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Ekmeğin Yükselişi Sebepsiz .ve Yersiz"'-'-=----=-d~ir 
Akdenizdeki ingiliz Tahşidatı Ekniek fiatlerinin fazla yüks 1-

ın g i ltere - italya Konuşmalar. mesine meydan verilmiyecek! 
Müsait Şekilde inkişaf Ediyor 

.. 

Musolini Libya-Mısır Hududundan iki Fırkayı 
Daha Geri Çekmeyi Kabul Etti 

Vaziyet 
Cephelerde 

l"e luvelki ııün gelen telgraflar, Tig 
Jlii :eP!ae•inde yapılan ltalyan yürü 
tea~ ?~'! Yeni muvasale hatlarının 

;.aıkr;ın durduğunu bildiriyordu. 
Lir;b· ~t dün bu harekôt etrafmda 

1 ırıne zıt haberler gelmiştir: 
ltql - H~befler Makalleye varan 
Ve :an Pıfdarlarinı püskürtmüşler 
etrrı ".. fehri sonuna kadar müdafaa 

2 ewe karar vermişlerdir. 
la :- Aamaradan gelen bir telgra 
~ ~or! ltalyan kuvvetleri bu saba
CeL10ıır~ yürüyüşlerine devam ede-

" erdır 
3 -R· d•v• • b lir . . omanın ver ıgı resmı te -

d 1•e, ıleri karakolların, yürüyüşe 
e9arra ettiklerini bildirmektedir. 

tel"," telgralları ancak ıu suretle M •tmek kabildir: 
.._,, a~alleye varan ve püslıürtülen 
4

11 
er er; ltalyanların muntazam 

.,.:~etl!ri deiil, belki geri ile mu -l.r;. aYI kaybeden Eritreli asker -
ır. 

'4111 ~!t,'#irJe hakiki yürüyÜ.f bu sa 
~.- AHW~-U. 

Akdenizde 
Af Uaaol 0 • "l J • • •·ı· . ını ı e ngılterenın Roma 

"" ırı E · de,.,· ne Drummond arasında Alı-
•ö~z meaelesi etrafında yapılan 
fQf ~"'47le!" müsait bir ıekilde inki -
~~ e rtaıffır. 

ltir·:~ ltalyanlarLibya hududundan 
l,.,flİl~men asker daha çekerlerse, 
#ıJaa ızler, Akdenizden sade iki saf
ltlo,.,'/ kr_uvazörünü değil, ayni za
lo,., a bır kuvazörle bir torpito fi
.S0,., ~ul da geri çağırabileceklerdir. 
~it le flraflardan çıkan neticeye 
~~~raa fimdilik ihtilôllı mesele, 
ii ,.,0~ tarafın Önce hareket edece -

a. "ta.,ıdır. 
""Cla• l" • I de,., 1,. 

0 ını, ngiltere, Akdeniz -
fQkeli ~kaç harp kruvazörü çektiği 
lırJta r e Trablus hududundan iki 
~o.od;; daha çekerek, bu suretle 
1ttitt· askeri geri almayı kabul et
to.o~ Şimdiki halde Libya'da 
li~•r b ltalyan askeri vardır. lngi.._,,•r· ~!lun Mısır hududundaki 
'•dir/n uç misli olduğunu aöylemek 

r e~. 
· •rrıı,., ed"ld..... ·· / ·1· l S'tai il ı ıgıne gore ngı ız e -

ltlelere, Muuolini ar~sındaki görüı
lQıı,.,1~ t"lnız Habef - ltalyan ihti
)la,. et .0tanlması etrafında cere -
~i~e zı•f, lngili:r. filosunun, Akde
ile it ulunması yalnız bu vesile 
ili~ ';;:11fulmuftur. Yoksa, Akde -
bir 1l'l uuazenesi meaeleai aynca 
fır. •uzu olarak ele alınmamı§ -

c ~en evrede 
~,;;evrede zecri tedbirlere dair 
61,. Q,.,11'11uallak meseleler üzerinde 

r fi1· ';;"'a. elde edilmiftir. 
ltli;,.d 

1 0mıte yasak liateaine kö
•trrıif:." f•kan maddeleri de ilave 
•lı.e,,..,:;: Bu mesele son derece 
l~,.cfa k':•1.~idir. Çünki, son zaman
~ı,.,ı.,. murden istihsal edilen ben-
,.. OC'l 
'"ele 4 Üı<t arda ve yeraltı gemile-

l"ol ııL u anılmaktadır. Zaten pet-
6 "'""• .. d il •ur 

1 
1 ıçın e bulunan ltalya 

d et L• -h· . e,. "'ala n mu ım bır madde-
ll!'dalti "''".olacak, Doğu Afrika
ailı ve f°' ınfaatında kullandığı 
it 2ecri atranı da bulamıyacaktcr. 

'"da tedbirlerin tatbikine ya • 
lıq ela baılanacağından bütün ltal
'>IQlla,!'e"..li m~lı kullanmak ve bıı 
~Qp"1al, ~z.erınde azami tasarruf 

Q bafl ıçın fiddetli bir propagan
~"1la,. arraıf ve hatta yeni bazı ni • 
L· lo1ta ve kanunlar konulmuftur. 
ır ita ntalarda her gün herkese 

dq P et )'e ... · ·ı k • ,., 1'11alt meg-ı verı ece tır. Bun 
Qa4er;,., .;.a~ Doğu Afrikasındaki 
4•cee1. e~ ttıyacına kafi celecek de-

0 ..... ,.., haa":rrul etmek ve bunları 
ltae4tr,. e alınde cepheye gönder -..... ~. 
=~l~~ !'4: Petrolde yapdacak ta
--ur.'ftır ısuı de aa.slı kararlar 

• 

iıtiyen Mussolini, 
lngilterenin 

Londra, 6 (A.A.) - Haber veril
diğine göre Mussolini ile Sir Eric 
Drummond, Akdenizde bugünkü ger
ginliği gidermek için ne gibi tedbir
ler almak gerektiğini görüşmüşlerdir. 
lyi haber alan çevenler, İtalyan bası
nının lngiltereye karşı hücumlarının 
sonu gelmedikçe, lngilterenin Akde
nizdeki gemilerini azaltmağa yanaş -
mıvacaiını hatırlatıyorlar. Yine bu 
~evenkı6& cöy'9ndiiine ba1'ı1ırsa, !tal 
ya bu dilekleri kabul ettiği takdirde, 
lngiltere Akdenizden yalnız Hood ve 
Renown saffı harp kruvazörlerini de
ğil, fakat ayni zamanda bir kruvazör 

tavas.rut eclen Laval, uysalla§an 
Roma sefiri 

ve torpido filosunu da geri çağırabile
cektir. 

Mussolini'nin şimdiki müzaket"e 
çerçevesini seniıletımek ve Akdenizde 
ki kuvvetlerin muvazenesi meselsini 
incelemek niyetinde olduğuna dair 
burada biırtakım ş.ayialar dolatmıştrr. 
Bu münasebetle resmi çevenler, hu -
gün mevzuu bahsolan tek meselenin 
J.l:.b.\i.standa barıtın iadesi olduğunu 1 
söylemektedirle!-. Bu çevenlere gore, 
lngiliz - ltalyan eksperleri arasınd'l 
bugün açdac:M olan müzakereler, an
cak deniz konferansının hazırlanması-
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italyan Piştarları Makal-
leden Geri Püskürtüldü 

iki ita/yan Uçağı 
lnmeee Mecbur 

Yere 
Edildi 

Muvasalayı temin 

Adisababa, 6 (A.A.) - Reuter'in 
hususi muhabiri bildiriyor: Resmi 
kaynaktan bildirildiğine göre, hücum 
eden Habeş kuv-Yetleri dün akşam 
İtalyan pişdarlannı Makalledcn kov
muşlardır. 

ltalyanlan Mahalleden 
nasıl püalıürttüler? 

Adisababa, 6 (A.A.) - Makalle -
den püskürtülen Italyan kıt'ası Adig 
rat istikametinden gelerek akşama 
doğru Makalleye girmişti. Habeş kuv 
vetlerinin taarruzu gece yapılmıştır. 
Her iki fırkanın zararı, önemsizdir. 
Söylendiğine göro, Habeşler, Adisaba 
baya telefon ederek Makalle şehrini 
tuttuklarını bildirmişlerdir. 

Habefler dayanacaklar 
Adisababa, 6 (A.A.) - Reuter A-

=n--.---w~ 

Habefi•tandaki muharebeler ve ai
ycual durum laalılıınJalıi en aon ha
berler "Son Dolıilıa,, M1yfamızdtulır ........... ....,......., 

-

eden ltalyanlar 

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Habeş kuvvetlerinin her ne bahasına 
o~urs~ olsun Makalleyi terketmemek 
nıyetınde olduklarım haber aldım. 

llerleyiı bu sabah baflıyor 
Asmara, 6 (A.A.) - Reuter Aia::l

sı bildiriyor: Burada söylendiğine gö 
re, İtalyan kuvvetleri yarın sabaha 
doğru ilerleyişlerine devam edecekler 
dir. 

Habefler Mahalleyi 
tahliye mi ettiler? 

Asmara, 6 (A.A.) - Tigre cephe
sindeki Havas muhabiri bildiriyor: 

Birinci kolordu yarın Makalleye 
doğru ileri hareketine devam edecek
tir. Keşif yapmak üzere hareket etmiş 
olan kollarla İtalyan uçmanlar:nın te
yit ettiklerine göre, düşman kuvvet
leri bölgeyi tahliye etmişlerdir. 

Italyanlar mukavemet görmeksizin 
Makalleyi işgal edeceklerini tahmİ::l 
etmektedirler. 

[Arkau 9 uncuda] 

Tarım Bakanına Göre Yükseliş Yersizdir. 
Buğday Sıkıntısı Yok, ihtikar Vardır 

Zecri Tedbirler 
Bakanlar 
Kurulunda 

Ankara, 6 (Tan'ın hususi tel
grafı) - Bakanlar Heyeti bu ak
şam bir toplantı yapmııtır. Bu top. 
lanhda Dıı Bakanlık tarafından 
hazırlanan ve ltalyaya kartı zecri 
tedbirlerin tarafımızdan taadiki 
için hükumete salahiyet veren ka
nun layihası üzerinde görüımeler 
olmuı ve layihanın yarın sabah 
Kamulaya verilmesi kararlaımıt -
hr. 

Bu mak&atla Kamutay Dııitler 
encümeni de yarın aaat 11 de 
toplanmıya davet edilmiıtir. En -
cümenin bu toplanhaında Dıt Ba
kan Tevfik Rüıtü Araaın izahatı 
dinlenecek ve hükUnıetin gönde -
receği kanun layihası incelenerek 
Genel He.yele aevkolunacaklır. 

Layihanın Genel Heyetin cuma 
günkü toplanbaında mütacaliyet 
kararı verilerek göriifülmesi kuv
vetle muhtemeldir. 

Filyos-lrmak 
Demiryolu 

Zonguldak, 6 (A.A.) - 12 Sonteş
rin salı günü Filyos - Irmak hattı Ba
yındırlık Bakanı Ali Çetinkaya tara
fından törenle işletmeye açılacaktıı. 
Pazartesi akşamı Ankaradan 250 ki
şilik iki tren kalkacaktır. Ilbayla bir
likte bir heyet misafirlerin hazırlıkla
rına hararetle devam ediyor. Zongul
daklılar çok sevinçlidirler. 

Ekonomi 
Sayfası 

Cumartesiden itibaren bü_. 
tün yurt tecimenlerini en· 
düstri, finans ve tarım a· 
damlarını çok yakından a
lakadar eden bir sayfa neş· 
retmeğe başlıyoruz. 

Bu Sayfada: 

MEMLEKET MAHSULLERiNiN 
DURUMLARINI, SATIŞLARl
NI VE GÜNÜ GÜNÜNE Pl
y ASALARINI, 

YURDDAKI BAŞLICA EKONO
MiK VE FiNANSAL MES'E
LELERIN TAHLiLLERiNi; 

ARSIULUSAL TECiM, ENDÜSTRi 
YE FiNANS HAREKETLE
RiN/; 

MUHELIF DEVLETLERiN EKO
NOMiK POLJTIKALARINI 
VE BUNLARIN BiZiM VAZl
YETIMIZLE ALA.KALARINI, 

Ve 
Bütün bu ekonomik, fi. 

nansal hareketler etrafında 
istatistik tahlillerini, gra· 
fiklerini bulacaksınız! 

Fırınlarda ekmek bulmak için 
Ankara, 6 A.A. - Ekmek fiatla

rinin son günlerde mütemadiyen 
yükselmesi ve daha da yükıeleceği 
hakkında bazı gazetelerde çıkan 
yazılar üzerine dütüncelerini aordu 
ğumuz Ziraat Bakanı Muhlis Erk· 
men ajansımıza ıu beyanatta bu • 
lunmuıtur: 

Ekmek fiaderinin yükselmesi
ni aebepsiz ve yersiz buluyorum. 
Memleketteki buğday ürünü tah -
minlerimize göre, ihtiyacı karşılı
yacak derecededir. Piyasaya az 
buiday 1relmeai bufday azlığından 
deiil fiatın daha yükseleceği üıni 
diyle elde tutulmasından ve saklan
masmdanchr. 

Ziraat Ba:nbsı depoların da to
humluk ayrıldıktan ve dağıtıldık -
tan sonra mühim miktarda buğday 
vardır. Bunlar ihtiyacı karıılamak 
üzere piyasaya arzolunacaktır. Şu
nu da ilave edeyim ki, ihtikar ile 
uğrapnak İçin ihtiyaç hasıl olursa 
hariçten buğday dahi sokulacak • 
tır. Herhalde ekmeğin daha fazla 

[Arkası 3 üncüde] 

Sovyet 

ditlinım cıroınan lıallı 

Tarım Bakanı Muhlis Erkmen 

inkılabı 
Dost Sovyet Rusya Bugün Ruru

l u şunun 
18 inci Yıldönümünü Kutluluuor 

Stalin Kı~l orduyu selômlıyor 

Bugün, dost Sovyet Rusya inkıla- , vetle ifade ediyorlar. Sovyet inkı12br 
bınm 18 inci yıldönümüdür. Bu mü- ayni zamanda sulh dünvasınrn da tc: 
nasebetle bugün bütün Rusyada mu- mel direklerinde:ı biridi~. 
azza~ ~eza?.üra.t ~e bayr~m ~~~~la~.ak Türk - Sovyet dostluğu, uzun yıl
ve buyuk gun layık oldugu buyukluk· !arın karşılıklı itimat ve sev,,.isine da
le kutlulanacaktır. 18 yıl içinde dost yanan dünyanın en kuvveti~ ve sar _ 
memlekette yeni rejimin vücude getir sılmaz dostluğu olmuştur. Türkiye ile 
diği sayısız e~e~le.rin biz Türkler Sovyetler arasında ilk gündenbcri ku
hayranhkla ~ahıdıyız. Çarlık ~u-~ya - r~lan dostluğa, garp devletleri önce 
nın asırlarca yapamadıgı ve butun re ~upheli gözlerle bakıvorlardı. Fakat 
fahı sadece bir sın!fa h~s:ettiği bu Türkiye dünyaya göstermiştir ki Sov 
memlekette, on sekı~. ~1 ıçınde S_?v- yet meleketlerindeki rejim farkı ile, 
yetler h~r sah_ada buyuk terakkılcr bu büyük de,·letle dostluk telif edilir 
elde etmışlerdır. Sovyet Rusyayı sık bir durumdadır. 
sık ziya~et. edenleri~~.ıo:, döndükleri Kuvvetli Türk - Sovyet dostluğun 
zaman, ıntıbalannı bızım okudı.kları- dan sonradır ki ilk zamanlar. Mosko-
m.ızdan ve bildiklerimizden daha kuv- '[Arkası 3 üncüde) 
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Dl1,SlJNDlJKCI; 
Hayat karııamda mektep 

ve kitap 
Sultan Hamidin «mektepler 

olmasa maarifi ıslah ederdim.» 
diyen Maarif Nazırı Haşim Pa
şanın tamamile aksine olarak, 
yeni Kültür Bakam, adeta bütiln 
Maarif Vekaletini temsil eden 
eski Talim ve Terbiye Heyeti 
azalarının hizmetlerine nihayet 
vermek surctile, zımnen §Öyle 
söylemiş oldu: «Maarif olmasa 
mektepleri ıslah ederdim.» En 
doğrusu bu. 
Haşim Paşanın vecizesinden 

yeni yeni hikmetler çıkarmak 
mümkündür: «Maarif ve mek
tepler olmasa kültürü ıslah 
ederdim.» , «Kültür olmasa ma
arifi ve mektepleri ıslah eder
dim.» , «Islah derdi olmasa ma
arife ve metkeplere kültür so
ikardım.» ilah... Fakat bu hilc
emtlerin en parlağını Devlet 
Matbaası buldu ve Kültiir Ba
kanlığına sundu: «Kitaplar ol
masa meıktepleri ıslah ederdim.» 

Kültür Bakanlığı bu teze ce
vap verinceye kadar Devlet 
Matbaası mektepleri kitapsız 
bırakıyor. Münasiptir. Yeni ter
biye esasen kitabın mektepteki 
eski rolünü değiıtirmeğe çalı
şır: Tatfükat ön planda geliyor. 
çocuğun şahsiyetini arayan ve o 
nun gözleri önüne hayatı kitap 
gibi açan tatibikat. Ancak bu tat
bikat ta her tatbikat gibi izahı
nı kitapta bulur. Kitap hani, 
iki tap nerede? 

E artık bu kadarını da Dev
let Matbaası dütUnmeğe mec
ibur değildir. Esasen vecizesinde 
de böyle bir şey vadetmemiştir: 
Kitaplar olmasa metkepleri ıs
laıh edebileceğini söyleyen Dev
let Matbaası daha büyük bir ha
lkikate i§aret buyunıyor. Şöyle 
iki, eskiden metkeplerde kitap 
okunur, diploma aldıktan sonra 
hayatta tatbikat yapılırdı; şim
di ise mektepte yalnız tatbikat 
yapılacak ve diploma alındıktan 
&0nra kitap okunKak. 

Talebe buna dünden razıdır. 
Kültür Bakanlığı bu önemli me
seleyi inceleye dursun, Devlet 
Matbaası mekteplerde yeni pe
dagojik tezini tatbik ettiriyor. 
Diyeceksiniz ki ya talebe dipler 
masını aldıktan sonra da kitap 
okumak istemezse?. 

Bunu Devlet Matbaası dü
şünmeğe hiç mecbur değildir. 
Kitabın hem mektepte, hem de 
hayatta lüzumsuzluğunu ispat 
edecek olan bu yeni vaziyet kar
şısında vecizenin taallftk nisbeti 
genişleyecek demektir: «Kitap
lar olmasa kainatı ıslah eder
dim!» 

Peyami SAFA 

Fakir talebeye kitap 
Eu yıl fakir ilkokul talebelerine ki

tap ve diğer ders levazımı alınacaktır. 
Bunun için il bütçesinde ayrılan tah
ıiaat 2000 lira kadardır. Çocukların 
eksikleri tamamlanmak Uzere mmta
ka maarif memurlarına 150 ıer lira 
ıönderllmiıtir. Kabil otura bu para 
ile fakir orta okul talebelerine de yar 
dım edilecektir. 

No. 82 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 
Otomobile bindikleri Hman 

Tahıin Bey aaatin• baktı ve elini 
baınıa vurdu ı 

- Emmen, as daha unutuyor
dum, benim Tolıatliyanda lhtana 
rendeviim var. Vahıt ilerlemiı. Ben 
aaat bet var tanıyor idim. Altıyı 
geçiyor. Ben inip gideyim. Ali seni 
biraz cezdirsin Cemilem, olmaz 
mı? 

Yabuz kalmayı tercih eden Ce • 
mile: 

- Peki canım, dedi. 
Tahıin Beye ilk defa olarak "Ca· 

nım'' diye hitap ediyordu. O ıittik
ten sonra otomobilde yalnıs kalan 
Cemile, toföriin: "Nereye emre
dersiniz?" sualini duJ1Dıyacak de· 
recede koyu bir dalımlık içinde, 
kendi kendine, Tahsin Beye neden 
bu sösü aöylediğini d\ifüniiyordu. 

Şoför ıualini tekrarlıyarak ilave 

etti: . 1. "d 
- lıteneniz yine çıft ıie ıı e-

lim 
Zaten yalnız kalmalı bira• ela 

~li ile konuflD&k için iıtiyen C.. 

Başöjretmenlerin 
Bef ayhk makam 
Tahsisatı bulundu 
Bahçekapıdaki Sanasaryan hanının 

belediyeye mi, yokaa Ermeni Patrik
hanesine mi ait olduğu hakkındaki iki 
yıldanberi süren dava Ankara Temyiz 
mahkemesi birinci hukuk dairesinde 
belediye lehine sonuçlanmı§tır. Mah· 
keme kararile bu bUyük hanın bele
diyeye geçmesi yeni bir varidat mem
baı temin etmi§tir. Han yarım milyon 
lira kıymetindedir. Mahkemeden ilam 
gelince, belediye, hanın tapusunu ve 
katibiadil elinde bulunan birikmiş 
50,000 lirayı alacaktır. Hanı belediye 
emlak şubesi idare edecek ve yine ki
raya verilecektir. Hanın elli bin lira 
birikmiş parasile uzun zamandanbcri 
birçok şikayetlere yol açan başöğret
menlerin beş aylık makam tahsisatla
rı verilecektir. Belediye tarafından sa 
tın alınıp ta paraıı verilemiyen Samat 
yadaki jandarma mektebinin borcu 
da bu para ile ödenecektir. 

Milli Türk Talebe Birliği 
kongreıi toplanıyor 

Millt TUrk Talebe Birlifi ayın 10 
unda aut 1 l de Iıtanbul Halkevinde 
yıllık kongreıfni yapacaktır. Koncre
de bir yıllık itler görUtUlecek, yeni 
idare heyeti ıeçilecektir. Birlitin sa
fınıı ıudur: 

Millt Tilrk Talebe Birliii Genel 
Y aııcılılından: 

Bir lif imiz, yıllık konıreaini ı O ikin 
citetrin pazar ctınU saat 14 te Iatan
bul Halkevi aalonunda yapacaktır. 
BUtUn üyelerimizin ıelmeai ehemmi
yetle bildirilir. 

Meyve Enstıtasa 
Amele pansiyonu 

llbayhk tarafından Büyükderede 
kurulan Meyve EnstitUsü amele pan
siyonu yarın öğleden ıonra açılacak
tır. Buraya 40 köylü amele almmıttır. 
Bunlar bir yıl ders ıöreceklerdir. 
Ayrıca daimi olarak 10 amele ahn
mııtır. Enstitüde her yıl 40 köylüye 
fenni meyve yetittirmek ve ambalaj 
usulleri öğretilecektir. Ame-lelerin 
yatmaları ve yemeleri için cündelik
ten bir kısmı kesilecek, artan kısmı 
da o amele enıtitilyü bitirince ıerma
ye olarak kendiıine verilecektir. 

Kömür depolarının kaldı· 
rrlmaması isteniyor 

Istanbul Liman ve Rıhtım idaresi, 
mahkemece Kuruçeımeden kaldırılma 
ama karar verilen kömür depoları için 
bir proje hazırlamıı ve Ekonomi Ba
kanlı&ına göndermiştir. Liman ve 
Rrhtım idaresi bu iti üzerine alarak 
ıslah etmek istiyor. Liman idaresi de
polar için Kuruçef1Deyi en münaıio 
yer olarak bulmakta ve depoların bı.i
rada kalma.mı teklif etmektedir. An
cak kömür tozlarının bu civarda otu
ranlara zarar vermemesi için, mazbut 
binalar yaptırılarak, kömürlerin bu 
depolarda saklanması ileri •ürülmek
tedir. Ekonomi Balcanlıiı, bu teklifi 
tetkik etmektedir. 

Gümrüklerde Yeni kadro 
GUmrUk ve inhisarlar Bakanlığının 

yeni tetkilit kanununa göre hazırla
mış olduğu başdirektörlük kadrosu 
ciUn lstanbula bildirilmiştir. Bo kad
ıoda mühim değişiklikler yoktur. 20 
liradan az maaşlı birkaç memur bıra
kılmıı, bilhaaaa muayene memurları 
çolalttlmııtır. Difer küçük memur -
lar, ııra ile batka yerlerıe nalcledile -
ceklerdir. 

mile rası oldu. Faka bu ıefer, 
içinde, ona fasla ril• vermemek 
hiaai vardı. Yolda toföriin bazı su
allerine kıta cevaplar venrek faz
la rahatsız edilmemek iatediğini 
hi ... ttirdi ve diifinm•I• baıladı. 
Acaba Şahindenin kalbi kırıldı mı? 
Yok, 7ok, abla111UD hiç pu tutmı-
7an a:rnalar ıibi temis bir J'Üreii 
vardı. Her saman darıınlrtı birkaç 
dakikadan fasla aürmea, hele gön
lü alnunca inaanı eakiainden fazla 
MYvcli. Fakat ne de olta Cemile 
ona Jiinti parçalarurcauna acı-
7onlu. Tekrar "len çok deli te· 
yİln, aahi" dl7e d6f6ndü. Fakat o 
manzarayı ıördükten aonra 9üphe 
etmeğe hakkı yok muydu? Han 
- bak yine içine kurt giriyor! -
Tahıin Beyin onu iyi niyetle ku· 
cakladıiı ne malUın? 

Bunu düıünürken, Selimin haya
li tatlı bir duyıu halinde onun mu
hakemelerine kan,ıyordu. "Ce
vap... Cevapta ne yazayma ?" diye 
dütündü Garip tefi .• Hep Tahsin 
Beyin Şahindeyi kucaklayııı haya
lile Selim yanyana ıörinün öntlne 
l'•liyordu. Neden biri ötekini ha. 
tırlatıyor? Sonra, içinde ber za. 
mandan siyade Selimi ıönnek ar
:ırusu vardı. Selimi ıörmek, tadece 
ıönnek, o kadar, ıöımek ... Ve ka
bil.. elini tutmak... Sonra onun 
tarafmdan kucaklandıtmı düıüne
rek derin bir leaaet ürperiıi içinde 

~·..,_ __ ..._ ____ .........._..., _____ . ____ _ Ne Dersiniz? 
YEN i PARALAR ... 

E•t•tilı yÖnünden maale .. ı iti~ 
te muvallak olmamıı olan pmüı 
liralardan •onra pi~ya çılıanl· 
mıf olan 50 ve 25 kuruılulılar ba
ait, Pa-l H ıirintlir. Bumlan •11-
oel de •azetelerin yaJriı wibi 
)'Ü• lıurutlulılann muoallalıt ola • 
mayııına multabil yeni gümüı pa
raların güzel oluıu güzelliğe ehem 
miyet verenleri memnun etmiıtir. 

Gerçi bir paranın ilk hizmeti, 
alıı veriıi temin etmekten ibaret
tir. Bu %aVİyeden bakınca onun 
güzel veya çirkin oluıunun ehem
miyeti yok gibi görünür. Lakin 
bütün bu iılerde unutulmamak ge• 

Para cezaımdan dolayı hap
sedilenlere elanek 

verilmiyecek 
Ceza evleri ve mahkeme binaları in

~ası karşılığı olarak mahkumlara ödet 
tirilecek yiyecek bedelleri hakkında 
TUı:e Bakanlıfından Genel Savaman
hğa bir bildirim gelmiştir. Buna göre, 
borçlarından ötürü tahsil' emval ka
n ununa göre hapıen tazyiklerine ka
rar verilen mahkumlara cezaevleri di
rektörlüklerince ekmek verilmemesi 
icap etmektedir. Bu hUkilm, para ce
zasından çevrilme mahkumiyetlere 
mUnhurrdır. 

Rıhtım olmıyan yerlerden 
alman para 

Bazı tüccarlar, Deniz Tica~t Di
rektörlüğüne müracaat ederek İstan
bul liman ve rıhtım idaresinin, rıhtım
sız yerlere çıkarılan e!yalardan da re
tim aldığını bildirmi§lerıdir. Evvelce 
ıirket zamanındaki mukavelede, rıh
tımsız yerlerden de resim alınacağı 
hakkında bir madde vardı. Bu madde 
timdi de muteberdir. Fakat, rıhtım ta
rifesinin değittirilmesl içın bazı in
celemeler yapılmaktadır. 

Yeni mektep binaları 
yaptınlacak 

Yeniden birçok ilkmektepler açıl
maıı dolayııile mevcut binalar kifi 
gelmcmelrtedlr. Son yedi sene l$hıde 
Iatanbulda 200 yeni ilkmektep binası 
inta edilmiıtir. OnümUı:deki ders yı
lına yetiştirilmek üzere, yeniden bir 
kaç ilkokul binası yaptırılacaktır. 

Yerli koklar çok rağbet 
&örüyor 

Zonguldaktaki Sömikok fabrikası
nın 24,5 liraya piyasaya çıkardığı yer
li antraait kömürleri perakendeciler 
tarafından eve teslim şartile tonu 26 
hradan satılıyor. Bu kömür çok rağ
bet görmektedir. Bir kısım ıuhane
ler, ellerinde kok ıtoku kılmadığını 
ileri ıürerek toptan ıatrtlarını dur
durduklarından perakende ıatıcııar 
ttllta dilşmil9lerdir. Kömürcüler c~ 
miyt'ti belediyeye baıvurarak bu va
ziyetin düzeltilmesini istemeğe karar 
vermişlerdir. 

Kadıköy tramvay hatları 
çift olacak 

Kadıköy ve Uskildar tramvayları 
sosyetesi, yeniden yapılması kararla
şan hatları tamamladıktan sonra, ev
velce tek olarak yapılmıt olan hatlarm 
~ifte çevrilmesine ba§lamıştır. Biltün 
hatlar çift olunca, seyrüsefer daha 
çabuk yapılacaktır. 

l'Özlerini yumuyordu. 
Selimi görmek .•• 
Derin bir nefes aldı. Acaba tim

di yengesinin evine otomobille ıi
dip onu alaa? .• Y ensninin Beyaz
zıtta, Sof anaiada oturduiunu ve 
lıminin Halime olduiunu biliyor· 
du. Fakat birdenbire Selimin mek
tubunda yasdıimı batırladu "Eier 
aen hala eski Cemile isen •. .'' Yü
ailnü bunıtturdu. Böyle otomobil· 

rele olan bir noleta da •••rlerimi
;cin, •evkimi:z hakkında lena ıeha
dette bulunmomaıdır. .Pul, ban
drol, etiket, tütün pal.eti, hatta 
lciiıt baılılılan, renni daire leu
laaları, hele paranın her ele .. ~. 
tiltçe yapaeafı teari düfiinünce 
bu yeni lira ak•amını görüp mem
nun olmamak kabil delildir. 

Umuyoruz ki; 100 kunıılulılan 
ela bu güul kalıp üarinden ba
aarlar Ja cümhuriyet paralarının 
6Üzel ••mi tamam olur. 

Bq höyle düıiinüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

Fabrikatörler 
İş Kanununa 
itiraz Ediyorlar 
Iatanbul Endüıtri Birliği fabrika

tHrlerin it kanunu hakkındaki dilekle
rini toplamıf, bir rapor halinde baa
tırarak birer nUıhaaını Kamutay Uye-
lerine ıöndef'n\ittir. Raporda, it ka
nunundaki ceza hükümlerinin çok 
afır olduiu ve fabrikatörlerin baıit 
ı.ebeplerle hapıedilemiyeceii bildiril
mekte ve akıi takdirde tutulan fabri
kaların kapanacağı, iıçilerinin çabı
rnaktan kalacafı ilive edilmektedir. 
Raporun iıçilere temas eden fıkraıın
da deniyor ki: 

cFabrika, ıipariılerin durmaaı, ma
kineıinin arızaya uğramaaı, iptidai 
maddenin bulunmaması gibi ahvalde 
muvakkaten faaliyetini tatil veya tah
cHt edebi:1melidir. Böyle vaziyette ih
bc.ra mecbur olmadan amelenin bir 
kıamının hizmet akdini talik etmek 
eal&hiyetini haiz olması lazımdır. Bun 
dan dolayı tazminat istenmemelidir. 
Bir akitle bir fabrikaya ballı otan iş
çiler sebepsiz ve habersiz baska bir 
müesseseye gitmemelidir. Bunları bi
lerek kabul eden müesseselerden 100 
liraya kadar ağır ceza alınmalıdır. 

Böylece san'at esrarını kaçıranlar da 
avrıc:a tazminata mahktlm edilmelidir. 
Haftada ı41 'an meaat '8zdrr. n:aıı.-
mn beş gününde her gün dokuz saat 
çalışılması, cumartesi günleri mesai 
saati on üçe kadar beş saat olmalı
dır. Bu suretle mesai mUddeti SO saa
te çıkarılmalıdır. Kadınların Ekonomi 
Bakanlıiının müuade verecej;{i fabri
kalara t.tece islerine kabul edilmeleri
ne imkan bırakılmalıdır. ,. 

Ayaıofya mozayiklerinin çı· 
karılmaıına devam ediliyor 

Ayasofya camiindeki moı:ayikleri 
meydana çıkaran Amerikalı Profe~ôr 
Vitimur ıelmiştir. Mozayiklerin çı
karılmasına devam edilmektedir. Mih
rabın lSnünde yapılan arastırmada 
Isanın mozayikle yapl'lmıf bir reami 
meydana çıkarılmıştır. Bu resmin ya
nında da Bizans imparatorlarının 
muhtelif resimleri bulunmaktadır. 

Düdük ötmüyor 
Galatadaki ıiı düdüğU normal bir 

§ekilde itleyemediğinden düdillü ge
tiren müteahhit ile belediye anımda 
bir ihtlllf çıkmııtı. Müteahhit iki de
fa düdütil öttUrmeti tecrilbc etmiııe 
de muvaffak olamanuı ve UçUncU bir 
tecrübeye daha batlamıttır. Belediye 
ile müteahhit arıvndaki ihtilaf ta 
mahkemededir. 

lerle, parlak tovaletlerle onu an• 
yan Cemilenin biç te Karacümriik
teki mavi dallı jorjet esvaplı kısa 
benzemediğini Selim bir kere daha 
ıörecekti. "Hayır! diye dütündü, 
telıraf çekerim.'' 

Zaten otomobil Maslak yolunda 
çılıın bir hızla gidiyordu. Çiftlife 
ıeldiler. Yolda Cemileden aamimi 
bir muamele gönniyen Şoför Ali, 
kapıda duruyor. İçeriye onunla be-

KUÇUK HABERLER 
e Türk armatörleri, iki ıilep utın 

almak için teşebbüslere girişmişlerdir. 
Yeni şileplerin biri lnıiltere, di2eri 
Fransadan alınacaktır. Deniz nizam
namesindeki yaş kaydı dolayısile, alın 
ması düşünülen şileplerin mühim bir 
kısmı timdilik kalacaktır. 

e Univer1ite bahçesinde yapılmak
ta olan rasathanenin kubbesine ait 
malzeme Avrupadan şehrimize ıeti -
rilmiştir. Rasathanenin diğer noksan
ları da yakında tamamlanacaktır. 

e Norveç filosoflarından Dr. Lud
vig Oılodan ıehrimize gelmiıtir. Nor 
veçli filozof Univerıitede tetkikat ya
pacaktır. laveç ilim adamlarından pro 
feıör Andres Yohanberg de ıehrimi
ze ielmiştir. 

Villyet baytar direktörlüğünce, ka 
zalarda eneme işlerine devam edil
mektedir. Rumeli yakaaında çalıpn 
Zootekni baytarlanndan Nuri Sarı
yer, Beyoflu, Fatih kan ve köylerin
deki damızlığa elverişli olmayan hay
vanları burdurmuı. ve köylerin boğa
ya olan ihtiyacını tesbit etmiştir. Hü
kQmetin köylillere vermiı oldutu bo
ğaların da sıhhi vaziyeti tehtkik e
dilmektedir. incelemeler yapan bay -
tarlar, Baytar direktörlüiUne birer 
rapor vereceklerdir. 

e btanbulda ataçlanmaıı cerekli 
olan yerlerin bir baritaıı yapılmakta· 
dır. Harita bittikten ıonra ataçlanma 
itine batlanacaktır. 

• Erenköy nnatoryomunda baıla
nan 36 yataklı yeni paviyonun birinci 
katı ikmal edilmiıtir. lnpat kıt dola
yıaiyle bırakılmıJtır. Eyüp dapanseri 
Veremle mücadele dlepanıeri de bir 
aya kadar açılacaktır. 

• Veremle Mücadele Cemiyeti mer 
kez heyeti dUn toplanmıf, K&nunusa
nide yapılacak olan yıllık konıre ha
arlıklan ıörUtUlımlttUr. 

e Türk antraait fabrikaamın çalış
maya batladılı ıünden ilktetrin ıonu
na kadar Samsun ve lstanbula 1561 
ton antrasit ıönderildiği haber veril· 
mektedir. 

e Bundan yirmi yıl evvel Harbiye 
genel caddesi geni§letilirken Sürp A· 
gop tarafından caddeye yol ahnmamıı 
olmasından belediye ile Ermeni pat
rikhanesi arasında bir anlapnıamulık 
~ıkmI§tır. Bu sebeple belediye yol pa
rası olan Patrikhaneden 5000 lira is
temekte, patrikhane de bu parayı ver
memektedir. Meıele mahkemeye inti
kal etmiftir. 

• ~. 'il :o,. ... ı.ı T•hn1m1 Ui idare 
heyeti başkanı Hilmi Ankaradan ım
rimize gelmiştir. 

e Üniversite Hayvanat ve Nebatat 
EnstltUsU yapısı tamamen bitmiıtir. 
Enstitünün iç teıisatı da tamamlan
mak üzeredir. Yakında derslere batla 
nacaktır. 

e Belediye müfettişlerinden Cabi
rin başkanlığında Mühendiı ve hu
kukçulardan mürekkep bir heyet ku
rulmuştur. Bu heyet, kanunen Evkaf
tan belediyeye geçmif, fakat henUz 
belediyece tapu ıenetleri alınmamış 
olan emvalin muamelesini tekemmill 
ettirecektir. 

e Çocuk Esirıeme Kurumu Anne
ler Birliği dUn toplanmış, gebe olan 
kadınlardan 7 kişiye kundak takımı 
dağıtmıştır. 

• Bolu şarbayı Reşat Aker ve Bo
lu Şehir Meclisi azasından Münire 
tetkikat için ıehrimin ıelmiılerdir. 

• TUberkUlo• cemiyeti dün toplan 
mıı, Doktor Kemal Hüıeyin, Tevfik 
lamail, ZUhtU Tevfik veremin biyolo
jiıi ve Akcifer vereminin cerrahi te
daviıi mevzuları \berinde tebliğler 
yapmıılardır. 

e Umumt harpte ölen Franaız aa
kerleri için 1 l Ikinciteırln alı günU 
aat 10,30 da Ferik6y Franııı: mezar
lıfındı dini bir tören yapılacaktır. 

raber f.İrmek iıtemiyordu. 
Cemıle onu kolundan çekerek: 
- Gel, budala I dedi. 1 

Girdiler. Ayni kameriyenin al-
tına oturdular. Ali boynunu büke· 
rek: 

- Mütaade edeneniz bu ıefer 
ben rakı İçeceğim, dedi. 
Cemile içkiler araaındalci tesir far
kını iyice bilmediği için: 

- Dönerken otomobili i&rptır
ma da ne zıkkım içersen iç! dedi. 

Kendisi cazozu te .. cih etmiıti. 
Ali ilk kadehini yuva':'layıncıya 

kadar Cemile hiçbir bahis açmadı. 
Şoförün gözlerinde yeni baılıyan 
bir .urho9lufun ilk ıüzgii':ılüğünü 
ıöriince, aoracaft ıeye ehemmiyet 
yermiyonnuı gibi yapmak için ye
r• •iilerek çorabmı düseltir ıibi 
yaparken: 

- Prnaea, prenıes diyorlar, 
kimdir !>u Ali? d\ye aordu. 

- 8üyükderede methurdur Ce
mile Hannn, çok kibar, yükHk bir 
kadmdır. Bir defa kendi otomobili 
iki misafiri aötürmüttü, yalıdan be
ni ta Beyoğluna bir kitap alnıala 
ıönderdi. Elti lira vermiıti. Ben 
kitabı yüz on kunıta aldrm, 'b.ua
nın tlıtilnü bana lhraktr. 

- Zenıin demek. 
- Zenıin de aös mü 7 Mısırlı bu. 

Fakat nice zencinler vardır ki ci~
ridirler. Prenaealn eli çok açıktır. 
Her akıam yalıda ziyafet ..• 

Köylü ve Kültür . 
Geçen cün ıahit olduğum bır 

diıe bende yann için büyük udi 
lar uyandırdı. .. IE 

Ankara Halkevinin öniinu ~ 
ridorlannı yüzlerce köylü iıtıl~ 
mitti ve bunlann hepıi Halkedıll 
o akıaın verilecek temsil içined.• 
tiye almak hususunda iıra.r 
lardı. • 

Fakat ne çare ki, Halke .. 
nunun alacağı inıan aayOI .. 
duttur ve davetiyeler de bir•~ 
ce kapııılmıı ve tamamen ~ 
bulunuyordu. Köylüler, ken~ 
ne bu hali ve arzulannı tat .... 1 
menin maddi imkansızlığını ·~ 
tanlan dinlemiyor, ille oyun içi 
ceğiz diye ayak diriyorlard!· • 
rinden bazıları: "Biz bunun ıçd' 
iki ıaatlik yoldan geldik, 01.İ; 
ıörmeden bir yere gitmeyiz'' 
bajınyorlardı. . 

Tiyatro aeyretmek istiyen, tı1 
ro seyretmek için ayak direfeO 
bunu bir hak ıribi ileri aüren .k 
lü... Bu elbette ki, içimizi .. ~ 
dolduracak bir hadiaedir. .. 1 Köycülük hareketinin ko1 l 
yeni ihtiyaçlar doğunnağa ç• 

1 
mak olduğunu, böyle anla!•1f . 
gerektiiini birkaç defalar 601. 
timi hatırlıyorum. Kültür ibU.b 
iıe, bu, doğurulması gereke!' ;. 
yaçların en faydalısı ve en ıd bO 
dir. Demek ki bunun için uzun 
lu çalıtmağa, büyÜk ııkıntılar ı& 
meğe bile lüzum yolmnuf. H• . · 
lerinin "halka doğru" prentıP 
birkaç yıllık mütevazı ç~l~t~ · 
köylü ara11nda tiyatro ıevgısıJll 
le belirtmeie ki.fi gelebiliyo~i• 

Alman neticenin parlaklıi•__..,. 
ödevimizi dikte edecek ve pr-· 
aumızı çizecek kuvvettedir. 

Halkevlerini yalnız ıehir .. 
nın deiil, fakat hususile kö1lo;'İ" 
toplanağı ve kültür ocaiı b• 1»' 
getirmek Türk aençliğine düt•=İll 
it olmuıtur. Bize lazım olan 
lerce inaanı hep birden içiıı• -"' 
bilecek büyÜklükte tahta iık:,.ı.,, 
li basit aalonlardır. Ve bu ıal l-" 
süs gibi durmak ve yaba~ 4' 
ıezdirilmek için değil, herıuıt jtil • 
lup botalmak için vücude ı•t .. ~ 
melidir. Ancak bu vasıtayla:,;~:,, 
ıehire baihyacak kalp bag • 
meydana getirmİ.f olabiliriz. .,,. 

Halkevi köycülerinden iki.-r• d• 
t•r kitilik ıruplann arada•ll'~. 
birkaç köyü ıe:ıuneaile Halk•• kir 
mizden körcülük vadisinde b~ 
diiimis ea•r meydana gelnı~t • 'it 
lanıas. Ancak köylü ile daılll•~,... 
kültür temaaıdır ki, bize, H•l ~,I 
lerinin köycülük kolu kurulu~ 
fÖHtilmi• olan saye yolund•. r:-=.t 
..an-:s• _.. ..,... ~A 

Tiyatro, sinema ve radyo, b•ttJ 
için okul kadar lüzumlu ve d-' 
halk terbiyesi bakımından o~ 
da daha f aydah kili tür yayıcı , 
tatardır. Onlanıı kıymetini •• ~ 
ve onlan istiyen ~ir köylü, b;,r:ti 
büyük bir nimettır. Artık, d~ 
programının, hususi bir mad ~,,_. 
bize müjdelediii köycülük Y 1~ 
dald çahımalara bütün ayd!1'1i~' 
ve genç devrimcilerin elbil' İdtif' 
atdacaklan zaman çoktan ı• 
tir. ~f' 

Kültürü köye sokmadıkça, ..ır 
IUnUn kendini ıehirliye ~a::1~ 
setmeıini, onu sevmeainı . ,Jıl~ 
meyiz. Ancak köy ve t~hıb•"'')J 
verditi zaman memleketın 1' • 
bütünlütü vücude ıelmit ol•~ 
tır. NatJI 

Yaşar -:/ 

• bilcUIJ 
T6rende sefaret büyükleri ıle 1'tıf' 
Franıız kolonisi hazır bulunaca dJf'ıı 

• Limanda bulunan Leh ~nrad'ıı 
Polonya vapuru Gün şaınan 1oıı"1'· 
aynlırken yanlı§ bir manevra !r ~ 
da demirini koparmıştır. Deırıı 

11
,,. 

cirleri ,amandıraya takılara~ b& t Jt 
rarlar yaptı~ı için Deniz Tıcat:ı,cJır• 
rtktörlU!il tahkikatta bulunırı• 

~" - Tahıin oraya ıık aık , ... 
mi? . • 8,,.:.-

- Hayır. iki kere gıttı~· iirclii-, 
be,.i oraya Memduh Bey gol 0-,,.ı 

- Demek Memduh Bey P ... 
daha evvelden tanıyor. bufi' 

- Evet. Hem de M11ırda 1JI' 
müı zenıin bir Türk kızını ~b•d' 
caktı. Fakat... Geçen ıün ar•ı.JJl1' 
bi:ııim bey •.. Laf aramızd•···b•i'"' 
anlatıyordu. Kız onu pek 
memiı calibal .. İi"clii' 

Cemile derhal ıunu dut ,,ı~ 
Memduh Beyin onu P~811bit iJI" 
götürmesinin bu meaele ıl• tı ~~· 
ıiii var mı acaba 7 Alacak,- tt" 
kıskandmnak mı iatiyer. yo 

1 
yeti Cemileyi mi almak 1 _.-itt! 

- Peki Ali ..• diye aordu·~, ,,. 
hep arkadaı cibi konuıuyo 
rüyorsun. . .~ 

- Allah ömür venin. 'o .,...._ 
- Bu... Bu Memduh BkYİıt•İfı" 

de Büyükdereye ıötürın• 
sine sebep nedir denin? ıceıe" V 

Ali bir kadeh daha çe d' 
11nı salladı: . . botl" 

- Tabıin Bey Lilıye 
aöyledi. ,-

- Ne dedi? • ellttd 
Ali kadehi birdenbıre 

bırakarak yalvardı: A' 
- Allah aıkma... k•t r 
CeDJile elile aert bir hare ff'1 

parak: f Artcall 



Yeni Encümenler 

karnutay Dün Encümenler 
Üyelerini Seçti 

• 
.[Huna! muhabirimis bildiriyor] ~ 

~ .. t.:.... Anlıarcı.6 
~ 1 (Huıaat llubabirimis 
tlt Pik? ) - Kamutay buıün Tev
tre -~. Batkanlıpnda toplalUDlf 
~-aauer seçimi yapıhmftır. 

._,_~- bittilren eonra encümenler 
il~~.t~laııarak baıkan, mazba
~ ~ ve ıekreteı-leri HÇmit
.__._.... -.;Qmenlerin yeni baıbn Ye 

~ta •uharrirlerini bildiriyorum: 
t·~ Eıtcüııı..,d: 
~: Münir (Çorum), mubata 

.. ~.-: -~ (K~cli)• 
~e11ea,,.. ... : 
~ : General İhsan (Giresun), 

I&:J..~, 11luharriri: Ziya (lıtanbul). 
c:i;r eJlcimeni: 
~: Muıtafa Şeref (Burdur), 
... ~ "ekili: Mükerrem (İlparta), 
~.lllubarriri: Sırn (Trabson). 

~c:U~ı:u.dal), Bat-
~:Pallı: (Tekirdai), mazbata 
~: Ştlkrtl (Çınaklrale). 
~ .....,. ... 6cıt encüııncni: 
~ Faik (Niğde), mazbata mu-
C~-~tllat (Trabzon). 
__ , .,. inlaUtırltır enciimeni: 

'-....~:İsmet (Çorum), mubata 

~ ~..ı~otanbul). 
~ • Haun Saka (Trabzon), 
·~t IDUbarriri: Necmettin Sadık 

~ ...aiıneni: 
: lakir (Tekirdal), mazba-

flrklıede ilk 
.. iden k6mlrl 
--~ 6 (A.A.) - 8 Sontet
~ l ~IU}"eGe maden 'Jr&nüril kAJifi
~ inci )'lldönümüdür. Her yıl 
~ tuatmdan kömür bayramı 0-

111 da ~ı:u tarihsel ıünün bu 
~ ı... :yaptdmau için ha-

-,.1ınmqtır. 

.~ile ticaretimiz 
~ --6 (ff " -L-L• • • ~~ ~ ---lrllDIS 
~-...;,. IC ~. A-~ n.N 

. . <hl-.. ,.... ile. Piid -
~ a-u,.a ile 7aprlaa aa -

IJi --=-ı .. 
... --•enaiftir. ~ t ~ liwıe•rndaa Otta Aft'llpa 
....__~ J'apua tacirlw t.akaalr -
~t ederek, ortadaki 
--.U..--:--' kaldınhae1mı iatemit • ........ 

~bit 

ta muharriri: tamail (Giresun~·4 
ıaı ...... - •• -, 
Bapan: HıW Etem (İstanbul), 

mazbata muharriri: General Besim 
Omer (Bilecik). 

11..nl wıtdintenit 
Batkan: Nafi Atuf (Erzurum), 

mazbata muharriri: Haydar (Afyon 
Karahiear). 

Mali79 encümeni: 
Batkın: İhsan (Beyazıt), mazbata 

muharriri: Kamil (lıparta). 
lleclü laaaplcınnın tetlcilıi .... 

clıa..,.i: 
Bafkan: Esat (Buna), mubata 

muharriri: Hakla (Van). 
Milli Müdafaa encWn.ni: • 
Batkan: General Şükrü (İstanbul), 

mazbata muharriri: General K.i.zım 
(Diyanbekir). 
Ntdıo wüııı...aı 
Batkan: Aziz Sami (Erzincan). 

mazbata muharriri: Alımet Hilmi 
(Kayseri). , 

Sıla/acıt .,. ~ ,,...,..,.,.., en. 
cümeni: 

Batkan: Doktor Ahmet Fikri (Er
zurum), mazbata muharriri: Doktor 
Refik (Buru). 

1°etltilôlı ..... endııwai: 
Batkan: Şemıettin (Sıvas), maz

bata muharriri: Kenan (llaniu). 
Zırolll en ai:n•ı 
Bqkan: lluıtafı Rahmi (İmıir), 

matbata muharriri: Yapı (Maniu). 

lskln ve 
S•illk lşlerl 

Ankara, 8 ( Huausi muhabirimiz 
bildiri1or) -lakla itlerinin iç a... 
kaabktan alınarak Sailrk •e So7aal 
Y ..,._ Bakanlıima bailan-eu 
hakkmdaki kama projeli lauır -
ıa ......... Projere .... ...... 
nüfua ..... dinktörlQünün talri • 
i,..t .e aifm fUbel.-inden maacla 
.-.ı.n n tqra tetkilih kaclrola
rile bereber yeni kurulacak olan 
J.kia s~ ~lijğiiJıe baila
~~ 

Pr. Yan1en'in konferansı 
Ankara, • (Humal analaahirimis 

biklirİJ'OI') - Ankara tehrinin pli
DllU 7apmlf olan mimar Yauen hu 
sün Türk Driilaendieler binaunda 
bir 1ron1 .... nrdi • 

FOTOGRAFINIZI GÖNDERiNiZ, 
KARAKTERiNiZi SöYLIYELIM 

Ha rev 
k-~ bir ahlik •ahDdir. 
-~~ l'Dmttelif aahalarmda 

eatetiık unsurla-
rm mıjıa{uası
na 1ıOn derece i
tina eder. Tecrü 
beden istifade 
etmesini bilir. 
Zahiri tavnnm 
ve dUI11§unun ar 
kasmda, giilen 
ve hayatuı bü • 
tibı oyuncaktan 

~ nı anlayan bir 
'-' lr~ .~ır. Meclislerde da 
"-ı -~ aratır, u söyler, 

IÖJler, aempatiktir. 

• 

Nevzaf 
Tetkilitçıdır, •ailam kurar 

ve iıi daiına takip eder. Omuz
lan kafaamda 
çizdiği iJlerin 
bütün afırhfı • 
nı kaldırmafa 
muktedirdir ve 
zihni kafaımda 
çizdiği bir iıin 
tahakkuku ile 
mqguldür Kim 
senin cesaretini 
kırmaz. Otorite 
ıi ile umumi gi.
dişe uygun pbai tetel:Jbülleri ko 
laylaftırır. İtini yapamayanı af. 
feder, fakat otıU bir daha kul
lanmaz. İçtimai kütlenin büyük 
bir aile gibi Ddtafmı iater. 

..... imlerinizi Gönderiniz, 
._ .... ~ PllıoloJ sn- ............... lotoinıfilerini ,..._ 
~ -...:-,.ı .ı... c.rt..t'llia .... mek santile ............. ait ....... """*t""• da f~........ ,.........._ iat• ılaiııwlw eahyarus, 
~ k_ ...... ...,, ..... ,....... ....... ..... pzg'y ·- ......... 
... , =i;"'- •••· hiç .............. fot ...... llialeri ............ c.... 
~. ~...... tent'Din .. hh"IWi ......... Wi,.Gk 
._ ~ ... 3 ••..W ...... -- elilaa .,.....msftlr ... ,....._. : ~=···· 8a fikrimi. ait tehliDeri eJjEEıil\llllıli ........ ...... ....-:a.._-.sı. da iıtirek etmek- .... ta\ılill-i Wttmt.r ......... w.. 
~~ ......... ---- ......... ean&I ile ........... ..... ,......... ..... , ...... --- "~ 

Fototraflnlzl g6nderlnlz, 
karakterinizi aiıllyellm 1 

İzmir Arsıulusal 
Panayırı 
Önem Alıyor 

Ankara, 8 (Humsi muhabirimiz 
bildiriJOI') - Onimüzdeki :rrl açı
lacak aranalaaal l:mair pan&Jll'ID& 
iftirak için deha fimcliclen muhtelif 
resmi müracaatlar 1aprlmqbr. Mü
racaat eden hükilmetler pana,.mla 
pa'Viyonlar kurmak içi nallkalı ma
kamlarclan aynca aaalGmat İdemİf 
lerdir. 

PanaJll'll iftirak edeceklere ko -
laylrk p.terilmeai için lbanaelen 
tedbirler fimdiden dÜfÜDÜlıDekte -
dir. 

Noterlerin pullarclan aldık
tan bey'iye 

Ankara, 8 (H-i m•t.tnınia 
bildiri:ror) - Noterlerin adliye 1'1-
'auma pallarJDCWf jl-a.Jdan be,.·ı,... 
:re aa llau.,aen !Myum -

da ~· p.termeleri 
finw habnlrtmca tunİlla edilmit 
tir. 

Ankara, • (Hluul .......... 
bildiri,.or) - O..let MmirJ'ollan 
•e limanlar itlelme _. ..... n mü
tahdemlerinin banmi hakkındaki 
kam li,ihau encümenlerclen se • 
çenk, KamutaJ' raneeeNne aba· 

llllfbr· 

Hayvanlar 
Vergisindeki 
indirimler 
A.ekan, 6 (Hueui mahabirbni• 

Wlcllriıor) - Finana Bakanlriı ha7 
........................ a ,.apı1a -
cak deilfildild .... dair olan kanan 
projetini buaün .... kaalri• ._.. 

1 

miftir. Y apdan bir heealla söre had J' 
•anlar ...... niebetlerincle ,.. ~-
cali ~·aa. ........ d•let Tart-

? dataida 4,1 ..Uıoa lirabk Wr feda· 
1 kAilak .,.. etmektedir. 8usiinkü 
~ .......... teDailM .-w -
leriai .. ,... ... miktarlanm bil-
.tiri70ftllllı 

Eteliı 
Mandaı 
O..e: 
Daması 

...... Temi-Ye~ 
ki ..... lat Dİe T91'11 
•ildan Mil miktan 
k'lll'af Karat 

IO "IO 21 
tlO " IO 71 
200 "IO 100 

At, ıtm;, katır 
Slirr: 

300 ". 200 
121 "sa • 
90 " 33 80 : Tiftik keçiai ı 

Ko7anı 
Keçiı 

40 "21 30 
10 % 20 40 

18 "20 40 ----Kamutay toplanb91 
Anbra, 1 (A.A.) - Kamutay tila

ron Pikm &day'm bqkanhpda top
lanarak encUmenJere a)'ftlacak.. &,.., 
leri HSıilittir. Kamutay cuma siJ:ıil 
toplanacakbr. ----
Bir h•berl 
Dlzeltme 

Sovyet - TUrkiye ~yalan. Pa 
yazda Atatllrke ıuilı:aat ha.nrW.k -
la munwı 18 kitinin tevldfinıe •• tes 
1im olmayan elki ahitlerden Ahmet 
SUrurun jandarmalar 4arafmdao a1ctn 
rilldiliüne vo Çerkea Etem De lrardeti 
Rqidin teaUminl Türkiye konao!OIU
nun latediiine dair olasa haberleri A
.. dolu Ajana teblp etmektedir. 

• 

Trakgada Bayındırlık 

Göçmenler için BUIUn 
Hazırlıklar Yapılmıştır 

Londra • lstanbul asfalt 
yolunun inşası sürüyor 

Göçmen itleri üzerinde ilgili ba
kanlıklarla tema. etmek üzere Anka
raya giden Trakya genel e1pekteri 
General Kizım Dirik dün ıehrimize 
dönmilftür. Kiı:ım Dirik dün Park 
otelde kendiıiyle ıörilfen bir muh4r
ririmize Trakyadaki ıöçmen ifleri 
etrafında ıu beyanatta bulunmuı· 
tur: 

.. Devlet merkezinde 15 gün kal
dım, hız ve heyecan kaynaiı olan A· 
tatürlr:ün tükenmez varlığından ve 
İamet İnönünün bütün zorluktan a
tan dinamik ruhundan aldığım hız 
en büyük dayanacımdır. Kendileri 
Trakyanın tarihsel varlıtı ve kalkın· 
ması üzerinde önemle durdular, ve 
benim bütün maddi ve manevi hazır· 
lığımı ve faaliyetlerimi çizdiler. tıte 
büy\iklerimden gelen bu hız ve bütün 
Vekiletlerden ve dairelerden gördü
ğüm kolaylıklarla hemen hemen bü· 
tün itlerimi düzene koydum, bundan 
IOnra bu itleri bir plln 11ra1ına koy
mak ve zamanla yerine ıetirmek kal
mııtır: 

Göçmen ifleri müapet bir alanda· 
dır. Bu yıl tertibi olan yeni evlerin 
pek az olan eksikleri de tamamlanı
yor. Yafıılar yapı itlerine okadar te
sir etm\;miıtir. 10 &ünden beri yağan 
ıinemli yağmur Trakyanm gelecek 
yıl için bereket kaynağı olacağını 
ıöıteriyor. 4 Milyonluk tohumluk 
buğday almmq ve yerli yerine yol
lanmııtır. 10 milyona yılan yemeklik 
bu!day vapur ve trenlerle Trakya:ya 
gönderilmiıtir, bir laemr da yoldadır. 
Saflık durumu iyidir, ve menim için 
her tedbir ılmmrt ve alınmaktadır. 
Göçmenlerin pulluklan lamıen· ahn
mıı ve kısmen aiparif verilmittir. Bu
nunla beraber buna balanıyarak bü
tün Trak:yada ıöçmenlerin toprağı 
imece ile ıOrülmekte ve brdq yar
dımı :yap.ılmaktadrr. Aynca 17 trak
tör bunlann toprak lllrilrililne :yardım 
ediyor. 936 •e 937 yıllan içinde açı
lacak üretme tohum çifliklerinin plan 
ve haztthtlan Tarım 8akanlığmca 
ve büyük bir özençle yapıldığı pbi 
Trakyanm elmnomik kallanmaaı için 
de Ekonomi •bnhtmca ıerekli ha
nrbldar yapılmaktadır, ve beraberim
de bir ay gezecek olan uzman arka
datlar seçil mit ve vazife almışlardır. 
Böylece peynircilik ve mandıracılık 

W\t~O::t 
1ece1r .... ose ut .. ... ....... da 
koa ve tohum karıtJart asalacak. kre
di bulunacak ve koza için ihnak fmn 
ve makineleri kurulacaktır ki böcek
ciliiin büyük inkitafı bafbyacak ve 
köylüyü sıkqtıran çemberden kur· 
tarDUt olacaktır. Buna ipek ve koza 
enıtitUsü direktörii Tahir Trakyada 
~~ ay bu hazirlıklarla me1eul olmak 
açın Tarım Bakanhiuıdan emil' al
mıttır. Bunun pbi ancılık ve bal
mumculuk da büyük bir lnkipf dev
rine ıirecektir. Bunun için de Ziraat 
Vekiletinden bir uzman ıeçilmit ve 
verilmiftir. Yeni çıkan kredi ve ta· 
tıt kooperatifleri üzerinde İkti11t Ve· 
kiletiamin, Ziraat Bankaıı U. Mü
dürlüğünün büyük yardrmlan temin 
edilmit ve bu haftadan itibaren dik
kat ve huaaliyetle incelemeler :yapıl
mak üzere emirler verilmiıtir. Trak· 
yanın ziraati kadar hayvancılığı da 
beraber yürüyecektir, ve bu kallan· 
~ya kesin bir plin içinde devam e
dilecek •e yıllarla çalıtılacaktrr. Ge
rek atcılık ıerek boz renk aıfır ırla
nm ı~ üreme çiflilderi Ziraat Ve
kiletince pllnuı ön aıra11na alınmıt-
tı~. Trakyıdaki bütün ıöçmen nleri 
bır Plln altında ve bu ıene ağaçlana· 
caktrr. Şimdiden bütibı meyve fidan
lerı, •i•çlan Ziraat Vek&letimidn 
b_ilyük yardnaları ile temin edilmit
ur· Erıenenin biltün akar au vadile
rinde bir pıtn altmda ve büyük ölçü
de kavaldrkla,r açılacak ve bUtila 
Trakya~ fidancrhia ve pJAnk fidaD
lıklara onem verilecektir. Bunun için 
de Ziraat Veklletinden llacariıtanda 
çahımıı bir ıenç uzman yola çıkanl· 
~ktadrr. Bun1111 &ibi köycülük ifle
rıne de daha büyük ve ceniı tu~ 
da önem •erec:etiz. Kallmımanm bü
yük temelleri buradadır. BQDun için 
de bir cenç U%man incelemeye me
muraur. Bu hafta içinde Ekonomi, 
Ziraat ve Baytar uamanlan bilyilk 
~! aJaııııı4a incelemelerine bqlı
ya_caa n bu ıuner IOıDuada hepli 
Bdirnede bulupcakJar ve benimle 
bvap~drr. Şu halde peynirci
lik, llltçWUk, at ve boz uiır ırlmam 
etütleri. tarboa ...... huırhtı, b
m'Clk hl)'Yanlannuı daha iyi bir eu• 
rette 1eleblyonu ve llerinoe tecrii
beli, ehU domuscaluk, prapcdrk. 
:fal ilzUm •e aıeyn, ~k. an, 
koza, kut Yenıi, yonca, üftk ve ti
dancrhk ve ciibrecilik ıibi Trakya 
kalkrnmaıma ve ze1ı&iali1ine ayn ay
rı etkin olan bu itleri canlı n llf"'H 
adımlarla ytlriltmek için her ıe~en 
ance plAn ve uzman cibi ldddD bir 
~~ itlerimizin bqme ıeçmittir. 
Bun~ 1onruau da aman qk ve 
bil&i ile çabpaak f8pacaktrr. 11aJka 
ve köylUmilze JUk olaıa'Dlk içhı pa-

rasız az para, çok para cibi itler ve 
devlet yardımına bağlanacak itler 
hep bu plinın çizgilerini tutacaklar
dır. latanbul ve Trakyayı Avrupaya 
bailıyan büyük a1falt yol ıenit ölçü
de kmavla devam ediyor. 937 yılının 
sonlanna cJotru biteceii anılıyor. 
Bununla Tt\rk tarihinin b8yilk Edir
neai Türilm blJmnmdan daha ziyade 
ve biltlln bedialın De ve eüi e1erle
riyle ortaya çıkıyor. n orunun bü
tün turiltleri ileri yollarda çekeceği 
belbellidir. Bunun içindir ki Edirne
miz zany01l1 n pttikçe bayındır ola
caktır. 

Muradh ve Çorludaki ıöçmen ar.a· 
zilerm. iflemek Usere bu havaliJe 
yeniden birçok traktar canderilecek
tir. 

Kizma Dfrik ba traktörlerin birkaç 
güne adar Belllfehirden Trakyayı 
gönderiıpealai temin etmiftir. 

Trakya ıeneı lapekteri bu 11bah 
Yetilköydeki toluna iltaayonuna ci
derek uzmanlarle birlikte ben incele
meler yapacak •e oradan Trakyaya 
hareket edecektir. 

Çanakkale nbayr Nbim flktn mil· 
ıaviriyle birlikte dün tehrimiae ıel
miştir. ilbay Nbım göçmen itleri 
için temaslarda bulunmak üzere An
karayı sidecektir. 

Trakyaya ıönderilen yeni 
aöçmenler 

Son &ünlerde Romanyaclan Niznn 
ve Buna vapurlarie ~'clumuza ge
len iki bine yalan ıöçmen Trakya~ 
gönderllmit ve Kırklareli merkez il
çeaine yerlqtiriknİftir. Göçmenler a
razi ile tdııMnhık ye yemlik maddele-
rin daptılmaıma baıtanmrıtır. Bur • 
gu, Babaeski, Vize ilçelerile inece, 
Pmarhiur, Uakilp •e Pul• komun
Jarmda da ev :yapıamı bula devam e
dilmektedh\ Trakya Genel lıpektörlü 
ğü bu yoldaki çabtmalara çok &lem 
vererek 11k 11k kontroller yapmakta
dır. 

ilk yerli gaz 
Maskeleri 
istanbula getirildi 

• ..,.. Ki •rt• ilM"'.AınkeNda 1BP
tırdıjı malke fıbrilaiunm ilk çrbr
dıp ma•blerdeb bir lmmr teJıriaiize 
ıetirilmiftir. Ma1keler KızıJaym İs
tanbul mümessilliği utıf ıubesinde 
yalanda satıp çıkanlacaktır. 

Kızılay kurumu İstanbul tubesi 
maıkelerin ne tekilde utılacağı ve 
kullanılmaanm halka ne ıuretle öğ· 
retileceii baklanda Ankaradan tali
mat beklemektedir. Bu talfpıat ıel
dikten ıonra, maskelerin halk anün
de tecrübeleri yapılacak ve satıp 
batlanacaktır. 

Gelecek harplerde zehirli cazlann 
önemli teıirlerinden kurtumak için, 
herkesin bir maıke edinmeıini ıe
rekmektedir. Bu huıusta ilbayhk ta 
halka aynca bir beyanname neırede
cektir. btanbulun h._kild maske ihti
yacı tdbit edilmektedir. Maskelerin 
her yurttaı tarafından kolaylıkla e
dinilmesi için fiatrn çok ucu olmaıı 
temin edilecek, ve aynca bunun için 
de bir program huırlanacaktır. 

Bahkeairdeki ruam 
mücacleleai 

Bahke1ir, (Huıud muh'abirimiz 
bildiriyor) - 1935 yılı Tqriniene
linde kanunen muayeneleri icap eden 
tek tırnaklı Qyvanıtın ruam milc:a
deleai tamamlanm11tır. 614 kısrak, tfY 
bey&if ve at muayene edllmit. bunla
rın &özlerine yapılan mallein tatbib
tı sonucunda 4 beycfrde ruam (man
kafa) haıtabiı ıöriilerek tetelddll 
eden ehli hibrelerin takdir ettikleri 
fiyatlar mucibince taaninıt mukabili 
itW edilmitlerdir. 

iki bey&ifde ise mallein tatbikatı 
neticHinde ,aslerde tifkinlik, larmı
nlrk, çapak &ibi IWAt c8rlllmilftilr. 
kanlannda ruem lilikroplan bulun
duğu teablt edİ1lrle ini Ud hayvanın 
da taanlmıt Wefi verilerek itW 
edlleceldmllr. 

Şar kurulu toplantdatı 
Aydın, (Hueuat muhabirimia bilcli

riyor) - Şar kurulu. IOlltefl'Ül d ... 
reli toplantrlarma hql•,...tır. Bat
bn vekili 8e1ih Akbapn bqkanbp 
da toplanan kurul 11be,Unlaldara 
Fabrikacı Halim Anınla tecimer 
Omer A:yafdmı n aekreterlilı:lere de 
tecimer Afiaıet fakir otlu ile Ekrem 
Cemal oilunu oy Jalrlili eeçmiftir. 
Şar brulu Uyelerinclen Milhendiı 

Hıfaı, 'J;'ecimer Raif Apaydın 11jhk 
durumlanndaıı çeld1rnelerinden ve 
Dit Hekimi Şevki Niyazinin de la
tanbula ıaçmetindeıı yerlerine ye
delderdeo Ecucı Halit, Avukat SU. 
leyman Ayaydm ve Avukat Tayyip 
saiınlrmllarchr. 

Doimamıt oğluma _,_ 
oıım. Doianl 
Bilmem mektuplarımı okuJ'or 

maaun, yoksa yazımı tanıyarak: 
- Yine mi trq? diye açmadan 

atıyor muaun 7 
Okusan da, aban da ben üatüme 

düfeni 1apa:rrm da iiat tarafı beni 
alakadar etmea. Çünkü 1ard~ 
iJilitin en deierlilİ karpbk bek· 
lemni1enidir. 

Bupn aana biraz para itinde~ 
bahlecleceğim. Sakın ama, pek la• 

km, meteliiini bqkalma kapbl'o 
ma f Alnınm tetile kazandıim pa
ranı aev ! Unutma ki; dün1ade para 
....m,..n 1oktur. Hiç paraamr kal
chnp aokafa atam ıördün mü 7 
(Ha serçek aen daha dün1a:rr rö~ 
-.din. Ba WllDP aana soramaz. 
dan.) Hekb kannrlmrı paranı bat
kaama ,...mm.r Bununla cimri oı1 
demek UtemİJWUIDo Sana ait her 
lupaetli te,UÜ eakla! Gizle. Çün• 
idi eeki bir ata töai vardır: 

Param. unnau .,. meahebinl 
aldat d ... 

8iitiin k ~ ..,._.arama· 
da 1alnra hakikati aaldema ! o.,. 
1er ki, hakikat çirldamit ! Y alaaclır 
inemn• ! Hakikat sizel teTdir ama 

p.ı.dilderind 
~ ~- Sea laekika: 
nqini aarare-ata alet olma! Eier 
mutlaka aaklamala mecbur olaca
imr samJOl'IAD laekikati botuna öi· 
renme 1 • .. x.: • 

yalanda ıöslennden opece •• m 
aanan ıelecekteki baban: 

B. FELEK 

Hava tehlikesini 
Bilen ı,eıer 
Ankara, fi (A.A.) - Hava teblibe 

sini bilen üyeler liltai: 
lamail Hakla (lıtanbuldan) 20,ı 

Kadiri Halda 20, Mll:unet Htiaeyin 
20, Andon (Kadıköyünden) 20, Niko 
Panayotis 20, Iıtamat Mıvromatla 20 
Koço 20, K01tantin 20, Sil.ren 20, Ar 
şak 20, Salamon (Hahcıoglunda) 20, 
Salim 20, V aail Tanat ZO. 

Ekmek 
Meselesi 

[Bat tarafı 1 incide T 
yükaelmeıine meydan verilmiyeceli 
tir. . 
Haı& ekmek aılmıtuı var 
Dia ... _ ela ................ 

.__,. ek=ek bn=·• laekikaten 
çok ... bir it olm11fbu'. Bazı ,.... 
cılar, narhm ,.ülueltihnit olme1ma 
rainıen :rine u ekmek çıkartmak • 
tadrrlar. Halk, ekmek almak için 
ukmh çekmektedir. Hatta buı fr. 
na aahipleri daha ileri siderek, ,, .. 
ziıyete müdahale etmek iatiya be
ledi1e ul»rtafl m ... urlarma: 

- ZiJ'ana ekmek çıkaremaJ'ISI 
Demiflerclir. 

Belecli1e, ikinci nevi ekmek çe.,.. 
niai ünrinde tecrübelerine deYam 
etmektedir. Yakında bir &nada 
nimune olarak bir miktar ikinci 
ne'Vİ ekmek çrkarblacak n tetkik 
edilecektir. Birçok kimael• ildnci 
ne'Vİ ekmeli aalnnıablda beklemek 
tedirler. Frrmcrlar ikinci nevi bir 
ekmek çrkanna:rr i.ti1orlar. Ba ek· 
.... çıllıbi1 ........ fidlrie 2 
kunq, 100 para bir fark olacakhr0 

Dün buiclaJ ,,. an pi1aiumcla 
bir deiifildik olmem~· 

Buiclay fiaüeri 
Tecim •e uhire boraatnıd• hal· 

dq fialıllri .... - ...._.... 
muhafasa etmiftir. Fiatlarda Jik
aek lüçbir deiifme olme•ıthr· 

Dia, maemel• sör- buidaJ'I~ 
dan ,....ak 9.31. 10 .-t 7,37-8,20 
den lasrlca t,Ol-t,28, ..Wit 1,20-
9,21 lmnaftan .......... sörmif, ™r .. bl·lfbr· 

Sovyet 
inkılabı 

(Bap ı incide) 
vamn doatlupna kıymet ve ehemmi
yet ._..,_ devletler, birer birer 
8o9yet Jtueyanm Ulullataraaı müva
nneM ibmal edllemiyecek bir kuvvet 
~ inanmalı batlamqlar ve 
80;j.tlerle münuebet teaiı etmiı•er
dlr 
Aralı Sovyet Rueya, at"8IuluA1 mG

ftRllede kendlline tarihin ve kendi 
çüpanbğınm ayırdığı yeri itgal et.o 
mektedir. 

On tekiz yıllık kuvvetli ve samimi 
bir dosduğa ballanan Türk - Sovyet 
minMebetleri, gün seçtikçe daha a. 
nemli eaerler vermektedir. Daha bir 
ka~ ~y enet lilovyet u.man ft bllyiik 
lenmn Ka)'leri bes komhinaunü sa. 
terdilderi yakmlalı ve alaka. Ud dev
let ara11ndaki dosduğun pttilı:çe ia
lritafmr &Öltermele ~. Tllrkl
ye - Sovyet doetbaiu tok eelddir ve 
ebedi olacakm. ÇlaJdl bu dostlP, bil 
yilk devlet ~ Jnudata bir 
ibidedir. Geçicl llir "8dka .....,.,,e
ı:ona delildir. 

~ ·- YPMD1 b.tia olama. 
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No. 2S Yazan: Ziya ŞAKIR 

lbralıiminSamura Merak Salma
sı Kürk Modasına Da Tesir Etti 

1: -----------

Hocadan da bu suretle ümidini 
kesen Hubyar, şimdi son bir ümit 
ile sadrazama. saldırmıştı. Fakat 
kendisine kalben küskün olan Meh
met paşadan yüz bulamamıştı. Son
ra da, müthi~ bir rakip ile karşılaş
mıştı ... Bu rakip, (Şekerpare) idi. O 
Şekerpare ki, Hubyara karşı kal
binde bir kıskançlık hissetmi~; onun 
her işine engel olmak için Allaha 
karşı ahdeylemi~ti. • 

Şimdi sarayın harem dairesi, iki 
partiye ayrılmıştı. Bunun biri, Hub
yarın idare ettiği (Valide sultan) 
partisi idi. Diğeri ise, Şekerparenin 
harekete getirdiği (Telli haseki) ve 
taraftarlarından ibaretti. 

• Padişah Ibrahimin gözleri, günler-
Öenberi hiçbir şey görmilyordu. Ha
licin ve Boğazisinin o emsalsiz man
zarasına karşı yaptırdığı (ıünnet oda 
sı) nda, Cinci Hoca ile karşı karşıya 
oturuyor i çarşıdan toplanıp gelen sa
mur derilerini ayırmakla meşgul olu
yordu. 

Cinci Hoca, timdi kendisine pek 
karlı yeni bir i bulınu~tu. Samur de
rilerine daha padişah elini sürme
den o eline alıyor, dizlerinin üstüne 
yayıyor; kadife gibi parlıyan bu latif 
ve nermin tüyler üzerinde e!lerini 
gezdirerek kısa bir dua okuyup Uflü. 
yor: 

- Al ha, su!tanmı. Bu mUslüman
·dır. Ietimali caizdir ve hem, efsun 
edilmiştir. 

Diye padişaha uzatıyor. Bazan da 
el gezpirdiği derileri, bir tarafa koya
rak: 

- Devletlim! .. Bı:, kafir l"cinniye 
mensuptur. istimali mahzurcc:.n sat:m 
değildir. Ancak lıir davet yapıp ecin
ni padişahından iıdn almak rerektir. 

Diyor; ve eksenya en iyilerinden 
olan bu kürklerL alıp konağ :ıa götü
rüyordu. 

Padiphın bu suretle ~a.,..;.ıra rağbe
ti, gerek sarayda ve gerek kürk pi
yasasında bir tahavvül husule getir
mişti. Esasen kürk modası, sarayda 
ve şehirde yeni bir şey değildi. Hat
ta kürk, devletin resmi dbiseleri ara
sına bile girmi~. sadrazamlara, şey
hislamlara, serdarlara, vezaret rütbe
sine nail olan devlet erkanına hedi
ye edilen - en üste giyilen - (kaf
tan) lara bile (hil'ati fahire) ismi ve
rilmişti. Şeyhislima giydirilen beyaz 
ve kürklü cüppeye de (für'vei beyza) 
denilirdi. 

Sarayda bir (kürk hazinesi) varılı. 
Bu hazineye (hassa kürkçüba~ısı) 
memurdu. Bunun maiyetinde de bir
çok muavinler ve cıraklar bulunurdu. 
Bunlar; yaz ve k-i'ş, fasdasız bir su
rette işlerler; bir taraftan saray ka
drnlarına, diğer taraftan da padişahın 
taltif etmek istediği adamlara giyui
rilecek kaftanları yeti§tirmeğe gay
ret ederlerdi. 

Padi!ah lbrahimin samura mera.le 
sarması, birdenbire kürk modasında 
da bir değişiklik yapmı§tI. O zamana 
kadar kürk, muayyen bir 'ekilde kul
lanılırdı. Kı' mevsiminde, (üatlük) 
veyahut ( satri) denilen ve elbisele· 
rin en üstüne giyilen (kapama. fera
ce, cüppe, kaput) gibi dış esvabının 
ic;ine kaplamrdr. Yaz mevsimlerinde 
de bunların yaka ve kollarında kulla
nılırdı. 

Halbuki Padişah Ibrahim, bunlara 

' elmas ve renkli taşlarla süslerırr.h•ti. 
Bu yeni icat elbiseye, tam (:>eki:! bin 
kuruş) sarfedi1misti. 
Padişah Ibrahidı, bu yeni esvabını 

çok beğenmitti. Ve kürkçUba§ıya, 
derhal birkaç ferace daha sipariş et
mişti. İşte o zaman. mühim bir müş
külat baş göstermitti. Çünkü, o ta
rihte, piyasada mevcut olan küı·kle
rin ekserisi; (vaşak, Z<;tdava, sausar, 
sincap, elma. kakum, tilki, por~uk, 
kunduz) gibi ni~beten u ~·ız kürkler
den ibaret ol..ıp samur, piyasada en
derdi. 

En ba!ta (bassa kürkçüba§m) ol
duğu halde, saray ağaları, sadrazam 
kavasları çarşıya dağılnu§lardı. Tam 
(beş yüz kürkçü) den mürekkep olan 
Kapalıçarşıdaki (Kürkçüler Kapısı) 
ve (Kürkçüler Hanr) esnafrnrn dük
kanlarını aramışlar; buldukları samur 
derilerini kamilen almışlardı. 
Padişah Ibrahimin istediği fe!'ilce

ler, dikilmişti. Fakat o, bunlarla ik
tifa etmemişti. Şimdi de, samurdan 
yastıklar ve şilteler istemisti. 

Saray kilrk<;üleri, hani harıl çalr
§ı~orlar ~ padi1ahın arzusunu derhal 
yerine getirmek iç~n l:üyük hir gay
ret gösteriyorlardı. Samurdan yaş
uklar ve şilteler de bitmişti. Fakat 
lbrahim: 

- Yumuşacrk olur. Hoşuma gider. 
l:ndi, odamın duvarlarını kürkle kap
latmak, perde makamına dahi asmak 
isterin. 

Demişti. 
Yarı mecnun padişahın; dediği, de

dikti. Buna itiraz etmek kabil değil
di. Hassa kürkçübaşıs1, derhal enda
?eyi kaparak Har Odaya gelmiş. du
varlarla pencereleri ölçmüş, biçmiş: 

- Tam, dört bin beş yüz tulum 
samur kürk. 

Cevabını vermişti. · 
Zaten daralan piyaca'da, bu mi1<tar

da samur bulmak, haylice güç bir 
işti. 

Saray ağalan ve sadaret kavasları, 
tekrar harekete gelmişlt:ıd-. Kürkçü
ler Hanına, Gürkçiiler Kapısına ta
kım takım dağrlmışlar; kürkçü dük
kanlarım basıp basıp samur aranıağa 
başlamıjlardı. 

Mesele; yalnız basmak ve aramak
la kalmıyordu. Samur bulamadıkları 
dükkanların sahipleri: 

- Kimin mahn kimden setreder
sin ? .. Devlet ve memleket, cümle va
rımız yoğumuz, saadetlu padiıahm
dır. Imdi, yat! .. 

Diye, yere yatırılıyor: falakalarda, 
değnekler, silleler, tokatlar altında 
inim inim inletiliyordu. 

Çarşıdan bu suretle elde edilen sa
mur kürkleri de kafi gelmemişti. Fa
kat, Padi§ah Ibrahimin sakat dimağı
na, derhal şöyle bir fikir gelmiş: 

- Vüzera olııun ve ulema olsun .. 
Ve her kim obrsa olsun; schir halkı 
halli halince birer pare S'amur ver
sinler ... İrade ettim. 

Demi1ti. 
. Mecnun padi~:ıhrn bu garip irade: 

sı, sadrazama tebliğ edil"TIİ§ti 
En evvel, Sadrazam Mehmet Paşa, 

hazinesinde bulunan kürklerden be, 
tahta gayet kıymettar samur gönder
misti. Ve padisahın bu iradesini ta
ma~mile tatbik etmeği, deiterdar efen· 
diye emretmişti. Şimdi her tarafa 
tezkereler yazılarak padi~ahrn irade
si tebliğ ediliyor; divan çavuşları, ka
pı kapı gezerek (padiph namına) 
kürk devşiriyordu. 

Fakat bütün bunlar; padişahın ar
zusunu, yerine getirmeğe, yine kafi 
gelmiyordu. 

• Serince bir sonbahar günii idi. Is
tanbul halkı, saray kapısından itiba
ren Istanbul surlarının Topkapıya 
kadar uzanan büyük caddesine dö
kü1müşlerdi. Padişah bugün Edirne
ye gidiyordu ve halk ta bu gidi' ala
yını gönneğe §İtap ediyordu. 

Aydında Bayındırlık 

Topraksız Köylüye Arazi 
Dağıtımı işi Sürüyor 

İlbagın Gazetemize Diyevi 
Aydın, ("Tan" m özel aytan mek

tubu) - tlbay Ozdemir Gündayla ili
mizi ilgilendiren çeşitli işler üzerinde 
konuşarak gazetemiz adına şu diyevi 
aldım: 
"- Her şeyden önce Aydının ııu 

ihtiyacını kotarmağa çalışıyoruz. Bu· 
nun için lizımgelen teşebbilslerde bu· 
lunduk. Su projesi daha önce urayca 
yaptırıldığından bu işi takip için şar
bay, bu yedi gün içinde Ankaraya gi
decektir. 

Bayındırlık i~leri 
İlin genel yol1an Üzerinde şimdi· 

lik daha kolaylıkla ve rahatça gidiş 
gelişi temin için çalışıyoruz. Aydın • 
Cine yolu üzerinde.Dalaman köprüsü 
nün varyandını yapıyoruz. Bunu bi
tirerek bu kış aşağrdaki bataklrk ve 
çay içinden geçmenin önünü alaca
ğız. Nazilli - Bozdoğan arasındaki 
küçük köprüleri betona çeviriyoruz. 
tlimizdeki bütün ağaç köprüleri oe· 
tonlastrrma esasına gidiyoruz. 

Eilirsiniz ki, Aydın - Nazilli ve Ay
dın - Söke arasındaki yollar her yıl 
onarmakla ve kaldırımlamakla üze
rinden geçilebilen tabii yollardır. tık 
iş olarak şimdiye kadar istikşafr ya· 
pılmıyan bu yolların istikJafmı yap
tırıyorum. Bu bitince bu yollar üze
rinde esaslı çalışmağa başlıyacağız. 

Ekonomi 
İlimizin ekonomi durumu normal· 

dir .lncir ürünü biraz noksan olmak· 
la beraber fiyatların yüksekliği ilret
menleri memnun bırakmıştır. Pamuk 
ütünü de, fiyatları da iyidir. Yalnız 
bu yıl zeytin olmadığından, zeytin 
bölgelerinde biraz sıkıntı duyulacak· 
tır. · 

Ayaınaan tnr 

Toprak dağıtma itleri 
Söke ilçesinde, Atburgazı köyünde 

topraksız köylülere toprak dağıtma 
işi kotarılmıştır. Yeni köyde ve Ba
latta da dağıtma i!tine önemle devam 
ediyoruz. Buralarda da ölçü bitmiJ, 
kur'aya başlanmıttır. Yeni köyü ye. 
niden yaptınyoru?:, bu köyün planla
rım yaptırdık. plana göre kazıkları 
çakıldı, temellere başlanıyor. 

İlimizin diğer bölgelerinde de boş 
toprak buldukça topraksız köylüleri
mize toprak vermeğ.e çalrşryoruz. 

Köy büroıu ve kö7lü itleri 
Köyler için bir büro yapmak istiyo

rum. Büronun martta faaliyete geç. 
meıi için esaslarım hazırladım ve pro
gramı üzerinde çalışıyorum. 

Bozdoğan ilçesile Atça kamunun
da yapıar yarı kalmış bet dershaneli 
iki mektebin yapısı ile Acar ve diğer 
köylerde böyle yapıları yarı kalan 
mekteplerin tamamlanmaları için ge
reği yapıldı. Kanunlarda bu mektep
lerde derse başlanacaktır. Burunköy
de yeniden yapılacak üç dershaneli 
bir mektebin temel atma töre:ıini 
yaptık. İnşaata başlandı. Yenipazar 
mektebinin yatakhanesini onartıyo
ruz. Bu yıl yatılı mektep olacaktır. 

Finansal durum 
!Jimizin finansal durumu çok iyi

lesmiştir. Günlilk ihtiyaçtan karşıla
drktan sonra bankada toplu bir para
mız oldu. Biltçe, geldikten sonra, ge
çen yıllar borçlarını tamamen ödiye
rek gelecek yda borçsuz girmek ve 
bütçeyi tamamen hizmetlere tahsis 
etmek için tahsilata çok önem veri
yoruz." 

• 

-...5.~A• ... G%lf:e.._--L_..l~.-K.......,..., Mutlu nikah 
Milli Reasürans Şirketi memurla -

O. . G u· . T L E R 1 rından şehit binbaşı Bay Emin kızr 
Nezahat Inal ile Gaziemir Dafi Tay
yare taburu emir zabiti Teğmen Ce

Akciğer veremi niçin 
çoktur? 

Etrafımızda, teneffüs ettiğimiz 
havanın içinde verem mikropları -
nın çokluğundan, diyeceksiniz, Öy
le ama, havada verem mikropları • 
nın çokluğu da yine akciğerlerin -
den verem olanların çokluğundan 
ileri geliyor. Hem de verem mikrop 
ları, başka aletlerimizden ziyade 
niçin akciğerlerimizde daha ziyade 
yerletiyor. Teneffüsle girdiğini se
bep gösteriraeniz, burunda, boğaz
da daha çok olmaaı )izımgelirdi. 
Halb111'ti akciğer veremi başka her
hangibir aletimizdeki veremden da 
ha çok olur, 

insan oğlunu"eşrefi mahlukat,, di 
ye tamyanlar onu gayet mükemmel 
bir makine ıanırlar. Oysa ki, inıa
nın neresinden baksanız ya eksik
lik, ya fazlalık, ya bir bozukluk 
meydana çıkar. lnaanın en mükem
mel aleti diye sandığımız göz işle
rinin en büyük uzmanı olan Hel • 
maltz, göz için: 

- O kadar fena kunılmuş bir 
makinedir ki, ısmarlama olsaydı ge 
ri verirdim.! 

Dermiş. Zaten insan oğlunun bü
tün bedeni ısmarlama olsaydı, bu 
kadar çok hastalıklara müstait ol
duğuna göre, toptan geri verilmek 
lizımgelirdi. 
Akciğer vereminin de çokluğu ak 

ciğerlerin lüzumundan fazla geniı • 
likte olmasındandır. İnsan oğlu ıg. 
marla.ma bir makine olsaydı, onu 
yapacak ustanın akciğer için ilk 
düşünl.'ce~i şey ciğeri tam ihtiyaca 
J?Öre ger.işlikte yapmak olurdu. 
Oyle olduğu halde, insanın akciğe
ri lüzumundan beş defa fazladır. 
İnsan akciğerinin altıda birile pek
ala teneffüs eder ve yaşıyabilir. 

Altıda beşi lüzumsuz ve büsbü • 
tün lüks olduğundan her vakit iş • 
lemez. Tam i§lemiyen alet paslan -
dığı ıibi, akciğer de hastalığa, he
le verem mikroplarına kru-fı, öteki 
aletlerden daha ziyade müstait 
olur. 

mil Cahit Kotanın İzmir ordu evinde 
nikahları kıyıldığını haber aldık. Çift 
!ere saadetler dileriz. 

BAYA" LA R: 
Şehrimizin en tanınmış ıapka 

müessesesi bulunan istiklal cadde. 
sinde Sent Antuvan kilisesi karşı • 
sında Olivo hanında 1 No. da kain 

"MODA i· V A ,, 
Mevsimin yeni şapka kolekaiyo -

nunun hazır olduğunu bildirir. 

LOTFl F1KR1N1N 
Kadıködeki Evi Satılıyor 

Merhum Lutfi Fikrinin Kadıköy
deki haneai eıki Papasoğlu yeni 
Dumlupınar sokağı numero 14 teş
rininin 11 nci pazartesi günü saat 
on dörtte Beyoğlunda dördüncü 
Sulh Hukuk Mahkemesinde satıla
caktır. Muhammen kıymet: 6120 li 
radır. Yüzde yedi buçuk teminat. 

mak istiyen hekimlerin herkese, de 
rin nefes almız ! Demeleridir. Çün. 
ki insan derin nefes aldıkça akciğer 
lerinin her tarafını işletir ve onlar 
işledikçe verem hastalığına kartı 
daha dayanıklı olurlar. 

Sonra ,vereın haatalarına bir za. 
mandanberi yapılan pnömotorax 
yani verem zarının araıına hava 
vererek akciğeri sıkıştırmak usulü 
de akciğerlerin tabii halinde, lüzu
mundan fazla geniı olduğunu gÖs· 
terir. Vakıa, hekimler bu uıulü ak-

' ciğerlerin fazla geniş olduğu anla -
tılmazdan daha Önce çıkarmı~lar1a 
da, o usul meydana çıktıktan sonra 
bafka hekimler bunun neden İyi 
geldiğini merak etmitler ve insanın 
akciğerleri altıda birine kadar sı -
kı,tığı halde pekala nefes alarak 
yaşıyabileceğini, hem de verem haa 
talığının ivi olacağını öğremnişler • 
talığının iyi olacağını öğrenmişler -
dir. 

benzemiyen yeni bir esvap ist~mitti. 
Sarayın kürkçilbatııı da düşilnüp ta
sındıktan sonra, yeni bir elhise icat 
etmi~ti. Bu yeni icat esvap, - tüy
leri dr~ma gelmek iizere - kimilen 
kürkten mürekkep bir feraceclen iba· 
retti. Bu feracenin bedenini teşkil 
eden kısrnı, ctçık renkli sarı samur
dan; geniş yakasile kol kenar lan da 
koyu renkli su samurundan mürek
kepti. Göğsündeki çapraz atkı1ar ve 
düğme yerine kPllanılan bağlamalar, 
)lmilcn ~ltın teller üzerine işlenmiş [Arkası var], 

Bunu en iyi iapat edecek ıey, ak
ciğer vereminden insanları koru - Lokman Hekim \ 

1 • Bu akşam MELEK sinemasında 
rtORMA SHEARER • FREDERIC MARCH 

ve CHARLES LAUQTOh 

gibi 3 büyük yıldızın galası: 

SEVMEK 
YASAK MI? 

~ütü_n.Avrupa efkarı umumiye.sini alakadar eden Franslzca sözlü büyük 
ı lmı Jlaveten PARAMOUNT JURNAL-Mareşal Lyautey•ın cenaze me-
rasimi ltalyanların Aduayı zaptı, Habeşistan kralı ordusunun başında 

Yerlerinizi enlden aldınnız. Telefon ı 10868 •••llll•ı• 

, .... K_l_e __ o .... p_a_t_r_a_ .. 
Sinema aleminin görmediti en büyük tarıhi •aheserdir. 

, ~ 

Bu akşam SARAY Sinemasında 
~n iyi Franııı aktörleri, Büyük bir Fran11ı filminde •• 

KARTALLARIN ÖLÜMÜ 
~ J 

Kadınlar gidip görecekler •••• 
Erkekler kat'lyyen unutmıyacaklar •••• 

YARIH AKŞAMDArt iTIBARErl 

iPEK Sinemasının göstereceği 
ARADIGIM KADIN 

F 1 L M i D 1 R. OY rt 1 YA rt LA R: 
OLGA TSCHEKOWA - •ADOLF WOHLBRUCK 

n ( Bıtmemiş senfoni ) nin 
VİYANALI ARTiSTi LUİSE ULLRICH 

BUyUk Bir A,k... Bir Kadın Kalbi ... 

~ ' MAKSiM'in Büyük salonunda 
BU CUMARTESiDEN İTiBAREN (PAZARDAN BAŞKA) HER 

GÜN SAAT 17 DEN 20 YE KADAR 

Dlll!lı Uruz FivatJa Danslı Matinel~r 
KAHVE - ÇAY - LİMONATA ve ŞURUPLAR 25 kuruş 
KAHVE - ÇAY - ÇIKOLA TA KOMPLE 50 kuruş 

P'azar günleri saat 17 den itibaren fevkalAde matinf 
"-- Hamış: Salon iktiza ettlAI gibi ısıtahyor -............... ~ 

BO.RSA 

6 lk1nciteşrln Çarşamba 

PARALAR 

Alıt 

Sterlin 618,-
Dolar 124,-
20 Fransız Frangı 165,-
20 Liret 170,-
20 Belçika franıı 81.-
20 Drahmi 23.-
20 İsviçre fr. (115.-
Florin 82.-
20 Çek Kuron 92.-
Avusturya ıilin 22,-
Mark 33,-
Zloti 23.-
Penco 24.-
20 Ley 14.-
Leva 22.-
20 Dinar 52.-
Yen 33,-
İıveç kuronu 31.-
Altın 930.-
Mecidiye 53.-
Banknot 232,-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
ine iliz li raıı 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuron\& 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Peaıo 

Le1 
Dinar 
Yen 
Ceraovctı 

İsveç kuronu 

ESHAM 

lı Bankası Mü. 
" •• N. 
,. " H. 
Anadolu % 60 

.. % 100 
Si rketihayriyc 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkos 
Reji 
Aılan Çimento 
Merkez Bankası 

lıtıt 

622,-
126,-
168,-
174,-
82.-
24.-

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

941.-
53,50 

234,-

Kıpu11 

12,06 
617.-

0,79,45 
9,78,82 
4,70,25 
2,44,25 

63,74 56 
1,17,05 

19,20,43 
4.24.60 
l,97,64 
4,21.-
4.51,40 

63,77.55 
34,911.33 
:ua.3o 
ıo.ta 

3,13,-

92.-
9,60 
9,70 

25,35 
41,50 
15' 

22,50 
7,50 

14,75 
2,15 
8,90 

59,75 

:·ı -~=, 
SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 

AŞAOI 

1 - İğfal etmek 8. Kamer 2. 
2 - Sanat 2. 
3 - Meyan 3. Dem 3. 
4 - Sehir tiyatrosu 11. 
5 - Koleksiyon 5. 
6 - Nota 2. Ateh getirmiı 5 
7 - Bir çalcı aleti 5. 
8 - İsim 2. İştihza 4. 
9 - Valide 3. İyi 3. 
10 - Genişlik 2. 
11 - Bir renk iımi 5. Kamer 2. İstif.ı 

ham 2. 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN HALLİ 
1 - Sayım 5. $ap 3. 
2 - Ada 3. İmece 5. 
3 - Yalı 4. İran 4. 
4 - Irk 3. An 2. 
5 - Mi 2. Kanarya 7. 
6 - Mi 2. Nane 4. Re 2. 
7 - Mercan 6. Saat 4. 
8 - Ca 2. Resim 5. 
9 - Şenay 5. Aman 4. 
10 - Nara 4. Nal 3. 
11 - Pala 4. Eti 3. La 2. 

İttihat Değirmencilik A.T.Ş. 9,25 
Şark Değirmenleri 0,70 
Şark Merkez Eczanesi 4.-

TAHViLAT 
Rıhtnn ıo.
Anadolu I ve Il Kupon kesik 42,40 

,, III 43,-
Anadolu mümessil 45,15 

iSTiKRAZLAR 

Oımanh Bankası 
Telefon 
Türk Borcu 

,, ,, II 
" " ıır 

İstikrazı dahili Kupon ke&ik 
Er cani 

22,50 
9.-

26 85 
24,85 
25,05 
95,50 
9!>.-
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Zecri Tedbirler 

Cenevrede BUIUn Muallak 
M 1 1 r H lledildl 

lulrtıko,mak 
... rrut ı•pll.,or 

·11ıa Ba~ ı 

TitUle ko CenevredeAlınan 
K rarl rı izah Ediyor 

Blllrtt. 1 (A.A.) - ....... Ce
nemdta • .....,..... ,....._, IJal 
,.a. IC= Antant n a.Jbn Aa6n
tl t1'll ....... bUllGmtt ... tara-
fından karplanmqtır. Tltuleüo Ce
ann lranrlanam latift tttlll mana baklanda pnteclltN .. ~ 
buluamuıtm: 

- Al'll\lhml durum aldar· » ta 
rafta IOIJtte ... alta msmltlltt
lerln pütaa mltwtlllt "lllltllırlaln 
noktalı aolrtuma tatlllls r'hıll Ye 
dlltr taraftan ıeaı,a ile 111111 ....... 
ll'Mlndt ...... 1* M '"91 tı•llU 
itin icap ... btlttla İl,ntltr llrfe-
dUaalttü'· Htr Wr1m111i ........ P( 
retltrla muftffU ..._.. " uı.aar 
loqtteel "4dttll teAlrltrlala ...... 
idin old=- ima ....... ... 
tatbik .. ,.... ........ .. 
benbtr, IDlftUU '-Wlaa •ı fut
ltr, bl1lı 1* ..._ ae - elde 
edllebOecellal ~ bdtr 
ırar.ımr. ıtaı,...... ... ft .... 
ballı .. .......,... ndatlrle 1lamuı 
.~.de bqmlmumı .......... tmtn 
al tcltrlm. Noldtl anar faddan ae 
oluna oltun. Ctnnn hlfilıllrlal 1a 
lmaclaa ........ oJaalua '* .., lplr-
br. o ... Ulular • .,..... 1 Heri 
tedbirler •bnl••ı o•, l•'I• .. 
,.dncla Dk defa olarü .......... 
dlllDlllaı ntmea. • .........,._ 
"'"=lln bOı IDWarmdla tllirl e-._ ..._.....," S 
... •' ··-· c.nr.ID ..,..,...ı..,_ ....... 
biz ...., ..... •iti. .,_. Ama-
pada ... ,....11 ......... bir 111-
........ ..,..... mltal• •• 
mellcllr .... " ..... IOmlld ... 
Itri ..,._ .... ~ WJ111l bir 
dnlltl ıala letlladaf etmldtllmld lly 
temek lltemtJwaa AW •bit olan
ca11 adar, Mttla •rmlelsltlerla .._ 
1'111 balldıldarau ......... ...,.. 
•• bf!hwı bll'llaat '* m..ıtket i
tüa p,rl ...... Wr ..... tnUt tcle
baecek h...,t 1AJe1e mec1"aru. A• 
rupacla 1llr .............. •era. 

f tlAllttll ..... ld, c..... 
laerlaaa&i .... lııa'flde 

bir ..,. itin tetkik etlbif 
bulmu:JOrU: Amapada .... mu
htfa- l(ID ltaı,a Ut Habıllttaaa aı. 
..... ld ... teJav tll?Rls tdtace, ta 
artus temayWleri kmlaut olacaktır. 

U..' ·ı1ıır ili, ..... .,...... 
.. ,.., .. , ' - ... Wr .... .. 

'l'n'UUllCO 

tidir. flMetMtama da bİf Wr ..... 
..... 1111 ittNa ~. T..wüi hir 
.W ittif .... Mmayeye nwzhlır olan .............. ....... -·- ..... 
....... ~ .................... 11 

ıhlm 1 lıA•lule apl ı ıss., .............. ......... 
'-... tı•W ı••ı iP'. 

Haillla ~ ...,_ ~ 
ı.at .. tııawellailalllilD...-. 
lada .... ...... anıma. ltlllya,a 
ırk ""= .. -..1111 doltluls Jaabı 
o1eralı 1llr '"" ile balla olan 
bul dnlltlerla • IMa arada. Pnnla. 
,.,...,.. P...ıds" ._a,.,. •1 
malda iktifa W.C.lfm. • llattl ...,.. 
kttlld .. Canrtdi .....,.. ... ... 
diltltda laaldld ...... ..... der. 
ı.ı,a,.. 1ıı1s1 ._...._ n UIUlltr . .., ....... ....,.. ....... ~ •• rslıs,..,. dnlm .....,.._ 
hldl olualr icap edlcl ~tte ol
~ " olmakta bulunan berıcyin 900 
t.afiaıar bldilelerinden 10nra zail ol
.... YI p1aıa Jtaqayı ittiManaa di 

Ay Yakında 
Dört Parça 
Olacakmışl 
Parla, 6 (A.A.) - Mıttn casetnl· 

nin Londra mubablrl bildiriyor: 
(Uluul Aıtronoml Solyeteıl) bat· 

kanı Jam11 Jeanı, ayın Jakmda par
çalanacatı kebanettndı buhaDaak 
billa .. ile8dttir ki: 

- Ayın ,alanda tthHkell bir bil· 
,.,. perek puçalantcalı U.tlmtll 
kunetlı mncuttur. A1, nvtla Od, 
ıonra 4, daha IODfl 1 •• nlJtayet bir 
çok kGgUk DUCalara a,nlacak " bu 
parplar zaiaaı-,.Wmnm ballrur .-, 
liftdı toplanacaktır. O saman mGttma 
dt b&ı aJllltı mncut olma11 muhı.
meidlr. 

Bir petrol 
Gemlalnde 
Çıkan ı•nıın 
lloakoft. e (A.A) - Denls nakli· 

yat komilerlltlnln blJdlrdlihıt aore. 
ıtten ayın 3 Ondt Huer denlılnln 
Kruaondül llmanmda bulunan O • 
varkon adlı larnıç ıtmlllndıkl 900 
ton petrolün patlaması yüzünden 11 
tayfa ölmüftiir. Diğ.:r 4 gemici Jrurta 
nlnuttır. Yapılan tahkikata göre bu 
facia geçen Mayıı sonlannda Soviten 
ki Azerbaycan adlı la!'ft~ remtıfnfn 
u&radı&ı facianın ayni olup. ıebebi 
dı mUrtttıbatm dlllplln latlılı Uı be
raber yansın ttrtlbatınm bo.rukhıju
dur. 

Amerlkadakl 
Ta,tunlar 

lllaml. 1 (A.A.) - Tayfun tarafm 
dan ,apdan lwar iki milyon dolar 
tabmln olunmaktadır. Bnelce haber 
•trUen dlrt llUden bqb bet Jdfl da 
ha ıra,., ftl'dır. Ylll elli ldtl de Jara
bdır. Cmr maballerdt de mlteaddid 
18raldtr bulundutu llaber nrllmek
tedlr. 

Yıl•nl•nn kınına 
uırapn kO, 

ıtuaaaı, 1 (A.A.) - Yancloe kli 
f:ı'*• ........ •-....::: 
s:!»~= 
5000 kadar tnpnk .. ao ... yıla-
nı lSldUrmilflerdlr. 

İnaiJia ltnlmm flPincU 
oilu nlmcli 

Londra. e (A.A.J - lnlllttrı kra 
lUnunDultflnctt otlu Duc dı Glouc11ter 
• c Bucclench'la lam W,dl Ali-

ce Scott, bu aabab evlenmitlerdir. 

KU ÇU K HA R i C • ı 
H A 8E .. LaFt 

· Grand·Dll 
A LEKSANDR'ın 

~TmA• ·~ 

No. 26 ·çmrea: M. Rulm OZGEN 

1911 Sene i Şubat Agı Rusganın 
Adeta Kıgamet Zamanı I di _..._,. .... .., .., .. 

.......... lr. llm.t. ..,a lli6ktar: 
fdıat ,.sr1ıtlll•a laa .,WW au. 
ı.tna .. ldllıldladlr. 11.a R11r1,. 
~ .. ••>+bil ft ..... tlalsl 
..... .......... .,. W....; a,ıe ... ~;:e: .afıhılenllka 
Ntldma _.tledlllnl n 
.uı-. il ..,. tdlndlll ilk· 
rl 1*talau ..,, ... k mtCburlJtdae 
• .,... Alla, bla Jlrml din .... .. 
............. oı ...... ..... da .,..,..; '* tdatla ..,u,.,... 
ld ....... .., ......... -.. ,..... 
nln •uldftlr. Qlael ~ 
ftrl ...... ~ ........... 
IUfl ........,.,... ... , Alil, .. 
yalftnnm; ... let ,aklal ..._. 
bıralmml 

Çariçe Jmardı ve Nikiye baktı. 
Çar bir teY aöylemedi ö cicar.mı 
ifi1örö... 9oD çana. ,,.-.ı •· 
mulardaki halinden bahsederken, 
daima: "O, bir 111 llJl-ıdl; ciı
ıarttmı lslJCda... 4IJe tekrar ..,. 
melrtea dalla UIUI .._ bir 111 • 
lamu. Oawa laaUal bntlla ..,s,ra. 
ta•Ylr etmeala laüillate .,..,..... 
qUrareluw,bulult• ...... ..,..,. .... , ........ ~ .. . ........ etti&..,.,. ..... 
wttr .. ldlltrla ......._ .._. 
.., •• altptar ··- raa-. Dil-
-- lra'bcal ....... il \lr ..... 
.., ......................... teldl-
bll wtte, Nlldala ......... P 
•tır mn•..u,.tt ~ " it 
alrmtalal kolaJlnttlntllllml ..... .... 

- ......... AUt. ladlram laır
.... mub.-...... rmhrıal 
llWltla telaenlrtl tam Wr lfJlllt 
d•lltddllln• üab&llr. ... ... ., .. 
riln patlak vermeliai beklemeylnis l 

Alil miat.ut bit ta..rla cnap 
verdi: • 

- sa_,.~ediklerinüı hep lifflns ~y-
-- Kld wtld flAr la..._clarilar; 
W llalllumı Wr pullsnala aalll 
paJlqabDlrt 

- Alla, tamaml1le pnılıJonunuı 1 
ltocanıı, 17 tefrinitwel 1906 dtabt· 
il ..... il............ 'fütts............... _ ... 
ıti ..,... Aa'tllr ........... Kim 
b81r. beUd lld &7 ................ _ 
birer mutlak lallktlmdar olarak. bu 
memleketin tnbtmda oturduJdarmı 
laatlrlatabilecek Wr .. , kalmayacall
tlr I 

o ..... ,akltktrü,........ .. 
taJam .., .. .., ................. 
,m-lttdm .. 8111111-••'• nap 
Dl dtl't*dlm. IUüttle ........ : 

- Alll. otu ., ............. .. 
1a,_1Otu11 b~ n 
en dotruıu sUln pptlklarnm hak
kında, •lzum açıp, bır teY ..Syleme
dlm. Mabftlmaya 1111 aNaimm n 
kocanızın da sizin fikrinbe iftirak et
damt bWJQnl& m. .. ba alabtte 
-~ mecbur ••JU• lllla 
lllrtlrlrtlae lntdm•Ra cen Mı IMp&ıs 
............ - ...... Hap, 
Alil, blttla ....... ....... ....... 
....... .......,. luıldrmee ,... 

•• 
Çadtt •luk bir ta..ia 1 _ ..................... ,.. 

......... , dtdl. 
Arnlarktn btn1 lpmıdl w lllr da-

u AIW ......... . 
laloDdia ....... ,. .. J.IDnl. 

t1a Olp n 1'atpM 111 ......... ..,..-.0. ... ..,....,.- .... = = :::..=·ı: .......................... 
~elulh4t•V....,_blll 
...,. ... tdll ............. _ 
7 ...... ,rttlmla ,... •• oldlltmua 
...... o ........ .. idin ftr: 
~ ................ b,. 

·-·~· ... ft .......... Jaan. 
btladla -~ ..... 
~-=zı:- .... .ıttılıı fallat p btJlaucle idi. 

Nutktımaa U,tcaaclaa 
w fıtr•• • lladar bolul•JOC.S... 
ld~ ... ..,u,...,_..._ 

- Klrftea .......... 
................. 1 -

111111, .,,.,. nulba ......... 
• ,..... fllr .,_ Ut ••h'• .. ,.... ..... , .. ,...., ,....... ..... 
,. demltJOlu ~ ~~ _. ..................... 
balk •tN••ltrWa .... ..... .. 
u blöahldt•,..._ 'f.ı lalr'a 
tfradmdunra...,._._. ... . 
paJitabt ~ ..,.. .. .. 
npldalrta, ..... .., ,.,. ..... 
llnld 1111-'an"n e1aa cmnDen 
fUaW slrl•tl&W -- t1dalm 
cnap_p ONıu - ._ ....... -... --~ .......... ,.. ....... . 
rul 

llatiW 

• •t•*" ........ .,_ llrl ... 
a..11.r.W Ale•ı .... U. ~--· 

f UIUl'Or 
Btn. laır 1111 unutarak itime dal· 

4m. Han lnanıtltrimbın lnldpfı Ut......,,._,,. blklm olmam11 aev• 
nUalaa olla1dı. fırtınayı lnll1ebüir· 
dik. Ctlur aabitlerimlsin ldartalnde, 
IOD "8tem mitra11ularla mUcelalıez, 
Jlderce tl1J1reml8 nrdı. Bunlar, 
faanlstte ıeçaaek içln blr lprete ba
laJorlardı.~~• boyuaca upa ta~ 
yarecilerimız, dÜflllarun ric'at etme
ye JluatlUlıdalmı bilclirl,Yorlar ve im· 
paratorun kcndl payıtabtmda da 
•uaffer olMajuu ümit edi1orlardı. 
.. iDiie.atlı, u4ık •• yurtsever 
I~ aMtlerdt ,ukHk bir Ulldl bir-
1111 ftfdı; bundan lfdlw duyuyor
dum. 8bU a1 ....ı, bUtUa klbpleri· 
mi .. ulltrltrlmi barmdınn tek bir 
..._ ftlODUat ftrdı. Bqtln. Jinni 
kadar ta,,an mtktlblm adam 1eti19 
driJor, JIP1-' °' llu fabrikalı, bi
A lati aGa ,.m tanareler veriyor, 
Jtruu •• !qUttndea mUttmadien 
a.ı. ta,,anllr 4t bunlara ıklenı
,cwda. ·-beki.....,.. bir tar•cla pat 
lak nrdt. lelllJa ~ lea·Pc-
tulburs mlklı ıt tabdlwahnda pw..,...... _,.üte olcluğu-
•• ,...., ......... tam taarru
a 1111111· 's .., ıım·IMh. pô fe-

• ldh '=8.:. =·· .n::ru: t: 
.ıaı-u llMdlltl'. Bu iddia 

; ....,.. latlnm11111ğı 

~-.-aı-.. ' falııat, ortada k. üık 
Wr.., Joktu. 

llr .Ut IOIU'I ltltn haberler, 
,.., ı ı1• 1llr ftal1ette olan redif· 

... e:da ilk pi'plfmanın 
bllcllrdllir, Anlatıl-

.. lcldluı. lladWı bir 
tfıtıillwlelti. 

...... ....... NUd1e telpaf çek• 
•ı leaftlla,a (btlJWı umumi ka
~ ~) ıkmeml ladyona 
.-.ı ~ \l1dirdim. Kirde
.. lerJt de telefon ittim. lal tit
rl,.u cnap •erdi: 

- ltn·Pttenburıda itler littikçe 
,...,.,... Mmklarcla pıpıfmalar 
~. ....,.. lnanetltrin dı 
~ ..U.re lldlaü .-.11 anla..,.. 

- 8- llftrDeıl Dl ,.plJOr? 
aaJana da laaMt ıW...ıderinl ............ .,. _, 

- ~-- ....,..,., Olllara, 
tc* 1ııir1f ft •••I'• lllr tekilde 
yerlerlacle hlwlan ICin emir Yerli-
..... ODiar, c:epllecleld yerlerinde du
ru,...ıar • 
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~clisabava civarında toplanan yenı Habe§ askerleri nuzika çalarak ilerliyorlar 'Adisababa polis müdürü. yeni toplanan askerleri tttftiı ediyor. 

Habe§ İmparatoru Vefıalitla beraber bir geçit resminde 
bulf!nUJ'Or • 

iki yaşında bir Habttş çocuğu askerleri sıralıyor 

· ~disabpb'!!fa lqplg_JlM eski Ha.beı muhariplerinilen bir. lİP 

Habeş imparatorunun bir merasim ttsnasında alınmış • ttn son resmi 

Aclisababa polis müdürü ve valisi bir geçit resminde 

Adisab~ba valisi polislere her vasıta ile ecnebileri•muhalaza dmeleriJll 
söylüyor 
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Şarkıyı ağızlanyla değil vücutlanyla aöyliyen ka
dınlar - Sirkeci meyhanelerinin daimi müıterile· 
ri - Kimler güzel içki içerler? 

--

'1is -.,_)'CDI A-"'tlonometro ile allrıtlflnn fielHllft miWcletini ö1'en 
bayanlar 

l'i-:- Yamıt Ömer, Vamık Ömt-1 içen çatıkka'h yüzler ayamla-
llteriz. ı nıyordu. Be1azlı, öteki arkadat-

.._ Amma da nazlandı ha.. lan gibi aeeine değil, doğnıdan 
..._ Varol mavili. doğruya yüzüne, ıü.zülmeaini, 
\1 e nihayet dakikalarca sil- videtmesini bilen gözlerine, 
~ alkışlann şımarttığı mavj- çapkın vücut hareketlerine gü
~ ikinci bir defa daha Y anıık veni yordu. Müşteriler üzerin.ie 
~eri söylemek için nazlana iç.ki kadar büyük bir tesir ya
--z.Iana kalkzyor. Bu mavili gür pan beyazlıdan sonra ııra siyah
".•ıne sağlam bir baston kadar lmmdı. Siyahlı da inadına kup
liiveniyor ve dudaklarının ke- kunı, ıemsiye gibi bir baıyandı 
~4bo1 alkışllrla besle- ve alafrancadan dönme ve •eh-

CllJwt ci4di bir ouile ile ın.,...,,_, si6i e1ı.n.n pdli lıfqlı 
-aınllınl- •iri 

~bU: ~ ıızarlCen yanında şetli surette tesir edici zannetti· 
d.,.~ Hd bayan arkadaşına ği sesine "Umitlerim hep kml
~ doğrusu rakibine bakıyor. dıl" 1arkı1D11 intihap etmişti! 

11 baklfta: Şarkının aon hecelerini çok uza-
~ GöMünüz mü? Hepinizden tarak söylemeğe muvaffak ol
;::_ ben alkışlandım! diyen bir duğu için olacak o da bir hayli 
~ var ..• Halbuki deminden- alkışlandı. 
çi1 _ _..biıtün lokanta sakinlerini • 
l.J~~ ç ı k a r a n beyazhydı. lıte Sirkeci bu lokantada içe-
llr~fek sesine kadınlığının rek, bu bayanları allçıfhyarak 
d~ _O)'Unlannı, vaidlerini sığ eğleniyor. Bu içkili ve ıazb lo
b;~ tarkısmm bir kısmını kantanın müşterilerinin hemen 
.!.1111 v~ tebessümü eksik ol- hemen hepsi ayni yaşta insanlar 
~~_&özleri ve bir kıammı da oluşu tuhaf. Heıpsi de otuz beı, 
ı~ ve dizkapaklarile söy. lmk yaflannda görünüyor ve 
.ı!.~ Beyazlının hiç te çirkin hepsi de gayet ciddi eğleniyor
;_-:aı711ı ;yüzünün döndüğü ma- tar. "Güzel içki içer!,, tabiri iç

ıayet ciddi Jıir vazüey- ki içtiği müddetçe COfUP tqlnn'-
'vl'VI~~ ... • 11ao ~ yaplll)'Ular için Jat11-ndı-

HAKYERLERI ş h • • d e rımız en 
Habeş • italyan 
Harbini okurken Afrikaya Giden 

Mahmut davacı. Arman auçlu .• 
Dava, birinci ıulh 9:aada aörülü • 
yor. Davacı Mahmul, hakim Reıide 
davaıını şöyle anlattı: 

- Gazeteyi açmıf Habet • ltal -
yan harbini okuyordum. Bir aralık 
ltalyanlann bombalı tayyarelerle 
Hab91lere hücum ettiğine dair bir 
haberden habaecliyordum. Tam bu 
aırada, Arman afız doluıu küfür -
ler aavurarak üatüme hücum etti. 

- Sebebi ne olduiunu anlamadı
nız mı? 

- HaJ'll' 1 Bu dakikaya kadar an 
lıyamadım. 

Hüim bu aefer ıuçluya aordu: 
- Ne deniniz7 
Arman dedi ki: 
- Efendim, bu Mahmut, benim 

karıma aöz atar durur. O sün de 
yine kanmın arkaıma diişmüıtü. 
Kendisini poliıe ıikiyet ettim, aııl 
davacı olan benim. Burada naaıl 
olup ta auçlu mevkiinde bulunduiu 
mu anlıyamadım. 

Hikim, her iki davanın birl91ti
rilmeai ,,. taraflann tahitlerirti din 
lemek içia duruflD&JI ltatka süne 
bıraktı. 

• Bir zamanlar birlikte yaşadıiı 
tütün itçilerinden AyteJ'İ evine ael 
medifi için tabanca ile tehdit et • 
mekten auçlu F ehminin dün ikinci 
cezada dunıf1Daıı yapıld1t 

Fehmi ıelmemiıti. Zorla getiril
mai için durupna batka süne bı
rakıldı. 

• Çatalçanm Hallaçlı köyünden 
Halili öldürmekten ıuçlu O zeyiz;, 
Mehmet ve Arifin duruımalanna 
dün afır cezada devam edild._ 

Geçen celeelerde, iddia makamı, 
auçlulardan her üçünün de idamını · 
iıtemifti. Bunun üzerine Ozeyirin 
vekili, Etem Ruhi. tahkikatın genit 
letilmeaini iatemit ve bu iatek ka
bul edilerek bazı kimaelerin çağı • 
nlmuma karar verilmitti. 

Dünkü c:elaec:le bunlardan Tekir
dafmda bir otel aahibi olan lamail 
dinleacli. 

Bundan aonra auçlu vekilleri u • 
zun uzadıya müdaf aalanm yap -
tılar. 

Mahkeme, karar vermek üzere 
durupaayı batka ıüne bıraktL 

POLiS 

Azl•n .k~ bir 
Kadına saldırdı 

Koca Mutafa P ..... 214 ..... 
ralı evde oturan şoför Hidayetin 

İtalyanlar 
Şehrimizden Doğu Afrikasma cö -

nüllü gitmek istiyen İtalyanlar ufak 
partiler halinde her haftaki Loyt pos
tasile Napoliye gönderilmektedir. Ya 
kında 60 kişilik bir gönüllü kafilesi 
daha hareket edecektir. lıtanbuldan 
gönüllü yazılanlar 350 kadardır. Yal
nız bütün bunlann ifıiz ve bekir ol
malan lanmgeldiğinden bu prtlara 
uyanlar ayrılmaktadır. Bu suretle gön 
derilenler ula bir sıhhi muayeneden 
geçirilmektec!lr. Fakat bütün bunlara 
rağmen 'imdiye kadar Italyaya gön
derilenlerin oradaki muayenelerinde 
yedi ki'i çüriiğe çıkanlmqtır. Diğer~ 
leri Doğu Afrikasma gönderilmek üze 
re talimle~ batlamıtlardır. 

Talimler daha bir ay kadar ıilrecek
tir. Sonra Iıtanbuldan giden gönüllü 
gençlerin çoğu makinist ve ıoför ol • 
duklanndan bunlar nakliye taburlan 
ile tanklara ayrılmaktadır. Şehrimiz
den gidenlerin hepsini gençler te!tkil 
ettiğinden Beyoflundalri Roza d'Italia 
klübü boplmııtır. Artık burada geny 
Jer tarafından hazırlanan eflence ve 
çaylara tesadüf edilmemektedir. Buna 
rağmen bir cemiyet teklinde olan Sos 
yete Opera İtalyan Jdübünde eğlence 
ve danalar devam etmektedir. Bundan 
bir müddet evvel İtalyaya ciden, Bü
yükderedeki İtalyan uçak meydanı ku 
mandanr Simen aöylendiği ıibi Habe
şistanda bir hava kumandanlığına de
ğil Şanghaydaki İtalyan hava direk
törlüğüne atanmı,tır. Son ıünlerde 
İtalyadan gelen bir emirle Muıaolini 
§imdilik gönüllil olmayıp ta askerlik 
cağında bulunanların gönderilmesine 
lüzum olmadığını bildirmİftir, 

imrahya gönderilen 
MahkOmlar 

lstanbul bapiabanealnden 20 kadar 
mahkUm evvelki cün tmrah adasına 
gönderilınİflerdir. Bunlardan 13 ü İ .. 
tanbul hapishanea(nden, 5 i Usküdar 
dan, 2 si Tekirdafmdandır. Bunlara 
Buna ve Mudanyadan daha 30 mah
kfim katılacaktır. MahkQmlar, Imra
lıda kurulan hapishanede toprak lfle
rinde saJattsnlacaklarchr. 

=~~:t'~~~-~~~:wı:== 
llUf " Wru clolapn•k ....... 
Bu aarada bahçede ~an bit' ~ 
kadmm üzerine aaldmnq ve Lutfi
yeyi 7 ayak merdivenden aıaiı JU 
varlamlfbr. Diipne feci olmaf ve 
kadının bburıa kemikleri lurılmıt 
tır. 

• K .. ataı açıklannda demirli 
bulunan Adana vapurunda ıemici 
Muaaam yaatıiı altından 26 liraıı
m ~lan atçı Ziya tutulmufbır. 

e Küçük Mustafa Patada au ara
bacuı Mehmet, Karaköyden geçer
kea Salahaddin ieminde bir çocu • 
ia çarpmq, zavallıyı baflndan ya • 
ralam•fbr. 

Arabacı tutulmut. çocuk 1laıtane 
,.e sönderihniftir. 

e Patabahçecle tuila fabrikaam
da at-.çi Şükrü. fabrikada çalı•ır • 
ıı ... oturduiu iakemleden yuvarlan
IDlf ve ltiçare ihtiyar •in' ıurett~ 
J'aralamn•ıtır. Sükrü Zeynep Kamil 
butaneline kaldmlımftır. 

e Sirkecide ıimendüfer iıtaıyo
nunda f&pka kanununa ıaypn ol • 
...,.arak beyaz bqbk ıi:rdiii ıörii
len Avai tutullll\lfbu'. 

e Abara,.da Mutafa Kemal 
caddeaiacle eczaneye ilaç almak ii
..... selen Y dma:a imıinde bir ço
cnaia cad..._ 2029 .....-ah otomo 
bil ~rpllllflır.. • 

Y ılmazta aai ayafmm lunlma ... 
le IOll bulan hadiaeye zabıta elkoy• 
mUf, toför tutulmuftur. 

yor. Bu hesapça bütün Sirkeci 
güzel rakı içiyor demektir. On
lan yalnız çok sevdikleri bir 
şarkı, veyahut beyazlının çok 
fazla gıdıklayıcı bir hareketi bir 
pll"ça canlandırır gibi oluyor. 

• Sirkecide içki içilen yerlerin 
en sadık mütterileri gazeteci· 
lerdir. Nüktelerin, teşbihlerin, 
ve havadislerin yatağım aşm· 
dırmadan bir nehir gibi aktığı 
"Babıili,, den akşam üstleri 
yorgun gazeteciler çıkar. Ekse
riya gün~şe hasret çeken oda
larda elektrikle çalışmağa mec
bur olduldan için dışarda bir 
parça güneş artığı bulurlarsa 
yüzleri güler. Birkaç "tek,, at• 
maık için girdikleri yerlerden 
rece yanlarına doğtu çıktıktan 
zaman günün • yorgunluğunu 
ç~ unuturlar ve son tram
vayı da kaçırdıktan için Sirke
cideki toförlerle uzun süren bir 
pazarhfa &irftirler. 

Belediyenin yeni binası 
Muhtelit hakem mahkemelerinin 

bulunduğu eski Maarif Nezareti bina
sının belediyeye geçeceğini yamqtık. 
Belediyenin bu binada yaptırmakta ol 
duğu tetkikat bitmit ve bina temelle
rinin aaflam oldu&u anlqılmlftır. Bi
nanın tamiri için ayrılan 50,000 lira
lık tahıisata göre bir proje banrlan
maktadır. Yakında infaata batJana
cak ve binaya bir lılat daha ilive edi
lecektir. Aynca birçok kmmlan da 
tamir görecektir. Tamirattan sonra 
belediye ıubelerinden birçoğu bu bina 
ya nakledilecektir. 

tJPOR 

Yürü)'Üf ve im koıulan 
lataabul Sa aporlan atleti .. 

kaptanlıjmdaa: 
Azalarmws araamda J'apmakta 

olduiumuz ,.ürii:rüt ve im kotula· 
nnı latanbul atletizmine himaet Ye 
aayıu az olan T8rlr atlet bctn.ma 
1•ni elemanlar kaundll'lllak ama -
cıyla kotU ve J'ÜrÜJÜllerimizİ ba 
haftadan ita.ana do.t Jdilt azalar 
arzu eclen her aporcaya a~ olarak 
yapınaya n kendilerini davete ka
rar ••relik. 

Kotu ve yijrii)'iifler birçok .-at 
ıençlerini ilıilemeai için delifik 
aahalarda 1apılacaktır. 

1 - lkiacitefl'İn •11 içiacleki fa
aliyet aahaıı $1ŞUdir. Sporculana 
aoyunmalan için tramvay firketi • 
den hir .. ıon temin edilmiıtir • 

2 - 10-11-931 paur sünü faali 
yet ~ olup Şi•li tr~ay d• 
poaundan hatlar Mecidi,.. kö,.ü, 
Zinc:irlilm,.., OrhaniJ'e laflau Y• 
lunu takip n tramYay depoeuncla 
bitmek üzere takriben 6000 metro 
lak bir aahada yapılacaktır. 

lıtirak edecek aporcularm hazar 
1anan aaloacla •at tam onda IO'YUD 

muı olarak bulumaalan rica olu • 
nur. 

Futbol federasyonunda ko
mite toplanbaı 

Futıhol federaaJ'ODU hak .. komi
te•i Batkanbfmdaa t 

Koaaitemis .bazı acele itlerin mü 
zakenai için ita ayna a. ikmci •h 
günü •at albda Dördiacü Vakıf 
hanmda Federu:FODlar merkezia -
de toplanacaimdaa aaa•m '- top
lanbJ'a bela_.,al ..-.ı.ı rica 
oluaar. 

'Muhsin, sabahtan beri kendisini 
fena ıu.aediyordu. Bapnda hafif bir 
afırbk vardı. &özleri sulanıyor, p
kaklan yanıyor, ıönIU bulanıyordu. 

- Tuhaf teY, dedi. Bende bir hal 
var amma nedir?. 

Çünkü o, hiç buta olmamııtı. Ha
yatında (hastalık) nedir? bilmezdL 
Ona llhbatinden. mevçudiyetinin aağ 
lığından bahsederlerken hiçbir teye 
inanmayan Mubain. yalnız bu-aitayit-
lerde parmaiını kıvmp masaya vu-
rur: 

- lfamdolsun derdi.ı 
Arkadatlan ona: 
-Nezle de mi olmadın Muhsin? 

derlerdL 
Muhıin hakikaten bır defa bile ak

mrmamıı bir insandı. Fakat niçin 
bupn böyle idi. Ne bu batındaki a
iJrhk, ne bu ıöz aulanması, bat dön
mesi, ıönül bulantısı? Ne bu ittah· 
sulık. bu kınk1ık? 

Galiba belinde de biru ağn var. 
Kendiaini ıöyıe bir dinleyecek oldu. 
Her tarafı ağrıyor. Bu ağn yalnız ba
pnda, belinde, dizlerinde delil, bil· 
tün Yiicudünü kaplamıf. Yavaı yavaı 
onu kıvrandırmağa bafladı. 

Tuhaf, midesinde sarahaten bir 
uncı da peyda oldu. lnaan kendiaini 
pek .dinlemeie cdmu. Her uaaı bil'lo 
dm iayana karar verir: Xemilclerine 
varıncaya kadar her tarafı birden sxz
lamağa, birden çözülme~e, birden a
nar iye başlar. Ve ekseriya insana ~ 
l yük ha~ mukaddimetl 
budui. V elıJm. bil'Cok b.aatabklarm 
bqlaııııcı delil midir? 

Jıluhain, acaba vehim içinde mi? 
Yoksa sahiden haıta mı? Ömründe 
rahatsız olmamıt bir insan, herhangi 
hakiki bir haıtalıktan da tüphe edebi
lir, MUhaln de evveli böyle bir tüp
he içinde inanmak istemedi. fakat 
sonra ainlar, sızılar bütün vUcuclünü 
iatili ediltce kararuu verdi: 

- Haıtayım! 
Ve derhal yataia lirdi. BafDU yaa

tıia k~nca bütün Yiicudünü geniı 
bir hüınma dalıaauun yuttupnu hil
aediyordu. 
Kansı telefonla doktor çağırdı. 
lıfuhain titriyor, konupmıyordu 

bile. 

recek tarzda bir vufyet alaraY-ona · 
işaret etti. Doktor hemen kadını dı
pn çıkarmak içi:ı bir vesile bulmut
tu. Ne kadar olia eski arkadaş 1 
Hısta yata~an içınde birden bire 

doğruarak: 
- Aman 1 dedi, görüyorsun hasta . 

değilim. Ben haata olmam. Vehim 
içinde de değilim. Bunların hepsi ka· 
nma karıı yalan. Seni bu yalana ilet 
etmek te iıtemiyorum. Fakat evli o~ 
duğun için takdir edersin. Haftaya 
tanıdıklardan birinin düğünü var. Ka .. 
rım eıvap iıtiyor. En apğt yüz lira .. 
nın kapw. On gün sıtmam tutacak. 
yatacatım. Hem biraz dinlenmiş olu• 
rum, hem de bu düğün hikayesini 
maarafau •varım. 

Doktor bir utma yalanı uydurma., 
ya lüzu molmadıfını .ayledi ve tam 
o sırada içeri giren kadmın endişeli 
yüzüne sükfinetle bakarak dedi ki: 

- Hanımefendi, sevci:nizin hasta .. 
hiı sinirden ibaret.I Fakat tunu bili .. 
nis ki hiç bir kalabaldr yere gitm~ 
melidir. Daha altr bobranlar gelebi .. 
Ur. Yalms itine &itsin: Sinema, tiyat .. 
ro, konser ... 

Ve batmı 6nüne eğerek ilave etth 
- Hele balo ve düğün yasak! 

Siit fiatleri 
Yükseldi 

Son ıGnlerde lilt fiyattan 3nemU 
mikdarda yübelmittir. Bu yükaeliı. 
tehir kenarındaki aemtlerde yüz pa
ra, 'ebir içinde yedibuçuk kuruıu bul 
maktadır.. Buna, aaman, kepek, arpa 
cibi kuru yem maddeleri yiyen inek .. 
lerin, u süt vermesi sebep olarak göı 
terilmektedir. Maamafih, güğümlere 
konulmakta olan etiketlerin temiz süt 
satılmasını temin etmesi de fiyatlann 
bu artıtında bir amildir. 

!i9!!!~• A K B A ~!!!!!!!il 
müesseseleri 

BGtGa kitaplannızı, Lenzım 
do.yaaızı, Ecaebi ye Tirkçe 
liunlarda waı:ete " mecmua-

lannm en iyi teraitle 

Akba müesseselerinden 

Doktor derece koydu. Şaplacak 
ıey: Hararet cayet normal. Nabu mü 
kemmel. Kalpte birfeycikler yok. 
Oöğüa temiz, mide rahat, böbrek, bar 
aakılar, bütün lza sağlam. Ey? ... 

Hayretini ilin etmek üzere idL 
Jfuhain, kanamın yüzile kendi ba- • 

laflan arasında doktorun bqını ceti-

tedarik edebilinints 
----------- --

8716 

Ortaköy FıkaraperverCemiyetl 35 yo1mıl mektepli çocuğa 
elbise, ayakkabı vemıiftir. Bu :ynra1arm cemiyet . 
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Diinya Gazetelerine Göre Hidiseler 
Staviski Rezaleti 

Meşhur 
Frangı 

Serseri Milyonlarca 
Nasıl Dolandırmıştı ? 

Sahte mücevherler mukabilinde allnan 
paralar • Mukabili olmıyan bonolarl 

'Fran•ada bundan iki Hne euuel 
büyük bir rezalet meydana çrkmıf· 
tı. RHaletin kahramanı Staui.lci İ•· 
minde beynelmilel bir Hrferi idi. 
Şimdi, Fran•u adliye•İ birçok mü
him a.damlann da İşmİ l'eçen bu 
davayı ,örmeie baılamcıtır. 

Bu müna•ebetle Paria - Soir ga • 
aeteai Staui•lti'nin maneuralannı 
ve dolandırıcılıiını ,ayet açık bir 
•urette l'Ö.teren bir yo.aı neıretmİf· 
tir. Yazıyı aıağı alıyoruz: 

Belediye ikraz sandıkları, kendi
lerine tahıiıat bulabilmek için mu
ayyen tarihlerde ödenmek üzere 
çıkardıkları bonolar mukabilinde 
istikrazlara müracaat ettiler. Re -
Jıin mukabili borç para alanlar • 
dan istenen faiz yüzde 7-8 di. Is • 
tikraza İ§tİrak edenlere verilen fa
iz de yüzde S di. iki faiz araaındaki 
fark belediye ikraz sandığının kan 
ııı teıkil ediyordu. Memurlar da re
hinleri kabul ve ikraza muvafakat 
eden ve bonoları veren veznedar 
bir direktörden, rehinlerin kıymeti 
iLİ takdir eden bir muhamminden, 

Madam Arlette Staui.Jıi 

bir depo memurundan ye bonoların 
ikrazrnr kontrol eden bir kontrolör
den mürekkepti. 

İdare meclisine komunun ıarbayı 
baıkanlık ediyordu. Bonolar, üç ra
kamdan mürekkep olan koçanlı bir 
defterden kopanlrrdı. Bu kısımlar
dan biri deftere ait olan koçan, 
2 incisi direktör ve kontrolörün im 
zaaını ta§ıyan ve asıl bonoyu te,kil 
eden koparılan kısım, üçüncüsü de 
kontrolörün elinde kalan dip koça
nıdır. 

1928 ıenesinde Hayotte. Orlean 
belediye ikraz sandığı direktörü 
Deıbroıseı'i (o zaman serbest bu
lunan) Alexandre'a yani Staviıkiye 
takdim ediyor. Serg evvela Hayotte 
•onra da Serıe Alexandre, sahte, 
yahut deferi pek ehemmiyetsiz o • 
lan bazı mücevherleri rehine koyu-

2± 
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EDGAR WALLACE 

lhtiyar çıplak kaf aaını okııyarak: 
- Haydi bakalım, dedi, hanginiz 

birinci olmak istiyor? Her halde mat 
mazelin yol cöstermesi daha muva
fık olacak. 

Giyotinin baskülilnde, kafası deli
fe geçirilmiı, yüzU koyun yatan Gre
gory'yc baktı. 

- Öyle ama, burada daha evvel 
talibi varmıı. 

Tam elini bıçağı dütUrecek düğ
meye basmak üzereydi, durdu, her 
halde hasta kafasına halledilecek ye· 
ni bir mesele arız olmuıtu. 

- Hayır kızım, dedi, ıiz yol gös
terirseniz, daha iyi olur. 

Gregory'nin kafaaını delikten çı
kardı, vUcudunu toprağa çekti. 

Fakat Brixan herifin birden doğ
rulup kulak keıildiğini görmUttU. 
'Yukardan birçok ayak sesleri geli· 
yordu. İhtiyar o zaman fikrini de
ğiıtirdi. Tekrar Gre~ory'yi makine
nin baskülüne yerleıtirmek için ıU
rüklemeğe başladı. 

Tam o sırada mahzenin öbUr tara· 
tından iriyarı, tüylü bir gölgenin, 

yorlar. Kıymeti yüksek olarak tak
dir edilen bu mücevherler, az za -
man zarfında, muayyen tarihte ö • 
denmek Üzere, dolandırıcıya otuz 
milyon nakit para temin ediyor. Pa
ra ödenmediği için rehinler ıatıhğa 
çıkanlryor, ve hilekarlık bu ıuretle 
anlatılıyor. 

Belediye ikraz aandıiının harekl 
hnı anlamıt olan Serıe Alexandre, 
Deıbrosaes vaaıtaaile sahte bonolar 
çıkarıyor. Bu ite esaıen ıürüklen • 
miş olan Deıbrosse'de bunu kabul 
ediyor. Senetlerde yükaek rakam • 
lar ya:zılmı§hr. Yalnız dip koçanda 
yazılan rakamlar ve koçanlar def
tere geçirilmittir. Bu bonolar Üze -
rinde hükUınetin kefaleti mevcut 
olduğu zannediliyor. Paul Guepin
de Orlean belediyeıinin bonolarını 
iıkonto etmeğe muvafakat ediyor. 
Bu suretle 21 sahte bono mevkii te
davüle çıkanlryor. Bunlarm hepsi 
kfl'k milyon kadardır. Serı• Alexan 
dre zengindir. Borcunu ödiyerck 
sahte mücevherleri geriye alıyor. 
Onun eaaaen büyük projeleri var • 
dır. 

Serge bütün Pariı halkmda, yeni 
teıkil ettiği tirketlerde büyük it
ler yaptıiı zannını uyandırıyor. Fa
kat tedavüle çıkarılan sahte bono
ların da bedeli muayyen tarihte 
ödenecektir. Alexandre, Garat'yi 
tanıyor. Bundan da Bayonne ikraz 
ıandıtı doğuyor. Deabl"Oaıe'de bu 
aandığa direktör olarak takdim edi
liyor. Şarbay lizrmıelen malumatı 
elde etmiş olduğundan bunu redde
diyor. Bunun üzerine Alexandre, 
kendi yetiıtirdiği Tisaier'i takdim 
ediyor. Bu adam da direktör olarak 
kabul ediliyor. Deabroase'de ona 
sahte bono çıkarmayı öğretiyor: 
Y ~ni koçanlar, dip koçanları ve hi
leli senetler ve ıaire .. Yine Serge 
Alexandre'in yetiıtirdiği ve Cohen 
adında diğer biri de muhammin ta
yin ediliyor. 

Serge Alexandre (Staviıky) de 
Bayonne belediyesinin çıkardığı 
sahte bonolarla Orlean belediyesi • 
ne olan kırk milyonluk borcunu Ö
diyor. Tisaier, emniyeti olan bir kon 
trölör vasıtasile bot bonolan İmza 
ettiriyor. Ale:xandre, Garat'ın bü
yük doıtu değil midir? Difer taraf 
tan Tiasier'de kontrolörün imzası -
nı taklit ediyor. Bu suretle iki ae • 
nede 328 aahte bono çıkarılıyor ve 
250 milyon frank elde ediliyor. A· 
lexandre eli bol olan bir veznedar• 
dır. Faizler muntazaman ödeni • 
yor. Ayni :zamanda sahte mücevher 
terini bu defa yenicft!n rehine ko • 
yarak, 600 bin franklık tat Ye kıy
metaiz gerdanlık mukabilinde 15 
milyon frank borç almaia muvaf • 
fak oluyor. 

Cohen'de kıymet biçiyor .. Büyük 
finansçı normal i§lere para vermek 
suretile ortak oluyor ve bu itlere 
kendilerinden istifade ettiği lü:ıu -
mu halinde meıuliyet altında bırak 
tığı ve bazı büyük §aluiyetleri de 
karı§tırıyor. Odenmiyen birçok se
netlerinin vadeleri gelmiıtir. Bu va 
deler selince Alexandre yeni bir 
dolandırıcılığa teıebbüs ediyor fa
kat muvaffak olamıyor. Tiaaier tev
kif ediliyor, bu ıuretle rezalet mey 
dana çıkıyor. 

ateı aaçan, keskin gözlerini ihtiyara 
dikmiı bir halde geni§ adımlarla 
yaklaşmakta olduğu görUldü. 

Bag elini kolunu aallıyarak geli
yordu. Tüyleri kan pıhtılarından bi· 
ribirine yapıımııtı. Yüzü, bir gün 
film çevrilirken eski harap kuleden 
çıktığı .zaman Brixan'ın cördüğü gi
bi, toz içindeydi. 

Maymun evvela durdu, yerde inli
yen cfendiıinin kokuıunu kokladı. 
Sonra yaklattı. Longval dehıetinden 
gerilemitti. Bag aldmt etmedi, iri el
leriyle yerde uzanan efendisinin 
yUzUnü okıadı. Sonra birdenbire 
Longval'in üzerine ııçradı. 

İhtiyar bu hücum karıııında bey
hude mukavemetlerle uğraıarak, ni
hayet yere yıkıldı. Bag da üzerine 
bindi, bir müddet aırtında oturdu. 

Ondan sonra doğrularak herifi ya
kaladığı gibi, bir dakika evvel efen
disinin uzatıldığı yere, giyotinin bas 
külüne uzattı. Kaf11ını deliğe geçir
di. 

Brixan dehıet içinde bu manzara
yı ıeyrediyordu. lri maymun acaba 
burada evvelce birisinin idam edildi
ğini görmUı müydü? Her halde öyle 
olacak. Her halde Foss'un başı kesil
diği gece, maymun bu mahzenin bir 
köıeıinde bulunuyordu. Demek ki ya 
rı beşeri kafası bir insanın giyotinle 
n111l idam edildiiini o zaman gör· 
müı, öirenmiıti. 

italyada Makarna Buhranı ! 

ita/yan Kadınları Yiyecek 
-Dükkanlarına Hücum Ettiler 

Cepheye ıeuJr edilecelt ~ahirete,. 

"Daıly Telegraph" ın Roma öul sıl olan sevinci gösteren eski re
cı)'fan wa~etenne bildiriyor: simleri neşretmektedirler. Bu 
Faşist partisi zecri tedbirlere meyanda Ohobre adlı gazete di

karşı koymak için şiddetli ted-
birler almaktadır. Büyük Harp- yor ki: 
te ölen askerlerin anaları ve dul "Belçikalılar,. İngilizler ve 
kalan kadınları partiden aldık- Fransızlar 1914 ve 1915 yılların
lan emir üzerine ev ev dolaşa- da nasıl titrediklerini unutmuş 
rak ecnebi mallarına ve bu me- olsalar bile, ltalya 1935 senesi
yanda bilhassa İngiltere, Fran- ni asla unutrnıyacaktır. 
sa, Belçika ve Holandadan ge-
len mallara karşı boykot yap
maları için bütün İtalyan kadın
lığını teşvik etmektedirler. 

Yiyecek üzerine konulan tah
didat sah günü tatbik mevkiine 
gireceğine göre o gün fiyatların 
çı:kmasmdan endişe edilmekte
dir. 

Bütün dükkanlarda büyük bir 
faaliyet vardır. Napolideki ma
karna fabrikaları ailelerin ihti
yaşlarına tekabül edecek mik
tarda mal istihsal için geceli 
gündüzlil çalışmaktadırlar. Ay
ni zamanda makarna pişirmek 
için lazım olan domates salçası 
ihtiyacı da şiddetlidir. Pirinç, 
bezelye, kurufasulye ve saire 
gibi hububat çok satılmaktadır. 

Duce hariçten et ithal etme
mek hususundaki· kararını yeri
ne getirmek üzere tedbirler alın
masını emretmiştir. Bununla 
beraber Arjantin gibi dost dev
letlerin menfaatleri baltalarunı
yacaktır. 

Bu akşamki İtalya matbuatı, 
zecri tedbirler hususunda lngil
terenin emrine itaat eden Fran
sa ve Belçikaya şiddetli hücum
larda bulurunaktadır. Gazete
ler, 1915 te İtalyanın Umumi 
harbe girmesi ile müttefik dev
letler ve bilhassa Fransada ha-

Bag "Boğazkeıen,, in batını deli
ğe geçirdikten ıonra, homurdana ho
murdana bir iki defa dolaıtı. Brixan 
acaba ne olacak, diye bu emaalsiz 
manzarayı ıeyrede~ken, yukardan 
bir gürültü işitti, batını kaldırdı ve 
üst taraftaki kapağın açıldığını gör
dü. 

Bag da bu gürilltüyü ititmişti. 
Fakat mUşterisi ile pek meşgul oldu
ğu için aldırış etmemiıti. Bir aralık 
kendisine gelen Longval kafasını de
likten kurtarmağa uğraıtı. Sonra 
başına gelecek akıbetin yakınlığına 
o kadar inanmış olacak ki sessiz ve 
hareketsiz kaldı, iki elleri giyotinin 
direklerine yapışmıı ölümU bekliyor
du. 

Yukardan müfettiş Lyle maym.u· 
nun dofrularak, düğmeye yaklaştı
ğını görmü~til. Bag bir kere daha 
homurdanarak düimeye yaklaıtı. 
Tereddütsüz elini basmıştı. O anda 
mumların ışığı içinde parhyan mü
selles bıçak, yağlı yivlerin araaından 
hızla kayarak aşağıya düştü. 

Longval'in kafası kopmuştu. Boy
nundan yarım metro kan fıtkırıyor
du. Brixan yukarıya bağırdı: 

- Çabuk olun, çabuk olur! .. Bü
fenin gözünde bir urgan olacak, he
men atafıya inin. 

Yukardakiler hakikaten büfenin 
gözünde batkı bir urgan buldular ve 
müfettit Lyle ilk evvel mahzene in-

Tribune gazetesi ise, üç ta· 
rihten çok acı bir lisanla bah
setmektedir. 1915 - 1925 ve 1935. 
"1915 te İtalya müttefik devlet
ler arasında h a r b e girmişti. 

1925 te İtalya mukabil hiçbir 
menfaat talep etmeksizin Fran
sanın emniyetini tahtı temine 
almıştı. 1935 te ise İngiltere ile 

Fransa, ltalyaya karşı sadece 
bir müstemleke hareketinden 
dolayı zecri tedbirler aldılar. Bu 
bir tarihtir ki İtalyanlar hiç 
unutmıyacaklardır ." 

di. 
Brixan: 
- Maymundan korkmayınız, de

di, ondan tehlike gelmez. 
Bag, çocuğunun üzerine iğilen 

§efkatli bir anne gibi, yerde baygın 
yatan efendisinin üzerine eğilmişti. 

Gelen müfettiş, evvela Brixan'ın 
bileklerindeki kelepçeyi çözüp çıkar
dı. 

- Aman, evveli Mis Adele'i gö
tilrelim. 

Genç kız giyotinin yanıbaşında, 
bereket versin, gözlerinin önünde 
geçen feci manzaraya ıahit olmadan 
bayim bir halde yatıyordu. 

Sarkıtılan urgandan bir başka po
lis daha indi. Geçkin yaşına rağmen, 
üçüncü inen de Knebvorth oldu. 
Mahzenden yukarıya çıkan kapıyı 
o buldu, genç kızı götürmek için 
müfettişe o yardım dti. Serbest ka
lan Brixan, der~al Gregory'nin bi
leklerinden kelepçeyi çıkardı ve a
damcağm sırt üstü yatırdı. Şato sa
hibinin yüzü bembeyaz kesilmişti. 
Daha giyotine gitmeden evvel ölmilt 
olmuından korkulabilirdl. 

Bag, delikanlının efendisine bir 
f enahk yap111ak iııtemediğini anla
mış olacak ki, olduğu yerd'i bekli
yor, sadece gözlerile hareketlerini 
takip ediyordu. 

İlk defa ıatoda raslaıtılı:ları za
man, maymun naııl elini kokladı ise, 

Ogadende Duru 

italyanlar Cenup Cephes 
de Müşkülatla ilerliyorl 
Somali cephesine italyadan ve Eritred 

boyuna yeni kuvvetler geliyor 
"Daily Tcle,raph" ın Dji6uti rııı timdi!ik bir tüccarın evinde 

lau•un muhabiri 6aHteaine bildiri- maktadırlar. . 
yor: Kont Vinci'nin Muaavva'ya gı 

ltalyan taarruzu yağmurdan dola- rek General de Bono ile konllf 
yı yine yavaılamııtır. Çamur Ocaden üzere emir aldığını haber al:lım. 
cephesindeki Italyan kıtaatmı, tank !arından iıittiğime ~orc kc-n•un 
ve ağırlıklarile birlikte ilerliyemiye- vakkaten diplomasi mesleğini bır 
cek bir hale getirmittir.Weffe Shebe rak tekrar orduya iltihak ede 
li'deki İtalyan kolunun 20 mil kadar söylenmektedir. 
ilerlediği haber veriliyona da Daua Gerek Kont Vinci , gerekse at 
yolunu takip eden ltalyanlarm Ras militer Calderini askeri vaziyet 
Desta'nın devıirme ve gayrimunta- Habe§ tahtidatt hakkmda Habetl 
zam kıtaatı tarafından durdurulduk- endiıeıini mucip olacak kadar 
tarı anlaırtmııtır. Yolu çöle teaadüf malQmata sahip bulunmakt:ıtiırl• 
eden aağ cenahın hiç ilerlemediği Geçen ıeneler zarfınciıl Hab 
bildirilmektedir. tındaki biltUn Italyan ajanlarının , 

Havaların düzelmesinden ıonra 
General Grezieni'nin bütün cephe 
üzerinde büyUk bir hücuma kalkıta
cağını kat'i olarak kestirmek kabil
dir. 

Mogadiıho'ya, ltalya ve Eritre
den ihtiyat kuvvetleri gelmektedir. 
Geçen baftadanberi büyük mikyaıta 
cephane ve mühimmatla birlikte pet
rol ve sair mayi mahrukat ta karaya 
çıkarılmaktadır. Yol yapma ameliya• 
tma da hummalı bir şekilde devam 
edilmektedir. 

hca meu~l oldukları tey 1Iııbct1 

mn sür'atle isHllın:ıa yarıvac:ık bU 
malQmatı elde etmek olmuıtur. B 
bugUn bilmiyen yoktur. 

Nitekim öğrendiğime göre :M• 
konıoloıunun merkeze çok gtÇ 
miı olmaıı, Kont Vinci'yi t'on de 
ce endiıeye düıürmiı§tür. S!firin 
korkuıu, koıısolcsun elinde orchı 
tihbaratın:ı yar•yacak vasi mıı"(\ 
ve vesaik olmasından ve bu vt11• 
Habeş HUJdlmetinin eline rü~111 
ihtimallerır.:ien •loğmuştur. 

Mogadisho'ya hiçbir ecnebi gemi
nin uğramasına ve yine hiç~·ir ecnebi 
tebaasmm karaya çıkmasına müsaade 
edilmemektedir. Bütün hazırlıklara 
her zamankinden daha eıırarengiz bir 
§ekilde devam olunmaktadır. 

Harrar üzerif1 
1 talyan uçakl 

"Daily T elegraph" t 
Harrar üzerinde uçan Italyarı t 

yareleri ha1k arasında panik vücll 
getirmişlerdir. Ecnebi gazeteciler 

Sefirin orduya iltihak tellerini terkederek ıngmz korısol 
etmesi muhtemeldir hanesine iltica etmiıler<lir. 

Cibuti Şehirin haricindelti dağlaröalci "DGily T ele11rapla" ın 
muhabirinden: 

Afrika sahillerinde Avrupayı en 
çok andıran bina muhakkak ki Cibu
tinin varoılarındaki ltalyan konso
losluğunun bulundu&u yerdir. Tka
mete mahsus odaları bol olan odur. 
Tepe tabir olunan bu binada timdi 
çok kesif bir nüfus vardır. 

Diplomatlar, Habe~iıtn:ıdan gelen 
Jconaoloalar ve Cib.uti~eki ltaly:an kon 
solosu dar bır sofada yatıp kalkıyor
lar. Konsolos yatak odaıını Sefir 
Kont Vinci'ye terketmiı ve konıoloa
luğun kabul oduı da Ac!iıı • Ababa
dan ıelen 1efaret erkinının yatak o
duı yapılmııtır. Ataıamilit,.r ve ka-

=~-

• 
... 

ıif Habet kuvvetJeri cenup bud11d 
doğru yürümektedirler. 

Diredauva üzerinde uçan Jtıl 
tayyareleri bit aralık ist:ısiyonll 
bardımaıı etmek üzere tertihat atrııi 
larsa ria. bJl~har : bunıll!n v:uıeçrfl 
terdir, Habt!lere nazaran ltatya 
kadm ve çocukları nazan dikkate 
makımn Gerlogubi'yi bombardı 
etmektedirler. 

Resmi bir te.bliğe nazaran tıal , 
tayyareleri Alagi'ye ve Maka!leb 
bombalar atmıılardır. Buradakı te 
berlere nu:aran ltalyan kuvvet 
Webbe Shebeli'den cenuba do 
ilerlemektedirler. 

... . 
.. .. 

•cılarada ltalycın 
..... - -

bu defa da öyle kokladı. Bu kokla
yııı ile efendisi ile uğraıan adamın, 
hakikaten düıman olmadıiını iyice 
ke1tirmi1ti. 

Brixan maymuna döndU ve efendi
ıinin ıe1ini taklit ederek: 

- Al bunu 1 dedi. 
Maymun Gregory'yi kucakladı. 

Brixan'ın ııöıterdlii yoldan kapıya 
yUrüdUler, merdiveni çıktılar. 

Evin içini dolduran polisler, kuca
tında insan taşıyan bir maymunun 
merdivenden yukarıya çıktığını &ö
rünce şaşırıp kaldılar. 

Brixan ııene emir verdi: 
- Yukarıya çıkar, yata~a yatır. 
Bu zaman içinde Knebvorth da 

genç kızı otomobiline bindirmi§ti. 
Adete ayılmak alametleri göıterdiği 
için, onu bu ölüm evinin feci manza
ralarından uzak bulundurmak isti
yordu. 

Detektifle müfettiı tekrar mahzene 
indiler. Her tarafı dolaştılar. Oyuk
lardaki kafaları keıik cesetleri gör
diller. Bu zavallılar 1anki kendi mu
kadderatlarını kendileri hiklye edi
yor gibiydiler. 

Daha ilerde her tarafı insan kemik 
leri dolu büyük mahzene vardılar. 

Brixan dedi ki: 
- Biı halk dilindeki rivayetlere 

pek aldırıı etmeyi.z ama, nekadar al
dandığımızı §U manzara ıösteriyor. 
İşte bunlar bir toprak yıkıntısı al-

yürliyiifii 

tında kalan ve çıkacak bir taraf '1'1 
lamıyarak ölen süvarilerin ke1111i 
ritlir . lıte atların da iri kemikl.ere·'ıı 

Fakat Adele bu mahzenin iÇ111 

reden girmiıti? . iğitl 
Brixan kızın nereden gırd 

bulmakta gecikmedi: . cı11Jı 
- Muammanın bir düğü~li ot1lll 

ç8zUldü, dedi. Bu eski kuleyı ~r çıJ 
lılar her halde koyunlar, kuıula ,11ıı 
kurdan mahzene yuvarlanrlli~ıi>'v 
diye inıa etmiş olacaklar. ıtıar 
delinin burasını icabında kaÇ 
hazır bıraktığını zannediyorurll· g'ıY 
Oyuğun birinde de, genç 1'1Z11~r ~.e remediği başka bir fenerle murt1 8ıııısr' 

kibritler buldu. Bundan da \ı. 
ninde isabet olduğuna hükmet 

611
diY 

Tekrar giyotinin yanına ~zctİ~· 
ler. Brixan burada baskülli~ ~ki eU' 
de hareketsiz yatan ve hala \eıcıe
nin mütekallis parmakları ile d~ese~1 
re yapışmış bulunan baş~ız ıcıedı·· 
bakarak, bir müddet ısessız be 

MUfettiı fısıldar gibi sordu: dl• 
-· Bu adam nasıl olı.ıyordıJ ·rebr 

getı 
kurbanlarını buraya kadar 
liyordu? .1 .,,~· 

- Doğrusu bu, bir psikoloJ gest'.1 
tehassısının t~tkikine değer·yor 1'11 

bir mevzudur. Bana öyle gelı t 1',ıı· 
bu herif intıharı dütUnen, fa~• ıııirr0 
dilerini öldürmeie cesaret e e011l''İ 
adamlarla ttmasa geliyor ve "'-' 

[Arka~' 
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Akdenizdeki İngiliz T ahşidatı 

ııı. _ .. 
... unhasır kalacaktır. 

Lo Muuolininin istedikleri 
~ n.dra, 6 (A.A.) - Daily Mail 
"e bauy Express gazetelerinin haber 
b~tdiğine göre, Baldwin, dün bazı ka 

1.~e arkadaşlannı çağırarak, Musso
cll\ı 1'rablusdaki ltalyan kuvvetlerini 
~ lal_hnağa razı olduğu takdirde, Ak
k CJıızden iki yahut daha fazla harp 
~~Vazörü çekmek kabil olup olamıya 
ı gı hakkında kendilerile konuşmuş-
Ur. 

~tt~~wı Chronicle gazetesinin temin 
ıdt ~ne göre, M~ıolini, lngiltere, Ak 
tj~~tzden birbç harp kruvazörü çek-
1c:ı. tak~irde Trabluıda? iki fırka a~
~ rı ıen çağırarak, çekilen askerlcn, 
...__'~tle 30,000 e ıibliğ ebneği kabul -.. 111,n... 
hü!ttorning Post gazetesi, İngiltere 
,. kuınetinin, İngiltere ile Fra.ns~ a:a: 

[Baştarafı birincide] 

sını neden azaltmak istemediğini izah 
etmiştir. Siyasal s;evenler, Mussolini 
ile Sir Drummond arasındaki te:nas
lar daima önemli sonuçlar vermese bi 
le İtalya - Habeş davasının hallinin 
herhalde ilerletmekte olduğunu söy
lüyorlar. 

Rapor geldi 
Londra, 6 (A.A.) - Romadaki l:ı

giliz büyük elçisinin Mussolini ile 
yaptığı görüşmelere dair olan raporu, 
buraya gelmiştir. Sir Samuel Hoare, 
bu raporu büyük bir dikkatle incele
mektedir. 

Duçe - Drumond görüşmesi hakkın 
da alman intibaa göre, bir fırka daha 
Libyadan ayrıldığı takdirde memnu -
niyet kafi bir dereceyi bulmuş olacak
tır. 

Duçenin, bu görüşmeleri Akdeniz 
müvazenesi meselesine temas edebile 
cek veçhile genişletmeyi düşündüğüne 
dair dolaşan şayialar üzerine, ilk işin 
Habeşistanda banııısın tesisi ·)lcuğu 
hatırlatılmaktadır. 

':flda Akdenizde muhtemel hır ışbırlı 
:• hakkında tam bir anlaşma yapılma 
~k.ç~, filosunu geri çekemiyeceği fik
·ı l\ı ıleri sürmektedir. Amiral Decoux 
2

' kaYınakam Debenze'nin görctleri 
h1.;as.ı~da bu husustaki görüşm~lcr bir Romadaki intiba 

Ylı ınkişaf etmiştir. Maamafıh, bazı Roma, 6 (A.A.) - Dünkü Dııçe 
~0ktaların henüz kotarılmadığı söylen Drummond görüşmesi iyi bir intiba 

'ktedir. bırakmıştır. 
Li&yada 60.000 ltalyan askeri var LavaTın temadan 

t l..ondra, 6 (A.A.) - Reuterin öğ- Paris, 6 (A.A.) - Lava!, strasile 
t~~diğine göre, dün Mussolini ile İn- Sir George Clerk ve Cerutti'yi kabul 
) ız büyük elçisi arasında Romada etmiştir. 
ti apılan görüşmede müsbet hiç bir ne Fransız gazeteleri ne yazıyorlar 
~e elde edilmemiş olmakla beraber Paris, 6 (A.A.) - Mussolini ile 
b' görüşme esnasında biraz dah:ı nik İngiliz büyük elcisi arasındaki görüş
~ davranılmıştır. Mussolini, Libya- me, iki memleket münasebatında ye
~ n ~ir İtalyan fırkasının geri alındı ni bir salah işareti olarak telakki edil 
t tna 1§atıet ederek lngilterenin bu ha mektedir. Petit Parisien gazetesinin 
t~.keti tamamen takdir ettiği ümidini Roma muhabiri diyor ki: 
.., oıtermiştir. Büyük elçi, müsbet cc- Ne tngilterenin. ne de ltalyanın 
Q~p Vermiş ve fakat Libyada henüz harpçi emeller beslemediği bugün aşi 
liztınıı bin İtalyan askeri, yani, İngi- kardır. İngilterenin Mısır için endişe
tn - Mısır kıtaatmm üç misli kuvvet si ve bundan dolayı Akdenizclen bir
/\~Vtut olduğuna işaret ettikten sonra kaç gemi çekmemesi için sebep kalma 
'-· denizde tamamen ihtiyati bir ted-lllt 1 mışıtır. 
d o arak bulunmakta olan İngiliz Mısır _ ltalya 
ı:nanına kuvvetinin azaltılması zama 
J •. nın ~henüz gelmediği zannında bu- Roma, 6 (A."A.)' - Siyasal mahafil. 
:"'lldu~unu ilave eylemiştir. Mısırın İtalya hakkında gayri dosta-

~~.-..--------:"=ı ne tel~kki ettikleri. hattı hareketinden 
Anlaıma müabet ıe- dolayı hayrettedirler. lyi malUmat a -
kilde inkiıal ediyor lan bir membadan öğrenildiğine gö

) l>anis, 6 (A.A.) - Petit Parisien re ltalya hükumeti, Kahiredeki mü -
-:~Yor: lngiltere ile İtalya arasında mcssilini bu hususta bir teşebbüste 
tt §rna işi müsbet bir şekilde inkişaf bulunmaya memur etmemişse de, mü
ltl lncktcdir. Roma, çevenleri, Drum- messil bizzat teşebbüsatta bulunmu~
\tco~~ - Mussolini görüşmesini güven tur. 
ıt,;cı bir hadise olarak telakki etmek 
ıti itler. Sir Drummond'un 29 İlkteş
lır tekliflerinden biraz daha müsait 
!~~ota vermek ergesi ile geldiği dü
ıltıe ~lcbilir. Maamafih, İngiltere hüku 
~il\tı, A~denizdeki bazı harp gemileri 
lıir gen çekilmesini haklı gösterecek 
._ durumun henüz mevcut olmadığı 

tlaatini beslemektedir. 

~ Renni bildirii 
tiltt 0nıa, 6 (A.A.) - Resmi bir bildi
lto e, dünkü Mussolini - Drummond 
ll\ n~~tnalarmın Akdenizdeki ltalyan
lı,~1lız durumunu ilgilemiş olduğu ha 
tığ "eriliyor. Bu konuşmaların ~ırak
ta 1 

tesir iyidir. Yan resmi çevenlere 
t'tıerc, l'vtussolini, Trablus'dan bir tii
''nn as~erin gerıiye çekilmesi için esa 
illıı e~ır vermiş bulunduğunu hatırlat 
illet'· ~ır Drummo:ıd da, İngiliz hüku 
~ Akdenizdeki gemilerinin sayı 

i ngiltere yeni den iz 
üsleri kuracak 

Roma, 6 (A.A.) - Tribune gaze
tesinin Londra muhabirinin öğrendi
ğine göre, İngiliz Deniz bakanlığı Sü 
veyş kanalının müdafaası ve !rak gaz 
borularının her ihtimale karşı korun
ması için Akdenizde yeni bir üs siste
mi kurmak niyetindedir. Bu yeni sis
tem sayesinde İngiltere donanmasını, 
üsleri Malta ve Cebelittank olan şim 
diki sistemin temin ettiğinden daha 
kolay olarak doğu Akdenizin Singa -
pura daha yakın bir noktasında topla 
yabilecektir. Bu maksatla İngiltere, 
Süveyş kanalı yakınında ve Kızılde
nizde, bilhassa Yemen sahillerinde ve 
Perim adasında yeni deniz üsleri kur 
maktadır. 

italya - Habeş harbi 
air 4 
~ olor'1a yürüyüıe "devam etliyor 

~en °ına, 6 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
• era1 de Bono, ileri karakolların 

.. 
~lrlparatorun 
ransızlara 

llir bildiriği 
~~ 

to ı, 6 A.A. - Habeı lmpara-
~ ... "'· Petit Joumal gazeteaine, 
iı:ıq~a ulusuna hitap eden &fa-

e.)Q bildiriği yollamııtır: 
''ç 

t- 0 1ttanberi hıuırlanan ltalyan .. CQui; __ ,. 
fİat ~-c;, •Üel vaıtalarla Habe • 
,,1• caıa•.,. İatilO.ı niyetini güden bir 
ol Cbaın tatbikidir. Harbin çok kısa 
rtı rtacr.rnı bütün kuvvetimizle te -
, 0•"ni etmekteyiz. Fakat, düfman 

,,;:ltlarırnızda kaldığı müddf"tçe 
CQlt Grbe, devam edeceğiz. An • 
'• • liabeı ordularının bir muzal
li 'llfeti# ke•in aonuçlar doğurabi -r. 

~'Phe Uerı'a· .ı • • 'kl • .. .. .. 
~"'arn • ın"e gınttı erı yuruyuşe, 
tir. ba ett!klerini telgrafla bildirmiş
tttJ.,.~;~k_il cephesindeki ltalyan kuv 
~}'.I ~~gğQto'ın dQİ· 

[Baştarafı birincide] 

ru yürümektedirler. Yerli askerlerden 
mürekkep olan birinci kolordu Ogam 
layı işgal etmiştir. Yerli kolordular 
Sailo şelalesi boyunca il~ri hare~et~ 
lerine devam etmektedırler. lkıncı 
kolordu Chire ve Aibamet'in işgalini 
tamamlamıştır. Somali cephesindı'!ki 
İtalyan kuvvetleri Ogaden'e doğru 
hareketlerine devam etmektedirler. 

Uçaklar, keşif uçuşları yapmakta -
dırlar. 

imparatorun kervanı 
Adisababa, 6 (A.A.) - Yağmur 

mevsiminde yıkılan köprüler. impara 
tor Desie'ye gelmeden evvel ta:nir ew 
dilecektir. Tamir işinde kullanılacak 
levazımın yüklü bulunduğu 20 kam
yon bugün Dessic'ye hareket edecek
tir. İmparatorun kervanr erzak, leva
zım ve para yüklü 500 katırdan mü
ı ekkep olacaktır. 
Oğrenildiğine gÖft, Ogaden cephe 

sinde kuvvetli mevki ahnıt olan Ha
beı ordusu, 1 tal yanların muhtemel bir 
taarnızuna kartı gelmeğe hazn-dır. 

• iki u!;ak yere inmeğe mecbur oldu 
Adisababa, 6 (A.A.) - Habeş hü

kumetinin haber verdiğine göre, Oe
bbe-Chebcli cephesinde iki uçak ye
re inmeğe mecbur edilmiştir. 

Habeı harekatı gece yapılıyor 
Adli:ri.t, 6 (A.AJ - Stdani Aian 

Kral ı Almağa Gidiyorlar 
Atina, 6 '(A.A.) - Ulusal kurul başkanı, Sil Bakam, Münaka

lat Bakam ve daha başka kimselerden mürekkep bir heyet, Kral 
İkinci Yorgi'ye genoy sonuncunu resmen bildirmek üzere bu ak
şam Londraya hareket etmektedir. Miken adasına nefyedilmiş 
bulunan muhalefet partisi şelleri Papanastasiyu ve Papandreu 
serbest bırakılmışlaııdır. 

Kondilis M eclisi 
Atina, 6 (Hususi) - Kondilis Kralcı saylavları yarın öğleden 

sonra bir toplantıya çağırmıştır. Söylendiğine göre bu toplantı
da parlamentonun feshedilip edilmemesi görüşülecektir. 

Haili Selasiye Anlatıyor 
Adisababa, 6 (A.A.) - imparator 

Haile SeUisiye D. N. B. nin Adisaba
bn muhabirini kabul ederek süel va
ziyet hakkında §U diyevde bulunmuş
ıur: 

- ltalyanlar bütün hazırlıklanm 
bitirdikten sonra sınır boyunca ileri
lemeğe başlamışlardır Halbuki Ha -
beş orduları sevk vasıtaları olmadığın 
elan askerler harp planr mucibince 
kendilerine gösterilen yerlere yaya o
larak veya at ve katır sırtında gitmek 
tedirler. Eritredeki ltalyan kuvvetleri 
yüriiyxşlerini bidayette Adua - Ak -
sum - Adigrat hattına kadar sürdü
ler ve emrim üzerine tahliye edilen 
bu mmtaakyı işgal ettiler. Bu h3tta 
ge!ince ltalyanlar, Habeş ordusunun 
ricatini temin eden gericilerin muka-

vemetine rastladılyar ve orada durdu 
lar. Somali cephesinde ltalyan kuv -
vetleri Ualual - Şebeli - Gerlogubi hat 
tını tutmuşlar, faakt daha ileriye geç
memişlerdir. Danakil bölgesindeki 
İtalyan hareketlerinin sevkülc::yş lıa 
kımından hiç bir değeri yoktur. Ital
yanlann bombardın.ıan uçakları için 
karargahlar kurumunu büyük bir dık 
kat ile takip etmekteyiz. Bu, Cıbuti
Adisababa demiryoluna karşı şiddetli 
hava hücumlan yapılacağım gösterir. 
Askerlerimizin zayiatı hakkında ~im
dilik bir şey söylememe imkfin yok
tıtr. 1500 kilometre uzunluğunda muh 
telif cephelerden raporların gelmesi, 
heıe telgraf irtibatının bulunmaması 
gözönünde tutulursa, hayli 7.aman is
ter. 

Komplodan Habeşistana 

Son Telgraflar 

Makallede Göğüs Göğüse 
Muharebeler Oldu 

Adisababa 6 (A.A.) - Bugün şimal cephesi ordusundan ge
lerek öğle üz~ri burada neşrolunan bir telsize göre, Makalle etra
fında şiddetli bir muharebe .baş.lamıştır. Dün akşam !tal~an kıta
atı baskın şeklinde şehre gırmışlerse de Habeş kuvetler~ gecele
yin şehre karşı şiddetli bir taarruzda bulunmuşlar ve b.ır buçuk 
saatlik göğüs göğüse bir mücadeleden sonra Makalleyı tekrar 
ele geçirmişlerdir. İtalyanlar çekilirken ölü ve yaralılarını mu~a
rebe meydanında bırakmışlardır. Diğer taraftan cenup cephesın
den bugün gelen haberlerde Şebeli bölgesinde de şidd~tli ~üs~
demelerin başladığı bildirilmektedir. Habeş kuvvetlen çetın bır 
mukavemet göstererek müstahkem mevzilerine doğru çekilmek
tedirler. Habeş kuvvetlerini ordu kumandanı U gasnus idare et
mektedir. Habeşlerin peı-şembe günü geceleyin kuvvetli bir mu
kabil taarruzda bulunacakları bildirilmektedir. İtalyan uçakları 
yeniden Garahai bölgesine birçok bombalar atmışlardır. 

Adisababa, 6 (A.A.) - Havas bildiriyor: Makallenin her ne 
bahasına olursa olsun müdafaa edileceği burada resmen söylen
mektedir. 

24 Saat Daha Duracaklar 
Roma, 6 (A.A.) - Buraya gelen haberlere göre, Habeşistan

daki İtalyan hareketlerinin bugünkü durgun hali 24 saat daha 
devam edecektir. Habeşler hiç bir mukavemet göstermemekte 
ve muharebe etmekten çekinmktdirlr. Bu sükun dvresi, harp mal 
zemesi nakliyatına ve İtalyanların işgal etmiş oldukları yerlerde 
durumu sağlamlaştırmağa yarayacaktır. 

i talya, Zecri Tedbirlere 
Bütün Dünya Silah iştirak Eden 
iğreniyor Gönderiliyor Devletlere Boykotaj ilan Etti 

Neguse suikast yapıldığı şa
yıası yalanlanmaktadır 

Berlin, 6 (A.A.) - Deutche All
gemeine Zeitung gazetesi, Kamal Ata 
türk'e karşı yapılan komplonun akim 
kalmasından dolayı Türkiyenin duy -
duğu sevinç ve Türk ulusunun göster Adisababa, 6 A.A - Habeşistan 
diği memnuniyete dair ilk sayfasm- lehine olarak ambargonun kaldırıl-
da uzun haberler neşretmektedir. r ması üzerine buraya önemli miktarda 

Bu gazete diyor ki: silah ve cephane gelmesi bcklenmek-
Cümhuriyetin ilanının yıldönümü, tedir. Hükumet daireleri her gün, 

Türk ulusuna yeni Türkiyenin şefi türlü silah fabrikalarından teklifler 
ve önderi Kamal Atatürk'ün etra- almaktadır. Sahra telsiz telgraf istas
fmda daha kuvvetle toplanmak ve o- yonlarının çoğaltılması için ısmarlan
na yeniden sadakat andı içmek için mış olan levazımın da gelmesi bek-
yeni bir vesile oldu. Türkiye ile dai- lenmektedir. • • 
ma en iyi dostluk münasebetleri ida- , Suıkaat ıayıcısı 
me eden Almanya, Cümurbaşkamna Adisababa, 6 A.A - Habeş otori-
karşı hazırlanan alçak suikastin vak- telerin imparatora karşı bir suikast 
tinde meydana çıkarılmış ve cümhuri yapıldığına dair İtalyan kaynağından 
yet bayramının da Ank.arada çok par gelen haberi "mel'unane bir fantezi,. 
lak bir ~ekilde .. ~utlan!11ı~ olduğunu olarak telakki etme~tedirler. 
memnunıyetle ogrenmıştı1\ Sarayda bir hadise 

Herriot'ya hücum 
Paris, 6 A.A - Echo de Paris, 

Herriofya karşi şiddetli hücumlarına 
devam ederek: 

"M. Heriot, bir numaralı halk düş
manıdır. diyor. Kızıl bayraklar ara
sında boy gösteren ilk Fransız Baka
nı o, dur. O, halkın karşısında Sov
yetleri göklere çıkarmak cür'etinde 
bulunmuştur. Onun gözü. Dışbakan
lığmdadır. Orayı ele geçirmek için 
hiçbir şeyden sakınmıyacaktır. Ve o 
zaman da büyük bir macera başlıya
caktır.,, 

Adisababa, 6 A.A - Reuter Ajan
sı aytarı bildiriyor: 

Bu sabah sarayda fevkalade bir 
hadise cereyan etmiştir. Sarayın bir 
odasında imparator tarafından kabul 
edilmesini bekliyen ve ''Siyah Kar
tal,, Iakabi altında Habeş ordusunda 
hizmet eden Amerikalı zenci uçman 
Albay Julian birdenbire düşerek ba
yılmıştır. 

Albay Julian, saraya gelince, ken
disine imparator tarafından yazılmış 
bir mektup verilmiştir. Albay, bu 
mektubu okuyunca, çok bariz bir a
sabiyete kapılmış ve bir müddet do
laşt1ktan sonra garip hareketlerde 

- bulunarak bayılmıştır. 
sı bildiriyor: Son zamanlarda Habeş- Saraydakiler, derhal yetişmişler 
ler hareketlerini gizlemek için çok i.h- ve gaz tenekelerile getirdikleri su ile 
tiyatlı davranmakta ve bir noktadan Albay'ı uğuşturmuşlardır. 
başka bir noktaya gitmek için gece ol Albay Julian, kendisine gelince şu 
masını belmektedirler. Maamafih, Ha sözleri söylemiştir: 
beş kuvvetlerinin türlü hareketlerini "~enim burada çok düşmanım 
görmeğe muvaffak olan ltalyan uç - var . ., 
manları, yazılı bulunduğu küçük kır- Meneliiin mezarından çıkan aervet 
mızı bayraklan atarak gördüklerini 
ı 1 Paris, 6 A.A - Enteransijan ay-ta yan otoritelerine bildirmektedir -
ler. İtalyan y{iksek komutanlığı bu tarı Jean Desme'nin Adisababa'dan 
bir ~ekilde haberdar olmaktadır. gazetesine bidlirdiğine göre, Mene

Bin A rap askeri Ha
beı cephe•ine gidiyor 

Bingazi, 6 (A.A.) - Reuter Ajan
sının Trablustaki hususi muhabiri bil
diriyor: Bin Arap askeri şimdiden 
Doğu Afrikasına hareket etmiş bulun
maktadır. Fırkanın burada bulunan 
mütebaki kısmı, hareket için telgraf
la gelecek emri beklemektedir • 

Tedbirler netice vermeue 
Berlin, 6 (A.A.) - Voelkischer 

Beobachter gazetesinin yazdığına gö
re, mütekabil bir silahsızlanma, Akde 
nizdeki karşılıklı menfaatları gözö -
nünde tutacak bir lngiliz - İtalyan de 
niz andlaşması halinde, bugünkü du
rumun gerginliğini izale edebilecek
tir. ltalya o zaman lngiltere için kor
kulu bir tehlike olmayıp, içinde bulun 
duğu müşküllerin kotarılması için yar 
dım edilebilecek bir arkadas olacaktu 
Durum bu şekilde gevşemediği ve zec 
ri tedbirler menfi sonuçlar verdiği 
takdirde ban§çıl bir anlaşmaya var -
mak imkansız ızörünmektedir. 

lik'in mezarının içindeki hazine oda
sı açılmış ve orada 135 milyon frank 
değerinde platin ve altın külçeleri 
bulunmuştur. 

ingiltere. Avusturya 
U~ak rekoru 

Londra, 6 (A.A.) - Ingiltere - A
vusturya arasındaki uçuş rekorunu 
kırmak teşebbüsünü tekrarlayan King 
sford Smith, saat 6,2 de Lympne'den 
Marsilya ve Bağdad'a hareke-t etmiş
tir. 

Le Burget, 6 (A.A.) - Kingsford 
Smith saat 7,24 te buradaki uçuş mey 
danının üzerinden geçmiştir. 

Deniz konf eranıı 
Londra, 6 (A.A.) - Japon hüku

metinin, delegelerinin daha evvel ge
lemiyeceğini bildirerek gösterdiği ar 
zu üzerine deniz konfranaının toplan
ma tarihi 2 Birincikanun yerine 5 Bi
rincikinun olarak tesbit edilmiştir, 

Roma, 6 (A.A.) - İtalyanın zecri tedbirlere karşı mukavemet 
edebilmesini temin edecek olan tasarruf rejimi bugünden itiba
ren ülke içinde tatbik edilmeğe başlanmıştır. Dün ve bugün, ilk 
defa olmak üzere kasap dükkanları kapalı kalmışlar ve lokanta
lar yalnız bir et veya bir balık porsiyonu vermişlerdir. Et, ltal
yada ancak haftaaa 3 gün yenebilecektir. Benzin üzerine konu
lan vergi, dündenberi önemli mikdarda arttırılmış olduğundan 
bu maddenin istimali çok azalacaktır. Bu ekonomik tedbirlerden 
başka, zecri tedbirlere iştirak eden ülkelere karşı boykotaj ilan 
edilmiştir. 

İ ngi ltere , 
G emiyi 

Filosundan Birkaç 
Nas ıl Çekebilir 7 

Faris, 6 (A.A.) - Paris - Soir gazetesinin yazdığına göre, bu 
sabah Laval ile İngiliz büyük elçisi arasında ve ondan sonra yi
ne Laval ile İtalyan büyük elçisi arasında yapılan konuşmalar
da mevzuu bahsolan noktalar sah günü Mussolini ile lngiltere
nin Roma büyük elçisi arasındaki konuşmada mev~uu bahsolan
lardır. İtalya, Libyadaki kuvvetlerini barış zamanı kadrosuna 
indirir ve gerek Avrupa, gerek Afrikada İ11giltere aleyhindeki 
propagandasına nihayet verirse İngilterenin Akdenizden birkac 
gemi çekeceği sanılmaktadır. Eğer yakında bu hususta bir an: 
!aşmaya varılabilirse İngiliz seçimlerinden sonra anlasmazhğm 
esası hakkında konuşmalara yeniden derhal başlanabil~cektir. 

Tedbirlerin 
Komite 

Tatbiki 
TeşkH 

İçin Bir 
Edildi 

Cenevre, 6 (A.A.) - Uluslar Sosyetesinin neşrettiği resmi bir 
tebliğde, bildirildiğine göre, 18 ler komitesi nihayet usul hakkın
da bir teklif kabul ederek Türkiye, Sovyet Rusya, İspanya, Po
lo ... nya, Y':1goslavya, Romanya, Yunanistan, İsveç ve Isviçre hü
~umet~erıni, ze<:ri tedbirlerin tatbikı işi ile meşgul olacak bir ta
lı komıte teşkil etmek üzere eksperlerini tayin etmeye davet ey
lemiştir. Bu tali komite 18 İkinciteşrinden sonra toplanacak ve 
bir müddet için daimi surette içtima halinde bulunacaktır. 

iskenderiyedeki İng i l iz Fi· 
losu Manevraya 
~ahire, 6 (~:A.) - İskenderiyede bulunan İngiliz harp gemi

lcrı manevra ıçın açığa çrkmışlardır. Bu manevralara hava kuv
vetleri de iştirak etmektedir. 

Belçikadan Bir Tahmin 
Brüksel, 6 (A.A.) - Bainville, Nation Belge gazetesinde Ital

yan. Habeş anlaşmazlıAğında~ bahsederek diyor ki: 
«ltalyaya karşı zecrı tedbırler tatbikında Büyük Britanyadan 

ziyade Sovyetler ısrar göstermektedir. Bundan da maksat Mus
soliniyi devinnektir. Sovyet Rusya Fransa ile olan paktlarından 
bu maksatla istifade etmektedir. Bu paktlar henüz tasdik edil
memiş olmakla ve Laval'i de tamamiyle tatmin eder mahiyette 
bulunmamakla beraber, Fransız siyasası üzerinde müessir olma
ğa ve Herriot ve Laval gibi politikacıları harekete getirmek için 
kafi gelmektedir. 
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FA YDAL1 
BiLGiLER 

BUG0NKÜ 
PROGRAM 

lSTANBUL 

lS:Bayanlır için jimnastik. Bayan Aza
~e Tercan. 11.20: Danı muıikiıl [pllkJ. 
18.50 : Film muıikiıi [plik]. 19.30: Foto 
Süreyya ltonuıuyor. 19.50: Sait Edip. Çift 
piyano ile kendi e1erleri. 20.20: Haberler. 
20.30 : Stüd10 orxestrasL 21: Radyo caı 
ve tanıo ırupları. 21.30: Son haberler -
~osalar. 21.50: Siıan musikisi. (pllk]. 

BOKREŞ --13-15: Pllk ve duyumlar. 18: Radyo or
lı:eatruı. 19: Söııler. 19.20: Kon1erin sii
refi. 20: Duyumlar. 20.15: PJlk. 20.55: 
Sozler. 20.40: Plak. 20.55: Söıler. 21.15: 
Senfonik konıer (Şoıon, Sen-Sen, Notta· 
:ra, Stravinılti) 23.45: Duyumlar. 

VARŞOVA 

17.15: Oda milıılfi. 17.45: Karıtık koro 
konseri. 18.15: Hafi! müzik • Soylev. ııı : 
Keman lronıcrl • Sözler. 19.45: Akorde· 
on miııiii • Söılet, 21: Hafif m\iıik • 
Duyumlar. 22: Piyes. 22.35: Şarkılar. 23: 
Danı m!iılfi. 24.05: Danı pllklarL 

BUDAPEŞTE 

18.30: Macar müziii. 19: Den. 19.30: 
'Piyano. 20.10: Sö1lev. 20.30: OperadJ.n 
röle: Puccini'nln ".La Boheme,, operaıL 
23.30: Danı pllkları. 24.10: Caı. 

VİYANA 

18.20: Konser. 11.55: Cilbel aan'atlar. 
'19.25: İki artistin evleniıi (mektublar). 
20: Du1Umlar. 20.20: Bohem kuarteti. 
20.50: Klasık konst:. 23: Duyumlar. 23.10 
Eilenceli mlizik. 23.40: TaribHl yayım. 
24.05: Konserin sureci. 24.45: Dans. 

MÜNİH 

18: Hafif müzik. 19.30: Sözler. 20: Rad
)'O orkeatr11L 21: Duyumlar. 21.10: Mo· 
%art konseri. 23 : Duyumlar. 23.20: Re
portaj. 2s.ıo: Procram arası. 24: Koro 
:u orlrcatra. 

BRESLAU 

18: Karııık hafif müzik. 19.30: Sözler. 
20: Büyiık radyo orkestrası. 20.40: K ıılU 
procramL 21: Kıaa duyumlar. 21.10: Mo
zart konseri. 22: Operet akıamL 24: Ge· 
u konseri. 

• 
SiNEMALAR 
TlYATROLAR 

• ŞEHİR TIYATROIU: Saat 20 de 
[Tohum]. 

• NAŞ1T-ERTU0RUL IADİ TİYAT
ROSU : Saat 20.30 da [Kılıbık]. 

• SÜREYYA OPERET! : But 20,30 da 
[Bay - Ba1an] opereti. 

• TEPEBAŞI, BELEDİYE GARDEN· 
BARINDA: Müzik - Var1ete. 

• TAN: Moslrova ıeceleri. 
• SARAY: Monte Kriıto. 
• İPEK: Maratuıani. 
• YILDIZ: Bir aık ıecest 
• TÜRK: Vonder Bar. 
• SÜMER: Kemanlar çalarken. 
• ALKAZAR: 17 NoJı Pollı otomobili. 
* SIK : Son cünahnn - Kokaraça. 
• MELEK: Sevcinin sesi. 
• MİLLİ: HerteY senin ic;i11. 
• USKÜDAR HALE: Karımı ben öl

dürdüm, Makineli adam. 

iTFAiYE 
TELEFONLAR! 

f stanbal itfaiyesi 
Be1othı hfal111I 
Kadılrö1 ltfal1..t 

24222 
44644 
60020 

Yetilkl51, Bakırlcl51, Bbilk· 
dere. Uutldar ltfal,..J IOeu 
Papbahçe. Kandilli. ErenklS1, kartal. 
l..liy{ika4a, Heybeli. Barıaa kınalı aım
talı:alan ktn telefon 11ntralmdalıri menı• 
n (7anpı) kelimeeini eöJ'lemek k&fidir. 

ÇABUK • SIHHI 
YARDIM TEŞKILATI 

!111 namarac!a.u imdat otomobili 
utuıir. 44991 

HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpasa butu•L Cerrahpqa 11691 
Gureba Haataııesl. Sehremioi Y eAİ· 
bahçe. JS017 
Jiaseki lradinlaı laaıtaaMI At· 

No. 169 

. 
TAN 

GUndellk Slyaaal Gazete 

TELEFON { Yazı ııterl ı 24319. 
1dau fıleıi : 24310. 

TELGRAF: "TAN., btanbul 

ABONE 
TilrkiJ'• icln Dıtan lçtn 

Lira K. Lira K. 
Bir aylık 

3 .. 
6 " 
1 yıllık 

1 50 
4-
? 50 

14 -

iLAN 

8-
14 -
28 -

ltinlar lc;ln n&ncllık lirhtlerlnı mO· 
racaat edilmelidir. 

Küçük IJlnlar dotrudan dofraya 
ldaremlace alma bflır. 

Kllçük Ulnlarm 5 Ntırbi'I bir defalık 
30 kuruştur. 5 satırdan fazla11 için sa
tır batnll S k11ruı alınır. Bir defadan 
fula için Yelı:ilndan % 10 kanaı indirilir 

Edime icra Memurluiundaa: 
latanbul Fatih Beledi.yHi muha

aebe memuru iken ikametıahı meç
hul kalan lunail Hakkı karıaı Sehe 
re: 

Zebraya olan 550 lira borcunuz
dan dolayı 935 / 818 No. lı doaya ile 
aleyhinizde yapılan takip Üzerine 
24-7-935 tarihli tarafınıza teblii 
İçin ıönderilen İcra emri arkaama 
mUbaıir tarafından verılen terhe 
nazaran bir aemti meçhule ıitmit 
o 1 d u f u n u :ı tahakkuk etmiş 
o 1 d u ğ u n d a n 25 - 9 - 935 ta· 
rihinde iki ay müddetle ilanen teb
liğat ifa11na karar verilmit oldu • 
fundan bu müddet sarfında boı·cu 
ödemeniz veya bir itirazınız varı& 
bildirmeniz -ve bu müddet zarfında 
74 ncil madde mucibince mal beya
nında bulunınanız bulunmazıanız 
hapMn tazyik olunacafınız itbu ic
ra emri makamına kaim olmak 
üsere ilan olunur. ( 18349) 

Edirne icra Memurluğundan: 
btanbul Şehremini Toprak sokak 

72 No. lı hanede mukim iken ika
metıahı meçhul kalan ı;.oz müski
rat inhiaan eaki memuru Bahri'ye. 

Hazineye olan 852 lira 18 kurut 
borcunuzdan dolayı 935/ 595 No. lı 
doaya ile aleyhinizde yapılan takip 
üzerine 11 Haziran 935 tarihli ta
rafınıza teblii için ıönderilen İcra 
emri arkuına mübatir tarafından 

verilen ıerhe nazaran bir aenıti 
meçhule aitmit oldutunuz tabak • 
kuk eımit .oldulundan 1·8-938 ta• 

rihinde iki ay müddetle ilan;n teb
liiat if aaına karar verilntit oldu -
iundan bu müddet zarfında borcu 
ödemeniz veya bir itirazınız varsa 
bildirmeniz ve bu müddet zarfında 
74 ncü madde mucibince mal beya
nında bulunmanız bulunmazaıı.nız 

hapaen tazyik olunacaiınız iıbu ic
ra emri makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (16349) 

Göz Doktoru 
ŞUKRU ERTArt 
Bırinci Sınıf Miltehassı~ 

tBabıali) Ankara caddeal No 60 
Telefon : 22S66 7600 

8714 

Hray H11elri cacl 82 24553 
ltmruı alı:li1• •• a•bl1• ba1-
tane11, 8akırlı:ö7 Retadi1e lııtlHı 16 .. 60 
BeJOt1• Zuırtır hsstanesi Flruzatı 43341 
Gülh.tne haatane.ı. Gülhan• 20Sl0 
Haydarpata Nllmane haat.aneal 60107 
Ze111ep l(&ınil haatanetı Oıkil· 
dar Nah ır.111111. Giln Dotııma 
caddesi 60170 
Kuduz h11tane1I Çapa 22142 
Ktfal haıtaneaı. 81ıli 42421 

KIRMIZI VE SiYAH 
- Hain, dedi, ıenin nerede oldu· 

ğunu mektubundan öğrendim. Senin 
cinayet dediğin, fakat bu &öiıUn 
içinde çarpan kalbin büyüklüğünü 
ıöıteren aailce bir öcılma olan hı· 
reketini ancık Verri~res'dt ha.ber 
aldım ... 

Julien, mademoiselle de La Mole'ı 
kırıı bir sotukluk, henüz kendi 
kendisine de açıkça itiraf etmediği 
bir soğukluk duymığa baılamııtı: 
buna rağmen onu yine pek gUıel 
buldu. Kızın o hareketinde, o sözle· 
rinde, küçük ve bayağı Dir ruhun 
göze alabileceğinden çok üstün olan 
o cc.aretindc, menfeati ayak altına 
alan uil bir hia bulunduğunu gör
memek, bunu takdir etmemek kabil 
miydi? Julieo yine bir kraliçe sev
diğini sandı ve biraz sonra, eıi az 
bulunur bir ifade ve düıünce aulc· 
ti ile ona: 

- htikbalin ne olacağını açıkça 
görUr &ibiydim, dedi. Si%l 1 CSlUmUm· 
<len sonra, kocası ölmUt bir kadın 
diye M. de Croisenois dle evlendlrl· 
7ocdum. O dilber dulun yüksek, f .. 
bt biraz hayalsever ruhu, kendiıi· 

STENDHAL. 
nin büyük saydığı garip ve kanlı bir 
hadiaeden sonra, herkealer gibi ihti· 
yathca harekete razı olacak ve genç 
marquie'nin pek ıerçek olan meziye• 
tıini takdir etmek lutfunda buluna• 
caktı. Sis, berkesin bahtiyarlık de
diğini, itibar görmeği, zenginlikleri, 
eoayetcde yüksek mevki sahibi ol· 
mağı kendini• iç.in de bahtiyarlık 
saymağa katlanac:aktınız. Ama, sev• 
gili Mathilde'im, Beııançon'a eeldi· 
tiniz duyulacak olursa M. de La 
Mole'un yüreiine iner, ben de itte 
bu suçumu affedemem. Benim yü· 
zümden zaten çok kede.rlendi 1 Hem 
ıonr.a, konağa gelen akademi Uyesi: 
''M. de La Mo1e koynunda yılan 
besledi,. (2) der. 
Mıdemoeselle de La Mete, yarı 

kızıın: 
- Dofruau, dedi, bu kyar ıoğuk 

kanlıca bir muhakeme, böyle bir is• 
tlkbal endiıesi ile kar:ıılaşacağım hiç 
aklıma gelmemtıtl. Bizim 1-ernme de 
......,... da sizinkine yakın bir ihti· 

(2) ••s..ıe karıa:rı. ıöıünli oyaıan,. 

atalar ıözüniln franıı:ı:cHL 
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MISIR IS L im it e~ 
Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi: lSKENDERİYE 
TURKiYE İŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir. 

İTHALAT. İHRACAT, KOMİSYON VE 

~.:~' ::;;---.· >'. 
·~ . 

-. -
ı 
I 
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Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Buntian böyle, en büyülC feliket olan ölüm ve ma1wiy~~ 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve y'1tlnlerinJ.-' 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Tr 
mettiilii Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .• Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbi~ 
eden: 

EMANET İŞLER! YAPMAKTADIR. 
lSKENDE:?iYE'de satılmak üzere emaneten maJ gönde· 
renler, hesabımıza, T'URKtYE İŞ BANKASI şubelerinden 

~n iyi fiya~la: e: ::.~:.r:f 1v: ;~!:~~~:ı: ~_in bir surette ANADOLU ANONJ1lf ış gormek ıstıyenlenn MISIR ış LıMtTED'ı tercih ettne- IYJ 
leri kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi MISIR~Ş - lskenderi~~20 ~ Tu'. rk sı·gorta Şı.rketi 
Edime icra Memurluğundan: 1 
İkametgahı meçhul Edirneli il . O O K 'f O R 

r.~:~y~~nıuıat kızları Rüfeka ve Rusçu' ru Ha kk ı Ozaı 
Tamamına 600 lira kıymet tak • 

dir edilen Taeunun Klnul)UNnİ 
931 T'trlh ve 89 No ... meta kayıtlt ve 
Edirnede Diliverbey mahalleaindc 
polia karakolu civarında Şadırvan
lı 9eyh vakfından bir bap evin ae • 
kiz hiaae itibarile üç hiaaeai •çık 

Oalataurayda Kansuk ecaahaneaa 
kar111ındı Sahne sokağında 3 nu· 
maralı apartrmında 1 numara. 

8713 

arttırmaya çıkarı1m., olup ,artna • D r Haf z C I 
meıi 2~10-935 tarihinde divanha- • 1 em a 

DAHiLiYE MOTEHA~SISI 
Pazardan başka günlerde saat (2,5 

dan 6)ya kadar htanbul Divanyolun• 
daki (118) numaralı hususi kabine
sinde hastalarını kabul eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 22398 
Kı§lık te fon 21044 

8715 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkılap yapaııjtıl• 
Çilnki bu ıigorta ile ı 

Otum ve malO.liyet temln olunur - her sene nakdi temettil verilir .,,,,_ 
vefat halinde mücm'tflen mebUğ aemalodenir - m4bve1enamenin bitr 
mınd• aiıortalı hayatta bulunurll3 ve malQliyete uğramamıı ise aıUe"'; 
men meblii 3 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve dıimt maJuliYe 
müddetince ücret alınmu - daimf malQliyet halinde müemmen meblJğıll 
,;, 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin bitJ• 

ııırtıda mllemmen mebUlf yene tamamen ödenir. 

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

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelit merkezi : İstanbul, 4 Uncu Vakıf han. Telef.: 2ossf; 

Umumi acentahğı : Galata, Unyon han. Telefon: 44888. 1zı 

neye aaılmıttır. Arttırma 2-1-938 
tarihine müıadif Pertembe giinü 
Mat 14·16 ya kadar Edirne İcra 
dairesinde yapılacaktır. Birinci ar
tırmada bedeli muhammen kıyme • 
tin % 75 ini bulmadığı takdirde en 
son arttıranın taahhüdü baki kal • 
mak Üzere ikinci arttırmaya bıra· 
kılarak 17-1- 936 tarihine müsar:lif 
Cuma günü yine saat 14 den 16 ya 
kadar Edirne icra dairesinde yapı
lacak arttırmada gayri menkul en 
çok arttırana ihale edilecektir. Bu 
aatıtta 2280 No. h kanun ahkamı 

tatbik cf.ıunma.z. TaMphr.'.ın luymetin 
% 7 buçuk niabetinde pey akçeıini 
veya Milli bir banka mektubunu 
hamil olmaları lazımdır Mütera • 
kim verıiler \"e Evkaf icareıi ve 
Belediye ıreıiml-1 mi.İfterİTe ait o
lup satı, bedeli peıindir. Hakları 
Tapu ıicillerile aabit olan ipotekli 
alacaklılar diier alacaklıların ir • 

tifak hak ıahiplerinin bu hakları
nın huıuıile faiz ve nıaaarife dair 
olan iddialarını ilan tarihinden iti
baren yirmi gün içinde .evrakı müa 
piteleri ile bildirmeleri lazımdır. 
Akıi takdirde haklan taou aicilile 
Nbit olmryanlar aatıf bed1ılinin pay ı 
latmaaından hariç kalırlar di1e ıi
ze yapılması llS1mgelen ihbann ika 
metıahrnızrn meçhul kalmuınl\ bi
man W,Wf malwnlna lcMn olmak 

~ 
-------------------------------------------------

yatlılık gösterdi de kendi adına bir 
yol tezkeresi çıkarttı: ben madame 
Michelet adı lle yola çıktım. 

- Madame Michelct benim yanı
ma öyle kolay kolay mı girdi?. 

- Zeki adam olduğunu yine de 
gösteriyorsun; ben de seni bunun 
için ıevdim ya 1 llkönce bir hükilmen 
ıekreterinin eline yüz frank sıkıttır· 
dım; benim bu kuleye gire bilmemin 
lmkin&ı& olduğunu ıöylüyordu. Pa· 
rayı aldıktan sonra o namuılu zat 
beni bekletti, birtakım itirazlar etti; 
beni soymak istiyor sandım ... 

Mathilde sözünü kesti. J ulien: 
- E ıonra? dedi. 
Kız ona sarılarak: 
- Kızma Julien'im, dedi, o sekre· 

tere adımı söylemcğe mecbur oldum: 
beni, güzel julien'e abayı yakmıt P:ı 
ris'li bir i§çi kız sanmı§... Btlhlar 
kendi sözleri. Ben ona, aenin karın 
olduğuma yemin ettim; seni her gün 
gelip görmeme izin verecekler. 

Julien içinden: "Delilik tamam, de
di, bir türlü önllyemedim. Ne yapa· 
hm? M. de La Mole çok büyük bir 
asilzadedir, bu dilber dulu alacak 
gene albaya halk yakar yakıştırır, 
bir özür bulur. Benim öllimüm her 
şeyi unutturur.,. Kendini Mathilde'i 
aşkına lezzetle bıraktı ;bu bir çıleın· 
lık, bir ruh büyüklüiU, hasılı dünya· 
nın en earip ıeyf oldu. Kız birlikte 
intiharı cJddiyetle teklif etti. 

üzere cazete ile ilanı icra 
mercii kararı iktizaıından 
ilan olunur. ( 18349) 

Bu ilk ate§ler geçip de Julien'i 
görmek bahtiyarlığına kandıktan 
ıonrı M~th.~lde'in içine ıiddetli bir 
merak duıtu. Aııiını biraz inceledi 
ve onu taıavvur ettiğinden de üıtün 
buldu. Sanki Boniface de La Mole 
tekrar dirilivermiıti; hem de daha 
kahraman bir Boniface de La Mole ... 

Mathilde memleketin en ileri ge• 
len avukatlarını &ezip onlara başa ka· 
ka avuç dolusu altın teklif etti: kı
ur ıibi oldular ama kabul de etti· 
ler. . 

Çabucak §U fikre vardı: "Şüphe 
götilrUr, önemli bir lt o1du mu, Be· 
aançon'da her şey abbe de Frllair'in 
elinde . ., 

Hala tanınmamı§ bir adla madame 
Michelet ciiye gezdiği için, o kudret 
sahibi plpJlsın karşısına çıkmak hu
ıusunda ilkönce yenilmez zorluklarla 
karııiaıtı. Fakat, arası çok geçmedi, 
Paris'ten kalkıp Beaançon'a kadar 
abbc Julien Sorel'in ıönlünü avut· 
maaa gelmiş, aıkından deliye dön
müı terzi kızın güzelliği dillere des• 
tan oldu. 

Mathilde, Beaançon aok."lklarında 
bir ba!ına dolaJıp duruyordu: tanın· 
mıyacaiı umudunda idi. Ama her ne 
oluraa olsun. halk üzerinde büyük 
bir tesir bırakmanın faydasız kalmı· 
yacaiı kanaatindeydi. O kadar deli· 
ce fikirlere ıaplınmrıtı ki, ölüme gi
den Jülien'i kurtarsın diye, halkı ih-

- - ----------------- -

K i işe A ttslyesi 
RenklJ, tire, ototifi, her türlü klişe yapılır. 

Ucuzluk, ~abukluk, iyi, temiz ve 
güzel iş 

tilale sürüklemeği bile düşünüyordu. 
Mademoiııelle de La Mole, kederli 
bir kadına yakı!acak ıurctte basit el
biııtler ıiydiğini ııınıyordu: oyııaki 
kıyafeti herke.in gözline çırpacak 
bir kıyafetti. 

Beııançon'da herkes onunla uğra
'ır olmu§tU: ıekiz gün yalvarıp ya
kardıktan sonra M. de Frilair'in tı.ı
zurunı ,,çıkabilmek için izin aldı. 

Mathilde'tn zihninde nüfuzlu pa
paıı fikri ile köklU, tedbirli hayınlık 
fiklrletl blrlblrine o kadar bağlı idi 
ki, paskaposluk kapısını çalarken bü
tün ceaaretine rağmen korkup titre
di. Paskapoı bat-muavininin dairesi
ne ıötürcn merdiveni çıkarken yü
rümeğe mecall kalmamııtı. Paaka
poııluk sarayının ı111zhğı, içine ür
kütilyordu. "Beni bir koltuia otur
turlar, kolum bacağım 11kışıvcrir, 
yok olurum. Sonra bizim fernme de 
cbaınbn, işi yokaa kalk11n da beni 
arasın? Candarma kumandanı nasıl 
cesaret eder de harekete ıeçer? ... 
Ben bu koca :ıehirdc bir baıımayım 1,, 

Daireye bir ııöı: ıtr.dirir ıeı:dir
meı:, mademoiıelle de La oMle'un 
içi rahatladı. Bir kere kapıyı agan 
hademenin arkasında gayet ıarif res.
nıi bir forma vardı. Beklemek Uzere 
girdili salon, etine ancak Paris'te, o 
da en iyi konaklarda rasgelinebllen 
ve kaba tantana hiç bir iliıill olmı
yan ince, kibar bir ihtiıamla döşen-

mişti, M. de Frilair'in babaca bi.r :ıt: 
ile geldiğini görünce, madern°'5 kor• 
de La Mole'un öldürülüverrnek J.Jattj 
kularından iz bile kalmadı. 5jıı• 
paıkapoa muavininin ıüzel çehresııı• 
de, Pariı kibarlarının pek fen• bf' 
&iden o sert, atılgan ve bira~ 11

• 0~· 
ce bir fazilet gösteren hal bıle ~tarı 
tu. Bütün Beaançon'u elinde t gll' 
papasın yüzünü aydınlatan yardalll! 
lümseme onun sohbeti hoş bır. a etli 
bilgili bir kiliıe bUyUğil, ddra{ıııı" 
bir yönetmen (idareci) ~1 . u. -;a· 
bildiriyordu. Matbilde kcndı••111 

riı'te sandı. . ·ıı60 
M. de Frilair birkaç dakika ~'. el' 

Mathilde'e, kudretli haıırnı . f et• 
La Mole'un kızı olduğunu iurıı 
tiri verdi. 1': 

Kız vekarlı bir tavur takınar~ t ete" 
- Evet, ben madame Mic:bc :e bt" 

ğilim, dedi: bunu itiraf etrnek '/o~· 
nim için çekinilecek bir ıeY r.•''I'' 
çilnkU ben ıiu, M. de La Ver 1 "'' 
yi hapisten kaçırabilmek iınk~ll ııet1 
mı diye danıımai• &elditn· .. sır silıı~ 
onun itledi~i suç, bir düşunc~i i)' 
eseri; vurduiu kadının sıhh• 11ıtıııa 
Sonra, aşağı memurların 1~· .,;ıı 
yapmak için ben hemen e 1,ııa>e 
frank verebilirim, M. de La V• ~ bt" 
yi kurtaracak olan kimıe ger'rııl'ıı' 
nim, ıerek ailemin minııet~ ıt l 

[..4 rka.sı ~Afi 
N. ATr-
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tan bul Ziraat Bankasından: 
alılık Hi se enedatı 

8ANKAMIZA MERHUN: 
'lo adet beheri (50) şer hiuelik cem'an 5000 lira iti

barı kıymetinde 
• . 'I •det beheri (300) zer hisselik cem'an 21000 lira 
itibari kıymetinde 

Yüzde yetmiıi tediye edilmit, 
ı...1-~omotör Ticaret Türk Anonim Sirteti muvakkat 
4llllle senedatı 1697 numaralı Bankamız kanununun 
bflktimıeri altında 15-11-1935 tarihine JllÜsaciif Cuma 
dntı aaat 3 den 5 e kadar açık arttırma auretile Galata
da klin Bankamızda satılacaktır. Pey akçeli 200 lira
dır. (6888) 

1ı1usust ŞAATt.ARlf11Z MAICl(INDA 
Gl$EL'9HMIZD5N MALUMAT ALIN ı z 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır- KAR GiBi 
. · ~&VAZ~ATI~ 

Hastaneler için 50 adet 
et makineai 200 adet et bı
çağı 12-11-935 salı cünü 
saat 15 te Topanede Satın· 
alma komisyonunda pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 575 liradır. Son te -
minatı 86 lira 25 kuruttur. 
İstekliler nümune ve şart -
namesini komisyonda &öre
bilirler. Puarlık için belli 
saatte komisyona gelmele -
ri. (228) (6872) 

• 8811 
• • • 

ma ve Eksıltme Komısyonundan: Harbiye okulu için 150 
----------- ton arpa veya yulaf 19-11· 

lrfekteb için açık ekliltme ile (600) kilo gravyer CAIP- Kıbç Ali Pap ukerlik 935 salı günü saat 15 te To-
MJniri almacakclır. Tahmini fiatl ( 390) lira teminat ............. aldıt- ıulı:erl .. akam panede Satınalma komiıyo-'ba___ Ek l u. Mm,.et elad.- .. Uman t••- d pal arf1 al ~w (29) lira (25) kunıltW°· si tmesi 7/11/935 .._ kaJll•'-t•· Y..U.ri cı. nun aka ı z a ma-
llat 16 da yapılacakdır. İsteklilerin şartnamesini cör- brtdacatıMu .._._.. lai)Qqü caktır. Tahmin bedeli arpa-
!Qek için her gün ve eksiltmeye girmek için de belli gün :t:=i ,:a~::...:.-::;:: nm kilosu 6 kur.uı .. yulafın 
._ aaatte Komisyona gelmeleri. (6698) 110 m dolwla Bekir otla Ali J kiloau 5 buçuk kunqtur. -=-------------------- ---------- İlk teminatı 675 liradır. ------------------- ··-
[ IS..- ELEDIYESI iLAN' & nı 1 Edirne icra M .. urlaiuadan: Sartname ve nümuneai ko-

1 , a ANBUL B Loftft T•-- eoo Ura 1a;.et tak • • d örill b"l" ı k lata..W Harici Allceri Kıtaab ilinlan 
- 6 ... _ Ta....- K•--••i mısyon a g e ı ır. ste _L------------------

Seneıiık m11hammen kiraeı 180 Hra olan Ortakö)'de Mecidiye M. NI Tarilt-.. • No. ..-ka,.th.. lilerin kanuni vesikalarile i.. Konvadaki kunaın1ar hay- palı zarf usuliledir. Muvak:-
~. iekelea S. 8 No. h tld kat y.U odab .a. .. - Jlecklu. IMk- ....._.. Dill•erlM1 ••1ee•1etinde hale •!!l•~ ... den hır" ..... t ev ,_ 
~ 936 Mayısı eonuna kadar kiraya veriı::-"üzere açrk .... arttır· POlia kan.kolu cinnnu Şamnaa- .-~a - - vanlannm ihtiyacı ota~ 584 kat teminat 1793 liradır. 
~a konuJnıuttur. Şartnamesi levanm miidürlüfünde, görülür. la feP ftkfmdan •ır NP mn .. • vel komisyona gelmeleri. ton yulaf aatm alınacaktır. Bunanın 318, Mudanyanın 
~a ginnek isteyenler 13 lira 50 kurutluk muvakkat te- ==::::~ !':!.=~ <231> ~6:7!> 8817 

Ederi 23360 liradır. S.n- 45 ve Banchnnanm 45 ton
~ makbuz veya mektıubile benıber 8/ Z citqrin 935 cuma gü- meli 21-10-931 tuihbacl• cli•anha- Harbiye okulu için 10500 nameler' lıtanbul ve Anka- dan ibaret arpuı ayn ayn 
..... laat 15 de daimi encümende bulunmabıdır. (I) (6654) ::.:.-=H ~:;::.,:·~-= kilo bul&ur 19•1 ı.935 Ah ra Levazım lmirlilderl ve taliplere de iliale edilebilir. 
latanbul mlln emllk madar1aıanden: aut 14-18T•1ıa.U: Eclirae icra ciinü saat 14,30 da Topa. Xonyada Kor Satmalma Teklif mektuplan 27/ 11/. 

dalrelW• 7apıl.cakbr. Birinci ar- nede Satmalma komiayo- Komiıyonlarmda istekli- 935 Carlamba günü saat 15 
ll•Wmmea ta ..... w.n _ ... _ .. IPJ'm•. 1 her .. '--··tturul k dar Sa K . 

Deier tia " Ti ial 1taha·tlıiı taWinl• - nunda açık eksiltme ile alı- ere sun O&u ur. te a tmalma omı• 
Lira - artbranm taablaitli Nki kal • nacaktır. Tahmin bed• be- Eksiltme kapalı zarfla yonu Batkanlıfma verilmiı 

mü Ga.. ildaci artbrma7• hıra- her kiloeu 12 kuriıftur. tik 11-11-935 pazartesi ıünü olacaktır. (436) (8994) ltmpııaa : UnaÇM11 caddm ll1lll 24 - 21 yeni 393 
~*~nmtMDM"'· 3000 

~ı ı Hacı llyM mahalleli Mumhme caddeü 
ltntt lllki yeni 1 uyıh evin 1/2 payı. 150 

niinil 11 ~ Goylini mahallem arpacılar eokafı 
elki 39 yeni 33 M)'ı1ı dftlıkin ve odlam 938 
100/ 1440 payı. ' 

il Riupqa mahallesi Fincancılar Y cku111 
eaki 41 yeni 22 saydı df.Mlnm 3/4 payı. 1500 

ı: Hoca ali mahallesi Hoca ali dafı yeni 
626 35 eayıh evin 1/3 p.,ı. 

-6.~~can~~.~ Bnmac:tJar .mtr~D)'llı 
d\ikkinm taıDal\ll. 1• 

°''1kanda yanlı mallar 19-11.AJ35 Sah ıUnU uat 12 yi 30 da 
'9k arttırma ve mübadil ikinci tertip tMfiye vesikaaiyle 1atda
~· İateklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerlni -t 12 de 
.-..:_~ yatırarak idarede mütqlddl eatıt kıcxnMyomma müncut
~ (B) (al80) 

... ın1bul mlllt emllk mGdGrHlllnclen ı 
f llub•mwn 

kılarak lT-1- ne taribifte mGaadlf teminatı g4 buçuk liradır. saat 10,30 da Xonyada Kor • • • 
c... ıbl 7'a• IUt 14 dea ıe P Şartname ve nümuneai Ko- Satınalma da yapılacaktır. Buna Garn_izonu için 
....... Ull'lle icra ......... yapı- misyonda cörülebilir. İstek İsteklilerin ihaleden bir 135000 kilo has ekmek satın 
~:.:-:.:~;: lilerin belli saatte Komiayo- saat evveline kadar teklif almacak:tır. Tahmin edilen 
--- UIO N .. h ..... alak'•ı na celmeleri.(230) (6873) mektuplarım Komisyona be4el 15525 liradır. Sartna-
..... • Te\fplatn ..,...._ 8818 venneleri. (385) (6645) mem Satınalma Komisyo-
"71.çak .w..tm .. pey .1cçea~ni • • • • • • 1"8 nundacbr. Ekailtme 26/ 11/, 
~Milli Wr ......_ ......... Hastaneler için 200 cam Kırklarelinde her biri iki 935 Sah günü saat 16 da 
ha.il olmalan llnm4ır Mltera • ördek, 300 srrlı ördek, 300 • ..:ı .. yı·rm·ı "-·r tonluk do··rt Bursada To. phanede. Satın· 
kim ·~· •• Evkaf icareıi ve sırlı. tük~ük. hokkaJI, ;, lı\lf ~~ b d aııı~• im..ı a..r;.ı,. aıt • eattname De eail~ 'ko- alma Ko~y~nu ı.rıaauı a 
lap aabt Mdell ... wir. Haldan 200 sır 1 ı kapaklı nalan un1ann kapalı zarfla olacaktır. Eksiltme kapah 
Tapu ... ._. "'ltit olaa ipotekli tencere, 3000 çinko ihaleleri l / l l / 935 Cuma sarf_ uauliledir.. Muva~t 
alacalddar tlii• .ıa.alddana 1r. maşraba, 2000 sırlı kapaklı cünü yapdacaktır. Eklilt- teminat 1165 liradır. Teklıf 
tifak hak ahipl..mia •• baldan· süt kabı, 100 sırlı kepçe, meye cirmek iatiyenler iha- mektuplan 26/ 11 / 935 saat 
Dm ıtuuaile faia .. maarife dair 300 sırlı oturak, 200 stirme le ..iinu·· teklif m-Ltublarile 1 s. ee kadar Satma_!ma Ko-
olan id4ialanm illn tarilaladea iti- ak 300 h k •-· ca B şk 1 -..._ JlnBl sin içinde enala m&a otur , sır su ovası, kanuni belpl.ml saat 15 e ~s~onu a an ıgına ve-
paıew n. hlldlrmel-' ıı....tır. 100 sal~ gerdel, 200 sırlı kadar Ko. RS. liiinevenne- rilmiş olacaktır. ( 437) 
Abi taWirtle laaklan tapa .WW• güğüm 19-11-935 sah günü li ve -t 16 da Komisyon- (6995) 

Değer 
Lira 

eaWt~ .. bflMMlhüapa,. saat 14 te Topanede Satın- bul • • • 
..___ l• .. ·srd•• llarit kalırlar. Alauk- alma komisyonunda açık da wunahdır. Unun tah- Konyadakl kurumların ih-
-..~ı : Sahaflar aıtı yeni 23 uyılı dfMdnm ldan.a 2004 No. ı. icra•• Hila b- eksiltme ile almacaktır. ~.~6· 9en..':um· kildir. ~ .r~~ !,_~ tiyaçlan için 26600 kilo sade 

tamamı. 400 __... t• 111e1 mad•..mıa ••· Hepsinin tahmin bedeli ..... ... .ua ..... yalı alınacaktır. Sartname-
trilröy :ı Birinci kmm Feri cadde1i eski 118 arsa- ffacl fıkruma 1ar. hareket etme 3905 liradır. İlk teminatı ıninatlan 2142 eer liradır. li Konyada kor satmalma 
~ - nm tamlllU. 413 ı.n" dm fula malimat almak ~--"'--1--1 V'-L1--1.:-de 
1111 ,......., 292 lira 88 kuru•tur. a .. - • v-n•aaa&&v.&mı awaauu~• komisyonunda isteklilere 
Y~ ı u .•• L .. n .. ı. • .1-a auılıalleei Kalaycı _..it ı...a..--..:1-1- 134/1311 DolJ'• No. ,, ~" Satınalm K · .... da 

WT& ;ki9,~ 11 laydı clilakln anumm ;i;';'i;.. .._..tlan uaa .. name ve nümuneleri komis- •örüle~. (:~;s)~(:ro2 ) cösterillr. Ekailtmesi 11 I 
~....... .. tmı1mı. ıs ...... (IU.) yonda görülebilir. lsteldiler • 17• 11/ 935 Pazartesi cünü saat 
~ ıa Caferaia maball•i ~uradi1e .maıı e*i belli saatte komisyona gel- • • • 1 O da Konyada yapılacak-
ra....!. ıı yeni 23 sayılı evın 1/2 pçı. 704 DOSYA No. 111 934/3111 .. meleri. (229) (687 5) Kor ihtiyacı için 500 ton tır. tık teminatı 1495 lira 
~ 1 Bostani ili mahallesinin saray içi kililell 131/t• 8819 kuru (6992) 
L.... sakatı etki yeni 16 evin 1/2 payı. 800 LtanW Altma icra Meamrlu - • • • sert ve 100 ton yumupk ki 25 ştur. ( 434) 

- "'1ldlv. • ~ı':1.=!T~ı;_3~..a= •:;:-•...._ ı.=h• lodfaa Harbiye okulu için 3000 =~==~~ Deıııirk~ 15,000 kilo 
L. .. 213 payı. 1419 ~ •' s .............. llapie laakla kilo sade ve 2000 kilo aey- si 28 İkincltepin 935 Salı sade yalına,. 2~,000. kilo 
-~. 1 ikinci amı mlball•i Huo ecJkaiı e*i ; .. · d d "• "'"' ._.. paraT& tinyaiJ 1500 kilo Sab~ -ı; ... ü •sat 1 .. 30 da~-. +.ı_ ru yatma yıne ııtekli çık· 

........ ·-lranr~psilla- 11/ 11 / 935 P·-· ... esi -.ı~ ... u .... && - u, W& Beüıt madt...._dan - ~'-arlı~-lt ... _ .. - 3 sayılı arsanın 2/ 3 payı. 2253 M, ......... .._,..., ..... an, ~· .,.... n•f"UI 3983 lir dJr gua -.na .,-- 5& 
~ 11 ıtı.•h mahalleli K•*h ceddesi ilki ıa ..waı,. " leir psilt•• ...... saat 14,30 da Tophanede pey~· a • - nm g lkinciteşrln 935 Cu-.._.!•• yeni 21 uyıh Boetanm 37-80 payı. 1388 ~ 4,1 llDOIU • pallet .. -k Satmalma Komisyonunda ~et lcilo.unun muhammen martesl günü saat 11 e, Pı-
~ı : da Reis ollu eokağı em yeni 11-13 4llt- ~.Jk ~ ...:':1= ::W: pazarhkla alınacaktır. Hep- fıatı sert buğdayın 8 kunq narhisann 392000 kilo Yu-
lb.-. klmn 1/ 2 payı. 350 • ... rllf ......-.-.. t ıı ainin tahmin bedeli 3490 li- IO Wltlm yutn\llÜ but~- lafın ıann 15 800 
. --v-ll&Çarfı : da Zincirli bamn tietkatı •ki yeni 21... ._ ıı • ...._ , •• ...., ••ı•kr· radır. Son temı"natı 523 li- ym 9kunq lOuntimdir.Hep • a ve alq. ..ı.. • ' kli 

h od 1/2 150 ...-. c.au 897 ...... • No. la • ni tutan 5• 100 liradır kilo tos .Uenne' ~"ae ıate 
h.... yı ~nm payı. . .. ........ e.-L arlbnM ...... ra 50 knrn•tur. İsteklilerin • n ~ . _..__ .. _._A ... IOft na•arlı-
....... tada ~ Kemanket Karammtafa Plll& JCaraJmy ,_ ..,.. - ..., a ........ ame ve wfı her slln ~-&H1wt1~ .--

caddesi eski yeni g ıayıh iki odalı dükki- ............ Arttam •kjMitlir. Al belli saatte Komisyona gel- """ua • • • lmm 11 tklnciteerin 935 
'b nın 1/ 6 navı. 2500 mü~ sla" ... ne meleri. (245) (6988) ~rl~~ K~yonda ~ Pazartesi pü saat 16 ya 
'~ ra Etref -~ llOkaiı em. 87 yeni 233 evin ....... hasır ltahmacak .. • • • • rülebilir. Eksiltmeye cıre- ~· lst kl"l . v· 
:L... _. 112 payı. 1200 --·• •• ...., -=) Harbi,. okulu için 3000 ~ pııdrYtll- :11' ~ ~WU: 
-~· ı Ayama 1Cık-tı em U,54,51 INUlll ta- __ ,..._,_....,._____ kilo Faaulye 3000 kilo pi- kalarla ber teminatları- pJmıe1ı1iri. ( 423) ( 6914 ) 
-.....__ m1111T 420 ..OMILUcOllCOICL\111 rinçlOOO kilo Nohutll/ aı" telrHf mektuplarma 1_.~~.------

·~ ı ~ıueobtıJeal404W'ID• • ...::.-::
71 

.......... 11/935 PuartelldnU •· wflanacmaaatindm bir , 1 .. ı:11cıra ....... 
l}~ 1 ~a.':!

1;_,llDCI '-ti ldrllı mil I ,.ı 300 ....._Dil wraJı .. _ .. Ula at 14 de Tophanede Satmal- uat ""1 kcmılaıona wr- .. ,,., :- w• anamn tllD""L •ı 11-ıı.- ........ aut ... ... ma Komiayonunda puar- meleri. ( 432) (8190) ................... il ...... 
..... ., l KltipkMJm orta ec*• ilki Z ,.m 4 evla l,IO lia4lu Oı•M_.a ....,... hlda almacaktır. Hepsinin •• - D. iL 7l&rlWı ıaalat9111 ...... 

a.... . tamemı. • 4IO Ala hla Cwli ~ IMa • tahmin bedeli 1140 liradır. Buna, lludaQa ~ Jlan- ••••1 dat llltllderiala .._.ar-
-~ ı YalllkçdarecJkaiıetıld24yenilldllU &- -luaJr •••• bınw uta •• Son teminatı 171 liradır. ls- dınna sarnlwılan itiD 471 .._ ......._ •bfl a.ıı ... _a 

"' nm tmwnı. 563 len kıleev•llbr. t.;.ı..tue . belli 'K ton arpa aatm aJmacaktır, ... IMt ıo.ı_., tıN••• Gala-•1 Mttaıma Meleli ıa,..t1 .. .._ 9IUU nn saatte o- T-"'--t- .-.. .. _'--~eli L-""-- ...._ •-L&ı-ra Balat ltanıbq Itkembeci .-.ıt tül• .m.m ,e-. ,.tmit MtW ...... milyona g~eleri. (246) 1111111111 wuu.ı ~ ~- ~ ........ ,............ 
Jlı.. )'eni 7u)'lbnveuuma1/12 paJle .. . la takdirde taliblu ilaale ...._Is (6989) ldloeu bet laarultan. 23900 daa ..._. ....._ ....... Ye 

lal fi Aldçelebl maballell Yalalar IOkllı • kaai ...._ ildMl uttanııia ı· .. u. llndar. .........- Satı- ...n. ..-.._ W=ı• .-. • 
. ... L..._ _ kl7.1J1enl7ufdıdtl .... •150/1...,. sıı ................... ....... alma dır. ra llaılurnr. 
~ ...... ı Kanmubolliı ... lıymlM-llcMl'I- _ ._.,. ..... ,.... ... 11.... Bklfl 17/ 11/915 ,..___ l .. 7) 

IUll tamllft!. &00 il ..... ....-
• •• 1aa1t 'Nlllır 11-11435 Salı &1111 llllt 14 = ... .._ • ' it • ... ta .-ba dnll mt 1 & 
:.::"~ Ue utıJ...,. .. tlr. •~uı--t- ,.... stlın ... t• ...... ..._ .. Tophanede Sa---- ~ ,... ................ 11 •••••• 1 ti-. --ı-

~ 12 den ev"1 Jatnnl1l idlndl....atteek• mkı ceet 1'1•••• aa. el...-. tmaua.ıı. uaaqonu blum .. 
~~~~mlncl~~at1~~·~~(K.~) ~__:___:_~ t(ell~Ul)~~~::.:__~~~<~t--~t>tL__!ll da ,'MgQ 
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~ Türk Hava Kurumu ~ ; ve 

Bel gevşekll§ine 

HORMOBiN ! Büyük Piyangosu ~ ~ 
MUferrlh 
midevi 

Barsa ki arı 
Temizler 

;; Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 5 N Tahillt ı Galata posta kutu1111 E 
• 1255 -• § Yeni Tertip Pllnını görUnUz ~ C 

8793 -= =- eo ----------- = 1. el Ketlde 11 • 2. ci Tetrln 9315 dedir. = c. 

§= Büyük ikramiye 5_ Ak b kb k 
ç arnına ir a ve •t•fl = 25 000 L. d r = alındıkta kabızhtıdefeder Yemek-

.. § . • 1 r a 1 § lerden birer ... t aonra alınına 
5! = Hazunsızh§ı mide ek9lllk ımAyrıca: 15,000, 12,000, 10,000 Llrahk ikramiyelerle= la 'd . A d-L! := = ve yanma nnı r• enr. tız uu 5 (20,,000) Llrahk bir mUklfat vardır. E: tataızlıj'I ve kokuyu izale eder. 

5 Pllnlar1 okuyunuz. Ve bu zengin piyangonun =: -----------
=: talllllerl arasına giriniz. 8724 E: 

.~. hü'Susi uzvi cevherlerle 

tmaı ve istihzar edilen 
Cibbs briyantini sa.vesinde 

mOmtaz ve ••k bir f8kll 

gösterir. Kokusu nefis ve 

litifdlr. Gibbs briyantini, 

kepekleri giderir ve saç 

köklerlnl kuvvetlendirir. 

Sii111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Jfii; 

Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekaletinden: 

' İkinci nufus sayımından sonra nufus sayısının çoklu-
ğu nisbetinde hususi kanun mucibince bazı şehir ve ka
sabalarda yeni eczaneler açılmak lazım gelmektedir. 
Kanuna göre Vilayet İdare Heyetleri tarafından yapı
lacak projelerin Vekaletçe onaylamasından sonra açı
lacak bu eczanelerin yerleri gazetelerle ilan edilecektir. 
Bu yerlerde eczane açmak istiyenlerin çokluğundan do
layı kimsenin hakkı kaybolmaması için müracaatlar 
toplandıktan sonra bunlar aşağıda gösterilen dereceler
deki şartlara göre ayrılarak ona göre lazım gelen vasıf
ları haiz olanlar tercih olunacaktır. 

1 - Birinci derece: Eczaneleri hususi kanunun tat-

IR l•V & M J ı·~ I A " bikatı neticesi olarak tahdide tabi tutulup kapatılmış o-
~lanlar. 

2 - İkinci derece eczanelerin tahdidinden sonra her

- ıstanbul Komutanhğı 
Satınalma Koml•yonu 

lllnlarm 

İstanbul Komutanlığı 
birlikleri için 27000 kilo sa
bun kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. Muhammen 
tutarı 7 15 5 liradır. İlk temi 
natı 5 3 7 liradır. Eksiltmesi 
18 İkinciteşrin 935 pazarte
si günü saat 15 tedir. Şart
namesi İstanbul Komisyo -
nunda 250 kuruş mukabili 
alınabilir. Eksiltmeye gire
ceklerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile 2490 nu
maralı kanunun 2, 3 cü mad 
delerindeki vesikalarla bir -
likte teklif mektuplarını bel 
li gün ve ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar 
Fındıklıda Satınalma ko-

hanei bir aebeple eczanelerini kapatmak. devretmek ve .-.,, .. .uıa yeı ıneleri. 
satmak mecburiyetinde kalmış olanlar. (6833) 8809 

3 - Üçüncü derece ilk defa eczane açacak olanlar. 
"Mektepten çıktıkları tarihin asgari beş seneden a

şağı olmaması şarttır. Bunlardan mevcut eczanelerde 
kalfalık edenler veyahut devlet ve Belediye müessesele
rinde eczacılık yapanlar tercih olunur.,, 

4 - Dördüncü derece: Ezcanelerin tahdidinden ev-
• ~!!i!!!!!i!!!~!!!i!!!!!!iiii!~!!!!!!!!!!!!i!!!~• vel eczane sahibi olduğu halde muhtelif meşru sebepler-

e • il 1e eczanelerini kapatmış olanlar. 
enız YO arı 5 - Beşinci derece: Eczanelerini bir beldeden diger 
1 Ş L E T M E S 1 beldeye veya aynı belde dahilinde yeni eczane açdmaısna 

Acenteleri: Karak8y K~prtlblfl karar verilen yere nakletmek isti yenler. 
Tel. 42362 - Sirkeci Mllhtırdar- 6 - Altıncı derece: Haciz, iflas gibi mecburi şekil-

1sade Han. TeL 22740. IUHI 

Trabzon yolu 
ANKARA ••paru 7 ikinci 

tefftf PERŞEMBE GGnl •at 
20 ele HOPA'YA kadar. (69SU 

8948 

imroz Yolu 
KOCAELi ••para 7 ikinci 

tepıa PE.RŞEll8€ l'ünG aut 
16 ela IMROZ'A kadar. (6952> 

8949 

ZA YI - Uıküdar emvalinden al
makta olduğum 2925 No. lu maat cil% 
darumla senedi reambni kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan hükmü olma 
dığı ilin olunur. Kuıltoprak Haaan
amir sokak No. 12 Sabahat 

lerle eczaneleri kapatılmış olanlardan iadei itibar etmiş 
qlanlar. 

Müracaat sahipleri arasında evvelce eczane sahibi o
lup ta kanunlar, nizamlar ve talimatlara riayet etmedik
leri sicillerinin incelenmesiyle sabit olanların müracaat
ları nazarı dikkate alınmaz. 

Bu şartlar dahilindeki derecelerin her hangisinde mü
racaat sahipleri taahhüt ettiği takdirde tercih hakkı ola
rak eczacı mektebinden çıktıkları tarihin en eskileri ve 
mektepten çıkış tarihleri de müsavi olanların istida ile 
ilk müracaat edenleri tercih edilir. ( 6981) 

Kültür Di_rektör-lüğüncien: 
Olgunluk ve mezuniyet sınavlarında bir dersten ka

lanların yoklamaları İkinciteşrinin 25 i ile 28 i arasında 
bir daha yapılacağından ilgili gençlerin şimdiden mek
teplerine başvurarak durumlarını saptamaları ilan o-
lunur. (6999) 

* • * 
Harp akademisinde ya-

pılmakta olan tamirata ila
ve olarak keşif bedeli 760 
lira 16 kuruştan ibaret olan 
ikinci keşfin eksiltmesi· 18 -
11-935 pazartesi günü saat 
16 da yapılacaktır. 

Şartnamesi ve keşifname 
si her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. 

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

8810 

lstanbul Asliye Mahkemeai Bi -
rinci Hukuk Dairesinden: 

Mahkemece aatdmaaana karar ve 
rilen latanbul Yeıildirekte Topal -
yan hanmda 21 numaralı depoda 
mevcut muhtelif pamukla ve ,.walü 
memucatm birinci artmnau 15-11-
935 cuma günü aaat 10-12 ye kadar 
ve muhammen kı)'IDetinin yizde 
yetımit betini bulmadıiı surette ikin 
ci artırmasının 28-11-935 .,.........,. 
kezalik saat 10-12 ye kadar JUkai-
da ya*ıh Topalyan hanmcla icra e
dileceğinden talip olanların mez -
kur mahalde bulunmalan ilin olu
nur. (16341) ) 

7 - 11 - ~3 ~ 

.e çifte apiralli OSRAM " D ,, 

ampullerini dij'erlerine tercih 

ediniz 

Bu limbalana çifte •piralli az cere
yanla çok aydınlık .ermelerini 
temin eder ltık netretme kabilıyet
leri elektrik urfiyatlan ile mukaye
•• edilemiyecek derecededir. 

Fransızca - Türkçe resimli 
BllyOk Dil Klavuzu 

2 BOyük cild 

Grand Dictionnaire illustre 
Français - Turc 

Yazanlar: ISMAIL HAMI DAnlŞMAnD, REŞAT 
nuRI GünTEKln, Dr. AL 1 su H il 
DELiBAŞ, nURULLAH ATAÇ 

Fransız dilinde kullanılan kelimelerin hepsini, size hususiyet
lerile ıstılahlanm, ilmi tabirleri ve fransızcaya latince ile diğet 
dillerden gelmiş bütün sözleri ve bunların türkçe karşılıklarJ!ll 
toplayan bu eserin birinci cildi (M) harfine, ikinci cildi de (Z) 

harfine kadar bütün fransızca kelimeleri ihtiva eder. 
Birinci ve ikinci cildin ayn ayn fiyatları dörder liradır. 

İki cildi 8, taşra için 9 liradır. 

~i!i!!!!!!!! lstanbul: Kanaat Kitab Evi 

Elektrikle suyu verilmit 
yeni MAVi JİLET biçak· 
larının imalinde, en son 

' fenni tekimülat tatbık 

lahiıarlar Umum fdüdürlüğüaden : _I 
1 - Tekirdağı Şarap Fabrikasında 45000 lira b~de

li keşifli Kav ve teferrüatı inşaatı kapalı zad usuiıyl• 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme şartname ve projeleri 225 kuruş ıntı• 
kabilinde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesi ve•" 
nesinden alınacaktır. • 

3 - Eksiltme 11-11-9 3 5 tarihine müsadif pazarteS' 
günü saat ı 5 de Kabataşda Alım, Satım Komisyonunda 
yapılacaktır. ·· ıı 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin tain olunan gU S 
ve saatten bir saat evvel yani saat 14 de kadar yüzde .7' .. 
muvakkat güvenme paralariyle birlikte kanunun tarıfa 
tı ve şartnamedeki şeraitine temamen uygun ve noksa~
sız kapalı zarfları Komisyon Reisine makbuz mukabl"' 
linde ve behemehal teslim etmeleri lazımdır. ( 6602) 

8738 


