlara l~ • 

e en tebligatı yapmıştıri 

~ariJı E t" .. ·· d d ns ıtusun e aç an 

hi~~~ara, 11 ~~usi mlıhabirimiz 
titu ı~~Y0r) - Bu yıl yüksek tarih ens 
ti~e:un~en çıkıp ihtisas stajı görmek 
'>lar ele turıu teknik ku:umlara asistan 
'l'ar a verilmiş olan gençler bu defa 
~ur:11 enstitüsünde açılacak olan bir 
Sağ1: 1devam etmek üzere merkeze 

~ 
1 
~ lJ Ç U K._A_N_K_A'R A] 

AB ERLERi 
~- -· - WMW04WWW W< ..... ,_ 

lise nkara, 11 - Hükumetin mec-
l'iha Vermiş olduğu Orman kanun la
faka:ı ~uhtelit bir encümende değil, 
lttlc:iJci ~akalr encümenlerde ayrı ayn 

• ara::-la§mıştır. 
tclrr-'\?kara, 11 - İçel Emqiyet di
hu.ı oru Polis ispektörlüğüne, lstan -
lırıutnerkez memurlarından Nazım 
!lil'etrurn Emniyet direktörlüğüne Em 
l;tl"xnda genel direktörlüğü fen memur
teıw 

1 
~.Nazım Istanbul emniyet di

tı'ıtır~r _ugü parmakizi sivil merkez me 
~ tayin edilmişlerdir. 

mütemadiyen travers imal edilmesine 
rağmen demiryol siyasasına hükume
tin vermiş olduğu önem dolayısile bu 
traversler ihtiyaca kafi gelmemekte
dir. Bu vaziyet karşısmda Bayındırlık 
Bakanlığı kış başlamazdan evvel bit -
mesi icap eden dcmiryollanmız icin 
ot.ıvyet ttusyaaan J!UO bın travers 
mübayaasma karar vermiştir. Bakan
lık bu traverslerin mühim bir kısmı
nı, yapılmakta olan geniş hatlar için 
sarfedecek, diğer bir kısmını da mev
cut dar dcmiryollarrrmzın tamir ve 
takviyesinde kullanılacaktır. 

inşaat malzemesi fiatleri 
neden artıyor? 

l\nkara, 11 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Şar kurulunun bugün
kü toplantısında üyelerden Cafer Tay 
yann şu takriri okunarak şarbaylık 

makamına havale olunmuştur. 
".Şehrimizin ekonomik hayatında 

büyük bir rol oynayan inşaat malze
mesi fiatlarının günden güne his -
sedilecek derecede yükseldiği görül -
mektedir. lki ay evvel kireçin tonu 
14 lira iken şimdi 18 llraya çıkmıştır. 
Demi::- santim santim her gün yük -
selmektedir. Hakiki sermaye ile nor
mal kaaznç fiatlarının tesbit ve kon. 
trol edilmesini rica ederim.,, 

Zecrt tedbirlerin 
Müzakeresi 
Çarşambaya kaldı 

Ankara, 11 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyof') - Zecri tedbirlerin tatbi
kı hakkındaki kanun layihası Kamu -
tay ruznamesine alınmıştır. Layiha ile 
encümenlerin buna dair mazbataları 
basılarak saylavlara dağıtılmıştır. Ka 
mutayın Çarşamba günkü toplantısın 
da görüşülecektir. 

n· . 
ltlirı~!.hekiınleri tarafından Çocuk Esirgeme Kurumunda bir dit bakımı 
l>eıe'~ı açıldığını yazmıttık. Eminönü kazası dahilindeki ilk okul tale
Laıı~' ınuallirnleri tarafından münavebe ile bu kliniğe götürülmeğe 

llın.ıtlardır. Yukarki resim, çocuklann tedavisini gösteriyor. 

mail Mustafa, Afyon lisesinden Mus
tafa Veli, Orta muallim mektebinden 
Abidin Hüsnü, Tarsus kollejinden Ih
san, Oksford Universitesinden Feri -
dun Kurt, Istanbul lmuallim mekte
binden Asaf Ural. ----

V •-: lr-un p.,ojAL.l';. 
hazırlanıyor 

Ankara, 11 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Ekonomi Bakanlığı 
tağşişin men'i hakkındaki kanunu de
ğiştiren yeni layiha ile beraber ihra
catçı sıfatını taşıyacaklar hakkında 
bir kanun projesi, Tecim ve Endüstri 
odaları ve büroları kanun ve nizam
namelerinde yapılacak değişiklikler 
hakkında da bi: kanun projesi hazır
lamaktadır. Bundan başka Odalar kon 
gresi üzerinde de çalışılmaktadır. 

Vapur Eşya 
Navlunları Da 
indirildi 

[Baş tarafı 1 incide] 
Diğer taraftan, elektrik fiatine a

it formülde fiate dokunan en önenı
li esas kömürdür. Kömürün ucuzla
ması neticesi olarak, elektrik ücret
lerinin kilovat batına iki kuru§ ka -
dar indirilmesi lazım gelecektir. Kö 
mürle aıkı alakası bulunan daha 
birçok maddeler üzerinde de ehem
miyetli değişmeler beklenmektedir. 

iki Lahit Bulundu 

Süleymaniyede kanalizasyon in
§aatı yapılırken, toprak altında iki 
li.hit bulunmuştur. Müzeler idaresi 
lahitleri tetkik etmek Üzere iki mii
tehaaaıs göndermiştir. Tarihsel bir 
değeri olduğu tesbit edilirse bura
dan çıkanlarak müzeye götürüle
cektir. 

Tayyare Piyangosu 

Büyük ikramiyeyi 
24625 No. Kazandı 

20 Ve 12.000 Liralık ikra
miyeler Bugüne Kaldı 

20 inci tertip tayyare .piyangosu
nun birinci keşidesi dün başlamıştır. 
Dünkü çekilişte 25, 15, ve lO•bin li
ralık ikramiyeler çıkmıştır. 
Keşide bugün de sürecektir. 12 bin 

liralık ikramiye ile 20 bin liralık mü
kafatın talihlileri bu sabah belli ola
oaktır. 

Kazanan numaraların listesini bil
diriyoruz: 

25 bin lira kazanan numara 
24625 

Bu biletin bir parçası Elazizde Ku
yumcu Cebraile aittir. Büyük ikrami· 
yenin çıktığı kendisine dün Nimet 
gişesi tarafından telgrafla bildirilmiş
tir. Biletin birer hissesi Tokat, Bursa, 
İzmir ve Erciş te satılmıştır. 

15 bin lira kazanan numara 
9156 

Bu bilet, Karaköyde Ömer Rıfkı 
adlı bir talilidedir. Rıfkı, dün kendi
sine çıkan ikramiyeyi almıştır. Bile
tin üç parçası İstanbulda, bir parçası 
Diyarbekirde v.e diğer üç parçası da 
İzmirdedir. 

1 O bin lira kazanan numara 
25990 

Bu biletin de bir parçası Borsada 
Odise adında bir komisyoncudadır. 

1000 lira kazanan numaralar 
11022 26135 

500 lira kazanan numaralar 
682 1531 5497 6119 8626 

8599 9889 13303 19929 19734 
20467 21096 22230 23671 23295 
25016 28503 28743 

150 lira kazanan numaralar 
715 1442 2330 2365 2927 

3655 4662 4055 5959 5796 
6845 7418 7889 7639 8979 
8650 9731 12374 12005 13591 

15434 18985 19450 19132 21856 
23721 26362 28309 

100 lira ka:zanan numaralar 
152 1114 1112 3081 4019 

6813 6485 7061 7824 8579 
8614 9092 9998 10076 11315 

11160 11929 ' 11536 13919 15903 
15281 15695 16321 16701 17663 
18/54 1Yb4l 20028 22934 22222 
22960 23468 24362 25884 25490 
25321 26156 27602 29156 29257 

50 lira ka%anan numaralar 
50 638 916 787 531 

658 159 1698 1589 1587 
1702 1266 1794 2874 2320 
2257 2797 2061 2408 2197 
2278 2181 2502 2842 2927 
3597 2102 3999 3471 3773 
3045 3826 3472 3552 4221 
4798 4157 4775 4543 4515 
4491 4330 4486 4663 5129 
5070 5115 5313 5591 6036 
6040 6487 6612 6848 6025 
6411 6426 6834 6230 7810 
7769 7844 7421 7518 7131 
8750 8379 8908 8759 9329 
9970 9928 9551 9844 10793 

10698 10463 10455 10598 10403 
10823 10068 10962 11910 11115 

11926 11563 11020 
11589 11894 12866 
12572 12143 12628 
13330 13558 13610 
13859 13295 13011 
14378 14182 14946 
14290 14436 14575 
15242 15151 15703 
15324 15680 16012 
16587 16364 16331 
17579 17440 17332 
17839 17671 17887 
18294 18468 18006 
18482 19105 19900 
19533 20915 20010 
20379 20233 20643 
21250 21421 21915 
21602 21437 21226 
22661 22688 22280 
22967 22507 22060 
23573 23101 23073 
23921 23181 23006 
24525 24950 24718 
25149 25046 25352 
25830 25076 25633 
25839 25227 25307 

26120 26803 26192 
27995 27673 27467 
28064 28994 28371 
29042 29955 29371 
29447 29038 29020 
29513 

11515 11851 
12311 12549 
13332 13323 
13831 13019 
13205 13705 
14939 14416 
14164 15986 
15644 15537 
16489 16770 
16591 16016 
17555 17698 
17853 17456 
18374 18451 
19417 19002 
20884 20871 
21545 21731 
21530 21616 
21410 22540 
22983 22854 
22152 22387 
23747 23130 
23746 24289 
24731 24198 
25094 25825 
25876 25049 
25854 26743 
26733 26470 
27193 27538 
28934 28468 
29300 29920 
29997 29218 

30 lira kazanan numaralar 
68 360 405 121 1385 

7758 1649 1539 1164 1087 
1030 1002 1089 1062 246~ 
2881 2604 2473 2783 2433 
3034 3236 3118 3296 3029 
3092 3594 3822 3950 3660 
4250 4181 4702 4245 4303 
4093 4693 5666 5984 5067 
5580 5628 5986 5452 5679 
6667 6254 6121 6911 6840 
6478 6735 7436 7896 7929 
7551 7267 7912 8640 8331 
8460 9310 9468 9224 9480 
9099 9583 10914 10531 10394 

10768 11732 11630 11414 11570 
11085 11399 11066 11445 12846 
12562 12985 12811 12916 12766 
12065 12547 12458 12328 12565 
12764 12376 13266 13432 13035 
13936 13730 13030 13060 13530 
13062 13570 13959 13468 14090 
14921 14153 14530 14351 14313 
15958 16444 16695 16313 16120 
16492 16242 16461 16693 16752 
16851 1776& 17239 17308 17455 
17160 17376 17827 17928 18708 
18344 18601 18011 18550 18095 
18693 18956 19908 18962 18583 
18086 18308 18581 18792 20171 
20416 20849 20570 20008 20820 
20446 20484 21843 21630 21299 
21697 21641 21521 21985 22881 
23762 23958 23031 23089 23054 
24152 24153 24197 25858 25485 
25489 25860 25890 25534 26108 
26785 26405 26789 26534 26780 
26663 26373 27895 27077 27394 
27518 27397 27120 28974 28491 
28048 28640 28310 28603 28686 
28129 28130 29664 29682 29142 
29593 29323 29627 29582 29260 
29880 29844 29284 

FOTOGRAFINIZI 

KARAKTER1NlZ1 
GÖNDERiNiZ, 

SöYLlYELIM 

Bürhan Cahit 
Bir meselenin mevzuundan ve 

§ekillerinden ziyade, neticesine 
ıbakar. Bir şeyde muvaffak ol
mağa çok özenir. Rahatlığı arar. 
Kendi içine kapanıp kalmaktan 
hoşlarunaz.• İyi niyetler le bezen. 
miş altın yaldızlı bir dünyaya 
inanmaz. Pesimist midir? Ha -
yırt En kötü şeylerin en iyi ta
raflarını görmek ister. 

Resimlerinizi Gönderiniz, 
Sorbon Univeraitesi Psikoloji gru

pu sekreteri Jean Carteret'nin kendi
r.ine verdiğimiz fotoğrafiler üzerinde
IB tahlillerini bir haftadanberi nqredi 
yoruz. Fransız aliminin hiç tanmıadı. 
ğı insanların fotoğrafilerine bakarak 
yürüttüğü hükümlerdeki isabet, hay
ret verici bir derecededir. Bu fikrimi. 
ze okuyucularımızın da ittirak etmek
te olduğunu, aldığnmz mektupların 
çokluğundan ve bu isabete inanarak 

Fotoğrafinizi 
karakterinizi 

kendilerinin de fotoğrafilerini yolla
mak suretile t"ahralanna ait tahliller 
yaprlmasım istemelerinden anlıyoruz, 
§İmdiye kadar a-azetemize gönderilen 
fotoğrafiler binleri apnıf ve Jean Car
teret'nin tahlilleri bu suretle büyük 
alaka uyandmnıttır. Bu fotoğrafilere 
ait tahlilleri elimizdeki me§hur adam
lar tahlilleri bittikten sonra ve bize 
gönderme sırası ile aazelemizde net
re batlayacağız. 

gönderiniz, 
söyliyeli m r 

Ankara treni 
Kimbilir kaç defa o yolun yo 

su oldum ve kimbilir kaç defı 
lokanta vagonunda yemek yeı 
Hani §aklaban adamımdır da. 
kat hala kimse beni tanımaz. N 
tanımaz bilmem?. Halbuki 
hepsini tanıyorum. Zaten tan 
mağa imkan mı var? Ankara 
ni giderken bir alemdir, döne• 
baıka bir alem .•. Haydarpaşa gl! 
da kan koca, ana baba gibi etle 
nak olanlardan başka:unın uğ( 
YJtlarındaki çeşni ne tuhaftır!. 
rasım bilmem daha açık yazı 
mıyım? .. 

Tren kalkar, Pendikte bir çaı 
sı sızı yemeğe çağırır ve bi 
Ankara treninin çehresini or 
görebilirsiniz. 

Senelerdenberi gidip gelirim, 
türlü bu lokanta vagonuna a l 
madun. Her defasında ayağı 
kemleye ilişir, kolum lam 
parmağım tuzluğa ve gözüm a 
lara. Halbuki onlar bana Ista 
sokaklarında baktıkları gibi 
mazlar. Bu lokanta vagonund 
de yüz ayarlı tebessüm güç 
nur ve herkeste lokanta vagon 
empoze ettiği bir "kibarlık,, 
nür. Sanki hayatta herşeyi dü 
rek seçermi§ gibi içeceği suyu 
düşüne düşüne ısmarlar, "Gür 
la diş kanştırmanın en kibar t 
larım orada görürsünüz. 

Masalar ve gruplar vardır. 
nim gibi masall ve grupu olm 
lar da yemek yer yemez, ya 
girmemek için esnerler. Elle 
kalan gürdanr yerler, kırarla.r, 
vandaki otel, içki ve vapur ıl 
rım okurlar. Ben de öyle ya 
nım. Yava§ yavaş can sıkısı b 
dı. Karşımdaki kenarl~rı kalı 
Lası ince saplı gözlüklerine 
men Almanca gazeteyi koklar 
okuyan kıvırcık saçlı Alman Y 
disinin ara sıra bana bakması 
dolayı gerilen sinirlerim bana 

- Bir gazel okusana!. diyo 
Yanımdaki masads tanmmı 

terzi evi sahibi kar§ısındaki 
kadına "lanolin,, esaaı ü:r.erind 
pılmıt olan kremlerin yüzün 
üzerine yaptığı tesiri anlatıyor 
riyi incelettiğinden bahse 
Halbuki yÜz derisinin kalını 
buldür. 

Arada bir kolunda yeşil paz 
h katar memurları geçiyorlar 
bize tuhaf tuhaf bakıyorlar. 
ra içilmiyen yerde içiliyor, i 
yerde içilmiyor .• 

Ben tek başıma oturduğum 
masa örtüsünün üstündeki le 
ri sayıyorum ve önümde treni 
smtrsına uyarak başını sal 
Taşdelenden yudum yudum i 
boğazımı ıslatıyorum. 

B.FELE 

Bugünkü Tör 
[Baş tarafı 1 incide] 

niii. Karadenize ikinci defa bağ 
bu hat, bir taraftan da Apsarr, 
zım, Güllüce, Sumucak, Kurşunl 
karacalar, Çerkeş, Kurthüseyin. 
metpaşa, Ortaköy gibi memle 
verimli köşelerini demiryoluna 
vuşturmuş oluyor. Irmak - Filyo 
tının bu yıl tamamlanan 151 kil 
relik kısmı 11,490,000 li:aya çı 
tır. Yeni demiryollarımız üzeri 
tünellerin en uzunu olan 3440 
luk Batıbeli tüneli bu hat üzerin 
Mevcut tünellerin sayısı 6, uzu 
lan 4062 metredir. Bu hat üzer 
bundan başka çok önemli köp
diğer sınai inşaat vardır. Diğe: t 
tan, Filyos hattının Zonguldaga 
tılması için inşaata geçilmiş bulu 
tadır. 25 kilometreden ibaret ola 
bat için 4 ,5 milyon lira harca:ıac 
Demiryolu, 927 yılının Mayı 
Zonguldağa varmış bulunacaktı 
mak - Filyos hattının Zongul 
varması kömür isinde çok öneml 
ğişmele; yapacaktır. Ileride, bu 
tın Zonguldak - Ereğli kısmı d 
mamlanacak, Çatalağzı - Ereğli 
elektrikle işletilecektir. 

Tören treni gitti 
Ankara, 11 (Hususi muhabi 

bildiriyor) - lrmak - Filyos de 
tunun açrlma töreninde bulunac 
.:ı götüren hususi iki tren bu a 
saat 20 ile 21 de buradan hareke 

Filyosta hazırlık 
Zonguldak, 11 (Hususi muha 

miz bildiriyor) - Ankaradan 
ket eden tren yarın saat on üç b 
ta Filvosa gelmiş oıacaktır. Zo 
dak ilbayı Parti Başkam, konu 
karşılamak üzere vilayet hududu 
Safranboluya, Karabük'e git 
Filvosta misafirler icin büfe haz 
mrştır. Yarın Filyostan halk için 
20 de yüzde elli tenzilatlı bir 
Ankaraya hareket edecektir. Bu 
sonra, pazar, salı, perşembe g·· 
Ankaraya haftada üç tren gidec 
Yarınki merasim için Zonguld 
büyük bir vapur hazırlanmak 
Halk bu vapurula F' lyosa gidec 

Zafranbolu demir sanayii kaz 
yakın olan Aktaş nahiyeıoinde ze 
bir kömür damarı bulunmuştur. 
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No. 30 
· ı Yazan: Ziya ŞAKIR 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Yeni mizaçlar 

Asliye Mahkemeleri Yenileme JJ 
sosundan: Istanbul Evkaf mUdiri 
tarafından Kadıköy Cevizlik Te 

Her Gece Mecnun Ibrahim Cinci 
Hocasile Bir Irz Lekelerdi! 

Bir Postrestant Yüzünden 
Leyla imzasile: 

''iki yıldanberi •eviıtiğimiz genç 
le görüıemediğimi:ı :ıamanlar post 
reatantla muhabere ediyorduk. iki 
aydır ha•taydım. Hi.zmetçi kızla 
tIÖnderdiiim mektuplanma yine O• 

nun va&ıtaıile cevap alıyordum. 
Bu cevaplar alııık olduğum yazı • 
dan l:f.:fka bir yazı ile yazılmıı oldu 
ğu halde ehemmiyet vermemiıtim. 
iyi olup kalktıktan sonra yine ayni 
vasıta ile randevulaşmamız üzeri
ne karııma tanımadığım geçkince 
bir adam çıktı. Bana iki aydanberi 
mektup yazanın kendisi olduğunu 
•Öyledi ve pek :ıiyade •evdiiimi an 
ladığı ( F.) yerine kabulünü rica 
etti. Hayret içinde kalarak kaçtım. 
Mektuplarımın po•tre&tantla bu a
dama gittiğini öğrendim. Meğer o 

zararları önüne ge!imek için pişkinli
leşmiye çalışınız. Bu yolda, arkadaş
larınız size daha iyi rehberlik ederler. 

Eski zaman hekimleri insanların 
mizaçlarını kanlı, sinirli, lenfalı ve 
safralı diye dörde ayırdıklan vakit 
nekadar rahat ederlerdi. Her has
tanın mizacına göre hutahğı teş
his ederler, yahut öyle yaptıklarını 
sanırlardı. 

Hekimlik ilerledikçe, dört miza
cın bütün İnsanlara yetitemiyeceği 
anlatılması üzerine onlann arasın
da birtakım mizaçlar görülmü, ve 
en •onunda "rüzr&r rütü;, gibi bir. 
de mizaç puslası meydana çıkmı§
tı. Bunun da gülünç olduğu anlatı
lınca, pratik hekimler insanları bir 
takım mizaçlara ayırmaktan vaz
geçerek, dünyada nekadar insan 
varsa okadar da mizaç vardır de
miflerdi. 

bey sokak 2 No lu hanede Miralay 
tan mütekait Ibrahim Ethem ka 

Arayış Melek aleyhine yangından e 
vel asliye beşinci hukuk mahkemesi 
den görülmekte olan alacak dava 
nın yenilenme muamelesi sırasınd 
mumaileyhanın ıösterilen adreste 1 
lanan davetiye arkasına mahkeme 111 
başiri tarafından verilen me§ruhatt' 
ikametgahın meçhul olduğunun be}' 

olunmakla hakkında 20 gün müddet 
ilanen tebligat yapılmasına karar ., 
rilmiş bulunduğundan tetkikatın 
pılacağı 2-1-936 perşembe saat 10 
Büroda hazır bulunması lüzumu te 
ilğ makamına kaim olmak üzere ill 
olunur. ( 16SOZ 

r 

- Cinci Hoca hamammın suyu, 
bin derde deva, bin birincisine şifa -
dır. Her kim ki, bu hamamın (abuha 
yat) denilen suyu ile istihmam cdcr
ae; çocuk gctirmiycn avrat, tez bir 
oğlancık sahibi olur; ve kısmeti çık -
rnıyan kız ve oğlancıklar, derhal ken
dine bir ehil bulur; her kimin ki, has
reti var ise, oldahi has:ctine kavuşur; 
murat mahsulune dahi bircbirdlr. 

Sözleri, bir anda lstanbulun her ta 
rafına dağılıvermişti. 

Amma .. Hamamın suyu, crxekti. 
Yalnız (dişi) lerdcn hazcderdi. Kıs -
mcti çıkmayan kızla-:ın perşembe; ha 
mile kalmak dileyen hatunların da 
pazartesi günleri gelmeleri gerekti. 

Dünyanın hiçbir şifa ve deva men
baı, bu derece rağbete mazhar olma -
mı;,tr. lstanbulun dört köşesinde, bir 
kaynaşma başlamıştı. Bohçasını sırt
layan kadınlar ve kızlar, soluğu (Cin 
ci Hoca hamamı)nda ahyo-lar; hoca
nın mübarek nefesi sayesinde abuha
yat kesilen bu hamamın suyundan bir 
tas dökünebilmek için kapılarda nö
bet bekliyorlardı. 

lsfanbul ile 'UBküdar araaırı4a 'll -
C:lam•ta§ıyan laiyrkçtlar veuperemeci
ler. az zamanda zengin olmuşlardı. 
Bunlar her gün ellerini kaldr:-ıp Ho
caya dua ediyorlar; hamam suyunun 
~ifasını söyliye söyliye bitiremiyor -
lardı. 

Fakat Hocanın asıl duacısı, bizzat 
Padişah lbrahimdi. Çünkü bu hama
mın a!!ıl ~evkini, o çıkarmakta idi. Ho 
ca hamamı yaptırırken, mimarı ile giz 
lice mutabık kalmış; yalnız kendisi i
le mimarın vakıf olduğu birtakım ter 
tihat yaptırmı~tı. Hamamın soğuklu-
1ğundan bütün halvetlerine kadar her 
ya .. de gizli delikler vardı. Bu delik -
]erin bulunduğu küçük höcreler, yine 
gizli yollarla biribirine :raptedilmiş -
lerdi. Pazartesi ve perşembe günleri 
Hoca ile Padişah İbrahim bu höcrcle
re girerler, o deliklerden gizlice ha -
marn alemini sey:ederlerdi. 

Şehvet ve ihtirasla parlıyan bu ya 
bancı gözlerden gafil ve bihaber olan 
.kadınlar ve kızlar; çekinmek kaydın
dan 9.zade olarak çırılçıplak yıkanırlar 
J<en; o gizli deliklere dayanmış olan 
gözler, parıl parıl parlarlar; duvarla
ra abanan bu iki vücut, en hayvani 
hislerin galeyanı ile zangır zangır sar 
ıılırlardı. 

İnsan fuhşunun en süfli ve en na
merdanesi olan bu günah bu kadarla 
kalsa. gene bir şey değildi. Fakat 
hocanın zekası, bu günahın leziz şa
rabından kana kana içmek çaresini de 
temin etmişti ••. Hoca, hamama kendi 
mensuplarından (iğfal san'atında ma
hir, ve cerbezei nutkıyesi ile muha
tabını iknaa kadir; gün görmüş ve 
feleğin çemberinden geçmiş; akdem
ce mal iken timdi tellal olmuş; 
zorlu avretler) yerleştirmişti. .. Ha
mamda yıkanan kadınlardan hangisi 
(rağbeti şahane) ye mazhar olursa, 
Cinci hoca - o kadın veya kızın eş
kal ve evsafını tarif ederek - (ha
mamcı hatun) lara gizlice haber gön
derir, onu elde etmek çaresini temi
ne girişirdi. 

Hamamcı hatunlar, bu hususta 
cidden mahirdi. Derhal o kadınla
rın ve kızların yanlarına sokulurlar, 
hangi dert veya muratlarına nail ol
mak istediklerini sorarlar. V c sonra, 
(pak bir iyman ve itikat taşıyan aa
fiyane) bir tavur alarak: 

- Suyundan böyle fifa görürsü
nüz. Ya, devJetlUnun kendi pak nefe
si nicedir, bilseniz.. Saadetlu padişa
hımızın makbulü olduğu gibi, peri 
padişahının da mahbup ve mergub1;1-
dur. Bu iki padişah kıtında (1) bır 
dediği iki olmaz. Amma, .mübarek 
:zatın gönlünü etmek ge~ektır. 

Diye; o saf ve cahıl kadınları 

kandırmaya çalışırlardı. Hamamın .. bil 
•yük bir halveti vardı. Burası, gun
'clüzleri kat'iyyen açılmazdı. Bazı ge
celer bu halvetten (gunagun sedalar) 
;,ukıeli:; çalgı, §arkı ve hatta zil 

ıeıleri işitilirdi. Bu halvet, (Ecinni 
padişahı halveti) idi. Her akşam ve 
her sabah kapısının eşiğine şerbetler 
dökülerek, önünden geçilirken mut
laka: 

- Destur! ... 
Denilirdi. Dışardan bu sesleri ve 

gürültüleri işitenler: 
- Bu gece, gene ecinni padişahı

~ıın düğünü var. 
Derlerdi. Halbuki orada dernek 

yapan, padişah İbrahim ile Cinci 
hoca; ve bu iki yırtıcı ırz düşmanı
nın pençesine düşen birtakım zavallı 
kadınlar ve kızlardan ibaretti. 

• 
(Kan) ve (şehvet), böylece iğrenç 

bir macera içinde akıp giderken; (Er
del) dağlarında (Nemçe) ovalarında 
cesur Türk akıncıları milli §erefi 
yükselten kahramanlıklar peşinde 
koşuyorlar; Akdenizin mavi sinesin
de Türk zaferine yeni bir saha açı
yorlardı. 

Girit cengi... 
Türk tarihinin altın st yfalarına, 

Anadolu evlatlarının çelik kılıç ve 
lyatağanları ne yazılan b\i karilı sa
vaş destanı ; Cinci hocanın .. - baj
tan başa iğfal ve şenaatten mürek
kep olan (keramet) leri arasında, 
(tek isabet) gösteren - bir ilhamı 

i da postada ayni imzayı taşıyor ve 
ı bütün mektuplarımı alıyormuf. Be. 

1 
nim için mühim olan bir yabancı -
nın mektuplanmı okuyarak bütün 
••ranmı Öğrenme•idir. Hala korku. 
yorum; bu adam mektuplarımla ad 
resimi de öğrendiği için beni teh • 
dit edebilir. Ne yapayım?,, 

Nazik vaziyet; hele bir evli kadın 
için son derece tehlikeli. Leylanın ev
li olmıyan bir kadın olmasını temenni 
ederiz. Mektuplarına sahip olan ada
mın tehditlerine karşı onun elindeki 
silah, ya samimi olarak her şeyi itiraf 
etmek, yahut bu lekeden kurtulmak 
için yalana, inka:a baş vurmak, bir ar 
kada§ı ile anla, ıp onun namına hare
ket ettiğini, bu mektupları onun i!rin 
yazdığını söylemektir. 

• 
Kaçırılan fırsatlar 

Şişliden S. M. yazıyor: 
"Aynı apartmandayız. Bana har

fi lakayt olmadığına eminim. Fa • 
kat bir aenedenberi en mÜ•ait fır -
•atlardan istifade edemiyorum. Ne 
yapayım?,, 

Sizin kadın mı, erkek mi olduğunu
zu bilmiyoruz. Kadınsanız ve müsait 
fırsatları siz ona hazırladınızsa sev
diğiniz ya sizi sevmiyor; yahut pek 
mahcup bir delikanluiır; bırakınız; 
biraz daha tecrübe sahibi olsun. Er -
ulc.. 

0

!ll!ni:r. "b·inlc 2lalc.aii:ı" nJtfu&11n -
dan emin olduğunuz kadına karşzJ?Jlil 
sait fırsatlardan istifade edemiyecek 
kadar mahcup ve çekingen olmanın 

• 
Şi§man genç kadm 

1 ...... .. ı 
~ ı 
~ 

Sıraservilerden Ay. Ba. soruyor: 
"Evlendiğim :ıaman 62 kilo idim. 

Niıanlım benim balık etinde olma • 
mı pek beğenir; mümkünae bira:ı 
daha ıiımanlamamı isterdi. Ondan 
ceaaret alarak aıhhatime, daha doğ 
ruau fİfmanlamıya hiç ehemmiyet 
vermedim ve fimdi 97 kiloya çık • 
trm. Kocam bu kadar ıiımanlığım 
karı"ında bana bir fey aöylemiyor 
•a da onda eaki iltifatları göremedi 
iim için :ayıflamıya baıladım. 8 
aydanberi rejim de yapıyorum. Jim 
nastik te yapıyorum. T eairini görmi
yorum. Ne yapayım?,, 

Bizdeki genç kadınların şişmanla
malarında en çok etraflarındakinin fe 
na telkinleri sebep oluyor. "Aman si
ze şişmanlık pek yakışıyor!., dedikçe 
makarna, pilav, su, tatlı, börek atış
tırılıyor ve bir gün artık kadıncağız 
şişkola~nca aklı başına geliyor am -
ma geri dönmek ne müşkül! .. 

Ay. Ba. nın şişmanlı~ında kabahat 
kocasındadır. Fakat erkekler o kadar 
hodbindir ki, kendi tahriklcrile sis -
manlıyan karılarının her türlü ci;i -
beyi kaybettiğini gördükleri zaman 
sanki bütün kabahat ondaymış gibi 
omuzlarını çeviriyorlar. Fakat bedbin 
olmıya gelmez. Zayıflamak imkansız 
değildir. Her ne yere baş vurduğunu 
söyliyen Ay. Ba. mutlaka birini ek -
sik yapıyor. Her gün ve munt;:ızam 
yRpmıyor; kimbilir, bciki günde iki 
saat yürümeyi ihmal ediyor. H2tta 
belki de rejim yaparken arada bir faz 
,.,.._.pi ı..--··- ., .. 1_ .. ·---~·- • -------- .... 

alıkoyamıyor .... Yoksa dikaktli bir r: -
jim ve hareket fazla ,.t ve yağ yığın -
Iannı muhakkak d.•fedcr. 

Fakat bu da ilim kafalı hekim_ 
lerin diifÜncelerine uygun gelmi
yordu. Çünkü ilim demek hi.diıeler 
arasındaki bağlan bulmak demek
tir. insanlar da ilim bakımından 
birer hadisedir. lnsanlarm mizaç
ları biribirlerine benziyemez, de
yince insan ilmini inkar etmek de
mektir. Onun için pratik hekimle
rin o fikri ilim dütünceli hekimle
ri doyuramadığından, hekimliğin 
bir ilim olacağına inanan hekimler 
yeniden bir mizaç tunifi dütün
mütler ve bu ıefer insanlan bea.. 
lenitlerin ve erimelerinin tarzına 
göre bir takımı aceleci ve bir takı
mı yavaşçı diye iki türlü mizaca 
ayırmışlardı. 

Bu türlü tunif yine yanlı§ de
ğildir. Ancak İnsanın beslenme ve 
erime tarzının hızlı veya yavat ol
ması neden ileri ıelir? Bu da derin 
düıünmek iıtiyen hekimleri mera
ka düşürdü ve bu yolda dütünme. 
ler çoğaldıkça beslenme ve erime 
işinin çabuk veya ağır olmasında, 
yakın vakitlere kadar önemleri bi
linemiyen birtakım küçük uzuvla
rın çok büyük etkileri bulunduğu 
anlatıldı. 

Bu küçük uzuvlar hi.111 ettikleri 
maddeleri, bedenden dışanya de
ğil, kanın içerisine salıveren gud
delerdir. Bunları ötedenberi berkeı 
bilir, fakat bedenin beslenme ve e. 
rime iılerinde önemini anlıyama:z
dı. 

Şimdi onların çıkardıkları ve he
kimlerin Hormon diye ad taktık
ları maddelerin ne İ§lere yaradık
ları öğrenildiiindenberi, insanla-

Beşikta§ İkinci sulh hukuk haki 
liğinden: Mahkememizce terekesi. 
ne el konmuş olan ölü Mustafa Şek• 
be ait ve Bebekte Rumelihisarı ca 
deıinde klin sabık sadrlzamlard 
Arifi Paşa yalısında mevcut yazıh•11 

kütüphane hurda demir vesair eş 
ların 15-11-935 cuma filnü saat 
dan itibaren müzayede ile satılacaııı' 
dan taliplerin o fÜn ve o saatte ıneJ 
kur mahalde hazır bulunmaları ilJ 
olunur. (16494 

KAYIP - Tatbik mührümü kaY 
bettim. Yen isini kazdıraca ğımdan "t 
yiin hükmü yoktur. Çamlıca AleıııdJ 
caddesi 12 No. Fatma Nuriye 

nn mizaçlan da o ıuddelerin 1"* 
lunda yahut lüzumundan dah: 
çok veya daha az ifledilderine I"" 
re aynhyor, 

Mesela boyunun ön tarafıııd': 
deri altında saklı Tiroit guddetİ~ 
bilirsiniz. Bu 111dde büyiiyiip ıiıtili 
vakit boyunda bir ur yapar, ıöd!f; 
ri dıtanya çıkarır İfte bu gu • 
yolunda i,lediii vakit inıanm :; 
zacı da yolunda rider, Gerek 
denleri, rerek fikirleri bakımları:: 
dan tam müvazeneli denilen in~ 
lar tiroit guddeleri iyi iıliyen ~ 
sanlardır. Lüzumundan daha ç 
veya daha az iılediği 'V'akit inaattıtl 
mizacı bozulur, fikri ve düıü~ 
ıi deiiıir. 

Lokman H ekitıJ 

~ -~~TT"f f HAtf f'"'"M"i"f[i"~:~] 
-

ile zuhura gelmişti, Ona da, şöyle ~~ ...,.___.._.._..._,........_._..._. 
bir vak'a sebebiyet vermişti. 

-
~ Türk Sigorta Şirketi Kızlarağası Sümbül ağa, harem 

dairesindeki rekabet ve rezaletlere 
tahammül edememiş; vazifesinden 
çekilerek (Mısıra) gidip orada mün
zevi bir hayat geçirmek istemi~ti. 
Mevsim, Hac zamanına tesadüf et
mişti. O aralık (Mekke kadısı) olan 
Bursalı Ibrahim efendi de hacca gi
decekti. Bu iki ahbap Mısıra kadar 
beraberce gitmek için sözleşmişlerdi. 
Fakat zaman, gecikmişti. Hacıları 
topluca Mısıra götüren (alay gemi
leri), gitmişlerdi. 

Vakit dara.mış, hac zamanına pek 
az kalmıştı. Artık nasıl bir gemi o
lursa olsun, göz karartarak binip 
gitmek lazımdı. Bu sırada, İbrahim 
reis isminde bir kaptanın henüz Ka
radenizde yaptırdığı yeni gemisi İs
tanbul limanına gelmişti. Kızlarağa
sı bu gemiyi kirahyarak arkadaşı 
Bursalı İbrahim efendiyi ve bazı geç 
kalmış lan hacıları alıp Mısıra git
mek için karar vermişti. 

Sümbül ağa, zengindi. Birçok kıy
metli e§yalara ve cins atlara malikti. 
Artık 1stanbulla alakasını kamilen 
kestiği için, bunları da alıp Mısıf'a 
götlirecckti. Buna binaen bütün bu 
eşya ve atlar gemiye nakledilmiş; o 
sırada muvafık rüzgar zuhur etmek
le, gemiye hareket emri verilmişti. 

Lakin o kadar acele edilmişti ki, 
açık denizlerde yapılacak bu uzun 
yolculuk için elzem olan top, tüfenk:, 
barut, levent ve saire gibi harp leva
zımatı tamamiyle ikmal edilememiş
ti. 

İstanbulda bulunan korsan casus
ları; Malta korsanlarına çarçabuk ha
ber gödermişler; bu zengin hamuleli 
geminin hareketini bildirmişlerdi. 
İçinde Malta şövalyeleri bulunan 

altı korsan gemisi, derhal harekete 
gelmiş: Girit adasının kayalık sahil
leri arasına gizlenmişti. 

İbrahim reis gemisi, su ve yiyecek 
almak için (Rados) a uğramıştı. 
İbrahim reis, bu:ada Malta gemile

rinin Giride geçerek saklandıklarını 
haber almıştı. Derhal gemiye gelmig; 
Sümbül ağa ile Mckke kadısı Bursalı 
Mehmet efendiye vaziyeti bildirmiş: 

- Birkaç gün, burada aram ede
lim. Kafir gemileri hem yörük ve 
hem dahi vafir harp alatına maliktir
ler. Cenk ile başa çıkamayız. 

Dedi. Fakat, Sümbül ağa ile Meh
met efendi, derhal itiraz ettiler. 

- Ne mümkün burada aram ede
lim. Hac zamanı gelmiştir. Tevık
kcltüalallah, derhal hareket lazımdır. 

[Arkası varj 

(J) Nezdinde, yanında. 

FAVDALI BiLGiLER - . 
---.........-.-...--~ ......... § Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eylerU· 

~ Sigortaları halle için müsait teraiti havidir. BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

İSTANBUL 

18: Pllk ne$rİyatı; 19: Bayan Halide 
konuşuyor; 19.30: Ege caz (Fehmi Ege 
ve arkadavlarr): 20: Istanbul Belediyesi 
nefesli sazlar profesörleri tarafmdan 
konser; 20.30: Radyo caz ve tango grup
ları; 21: Stüdyo orkestrası, hafif musiki; 
21.35: Son haberler, borular, Hava Ku
rumu piyango numaralan; 22: Bayan Pa
terelli idaresinde mandolin orkestrası 
konseri. 

BÜKREŞ 

13.05: Jan Marku orkestrası, duyum. 
lar; 13.SS: Konserin süreii; 14.15: Söz
ler, konserin ıüreii: 18: Plak; 19: Söz
ler: 19.20: Plak; 20: Duyumlar; 20.lS: 
Plik; 21: Sözler; 21.05: Şarkılar; 21.25: 
Sözler; 21.45: Senfonik konser; 22.30: 
Sözler: 22.45: Senfonik konserin sürefi; 
23.30: Süel mUzilı:; 23.45: Duyumlar; 24: 
Konserin ıüreti. 

VARŞOVA 

17.15: Plak; 18: Konferans: 18.15: Or
kestra: 18.50: Sorgu - cevap; 19: Piyano 
(Wagner) i 19.30: Sözler; 19.45: Plik; 
20: Sözler; 20.50: Sözler, 21.05; Senfo· 
nik konser; 23.30: Sözler; 23.45: Söylev; 
24: Sözler; 24.05: Dana pliklarL 

BELGRAT 

19: Danı mUziii: 20: Sözler; 20.15: 
duyumlar; 20.30: Ulusal proınm; 21: 
Zacrepten röle. 

VİYANA 

17.55: Amatör öiütleri; 18.25: Konser 
saati : 19: Ders, edebiyat; 20: Duyumlar, 
ulusal servis; 20.30: Film stüdyosundan 
bahis; 21.10: Gitar miıziei; 21.35: Şarkı 
ıöyliyenler Viyana ; 22.35: Hafta duyum· 
!arı; 23.05: Duyumlar: 23.30: Maıt Reger 
konseri; 23.45: Sorgu - cevap; 24.10: 
Danı. • 

SiNEMALAR 
TiYA TR OLAR 

• NAStT-ERTUÔRUL SADt TtYAT· 
ROSU: Saat 20,30 da (Kırmızı fener) 

• HALK OPERETİ: Franau Tiyatro· 
sunda: (Bay - Bayan} opereti. 

• TEPEBASI, BELEDİYE GARDENı 
BARINDA: Milzik • Varyete. 

• ŞEHİR TİYATROSU: Saat 20 de: 
(Tohum) 

• SARAY: Kartallarm ölümil. 
* YILDIZ: Bir aıık gecesi. 
• TÜRK: Vonder Bar. 
* SÜMER: Kadm ne yapsm? , 
* ALKAZAR: 17 No.lı Polis otomobUi. 
• ŞIK: Son gUnııhım - Kokaraça. 
* MELEK: [Sevmek yaşamak mr?l 

kanlı hücumlar • M0ZELER 

* Ayasofya müzesi: Sut 10 - 16. Gi
rit: 11 kuruı. 

• Rima Bizans, Yunan eserleri müzesi • 
Çinili' kö$k - Eski Şark eserleri mü
zesi: Bucün kapalıdır. 

• Türlı: ve islim eserleri müzesi: Saat 
10 - 16. Girit: 11 Kuruı. 

• Yedikule: Bugün kapalıdır. 
* Ticaret ve Sanayi müzesi: Saat 10 -

16. Parasız. 
* Aslı:ert Müze ve Sarnıçlar: Saat 13 -

16,45 
• Toplı:apı Sarayı milzesi: Saat 13-16. 

Giriı: 52 kurut. 

• L f M AN 
HAREKETLERİ 

Bugiln Umanmıızdan ıidecek vapurlu: 
Saat • 

9,-
9,
ıı.-
21,-
20,-

Ayten İzmite 
Asya Mudanyayı 
İzmir İıkenderiyeye 
Saadet Bandırmaya 
Karadeniz Karadenize 

• 
Baıün limanımıza ıelecek npurluı 

Saat 

9,30 
6,-

13,-

Bandırma Ayvalıktan 
Mersin Karabigad,'1 
Antalya Bartmdan 

: Merkezi idarai: Galatada Vnyon Hanında -
: Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

1 § Telefon : 4.4887. 871 
1 ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Afk, ölümden kuvvetlidir· 
Bu hakikati, önümüzdeki perteınbe 

aktamından itibaren 

SARAY Sinemasmda 
gösterllecek olan 

SEVEN KADIN 
Emıalı;z Franıızca ıözlü fiminde ıötr 
cekainiz 

CHARLES BOYER Pek yakıod• 

GABY MORLAY SAADET TüR1' 
JACQUE CATELATIN (LE BONHEUR) SINEMASIN1"

4 

, __ _ 
ÖnUmUzdeki Perşembe akşamından itibaren 

iPEKveMELEK 
Sinemalarında birden 

den 
gösterilecek olan ( B E N HU R ) 

dabafevkallde 'V'e ıimdiye kadar tanınmıt en büyük •tk romanı 

KLEOPATRA 
Şaheserinin ilk iraesi şerefine gala müsamereleri 
Bu muazzam ve harikulade Fransızca sözlü 
aşk ve ihtiras filmine 300,000 den fazla ar
tist ve figüran iştirak etmiş ve 23 milyona 
mal olmuştur. 

• KADIKÖY SÜREYYA: [Kiıçük 
Anna1 lll. 

• USKUDAR HALE: Garo ceohesinde ••••••• 
Baş Rolde: CLAUDET COLBERT. Rejisör: CECIL B. DE MiLLE 

Oala mUsamerelerf için biletler evvelden ahnablllr. ---•'7. 
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lıcMAL 
On bir Sonteşrin 

~Ü .. k 
lal" :u . h~rp ••elerini yaııyan
taa' h n hır ıkınciteırin tarihini dai
•iin de.~ecanla batırlıyacaklardır. O 

ort yıl ·· tauı.. ve uç ay devam eden 
taiita:::9

•. Almanyanın imzaladığı 
lrıerk e ıle ıona var.mııtı. Gerçi 
ille boez devletleri anında cepheyi 
ta da ~n Bulgariıtan olmuıtu. Son
~ıtu.. ltlıan!_ı İmparatorluiu ve A. 
lrıe.:b Y~ nıutareke imza etmek 
At ... \U'.Jyetinde kaldılar. Fakat 

... anya ·· dikç .. nıutarekeyi imza etme-
lrıiıtL' dunya harbi nihayetlenme-

I>ört 1 •• - • •• • 
_,116 d YI butun bır dunya ıle çar-ciio.b evletler, o zaman Amerika 
ilerı' ~rbaıkanı olan Wilaon'un 

•urd''w·· •ilahı uıu prenıiplere inanarak 
•ıer brını bırakmıılardı. Filhakika 
di, beJ~· Preıuipler tatbik edilıey
)ıl i i 1 ~e, aradan geçen on yedi 
.... _1ç nde ınıanlar daha rahat ya. 
~ ... d" 
laın ' U~ya barııı da daha aai-
lcel"efee~leıırdi. Halbuki aulh müza
devl t rı . baılar baılamaz, galip 
tatb ~ lerın hiç te bu prenaipleri 
an) 1 etmek arzusunda olmadığı 
'Wijtıldı. Harbi kazanan devlfltler, 
e~ ')n Prensipleri yerine harpten 
tiz)~ ve harp içinde imzaladıkları 
\o 1 

1
muahedeleri tatbik etmeie vt1 ~ular. Sırasiyle St. Germain, 

Se rıaılleı, Neuilly, Trianon ve 
ıaı:"e muahedeleri imzalandı. Bu 
idi •Çh~.delerin en ağırı, aonuncuıu 
l>r • .unk~ harp içinde ilin edilen 
l'ijenııplerın tatbiki ıöyle dursun, 
tıı.hlc milleti hayat hakkından bile 
tef runı ediliyordu. Türkler büyük 
laıuı'\ı etrafında toplandılar ve Sevre 
bu • edeıi yırtıldı. Denilebilir ki 
ta rnu~hedenin yırtılııı harp aon
dof ııyasa sisteminin yıkılııına 
1 ru atılrnıı ilk adımdır. 

)ı)~~n~an sonra mütarekenin her 
... ~nurnü Veraailles ıiıtemini bi
lci ı. 

1 
•~a zayıf bulmuıtur. Bu sene. 

letfı ?0n~rnünde bu zi.f, galip dev
.. iş erin ~ıribiriyle mücadeleye ci
tıi me. erı ve bu devletlerden biri
~.n .~ır harp açmaaiyle büsbütün te
"u ~z etmiştir. Büyük harbin ıo. lha: a. kurulan ıiıtem harbi kaza
ya) j•lletler için de bir aukutu ha-

"'·..:~ ..,.'? !'!Uttu ... Bu milletler, harp de-
.. Wila · • • .... -6 • • •• • • ... • • • , •ah onun tabiri~e- ":içiQde daha 
tıa at ~atanacak bir dünya meyda. 
lııi r•tı!1'1ek için... harbe eürüklenhc! erdı. On yedı yıldır inıanlar 
dah lene bu hayalden azıcık 

a uzaklaımaktftdırlar. 

La Bununla beraber, inıanların 
tı 7rı olan candan bailılıkla. 
~f·.__ •ya - Habet harbinin dünya 

"•r:ı .. . li ak· 1uzerınde uyandırdığı tiddet. 
tih ıs erden anlatılmaktadır. Ta
)iik 'hyf al.arının kaydettiği en bü
l'li.i arbın nihayetlendiği bir ıült.: Yıldönümünü idrak ederken 
dırJ;!•ı!•i!"lız bu vaziyetin uyan
~. d ıı ıntıbah, umulur ki banıa 
'İll. 01ayııiyle inıanlığa yardım eL 

--......, - A. Ş. E, 

Akdenizde 
Genel Bir 
Anlaşma 

~tl>~ri~, 11 A.A. - Pertinax, Echo 
~lcd a~ıs gazetesinde, son gilnlerde 
için eMızde genel bir anlaıma temini 
ttaı Ussolini ile Sir Drummond a
tcıc~~ ınevzuubahis olan projeyi in-

~ erek şunları yazıyor: 
":S 
~ u anlaıma Franıa ile İtalyadan 
biit~ ~kdeniz kıyılarında bulunan 

, Ülkeleri ihtiva edecektir. 

3crt~""Y~endiğine göre, İngiltere hü -
)an ctı, Akdenizdeki Franıız - İtal
lrıgiJ ~e ~iğer deniz kuvvetlerinden, 
ti te 12 ~~losunun muayyen bir nisbe-
li cavuı etmemesini istiyecektir. 

ile dalbu.ki, ne Fransa, ne İtalya ve 
lifint dığer devletler İngiliz amiral
~il g~ ~u projelerini takibe mütema-

A runmemektcdirlcr. 
'- C'llrd- • d 
~!rrıa ·~ız .. e yapılacak genci bir an-
ler b ' :.ıPun, kimsenin bUyilk ümit
bir ,:~l.enıediği deniz konferansına 
ltar!ıl ıl vermek itibarile teveccühle 
~ anabilecektir. 

'\irrı u İnlıtma, ilerdcki h&diselere ba
hir 1~ !haktan ziyade o hadiselerin 
tir. nucu olarak imza edilebilecek-

l!u .. 
lrıUc11.1tıbarla Akdeniz anlatmau bir 
tile .. ır değil, fakat bir netice ola-

~r. 

to Haber yalanlanıyor 
~er, ;:ra, 11 A.A. - Reımf çeven
~lı:dcrl'rna, Londra ve Parla arasında 
latrrı11;2~c ka.rıılıklı bir yardım and
~ına da· akkında görüşmeler yapıldı· 
1-r, Bu ır olan haberi yalanlamaktadır 
~~ tıı.•ıı.~~enler böyle bir andlaşma
""'"'tr, nrnadığım temin etmekte-

Türk - Sovyet Dostluğu 

Bu Dostluk rsıulusal 
Çalışma için Nümunedir 
I zvestiyanın Kökleşmiş Türk

Sovyet Dostluğu Hakkında 
Çok Dikkate Değer Bir Yazısı 

Voroıilolun Türltiyeyi ziyareti e•naaında Buraada alınmıf 
bir re•mı 

Moskova, 11 A.A. - Türk - Sov- bu müıterek amaç, 1925 tarihinde 
yet dostluk paktının uzatılmasına da- Türk - Sovyet dostluk ve bitaraflık 
ir olan protokolun imzası münasebe- paktının aktine müncer oldu. Pakt, 
tile İzvestiya gazetesi şu satırları yalnız Türk - Sovyet münascbetleri
yazmaktadır: nin kuvvetlenmesi bakımından de~il. 

''Bu yeni belge, birinci derecede e- ayni zamanda iki memleketin barış i
bemmiyeti haizdir. Zira Sovyet hüku- çin olan mücadeleleri bakımından da 
metinin genel barı§ı temin için olan büyilk bir ehemmiyeti haiz buJun
kat'i ve devamlı mücadelesinde yeni makta idi. Bu paktın im.ıasındanbcri 
bir adım ve iki memleketin hakikaten geçen on sene, paktın yaşama kabili
dostane oJan münasebetlerinin bun - yetini isbat etmiştir. 
dan ıonraki inkişafı için yeni bir mer 
hale teşkil etmektedir. 

Bugün arsıulusal teşriki mesaiye 
nümune olarak tanınmış olan Türk -
Sovyet dostluğu, iki memleket ya
bancı müdahalelere kartı mücadele, 
ve istiklallerini silahla müdafaaya 
mecbur oldukları c;etin senelerde doğ
muştur. Sovyet hükumetinin ilk adım 
J.arından biri, Çarlık Rusyanın Doğu 
"'"mll"'kl'tll'rr. karıı.ı 

1
olao. cıtki kaiddrt 

~yasasının katı o arak ter edilıjı 
""ofdu. Diğer tara an, sultanların feo
dal rejimini terkeden yeni Türkiye 
hükumeti de 1920 Nisanında Sovyet 
hükumetine devamlı münasebet tesi
sini teklif etti. Bugün Cumurbaşka!)ı 
olan o zamanki B. M .Meclisi Başka
nı Atatürk tarafından imza edilen bu 
belge Moskovada en hararetli bir a
kis buldu. Sovyet hükumeti, verdiği 
cevapta, "Türk ve Ruı uluslarını bağ 
hyacak bir dostluğun sağlam temeli
ni koymakla bahtiyar olduğunu,, bil
dirdi. 

Sovyet hükumetinin tahmi~i tama
men yerinde olduğu sabit olmuıtur. 
Siyasal v.e ekonominin istikbalde men 
faat birliği iki memleket arasında sıkı 
bir dostluğun sağlam bir' ~urette te
siıine hakikaten hadim oldu. , 

Türkiyenin ulusal kurtu .uş sava -
'ında elde ettiği zafere ve ekonomik 
kuruluşa geçişi, Türk hükumetine 
yurdun barış içinde inkişafını temin 
ve yeni savaşlardan ııakınmak gibi 
çok mühim bir vazife tahmil etmekte 
idi. Bu vazife, Sovyet hükumetinin 
barış siyasası amaçlarına tamamen 
uygun idi. Barışı temine matuf olan 

Paktın ıimdi on ıene için uzatıl -
ması bilhassa ehemmiyeti haizdir, zi
ra bu uzatma iki memleket münase
betlerinin istikrarını ve iki dost dev
letin barış siyasalarındaki kat'iliğini 
göatermektedir. 

Tilrkiye, Sovyet Ruıyanın teıriki 
mtaaisile endüstrisini inkişaf ettir
mekte ve büyük fabrikalar kurmak
tadır. İki memleketi idare edenler a
retsınoa şamıt tcuıcı oııcı' ~çoıısı ~ ... ~ı -
haasa 1932 de Sovyetler Bir lifine 
İsmet lnönünün başkanlığında bir 
Türk hükumet heyetinin gelmesi ve 
1933te Voroşilofun başkanlığında bir 
Sovyet heyetinin Türkiyeyi ziyaret et 
mcsi ka.:tıhklı münasebetlerin kuv -
vetlenmesinde mühim bir rol oyna
mıştır. Ankarada 7 İkinciteşrinde im 
zalanan yeni Türk • Sovyet protoko
lunun, iki memleket arasındaki mü
cerrep dostluğu daha ziyade kuvvet
lendireceğine ve bu memleketlerin sı
kı siyasal. ekonomik ve kültürel bağ
larının bundan sonraki inkişaflan i
çin yeni bir amil olacağına f Üpbe e
dilemez.,, 

Kızıl Ordu Er
kônı harbiye reİ6İ 

Moskova, 11 A.A. - Kızılordu er
kanı harbiye reisi Egorofun elli ya
şına S?İrmcsi münascbetile Stalin, Kı
zılorduya gilney ve batıgüneyi cephe
lerinde parlak muvaffakıyetler temin 
etmiş olan bu ihtilal aüel şefine selam 
Jarını göndermiştir. 

Voro§ilofun bir emri ile, fırkalar
dan birine bundan böyle Egorof ismi 
verilecektir. 

Çindeki Cinayet 

Patlayan labanca Bütün 
Dünyada Akis Yapabilir 

.-·· ........ . 

\ .-.. ··. 
·. 

··. ......... 
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... .... .. , 
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Çini ve Japonyayı •iiat•rİr hanla •• 

Tokio, 11 A.A. - Dışlıleri Bakan- ı Deniz Bakanlıfı erklnrndan biri, 
lığının yetkili bir işyarı şunları söy- Şanghaya yeni kuvvetler gönderildiği 
lemiştir: haberini y.alanlamaktadır. 

"Çin otoritelerinin, Japon bahriye. Japonların bir harekette 
lisinin katilini bulmak için sarfettik-
lcri faaliy'cttcn dolayı memnunuz. Ha bulunmaları muhtemel 
diıenin kolayca kotarılacağını tahmin Şanghay, ı ı A.A. - Japon ataşe· 
ediyoruz . ., nav~li Japonyanın Çin hükumetinden 

Zecri tedbirler 

İtalyanlar Mısırı 
Protesto Ettiler 

Kahire, 11 A.A. - İtalyan hüku
metinin, zecrt tedbirler hakkında Mı
sır hükumetine tebliğ ettiği protesto, 
sadece şifahi bir protesto şeklinde -
dir. 

Bu protestoda, Mısır hükumeti, zec 
ri tedbirleri tatbik suretilc İtalyaya 
karşı arsıulusal vecibelerini ihlal et
tiği takdirde İtalyan hilkumetinin lü
zumlu göreceği tedbirleri almak hak
kını muhafaza ettiği bildirilmektedir. 

Muır ve .ucri tedbirler 
Londra, 11, A.A. - Times gazete

sinin Kahire aytarı diyor ki: 
"Zecri tedbirlerin tatbiki meselesi

ni incclemeğe memur olan komite, 
henüz işini bitirmiş değildir. Sanıldı
ğına &öre, komite, kapitülasyonların 
bu zecri tedbirlerin tatbiki için bir 
mini teşkil etmediği fikri üzerinde 
ittifak etmi1tir. Komitenin, İtalya ya · 
ihracı yasak edilecek maddeler ara -
aında pamuğu dahil etmeğe karar ver 
diği söylenmektedir. Fakat, Mısır, 
zecri tedbirleri tatbik eden devletler 
grupu arasına katıldığı takdirde, İ
talyanın bu maddeyi satın almak is
tememesi muhtemel görünmektedir. 

Muuolininin •Öyl•vi 
Roma, 11 A.A. - Mussolini, kra

lın yıldönümü ilgisi ile Via İmperia 
caddesinde yapılan bir geçit resmin
de bulunduktan sonra, Venedik mey
danında halka verdiği bir söylevde 
şunları söylemiştir: 

"İtalyan ailel kuvveti, Avrupada, 
Afrikada ve her yerde İtalyanın men
faatlerini korumaya hazırdır. Yalnız 
bir aylık bir müddet içinde iki eski 
hesap temizlenmiştir. 

Geri kalanlar da temizlenecektir,, 

l•kenderiyede 

Malta, ı 1 A.A. - "Ramillies., ad
lı İngiliz zırhlısı, ''Rcsolution,. zırh
lısı, yerini almak üzere lskcnderiyeye 
hareket etmiştir. 

Lôval bir hal ıureti 
bulmaia çalııacalı 

Paris, l 1 A.A. - Pöti Parizyen 
guetesi, İtalyan basınının zecri ted
birlerde Fransanm hattıhareketini te
easürle mevzuubahis etmelerine teeg.. 
ıüf ederek diyor ki: 

"İtalyan gazetelerinin bu yazıları 
Franaanın dikkatini c:clbedecek ma
hiyettedir. ÇUnkü ltal)'Qn mcsul ma
kamlarından mülhem olmuştur. Zec
ri tedbirler yükünü azami derecede 
k"finetmi!!k 1a7'ımdır ve J.aval seçim
ler.den aonra 1.ngiliz hükumeti hare -
ketinde daha ziyade ıerbeslediği za
man bir hal sureti bulmak için elin
den geleni yapacaktır. 

ltalyaya Leh kömürü 
Varşova, 11 A.A. - İtalyaya ya

pılan kömür ihracatı, İlktcşrinde 64 
bin ton azaltılmış ve bu ihracat bu 
suretle 120 binden 56 bin tona in -
miştir. 

İtalyan tezgahlarında yapılmakta 
olup gelecek Martta bitirilecek o!an 
"Bathory,, gemisine ait konturato 
mucibince Lehistan, İtalyaya 600 bin 
ton kömür daha verecektir. 

metalibatta bulunacağını tekzip et • 
mittir. Bununla beraber vaziyet teh
likeli görülüyor ve Japonların Şapei
de bir harekette bulunması ihtimalin
den bahsediliyor. 1932 Şapei istila -
sının tekerrüründen korkan halk Şa
pei'dcn akın ha'inde arsıulusal imti· 
yazlı bölgeye gelmektedir. 

Bir gambot gitti 
~~~yo, 1 ı A.A. - Şanghay hadi

sesı uzcrine Ataka Japon gambotu 
Şanghaya gönderilmiştir. Mareşal 
Şa~ghaytek Çinin Tokyo elçisi vası
tasıle hadiseden dolayı teesürlerini 
beyan etmiştir. • 

İngiliz çevrenlerin
de uyanan encliıe 

• Lon?ra, 11 A.A. - Uzak Doğuda
kı yenı hidiıelerin İngiliz çevenlerin· 
de uyandırdığı endişeyi mevzuubahis 
eden. Daily Expreaa gazetesi, İngil
tere ıle Amerikanın Uzak Şarkta top· 
lu hareket etmelerini tavsiye etmekte 
ve şunları yazmaktadır: 

"Japonya, İngiliz • donanmasının 
başka yerde meşgul olduğu bir sıra
ra harekete geçmi§tir ve bu suretle 
bizi ani bir durum karşısında bırak· 
mıştır. 

Hido Makayama'yı öldüren ta
ıJanca ıesi, bütün dünyada akiıler u
yandırabilir. İngiltere ve Amerika, 
Japonyaya ihtarda bulunmalı ve tam 
bir beraberlikle hareket etmelidirler. 

Çin Japonyayı 
protesto etti 

Şanehay, 11 (A.A.) - Remıen 
bildirildiğine göre, Nankin Çin hüku
meti Dıt iıle:i Bakanlığı g lkincitet
rinde Japon büyük elçiıine kuvvetli 
bir nota vermit ve bu notada ıimali 
Çinde Japon polisi tarafından birçok 
yilksek memur da dahil olmak üzere 
Çinliler arasında yapılan tevkifatı pro 
testo etmi§tir. Notada bu tevkifatın 
arsıulusal hukuka ve Çinin hükümran 
Irk hakkına münafi oldufu ıöylenmek 
te ve Japonyamn bu harekctle:e bir 
nihayet vermeai talep olunmaktadır. 

Gran<dl .. D'Q 
A.L.E K.S.A N O R" ı tl 

~~~~~~~ 

No. 30 'Çeviren: M. Rasim OZGEN 

Elmaslarını, Parasını, Herşeyini 
Verecekti, Yalnız Mektupla

rına Dokunulmamasını I stiyordu 

ikinci Nikola Ru• - Japon harbinde cepheye Kiden lıı· 
taatı tef tİf ediyor •• 

İşte, olacak olmuıtu. Ben, sakin ve 
ihtiyatlı davranmıya çalııtım ve bu yü 
zünü göremediğim muatabıhma: 

- Peki .. Biz, emre itaat etmekten 
çekinmeyiz; yalnız bizi, yaptığınız iı 
hakkında tenvir buyurunuz ve seli
hiyetnamenizi gösteriniz. 

Adam, birine emretti: 
- Bana bak 1 l§ık getir! Yolda§ Ro 

manof, muzaffer Proletaryanın im -
zasını görmek istiyor. 

Bu sözler, neşeli kahkahalara vesi
le oldu ve dehlizin gölgesinden bir
çok adamlar ilerlediler. 

Lambalar yandı. Oda, ancak tiyat
ro komedilerinde görülebilen şekilde, 
silaha davranmış bahriyelilerle dolu 
idi. 

Salihiyetname, mahpus Alekıandr 
Romanofun, zevcesi Ksenyanın ve ço 
cuklarının i§gali altmda bulunan Ay
Todor ismindeki malikanenin ba,tan 
başa araştırılacağına dairdi. 1 

Ben, bizi hapise götürecekleri zan
niyle: 

- Öyle olduğu halde, giyinmcmize 
mliıaade etmek üzere ne için lüver • 
verlerinizi batımızdan uzaklaıtırmı -
yonunuz? Dedim. 

Fikrimi anladı ve müatehzi cevap 
verdi : 

- Yolda§ Romanof, giyinmenize 
lüzum yok l Sizi, şimdiden götürmi
yeceğir: . Rahatça kalkınız ve bize c'Ci 
ıöateriniz. I ·v 
Arkada§ına işaret etti ve ailihını 

biraz uzaklaıtırdı Ben gülmekten 
ke.ndimi alamadım ve: 

- Silahsız iki kişiden bu kadar mı 
çok korkuyorsunuz? Dedim • 

O, ciddiyetle cevap verdi.: 
- Millet düşman 1arı karı1sında 

her türlü ihtiyata riayet etmemiz em 
rolunuyor. Yanınızda gizli tuzaklar 
veya elektrik aletleri olabilir 1 

- Cigara içebilir miyim? 
- Peki.. Yalnız bize vakit kaybet 

tirme 1 Yapacak işimiz var İlk evvel, 
kütüphane.nizin bilyilk bilroıunu gör
mek iıtiyoruz. Anahtarları veriniz. 
millete ait olan eşyaları kırmıyaca • 
ğız. 

Bu itaret., bütün itin iç yüzünü an 
lamama kafi geldi. Muvakkat komiac 
rinin mürai yüzü hatırıma geldi. Ve
sikalarımı ve mektuplarımı tasnife 
koyulduğum zamanlarda, sebepsiz kü 
tüphaneme girer ve büronun açık çek 
mecelcrine, uzun uzun, bakardı. 
Yastığımın altındaki anahtarları al 

dım ve: 
- İşte .. dedim. Muvakkat hükı1 -

met komiseri nerede? 
- Sormıya deymcz. Ona ihtiya • 

cımız yok. Bize yolu gösteriniz 1 
Bahriyelilerin, bana nişan alan. si

lahlarının tehdidi eltında koridorda 
yürüdük. Her kapının önünde bir 
grup duruyordu. Evin içindeki bahri
yeliler, elliden aşağı değildi. 

Şefe, takdirkar bir eda ile: 
- Çok güzel it görüyoraunuz. De 

dim. Çocuklar, ihtiyar imparatoriçe 
bile zarar veremiyecek ha1e konmuş. 
Si7. bire karsı altı kişiıiniz 

Sözlerimdeki istihzayı anlama -
mış gibi hareket etti; bana pencere
yi gösterdi. Çimenlerin ilze:inde a
dam dolu üc; kamyon duruyor ve ta
raçanın üstünde ınitralyozlar görü -
nüyordu. 

Yazı masamı ac;masına yardım et
tim. Uzcrlerinde ecnebi pulları bu • 
lunan bir mektup destesini, aldı : 

- Ne ala 1 dedi. Daha elimi uza • 
tınca, düımanla muhabere ... 

- Yanıldığınızı söylemek hoş de 
ğil amma .. Bütün bunla: .. lngiliz ak 
rabalarımdan aldığım mektuplar .. 

- Ya bu? 
- O dı Franaadın. 
- Fr•nsa, Almanya .. Bizce ikiai 

de bir .. lıçi smıfınm dU9manı ser • 
mavedar memlt-ketlerf 

On dakika kadar araıtrrdıktan ıon 
ra, Ruıça mektuplarm bulunduğu 
çekmeceyi bulabildi. Onları, acele 
etmeden. gözden geçi:-di. 

- Sabık Çarla muhabere 1 Dedi ve 
arkasından da hükmünü verdi: Ihti • 
lal aleyhinde tertibatı 
Harpten evvelki mektuplar ... 

- Oyle.. Fakat bana ait mesele 
değil.. Sivastopoldaki arkadaılar dü
ıünaün ı 

- Maksadınız ne? Zati muhabere 
kağıtlarımı mı arıyo:sunuz? 

- Daha başka şeyler de .. Bu gibi 
şeyleri anlıyan mütehassıslarımız var. 
Benim asıl aradığım silahtır; mi.ral
yozlarmız nerede? .. 

- Latife ediyorsunuz 1 
- Asla 1. Mitralyözleri kolaylık'a 

veri:seniz, işte bu delikanlıların önün 
de söz veriyorum, size hiçbir zara • 
rım dokunmıyacak. Yoksa .. Mutlaka 
buluruz ve sizin de, sizinkilerin de 
vay haline! 
Münakaıa beyhude idi. Bir ci~ara 

yaktım ve oturdum. 
- Bir •• lki .. Uç! 

Japonlann kazandığı Şaho mey. 
dan muurehNirwleı , ölen Rua 

a•kerleri .. 
Dedi; tehditkar kalktı: 
- Aramıya mı mecbur olacağız? 

Evet, yahut hayı: ... 
- Nasıl arzu ederseniz 1 
-·- Oyle olsun. Haydi arkadaşlar, 

iJ başına! 
Sabahın dördtindc gelmişlerdi; ak

şam altıda Sivastopola hareket etti • 
Jer. Evin her tarafını altüst ettiler. 
Mektuplarımla beraber kaynanamın 
incilini de götürdüle:-. lhtiyar kadın, 
eençliğinin bu kıymetli yadigarını 

bırakmaları için çok yalvardı; ister· 
lerse bütün elmaslarını, onun yerine 
vereceğini söyledi. 

Araştırmalarında bir şey elde ede 
mcdiğinden canı sıkılan şef: 

- Biz hırsız değiliz 1 Dedi. Bu ki 
tap, ihtilal aleyhindcdi: ; sizin gibi 
yaşlı bir kadının, böyle saçma şeyler
le beynini zehirlemesinb doğru ol -
madığını bilmesi lazımı 

Kaynanama, on sene sonra, Ko • 
penhagta bulunduğu zaman bir paket 
geldi; içinde bu İncil· vardı. Dani • 
ma:-kalı bir diplomat, Moskovadan 
geçerken, bu kitabı, kıymetli ve na
dir kitaplar satan bir kitapçıda gör • 
müş: alıp göndermiş. lhtiya: im para 
toriçe, ölürken, bu incili elleri içinde 
tutmuştu. 

Yeni bir :zindancı 
Sonbahar iptidasında. anarşi son 

haddini bulmuştu . Geçen seneki fır
kalar, livalar, alaylar çözülmilş. da • 
ğılmııtı; cephe ıerilerini, kaçaklar, 
yağmacılar kasıp kavuruyo::du. 

Sivastopoldaki Karadeniz donan -
ması başkumandanı, Amiral Kolçak, 
Sen - Peter1burga gitti. Oradan da 
"Birleşmiş Amerika devletleri hüku
meti., bahriyeıine gcçmiye karar ver 
mişti. Amiral, son zamana kada: inti
zamı muhafaza etmiye çalıştı ; mu • 
vaffak olamadı: Sovyetler, efradı, 
çok baştan çıkarmıştı. En nihayet, te
e11üründe~, emsalsiz kahramanlığı • 
nrn karşılıgı olarak, kendisine veril • 
miş olan altın kılıcı kırdı ve parça· 
ları~~ de.?ize ~tarak gitti. 
Gunduzlerı parkta gezdiğim za • 

man, G::a~d-Dük Nikolayı görüyor • 
d.um. Eskıdcn, aramızda siyaısi ihtı -
la~lar .. vardı; şimdi de derdimize düt 
mil§tuk: bu sebeplerle fikir münaka -
ta•ını beyhude buluyorduk. fkimiz de 
muvakkat hükumetin sukutunu cncli
lt'. ile bekliy?r, akrabalarımm düşü -
nüyorduk. Sıberyaya gönderilmiş o
lan Çarla ailesinden başka bütün ak
rabala:ımız Sen • Petersbur gda idi· 
ler. Kardeflerim Nikola. Scrj ve 
Jorj, Ay-Todorda y.anımı.?.da bulun -
salardı, ölümden kurtulurla ·dı. Teş

rinievvel 1917 den sonra. onlard:ı:ı 
haber alamadım : feci akibctle:-fnf a n-
cak, 1919 da Pariste öğrendim. 

[ "rkas \'aı J 
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EKONOMiK KRONiK 

Fil YOS - IRMAK HATTI 
Bugün Cümhuriyet demiryolları 

F_ilyos - Irmak hattının açılmasile 
hır varlık daha kazanıyor, çelik bir 
kuvvete daha aşılanıyor. 

Bu suretle Karadeniz, Akdenize 
ikinci bir çemberle daha bağlanmış, 
Karadeniz servetlerinin memleket içi
ne yayılması ve Akdeniz sahillerine 
akması için çelik bir kanal daha açıl
mış demektir. 

Bu hattın işlemesi, Türkiyenin ge 
nel ekonomisi bakımından çok önem 
lidir. Nasıl bugün yarın açılacak olan 
Fevzi Paşa - Diyarbekir hattı, 
b a k ı r madenini Cümhuriyetin 
ateşi ile izabe ederek memleketin içi 
ne akıtacaksa, Filyos - Irmak hattı 
da, havzanın bütün kömürlerine mem 
leket içinde ocak ve baca bulacGktır. 

Mutlu bir tesadüf olarak Ekonomi 
Ba kanlığı bu hattın işlemeye acılma 
sının hemen arifesinde, maden kBmü
rü fiatlerini de ton başına 130 kuruş 
indirmekle hattın az bir zamanda da 
lha büyük önem almasına hizmet et
miştir. 

Şimdi a:-tık kömür madenlerimiz 
yalnız, Zonguldağın, Ereğlinin ve 
sahil şehirlerimizin değil, belki bü -
t iin memleketin malı olmuş ve en üc
ra köşelere varıncıya kadar yurtuaş 
ların ayaklarına ulaşmıştır. 

Bu Cümhuriyet hükumetinin ha • 
;Şardığı en faydalı işlerden biridi:. 

Hiç unutmayız, biz demiryolu si
y asetine başladığımız ve ilk demir -
yoluna ilk kazmayı vurduğumuz za -
man, bunun yalnız süel maksatlarla, 
yurdun müdafaası bakımından y-apıl
dı~ını söyliyenler çok oldu. Fakat de 
rniryolu hamlelerimizdeki asd maksat 
h• rdan biri avni zamanda memleketin 
ekonomik kalkınması idi. 

Çünki ekonomi ile bayı:ıdırlık sa -
de iki ikiz kardeş değil, belki rnhla 
vücut gibi biribirini tamamlıyan biri 
Lirine hayat veren şeylerdi. 

Nitekim bayındırlık olmıyan yer -
de Ekonomi olmıyacağı gibi, ekono
misi olmıyan bölgelerde de bayın -
d ·rhk daima ihmal edilmistir. 

Cümhuriyet hükumeti bu mantık 
içinde yürüyerek ikisini clele ve:di. 
ve bu birleşmeden büyük ve muhte 

~-----------------... 
EKONOMi 

HABERLERİ 

Romanya da 
HUBUBAT - Romen Ziraat Ba

J.anlrğı İstatistik şubesi, direktörlü
[,ı.inün verdiği malumata göre, Ro
rnanyada 1935 senesinde mahsul tah
r.1inleri ~udur: 

Sonbahar buğdayı 262,590 vagon, 
ilkbahar buğdayı, 17 ,500 vagon, ye
kun 280,000 vagon. Halbuki geçen se
ne bu mahsul 203,346 vagondu, ve 
1929 - 1933 senele:inin vasatisi ise 
294,166 vagondu. 
Buğday zer' edilen toprak, 1934 

de, 3,44 7 ,000 hektardır. Halbuki bu 
rnikdar 1929 - 1933 senelerinde 3 mil 
yon 49 bin hektardı. 

Çavdara gelince bu mahsul sonba
harda 38,600 vagon, ilkbaharda 900 
yani cem'an 39,500 vagondur. Hal -
buki 1934 te 21,104 vagon, ve 1929 -
l 933 senelerinde vasati 37 ,383 va
gondu. 

Çavdar ekimi 1935 de, 385,000 hek 
tardır. Halbuki bu mikdar 1929 - 1933 
senelerinde 369,000 hektardı. 

Sonbahar arpası 8.500 vagon, ilk
bahar arpası 121,800, yani cem'an 
110,000 vagondur. Buna mukabil 934 
senesinde arpa istihsalatı 87 ,133 va-
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şem bir Tüı kiye doğdu. 
İşte Irmak - Filyos hattı bu iki 

kuvvetin çalışma birliğile elde edi -
ien yeni bir varlıktır. 

• Şimdiye kadar, havzanın kömürle-
ri yalnız Ereğli ve Zonguldak liman 
lan vasıtasile sevkediliyordu. llal -
buki 5 senelik endüstri planımız için 
de tahakkuk ettirilen endüstri çalış -
malan, ancak endüstri ile çok yakın 
dan alakalı olan büyük istihsal mer -
kezlerinde kurulmuştu. Endüstrinin 
kanı olan kömürü yalnız' bu limanlar 
vasıtasile temin etmenin imkanı ol • 
madığıru uzun boylu anlatmağa ha -
cet var mıdır? 
Eğer §imendifer olmasa Eskişchi:, 

Turhal, Uşak fabrikaları. Kayseri 
mensucat fabrikası kurulabilir miy
di? 

Yalnız şeker fabrikaları için 1933-
34 yılında demiryollarımızda yapılan 
pancar ta~ım:tsr 120.357 ton, şeker ta 
şıması 17.781 tondur. 

1934-35 senelerindeki pancar ta -
şıması ise 271.181 tona yükselmekte -
dir. 

Bundan demirvoU.arı aşa~r vukarı 
yarım milyon lira temin etmiştir. 

Bu mütekabil faydaların az zaman 
da daha çok artacağına da şüphe yok 
tur. İşte yeni açılan Filyos - Irmak 
hattr da Havzanın kömiirlerini 
memleketin ihtiyacı olan mıntakaları
na sevçkederken ayrıca dcmiryolu ve 
bayındırlık siyasamrza da büyük bir 
hizmet yapmış olacaktır. 

Hükumet. diğer taraftan, Havza -
nın genel durumunu gözönünde bu -
lundurarak, Ereğli limanını da yeni 
ihtiyaçlara göre tanzim etmeye ve 
yapmaya ka.ar vermiştir. Bu suretle 
Ereğli havzası. yeni bir inkişaf dev
resine girecektir. 

Havza kömürlerinin rasyonel bir 
tarzda işletilmesi ve bir elden idare 
edilmesi için verilen karar, ka::adan, 
iç Anadoluya çelik damar halinde ya
yılıp enerji dağıtan Irmak - Filyos 
hattını. rtenhrtt-n ErePli limanını iki 
altın oluğu haline getirecektir. 

• • Mümtaz F AIK 

gon ve 1929 - 1933 şeneain~e 1n,ssı 
v,R-gondu ve arpa ekilen arazı ı mn--
yon 618 bin hektardı. YuJaf, 1935 de 
biltün istihsalat 1934 de 56,327 va
gon olmasına mukabil 67,500 vagon
dur. Bu mikdar 1929 - 1933 senelerin
de 92,703 vagondu. 

Yulaf ekilen saha 1935 te 788,000 
hektar olmuştur. Halbuki 1929 - 1933 
senelerinde bu saha vasati olarak 
959,000 hektardı. 

Bulgaristanda 
GOL Y AGI - Gülyağı istihsalatı

nın Bulgaristan için ne mühim bir 
servet membaı olduğu malumdur. Bul 
garlar bu endüst:iyi adeta yarı inhi
sar haline almışlar ve takas sistemle
rinde bir tediye vasıtası olarak kul
lanmışlardır. Bulgar gülyağları bilhas 
sa Almanyada piyasa bulmaktadır. 
Bizde de yeni bir gülyağı fabrikası 
teessüs ettiğinden komşumuz Bulga
-:istanın bu endüstrisi hakkrnda ma
lumat vermek faydadan hali değildir. 

Bulgaristanda bundan birkaç ay 
evvel neşredilen bir kararname gülya
ğı istihsalatını ve ihracatım düzenle
mektedir. Taktir edilecek güllerin sa
tın alınmasr, Ziraat Bankasında, ya
hut bu taktiri bizzat yapacak koope
-:-cttiflere verilmiştir. Müsaade alınma
dan hiçbir yere gül fidanı dikilmiye
cektir. 

---:--:-:-K~I R::---:M::-:----:-:-1 z_~' _v_~ T--=-? __ J r:...._:_!'___:_A H-=--L _ I 
gezip Mathilde'in Felemenk'e adam 
yollıyarak getirttiği en iyi cinsten pu
ro cigaralarını içmekle geçiriyordu; 
bütün şehir halkının, ellerinde dür
bünleri, onun gözükmesini bekledik
le: ini hiç bilmiyordu. Aklı fikri Ver
gy'de idi. Fouque'ye madame de Re
nal'in sözünü ettiği hiç olmamıştı ama 
o iyi dost, iki üç kere, kadının iyileş
mekte olduğunu kendiliğinden söyle
di; bu haber J ulien'in kalbine işliyor
du. 

Julien'in ruhu hemen hemen müte
madi bir surette fikirler ülkesinde 
uça dursun, asilzade bir kız için yakı
şık alanı yapıp gerçek işlerle uğra

şan Mathilde, madame de Fervaques 
ile M. de F:ilair arasındaki mektup
laşmayı o kadar ilerletmişti ki artık 
paskaposluk sözü, bu büyük söz bile 
söylenmişti. 

Kilise tayinleri işini elinde tutan 
sayın büyük paskapos, yiğeninin yaz
dığı bir mektubun kenarına kendi eli 
ile şu satırları ilave etmişti: O za
vallı Sorel çocuğun biridir, umanm 
~ onu bize iade ederler. 

O satr:ları görünce M. de Frilair 

sevincinden çıldıracak gibi oldu. Ju
licn'i kurtarabileceğinden hiç şüphe 
yoktu. 

Jüri heyetine girecek otuz altı üye 
için kura çekilmesinden bir gün ön
ce Mathilde'e: 

- Jacobin'lerin., adam evladı in
sanların hiç bir tesiri kalmasın diye 
çıkarttıkları o kalabalık jüri listesi 
kanunu olmasa, dedi, hükmün ne ola
cağını size şimdiden söylc:dim. Cure 
N ... yi pek ata beraet ettirdim. 

Ertesi kura çekilip de çıkan adla
rın arasında Besançon ruhaniler he
yetinden beı kişinin, ıehre yabancı 
olanlar listesinde de M. de Vale
nod'nun, M. de Moirod'nun, M. de 
Cholin'in bulunduğunu görünce M. 
de Frilair pek sevindi. Mathilde'e: 

- Bi.: kere, dedi, jüriden bu sekiz 
kişi için söz veririm. O beş kişi birer 
makinedir. Valenod benim adamım
dır, Moirod'nun hayatta nesi varsa 
benim sayemdedir, de Cholin de her 
şeyden korkan bir budaladır. 

Jüri üyelerinin adları ilin resmi 
gazetesinde çıkıp herkesçe duyuldu; 
madamc de Renal Beunson'a gelme-

Tütün tohumları 
lslah ediliyor 

Türkiyedeki bütün tütün tohum
ları İnhisarlar İdaresinin SRmsun 
ve Maltepedeki tecrübe enstitüle
rinde yedi aenedenberi ıstıfa edil
~ekt~d~r. B.u aayede Türkiye tütün 
tı~ler~nı~ bırçoğu tesbit edilmittir. 
Nıkotınaız bir tiple, fevkalade ko_ 
kulu ve lskeçe tütününe muadil bir 
tip bulunmuştur. Bunların çoğal
tılmaıına çalıfılmaktadır. Bundan 
ıonra keşfoJunacak önemli tütün 
tipleri tohumlan köylüye rneccanen 
dağıtılacaktır. 

Tohum dağıtılırken her tütün e_ 
ken köylüye bir de sorgu kağıdı 
verilmektedir. Bunda eskiden kul
landıkları tütün tohumlarile tütün 
enıtitüıünün verdiği tohumlar ara-

. aındaki farklar ve her iki çe§idin 
randımanı hakkında ıualler soruL 
maktadır. Alınan cevaplar enstitü
ye blldirilecek ve enstitü de tohum
ları ona göre ıslah edecektir. 

Bu enstitülerde şimdiye kadar 
birçok tütün hastalıkları tetkik e
dilmiş ve mahiyetleri tesbit olun
muştur. Mahim olmıyan hastalıklar 
pek azdır. Bazı memurlar birçok 
haatalıklara karşı yeni ilaçlar bul
muşlardır. 

Karadeniz mıntakasındaki tütün 
ler Samaun tecrübe istasyonunda 
ıslah edilmektedir. 
Bazı mıntakalarda kullanılan tiL 

tün tohumları tamamiyle değiştiril
nıjştir. Mesela Trakyada evvelce 
Drama basması, Ravika, adi bası 
bağlı, Uştima, Çalapitza ve kara --
tohum gibi cinsler ekilmekte iken 
§İmdi yalnız bu mrntakanın karak_ 
teristik tohumu olan karatohum 
vardır. 

Puroların dolması için trip Mar
din tütünlerinin kuJlanılmaıı mu
vafık görülmüt ve bunların tohum
ları getirilerek Maltepe enstitüsün 
de ıstıfa edilmeğe başlanmıttır. 
Amerikaya ve sair yerlere puro tü
tünü tohumu siparit edilmiştir. 

Tütün denklerine ait ambalajla
nn tamamile temiz, ve mikropsuz 
bir halde kullanılması için çuval
lar, ipler ve kaplar etüvden geçiril
mektedir. B\l etüvler Şemsipa'8 ve 
Ahırkapı depolarına konmu§tur. 

idarenin Cibali fabrikasında tü
tün tohumlarını ayırmak için maki
neler yaptırılmış ve mmtakalara 
tevzi edilıniıtir. Bu maki.neler za
ytr ve cılız olan toııuınıan ~yu ...... 
ğa yaramaktadır. 
İnhiıar idaresi yeniden iki tane 

aon sistem sigara paketleme maki
nesiyle dört tane de aigara yapma 
makinesi getirtmiştir. 

Bunların bir kısmr Cibaliye bir 
kısmı da Adana ve diğer f abrikala
ra gönderilmi,tir. 

Evvelden kurulan sigara yapma 
makineleri saatte 50 - 60 kilo si
gara işlerlerdi, Yeni getirilen ma
kineler saatte 60 - 70 kilo sigara 
yapmaktadırlar. 

Her sene taktir edilecek gülün mik
darı, ve güllerin satış fiyatları, Bul
gar Bakanlar Heyeti tarafından tes
lıit edilecektir. Gülyağı ticareti ya Zi
raat Bankası veya kooperatifle: tara
fından bizzat yapılacak veyahut bu ti
caret onun kontrolü altında buluna
caktır. 

Yani banka, gülyağı istihsalatı ve 
ticareti üzerinde mutlak bir kontrole 
sahiptir. Zaten bankanın elinde birçok 
senelerden beri satılmamış olan stok
lar vardır. Son dört sene içinde, Bul
garistandaki gülyağı istihsalatı ve ih
racaatı şudur: 

lstihs~l 
Ihracat 

1931 1932 1933 1934 

2231 
1325 

2029 
917 

3533 
1413 

1664 
1216 

ğe kalkınca kocasını anlatılmaz bir 
korkudur sardı. Fakat kadını fikrin
den bir türlü vazgeçiremedi; onu an
cak - o da bin zorlukla - Besan
çon'a varır varmaz, mahkemeye şa
hit diye çağrılmasını önlemek için, 
yatağından çıkmamağa razı edebildi. 
Verrieres'in eski şarbayı: 

- Benim -..:aziyetimi anlamıyorsu
nuz, diyordu, ben şimdi, onların ta
biri ile, bozguncu bir liberal sayılı
yorum; o Valenod denilen edepsizle 
M. de Frilair genel savamanı da, hü
kümenleri de kolaylıkla kandırıp be
nim canımı sıkacak her şeyi elde 
ederler, bundan hiç şüpheniz olma
sın. 

Madame de Renal, kocasının emir
lerine çabucak boyun eğdi. İçinden: 
"Zaten, diyordu, ceza mahkemesi 
salonunda gözükecek olsam öc ister 
gibi bir halim olur.,, 

Fakat ihtiyatla hareket edeceğine 
kocasına da, günahlarını söylediği 
papasa da söz vermiş olduğu halde 
Besançon'a varır varmaz ilk işi, jü
ri üyelerinin otuz altısına da kendi 
eli ile şu mektubu yazmak oldu: 

"Monsieur, hüküm günü mahkeme 
salonunda bulunmıyacağım, çünkü 
benim orada gözükmemden M. So
rel'e kötülük gelbilir. Fakat istedi
ğim, hem de bütün kalbimle istedi
ğim biricik ıey varsa o da M. Sorel'in 
kurtulmasıdır. Bundan hi~ şüpheniz 
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BORSA VE PiYASA 
Yumurtaların iyi 
Satı 1 ması ifjin 
Yapılacak işler 11 ikirıciteşrin Pazartesi 

ZAHiRE BORSASI 

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

Maddeler Sarı, 
ı:r. P. ınlktarı 

ARPA 1 
Yemlik ç~vallı 

_ ., Vokme 
5 30 6 To• 

BUCJDAY 

- sert 
Yumuşak 
l\1ahlöt 

_ Ekstra 

7 30) 
10 30 195Ton 

ÇAVDAR [ 

MISIR !
- Beyaz çunllı 
_Sarı ,ı 5 35 83 

l:cpek 
Razmol 

ı 25 '1800 ti. 
ıso - 600 çul 

AFYON 

NOHUT 

DAR/ 

FINDIK 

Yulaf 
l:uşyeml 

Keten tohuma 

ence 
Kaba 

1

4 ispanya 
Kalburlıomıf 

_Naturıl 

1 
Reyaz 

_Sarı 

Susam 

ı-ıç tombul 

l iç ~I\ rl 
Kabuklu 

49 2• 

[
O~Jak 
Ana mal 
Çengelli 
Derı 
Kııba 
Sarı 

78 -
7~ 21 

3147 
~993 

TiFTiK 

YAPAK 
- Anadolu kırkım 

,, ,, T.ıbık 
Trakya kırkım 

_ ., ,; Tabak 
Yüa 

- - -
BEYAZ ı ~ram ya~lı 
PEYJ\'IR , Yarım yağlı 

_Yağsız 
- - -

KAŞAR ı- ya~lı 
PE ~'NlRJ Yağsız 

ZEYTiN 1 acı yemeklik 
[

Ekstra 

-- -
YAÖI 2 nci yemeklik 

Sabunluk 

~ g_n,tTf ~~tın..s ;; :; = ,:;:: ~
Ay çlçedi tasfiye - - -

~Ö ~~m ., - -

UN 

_ Bezir Pişmiş - - -

1 

f:tsıra elmra 72k. - - -
Ekstra 7ilı: .- - -
Rlrınci yumu.72k.- - -
Rirlncl ~ert - - -

BORSA DiŞi 

ihracat: Odeaaya 53670 kilo yapak 
Hamburıra 8832 kilo tiftik 

BAKIR 
Tahtı ve yuvarlat k!. 70 

Karadeniz 
An.-dolu 
Re yaz 

Cava 
Çin 
Hlndlya 
Seylan 

BALMUMU 
kg. 
" 76 

" 

ÇAY 

77 

kg. i60 360 

" 2~S 350 
" 265 360 

tş 

tş .. .. 

kş .. .. 
DEMiR VE ENVAI 

Camlık, kö~ebent lg. -
Dıirtkoşe. lama, } uvı. •• -

8.50 kş 

7.":'5 •• 

Mıhlık, silme " -
htr~ " -
Siyah çember '' -
Yunrlak ( 6 mm, \·e 

aşa~ı) " -
DalYenlzll saç (düz) " 16 

" " (oluklu) • 16 

8 50 •• 
7.50 ., 

9.50 • 

8.50 .. 
19 ,, 

16.~0 .. 

-

olmasın; bir suçsuzun benim yüzüm
den ölüme gönderilmesi kalan bütün 
hayatımı zehirler ve elbette kısaltır. 
Ben yaşarken onu nasıl ölüm ceza
sına çarpabilirsiniz? Hayır, hayır, 
sosyetenin bir cana kıymağa, hem de 
Juhen Sorel gibi bir adamın canına 
kıymağa hakkı yoktur. Verrieres'de 
herkes onun birtakım şaşkınca işle
rini görmüş olabilir. O zavallı gencin 
çok kuvvetli düşmanları vardır; fa
kat o yığn yığın düşmanları içinden 
bile bir kimse çıkıp onun hayranlığa 
layık kabiliyetlerini, derin bir bilgisi 
olduğunu inkar edebilir mi? Hakkın
da hükilm vereceğiniz gene, eşi çok 
bulunur insanlardan değildir, monsi
eur. Yanımızda geçirdiği on sekiz a
ya yakın zaman içinde onu hep di
nine bağlı, uslu, çalışkan olarak ta
nıdık; fakat yılda iki üç kere, aklım 
kaybettirmeğe kadar varan kara sev
da nöbetleri geçirirdi. Bütün Verri
eres halkı, yaz mevsiminde gittiğimiz 
Vergy'deki komşularımız, bütün ai
lem, bizzat ilçemizin bayı, onun ör
nek diye gösterilebilecek dindarlığı
na şahittir; bütün İncil'i ezbere bi
lir. Dinsiz, imansız bir insan olsay
dı o kadar yıl salışıp da kutsal kita
bı ezberler miydi? Oğullarım size bu 
mektubumu getirip sunmakla şerefle
necekler: onlar henüz birer çocuk
tur. Lutfedip de onlara sorgular so
run: o zavallı genç hakkında söyli
yeceklerini dinlerseniz, onu öl~m ce· 

11 lkinciteşrin Pazartesi 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Frangı 
20 Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 

20 Çek Kuron 
Avusturya ıilin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
hveç kuronu 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

Alq 

617,-
124,-
165,-
173,-
81.-
23.-

815.-
82.-

92.-
22,-
32,-

23.-
24.-
14.-

22.-
52.-

33.-
31.-

936,-
53.-

233,-

ÇEKLER 

Paris Üzerine 
Ingiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çeko~lovak kuronu 
Avusturya 
.Mark 
Zloti 
Penco 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cemovets 
İsveç kuronu 

ESHAM 
1ı Bankası Mü~ 
•• " N. 
., ., H. 
Anadolu% 60 

" % 100 
Şirkctihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Defirmencilik 

__ Şark Merkez Eczanesi 

latıt 

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

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

938,-
53.50 

235,-

Kapanq 

12,06 
619,-

0.79,43 
9,78,38 
4,70,-
2,44,25 

63,72.-
1,16,95 

19,19,66 
4,24.42 
1,97,45 
4.21.-
4 51.40 

63.77.55 
34.96.33 

2.78.30 
10.98 

3 ,12,87 

92.-
9,60 
9.70 

25,45 
41,50 
15,-
22,50 
9,-

14,75 
2,17,-

9,10 
62,-
22,50 

9,25 
11,-
4.-.. , . . . . - ..... - ... ,.. .---

Rıhtrm 
Anadolu I ve Il kupon kesik 

.. III 
Anadolu mümessil 

10,-
42,95 
43.50 
45,55 

ISTıKRAZLAR 

Bazı yerlerden yumurtalarımıı~ 
şikayet edilmesi dolayısile Ekon°

1
1f 

Bakanlığı iç kollasını yumurta 1 

verişlerinde devamlı surette aydrnl .. 
tacak bir izahname hazırlamıştır. 

Bu izahname aynen şudur: 
Dünya ticareti büyük tiir sıtcııtU 

cİ4 içerisindedir. Daha doğrusu umurn 
ıban iktısadi bir harptedir. Her rneıO" 
leket kendi malını satmak ve pati 
ettirmek için çalışıyor. Biz de bul11Jll 
için çalışmalıyız. Bu maksada va~ 
için dünyanın her tarafından. bet 
meslek ve ticaret için yeni yeni ~e 

1 

şekküller, cemiyetler, birlikler viicıt" 
de gelmektedir. Yurdumuzda ilk de
fa olarak Istanbulda kurulan yuırııd 
ta ihr~catçıla: birliği gibi kuruırıl• ' 
rın mühim yumurta ihraç iskeleleri• 
nin hepsinde vücude getirilmesi il ' 
zımdır. 

1 - Sizlere her zaman için pefİ' -· · para ve iyi bir varidat getiren taYİri 
ğun cinsini ıslah etmeğe çalrşın. 
ve çok yumurtlayan tavuktan atıltoY• 
rak gerisini satınız. 

2 - Tavuklarmıza iyi bakırııS• 
Hastalığa karşı hemen çare arayınıJ• 
Kasabalarda ziraat memurlarında" 
bu hususta nasihat alınız. 

3 - Tavuklarınızı herhalde mUtıl • 
kün mertebe sıhhi ve temiz kürnes ' 
lerde besleyiniz. 

4 - Tavuğa ve:eceğiniz yemi e
sirgemeyiniz. Zira o size fazlaslY1' 
yumurta vermek suretiyle karşıtığıtıı 
verecektir. 

5 - Mutlaka tavuklara fo]Juk fZ' 
pınız ve temiz yerlerde yumurtlattı" 
rınız. Zira kirli yumu:-tayı AVf"\lP' 
almaz kirli ve ufak yumurtaları Jcell 
diniz sarfediniz. 

6 - Aldığınız yumurtaları rUttJ ' 
betsiz ve temiz kaplara koyarak det' 
hal satışa çıkarınız ve satınız, bek ' 
}ettirmeyiniz. 

7 - Yumu:tanın tazesi şeker le•• 
dar pahalı ve bayatı şap kadar ucııs• 
dur. 

8 - Yumurtayı pazarlara naJrledet 
ken ince samana sarmayınız uzun il• 
man, kuru ot ve en iyisi çavdar,.• 

Türk Borcu 

pi~e sarınız. - -- - _ ....... uı~ 
leketine daha fazla para ginnesııif. 
kendi malını iyi fiata satmasını istet'• 
O halde bize rekabet eden diğer rneııJ 
leketlerin yumurtası gibi bizim de ~ 
murtalarımız niçin taze, iri ve tetıl 

21.20 olmasın ve niçin daha fazla satılın" 
25,20 sın? Eğer elinize daha fazla para gil" ., ,, II 

,, ,. III 25,50 ğ -_,, 
94,- diğini isterseniz yukardan saydı ıtw 
9~.- şartlara riayet ediniz. Bu suretle beıı' 

~~~~~~~~-~-~-~~~-..... ~~ kendinize ve hem de memleket fi 

İstikrazı dahili Kupon kesik 
Ergani 

Siyah saç '" ı ı ~o 12. :ıo " ..ı.IS • , · ıo_.,5 .. vatanınıza yakışır bir halde fayw Karfiçe 10.50 ,. .. 
Çinko .. i7. ~8. .. olursunuz. r• 
--------------- Eski ve bayat yumurtaların P' );i 

DERi "ltlenmemit., etmediği bir zamandayız. Şimdi e5ii1' 
(Kurut heaabiledir) bildiğimiz vaziyette değiliz. Bug 1 

.!!!!!.• 
Sığır 

Manda 

Elun 

" 

J 
il 
1 
il 

kg. 12Q 

" 105 
,, 115 

100 

151) 

125 
li5 
110 

tş 

.. .. 

.. 
Beyaz çekme 

1 ad. " 
il " " 
1 " .. 

11 .. • 

60 
40 
50 
85 

65 
45 
90 
45 

.. 
Sahtiyan 
Eh· an 

Bıyu ,, 

1 .... 

il .. " 
1 " n 

11 ,, " 

75 
55 
50 
55 

115 
75 
75 
65 

.. 

n 

" 

zasına çarpmanın bir gaddarlık ola
cağında hiç şüpheniz kalmaz. Onu 
mahkum etmekle benim öcümü al
mış olmaz, beni de öldürmüş olursu
nuz. 

"Çocuklarımın bile eğitmelerinde 
(mürebbilerinde) görüp farkettikleri 
delilik anlarından birinin eseri olan 
yara o kadar tehlikesiz bir şeydi ki 
aradan daha iki ay geçmemiş olduğu 
halde yolcu arabasına binip V errier
es'den Besançon'a gelebildim. Düş
manları bu hakikate karşı ne söyliye
bilirler? Suçu bu kadar az olan bir 
insanı, kanunların gaddarlrğından 
kurtarmakta yine de biraz ol~un du
raksadığınızı (tereddüt ettiğinizi) 
öğrenirsem, monsieur, sırf kocamın 
emirleri yerine gelsin diye yattığım 
yatağımdan kalkar, gelip ayaklarını
za kapanırım. 

"Suçun tasarlanarak işlendiği mu
hakkak olmadığını söyleyin, bir ma
sumun kanma girmekten kurtulmuş 
olursunuz . ., vs. vs. 

Böl Um X LI 
Hüküm 

Bu angm (meşhur) davanın ha
tırası memlekette uzun zaman u
nutulmıyacaktır. Sanığa (maznu
na) gösterilen ilgi heyecana ka
dar varıyordu: bunun sebebi de 
suçunun hem 11aşılacak bir şey 

olup hem de deh;jetli bir şey ol
maması idi. Hayat~ki yüksek ta-

istihsalatçı memleketler dahi ibra , 
catçı olmuştur. Halen mevcut ith',clİ 
lat piyasalarımızda çok sert ta~~kı 
ithalat ve kuyudat ikame ediJırııŞ . , 
Ve yalnız taze yumurtaya para "~~, 
yorlar. Binaenaleyh köylü ve tn"~ 
tahsilden toplayıp aldığınız yuırııJ~es 
lan derhal ve bila tehir ihraç ~er ti 
terine sevkediniz. (Sergi) zihnıY~,IJ 
ni katiyen ortadan kaldırınız. ı" 
iyi işleyiniz ve ciddiyetten ayrıtın•Y',. 
nız. Bundan sonra iyi mala iyi par , 
Binaenaleyh yükcülerden ve rnUs~'!ı
silden kirli çok ufak ve eski ına 
mayınız. 

,.h. d "' d.. kerıdisııı' 
ıı ı, oner onmez, rdd-
cösterilen sevgiyi artırJ1~ere• 
Kadınları tanıdıkları erkclı •"" 
"Cezaya çarpılacak mı? di>'e ,aP' 
ruyor ve cevabı bcklerkell 
sarı kesildikleri görülü1ord~ 

SAİNTE - BEV 
·ıde

Madame de Renal'in de, :Matbı ilO 
in de o kadar yürek çarpıntıS~ 
bekledikleri gün en son gelip J~~ ~ıt· 

Şehrin hiç alışılmadık görusu. rttl"' 
ların yılgınlığını bir kat ~aha u~uıtlS 
rıyor, Fouque'nin metaneth .. r rdıl• 
bile haylı heyecana dUşUruY0 ey•" 
0 masalları andıran davanın crrdBil 
nını görmek için civar kasaba t ti· 
herkes Besançon'a koşup gelrn ş ıc11I' 

Üç günden beri hanlarda yer nıo•• 
mamıştı. Ceza mahkemesi baş~at bit 

. k k . ·n dor "' gırme artı oparmak ıçı • . bil' 
taraftan ricacı geliyordu; _ş.eı;:ı~ tır 
tün bayanları hüküm verılır cklard• 
zır bulunmak istiyordu;. soka ordlSı 
bağırarak Julien'in resmı satrlıY 
vs. vs. tc•" 

Mathilde tamamile (. •. • ) t:!bıJ• 
posunun eli ile yazılmış bır rn~ eı:ere 
o son gün çıkarıp kullan~a ""netel1• 
saklamıştı. Fransa kilisesinı .r0 Uk p'' 
paskaposları tayin eden ~ buy tefle~' 
pas, Julicn'in beraetini rıc~ya irıdeıı 
zül etmişti. Hüküm verıırne~tub!JI 
bir gün önce Mathilde bu rrıe a 

[Arkası "' 
N.ATA 



SEZAN 

1839 - 1861: 
1>!ransıı ressamı Paul Cczanne'dan 
~ö ~eden meşhur tablo tüccarı Mös
iltir i 011.a~d, Mösyö Ambroise Vollard d.U: .. gıbı kaşlarına rağmen clfazı 
bir gun musahabeti tatlı charmant 

zatı §eriftir. 
,a ~endisi gençliğini esprit ve alay
)'c •~tar eyleyip, şimdi de tekrardan 
'ıcr,1 ~enen ihtiya_r,lıklarının arabesk
~p nı Yaşıyor. Vaktile ucuza topla
lcrl •onra da pahalıya sattğı resim
*ll e 0 , ressamların kan emicisi bir 

tnazdır. 

ilti V ~ll~rd'la Cezanne birincisinin 
ba~~ısı hakkında benim de her ikisi 

1 
ındaki fikrim budur. 

ltaı 832 da doğan ressam Cczanne 
.ı.-r Yanın (Cesena) eyaletindendir. 
iana~sa~a servet aramaya gelen ve bu 

I 
akır bir ailenin çocuğudur. 

/ıC (]c~.ıx~ e gelen bu aile soy adlarını 
ıı· 1ıştırerek doğdukları şehrin ismi
a~y ranszca olarak yani ( Cezanne) ı 

adı olarak almışlardır. 
lkı!akirane bir işe başlıyarak birta
ıa spekülasyonlarla ihtiyar (Cc
lıun!le) zengin olduysa da basit bir 
6~va olrnaktan kurtulamadı. 

..teıı:ı glu Paul'ün ressam olmasını is
~tllekte haklıydı. (P.aul) o sırada 
nu ~ep sıralarında hocalarının mem
za:::t~tsizliğini kazanıyordu. (CC
'hi e) bu mektepte istikbalin mü
.la~ §ahsiyetlerinden (E. Zola) ile 
l<ccştı ve uzun .zaman dost kaldılar. 
~ib'zanne) ın ihatası annesi, babası 
tlir 1 dar değildi. Oğlunun artistik 
İdcrd~eslek sahibi olmaaını tasvip e-

1 hatta· 

~l;·~ubens 
0

ve V eronese büyük resam 
•ınau ~~rı gibi oğlumun da olamama

ır sebep yoktur!,, derdi. 
lia~l>aul) on dokuz yaşına gelmişti. 
iııll ası da cidden zengin bir banger ol 

§tu. Bununla beraber: 
·~if Oğlum, iyi düşün.. İnsan de
~l) ın rnahluk para ile yemek yer .. 
~a e~~) ile aç kalır .• deyip durduysa 
2lıct . aul) babasının bu sözlerine 
•ita Clık. ~ermedi ve (Aix) in ufacık 
tıla dernısıne yazıldı ve peinture yap
. Ya başladı. 
lcr~Z.ola) da, istikbalde pentür kaide
lıcr nın allak bullak edecek (tabiatte 
~ir i tey (spherique) (symetrique) 
len dd~ası) arkadaşını teşci etmek-

ı.:crı kalmıyordu. . 
•ını ila. arkadaşının Pariste çahşma-
2tlak 1

: 1Yor buna da babasını kandır
tazı lazırngeliyordu. Nihayet babası 
' Oldu, (Paul) ü Parise gönder-

Müzeler 
~ l.tiizeler birer canlı tarihtirler. 
le "rupalılar tatil günlerini çolukari
tir ~OCuklanle !beraber müzede geçi
h er. Bizde henüz bu zevk ve ihti· 
•e,ç ;Yerleırniş değildir. Karilerimizi 

"1k1· b ıdik çın u sütunlarda sırası gel· 
itU~c rnü~elerimizden bahsetti\c. Bu 
l1cr .d~ rnuzelerimizi gezmek istiyen
~e ıçın §u küçük ve faydalı izahat 
' l ltlalurnatı dercediyoruz. 

ı~İl~~a~bul müzeleri 1869 da tesis e· 
lduğ ıştır. Maarif vekaletine bağlı ol· 
llıll u halde ''İstanbul müzeleri u-

t lltı .... ıtı llılidürlüğü ismi altında birta-
... lll" 

• 1 uesseselere ayrılmıştır ... 

2 - Asarıatika müzeleri. 
'tcai, - Türk ve islim eserleri mü· 
' 3 

4 - 1'opkapı sarayı müzesi. 
/\;- Y edikule hisarı. 

, 2llUrc~~ati~a müzeleri üç binadan 
1\ eptır. 

!eri ı:b Y ~nan, Roma ve Bizans eser-:a eaı. 

!taerı;: Çinili !köşk Türk ve islim 
C rı tubesi. 
ldu7° 1 Esk~ şark eserleri şubesi. 

lıa.Yet · e er nıl! anın birinden eyliıl ni
,l? Ycı~e kadar her gün saat 10 dan 
·llirinci a~a~ açıktır. Teşrinievvelin 

• ltüzınn g nunden martın sonuncu 
e ~ 16 ya kadar açıktır. 

di. 

( Ceza.m.e) Pariate 

(Zola) o aralık hayatını ufak bir 
memuriyetle kazanıyor ve Parise ge
len arkadaşından uzak kalmamak 
için kendi mahallesinde bir oda bul
du ve Academie Suisse'e yazdırdı. 
Akşarnları buluşurlar, san'at müna
kaşaları yaparlardı. 

Babası da dediğimiz gibi zengin 
olmuşsa da basit bir insan olmaktan 
ayrılamamıştı. Ha bire: "Oğlum tabi
atteki güzellikten daha güzel yapa
cağını tahmin etmiyorum, gel vaz
geç bu işten de (Comptabilite) oku, 
O zaman bankamı eline tevdi ede
rim.,, diye Parise mektuplar yazı
yordu. Fakat, şimdi anlaşıldıktan 
sonra (Paul) ün yaptığı penture, 
belki pentürlerin en pentürü idi. 

Çok muntazam bir adam olarak 
tanıyacağımız (Cczanne) bu devirde 
müthiş (Boheme) miş ... Arkadaşla
rının anlattıklarına göre o gün ce
bindeki son saatini satmadıkça gözü
ne geceleri uyku mezmiş. Bu cö
mertli~i kendisinoen esirgemediği 
gibi arkadaşlarından da esirgemez
miş. Yaptığı pentürü başladığı an
dan sonuna kadar satamadığı gibi 
un'at ilcminin kodamanlarının dos
tu olmadı. Dolayısile münekkitle
rin de şerrinden kurtulamadı. 

(Cezanne) her (Louvre) u ziya
rette yeni tesirlerle müzeden çıkardı. 
(Rubens) kendisini afallatıyor. (De
lacroix) ya da tapıyordu. 

• 
Bu tarihte (Bugro) nun salonun-

da resim teşhir etmek san'atkarlar 
için bir muvaffakıyetti.. 

(Cezanne) da o sene kendi zan
nınca (burjuva) ları en az kızdıra
cak iki toile ayırıp (juri) ye havale 
etti. O gün (Cezane) her zamanki 
gibi parasızdı. Tabloları komisyoncu 
vasıtasiyle yollamayıp ufak bir ara
bayla kendisi götürmüş. Salona bu 
giriş o derece alaka uyandırmış ki .. 
(Juri) ikisini de rcfusc ettiğini ha
ber aldığı zaman Cezanne, güzel 
san'atler akademisine cevapsız kalan 
okkalı bir mektup göndermiş. 

Fikret Mualla 

cReuam ''Fikret Mualla,, nın Se· 
san hakkında ya~ıiı bu ya.zı bu
rada bitmiyor. Revam edecektir. 
Gelecek haftaki ''Güael San'atler,, 
.ütunlarında da !eaanın •erBilerin
den ve empre•yoni•tlerle olan mü
na•ebetlerinden bahHden ya.zılan· 
nı okuyacak-.nıs.,, 

Hakkında 
Pazar günleri 13 te açılır, ıah gün· 
leri kapalıdır. Duhuliye ücreti 10 

kuruıtur. 
2 - Türk ve isllim eserler· müze-

si. 
Süleymaniye civarındadır. Evvelce 

evkaf müzesi ismini taşırdı. ,Mimar 
Sinan.ın şaheserleri Süleymaniyenin 
imaret bi~mdadır. 

Pazartesi günlerinden maada her 
gün 10 dan ı 7 ye kadar açıktır. Du· 
huliyesi 10 kuruştur. 

3 - Top1 , pı müzesi. 
Gülhane parkı içindedir. Cumarte

si ve çarşambadan maada her gün 
saat 13 ten itibaren açıktır. 
Topkapı müzesi birçok binalardan 

mürekkeptir. Bu binalar saray ve 
hazine diye iki kısma ayrılmıştır. 
Duhuliyesi saray 50 kuruş ve hazi· 
ne 50 kuruştur. Bir de çok kıymetli 
kütüphane&i vardır ki, bunun için 
yeni bir rehber basılmıştır. 

4 - Y edikule hisarı. 
Bir muhammes şeklindedir ve İs

tanbulun en eski abidelerinden bi
ridir. İkinci Teodos zamanında yani 
413 tarihinde takı zafer olarak in
şa olunmuştur. r'.ğer kısımlan Fatih 
Mehmet zamanında yapılmış•,- . 

Sah günlerinden maada her gün 
9 dan 17 ye kadar açıktır. Dubuli· 
yesi on kuruıtur. 

3üncü 
in kılap Sergisi 
Plastik san'atlerimizi aşırı Avru

pa tesirlerinden kurtararak ulusallaş
tırmak, o san'atlerin köklerini ya
bancı topraklardan kopararak kendi 
topraklarımıza batırma ötedenberi 
bellibaşlr san'at davalarımızdan biri
dir. Plastik san'atin bizde henüz pek 
yeni oluşu, ve yeni ile eski cereyanın 
biribirleriyle çarpışmakta olmasın
dan dolayı bu davaya henüz bir hal 
çaresi bulunmuş değildir. Bunun bir 
nazariye işi olmaktan ziyade bir za
man işi olması da kuvvetle muhte
meldir. 

Ankarada her yıl açılmakta olan 
inkılap sergileri, san'atkarlanmızı 
ulusal mevzularla ilgilendirmek 'itiba
rile bir yerli san'atin temeli addolu
nabilir. Bu yıl .Ankara halkevinde 
açılan sergi, adet itibarile az, fakat 
kıymet bakımından bundan evvelki 
sergilerden çok üstün eserler göster
mektedir. 

Resimleri sıra gözetmeksizin göz
den geçirelim. Arif Bediinin (İyi su-

Şerel Kamilin "Kültüre doğru,, 
ya kavuşan köylüler) bu ressamın 
evvelki eseri kadar muvaffakıyetli 
değildir. Çok güzel parçaları olmak
la beraber bu tabloyu biraz donuk 
ve hareketsiz bulduk. 

Bedri Rahminin (Trene hasret)i 
belki ayni kusuru gösteriyor. Parça 
parça güzel olan bu tablo bir bütün
lüğe, bir topluluğa varamıyor. Bu 
kusuru ile beraber bu tablo serginin 
en güzel eserlerinden biridir. 

Eşrefin (Göçmen) leri, bu genç 
san'atkarın mutat inceliği ile, hislili
ği ile yapılmış ve biraz da Daumier
nin tesiri altında kalmıştır. Turgu! 
Zaim'in (Ege Örenleri) hiçbir ya
bancı tesir altında kalmıyan saf ve 
ter temiz bir levhadır. Turgut çok 
mahalli olduğu kadar çok hisli ve 
kuvvetli bir ressam olduğunu bu ese
ri ile de gösteriyor. 

Nurullah Berk, (Türk uçmanları) 
levhasında muyaffakıyet gösteriyor. 
Bu tablosunda aım kübbmi bırakan 
Nurullah parlak renkler ve biribirle
rini tamamlıyan çizgiler tc:rkip et
miştir. 

Elif Naci (Yurd bilgisi) adlı tab
losunda realist bir zaviyeden klasik 
ölçülere hakim olmuı kitap okuyan 

V a•ıPın •adel bir çerçeven 

bir çocuğu tasvir eden bu tabloda a
ğır ve sönük renklerin harikulade bir 
ahengi vardır. 

Ali ~vninin (Cephane taşıyan köy 
lüler) ı fena değil. Ayni ressamın 
tayyarccilerini biraz karanlık ve bu
lanık gördük. Ali, paletinin renkleri
ni açmakla doğru bir hareket yapmış 
olacak. 

(Şeref Akdik) temiz ve tabii bir 
kompozisyonla bize (kültüre doğru)° 
yu gösteriyor. Temiz ve pürüzsüz. 
Lakin desenleri biraz zayıftır. 

Üstat bir Türk işçisi" olan Vasıf 
Sedef, el igçiliğinin bir şaheseri olan 
sedef işleri teşhir etmektedir. 

Cemal Tollunun (Loğ taşı), pen
tür kuvvetiyle derhal kendini göste
riyor. 

Refik'in (Köylü Mehmed) in por
tresi, Malik Aksel'in (Zehirli gaz) 
tablosu da serginin iyi resimleri me
yanında zikrolunabilir. 
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Kültür 
Bakaniyle 
Konuştuk 

rBaş tarafı 1 incide l 
mıldatmak ve canlandırmak tasavvu-
rundasınız? , 

- Atatürk 10 uncu yıldönümü nut 
kunu söylerken temas ettiği noktalar 
arasında güzel san'atlerden,daha son
raki nutuklarında da musikiden husu
si bir ilgi ile bahsetmişlerdi. Bütün 
yurda şamil bu direktif, Bakanlığın 

güzel san'atler üzerindeki çalışmaları 
na temel olmuştur. Bir buçuk sene 
evvel tanınmış Alman profesörleri:ı
den Her Hindimi Ankarada müzik 
faaliyetimizi yakından görmek ve fi
kirlerini söylemek üzere buraya ça
ğmlmıştı. Bu zatin yazdığı rapor dik
kate değerli görüldü ve kendi fikir
lerinden faydalanmak üzere tekrar bu-
raya çağmldı. ı 

Müsik 

Avrupadaki müzik faaliyeti dolayı
sile ancak yılbaşında buraya gelmesi· 
ni beklediğimiz profesör, buraya va
rınca esaslı çalışmalara başhyacağız. 
Çalışmanın esasları Bakanlıkça daha 
önce tasarlanmıJ olduğuna göre bu 
çalrşmaların a~ zamanda meyvesini 
vereceğini umuyorum. 

Bu zat, bizim milli ruhtan doğan 
halk türkülerile çok ilgilenmiştir. An
karadaki Musiki Oğretmen Okuluna 
bir orkestra · şefi getirmeği ve 9rkes
trayı mütehassıs ecnebi san'atkarlar
la takviye etmeği kararlaıtırdık. Bu 
arzumuz yakında tahakkuk edecektir. 
Umuyoruz ki Ankaramız,pek yakında 
san'atkarlarımızın orkestradaki yük
sek kabiliyetlerini daha iyi meydana 
çıkaracak musiki faaliyetlerine sahne 
olacaktır, 

Opera 

- Bu memlekette ne zaman bir 
opera dinliyebileceğiz? 

- Opera diğer arkadaşları gibi bir 
teknik işidir. Memlekette şimdiye ka
dar bu bakımdan bu işe pek az temas 
edilmiştir. Konservatuvarımız mese
lesini ele almışken tiyatro işine de te
mas etmeği tabii görürsünüz. Bu işi 
yurdumuzda en iyi yapabileceğine ka
ni olduğum Avrupalı uzmanlarla te
mastayım. Bu meselenin de yakında 
inkişafını göreceğimizi kuvvetle uma
rım. Müzik müşaviri olarak geleceği
ni vukarda bahsetti~im zatin nezare
ti, konservatuvara dahi tamil olarak 
yapılacaktır. 

Anıtlar 

- Abideleri korumak için ne düşü· 
nüyorsunuz?. 

- Abideleri korumak için tıpkı 
Floryada yapılan toplantıda gösteri
len arzuya uyarak, bütün öğretmen
ler tarih cemiyetinin tabii üyeleri ol
mak ödevini memnuniyetle kabul et
mişlerdir. Yurdun .toprakları üstünde 
ve altındaki bütün Türk eserlerinin 
milletin müşterek malı olduğu fikir 
ve kanaatini evvela talebelerine ve 
temasa geldikleri bütün muhitlere 
aşılamak ve her talebenin ve ferdin 
milli tarihimi:zi ilgilendirici estrler 
h.uldukça bunları öğretmenlerine ge
tırerek okulda veya daha uygun bir 
yerde müzeler yapmak ulusal ödev 
olarak bütün öğretmenlere ve talebe
}'~ tamim edilmiştir. Devlet teşkilatı 
nıhayet bu mühim ödevin bir parça
sını yapabilir. Halbuki herkes bunun 
müşterek bir vazife olduğu hakkında 
bir kanaat edinirse o zaman bu it 
t~ıt? "'!anasile ulusal mahiyet alır ve 
hızım ıstediğimiz de ancak bu suretle 
tahakkuk ettirilebilir. Şu halde bu 
para ve devlet teşkilatı meselesi ol~ 
m::ktan ziyade, her ferdin bu eserleri 
muşterek mal addetmesi suretile ba
şarılabilecek bir iştir. O toplantıda 
d~ söylediğim gibi a
h ı d e 1 e r i korumak için hükOmet 
bakım~!"da? yapılması lazımgelen nok 
talar uzerınde önemle tetkiklerde 
bulunrnaktayız.,. 

• 
.. Kültü~ !3akamrmzm güzel dü 

şuncelerını, yukarıya, bize an -
!attığı gibi yazdık. Şimdi yapı -
l~c~k ş~y, zamanı ve bu güzel 
fıkırI:rın z a m a n i ç i n d e 
alacagı t a h a k k u k şekillerini 
merakla ve sabırsızlıkla bekle -
mek olacaktır. 

Ali Naci KARACAN 

POLiS 

Otomobil altında 
Kalan ~ocuk 

Samatyada Ali Paıa caddeıinden 
geçmekte olan ıoför Diran'ın idare
ıindeki 2084 numaralı otomobil, Sa
matyada Seyit Ömer mahallesinde 
oturan Bekir iıminde 7 yaımdaki 
çocuğa çarparak sai ayak kemiği
nin kınlma11na sebeb iyet vermiıtir. 
Şoför yakalanarak tahkikata bat
lanmıthr. 

• 645 numaralı vatman Salahat
tinin idaresindeki tramvay ıoför 
Hayrinin kullandığı 1824 numaralı 
otomobil ile çarpıımıı, otomobil ha
sara uğramıthr. 

• Yedikulede Kocatepe Yediku
yular sokağında aıçıhk yapan Ah
met Lutfi ile eti Haticenin evinde 
3 kilo kaçak et bulunmuftur. 

HiKAYE YÜK 

Saat gecenin onu. 
Ali bey, bermutat, suhoş. 
Aklına esti. İçi tıklım tıklım ev

rak dolu, ağır bir çantayı göstererek: 
- Bunu hemen Şinasiye götüre

ceksin, dedi. 
Genç kız korku içinde, bir duvar 

saatine, bir bavula, bir de babasının 
yüzüne bakarak kekeledi: 

- Fakat •. Saat .. Saat on. Şinasi 
bey Tophanede oturuyor. 

- Götüreceksin, diyorum t 
- Yağmur yağıyor. 
Ali bey yumruğunu masaya vura

rak bütün tabak ve bardakları şa
kırdattı: 

- Götüreceksin 1 
Samiye, itaat etmezse, bu yum

ruğun masadan sonra kendisine de 
inebileceğini tecrübe ile biliyordu. 
Derin bir ncf es alarak bavulu yük
lendi. 

• 
İki gündenberi kemikleri bile ıs-

latan bir yağmur yağıyor. 
Samiye kaldırımda güçlükle yürü

yordu ve düşünüyordu ki, kendi bah
tı ile bir yük hayvanının talii ara
sında hiç fark yoktur. Annesi öldü
ğü günden, yani beı senedenberi, 
Samiye gençliğinin en aziz yılları
nı sarhoş ve geceleri kaba, mantıksız, 
batta vah§i, gündüzleri ağzını bıçak 
açmıyan somurtkan bir babaya hiz
met etmekle ge~iriyordu. Her türlü 
hizmet: Çarşıdan öteberi alıp taşı
mak, yani küfecilik; ortalığı temizle
mek, yani tahta silicilik; yemek pi
şirmek, yani ahçılık; çamaşır yıka .. 
mak, yııni çaınaJircılık; babasına rakı 
vermek, yani garsonluk; baz an gece
leri bile sokakta yük ta§ımak, yani 
hamallık. 

Samiye güzel bir kızdı, bu fena 
taliine rağmen hala güzel bir kızdı; 
fakat artık tahammülü kalmamıştı 
ve hissediyordu ki insanın içindeki 
isyan dışardan gelen işkencenin ıstı
rabını arttırarak ne güzellik bırakır, 
ne de mes'ut bir yuva ümidi. 
Yağmur sağanak halinde boşanı

yordu ve karanlık gökyüzü Samiye
nin sırtına ayrı bir yük gibi bini
yordu. Genç kız bu geceki kadar yo
rulduğunu hiç hatırlamamıştı. 

Yolun kenarında nefes almak için 
durdu ve birkaç saniye gözlerini ka
padı. Damarlarında kanının sağır 
uğultusunu duyuyordu. 

O sırada hiç tanımadığı bir sesin 
kulağına mırıldandığını işitti: 

- Çok yorgun görünüyorsunuz. 
Bavulunuzu taıımamza yardım ede-

HAKYERLERi 

Türklü§ü tahkir 
Suçu görülmedi 

Türklütü tahkir ~ekten ıuçlu 
Anot iıminde bir kadının dün Ü

çüncü cezada duruıma11 yapıldı • 
Anot, ayrıca komıuıu Huriyeye 
hakaret e tmekten auçlu idi. 

Genel ıavamanyar Feridun, 
Türklütü tahkir ıuçunu aabit gör
medi yalnız Huriyeyi tahkir ettiği 
için ceza keıilmesini iıtedi. Durut
ma, karar için baıka güne kaldı. 

e Ücretli bir vazifesi olan Suat 
iıminde bir genci itıiz göatererek 
m&af ilmühaberini tasdik etmekten 
ıuçlu eıki Canbaziye mahalleıi ih_ 
tiyar heyetinden Süleyman, Meh
met ve Mahmudun duruşmalarına 
dün aiırcezada devam edilmit ve 
gelmiyen b ir auçluya tebligat ya
pılmak üzere duruıma baıka güne 
bırakılmıttır. 

e Feriköyünde, oturan Naciye 
iıminde bir kız, dün sabah saat ıe
kiz buçukta Haydarpafaya giden 
vapurdan her naaılaa müvazeneıini 
kaybederek denize düımüııe de 
kurtarılmıt ve Haseki haataneıine 
yatrnlmııtır. Naciyenin deniz~ na. 
ııl düıtüi.ü t a hkik edilmektedır. 

e Yedikule ıimendifer hattı ya
kınlannda iıtaıyonlann biribirleri
le muhabere etmelerine mahıus 
telgraf telini kopardığı iddiaaiyle 
dün (9) yaılannda Ferdi iıminde 
bir çocuk adliyen getirilmiştir. 

Ferdi ceza ehliyeti olmadığı için 
bir daha böyle ıeyler yapmaması 
tenbih edilerek ailesine teılim edil
miıtir. 

• Silimkapıda, Raıit isminde bi-

bilir miyim? 
. Samiye geri çekildi. 

- Hayır 1 dedi, sizi tanımıyorum. 
- Ben de sizi tanımıyorum. Fa-

kat bu, insanlık vazifemi yepmama 
mani olabilir mi? 

Samiyeye bu sözleri tatlı bir ses
le söyliyen adama gençti ve emniyet 
verici bir kıyafeti vardı. Muşamba· 
sının üstünden yağmur sulan akıyor• 
du. 

Genç ili ve etti: 
- Otomobilim şurada. Sizi istedi· 

ğiniz yere götüreyim. 
- Hayır, hayır 1 Lüzumu yok. 
- Niçin? Gidelim haydi.. Fazla 

ıslanmıyalım. Veriniz bavulunuz\1 
bana. 

Elinden yükü alınınca, Samiye u
çacakmış gibi kendini hafif buldu. 
İnce belini gencin bir kolu içine de 
teslim ederek otomobile doğru yürü• 
dü • 

• 
Samiye bavulu Şinasi beyin evine 

bıraktıktan sonra babasının Fındıklı· 
daki evine değil, bu gencin Ayaı
paşadaki apartımanına gitmişti. • 

Bir daha babasını görmedi. Alı 
bey bir ay kadar sonra kalp sekte
sinden ölmüştü. 

Samiyenin metresi olduğu genç, 
Asım Şükrü, birkaç ay sonra, müdiri 
olduğu şirketten çıkarıldığı için oto
mobilini satmaya, apartımanını hıra· 
karak iki odalı küçük bir eve geçme
ğe ve hizmetçisini savmaya mecbuı 
olmuştu . 

Kederinden her gece içiyor, üı· 
kütük sarhoş oluyordu. 

Samiye babasının evindeki hizmet• 
lere burada da başladı: İşlerini görü
yordu. Bir hammallık eksikti. 

Fakat bir gece Asım Şükrünün 
canı banyo yapmak istedi. Evlerinde 
banyo yoktu. Bu ~şi kazanda au ISI• 

tarak yapıyorlardı. Samiye mutfağa 
koştu ve iki gün evvel arka mahalle
deki bir komşu tarafından alınan ka
zanın henüz geri getirilmediğini gör
dü. 
Asım bu kazanı alıp getirmesini 

Samiyeye emretmişti. 
Kadın o zaman anladı ki kaderin 

elinden kurtuluş yoktur. Geniş bir 
tevekkülle başını önüne iğerek soka
ğa çıktı. 

Fakat bir daha eve gelmedi. Hiç, 
hiç gelmedi. Bir hafta sonra Kum
kapı sahillerinde onun cesedini bul
dular. Çünkü Samiyenin omuzların· 
da bavul ve kazan değil, hayat ta
şınmaz bir yük haline gelmişti. 

Y ENi NEŞRiYAT 

Hafta 
"Hafta,, mecmuaıının ıon çıkan 

aayıaında haftanın vukuatına ait 
çok reıimler ve yazılar vardır. Pe
yami Safa "Namık Kemal ve genç
lik,, baılıklı yazıaında "Nazım Hik
metetof Y oldaı., ismindeki broıürü 
bir hicviyeye gençliğin cevabı te
lakki ediyor. Bunlardan baıka 
mecmuanın münderecatı araıında 
fU yazılar vardır: 

"Muıolini ltalyadan kaçtıktan 
sonra naaıl yaıamııtı?,, "İngiltere 
ile İtalya bir taraftan konuıurken 
bir taraftan da harbe hazırlanıyor
lar,.. "Staviıki ve ortaklarının mu· 
hakemesi,, ve "büyücü ve ıihirbaz: 
Hilekarlardanbiri marifetlerini na
aıl anlatıyor?,,. Nizamettin Nazi· 
fin: ''Büyük devletlerin harbe ha
zır kaç tayyareleri var?,,. "İıtanbul 
müddeiumumiai ile baıbaıa,,. lıtan
bul bay Heri; aari kadın, hanım~fen· 
di ve iıçi kız; Hollivut naııl bir ıe
hirdir? Küçük hikaye: Zavallı a
dam; roman: Gizli aık. Şundan 
bundan, karikatür ve ıen fıkralar. 
Fiati 7,5 kuruıtur. 

rine ait ağaçları keımekten ıuçlu 

Ferdinant, Mehmet Ali, Haıan ve 
Recebin dunıımalarına dün üçün
cü cezada baılandı. Suçlular, bun
ları belediye mezarlıklar memuru 
Necmettinin emriyle keatiklerini 
aöylediler. 

Davacı Ratidin çağrılma11 için 
durupna hatka ıüne bırakıldı, 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
Bayon Belediye Reisi Saylav Gara Mahkemede 

Staviskinin Etrafında- Birçok Politikacllar, 
Hakimler Ve Mühim Şahsiyetler Vardı 

'~ 
~ 1' ... 

lı1 

Madrifte Çıkan ihtilalde Sta
viskinin Rolü Va.r Mıydı ? 

kabarmasına •aimen, muameleniz a
zalıyordu. 

- Benim vazifem rakamları kağıt 
üzerine koymaktan ibaretti. 

- Zümrütleri de hakiki mi zannet-
tiniz? 

- Eveti 
- Bayonne'da tevkif edildiğiniz 

uman meseleyi ikrar etmiştin: z. Si -
zin için ikrarda devam etmek hayır
lıdır. Bir zaman namuski: bir adam 
olduğunuzu düşünün. Demek oluyor 
kı zümrütleri hakikaten, hakiki zan
nettiniz? 

- Ben bu itle meHul bile olru~ 
clrm. Cohen muhammin sıfatile kıy
metlerini takdir ediyordu. 

ve gümüş takımları varmış ... Bu mü
cevherat içinde sahte mücevherler de 
varmış .. Bu ntücevherler sahtekarlara 
Stavisky tarafından verilmişti. Bunla
rın nereden alındığı malum değildir. 
Tissier ile Gar.at mahkemece müvace
he edilecektir. 
Bayonne Şarbayı Garat ne diyor? 

Garat, Bayonne şehir meclisi azası 
ve saylavdı. Mütevazi bir hayat ge
çirmiştir. 

Adını söyliyemiyeceği bir saylav 
Alexandre'ı kendisine takdim et

mişti. 

AOUllat l<u ve Arlef :Stavl•lıf 

Tisaier cem'an 238,594,105 frank
lık 328 sahte bono imza etmişti. Sta
viaky bu bonolara karştlık olarak sah 
te mücevherat, "Soir nehrinin çakıl 
taşlarını" verm~ti. 

- Bu Mösyö Alexandre'ın ailesine 
ve çocuklarile meşgul olan karısına 
hürmet gösterdim. Staviski bana bü. 
yük bir finanscı gibi müracaat etti. 
Belediye ikraz sandıkları hakkında 
bir şey bilmiyordum. Denildiğine gö· 
re Orleanda bir rezalet olmuş mu? 
Bilmiyordum. Bu örtbas edilmiş bir 
rezaletti. Benim de bundan haberim 
yoktu. 

Le Petit Pari•ien'den: 
Suçlulardan Orlcan ikraz sandığı 

direktörü Desb:osses Orleandaki va
zifeıini bırakmadan evvel Bayonne 
belediyesi ikraz sandığı direktörlüğü 
nü ele almak için birkaç defa Orlean 
ile Bayonne · arasında gidip gelmi,ti. 
Bu adam Orlean sandığı nizamname
sini, Bayonne'de de tatbik etmek için 
kopye etmişti. Fakat Bayonne'de hiç 
para almadığı' iddia edilmiştir. Baş
kan Barnand: 

- Orleanda olan biten i§lerden ha
be:iniz yok muydu? 

- Ben müesseseyi kurtarmak için 
gayri muntazam bonolar hazırlamış
tım. 

- Hayır efendim, gayrimuntaıam 
bonolar değil, aahte bonolar! Orlean· 
da olan biten ~eylerin Bayyone'da tek 
tar edileceğini biliyordunuz. 

- Tissier'ye •astgeldiniz mi? 
- F.v,.t. Tissier'yi bana Alexandre 

takdim, etmişti. Ve onun müdahalesi 
benim vazifeme nihayet vermişti. 

- Tissier'yi meseleden haberdar 
etmediniz mi?. 

- Asla! 
- 14 Şubat 1231 de toplanan Ba-

Suçlulardan Baryon belediye re• 
ui ve •aylav Garo 

yonne sandığı idare meclisinde aza 
değil miydiniz? Sonra Garat'nın beş 
milyon avansı verecek bir ortak tanı
dığını da işittiniz mi? 

Filhakika 3 Nisanda yeni belediye 
ikraz sandığının bütçesi hazırlanmış
tı ve Desbrosses her biri bir milyon· 
luk olmak üzere dört bono imzala
mıştı. Dcsbrosscs: 

- Bu bonolar, paraya ihtiyacı o
lan Alexandre tarafından iskonto e
dilecekti. 

Başkan: 
- Fakat şarbay size bono çıbnnak 

i~in henüz salahiyet vermcmitti. 
- Olabilir. 
- Bu size garip görünmüyor mu? 
Ve Orleanda yaptığınızla Bayonne 

ca başladıeıtıız is arasında bir mlina-

sebet görmediniz mi?. 
Baıkan: - Benim hüsnü niyetim vardı! Ben 

Stavir.ky'nin suç ortağı değildim. Fa
kat onun tarafından aldatılmıı idim. 

Bayonne ikraz sandığı di. 
rektörü de itiraf ediyor 

- Siz, ikraz sandığı direktörü ıı
fatile, rehine konmuş olan mücevher
leri çektiniz, sonra bedelleri ödenme
den bunları ıallibine iade ettiniz. Bu 
hırsızlıktan daha ağır bi: ançturl 

- Ben verilen emre göre hareket 
ettim. 

- Fakat bu adam öldürmesi de em 
redilmiş olsaydı, yapacak mıydınız? 

- Bu. ona benz~mez. Fakat bana 

Bayonne ikraz sandığı direktörü 
Tissier 1928 senesin Alexandre ile ta
nıımıı ve kendiıinden taşrada bir it 
istemiştir. Alexandre, Tisaier'yi Sa
int - Pierre - dea - Corps'a göndermiş 
tir. Sonra S. l. M. A. sosyetesine geç- • 
miş, ıonra Garat'nın yeni bir ikraz 
sandığı tesis ettiği Bayonne'a direktör 
olarak gönderilmiştir. Tissier burada 
Desbrosses'in talebesi olmuştu:. Tis
sier başkanın sualine cevaben: 

- Ben oraya vekil sıfatile birka~ 
ay için tayin edilmigtim. 

- Siz halkın taaarrufatından ne 
kadar para çarptınız? 

- Oylc zannederim ki 200 milyon 
·kadar!. 

- Bu dolandırıcılık ta direktörün 
suç ortaklığı sayesinde yapdmıştrr, ki 
bu direktör de yine siz idiniz? 

Tissier bunun üzerine o zaman say
lav ve şarbay olan Garat'dan aldığı 
emir mucibince hareket ettiğini an
latmıştır. 

- Siz de Desbrosses gibi hüsnü ni
yet sahibi olduğunuzu mu iddia ede
ceksiniz?. 

Ben Ticaret Bakanlığında en ıyı 
hazırlanmıı bir zemin buldum. Hatta 
evvela bana serenzişte bulundular: 
''Ne l.Bayonne'da elan bir ikraz r.m
dığı yok mu? Öyle ise ne duruyorsu
nuz?,, dediler. 

Gösterdiğim sadakat yüzünden 
hapse girdim. 

, 
Başkan: 

"' . . 
.,,. ----...... ' ,ı:ı-J ' 

... --"-" 
' .. --..;:::: ._ 

- Tissier 3 Nisandan 16 Mayısa 
kadar ilk 22 bonoyu imza etmi9tir. Bu 
bonolar yedi milyonluk idi. Bu yedi 
milyonun bir santimi bile Bayonne 
eandrğına girmemiştir. Stavi•lıi davcuının avukatlan 

- Sonra bunlar size tabii görünü
yor değil mi? Yani siz bu vaziyeti ço 
cukça bir yazı oyunu ile hallediyordu 
nuz?. 

Ayni zamanda Alex müessesesinin 
güzel zümrütleri Dijon'dan getirilmi1 
ti ve bu suretle diğer milyonların uçu 
rulmasına başlanmıştı. 

Tiasier, garip bir müeaaeseye gir
mit olduğunuzu anladınız mı? 

- Umumi bir müessesenin muame 
leden alınmış bir muhasibi belki bu
rada gayritabii birşey görebilirdi. Fa
kat ben Garat'run emirlerine itaat e. 
diyordum. 

Bayonne b~diye ikraz sandığının 
teşekkülünden üç ay sonra 12 milyon 
luk bir ikmal bütçesi tanzimine karar 
verilmişti. Bu tedbire sebep ne idi? 

- Bilmiyorum. Şarbay ve saylav 
oJan Garat'ya sorunuz. 

1932 senesi için 83 milyonluk, 1933 
için 104 milyonluk bir bütçe hazır
landı. 

- Bu 83 milyon, 104 milyon ıizce 
fazla görillmedi mi? Fakat bu rakam
ları kim tesbit enİV(mfo ô' Riitr,.nin 

bütün sandığı teslim etmem eınredil
seydi, teslim edecektim. 

- Fakat fena bir iş yaptınız. Fena 
olduiunu bildiğiniz bir fiili irtikap 
ettiniz! 

- Ben !mirime itaat ettim. Bundan 
asla mesul değilim .. Çünkü ben bilmi
yerek, hareket eden bi: adam idim. 

Tiasier, Bayonne'da üç senede yüz 
bin frank kazanmıştı. Yüz bin frank 
ta geriye vermişti. Hiç bir borcu yok 
tu ve mağdur olduğunu iddia ediyor
du. Tissier ilave etti: 

- Çünkü benim çok ihtiyacım yok 
tu... Oyun oynamam, kahvehaneye 
gitmem 1 Lüks sevmem 1 Açık havada 
gezinmekle iktifa ederim 1 

Bu sözler üzerine halk a:asında 
kahkahalar işitildi. Tissier ağlıyordu 1 

Tiaaier tevkif edildiği zaman karı
sı, komşusuna bir paket götrümüş. 
Bu paket içinde hususi mücevheratı 

- Alexandre'ın Staviski olduğunu 
ne zaman öğrendiniz? 

- 23 Kanunuevvel 1933 te. 
- Bayonne bir belediye ikraz san-

dığı teşkili sizin fikriniz mi, onun 
fikri midir? 

- Benim fikrimdir, çünkü Biyariç
te oynanan kumar dolayısile gizli 
gizli ikrazlar yapılıyordu. 

- Aleltandre kumar oyunuyor 
muydu? 

- Evet oynuyordu. 
- Alexandre hakkında başka ne 

biliyordunuz? 
- Etrafında diplomatlar .. Politi -

kacılar, hakimler ve birçok tahsiyet
ler vardı. Ben onu büyük bir finanscı 
diye tanıdım. Kendisi hakkında bana 
iyi malumat verildi. 

- Siz bu adamla birlikte bir be· 
tediye ikraz sandığı kurdunuz. Bu bir 
ihtiyatsızlık değil midir? 

- İhtiyatıızlıkla fazla bir itimat 
arasında uçurumlar vardır. Ben sahte 
kirlıkla itham ediliyorum. Fakat bu 
iıte ne kadar haksızlıklar yapılmııtır. 

1 

Başkan: 

- 40 bin nüfuslu bir tehir için bil· 
yük bir ıefkat sandığı tesisine lüzum 

1 

var mıydı? 
- Son Jakika~a kadar ben her şe· 

l 
yin normal olduguna emindim. Mah· 
k.!mede uzak~an gülmek kolaydır!. 

1 Bu, büyük bır teşekküldür. İspanya 

1 

ihtilalinin bizim ı:ıiyetimiz üzerine çı
karıldığı söylendı. Fakat bunda mü
balağa edildi. Filhakika İspanyadan 

j Fransaya çok mücevherat getirildi. 
I Fakat Madrit ihtilS.Iinin başka se
• hepleri vardı. Fakat ben asla bir u-

1 
sulsüzlük görmedim. Ben daima na

. muslu bir adam olarak kaldım. 
- Staviskinin Alex müessesesini 

teşkil ettiğini biliyor muydunuz? 
- Evet. 
- Öyle ise Fransa belediye ikraz 

sandıklan konferansına iştirak etme
yi niçin reddettiniz? 

Garat, Bordo belediyesinin de kon
feransrnd·an çekilmi~ olduğunu ve 
konferansın lafü küzaf mahalli hali· 
ne geldiğini söyledi ve: 

Suçlular mahkemede: Dcbros, Tisiyer, Romanyino ve muhammin Roh• 

• 

- Konferansa iştirak etmediğim -
den dolayı hararetle tebrik edildim. 
ö,.ı'li 

italyanlar ilerlemek için 
Yol Yapıyorlar 

ita/ya işin Propaganda Tara
fına Da Ehemmiyet Veriyor 

Sarp aruide iferliyen topçular ve katırlar 
dn· Timea'in Asmara öul aytan bil· ,ekilde muhafaza ve sıyantt e et• 

mektedir. Bu bal ise mahalli ku"" ~ 
]erin hemen teslim olmalarını "'ı 
Tigreli kuvvetlerin de yavaş Y.' O' 
ayni yolu takip etmelerini mucıp 

diriyor: 
Üssülharekesi Eritre olan İtalyan 

askeri harekatı, tarihte nadir tesadüf 
olunur vak'alardan biridir. En son 
harp ıilahları ile tef eden tırnağa ka
dar müsellah olan talyan aakerleri· 
nin Addisababa'ya doğru yol yapa
rak, zorla ilerliyebilecekleri tahmın 
edilmekteyken, vuaat tamamile bu
nun aksine zuh(lı- e•ektedir. 

Makinele9rniş bir ordu için cenuJ>-: 
taki dağlık araziden ilulcmek imkiD .. 
fi am:alt yoı lnp.atın-Oan .unra na-
sıl olabilir. Ayni zamanda yerli hal· 
km da ilerleme hareketinde kullanılan 
yollara musallat olmamaları lazımdır. 
Bunun için İtalyan kumandanları 
şimdilik modern harp mekanizması
na nakline · yarıyacak yolları yap
mak ve bu yolların taarruzdan masun 
kalmasını temin etmekle meşguldür. 
İtalyanlar bunu temin için etraflı 
tedbirler almıştır. 

Hariç memleketlerde çalışıp da 
muvaffak olmuş üç bin sivil İtalyan 
mühendisi, askeri inşaat mühendisle· 
rine bu hususta yardım etmektedir
ler. Bunlar birinci sınıf yol inşaatı, 
ihtiyati müdafaa hatları tesis ve muh 
telif nafıa işlerinde asker memurlara 
yardım ediyorlar. 

yerli halkın dinlerine adat ve an
anelerine son derece riayet edilmek
tedir. Şahsi hürriyetlerine de hiçbir 
tecavüz yoktur. Mala da taarruz 
mevzuubahs değildir. Takip edilen 
gaye, ilerliyen kuvvetlerin son dere
ce medeni bir millete mensup olduk· 
tarını ispat etmekten ibarettir. 

luyor. tıı1 
Harp cephesinin Makalle'ye ~ 1'İ 

mil uzak olmasına rağmen, ora a~ 
rühban aınıfınm ilk fırsatta 1talY 

11
, 

tarafını iltizam edeceklerine ıs> 
hakkak nazariyle bakılıyor. 

Makalle'de vaziyet "" 
ftalvanlar haklCıhda ipi k••-'ıe

iıaası bakımından, Eritre'li asker sf 
rin rolü mühimdir. İtalyan s.ıyasa,. 
hakkında, kültür ve din itibarıle. ~r 
beşlere çok yakın olan Eritreh 6' 
kederin verdikleri haberler ço_lt dl' 
nemli bir propaganda mahiyetın 
dir. t' 

Gayrimüaait yollar üzerinde te~I· 
yan eden Eritre taarruzu gerk t ı:' 
yan gerekse Habeılere can hususı>ıııı 
da çok ucuza mal olmuıtur. Buıı ııi' 
başlıca ıebebi teşkilatlandırılrnı~ dı« 
müdafaasının mevcut olmaması ılı 
Bundan sonra, gerideki yolları. ı~ıe
eden İtalyanlar, ayni zamanda ıle e' 
necek arazi üzerinde de inşaata 11• 
hemmiyet vermektedirler. Bu ıner"~. 
da Aksum - Adova Adigrat yolu et• 
yanı hayret bir ıüratle inkiş:ıf 
mektedir. re 

Makalle'den alınan gizli baberl~ 
ve tayyare keşiflerine bakılac~lt bi' 
tursa, İtalyanların burada büyuk rııtl 
mukavemete maruz kalmıyacaltl~arı~ 
kestirmek kabildir. İtalyan tabur tı'a• 
nm hücuma hazır bir halde bulun i1'" 
!arına rağmen bütün hazırlı~larıdab• 
mal cdilmeyiJi yüzünden bıraz 
beklemek icap edecektir. aaıci 

Aksum ve Adova'nm cenubun ra• 
havali şimdiye kadar hiç kimse t~ta• 
fından ziyaret edilmemiştir. ~·;~, .. 
larda gösterilen irtifalar, tahrn1~ W 
den ibarettir. Bu havalideki yo .,e 
şaatı, tayyare ketifleri, rasadat1 611• 
sair topoğrafik amillerden isti!ade atıl' 
retile ilerlemektedir. Bu da ınş<l ıctı• 
ıüratle ilerlemesine mani oıına 
dır. __..,,,, 

=====================================~ 

İtalyanların gelişigüzel bombardı
man edecek yerde kendilerine iyi mu 
amele ettiklerini ve tedarik olunan 
malzeme ve erzak için iyi para ver· 
diklerini gören Habeşliler ıaşırmıı 
bir haldelirler. İşgal edilen arazi da
hilinde sinema ve hastanelerin açıl· 
dığını, yumurta, piliç ve umumiyet 
itibariyle çiftlik mahsulatma 9imdiye 
kadar işitilmemiş fiatlar verildiğini 
gören Habeşlilerin gözleri dört açıl
mıştır. Gerek Kopt, ve gerekıe isllm 
halk, şimdiye kadar görmedikleri bir 

I 

t 1 
1 

- Çabuk çantanı/ lttıd 
- Peki!.. Fakat içinde bir fey bulama:uanı:ı bana kı%mavaca 

dair •Ö:ı; ver/, 
Ric et Rac'datı 
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C>Iı italyanlar Makallenin Cenubunda ilerliyOr, 

a.k:ika Ambiende Habeşleri 
Kuşatmak için Uğraşıy~~!~~ _ 
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Oün De Kuduz Köpekler 
3 Kişiyi lsırdllar ! 

Yandan 

Belediyenin Derhcil Köpekleri 
Toplatması Ve 

Şiddetli Mücadele Açması Lazım 
..:;r:ı1erde kuduz bir köpek tara. bulunmu,:tur. Buna göre latanbul -
~~d aıı ııırılarak aıılandıktan ıonra daki kud~z ııırmalarınm yüzde 
ÔldGf~n ve ölen Besimin ne ıuretle doksan beti huıuıi köpekler tara
llılı.ı k hakkında fenni tetkikat ya- fından vukua getirilmekte ve bu 
l' a tadır köpeklerden bir ayda kuduz köpek 

laıa,~rabyada bir köpek tarafından nisbetinin yüzde on dokuzu buldu
d~ aıı 23 kitinin de tedavilerine ğu anlatılmaktadır. 
~p~;j edil.ınektedir. Dün de To~· Tedaviden ıonra ölenler 
Iİ 'la,_da 1 kııi ve Beıikt!'fta ~a 3 ~~- .. Ted~vi g?rdükten sonra genel ö. 
sı.1tı Qz oldukları teıbıt edılen ko- lum nısbeta (yüzde 0,80 - 0,85) 'ku tarafından 11rrılmıı ve he- dir. Uluslar Kurumunun sıhhi teş
~ be duz haıtaneainde tedavile- kilatı tarafından, Türkiye hariç ol-

So tlarunıttır. mak üzere, bütün dünya kuduz mü 
ı.;;l\ l\ haftalar içinde kud.uz vak'~- eaaeıelerinin yaptığı tedavilerden 
hde ;v4:, k~d.u~ köpekl~rıne ~'.' zı- ıonraki ölüm nisbeti (yüzde sıfır 
"-d~ 0ıa~ıçının Rumelı aahılınde ıekıen sekiz % 0,88) olarak bulun· 

\if edılmektedir. muıtur ki bize nazaran fazladır. 
\' Kudu:s nereden ,eldi? 

h,:Pılan araıtırmalara röre Bel -
>~ Otınanlarından Zekeriya köyii 

aruı., kuduz J>ir kurt inmiı Ye 

.~-. --
,-r~· . ..J. .,_ ( -. 

.. 
ICeıdu:ı ltadaneai ba;laekiml 

I.• Zekôi Muamma 

lı~ttaICnn köpekleri 11ırmııtrr. Bu 
... Pekler de kudurarak ve Rumeli
~~iından baılıyarak Sarıyer, Bü
~tt•ere, lıtinye, Yeniköy Tarabya, 
'- '..a Ortaköy ve Beıiktaı ıemtleri
'adar İnerek bu ıemtleri bulat-

tlardır. 

~. ~ sebeplerle ıon bir hafta için
t•l llduz ııınnalan birdenbire ço
.._ ~1tlır. Dikkate değer bir nokta '•I Uduz ııırmalanna daha ziyade "ll et~e, apartımanlarda beılenen 
~1! 'Ve lüka köpekler tarafından 

il hı.Yet verildiği anlatılmaktadır. 
ledb~ ıtibarla belediyenin ıiddetli 
ıılt •rler almaaı lüzumu meydana 
\:0 l)or. Yalnız baııbot ve :mahalle 
le:elcJerile değil, aaıl evlerde bea
tı ~ ve belediye nizamatına aykı
~j llr~k hatta aiızlıkarz ıokaklara 
~eh"•rıleıı bu nevi k~pekl~re karyı 
'-d l!Jrıelıal en •İddetlı ıeklıyle mu. 
1 ele açmak iktiza etmektedir. 

, d . 
Şu hale röre bizde yapılan le avı 
hiçbir vakıt Avrupa ve sair mem. 
leketlerde yapılan tedavilerden a -
ıağı değil, belki de üatündür. 

Kuduz müe11eıeai başdoktorlu. 
ğu her vak'ayı yakından takip etti
ği gibi bütün cihanda kuduz mües_ 
aeselerinin çalıımalarını da günü 
gününe takip ederek bizde az za
rarlı ve çok faydalı olanlarını ala
rak tatbik etmektedir. 

latanbul kuduz haıtaneal 1887 
tarihinde kunılmuftur. 48 •enelik
tir. Bu müddet içinde 38,885 vak'a 
tedavi gÖrmÜf, bunlardan 331 i ku. 
durmuıtur. Şu kadar ki bu 331 k~ti
den büyÜk bir kıımı ya tedavıye 
reç relerek yahut haıtanede ku· 
durmuı veya hemen çıkar çıkmaz 
muafiyet batlamadan kudurmuf 
vak'alardır. Kuduz a111mda muafi
yet, tedavi bittikten ve on bet gün~ 
reçtikten sonra baılamaktadır. Bı
naenaleyh yukardaki 331 yelninün 
den muafiyet teeaaüı etmeden ku. 
duranlar çıkanlacak olurıa ölüm 
niıbeti ( % 0,20) kadar olur. 

Kuduz itinde en mühim nokt~ 
halkın her nevi köpeklerden, hatta 
kedilerden kaçınmasıdır. Çünkü 
kedilerde de kuduz nisbeti % 15 
kadardır. 

Vaziyet 
[Baf tarafı 1 incide] 

f,u avretle biraa daha nldiklef-
mİftİr. Diğer taraftan Cenevrede
ki lromite Mıaırdaki kapitülO.yon
ların ucn tedbirlere môni tefk~l 
etmediğine karar vermİftİr. ltalya 
aecri tedbirlere karııkoymalı için 
h~zırlanmaktaJır. 

Taymia ga:sete1i, mütarekenin 
yılclönümü Jolayı•iyle bir makale 
ya~mıf , v• ltalyaJa mümta:s taba· 
kanın, Habeıiatanı bomba ve mit
ralyözle medenileffirmek fikrini 
herhalde kabul etmediklerini kay-

detmİftir. 

~ ll Hu..ni köpekler 
~ atta "Kuduz ve kuduzun çoğal
iıl~, lebepleri,, adlı kitabı yazan k~
ht baataneai baıdoktoru bakten. 
-ıt 0 r Z.ekai Muammer bu huıuıa 
~•rınde önemli incelemelerde 

it8ıva - Habeş harbi · 
[Baştarafı birincide] 

= 

' TaYmis'in bir yazısı 
le .. 
•taıyada mümtaz 
tabaka harpten 

aa»rimemnundur,, 
lti~~~;a. 11 (A.A.) - Times diyor 
~tbt Uta.rekenin hatrrası, ltalyanın 
~Ü .~C:-cih etmesinden mütevellit te
lu dtyi •rttnmahdır. Italyanlann ço -
ta1t ~~~törün i13retlerine uygun ola
ltliltu~•~nnıckte iseler de, Romanı:ı 
dilci d lü ve ıeçme tabakasından tim
ltlltıi Uruınun endite verici telakki et 
~ a:Ub~enıeldi:. Bu mümtaz taba
•~ ztı beıııtanı bomba ve nıitralyöz
:q_~dtniteıtirmek fikrini herhalde 
tı~ etmemektedir. Hidiıeleri durbi 
aıt ilcntörcn ltalyanlann vatandatlan
ltllttd • cdecelı:lerlni umut etmek boı 
rıi, b~r? Ta:ihi çok iyi bilen Mussoli
tc:-etc~:~~lc~ulimellerin önüne geçmek 
dan 1ı: gını ve görüşleri halk tarafm
rıe fen~bu~ edilmiyen bir diktatörün 
'd~1t hır durumda olacağını elbette 
..., ettnektedir. 

gelttek D~a'ya doğru ilerlemeğe 
b&§lamıılardır, 

- Habeıler dainık 
gruplar halinde 

'Aditıababa, 11 "(A.A.) - Havas A
jansı muhabiri bildiriyor: DUn ya~a 
olarak Tembien'den buraya gelen Tıg 
reli bir din adamı, ltalyan uçaklarının 
Tembien üzerinde mutat keşif uçuş
ları yaptıklarını, fakat top seslerinin 
ender olarak duyulduğunu söylemiş 
ve ıunları ilave etmiştir: 

"Onemli Habet kuvvetleri, Tem -
bien etrafında, düşman uçakları ta:a-

1 

fından görülmemek için küçük grup
lara ayrılmak ıuretile mevki almıt bu 
lunmaktadırlar. Bu kuvvetler taktiği, 
kalaablık bir ordu tetkil etmeyip, mev 
zii çarpıtmaJara gitlıecck olan dağı
nık gruplar halinde k~lm~kt~dır. Tig
re cephesinden Tembıe~ ~ bırçok ya
ıah gelmiştir. Bunlar ıçınde e~eyce 
ölü bulunduğunu söylemektedırler. 
Tembien bölgesindeki Habeş şefleri, 
ltalyan kuvvetleri ile ça:pışmaya ha
zırlanmaktadırlar. Ulkenin pek dar <>
lan tabit istihsalttı ile yaıayan Habef 

.. 

20 Yaşından 46 
Yaşına Kadar 

Her Türk Asker 
Kamutay Dün Yeni Askerlik 

Kanununu Kabul Etti 
Ankara, 11 (Hususi Muhabiri- • •-~,;:-:~ 

miz bildiriyor)- Kamutay bugün 
Nuri Conkerin baıkanlığında top
lanmış ve askeri mükellefiyeti ka
nununun bazı maddelerinin değiş
tirilmeıine dair olan kanun liı.yi
huını görüımüıtür. Layihanın yal
nız bir maddesi adliye encumeni
ne gönderilmif, diğer maddeleri 
aynen kabul olunmuttur. 

Bugün Kamutayda kabul edilen 
maddelere göre askerlik çağı her 
erkeğin eaaı nüfus kütüğünde 
yazılacak olan yaıına göre ve 20 
yaıına girdiği sene ikincikiı.nunu

nun birinci gününden baılıyarak 
46 yaşına girdiği aenc ikincikanu- 1 
nunun birinci gününde bitmek ü
zere en çok 26 sene sürecektir. 
Yerli nüfus kütüklerinin birinde 
yazılı olmıyan kimselerin yabancı 
kütükleri yerli kütükleri tibi ıa
yılacaktır. Kanunda kınavlann as
kerliği için uzun hükümler vardır. 

Yoklama kaçağı ile sakl1ln ve 
bakayadan bedel ahnmıyacaktır. 

BiR MADDE GORUŞULURKEN 
Aıkerlik mükellefiyeti kanucu

nun admı sadece aıkerlik kanuou 
tekline çeviren madde ıörüıülür
ken Mardin -ylavı Edip Ergin ıu 
suali sormuştur: 
"- Böyle bir karara varılırken 

ordu dahili hizmet kanununun bL 
rinci madde hükmü acaba encü
mence nazan dikkate alınmıt mı
dır? Yani askeri mükellefiyet ka
nununun adı deği,tirilirken diğer 
alakalı kanunlann da metinl~rini 
değiıtirmek mevzuu bahaolnJUf 
mudur?,, 

Milli Müdafaa encümeni maz· 
bata muharriri General Kazım ıu 
izahatı vermiştir: 
"- Makıat kanunun ismini •a

delettirmek ve herkesin anlıya
caiı hale koymaktır. Mükellefiyet 
kelimeıi iae bugün kanunların me
tinlerinde vardır. ilerde kelimeler 
yeni liıana ~ö,·o yazılacağı cihetle 
bu noktaya ehemmiyet vermedik.,, 

GENERAL ŞEFIGIN SORUSU 

Bugün mer'iyette bulunan as
kerlik mükellefiyeti kanunundaki 
69 uncu maddeyi değiıtiren mad. 
de görütülürken General Şefik en
cümenden bir noktanın izahını ia
temiı ve demittir ki: 

0
- Encümenin mazbataaında 

bu madde hakkında §Öyle deni
yor: "Adliye Bakanlığının müta
leasma gelince; maddede maznun 
ve mahkUınlar için yazılı ceza 
haddinin deiiıtirilmeaine lüzum 
görülmemiş. Acaba Bakanlığın 

mütaleaaı ne imiı? Oğrenmek ia. 
teriz.,, 

General Kazım vaziyeti izah e
derek ıöyle dedi: 
"- Adliye Bakanlığı mütalea

nameainde diyordu ki, ıeferberlik
te, hapiıliklerde tenazür olsun. 
Yani iki seneye kadar hapiı ceza
ıı olanların tecili yapılaın. Ağır ce
zalılann yapılmasın. Maznun o
lanları ise ukere alınız. Biz de 

kuvvetlerinin maneviyatı çok yüksek
tir. Tembien'deki sivil ahalinin çoğu 
Güney istikametinde hicret etınitler
dir. Raı Güksanın herkesçe malfun o
lan ihanetine hiç kiıme önem verme
mektedir. 

Teeyyüt etmİyen 
bir haber 

Roma, 11 (A.A.) - Reuter Ajansı 
muhabiri bildiriyor: Sasahaneh'in iş
gali henüz resmen teyit edilmemiştir. 
Fakat, Mogadiscio'dan gelen bir tel-

General Şefik ve Kô~ım 

evvela memleket müdafaasını dü
~ündük. Bir taraftan vatandatlar 
ıeferber olurken, muharebeye gi
derken bir kıımmın hapiıanelerde 
oturmalannı muvafık görmedik. 
Memleket müdaf aaaının birinci 
planda göz önünde tutulduğun

dan Adliye Bakanlaiının teklifini 
muYafık sörmedik. Ve bu ıekli 
tercih ettik.,, 

KABUL EDiLEN MADDE 

8.v.. izali(.t\Aft sonra madde ay
nen ve ıu ıekilde kabul edildi. 

Madde: "Seferberlik zamanla-
nnda çağrılacak efrat ile muvaz
zaflardan beı sene ağır hapiı ve 
daha ziyade cezayı müıtelzim cü
rümler müıteına olmak Üzere di
ğer bir cürüm veya kabahat ile 
maznun yeya mahkum "mevkuf 
veya mahbus olaun olmasın,, olan
ların muhakemeleri veya mah
kum oldukları cezanın infazı ter. 
hislerine talik olunur. 

Bu müddetler içinde dava ve 
ceza mürunı zamanlan iılemez.,, 

YAŞ TASHiHi 
Y aı tashihine taallük eden 

madde görütiilürken Salah (Ko
caeli) bu hükmün nüfuı kanunun
da ve eıki askerlik mükellefiyeti 
kanununda bulunduğunu ıöyle
mit, Oaman (Mardin) iae madde. 
ye 11ehli vukufla yaı tashih edi
lir.,, diye bir fıkranın ili.veıinin iyi 
olacağını ileri sürerek demiıtir 

ki: 

"- Aksi takdirde Siirtli bir va
tandata lzmirde ıahidi nerede bu
luruz?,, 

DENiZE VERiLEN ASKERLER 

Askerlik meclitlerinin naııl te. 
rekküp edeceği hakkındaki madde 
görüşülürken, Necip Aaım (Erzu
rum), bu mecliılerden deniz zabi
ti üyenin yalnız denize efrat ver• 
cek 1ahil tubelerinde bulunması 
fıkrasına itiraz ederek: "Sahil a. 
haliaini yalnız bahriyeye diğerle
rini karaya vermek doğru değil
dir. Bu fıkraya muhalifim,. demiı, 
General Kazım da: 

"- Bu ahalinin deniz itlerine 
ahıkınlığı fazla dır. Onun için 
yaptık .,, deıniıtir. Kamutay Ça~ 

ıambaya toplanacaktır. 

grafa göre, Italyan keşif kollan Sa -
sabaneh ötesinde bulunan Dogabor ci 
varına varnuşlardrr. 

/bniNuad ve Habeıler 
Kahire, 11 (A.A.) - Habeşistan 

ile Arabistan arasında bir andlaşma 
ihtimalini mevzuu bahseden (Oglko
ra) gazetesi, bir Habeş delegasyonu
nun Yemenden geçerek Ciddeye geldi 
ğini yazmaktadır, Hararetle karşıla -
nan Habeş delegele:ini Ibnissuud mi
safir etmiştir. 

ikinci Kaptan Kayıp 
İzmir 11 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) 

"Saat 3,
1

, (Uyanık) vapuru hala facia mahall_indedir: 
şimdiye kadar 120 kişi kadar kurtarıldığı söylenıyor .. 1~ı 
gemi denizde araştırmalarla uğraşmaktadır. Gemının 
ikinci süvarisi Besim ve bir kamarot kayıptır. 

Tahtalara Sarılanlar 
Dün sabaha karşı İzmir valisi Fazlıyı tekrar telefonla 

aradık. Malfunat rica ettik. Vali en son vaziyeti şu şekil
de anlattı: 

Şimdiye kadar 125 kişi kurtarıldı. Sallar ve tahta parçalarına 
tutunmuş olarak deniz üzerinde bulunanlardan daha birçoğu da 
kurtarılmak vaziyetindedirler. Karaden ve denizden her türlü 
vesait çıkarılmıştır. • 

İnebolu Vapuru Battı 
[Baştarafı birincide] 

Ölenlerin çok olduğu tahmin ediliyor. 
Bir İngiliz vapuru tesadüfen oradan geçtiği için kaza

ya yetişmiş ve birkaç kişiyi kurtarmıştır. 
Geminin süvarisi Mehmet Ali de kurtulanlar arasın

dadır. İkinci kaptanın deniz üstünde hala sandalla a.dam 
aradığı bildiriliyor. 

Gemi süvarisi kendisini bilmiyecek bir halde hastane
ye kaldırılmıştır. Kazanın ne suretle olduğu malllm de
,?-ildir. Çünkü kurtulanların hepsi bitap bir haldedir. Ha
disenin İngiliz gemisinde bulunanlardan başka şahitleri 
yoktur. 

Gemi Suvarisinin Söyledikleri 
lzmir, ıı (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - «Saat 

bir buçuk> Geminin süvarisile şimdi ancak konuşabildim. Söz 
söylemeğe mecali yotku. Dudaklarının arasından ancak şu cüm
leleri işitebildim: 

- Ani bir yıldız fırtınası çıktı. Vapur birdenbire .su almaia ba§laclı. 
Ne olduiunu ıaflrdık. Koya gelemedik. Vapur yan yattı. D~mir attıll: 
K•ntlim~i tleniatle bultlulr. ' · 

Kurtanlanlann arasında bulunan diğer birisi de şunlan söyle· 
di : 

- Ani bir fırtına çıktı. Gemide pamuk yüklü idi. Pamuklar •u aldı. 
Ağırlaıtı. Düdük çalmağa bile vakit bulamadık. 

lzmire gelmekte olan İngiliz vapurunun kaptanı da diyor ki: 
- Vapuru batarken gördük. Benim kanaatimce kabahat kaptanda. 

dır. Mademki gemi ıu alıyordu. Derhal baıtan kara edebilirdi. Çünkü 
ıahil yakındı, Karaya bir mil meaale vardı. 

istiklal .Vapuru Çıma Attı 
Fakat İnebolu Tutamatlı 
İzmir, 11 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - «Saat 2,5> Ka· 

za sahile dört mil mesafede Pelikan mevkiinde ve Köstem adası 
cıvarmda olmuştur. Öğrendiğimize nazaran Mersinden vapura 
fazla yük yüklenmiştir. Yolda fırtına da çıkmıştır. Vap~1!1n ~?l· 
culan bir tehlike karşısında bulunduklarını anladıkları ıçın yuk· 
leri gelinceye kadar vapurun sağ tarafından sol tarafına aktarma 
ile uğraşmışlardır. Vapurun önce kömür ambarları su almıştır. 
Kazaya, buradan lstanbula gitmekte olan lstiktal vapuru da te
sadüf etmiştir. İstiklal vapuru vapurun imdadına koşmuşsa da 
yetişememiştir. Vapur süvarisi diyor ki: . . 

- Hadise çok ani oldu. Derhal koştuk. Kurtarmak istcdık. 
Çıma attık. Fakat vapur çımayı alamadı. 

lzmir Valisine Telefonla Müra
caat Ettik Ve Hadise 

Hakkında Şu Malumatı Aldık; 
Biz bu hadise üzerine İzmir valisine telefon ettik: Kaza hak

kında malumat rica ettik. Vali telgrafla şu izahatı verdi: 
- Şimdiye kadar ancak 11 kiti kurtarılabilmi§tİr. Kaza mahallinde 

hala araıtırmalar yapılıyor. Kaptan baygın bir haldedir. Tahkikat ho
nüz yapılamıyor. Hadiıe karanlıktır. Hidiıede bulunanların kendileri
ne gelmeıinden ıonra vaziyet öğrenilebilecektir. Kaza vapur lzmir bo
ğazına rirerken olmuştur. Kurtarılanlar hastanededir. 

İtalyanlar Makalle Cenubunda 
Çevirme Hareketi Yapıyorlar 
Roma 11 (A.A.) - Tembien bölgesinin çevrilmesi hareketi 

başlanu~tır. General Maravigna'nın ikinci kolordusundan bir 
yerli asker krt'ası Takaze istikametinde Abbebidda bölgesine 
varmıştır. Bu kıt'a, Habeşlerin Adua ve Aksum üzerine herha ı-:
gi bir hareketine mani olacaktır. Diğer dört kıt'a, Tzegede de 
mühim stratejik mevkiler elde etmiştir. Makalle böllgesinde ise 
İtalyan kıt'alan şelikot karşısındaki mevkilerini takviye etmiş. 
lerdir. Bütün Tigre cephesinde keşif hareketlerine devam olun
maktadır. (Tembien bölgesi Makallenin cenubundadır.) 
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RutubeUi gDnlerde: 
Kendinizi Emniyet Altında 

Bulundurunuz 1 

Pektorin 
Öksürüğe;N eıleye, Bronşite karşı 

en müessir bir silah yerine geçer. 

KUTUSU U KUllU$ 

mıı ırut-ıuıu cmr mmsi. sımcı 

l KUÇUK ILAnLA R 1 
Ankanda satılık ev - Ankarada 

Yenişchirde Tuna Caddesinde 23 nu
maralı ev satılıktır. Jsteklilerin (ls
tanbul Posta Kutusu No. 1062) ye 
müracaatları. 9114 

Asliye Mahkemeleri Y-cnilcmc Bü
rosundan: lstanbul Evkaf Müdiriyeti 
tarafından Çemberlitaıta Atikalipaşa 
mahallesi Esirpazarı No .27 dükkan
da marangoz Mehmet aleyhine yan
gından evvel asliye mahkemesinde gö 
rülmekte olan davanın yenilenme mu
amelesi srrasında mumaileyhb göste
rilen adresine yollanan davetiye arka
~ına mahkeme mübaşiri tarafından 

verilen meşrubatta ikametgahının meç 
hul bulunduğu beyan olunmakla hak 
kında 20 gün müddetle ilanen tebli
gat yapılması büroca karar verilmi:t 
bulunduğundan tetkikatın yapılacağı 

5 Kanunuevvel 1935 saat 10 Büroda 
hazır bulunmal;rı lüzumu tebliğ ma
kamına kaim olmak üze;~ ilan olu -
nu~ (16502) 

Asliye Mahkemeleri Yenileme Bü
rosundan: Istanbul Evkaf müdiriyeti 
tarafından Sultanahmet Binbirdirck 
mahallesi Atmeydanında Ahır mahal
linde oturanlar Ali, Hatice, Mehmet, 
Yusuf aleyhlerine yangından evvel as 
liye 3 cü mahkemesinde görülmekte 
olan davanır yenilenme muamelesi sı 
rasında mumaileyhimin gösterilen ad
'I'esine yollanan davetiye arkasına mah 
Jceme mübaşiri tarafından verilen meı 
ruhatta ikametgahının meçhul bulun
duğu beyan olunmakla baklanda 20 
gün müddetle ilanen tebligat yapıl -
ması büroca karar verilmiş bulundu -
ğundan tetJ.:ikatJq3a)>ıllaıqı 5 Klnu
~el 1935 ~.Q:J>jiroaa hazır bu 
lunmalan lüzumu tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 16502 

Asliye Mahkemeleri Yen il eme Bü
ırosundan: Istanbul Evkaf müdiriyeti 
tarafından Istinye Mahmutçavuı ma
hallesi lstinye caddesinde balıkçı İs
mail aleyhine yangından evvel asliye 
5 ci hukuk mahkemesinde ikame olu
nan davanın yenilenme muamelesi sı
rasında mumaileyhin gösterilen adre
sine yollanan davetiyenin arkası
na mahkeme mübaşiri tarafından ve
ı ilen meşrubatta ikametgihının meç
hul bulunduğu beyan olunması üze
rine hakkında bir ay müddetle ilanen 
tebligat yapılması karar verilmiı bu
lunduğundan tetkikatın yaprlacağı 17 
Kanunusani 936 Sah günü saat 10 da 
Büroda hazır bulunması lüzumu teb
liğ makamına kaim olmak üze:e ilan 
olunur. (lb502) 

Asliye Mahkemeleri Yenileme Bü
t osundan: lstanbul Evkaf müdiriyeti 
tarafından Beyoğlunda Pangaltıda Er 
rniye sokağında 24 No. lu hanede Mak 
rohi ve Arşaroz aleyhlerine ikame o
lunan davanın yenilenme muamelesi 
aırasında müddeialeyhlerin &öıterilen 
adreslerine yollanan davetiye arkası
na mahkeme mübaşiri tarafından ve. 
meçhul bulunduğu beyan olunmuı ti
rilen meıruhatta ikametgahlarının 

zerine haklarında 20 '1in müddetle 
ilanen tebligat yapılmasına büroca ka 
rar verilmiş bulunduğundan tetkika
tın yapılacağı 6-12-935 Cuma günü 

6aat 10 da büroda hazır bulunmaları 

lüzumu tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (16502) 

Asliye Mahkemeleri Yenileme Bü
rosundan: İstanbul Evkaf müdüriyeti 
tarafından Beyoğlunda Kulekapısı Ka 
ranfil sokak Atik kabristan mahallin
de Mustafa arasında yangından evvel 
asliye ikinci hukuk mahkemesinde gö 
~ülmekte olan davanın yenilenme mu
amelesi sırasında: mumaileyhin &Ö9-

terilen adresine yollanan davetiye ar
kasına ikametgihınm meçhul bulun -

duğu beyan edilmesi üzerine hak -
.kında 20 gün müddetle ilinen tebli -
gat yapılması karar verilmiş bulundu 
ğundan tetkikatı yapılacağı 7-12-935 
Cumartesi saat 10 da Büroda hazır 
bulunmaları lüzumu tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. 16502 

~ Dr. HORHORUNi ·~· 
l .EminönO Valde Kıraathanesi yanında hutalannı kabul eder. Tel. 241311 

8727 

Askeri Fabrikalar lstanbul Satınal-
• 

.ma komisyonundan: 
Adet 

1 Flüt ."Do,, 
1 Klarnet Mi. B. 
2 ,, Si. B. 
2 Kornet Si. B. 
2 Büylü Si. B. 
2 Alto Mi. B. 
2 Trombon Si. B. 
1 Bari ton Si. B. 

Adet 
1 
1 
1 
1 
1 

20 
20 

Küçük Bas Si. B. 
Kontrobas Mi. B. 

,, 
Davul Zil 
Trampet 
Sehpa 
Metotlar 

Si. B. 

Tahmin edilen bedeli 1083 lira olan yukarda cins 
ve miktarı yazılı on beş kalem muzika alatı Salıpazarın
da Askeri Fabrikalar Y ollamasındaki Satmalma komis
yonu tarafından 19 İkinciteşrin 935 salı günü saat 15 te 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. İstekli
lerin 81 lira 23 kuruşluk muvakkat teminatını Beyoğlu 
Malmüdürlüğüne yatırarak makbuıunu ve 2490 numa
ralı kanqnun istediği vesaikle o gün ve saatte komisyon
da bulunmaları. (6863) 8844 

lahiıarlar Umum Müdürlüğünden: 
Maltepe Tütün Enstitüsü için şartnamesi mucibince 

3000 kilo Sulfat dö potas satın alınacaktır. Vermek isti
yenlerin pazarlık için 22-11-935 tarihine rastlayan cu
ma günü saat 14 te % 7,50 teminat paralarile Kabataşta 
Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonuna 
müracaatları. ( 7009) 

·2000 Yumak sicim 50 gramlık 
15000 Adet 7 No. zarf büyük 
20000 ,, ,, ,, orta 
20000 " " ,, küçük 

500 ,, zımba makinesi 
1500 Top kalın makine kağıdı 
1000 ,, 5 No. müsveddelik kağıt 
500 Adet büyük el defteri 
500 ,, Sumen 

Yukarda isim ve miktarları yazılı muhtt.::f kırtasiye 
niimune ve şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alına
caktır. Vermek istiyenlerin pazarlık için 26-11-935 tari
hine raslıyan salı günü saat 14 te o/o 7 ,5 teminat parala
rile birlikte ve şartnameleri almak için de her .. gün ~aBa
taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyo
nuna müracaatları. ( 6942) 

İdaremiz ihtiyacı için şartname ve nümunesi veçhile 
100,000 metre düz beyaz kaneviçe pazarlıkla satın a:ına
caktır. Taliplerin pazarlığa iştirak etmek üzere 25-XI-
935 tarihine raslayan pazartesi günü saat 14 te o/o 7,50 
:nuvakkat teminatlarile ve şartnameyi almak için her 
giin Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonuna müracaatları. ( 6855) 

Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme 
Umum idaresi ilanlan 

Erzurum hatları hariç Mudanya - Bursa, Samsun -
Çarşamba ve Aydın hatları dahil olmak üzere en çok 70 
kilometre içinde bulunan herhangi iki istasyon arasında 
mektebe devam etmek için seyahat edecek talebeye mah-
sus aylık seyahat kartları tarifesi ihdas edilmiştir. Seya
hat kartlarının ücretleri: 

11 Mevki 111 Mevki 
1 - 8 Kilometrelik mesafeler için 150 100 
9 - 14 ,, " " 200 12 5 

15-25 ,, " " 25~ 175 
26 - 45 " " " 450 300 
46 - 70 " " " 750 500 
Kuruştur. Bu tarife, mevcut tarifelerden daha ucuz düş-
tüğü münasebetlerde 1 Birincikanun 1935 tarihinden ve 
daha yüksek düştüğü münasebetlerde de 1 İkincikanun 
1936 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Ve bu tarih
lerden itibaren şimdiki tarifeler lağvolunacaktır. Tarife
nin tatbik şartlarile diğer tafsilat istasyonlardan öğreni
lebilir. (3319) (7082) 

Ekonomi Bakanlığı 
Türkofis Başkanlığından: 

Türkçe ve Fransızca on beş günlük bültenlerin 4 İkin
dteşrin 935 tarihindeki eksiltmesinde teklif olunan fiat 

haddi layikında görülmediğinden eksiltme 14 İkinciteş
rin 935 perşembe gününe tehir edilmiştir. (7104) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 
:Mektep için· 7-11-935 te alınacağı ilan olunan Grav

yer peynirinin görülen lüzum üzerine 18-11-9 3 5 saat 14 
<Je bırakıldığı ilan olunur. ( 71O1) 

Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Okulumuz için bir defaya mahsus olmak üzere pazar
lık suretile satın alınacak olan erzakın müfredatı aşağıda 
gösterilmiştir. İsteklilerin 12-11-935 salı günü saat 14 
te Fındıklıda Güzel San'atler Akademisinde ve Yüksek 
mektepler muhasebeciliğinde komisyona müracaatları. 

Nevi 
Sadeyağ 
Zeytin yağı 
Pirinç 
Kesme şeker 

(7093) 
Miktarı 

270 Kilo 
100 " 
600 ,, 
100 " 

Toz şeker 
Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 
Zeytin 
Patates 

400 ,, 
100 " 
75 ,, 

100 " 
600 ,, 

Tuz 
Kuru fasulye 
Soğan 

100 ,, 
200 ,, 
250 " 
150 ,, Sabun 

Un 
Makarna 
Pirinç unu 
Şehriye 

200 ,, 
200 " 

Siyah mercimek 
Kırmızı mercimek 

15 " 
l 5 " 
50 " 
25 " 

Bandırma Malmüdürlüğünden: 
Emvali Umumiyeye olan 12454 lira 40 kuruş borçla

rından dolayı tahsili emval kanunu ahkamına tevfikan 
tahtı hacze alınıp kaza idare heyetinin 4-11-935 tarih ve 
443 sayısile satılmasına karar verilen Behçet paşa verc
selerinden Manyasın Tepecik köyündeki çayır tarla pi
rinçlik mevkiinde Refikanın 2716 lira kıymetli 101 dö
nüm Hacerin 4074 lira kıymetli 152, dönüm, Haticenin 
8148 lira kıymetli 305 dönüm Fatmanın 8148 lira kıy
m~tli 305 dönüm, İsmail Hakkının 8148 lira kıymetli 
3 O 5, Celalin 2 716 lira kıymetli 1O1, Zebranın 1O18 lira 
kJymetli 3 3, ha fidesi Fatmanın 4 O 7 4 İira kıymetli 15 2 
dönüm tarlaları 25-11-935 pazartesi günü saa~ 15 te iha
lesi yapılmak üzere 4-11-935 tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle aleni müzayedeye çıkarıldığından taliplerin 
Bandırma maliyesine müracaatları ilan olunur. (7086) 

Jandarma .Genel komutanlığı An
kara Satınalma komisyonundan: 

1 - Aşağıda çeşit ve sayısı yazılı iki ayakkabı kapalı 
zarf usulü ile eksitlmeye konulmuştur. 

2 - Satın alınacak ( 38 7 5) çizmenin çiftine bin ve 
( 4 O 6 2) yemeninin çiftine de ( 214) kuruş fiat tahmin e
dilmiştir. 

3 - Çizme eksiltmesi 28-11-935 perşembe günü sa
at 10 da ve yemeninin de saat 15 te Jandarma Genel Ko
!11Utanlığı kurağ1nda yapılacaktır. 

4- Çizmenin ilk teminatı (2906) lira (25) kuruş ve 
şartname bedeli 1 94 kuruş, yemeninin 6 51 lira 9 6 kuruş 
ve şartnamesi parasız olarak komisyonumuzdan alınabi
lir. 

5 - Eksitlmeye girmek istiyenlerin kanun ve şartna
mede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını eksilt
me vaktinden bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. 

(7085) (3330) 

Adalar Malmdürlüğünden: 
Binalar vergisinden borçlu bulunan Dıramalı Musta

fa Azizin mezkur borcundan dolayı Büyükadada Şalçı so 
kağında 2 kapı No. lı evinin 40 payda 28 payının kat'i sa 

tışı yapılmak üzere on gün müddetle askıya alınmıştır. 
İstiyenler 18-11-935 pazartesi günü saat on dörtte ida
re heyetine gelsinler. ( 7 O 8 7) 

Aıliye Mahkemeleri Yenileme Bü
rosundan: lstanbul Evkaf mUdiriyeti 
tarafından Hasekide ba§çı Mahmut 
ağa mahallesinde Mirahorçetme so -
kağında 37-39 No. lu tuğla harmanın
da Cemal aleyhine yangından evvel 
Asliye Uçüncü hukuk mahkemesinde 
görülmekte olan davanın yenilenme 
muamelesi sırasında: mumaileyhin 
gösterilen adresine yollanan davetiye 
arkasına mahkeme mübaşiri tarafın -
can ve:ilen meıruhatta ikametgahı -
nın meçhul bulunduğu beyan olun -
ması üzerine hakkında 20 gün müd
detle ilanen tebligat yapılması karar 
verilmiı bulunduğundan tetkikatın ya 
pılacağı 6-12-935 cuma günü saat 10 
da Büroda harır bulunması lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak üzere i
lin olunur. (16502) 

OSMANLI BANKASI 

Yüzde 3 faizli,, 1911 ih:açlı Mıaır 
Credi Foncier tahvillerinin 1-12-935 
tarihinde yapılacak itfa çekimflüzeri
ne başabaş ödenmesi tehlikesine karşı 
Osmanlı Bankası Galata merkezi ile 
Yenicami ve Beyoğlu §ubeleri tara
fından pek iyi şartlarla :oigorta edile
ceği, mezkur tahviller hamillerinin ha 
beri olmak üzere ilan olunur. 

SATILIK BAHÇELi EV 
Haliç Fenerinde iıkeleye ve otobü

se bir dakika mesafede Camcı Çeıme 
Yokuşunun alt başında 31 numaralı 
ev Eyüp terası tarafından birincikinu
nun ikinci günü satılacaktır. Görmek 
için hergün içindekilere müracaat. 

9103 

Asliye Mahkemeleri Yenileme Bü
rosundan: İstanbul Evkaf müdiriyeti 
tarafından Beyoğlu Hüseyinağa ma
hallesi Arka sokak S ve 6 hanede Pi
yer Afki: aleyhine yangından evvel as 

liye 4 üncü mahkemesinde görülmek
te olan davanın yenilenme muamele
si sıfaaında mumaileyhin lftisterilen 
adresine yollanan davetiye arkaama 
mahkeme ~übaıirl tarafmdan verilen 
meıruhatta ikametglhmm meçhul bu 
lunduğu beyan olunmakla hakkında 

20 gün müddetle ilanen teblirat ya -
pılmaııına büroca karar verilmiı bu -
lunduğundan tetkikatın yapılacağı 5 
Kanunuevvel 1935 saat 10 büroda ha 

zır bulunmaları lüzumu tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilin olunur. 

16502 

Asliye Mahkemeleri Yenileme ır' 
rosundan: İstanbul Evkaf müdiriY 
tarafından Beyoğlunda Ağahama%Jl111 
da Tabancalı sokak Marpapolo apa' 
tıman 7 No. da Anna aleyhine yan 
gından evvel Asliye beşinci bultU 
mahkemesine açılan davanın yenile 
mc muamelesi sırasında: mumale 
nın gösterilen adresine gönderilen 
vetiye arkasına mahkeme mübaıiri 
rafından verilen meşrubatta ikamet • 

·ıe 
gahının meçhul bulunduğu beyan~·d 
iade kılınmış ve hakkında 20 gün ınu 
detle ilanen tebligat yapılmasına kr 
rıar verilmi:t bulunduğundan tetkiki 
tın yapılacağı 5 Kanunuevvel 935511 

10 da büroda nazır bulunması lüıU • 
mu tebliğ makamına kaim olmak iiZ;) 
•e ilan olunur. (1650 

Aıliye Mahkemeleri Yenileme SU: 
rosundan: İstanbul Evkaf müdiriye~ 
tarafından Beyazıt Şimkeşhanede 
numaralı odada Şükrü aleyhine ya~ • 
gından evvel asliye 5 ci mahkemetW 
de ikame olunan davanıll yenilenıoe 

iıı muamelesi sırasında: mumaileyh 
·ye gösterilen adresine yollanan davetı 

nin arkaıına mahkeme mübaıiri ıarr 
fından davetiye arkasına verilen rııef' 
ruhatta ikametgahının meçhul bul&Jll• 
duğu beyan olunması üzerine hak~~ 
da 20 gün müddetle ilanen tebbı' 
yapılması karar verilmit bulunduiıJll 
dan tetkikatın yapılAcağı S KanuıııJ
evvel 935 perıembe ıünU SZl\t 10 : 
büroda hazır bulunması lüzumu te 
liğ makamına kaim olmak ilzere il~ 
olunur. · (1650 

~sliye Mahkemeleri Yenileme. lJ; 
T01undan: İstanbul Evkaf Müdirı~ 
tarafından Şehzadebatında Şeb• 
camii ıerifi medreseıi mutasarrıfı zr 
liha aleyhine yangından evvel asli1' 
3 cU hukuk mahkemeıinde görülınek• 
te olan davanın yenilenme mua.ıııe1~ 
ıi aıratında: mumaileyhanm ıöstert" 
len adreıine yollanan davetiye arkıtt' 
na mahkeme mübatiri tarafından "" 
rilen metruhatta ikametılhının ıııef 
bul 'bulunduiu bcyanile iade editııS'° 
ıi Uzerlne hakkında 20 ciln müddet!' 
illnen teblicat icrasına karar veriıııs; 
bulunduğundan tetkikatın yapıl•" a 
5 Kinunuevvel 935 perıembe rı;a 
ıaat 10 da Büroda hazır bulunmaıı il• 
zumu teblit makamına kaim olmak 

• A - - (J6G.t>'1'J ••r• il&a.olunur., •.n av '( G 'J• :.=-" 

Asliye Mahkemeleri Y enilerne B: 
roeundan: lstanbul Evkaf Müdiriye 
tarafından Kuzruncukta Münırpat' 
yoku:ıunda Ahmet Halit aleyhine Y~ 
gından evvel asliye 3 cü hukuk ııı.ır 
kcmesinde görülmekte olan davırııt' 
yenilenme muamelesi ııraaında: ıtı": 
maileyhin ıösterilen adresine yol~ 
nan davetiye arkasına mahkeme tt' 
batiri tarafından verilen meır~b• ~ 
ikametglhının meçhul bulundugu 6' 
yanile iade edilmeıi üzerine hak~ • 
20 ıun müddetle illnen tebligat ır., 
sına karar verilmiı bulunduğun 'eı 
tetkikatın yapılacafr 5 Kinunu1r0" 
935 per:ıembe günü saat 10 da S 
da hazır bulunmaıı lüzumu teblil ~ 
kamına kaim olmak üzere ilin ~1:z), 
nur. (1/ 

Aıliye Mahkemeleri Yenileıııe ~ 
rosundan: latan bul Evkaf müdiriY:o 

tarafından Eyüpte Bahariyede yılı de 
kafında 1 ve 2 numaralı sahilbıne lıl 
Tevfik ve Hadi aleyhlerine ikame. 

0,ı• 
nan davanın yenilenme muamelel~eıı 
rasında: müddeialeyhlerin göster ,ııı• 
adreslerine yollanan davetiye ark' 

11 
mahkeme milbatiri tarafından \'eril:ı 
metruhatta ikametgahlarının ~11e uzerı 
bulunduğu beyan olunması . ;rıe11 
haklarında 20 gün müddetle 11.ıırıif 
tebligat yapılmasına karar \'erı ,gı 
bulunduğundan tetkikatın yapı~~:od• 
7-12-935 Cumartesi saat 10 da ~tı ırı•· 
hasır bulunmaları lüzumu teblıi 

111 
.. 

kamına kaim olmak üzere ilin ~oz> 
nur. (t~ 

. su· 
Aıliye Mahkemeleri Yenıle~ ·y•ti 

.. dır• "' 
rotundan: İstanbul Evkaf ıııu 1'• • 
tarafından Erenköyünde Fırın 50 tıiııe 
ğında No. 11 hanede Behim~. a)eY 11ıce
yanrından evvel asliye 3 cu nıaeııi • 
meainde ikame olunan davanın ;ile1' 
lenme muamelesi sırasmda ıııu n 6' 
hanın ıösterilen adresine yoltaıı'f·" • 

· · ur• i>' vetiyeye mahkeme mübafırı aııııı--ıt 
dan verilen mqruhatta ikaJnetı ıcJ• 

ıunrıt• meçhul bulundutu beyan ° tel> 
hakkında 20 gün müddetle ilanen eril· 
lieat yapılmasına büroca karar ",pı· 
mit bulunduğundan tetkikatın ; 111be 
lacağı S Kanunuevvel 93S per~ ttııı• 

bU 
gün il saat ı O da büroda hazır ·ırı ol 

.. · ğ kamın• kaı ) maaı luzumu tebh ma 165~ · · nur ( 
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G 
lstanbul Komutanlığı 

Satınalma Komisyonu 
latanbul Harici Askeri Kıtaatı ilinlan Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek

_ ilini arı --· 
. ~stanbul Komutanlığı 

bırlıkleri için 27000 kilo sa
bun kapalı zarfla eksiltme· 
Ye konmuştur. Muhammen 
tutarı 715 5 liradır. İlk temi 
~a t1ı ~ 3 7. liradır. Eksiltmesi 

.B kıncıteşrin 935 pazarte
sı günü saat1.5 tedir. Şart
narnesi İstanbul Komisyo -
nunda 250 kuruş mukabili 
alınabilir. Eksiltm~ye gire
ceklerin ilk teminat makbuz 
\reya mektuplarile 2490 nu
tnarah kanunun 2 3 cü mad 
~elerindeki vesik;larla bir -

1~kt~ teklif mektuplarını bel 
1 gun ve ihale saatinden en 
~z bir saat evveline kadar 
ındıkhda Satın alma ko

!11( isyonuna vermeleri. 
6833) 8809 

·~· 
1 

Balıkesir hastanesinde bu 
Unan rontken makinesi te

f errüatına ait 23 kalem mal
ıerne açık eksiltme suretile 
:lınacaktır. Muhammin ~-
arı 2500 liradır. İlk temı

natc 188 liradır. Eksiltmesi 
2 7-ı 1-935 çarşamba günü 
s~at 15,30 dadır. Şartname
sı komisyonda görülebilir. 
~ksiltmeye gireceklerin ilk 
teıninatlarile birlikte eksilt
tne günü vakti muayyenin
de Fındıklıda Satınalma ko
tnis~onuna gelmeleri. 

(7073) 
it: • • 

. Ordu Sıhhiye ihtiyacı i
Çın 1 7 8 kalem kimyevi ve 
bakteriyoloji ilaçları kapalı 
zarfla alınacaktır. Muham -
lnin tutarı 12900 liradır. İlk 
terninatt 968 liradır. Eksilt
tnesi 30-11-935 cumartesi 
günü saat ı ı dedir. Şartna
~esi komisyonda .. gönilebi -
ır. Eksiltmeye gireceklerin 
ılk teminat makbuz veya 
~ektuı:·arile birlikte 2490 

o. h kanunun 2, 3 cü mad
delerindeki vesaikle birlikte 
te~lif mektuplarını ihale sa
~tınden en az bir saat evve-
ıne kadar Fındıklıda Satın
~lına komisyonuna verme -
eri, (7074) 

• • • 
b· ~stanbul Komutanlığı 
.1

1rlıkleri için açık eksiltme 
1

e14000 kilo kuru üzüm alı 
~acaktır. Muhammin tutan 
lı 450 liradır. İlk teminat 
l'ı 84 liradır. Eksiltmesi 29 -
~ 1-.9 3 S cuma günü saat 15 
Qedır. Şartnamesi komisyon 
~ görülebilir. Eksiltmeye 

f1rcceklerin ilk teminatlari
be birlikte ilk teminat mak -
Uılarile birlikte belli gün 

~: saatte Fındıklıda Satın -
ti tna komisyonuna gelmele
, . (7075) 

••• 
t Gülhane hastanesi labora 
\l U\'arları alatları kapalı zarf 
~:llile alınacaktır. Muham-
11kn tutarı ( 1195 5) liradır. 
l!k ~erninat (897) liradır. 

sıitrnesi 27-11-935 çar -
Şqllıba •• •• I 15 d" 
ş gunu saat te ır. 

r~rt~a.mesi komisyonda gö
ce ebıl_ır .. Eksiltmeye gire -
:\> klerın ılk teminat makbuz 

2~~a mektuplarile birlikte 
?11 O No. h kanunun 2, 3 cü 
li:ddelerindeki vesaikle bir
leqte teklif mektupları iha -
~a~n en az bir saat evveline 
ko ~r Fındıklıda Satmalma 

lllısyonuna vermeleri. 
(7076) 

......____---------------~--

Bursa Garnizonu için 
135000 kilo has ekmek satın 
alınacaktır. Tahmin edilen 
bedel 15525 liradır. Şartna
mesi Satınalma Komisyo
nundadır. Eksiltme 26/ 11 / 
935 Salı günü saat 16 da 
Bursada Tophanede Satın
alma Komisyonu binasında 
olacaktır. Eksiltme kapalı 
zarf usuliledir. Muvakkat 
teminat 1165 liradır. Teklif 
mektuplan 26/11 / 935 saat 
15 şe kadar Satınalma Ko
misyonu Başkanlığına ve
rilmiş olacaktır. ( 43 7) 

(6995) 8972 

••• 
Kıt'a ve müesseselerin ih 

tiyaçları olan odun 644 bin 
ve 500 bin ve 580 bin ve 
776 bin kiloluk olmak üze
re 4 kısma ayrılmıştır. 
2,500,000 kilo odunun mu
hammen bedeli 8 7 5 00 lira 
ilk teminatı 6563 liradır. 
644 bin kiloluk kısmının 
muhammen bedeli 22540 
lira ilk teminatı 1691 lira -
dır.500 bin kiloluk kısmının 
muhammen bedeli 17500 
lira ilk teminat 1313 lira -
dır. 580 bin kiloluk kısmı
nın muhammen bedeli 
20300 lira ilk teminat 1523 
liradır. 776 bin kiloluk.kıs
mının muhammen bedeli 
2 7160 liradır. İlk teminatı 
203 7 liradır. İhalesi 18 1-
kinciteşrin 935 perşembe 
günü saat 10 da Tümen Sa
tınalma komisyonunda pa
zarlıkla yapılacaktır. Şart
namesini görmek istiyenler 
Erzincanda Tümen Satın
alma komisyonunda her 
gün görebilirler. ( 426) 
(6915) 8895 

, •• * 
Kayseri Kor kıtaatının 

ekmeklik unu 138500 kilo 
münakasaya konmuştur. 18 
İkinciteşrin 935 cuma gü -
nü saat 16 da kapalı zarfla 
ihalesi yapılacaktır. İlk te
minat 1298 lira 50 kuruş -
tur. Muhammen bedeli 
17312 lira 5 O kuruştur. 
Şartnamesini görmek isti -
yenler her gün komisyonda 
görebilirler. Taliplerin mez 
kur saatten bir saat evvel 
mektuplarını Kayseri de 
Kor Satınalma komisyonu
na müracaatları. ( 427) 
(6916) 8896 

• • • 
Kor ihtiyacı için 5 00 ton 

sert ve 100 ton yumuşak ki 
cem'an 600 ton buğday ka
palı zarfla alınacaktır. İhale
si 26 İkinciteşrin 935 Salı 
günü saat 16,30 dadır. İlk 
pey parası 3983 liradır. Be
her kilosunun muhammen 
fiatı sert buğdayın 8 kuruş 
80 santim yumuşak buğda
yın 9kuruş 1 Osantimdir.Hep 
sinin tutarı 53100 liradır. 
Şartname ve evsaf 1 her gün 
Çorludaki Komisyonda gö
rülebilir. Eksiltmeye gire
ceklerin kanunda yazılı vesi
kalarla beraber teminatları
nı ve teklif mektuplarını 
zarfları açma saatinden bir 
saat evvel komisyona ver
meleri. ( 432) (6990) 

8970 
••• 

Bursa, Mudanya ve Ban-
dırma garnizonları için 4 7 8 
ton arpa satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli beher 
kilosu beş kuruştan· 2 3 9 O O 
liradır. Şartnamesi Satı-

c Dr. HAZ 1 M ---. nalına Komisyonundadır. 
dierrahpaşa hastanesi aabık cil-c:t •e :a:übtniye müteh~HISl. Eksiltme 27 /11/935 Çar-

•taıarayla ln,.iliz aefareti şamba gunu saat 16 
'••ında tramvay cad. No 26 _ da Bursada Tophanede Sa-

8123 tınalma Komisyonu binasın-

da olacaktır. Eksiltme ka- törlüğünden: 
palı zarf usuliledir. Muvak-
kat teminat 1793 liradır. 1 - Kapalı zarf usuliyle 50 X 70 eb'adınôa elektrikle 
Bursanın 388, Mudanyanın işler 2700 kilo ağırlığında matbaa makinesi. 
45 ve Bandırmanın 45 ton- 2 - El ile işler 500 kilo ağırlığında kağıt kesme ma-

kinesi dan ibaret arpası ayn ayrı 
taliplere de ihale edilebilir. 3 - 200 voltluk ceryanla işler Komitatörlü elektrik 
Teklif mektupları 27 /11/ motörü. / 

935 Çarşamba günü saat 15 4 - Basım sathı 30 X40,800 kilo ağırlığında 3 mer-
şe kadar Satınalma Komis- daneli pedal makinesi alınacaktır. 
yonu Başkanlığına verilmiş 5 - Bu dört parça makinenin muhammen bedeli t• 
olacaktır. (436) l6994) 75oo liradır. ~4rıa'mıı•~, 

8971 6 - Muvakkat teminat 563 liradır. ~ .. 

kara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlük binasında ya- ff-"/-Yapı: !s
.ta*n*bulda Hay- 7 - İhale 27-11-935 çarşamba günü saat 15 te An- ~ -f~.~ .. , , ·• .. 

darpaşa hastanesi tamiratı pıiacaktır. Daha fazla tafsilat şartnamede yazılıdır. Pa- L( AR GiB İ 
kapalı zarf usulile eksiltme- rasız verilen şartnameleri almak için idare müdürlüğüne lı:~_r--'-~AZL A.-r-ır-"'} .. 1 
ye konmuştur. Keşif bedeli müracaatları. (3216) (6895) 8910 L! . c: T~ r-"'• ~ 1 
513067li~ 86 ~ru~u~-------------~------------------~ 
Keşif proje ve şartnameleri 
2 5 lira 68 kuruş karşılığın
da vekalet inşaat şubesin
den alınacaktır. İhalesi 2 5-
11-935 pazartesi günü saat 
15 tedir. İlk teminatı 24272 
lira 71 kuruştur. Eksiltme
ye girecekler 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 cü maddele -
rinde istenen belgelerle bir
likte teminat ve teklif mek
tuplarım havi mühürlü zarf
lar ihale saatinden en geç 
bir saat evveline kadar An
karada M. M. Vekaleti Sa
tınalma komisyonuna ver -
sinler. ( 444) (7117) 

• • • 
Evvelce yapılan eksiltme-

sinde istekli çıkmıyan ve 
bir metresine biçilen eder 
51 kuruş olan 120 bin met
re haki renkte iş elbiselik 
bezle bir tanesine biçilen e
der 280 kuruş olan 7000 ila 
10,000 kilim kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Be 
zin ihalesi 2 7-1 1-9 3 5 çar
şamba günü saat 11 de ve 
kilimin ihalesi ayni gün sa
at 15 tedir. Bez şartnamesi
nin 3 O 6 ve kilim şartnamesi 
140 kuruşa M. M. V. Satın
alma komisyonundan veri -
lir. Eksıl tmeye girecekler 
kanunun 2 ve 3 maddelerin
de yazılı belgelerle bez için 
43 1 O ve kilim için 2100 li -
ralık ilk inanç parası mek
tup veya makbuzlarile bir -
likte hazırlattırılan teklif 
mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evvel Ankarada 
M. M. V. Satınalma komis
yonuna vermeleri. 

(446) (7115) 
* * • 

Müstahkem mevki revir has 
taları içinJOOOkilo koyun eti 
ne istekil çıkmadığından 15 
İkinciteşrin 935 cuma gilnü 
saat 14 de bırakılmıştır. 
Tahmin bedeline göre temi
nat akçesi olan 81 liranın 
İstanbul komutanlığı muha 
sebe veznesine yatırılması. 
İsteklilerin 2490 sayılı ka
nuna uygun şerait ve vesaik 
ile birlikte muayyen günde 
ve şartnameyi okumak üze
re de Hadımköydeki As. St. 
Al. Ko. na müracaatları 

(451) (7112) 
••• 

Kor kıtaatı ihtiyacı için 
6 7 2 O kilo lahana, 6 7 2 O kilo 
pırasa ve 3360 kilo ıspanak 
açık eksiltme suretile alına
caktır. Eksiltmesi 2 7 İkinci
teşrin 935 çarşamba · günü 
saat 16 dadır. Her üçünün 
mecmu tutan 90720 kuruş
tur. İlk pey parası lahana -
nın 26, pırasanın 30 ve ıspa
nağın 13 lira 5 muhammen 
bedelleri pırasanın 6 ve la -
hana ile ıspanağın beher ki
losu beş kuruştur. Şartna
meyi ve evsaf ve şeraiti gör
mek istiyenler her gün ek -
siltmeye gireceklerin temi
natlarile birlikte belli gün 

Elbise ve Palto Yaptırılacaktır 
Hayvan Sağlığı Küçük Sıhhiye Memurlar Mek
tebi Satınalma Komisyonundan : 

Mektep talebesi için yaptırılacak 20 takım elbise ile 
19 adet palto açık eksiltmeye konmuştur. Tahmin olu
nan bedeli 701 lira olup muvakkat teminatı 52 lira 57 
kuruştur. Eksiltme 21-11-9 3 5 tarihine rastlayan per
şembe günü saat 14 te Fındıklıda yüksek mektepler mu
hasebeciliğindeki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname ve nümuneler Selimiyede mektepte görülebi -
lir. İsteklilerin 2490 sayılı kanundaki belgelerile beraber 
muayyen gün ve saatte komisyonda bulunmaları. ( 6979) 

Betonarme Köprü Eksiltmesi 

Nafıa f?akanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan İş: Bursa Karacabey yolu

nun 5 7 inci KlM. sinde yapılacak Betonarme köorü in
şaatıdır. 

İnşaatın keşif bedeli 40000 liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia İşleri şeraiti umumiye~i 
D - Tesviyei Türabiye, Şose ve kagir inşaata dair 

fenni şartname. 
E - Betonarme Büyük köprüler hakkında fenni 

şartname, 

F - Keşif hülasa cetveli, 
G - Proje. 
!stiyenler bu şartnameleri ve evrakı 200 kuruş bedel 

mukabilinde Nafia Vekaleti Şoseler Reisliğinden alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 25-11-935 tarihinde Pazartesi gunu 
saat 16 da Ankarada Nafia Vekaletinde Şoseler Reisliği 
Dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3000 lira 

muvakkat teminat vermesi; Bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olması lazımdır. 

1 -Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair ve
sika. 

2 - İsteklilerin yapmiş oldukları işlere ait vesikaları 
ihaleden en az üç gün evvel göstererek Nafia Vekale
tinden alacakları ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede ya
zılt saatten bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği Dai
resine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate ka
c!ar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 3 2 5 4) 
( 6983) 9021 

ve saatten evvel kanunda 
yazılı vesikalarla Çorluda 
St. Al. Ko. na gelmeleri. 

(447) (7116) 

Açık eksiltmeye konan 
4000 kilo benzin için belli o
lan eksiltme gününde istek
li gelmediğinden ihalesi 15 
İkinciteşrin 935 cuma günü 
saat ·16 ya bırakılmıştır. 
Şartnamesi eskisi gibidir. 
Beher kilosunun muham
men fiati 36 kuruştur. Mec
mu tutarı 1440 liradır. Mu
vakkat teminatı 108 liradır. 
İsteklilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün eksilt -
meye iştirak edeceklerin bel 
li gün ve saatte teminatlari
le Çorluda St. Al. Ko. na 

müracaatları.(452) (7113) 
ıt: * * 

8-11-935 te kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılan İzmit ve 
Gebzeye ait inşaat malze
mesine istekli çıkmadığın
dan hazine menfaatine uy
gun olmak üzere bir ay için
de pazarlıkla eksiltmesi ya· 
ı>ılacaktır. İlk eksiltmesi 18 
İkinciteşrin 935 pazartesi 
giinü saat 16 da İzmitte Tü
men binasındakiSt.Al.Ko.da 
yapılacaktır. Tutarı 26000 
liradır. Muvakkat teminatı 
1950 liradır. Şartnamesi 
her gün Ko. da görülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve sa
atinde kanunun istediği bel
gelerle gelmeleri. 

(445) (7114) 

Hayatın neşesi 
Din~ olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
dinçleştirir 

iKTiDARSIZLIGI 
ve 

Bel Gevşekliğini 
giderir, ya,amak ne.şeainı ıade 

1 

eder. Ecunelerde bulunur la· 
tanbulda fiyab 150 kuruş. Taf· 
ıilit için Galata Poıta kutuıu 

1255 
1 

-~~~~~~~~~~· 
8858 

CIOael bir b•• tuvaıet1 
yQae ••klık verir. 

Clbbı briyantini, Bayların saçla
rını sabit ve Bayanl~rın ond Ole 
tuvaletlnl devamlı tutar. Kokuau 
s~et IAtıftlr. Clbbı briyantini, 
tuvalet masalarınızda yer almata 
llyık flk kutularda aatılır. Kutu
l&rır\ bUyUklOğilne ve brlyantlnln 
fevkallde iyi cınalne r&imen flatı 
sayet mutedlldlr. 

• • 
Deniz yolları 1 

iŞLETMESi 
Aceııtelerl: KaraklSy KlSprftb&fJ 

Tet 42362 - Sfrked Milhürdar· 

Nillllıade Han. Tel 22740. llllll 

Trabzon yolu 
KARADENİZ vapuru 12 ikinci 
Te,rin SALI ıünü ıaat 20 d~ ı 
RİZEYE kadar. "7056,, 9119 

Ayvahk yolu 
ANTALYA vapuru 13 İkin

cite4rin ÇARŞAMBA l'ünü ıa 
at 19 da A YV AL GA kadar. 

17094) 

Mersin yolu 
ÇANAKKALE vapuru 14 

lkincıte,rın PERŞEMBE günü 
eaat 11 de PAY AS'a kadar. 

(7095) 

Asliye Mahkemeleri Yenileme Bü
rosundan: lstanbul Evkaf Müdiriyeti 
tarafından Langada Katipkasım ma -
hallesinde sıra o.dalarda ı No. lu ha
nede Bağdasar oğlu Nişan ve hemşi
resi Madam Ağabet aralarında yangın 
dan evvel asliye altıncı hukuk mah
kemesinde görülmekte olan davanın 
yenileme muamelesi sırasında: Muma 
ileyhimunın gösterilen adreslerine yol 
lanan davetiye arkasına mahkeme mü 
ba iri tarafından verilen şerhte ikamet 
ıfilılarının meçhul bulunduğu beyan 
olunması üzerine haklarında 20 gün 
müddetle ilanen tebligat yapılmasına 

ka:-ar, verilmiş bulunduğundan tetki
katın yapılacağı 6-12-935 cuma günü 

saat 10 da büroda hazır bulunmaları 

lüzumu tebliğ makamına kaim olmak 

üzere ilan olunur. (16502) 
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Satmalma 
Komisyonu ilAnları • • • 

• • 
• 
• 

ADAPAZARI 

TURK TİCARET BANKASI 

• 
• Harbiye okulu için 150 
• ton arpa veya yulaf 19-11-
- 935 salı günü saat 15 te To-
• panede Satınalma komisyo

nunda kapalı zarfla alına-
• caktır. Tahmin bedeli arpa-
• nın kilosu 6 kuı:uş,. yulafın 

kilosu 5 buçuk kuruştur. 
• İlk teminatı 6 7 5 liradır . 

Şartname ve nümunesi ko-
• • misyonda görülebilir. İstek 
• • lilerin kanuni vesikalarile i-

• Kuponlu Vadeli Mevduat usulile: • ~::ek~::~~~ :~;~~:,~v -- = (231) (6871) 8817 

• • *** 
' _ Harbiye okulu için 10500 

• • kilo bulgur 19-11-935 salı 
- günü saat 14,30 da Topa -
• • nede Satınalma komisyo-• s • v 1 h t • • nunda açık eksiltme ile alı-1 Z e en sag am ve za me SIZ nacak.tır. Tahmin bedeli be-
• • her kllosu 12 kuruştur. İlk 

bl·r geıı·r temı·n ettı• teminatı 94 b~~uk li~adır . 
• Şartname ve numunesı Ko-
- misyonda görülebilir. İstek • 

• 
• • 
• 1 - Faizinizi her ayın birinci günU Bankanın her 
• hangi bir şubesinden alabilirsiniz. 

• 
• 
• 
• 
• 
• -• 

2 - isterseniz gerek faizinizi, gerek vadesinde 
ana paranızı şubelerimiz Uzerine başkası na
mına masrafsız havale veya çek alabilirsiniz. . . 

3 - ihtiyacınız olursa vadesinden evvel ana parayı 
sizin için çok müsait olan şartlar dahilinde 
Bankanın herhangi bir şubesinden kısmen 
veya tamamen geri alablllrsinlz. 

• !ilerin belli saatte Komisyo-
• na gelmeleri.(230) (6873) == 8818 -• ••• 

Hastaneler için 200 cam 
• ördek, 300 sırlı ördek, 300 

sırlı tükürük hokkası, 
• 200 sır 1 ı k apak 1 ı = t e n c e r e, 3000 çinko 
• maşraba, 2000 sırlı kapaklı 
m süt kabı, 100 sırlı kepçe, 

300 sırlı oturak, 200 sürme 
• oturak, 300 sırlı su kovası, 

100 sırlı gerdel, 200 sırlı 
il güğüm 19-11-935 salı günü 
• saat 14 te Topanede Satın-

alma komisyonunda açık 

'-•1111•nn•11n111111•mı•mı•mı•nn•ım•nnmJmm 

• eksiltme ile alınacaktır. 
- Hepsinin tahmin bedeli 
• 3905 liradır. İlk teminatı 

fPt•1111•nn•mt•111t•tMt•ttff•"- 292 lira 88 kuru.ıtur. Sart -
name ve nümunelerilromis-

,~~~~Fransızca - Türkçe resimli~~~~ 
yonda görülebilir. İstekliler 
belli saatte komisyona gel
meleri. (229) (6875) 

8819 

Bu .. yu·· k lavuzu · · · Harbiye Okulu için 2400 

Y C 1 :~~i ç~~:=~~ğın~~~as~~~ f ~= 
Grand Dictionnaire illustre Français - Turc 935 Perşembe günü saat 

Yazanlar: ISMAIL HAMI DAnlŞMAnD, REŞAT ftUR GUftTEKln, 14,30 da Tophanede Satı-
Dr. ALI SUHA DELILBAf, nURULLAH ATAÇ . nalına Komisyonunda pa-

Fransız dilinde kullanılan \telim elerin hepsini, ıive hususiyetleri le utılahlanru, ilmi tabirleri ve zarlıka alınacaktır. Tahmin 
fransızcaya latince ile diğer dillerden gelmiş bütün sözleri ve bunların türkçe karşılıklarını bedeli 504 liradır. Son temi
toplayan bu eserin birinci cildi (M) harfine, ikinci cildi de (Z} harfine kadar bütün fransızca natı 7 5 lira 60 kuruştur. İs-

kelimeleri ihtiva eder. teklilerin belli saatte Komis-
1440 SAHiFE TUTAn HER iKi CILDDE 2700 RESiM, S0 TABLO YARDIR 1 yona gelmeleri. ( 2 51) 

. Birinci ve ikinci cildin ayn ayn fiyatları dörder liradır. lki cildi 8, taşra için 9 liradır. (7025) 9017 

lstanbul: Kanaat Kitab Evi İstanbul •;e~iz Yollama 
P _______ • _________________________ 90_3_1 Müdürlüğü için 800 kiloma-

2 Adet Elektrik Motörü ~ 
Askeri Fabrikalar lstanbul Satınal- : 

kina yağı 14-11-9 3 5 Per
şembe günü saat 15 de 
Tophanede Satmalma Ko

ı Neon Nedir? 
BU 

EON 

Tealaatını 

ATiE 

Yapn119tar 

"Neon" her renkte aydınlık neşreden bir nevi cam tüp~· 
Gece reklamlarında ve dekorasyonda kullanılır. Devamlı bit 
hat halinde bulunan aydınlığı son derece az elektrik cereyanı 
sarfeder. Asri ve modem bir reklam vasıtası olduğu için Av
rupada pek çok istimal edilmektedir. Boruların her şekle gire• 
bilmesi resimleri reklamları dahi temin eder. Neon tüpleri ile 
r~klam yapan müesseseler reklam hususunda rakipleri hayret· 
te bırakan neticeler elde ederler. Verimli ve sattırıcı reklamın 
ancak Neon tüpleri vasıta sile elde edileceğini bugün bütün rek· 
lam mütehassısları tasdik etmektedirler . 

NEON ASRI REKLAM VASITASI DIR • 

S A T i E' ye danışınız. 
Sah Pazarı, Necati Bey caddesi. Telefon: 44962 - 3 

10 Ton Ham.azı Kibrit 
Askeri Fabrikalar lstanbul Satınal
ma komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 5 5 O) lira olan yukarda yazılı 
on ton hamızı kibrit Sahpazannda Askeri Fabrikalar İs
tanbul Yollamasında toplanan Satınalma Komisyonun• 
ca 19 İkinciteşrin 935 Salı günü saat 14 te açık eksiltın" 
ile ihale edilecektir. Şartnamesi her gün komisyonda g~ 
rülebilir. 

Taliplerin ( 41 ) lira ( 2 5) kuruşluk muvakkat temi .. 
natını Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzunıl 
ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o gün ve 53"' 
atta Komisyonda bulunmaları. ( 6862) 8!!!--

Bu mevsim, kadın kalbini kazanan ipekli, IPEKI Ş oldU 
Sultan Hamamında: 

iPEKiŞ KUMAŞLARt 
Satış Mağazası 

IPEKIŞ'in an son model mamulltına an evvel piyasa· 
mıza çıkarmak suratila da kad1nların takdirini kazandı 

ma komisyonundan: ~ 
eoıe ::1 misyonunda pazarlıkla alı
,.. • nacaktır. Tahmin bedeli be-
·~ i her kilosu 22 kuruştur. Son ---------------------; & teminatı 26 lira 40 kuruş-Tahmin edilen bedeli 800 lira olan 2 adet elektro mo-

tör Sahpazannda Askeri Fabrikalar Yollamasmdaki C 
Satınalma Komisyonu tarafından 19 İkinciteşrin 935 !: 

.g 11 tur. İsteklilerin belli saatte 
• lj Komisyona gelmeleri. 
; .., (248) (7028) 9018 

O s m an l ı Ban kas ı 
TOrk ı_nn ım Şirketi,. Tesis Tırlhl:t1&3 Salı günü saat on altıda açık eksiltme ile ihale edilecek- fft 

tir. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. C 
İsteklilerin (altmış) liralık muvakkat teminatını Be- : 

yoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzunu ve 2490 c 
numaralı kanunun istediği vesaikle o gün ve saatte ko- E 

.: c: ••• 
a O 

ca =o Hastaneler ihtiyacı için 
_,. 11 25 çift lastik çizme 14-11- Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 

misyonda bulunmaları. ( 6864) 8845 

•u1111111111111111 111111nnatn1ın1n -
; Kızllay Cemiyeti --§ Genel Merkezi Ambar Direktörlüğünden: --=: Eıkitehiria Karacqebir kiiylade Kmlaf aabanacla balaaan 

§§ ve "1700,, lira d~teriade olan "3. Fiat, ..," lwliye. .. 2,. Perlea, 

§ "2,, Latil kamyoaile "1" Albi.JOD marka tamlrlaaae otomobiH " = bir pre. tngibı rrek perakende .. ı•rek toptu almak here 
5 açık arttırma yolile satı.. çıkanlmıfbr. Garmek ieteyealeria her 
§ gün ye artbrmaya rirnfek için de 14-11 935 per9embe ,anı pey 
§ akçelerile adı sreçen ambara ıelmeleri illa olunur. 

i ııımııuııamunuımıamınn•ıım .. • ı 
9032 

MUferrlh 
Midevi 

Baraaklara 
Tem izler 

s. 8 935 perşembe günü saat 14 .. TUrklyenln bafhca 9ehlrlerlle 
• " te Topanede Satınalma ko- Parla, Marallya, ftla, Londra ve Manc;eeterd• 't. g misyonunda pazarlıkla ah -
~ = nacaktır. Tahmin bedeli be- Mııır, Kıbrıa, Irak, Iran, Filiatin ve Yunaniıtaıı'da 
.. E her çifti yedi liradır. Son te- ıubeleri 

minatı 26 lira 2s kuruştur. Yugoslavya, Romanya, Suriye ve yuna• 
Şartname ve nümunesi ko- 21 
misyonda görülebilir. İstek- nistanda Filyalleri vardır. 87 

Aç bnnna bir kah.e ka11tı 
alındıkta kabııbj'I defe.ter Yemek
lerden birer saat 10nra alınır .. 

Iilerin belli saatte komis- Her turlO Banka muameleleri yapar;_,.-. 
yonuna gelmeleri. (254) 

(7041) 9052 

Hazımaızlllı, mide ekflllk •iiiiiiiii Dr. t H s A N s A M t iiiiiiii• 
.. yanmalanm riderir. Atızdaki OKSURUK ŞURUBU 
tataasbtı •• kokuyu izale eder. Öksürük ve nefeı darlığı boğma-

9o35 ıa k ··1c ürükl rl · · ----============== ca ve zamı o a e ıçın 

Umumi nefriyat ve yazı itleri mü
dilril: Et.m izzet BENiCE. Gazete· 

pek tesirli ilaçtır. Her eczanede 
ve ecza depolannda bulunur. 

cilik n Matbaacılık T. A. Şirk~tL lı· •·~i!!!!!!!i!!!!!!i!!!i!!!~!!!!!!!!!ii!!!!!i!i!ii!~~-
taııbaJ, Anbra caddeaL 100 8118 

Gireson Jandarma Okulu 
Satınalma Komisyonundan: .. 

Okulun yıllık ihtiyacı olan 210.000 kilo ekmeğin r:) 
pah zarfla eksiltmesi 23-11-935 cumartesi günü saat P" 
da yapılacaktır. isteklilerin muayyen günde okulda ot;9) 
!anacak komisyona teminatlarile müracaatları. ( 7 ğo9ıt 


