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Makalleye YiiriiYiiş Başladı Buğday ~~~~la':~s~~~ 
İtalyanlar Makalle Tepelerini UYA.SABUNA Düşmeğe Başladı 
. Tuttu. Şehre Bugün; ij~~~m~~[Q}ITT} Tarım Bakanının Diyevi Buğday 
'<arın Gireceklerini Umuyorlar Ah,::.1 ~~~~:!:'!r =~~~: 1_S_a_k_lıy,..,_a_nl~a_r_...,ı ~Y., ola Getirdi 

dört •ene içinde birikmif, ••ki ka- Elanek işi bugiln Şehir Meclisinde de konuşulacak --

il . u k t. B ••t .. c h J rrekrar Baş 'adı. iıtlan ayıklarken, Ahmet HQfimin, ikin . km k . . . 1 1 erz fl are e l U Un en eae ,ı ~ Lj 1931 de Sofyaya 6Öndercliii bir cı e e ıçın ınce eme er sürüyor l 6 r mektubunu buldum ue tekrar oku- ._ ______ _ 

ırıakallede Bulunfl,n/ar Beyaz Bayrak Çektiler ~;,r:,;:e;:~i:::.~::::rı:~ h:::!ı:t~ 
tup, Ahmet Hafimin ü•lubu, edebi
yat anlayıfı, .an•aı telcikkiai ue 
onun büyük ıairlijile daima bir hi
:&ada giden "uprit,, •i bakımlann
dan, bana, onu en iyi İ:&ah eden bir 
vesika deierincle wörünJü. o kadar 
ki, bir çekmece 6Öaiinde lraybolma
aına ra.zı olamadım. Büyük fQirin 
doatlarına lıarfl talıdirlerinde ne· 
kadar mübalôiaya ve .. vmedilıle. 
rine kartı ela yine ayni ölçü.üz nü. 
bette tela.zile düılıün bir tempaa • 
ment .ohibi oldaiunu bilenler, bu 
melıtubun, benim bir ,,_ .. ma ait 
lıı•mını hir tarafa ltoyarcalı, diler 
lıı•ımlannda, tam HQfimi bulacak
lardır: 

Şimal cephe.ine 

..f:."al cephainde lıanlı mahare
•Ofii. hatlanuıtır. Malıalle önünde 
._; rifÜ•• ve •Ün8'Ü mnııüye bir 
'lto,.,p olmuıtur. Bu, her iki taraf da 
İlld.'f' tarafın fa.zla •yiat verdiiini 

IQ etmektedir. 
>.~'!'~Ya 8'Öre ltalyanlar Makalle
tli.ab:''" tepeleri tutmutlardır. A
ı,. ba'ya göre bu kuvvetler. Ha
fii~teleri tarafından geri püakür-

ah !'•rdir. 
"'tt llfiin telgrallarclan çıkan netic• 
ile :r: Ş•lair ıimclililr ne Habetlerin 

it • ltalyanlann elindedir. 
~lYanın iki hedelinden biri, fİ· 
o.;;d Malıalle; diieri, cenupta 

llaı."!°'ı o •L•/ 1 V _JM Mr.thuef enn ıııırı ta yan açqını uu 
s· •dıleri teyit etmektedir. 
lf 'Jltaaol cepheye gelince; 
~ j"'!'nın bir telgrafı, .'tluHolini 
!'t.. 11wıliz elçi•i ara.,nda Akdeniz 
l.;dele.; etrafında yapılan görütm• 
•Öet • bir hal •ureti bulunamadıiını 
ha. ermektedir. Halbuki Londra 
tt,.::.leri bu gÖrÜfmelerden ..,nra 
lttcr4f da bir •alah olduiunu ya.ı; • 

f:' odırlar. 
~ Q/tat Mı•ır hükumetinin, Mmr • 
~ )Q ltrıdudandaki Sellum meuki
!eft~ı.r ~oplar, ve hava toplan yer• 
~ iline, ba hudutta f a.zla tala • 
ti~ Yoptıiına, ve nihayet lalıen
·~~lri 45 parça /na-ili~ harp 
~ 111 manevra yapmalı Ü.zere 
~ lf d.eraQ. harelret ettiiine hlıılır 
~. ~n uerdiii te'6rafın,ltalıi· 
' oha uyBUn olmaa la.zamdır. 

~kineye verilirken 

Maka il eyi 
Boşalttılar mı? 

ti ~ 7 A.A. - ileri hareke· 
bt I tGa cephede tekrar batla1"1Ut
~ranlar Dolo •• Makalle)'e 
,._ı,.1_ bwunan dai silailelerine 
~ktadırlar. Raı Gükaa ile 
~· bu d2'ğlara Yarmıılar ve 
.....:. Habeı askeri ıörmemit-

~ .... 7 A.A - Mühim bir 
ı..tİli llaerkezi ve iç yolların bir
'-a ı._ ~iihim bir nokta olan Ap
İtt-t ~ . ltalyanlar tarafmtlan 
l'eıal ~bnııtir. ltalyan iel ç• 
,._.,._ _, Makalle'nin kat'i olarak 
e.li ••ra öbilr sün ele 1eçiriie

-at.1&uınd.tdırlar. 

lratırlarla •vlıfldilen Habef miıllınunatı 

Aımara, 7 (A.A.) - General 
Maravinya kolordusunun Salaklava • 
vı isval evlediij tevit Milmektedir. ou lflal xeyııyeıı, .naıyaruann cep-
heyi adualtmak ve dOpnam henüz in 
&an ayağı basınamrı olan Addiabo böl 
gesini tahliyeye mecbur etmek niye
tinde olduklarını gösteriyor. Aksum
dan Salaklavaya doğru giden yol, 
Maimam istikametinde uzıanarak Ad
diabo' da Takkaze ıuyuna ulaımakta· 
dır. Obür yandan, Albay Marroninin 
kumandasmdaki yerli kuvvetlerle, 
Ras Güksanın yardımcı kuvvetleri Ma 
kaile yolu üzerinde önemli bir dört
yol ağzını tutmutlardır. Dankali ve 
Santini kolları burada yerleıecekler
dir. 

Nihayet, ltaly•lw Hausien'in ce • 
nubu prhiainclelö bir toprak PM"ÇMI• 

nı ele ıeçinnek makaadile ıöğüagö • 
ğii.e Ye ıünıü süngüye eonuçlanan 

[Arkası 9 uncuda] Habeı Harbiye Na~ın 

Romada Uguşulamadı 

Mısır HUkOmeti 
Sınırına Asker, 

Libya 
Top 

Yığıyorl Ve Cephane 

45 lngiliz Harp Gemisi Açık 
De!J-izde Manevraya Başladı 

.=.9-ll.D En 1 ___ ~ 
~ 

TRABLUS 
• 

TRABLUSGARB 
LiBYA 
PIZAN Ji ' 

GATRUN : 
KUFR1! 

·= Mmr Libya laatlaılund• oe qa 
mavlrüni 

KAHIREISMAILIYE t. 
~ 
~ 

toplarla talalıim edilen Sellum 

Aziz Naci, 
Dünkü Cumhuriyette senin bir ta

lebe ihtililine dair makaleni okudum. 
Yazı san'atinin bir mükemmeliyet nü
munesi f Aldığım büyük zevkin hızıy
la sana bu satırları yazıyorum. 

Bu yazıda (tragedie) nin bir zer
resi kaybedilmemiş, beyhude teşbih· 
ler, beyhude sıfatlar vak'anın hakiki 
unıurlan araama yabani otlar &ibi ka
uprak mUthİf teairi serre kadar boz
mamıttır. Hili iıabım titriyor, vak'· 
ayı gözümle görmüşüm, ıealeri kdak-
larımla işitmişim gibi! 

Simdiye kadar yazdığın bütün yazı
lar içinde mükemmeliyete en yakin ol
duğunda 1üplıcm olm•yan bu yazı, 
verniği korkunç lezzetten başka bir 
de (Concret) bir aan'at dersi veriyor: 
Fena yazı nesirde nasıl olur, bunu öğ
retiyor. Anlıyoruz ki, hakikatte geç
miş bir vak'·mın hikiyesinde şairane 
cümleler uydurmak için, muhayyile
nin ikide bir müdahalesi bir zarardır. 
Anlıyoruz ki, sıfatlar, kapanık bir 
gözün rüyet mahsulü, yani hissi, ha
yali ve binnetice tamamen şahsi bi
rer unsurdur ve hakiki, reelle bir hai
lenin hikayesine karışınca onun ka
ranlık çehresi üzerinde çiçekbozu
ğu gibi delik deıikler yapıyor. Ah 
bu sıfatlar 1 Eski ve yeni bütün mu
harrirlerimizin kıymetini dütüren, 
hatta acizlerini ifp eden onların çir
kin kalabalığı değil midir? 

Hikayene verdiğin impersonnel 
eda, yazınm heyeti umumiyesine em
salsiz bir vakar, asil bir huıunet ve 
ancak Rua ediplerinde tanıdığımız, 
kartal pençesi gibi ruhu kanlar içinde 
kavrayan bir fecaat veriyor. Onun 
içindir ki, impenonnel akan bu gü
zel yazının bir noktasında (bu man
zarayı dünyada unutamam) cümlesi, 
birdenbire, karii müthit bir dikkatten 
uya.ndıran çirkin bir pka hiasini 
verıyor. 

Hasılı Naci, iyi ki böyle bir vak'a 
olmuı ve iyi ki sen onu görmüpün. 

Şimdi de, dedikodu: 
Mahallemiz yine eski halde. Bir ta

raftan (R ... ) ve ailesi, öbür taraftan 
(D ... ? Bey ve taallukatı, her ufkunda 
neıelı manzaralar serilen bu sokakta, 
daimi bir Kerbeli hailesi havası es
tiriyorlar. Hele (R.:.) tedricen üze
rinden açık renkleri azaltmakta ve 
"Euripide., in traıedie eşhası gibi te
peden tırnağa kadar siyah renklere 
bürünmektedir. (Bir tanıdık daha öl
se de biraz daha matem tadı alsam 
ve siyahımı artıraam) diyen bir acı 
hali var. (A ... ) yı sorma. Vefat eden 
babas~n matem devreli geçiyor diye 
telit ıçınde. Bütün bu adamlar (ka
dm erkek) eza amatörleri ... 

•.• Do~una, muvaffakıyetlerini, 
memnunıyetlerini, yapılan kıymetli 
hediyeleri anlattım. Sevindi, sevindi 1 
Ah, nekadar sevindi 1 Sevincin fa~ 
)atığından rengi sapsan kesildi. Dün 

A ) 1 1 d bana misafir gelen eski bir mü,terek 
Roma, 7 (A. · - Yetkili çeven- rütme er e mevzuu bahsedilmediği i- muh.arrir dostumuza da, kapıdan, 

lerin turih ettiiine göre, son Muaao- live edilmektedir. 

8'Ö8fcrİr harita 

d 
k la Da md 1 yenı yazını methetmeğe koyuldum. 

Jini • Drummon onuP.fta nnda Ak- ra a .o cih b"f göatermif? Birden neıesi gitti. Tehevvüre girdi. 
denizdeki lngiliı - ltalyan durumuna Londra, 7 (A.A.) - Gazetelerin Ro Sonra, gayet tatsız bir akpm ıeçir-
hiçbir hal ıureti bulunamamrıtır. Bu -;::=:::=:::::::::=:::[;:A:::r;:k:ası;9;u;:n:::cu;:da-.;]:;:1 dikten sonra, zehir içmit ıibi yUri 
mraeaealmlenin billdtüng~lüğtüeyiı.lteedn&Mı'lmenktitieibadır' - .... ~..._ıaurı,... fena, ruhu fena, defolup ıitti. 

mıt o u u • n..: 1 Ne iyi doatlarımuı vart 
Her iki taraf, lngiliz - ltalyan ger • Kamutay "'"'"' .,. encümeni acri Gö 1 . d 
ginliğinin mUliyimlqmesi hakkında- tedbirlere iftiralıimu haklrında, z erın en öperek ..... 
ki dileklerini isbar etmişlerdir. Mev- dün Dıtifı... Balıanının üahatııu AHMET HAŞIM 
zuubaıbis çevenler, bu temaalann faz. dinledi oe layihayı lıabul •tti. • 
lalapnasım temenni etmektedirler. 1- [Yazaa 3 üncü aayfada] ZIUHlllı 11.,&nl Ona ..,.. del• 
ıatyan-lfabet mub••nyıtmm bu gö-~~ öliiminclen.,.,.... ...ı. 6ir _.. 

Narhın artmıt olmaaına • rağmen 
bulamıyor. Resmimiz vitrinleri 

lırını 

Tarım Bakanının buğday ve ekmek 
meselesi etrafında verdiği diyevden 
ıonrıa, dün, şehrimiz tecim ve zahire 
bor1aımda hiç beklenilmeyen bir ha
dise olmuttur. Buğday piyasasının na 
.zımı vaziyetinde olan Ziraat Bankası-

bazı aemtlerde hallı yine ekmeli 
boı ve ekmelrm kalan bir 
gÖ•teriyor. 
nın, Püzumu halinde piyasaya ucuz 
buğday çıkararak bu gayritabii yük
sdişi durduracağını umanlar, ellerin
deki stokların mühim bir kısmını der
hal satışa 9karmışlardır. Dün Borsa .. 

[Arkası 9 uncuda] 

lürk - Sovyet Dostluk 
Andlaşması 

10 Sene Daha Uzatıldı 
Dışbakanımızdan Ve Sovyet 
Elçisinden Litvinofa Telyazısı: 

"Bu muahede ır•çen on .-;;;"~rhnda ırittilıçe lıuuuetlenmiı ve iki 
memlelr.et ~illetlerinin menfaatleri ue dünya •ulhu davaaı ifİn en 
kuvfftlı bır ~aman teıkil etmİf olan .amimi müna•ebetlerimiz 
en ••alı bir veailıaaıdır.,, 

Ankara, 7 (A.A.) - Bu ak- arasında, 17 Birincikanun 1925 
şam saat 17,15 de, Dış Bakanlı- tarihinde Pariste imzalanmış o
ğmda Tevfik Rüştü Aras ile lan dostluk ve bitaraflık muahe
Sosyalist Sovyet Cürnhuriyetle- denamesiyle 17 Birincikanun 
ri Birliği büyük elçisi Karahan (Arkası 9 uncuda] 

Tamışvar Takımı Geldi 

Dün gelen TQmflfHD' talıımı nhtımtla 

prmiiffüm. Erteai pn Bülırtl,e ıri· 
decelıtim ve lrcndwn• "Allahu 
morladılr,, demelı iatiyordam. Saat 
ondu. Kapıyı açan fedakar lıaruı 
yatfıiını .öyleyinu ben girmek U. 
t•rnedim. Falrat o, ınar •ttİ· Oclaaı
nın lrapqını açtı .,. lıaranlıkta eli
ni 112ataralı duwmlalıi düfmeyi 
çevinli. Hafim, lıan•pe•inde, 6Ö.zle
ri Clfllı, otar ay o r ti a. Yüzü 
Npaan. B•ni ,örünce ••vİnir gibi 
pltlü .,. ltona,maia bQfladılt. Ya
nnt Not .anro oynlırlıen: 

- Hafim... Onu buna bırak. 
S.. hntlini nCUll buluyor..aı? 
Di~ ..,,,,.... ,,,. o ......... ,,.,,,,... ,,.,. ...,.,.,. . 

(Yazısı 3 üncü sayfamızda] 

cümleyi fran .. .zca (•) •Öyledi: 
- Olüml Büyiilı ölüm/ Her ı.s • 

tırabın •onul 
Alaya vurdum, her zcımanlti gibi 

mübalôia ettiiini •Öyledim ııülaii 
ÖpÜftük, aynldılı. ' ' 

On 8'Ün •onrcz, Bülırefte, bir •a
bah. 8'azeteleri olrurlıen, HQfimin 
dülrlrcinlan kapan,;.,, 6ir calldeden 
bayraia Nnlı bir tabut içinde me
zara •atiirülclülönü •öaf•ren csna
ze re.mini 6örtlüm ve... N•lıodar 
ağladım. 

Ali Naci KARACAN 

[•J - C'est la mortl la srande mortt 
la ........... ..ırraac.ı 



.. 
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Dl1$öNDöKCI; 
Gençlik buhranı 

Bizim gençlik, hazan varlığı
na inanmayanları utandıracak 
bir varlık halinde coşar; bazan 
da yokluğuna inarunayanları u
tandıracak bir yokluk ha
l inde susar. Fakat havası

nın varlığım anlamak için 
f rrtınasınm saıısıntılarını bekle
meğe ihtiyacı olmayacak kadar 
onun tabiatini bilenlerm gözün
de bir Türk gençliği daima var
dır. Ben buna inananlardanım 
ve yalnız buna ait değil, hiçbir 
türlü varltk münakaşasını sev
mem: Tüıık toprağı, Türk mille
ti, Türk camiası olduğu gibi, 
Türk gençliği, Türk efkarı umu
miyesi, Türk edebiyatı, hulasa 
varlığından şüphe edilen Türk 
~ıymetleri de vardır. 

Vardır ama gençliğin bütün 
o varlrk şüphelerini uyandıracak 
bir kıymet buhranı geçirdiğine 
de benim şüphem yoktur. Tür
kiyede bir efkarı wnumiye, bir 
gençlik, yahut bir edebiyat yok 
değil, sadece Türkiyede bir ef
karı umumiye buhranı, bir genç
lik buhranı, yahut bir edebiyat 
buhranı vardır. Misal için sırala
dığrmız efkarı umumiyeyi ve 
edebiyatı bugünlük düşünmiye
lim de yalnız gençlik buhranı 
üstünde kalalım. Sebeplerini 
ayrklamak için «iktısadidir, içti
maidir, fikridir, ruhidir» gi:bi de
magojiler yapmaya lüzum gör
meden söylenebilir ki gençlik 
buhranı bütün kıymetlerin te
şevvüşe uğradığı bir harp sonu 
devrinin artık iyice tesbit edil
miş karaı;sızhğrndan başka bir 
§eye atfedilemez: Cihanşümul
dür; fakat her memlekete göre 
mahiyeti değişen bir buhrandır 
ki bize ait tarafile, ihmal edilmiş 
olmak gibi bir haleti ruhiyeden 
doğar. 

Bu «ihmal edilmiş olmak» 
teşhisinde aklınıza gelebilecek 
her türlü kayıtsızlık vardır: 
Gençliğe ucuz paso verilmeme
Ein<len tutun da onun coşkunlu
ğuna h~r bakmaya kadar her 
türlü kayıtsızlrk ve müsamaha
sızlık ... 

Ben burada muayyen bir ma
hiyeti değil, bütün matbuatımı
zı, efkarı umumiyemizi, gençli
ğin hareketlerini bir hükme 
;bağlamak vaziyetinde olan sala
hiyetli, salahiyetsiz bütün otori
telerimizi kasdediyorum. Belki 
büyük meseleler arasında genç
liğin ihmal edilmesi zarureti ha
sıl olduğu söylenecektir. Bu ce
vap, teşhisi büsbütün kolaylaştı
rır: Demek ki hala gençliğin bü
yük meseleler kategorisinde 
rnütalea edilmesi lazımgeldiği
ni anlamamışız. 

Peyami SAFA 

lstanbulda 
Yeni eczane 
A~llmıyacak 
İstanbul Sağhk Direktörlüğü, son 

nüfus sayımından sonra, şehrimizde
ki ihracat adedinin arttırılması lazım
gelip gelmediğini tetkik ediyordu. Ec 
zaneler Genel ispektörü Ismail Hak
kı, yaptığı incelemeleri bitirmiş ve 
raporunu hazırlamıştır. Bu rapora gö 
re, İstanbul mevcut e.czaneler bugün
kü ihtiyaca kafi geldiğinden, yeniden 
eczane açtırmağa lüzum görülmemek 
tedir. Eczanelerin tahdidi hakkında
ki kanuna göre, on bin nüfus için bir 
eczane açılması lazımdır. Istanbulda 
::ıimdi 84 eczane vardır. Son sayımda 
ise tehrin nüfusu 738 bin olarak tes
bit edilmiştir. Binaenaleyh bugünkü 
eczane sayısı dahi, nüfusa göre faz
ladır. Ancak, bu fazlalık, şehrin çok 
dağınık, bazı yerlerin nüfusu az ol -
makla beraber, şehrin merkezine u -
zaklığmdan dolayı, bu gibi yerlerde 
birer eczane açılmasına müsaade edil
miş olmasından ileri gelmektedir. 

Hayvan sıhhat memurları 
mektebi açıldı 

Haydarpaşadaki hayvan sağlık mek 
tebinde bu sene 20 talebe okumakta
dır. Mektepte derslere başlanmıştır. 
930 senesinde kurulan bu mektepten, 
şimdiye kadar 150 talebe mezun ol -
muştur. Mektebe bablı olarak bir de 
hayvan hastanesi vardır ki, Kadıköy, 
Uıküdar ve havalisinin hayvanlarının 
her türlü hastalıklarını ~>arasız ola -
rak tedavi etmektedir. 

Yeni kültür müfettişleri 
Galatasaray lisesi coğrafya öğret -

meni Necminin genel müfettişliğe ta
yin emri gelmiştir. Necmi bugünler
de yeni vazifesine başlayacaktır. Di
ğer açik genel müfettişliklere de Vefa 
lisesi direktörü Osman ve Istanbul 
lisesi di rektörü Celal ferdi tayin edile 
ceklerdir. Boşalacak Vefa lisesi direk 
törlüğüne Külrür Yardirektörlerin -
den Şevket Süreyyanın tayini takar -
rür etmiştir. 

Şehir planı için hazırlıklar 
Şarbay vekili Ekrem dün akşam 

Ankaraya gitmi9tir. Ekremin bu ae -
yahati Belediye ı,ıed ve biu.-.a •e
hir planile alakadardır. iç işler Ba
kanlığı, §ehir planının mütehassıs 
Prost'a yaptırılmasını kararlaştır
mıştı. Prostun bu ay içinde şehrimize 
gelmesi beklenmektedir. Mukavele 
şehrimizde imzala,acak ve derhal pla 
nın hazırlanmasına başlanacaktır. 
Türk miarlarından bir heyet te müte 
hassısla birlikte çalışacaktır. Şarbay 
vekili Ekremin Iç Bakanlığı ile yapa
cağı temaslarda Prostla yapılacak o
lan mukaYelenin esasları tesbit edile
cektir. Bu mesele Şehir Meclisinde de 
görüşülecektir. 

ır __ , ______ ·---- Ne Dersiniz? .... 
IKiNCi EKMEK iŞi ! 

EknNk 13 buçuk kuruta çık- ı ucuz bir ekmek beklemektedir. 
tıktan sonra bundan bahaetme- Nekadar ucuz? Kırk para bile 
melr gazetecilik vazifesini unut- ucuz olsa razıdır. 

mak olur. Eier İf ekmeğin gıda kuvvetini 
TAN günlerdenberi bu iı üze- tayin noktaaına dayanırsa bunu 

rine parmak basıp yazdıktan, ala- urbaylık doktorlarının keıtiremi
kaclarları harekete 1Ietirdihten yeceğini aöylemeğe mecburuz. 
aonra nihayet urbaylık ta bir ikin- Çünkü ıarbayın verdiği "diyecl' in 
ci yani ucu.z: ekmek çıkarmak edası, ucu.z: ekmeğin gıdası a.z ol
mümkün olup olmıyacağını araıtır duiunu göstermektedir. Bunu 11ö
mağa kendinde mecburiyet hia- ren hangi belediye doktoru: 
aetmiıtir. Bu münasebele ik; gün - Hayır/ 84 randmanlı ve ke
evvel Şarboy Muh:ttin Ustıinda- pekli undan yapılan ekmek gıda
iın gazetelerde bır diyevini gör- lıdır, diyebilir? 
dük. Bu diyeve göre ucuz ekmek Bizce TAN bu yoldaki hizme
gıdasızdır. Ve böyle gıdasız ek- tine devam ederken maruf dok
mek vermeie ele farbay ra.zı de. torlanmıza ve gıda mütehasaıala· 
iildir. Takımile kabul edilirıe bu rımı.za müracaat ederek ikinci 
ıöz çok doğrudur. Lak:n 84 rand- ekmeğin gıdaca eksik olup olmıya
manlı undan yapılan ekmeğin gı. cağını •orsa çok iyi olur. Böyle
daaı.z olduğunu kim iddia edebi- lilde tıbbın ıö.z:ünü dinler, ona bo
lir. Ekmeğin içine arpa, yulaf gi-
bi daha ucu.ı; hububat unu karıı
tırmanın imkanı yok mudur? Mu
hakkak olan bir ıey varsa halk 

İçtimai ilimler 
Enstitüsü 
Universiteye bağlı "lktısadi ve iç

timai ilimler enstitüsü" nün yeni sı
naç talimatnamesi Kültür Bakanlığın 
ca onaylanarak Universiteye gönde
rilmiştir. Yeni talimatnameye göre 
Enstit'..ide okuma devresi bir yıldır ve 
yıl sonunda talebe bir sözlü, bir de 
yazılı olmak üzere iki smaç geçirecek 
tir. lç işler Bakanlığı bu enstitüde 
komünler idaresi adlı yeni bir ders 
okutulmasınr da istediği için progra
ma bu da konmuştur. Ancak bu dersin 
bu yıl için seri konferansları şeklinde 
verilmesi karalaşmıştır. Bu dersin o
kutulmasr idare işlerinde şeflik yapa
cak enstitü mezunlarının bu yolda yet 
geli yetişmeleri içindir Yeni dersi içti 
maiyat profesörü Kesler ve Güzel Sa
natlar Akademisi mimari şubesi pro
fesörlerinden bazıları tarafından veri-
lecektir. t 

yun eğeri.z. 

Bi.z böyle düfiinüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

Bir facia 
Karadenizde fırtınaya tutularak 

parçalanan Gazal vapurunun ikinci ıü 
varisi Süreyya, Zongwldakta hastane
ye yatırılmıştır. Süreyyanın bir yaşın 
daki çocuğu Yüksel, evvelce yazdığı
mız gibi, boğulmuş, annesi akli müva 
zenesini kaybetmiştir. Haber verildi
ğine göre, bu biçare ana ve babaya 
icap eden yardımlar esirgenmiyecek
tir. 

llkokullardaki öğretmen 
vekillikleri 

Ilk okullardaki açık öğretmen ve
killeri için birçok müracaatlar var
dır. Yalnız son bir ay içinde bunların 
sayısı 150 yi geçmiştir. içlerinde Or
taokul mezunları olduğu gibi lise tah 
sili gör-enler de vardır. Bu komisyon 
müracaatları inceleyecek ve tayinleri 
yapacaktır. Tayinlerde lise mezunları 
tercih edilecek, bunlar yetmezse orta 
mekteplerde iyi derecede mezun olan 
lar da vekilliklere tayin edilecekler
dir. 

KUÇUK HABERLER 

• Istanbul Emlak direktörlüğüne 
atanan Şefik işe başlamıştır. 

• Istanbul ilbaylığı maiyet memur 
larından Sadettin Hendek ilçebaylığı
na ve Hendek ilçebayı Emin Refik de 
Seyhan ilbay muavinliğine atanmış -
tır. 

• Manisa ilinde işlerin çokluğun
dan dolayı muvazzaf bir idare heyeti 
kurulmuştur. Bunun üyeliklerine Iç 
Bakanlığı tarafından Urfa ilbayı N~
cati, eski Malatya mutasarrıfı Adıl, 
Elbistan ilçebayı Vehbi atanmışlardır 

• Kültür Bakanlığı tarafından 
Avrupadan getirtilen meskfıkat uzma 
nı, Müzeler direktörlüğünde çalışma
larına başlamıştır. Uzman, eski para
ları tasnif etmektedir. 

• Beyoğlunda Çeşme sokağında o
turan Ivona, dün polise başvurmuş ve 
arabacı Mehmetle Cemalin bir denk 
eşyasını çaldığını ileri sürmüştür. 
Tahkikata başlanmış, suçlular yakalan 
mıştır. 

• Çocuk Esirgeme kurumunun 
merkez idare heyeti dün saat on ye
dide aylık toplantısını yapmış, kuru
mun çalışmaları üzerinde yeni karar-
lar vermiştir. ( 

• Istanbul Polis okulunda bir po
lis müzesi açılması kararlaştırılmıştır. 
Okul direktörlüğü, bu hususta gere
ken tetkiklerini bitirmiştir. Müzede, 
Yen iç eriler devrinden zamanımıza ka 
dar bütün zabıta kıyafetleri manken
lerle gösterilecektir. 

• Bir hafta önce tayyaresile git -
mek için buradan kalkan Ingiliz Ge
neral Astur Levni havıa.ların bozuk 
gitmesi üzerine Konyada yere inmc
ğe mecbur kalmıt ve üç gün Konya
da miaafir olmuştur. Genual Konya
dan Adanaya hareket etmiştir. 

• Romanyadan ıehrimize 1800 göç 
men gelmektedir. Göçmenler, Nizım 
vapurile dUn akpm Köstenceden ha
reket etmitlerdir. Bunlar Sirkeciye çı 
karılacak ve doğruca Trakyaya sev
kolunadklardır. 

Çanakkale ilbayı Nazım, göçmen iş 
leri için temaslarda bulunmak üzere 
dün akşam Ankaraya gitmiştir. 

• 
• Umumi harpte ölen Fransız as-

kerleri için 11 lkinciteşrin salı günü 
saat on buçukta Feriköyde yapılacak 
dini tören üzerinde hazırlıklara baş
lanmıştır. 

• ı 1 Ikinciteşrin Pazartesi günü, 
İtalya Kralının tahta çıkışının yıldö-

'" • •• n . • -.:ı----ı.. ...... ,_ - -.ıı_- rııp_ 

General Kazım Dirile gitti 
Trıakya Genel !spektörü General 

Kazım Dirik, yanında Bakanlık iskan 
müşaviri Şükrü olduğu halde dün sa
bah Yeşilköy tohum ıslah istasyonu
na gitmiştir. Genel lspektör, orada uz 
nıanlarla görüşmüş ve bir müddet kal 
dıktan sonra Edirneye hareket etmiş
tir. 

o.t on buçukta Sent Antuvan kilısesın 
Bir babanın de büyük bir ruhani ayin yapıl~~~~-
Cineyeti tır. Törene Istanbulda bulunan burun 

İtalyan kolonisi katılacaktır. 
Adanada çıkan "Türksözü" gazete • Belediye Beyoğlu tarafında umu 

si yazıyor: Şehrimizde misline ender mi bir hala yaptırmağa karar vermiş
tesadüf edilir bir facia olmuş ve ba· tir. Sultanahmetteki asri halaya ben
basından gebe kalan bir kız nihayet zeyecek olan yeni halayı kanalizasyon 
çocuğunu da doğurmuştur. Kız onbeş şirketi yapacaktır. Kanunuevvel için
yaşında, babası elli beş yaşındadır. de inşaata başlanacaktır. Hala stad-

HAKYERLERi 

Maslak faciası 
Davası yeniden 
Görülüyor 

Maslak yolundaki otomobil oto • 
büı çarpı§maaına ıebep olmaktaJI 
ıuçlu otobüs §oförü Tevfikle, hu•ııı· 
ıi otomobili idare eden Taragar 
hakkında verilen ağır ceza mah e 
meıi kararının temyizden bozul• • 
rak geldiğini yazmıttık. Mahke: 
suçlulardan Taragano hakkın 
verilen kararın ceza, 10 lira P~ 
cezaıından ibaret olduğunu gö'/.0

1 
• 

nünde tutarak bu noktadan. bo'/.U:. 
mıyacağma ve yalnız Tevfık ha 
kmda yeniden durutma yapılın•_.. 
na karar verıniıti. • 

Dün mahkum Tevfiğin duru~~ 
ama devam edilmit ve vekillerı • 
lunun müdafaasını yapmışlardır~. 

Karar, baıka bir gün verilece 
t~ . ~ 

• Bir tahkikat aıraaında b~f 
kimselerin hüriyetlerini tahdit e 1; ci hareketlerde bulunmaktan ıuÇ .. 
polia komiserlerinden Aann, I~ 
him ve Şerifin duruşmaları • 
ağır cezada bitirilmiştir. Mahk;:,,; 
me, suçlulardan Asım ve lbrah • 
(30) ar lira ağır para ceza•!", 
mahkum etmit ve Şerifin beraetiJI 
karar vermiştir. . Jet 

e Bir ıenet üzerinde değitiklık • 
yapmaktan auçlu Kristal lokant• tir 
11nda çalışan Sergisin duruşırı• .,, 
dün birinci cezada yapıldı. Serl~t 
senetlerden birkıımının kendin! d• 
alduğunu fakat bunlar üzerıll _,. 
tahrifat yapmadığını, müdaf aaid ..,ı 
aciz olduğu için ıahit tutac• 
ıöyledi. 

Durufllla, bunun için kaldı. 
0 

, 
e Zenci Suzan kız; ıuçlu o.ld t•• 

ğunu belli edecek çekitıen bır_, 
vırla birinci aulh ceza mabk 
aalonundan içeri girdi. ıtr 

Okunan kağıtlara göre, Su~~ • 
kendi yattığı han odalarmın b•::. 
de oturan Cuma ile Sultanm ıott" 
na ginnit ve kimae görmeden • 
lann elbiselerini ve altı lira P' 
ralannı aşınnıf. tir 

Suzan bütün bunlan inkar et ull 
- Bana garezleri var da, ".11 

için bu yalanı uydurdular! de~~İd" 
Davacılar gelmemitlerdı. Ha .. 

11 
• 

kağıtlan, genel aavamanhğa 1° 
dermek kararını verdi. 

Bina vergileri özel idarelere . 
~eçın~~ . ktcı'1' 

Bina ve arazı vergısı?ın taba }1\1" 

ve tahsilatile beraber ılbayhklar ot!' 
susi idarelerine bırakılmasından ~ıı· 
ra tıtanbul Finans teşkilatı kadr ;J 
vergil;r hu;~snaarey'J° ğtçfı~~~re) e 
ra bazı memurların da hususı ı. 

1 
~c 

verileceği anlaşılmaktadır. Bın e1'ıe 
arazi vergileri özel idareye g~Ç::: tıi< 
beraber bu· idarelerin gelirlerı~ bı.lıı• 
fazlalrk olacak değildir. ÇünkU gı'bİ 
karşılık olarak kazanç ve sayırrı ıeril' 
vergilerden belediye ve ö.zel idare 1""• 
hisseleri de tamamen Fınans :sa 
lığına kalacaktır. 

Fransız sefiri Suriyeye Ahmet, bundan bir yıl kadar evvel, yum civarında yapılacaktır. 
bir akşam çok rakı içmiş ve eve ge- • Karaköy köprüsünün durgula- Unkapanı köprüıii tJıı' 

gidiyor lince, öz kızının koynuna girmiştir. nan saatlerde açılıp kapanması, seyri . k ıan 
Fransız sefiri Kammerer ile eşi bu Hadise o zamandan beri gizli kalmış- ı··~ . 1 1 k Son fırtın.ada dcmirlerı ın :sıı11ııl' 

f Ederin düzgün ugiıne enge o aca ge kapanı köprüsü, hala arıktır. .. , ... • gün Beruta gideceklerdir. Sefir, do- tı. Ahmet yakalanmış, işlediği eci cikmelere sebebiyet verilmemesi be- G 
1 

3 k"prıısu•· ti 
ğudaki Fransız kuvvetleri komutanı suçu itiraf etmittir. Ahmet evli ve al- lediye tarafından alakadarlara emre- için yük arabaları a ata 0 •. u11dt 

Bir kapıcıyı sıçan ısırdı! Honsger'in yanında bulunan kızını tı çocuk babasıdır. Cümhuriyet Müd- . den geçmektedir. Galata kö.pruasl ,ıd1' 
d k · • · hk' · · · t' dilmiştır. gelı'p geçmek rok sıkışık bır.h bı'r -it Ş h görecek ve orada bir müddet kal ı - deıumumısı ta ıkata gırışmış ır. 

1 
d . k"f. y.. :ıı: IJ'-

Beyoğlunda Tünel arkasında a - . • Son z.aman ar a cevız u ugu g- ından, Unkapanı köprüsün.un
1 

.. ıır' 
k d k 1 tem ıonra gelecektır. A d a•· değirmen so ağın a ae iz numara ı fiyatları çok yükselmiştir. vrupa a evvel onarılması için ilgilı o 

apartnnanm kapıcısı Mustafa gece u- Af 1 . ··1cs li On beş günlük ara verildi tonu 25 Ingiliz lirasına kadar çıkmış- tebligat yapılmıştır. 
yurken, bir farenin ziyaretine uğramış yon fiat erı yu e yor Etibba odası yeni idare heyeti, ü- tır. Bir Türk firmasının, evvelce ih-
ve fare Mustafanın iki göz kapağını Uyu~urucu Maddeler lnhisarının yelerden alınacak ve diğer kaynaklar- raç ettiği ceviz kütüklerine 14 Ingiliz S t "ht"l"l" • yıl" 
da ısırarak kaçmıştır. Mustafa teda- köylüden afyon satın alması, fiyatla- dan edinilecek gelirler üterinde yeni liraıından müşteri bulunduğu haber ovye l l a ının 
vi edilmek üzere derhal kuduz hasta- rın yükselmesine sebep olmuştur. Ba bir karar vermiştir. Bu karara göre, verilmektedir. dönümü tcitil'' 

Berat gecesi nesine götürlilmüştür. zı tecimerler de köylerden afyon top- odaya yıllık aidatını vermeyen 300 • Telefon Direktörlüğü ıçın Av _ Dost Sovyet ihtilalinin on ~.c ıs ' 
lstanbul Müftiliğinden: Mustafa diyor ki: lamak istediklerinden afyonun kilosu doktora on beşer gün ara ile üç defa ci yıldönümü münaaebetile _ dtı~a b'f 

- Apartımanm aydınlık aralığın - 525 kurusa cıkmıştır. tamı·m go··nderilecektir. Son hazırlan- rupadan getirilen kuranportörlerden tanbul general konsolosluguııde ge' lkinciteşrinin 11 inci Pazartesi gü- E b' ~ - 1 y 1 d · ·k· · ·· ··k k ı t B G e ~ 
da çöpler birikiyor. Çöpçüler munta- ene ı alıcı arın çoga maaı a pıya- maya da karşılık vermeyenler, kanu- ı ısı gumru ten çı arı mış ır. un - kabul resmi yapılmıştır. ec biİY\I 

rıü Şabanın 14 Ü olduğundan akşamı zam gelip çöpleri elmıyorlar. Burada saya epey bir tesir yapmıştır. Fiyat- nun cezai hükümlerine göre mahke- lar, birkaç güne kadar yerlerine ko - neral konsolosluk binasında 
(Sah gecesi) Berat gecesi olduğu fareler ürüyor. işte gözlerimi ısırdı- tar sağlamdır. Daha ziyade yüksele- meye verilecektir. nulacaktır. , ;r süvare verilmiştir. 
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! - Yani ne demeğe getirmit? tedeki Nahide değil mi? Edeb~f 
"Bak ben ne adamım, anlayın, kız- Fakültesindeki Nahide d,,ğil dl - Canım aöyle! Korkaklığı bı

rak! 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 
- Söyle! diye baiırdı, ıörüyor

sun ki benden laf çıkmıyor. 
Ali bu sefer tereddüt etmedi: 
- Lili seni kıakanıyor. Tahain 

Bey de ona diyordu ki: "Vallahi, 
gözüm çıkaın Cemiley.e elimi ~ü; 
dümse ... Memduh Beyın halın ıçın 
getirdim onu Taksime ben ••. Tek §U 

evlenme iti olaun ! '' 
Cemile düıündüğü zamanlara 

mahauı bir itiyatla dudaklarını bü
zerek ileri uzattı ve başını hafifçe 
ıalladıktan sonra dedi ki: 

- Peki, benim Taksime gelmem
le ne olacakmıı? lıte bunu pek an· 
lıyamıyorum. 

• Şoför bu aualin uyandtrdıiı ani 
bir hatJTa ile uçnyarak: 

- Hah, dedi. kadm da aorda 
bunu .•• 

- Lili mi? 
- Evet. 
- Ne dedi Tahıin Bey? 
- Vallahi ... Bunlan senin sora· 

cağını 0 kadar iyi biliyordum ki iki 
kulağımı da onların kon.uştukların~ 
•ererek dinledim. Tahsın Bey drdı 
lci ... Fakat Cemile Hanım. ayaiını-

_ _ __ öp 

- Söyliyeceğim, aöyliyeceğim, 
zaten aize aöylemek için dinl~dim, 
fakat ödüm patlıyor, malıim Y• ••• 
Remıen hafiyeliktir bu yaptığım 
ıey. Ne iae.. Evet ••• Tahain Bey: 
"Lilicijim, dedi, aen anlarım bu 
itlerden.'' Kadm sordu: "Cemile 
MemdUhun metreai mi?" Tahain 
Bey: "Hayır, dedi, daha detil.'' 

Cemile yumruklannı aıkarak 
doiruldu: 

- "Daha değil" mi dedi 1 
- Evet, fakat Allah aıkına öf-

kelenme! 
- t vice duydun mu? 
- Bilmem, bilmem, belki kula· 

ğnn yanlıı duydu, Lili dedi ki: 
"Metreıi de olıa ne olacak? Bun· 
dan alacaiı kıza ne?" Tahain Bey: 
"Ha ••• dedi, buna müıteri kızııtır
mak derler. Ben bir abtam Cemile
yi premealere ıötiirecetim. Mem· 
duh ta ıelecek OTaya, kız da. Ce
mileye tenbih ideceiim, Memduh 
Beye sevdalı ıibi duracak." deyin
ce Tahain Bey. Lili ıüldü: "Şu Ne
lime ile Alaettinin evlenmelerinde 
ben naaıl rol yaptımaa ..• '' Tahsin 
Bey de güldü: "Onun için ıana bu 
itlerden anlar11n dedim ya!'' dedi. 

- Kim bu Neaime? 
- Ben hiç tanımıyorum. Bizi'!' 

arabaya türlü türlü kan, erkek bı
ner. Hepsinin adını bilmem ben, 
bilıem de hatınmda tutamam. 

Ali birkaç kadeh daha çekince 

kolunu masanın üzerinden Cemile
ye doğru uzatarak bağırdı: 

- Ha .•• Unutuyordum az kabın. 
Neler duydum daha... Bak, bak, 
bak •.• Aman bende de kafa, beyin 
kalmamıt be ... Cilalayınca aklıma 
geliyor. Dur be yahu ... Nasıldı .~~~ .. 
Hani Beyazıt meydanı~da buY_Uk 
bir mektep vardır, eıkı Harbıye 
Nezareti... • 

- Üniverıite. 
- Hah, Üniversite.. Orada bil-

mem ne ıınıfında, Memduh 8eyin 
uzak akrabaımdan bir kız varmıf. 
Guya Memduh Beyi aevmif, alım 
diye intihar etmit, fakat kurtarmıt
lar. 

- Ey? • 
- Memduh bu meseleyi prenaea 

vaaıtaaile kız tarafına anlatmıf. 
- Hangi kız, Üniversitedeki mi? 
- Yok canım ••• Öteki ..• Alacağı 

kız tarafına anlattırnuf. 
-Ey? 

lar benim için kendilerini vuruyor· - Aman Cemile Hanım!:· di'lt' 
lar'' Çaktın deiil mi? Ali bu aefer de Cemileıun o~ 

- Sonra? • b klarııt• e' 
- Ha ... Bu kız tiir, edebiyat dü- rine doğnı eğilerek aca d"zil• jt 

zermiş. Fakat çirkince imiş. Mem- konuyordu. Kadın onu 1 

duh Bey bu kızı öteki kızın kartı- rek bağırdı: Jııııs" 
aına - bani fil almak istediği kızın - Kalk! Niyetin kor!<U ba 
karı11ına - çıkarmak istemiyor. aile bana aarılmakaa ... 
Onun yerine aeni çıkaracaklar. .....ı 

- Beni Memduh Bey için ken- Şoför hemen kalktı: d• 11; 

dini vuran kız diye mi oraya götü- - Yok vallahi ... dedi, 0 
•
11 
i~ 

recekler? hesap Cemile Hanım .•• 5eııı 
- Ben kulaklanmın yalancısı- · b .. .,ter 

erıyorum e... d' ,oı 

ymı, vallahi böyle du.ydu~: . _ Avucunu yala 1 HaY ~'.ı dl;!, 
- Kızın adı ne inııf, Unıverııte- deı• ıı 

iımi Nahide, muhakkak t••'~, deki kızın? ı ıı 1'" 
- Dur bakayım, onu da hatırla· Ali cebinden, yapraklar dalı• -ti 

nm ... Unntmıyayım diye defterimin da anahtar, traı bıçağı v~I ti•' it' 
kenarına da yazdımdı ama, hah, ıürü mukavva parça~ı, ~1 e u.-.-w ti' 
aklıma geldi: N•hide. kalıtlar bulunan eakı bır. ~ ıı•"!ı~ 

Cemile bir aıçrayıflll ayaia defter çıkardı, aa.bifel~.r1:J., f' ,J~ 
kalkatı. rıp ve ni~ay~t. bır .kof c;.t'..11 

- Nahide mi? diye bağırdı. "Nahide" ıamını Cemıleye Je~r 
Bira:ı: da Cemileye değmek için Gözleri aevinç ve hayretl~I • 

k01'kuaunu bahane olarak kullanan ki iıarete saplanan c~ı :;.cıo· : 
Sof ör Ali de ayala kalkarak onun - Bu o mu acaba 1 dıY .-ı"fı.( 
yanma gitti e l ini tuttu, öptü: Sonra toförün omusunSe>'ol 

_ Aman' Cf'mile Hanını! Kölen - Haydi, beni hemen ,,ıı 
olavım ! . da telgrafhaneye götür.1 r C fı"' 

C.-mile ik: elile Aliyi kollarından Acele bahçeden çıktı a ~ se..:..~ 
Pangaltı Telgrafhaneıind! 111·.,ıı yakalıyarak: 5 nı ...,,. 

_ Sahi mi aöylüyoraun? Allah şu telgrafı çekti: " e ""~i.lr 
b ·· .. t bet d' ır afkma, iyice biliyor muıun? Nahi- çarşam a gunu .. ıa~ ;ıı 1 

de mi? Bir yanlışlık olmasın? Def- köprünün Kadıkoy ııkele• " 
terine yazdın mı? Göıt~r baka.yun? liyeceğim." [ 1.r~ff 
Çirkince imit değil mi? Oniiverai -
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L&yiha 
Zecri 

Kamulaya 
Tedbirler Irmak_ Filyos 
Verildi, Hattı Salı 

Dışbakan . 
E:ncümende Du rumuAnlatll 
~~ora:~ (Hrurui muhabirimizin telelonu) - Ulrular So•yetui ta
Jıilac..ıaıa ıttıha;ı olunan zecri ted'1ir1erin tatlrilıi halılnndalti kanun la
._. 111 hülriimet bu ~bah Kamutaya o~r. ~le_!'i e~c~~eni, Ha. 
...... Saltanın bafkanlıgında toplanmıı oe layilaayı •Orufnluffur. Encü
ledb .10P1antqıncla D11 Bakanı T eolik Rüffü Ara da bulunmut ve ucri 

E ır~~rle durum etrafında encümen üyelerine ~hat vermiftir. 
.._,, llcümen, layihayı tcudik etmif oe bu hrurut•ki mazbata.ını hazırla
-.e ır. Layiha, ekonomi encümenine de havale edildiğinden bu encü
~arın oeya öbür gün toplanarak la,,ihayı inceliyecektir. Bu önemli 
tiı: H·~ ~amutay Genel Heyetinin pazarl!n toplant ... nda görüfiilecek-

• iikumet bu münme&etle Komutaya i2ahat verecektir. • 

Ankara Telefonu Yedi 
Hatta Çıkarılıyor 

~ .... _ .. 1.,.-C•ra, 7 (Huauai muhabirimiz bildiriyor) - Ankara. latanbul te· 
~wıu takviye etmek ve m..cut hatlan karııhkb yediye çıkarmak 
.ı_ Posta idaresince Avrupaya 8İparit edilen Kuranportör cihazlann
ı .. _~ ~irinciai Ankara gümriiiüne gelmittir. Poata idaresi, cihazın yer -
~bneai için Ankara otomatik telefon binaıında icap eden değitiklik 
) • İllfaatı yaptırmaktadır. Onümüzdeki aybatına kadar cihaz yerine 
... eıtirilmiı olacaktır. 

Hayvan VergiSi inhisar Suçun
Kanunu Kamu- dan Doğan 
taya Verildi Para Cezaları 
~kara, 7 ( Huauıi muhabirimiz 
ı.._ --Jor) - Hayvanlar vergisi 
~ layihaunı hükıimet bugün 
l'ııı. U~~ya vermitlir. Liyiha esasla 
'-ı.e Rore, yeni kanunun yeni mali 
Şıı k ~•tında tatbikine geçilecektir. 
ıı.iıı kadar ki, 1936 aeneai vergileri
~l ay!1, yoklama ve tahkik mua· 
..... ~lerı bu kanunun hükümleri da
~ •nde icra olunacaktır. Yeni ka
'--~il nıer'iyeti tarihinde temyiz 
'-if ;fa-;,;k ı-•T"'"""•. •r•.... -lilna,.'-lti tMllM~ }W.M evrakı, 
ı..ı. - ha:rvanlar veııriai kanunu hü
... ._.le • d • ~ rı aıreainde karara bağlana-
~. · Transit etyaaının naklinde 
~ili •nılan lran develeri, müteka • 
>ec!et tartile, kayda ithal edilmi -

ktir. 

ac_ botu illerindeki bazı köylerde 
~t nıuanıeleaini icra edecek o
..... 1•zar azlığı, ihtiyar heyetlerini 
""''*fk··ı ~ U duruma sokmakta olduğun-
~ nıahzurun önünü almak Ü-

Ankara, 7 ( Huauıi muhabirimiz 
bildiriyor) - Kaçakçılıktan başka 
inhisar ıuçlanndan doğan para 
cezalanndan icabında vaz geçilebi
leceğine dair hazırlanan layiha Ka 
mutaya verilmiıtir. Kaçakçıh1c aa
yılmıyan inhisar suçlan kimi vakit 
uf ak tefek eksiklik yapan züğürt 
veya kimaeaiz çifçileri giiçlüğe ve 
sıkıntıya aoktuiundan böv1e bir la
yiha teklifine lüzum hasıl olmuş • 
tur. .... _ _.. ..... ~............... ·----ı ... _ ._ .... 
m~lar'ln veya ceıııtfaftllm tradül -
meainden vaz geçebilmek salahiye
tini Finans Bakanlığına vermiıtir. 
Bu li.yih~. bu hükmün içki, barut 
ve tuz inhisarları suçlan -ve para 
cezaları hıakkında da tatbikini le -
min makaadile hazırlanmııtır. 

zete bu kabil köyiere kayıt mmaıu

na münhasır ücretli, muvakkat me· 
murlar gönderilmesi için de layiha
ya bir kayıt eklenmiştir. 

FOTOGRAFINIZI GÖNDERiNiZ, 
KARAKTERiNiZi SöYLIYELIM 

Dr. Fuat 
~İddi görünüşünün arkasmda 

e, mütecessis ve alaycı bir 

zihniyet taşır. 1 
yi görür, çabuk 
düşünür. Konuş 
masında ve işin 
de bulduğu ko
laylık dikkati 
ceıbeder. Herşe 
yin müstehzi ta 
rafını bulur. Ha 

l'eltetı • 
iç· erınde rahatsız olmamak 
~ lten~isine daima hakim ol-

l!ıt bılen bir sinirlidir. 

Halil Ferit 
Okumuş ve daha ziyade fenni 

düşünen bir kafa .• Yani Hissin
den ziyade şuu-
ru ile hareket e.. 
den adam. İnti
zamı ve metodu 
sever. Mizacı 
mutedildir. Fa
kat bu itidali 
müsamaha gös
termez. Politi • 
kadan hoşlanır. Faaliyetini hiç 
uyuştumıama:k, daima canlı bu
lundurmak ister. Bütün bunların 
bir parça da (serbest -mahpus) 
lığını yapıyor diyemez mi? 

~esimlerinizi Görideriniz, 
~ ~llİ•eniteai Psikoloji ıru· kendil.Wn ele fotoirafilerini yollaa;--~ean Carteret'nin kendi- mak •uretile tahı•lanna ait tahliller 
) ~ . fotoinfiler üzerinde- yapdmaamı iıtemelaiaden anlıyoruz, 
la~ p._ ~ ~~beri neıredi timdiye kadar 1razetemize sönderilen 
~ız lliminı~ h~ç tanımadı- fotoirafil• binleri •tmıt ve Jean Car

~ttfiti fotoirafilenne bakarak teret'nin tahlilleri ba -.aretle b ·· ük !:t •ttiei ..tiiküınlerd~ U.be~ hay- alika u,andınnııtır. Bu fototnfiiere 
te OlcQ~ ~· !Ju fikrimi. ait tahlilleri elimizdeki meıhur aclam
Sol&J olcltıh ızm da ıttirak etmek- lar tahlilleri bittikten sonra ve bize 
~ aldıfm:uz ~tuplarna 1röndenne ııraıı ile ıuetemizcle neı· 

"H bu ıaabete inanarak re batlayacağız. 

Fotofjrafinizi gönderiniz, 
--.. ~~~·_!<~rinizi söyliyellm 1 

LCUUiT!lITJTJf1iJTJTJA 9 MiLITJIAllEN 

Günü Açılıyor 
Ankara, 7 ( Huauai muhabirimiz 

bildiriyor) - Irmak - FilyM hat
lımn açılma töreni önümüzdeki Sa
lı günü Filyoı iataayonunda yapıla
caktır. Davetlile,. ayın on birinci 
pazartesi akıami kalkacak huauai 
trenle FilyMa hareket edecekler ve 
ertesi günü 13,30 da Filyosa varmış 
Zonguldaktan gelen davetlilerde 
o zamana kadar Filyoata bulunmuş 
olacaklardır. Filyoa iıtasyonunun 
Irmak cihetindeki makas yanında 
bir tak yapılacak ve i.taayonun mü 
nasip bir yerinde aöylev verecek • 
ler için bir kürsü kurulacaktır. 

Davetliler Filyosa vardıklan za
man kürsünün önüne 1ridilecek, bu
rada Bayındırlık Bakanlığı, Zon -
guldak valisi birer aöylev verecek -
lerdir. 

Söylevlerden sonra Baymdırlık 
Bakam Ali Çetinkaya takın altmda 
gerilen kurdelayı keserek hattı aça 
caktır. . 

Törenden sonra bir çay ziyafeti 
verilecektir. 

Dönüt trenleri salı günü akıamı 
18 ve 19 da kalkıtcak, birinci tren 
10,56, iki tren 11,55 te Ankaraya va-
ııl olacaktır. ----

Ankaraya yeni bir katar 
Ankara, 7 ( Huauai muhabirimiz 

bildiiryor) - Ankaradan sabahlan 
kalkıp akşamı lstanbula varan ve 
lıtanbuldan kalkıp Ankaraya ge • 
len ve Toroa sürat katan tarifesi 
tatbik edilen bir tren vardu·. Bu 
trene balkın fazla rağbet göıterme
sini nazarı dikkate alan devlet de-
miryollan idaresi, ayni tarifeyi tat
bik etmek üzere, gündüzleri gidip 
gelecek yeni bir katar tertip etmiş· 
tir. Bu yeni katar HaydarD•lŞ~dan 
Sah günleri 9,40 da klllkarakt o ak 
şam Ankaraya ve Ankaradan Çllr
ıamba sünleri 7,30 kalkacak katar 
o aktam lıtanbula varacaktır. Bu 
trene yolculann yemek ihti.yaçlan
nı temin etmek üzere bir de yemek 
li vagon ilave edilecektir. Oteld aÜ· 
rat katarlarına münzam ücret bu 
a.ıuar-aa yotı..ı.ı.u. 

Gümrük ve inhiaarlarda 
yeni tqkilit 

i\nkara, 7 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Gümrük ve inhiaP.rlar 
bakanlığı yeni letkilat kanununun 
tatbiki etrafında hazırlıklanna de
vam etmektedir. Yeni teıkilatın 
tatbikine pek yakmda batlanacak -
tır. 

Ankarada müzik ve tür 
gecesi 

Ankara, 7 ( Huıuai muhabirimiz 
bildiriyor) - Ankara Halkevi bu 
ayın 16 ıncı cumarteıi pnü bir mü 
zik ve tür gecesi tertip edecektir. 
O gün tehrimizde bulunan bütün 
tanınmıt senç ve yatlı t•irler ken
di tiirlerini okuyacaklardır. Halke
vi hu münasebetle bir çay töleni ve 
recektıir. Toplantıda ulusal ve ala
franga müzik havalari da çalma • 
caktır. 

Ekonomi 
Sayfası 

Y armdan itibaren bü -
tün yurt tecimenlerini en· 
düatri, finans ve tarım a
damlarou çok yakından a
Jikadar eden bir sayfa nq
retmeğe bqbyoruz. 

Bu Sayfada: 

MEMLEKET MAHSULLERiNiN 
DURUMLARIN/, SATIŞLARI· 
NI VE GVNV GONVNE p/. 
YASALARINI , 

YURDDAK/ BAŞUCA EKONO
MiK VE FiNANSAL MES'E· 
LELERiN TAHLiLLERiN/; 

ARSIULUSAL TECiM, ENDVSTRI 
VE FiNANS HAREKETLE
RINl ı 

MUHELlf DEVLETLERiN EKO· 
NOMIK POLiTiKALARINI 
VE BUNLARIN BiZiM VAZl
YETIMIZLE ALAKALARINI, 

Ve 
Bütün bu ekonomik, fi

nansal hareketler etrafında 
istatistik tahlillerini, gra
fiklerini bulacaksınız! 

"Tamışvar,, Geldi 
Futbol Heyeti Güneş'in birinci 
kümede kalmasına karar verdi 

KONGREYi YENiDEN TAZELEMEK IS
TlYENLERE KARŞI TEDBİR ALINIYOR 

Romanyanın Tamııvar futbol takı
mı Galatasaray ve Beşikta§ klüpleri
le iki maç yapmak üzere şehrimize 
gelmigtir. Romanya takımı ile yapıla
cak maçlann Taksim stadında oynan
ması için latanbul bölgesi futbol he
yetine müracaat edilmiştir. Fakat Is
tanbul mıntakaıı futbol heyeti, Tak
sim sahasında değil, Betikta.§ stadın
da oynanması için müsaade vermiştir. 
Mıntaka, heyeti, lik maçları esnaıın
da bir ıahada, bir ay içinde ancak bir 
ecnebi maçı yapılabileceğini ve geçen 
hafta da Yunan maçfarı dolayısile Tek 
sim sahasındaki maçların tehir edil
diğini bildirmişlerdir. Taksim stadı
nın latanbul mıntakasile mukavelesi 
olduğuna göre, Tamışvar maçlarının 
Betiktaş sahasında yapılmasında za
ruret vardır, 

Kongreyi tazele
mek İstiyorlar 

Birkaç ay evvel Istanbul klüpleri 
delegelerinin seçtikleri Istanbul böl
gesini ve teknik heyetlerini mutlaka 
dağıtmağa savaşanların yeni bir te -
şebbüsünden haberdar olduk. Bunlar 
daha mıntaka teşekkül ederken kong 
rede İ§i akim bıraktırmak için ellerin
den geleni yapmışlar. Fakat klüplerin 
büyük bir ekseriyeti karşııında ma
lum olarak çekilip gitmişlerdi. Ancak 
bunlar kglay kolay mağlUbiyeti ka
bul edecek kimseler değillerdi Hemen 
ertesi gün, yeniden işe girişerek, se
nelerden beri, fikirlerinin mürevvici o 
lan gazetelerle sıkı bir neşriyat yapa
rak işin içinden çıkacaklarını zannet
tiler. Halbuki bu da istenilen netice
yi vermedi. Şimdi öğreniyoruz ki lik 
maçları başladıktan sonra, bu lik maç 
!arını da bozmakta hususi bir düşün
ce güdenler, yeniden paçaları sıva • 
mışlar ve işe giritmitlerdir. Bu sefer 
tutulan yol başka olmakla beraber, va 
rılmak istenen hedef yine aynidiı;. 
Bu kimseler, Istanbul mıntakası ile 
teknik heyetlerinin nizamsız olarak 
teşekkül ettiklerini bir defa daha or
taya koymak üzere imza toplamakta 
imitler. Fakat, temcit pilavı gibi ısı
tıp ısıtıp ortaya cetirilen bu hareket
te, evvelkiler gibi bop çıkacaktır. 
Çünkü, söylediğimiz kimseler el altın 
dan bu takriri irnzalattırmağa çalışır
larken, kongrenin ve seçimin nizami 
old'-'sunu cc:ı.c"n ic:bat l"'tmiş olan klüp 
ler de, diğer taraftan bir bafka_takrir 
imzalamıt bulunmaktadırlar. Bu tak
ririn metni şudur: 

.. Bazı klüplerin ıon günlerde latan 
bul bölgesi kongresinin yeniden ya -
pılması hususunda teşebbüsatta bu -
lunduklarmı, imza topladıklarını Bel
gen kaynaklardan duyduk. Yapılan 
bu teşebüslerin doğru olmadığını 
mıntakamız heyetlerinin baş~an ve 
üyelerine karşı itimadımızm devam 
etmekte olduğunu bildirir, derin saygı 
larnnızı sunarız.,, 

Bu takriri şimdil!k on üç klüp im
zalamıştır. MalOm olduğu üzere Is
tanbul bölgesinde klüplerin adedi yir 
mi üçtür. Şu halde görülüyor ki, da
ha §imdiden on üç klübün imzasını 
tiaşıyan böyle bir takrir • farzı muhal 
~larak yeni bir kongre dahi yapılsa • 
otedenber.i Istanbul spor sahasında 
bildikleri ve diledikleri gibi at oynat
~k ve pala savurmak isteyenlerin 
yıne mağlup olacaklarını ifadeye ka
fidir. 

Günet Klübü hak
kındaki karar 

Iı~anbul Futbol heyeti, birinci kü
meyı on iki klübe çıkardı ve nizam
n~~enin heyete verdiği ıalahiyetle 
Guneı klübünil de birinci kümeye al
dı. Geçen hafta toplanan Istanbul mın 
~kası. ~e~kez Heyeti, Günq klübü
nun bırıncı kümeye ahnmaaı karıanru 
bozmuıtur. '.tamamiyle teknik bir mc 
s~l~ ve futbol heyetinin aalihiyeti da
bıh?~e olan bu i§ için, mıntaka mer
kez.ının verdiği bu nizamsız karar ü
z~me, Y~iden toplanan fu,..ool heye
tı, evvelkı kararında bittabi ııl'Qr et
miş.tir, Ve nizamnamenin verdiği sa
l~lııyetle, mıntaka merkezinin böyle 
bır karar vermesinin nizamsız oldu • 
ğunu bildirmiıtir. 

Futbol heyetinin verdiği teknik ka 
rarlarda hal mercii f••tbol federasyo
nudur. Bu karıarı bozmak vt:vahut 
tasdik etmek, ancak futbol federas
yonunun salihiyeti dahilindedir. 

• btanbul Mıntakası Futbol Heye-
tinden: 

g.ı ı-93S Cumartesi eünü yapıla • 
cak lik maçları 

Fener atadı: 
Alan gözcüsü: Sazi Tezcan. 
lıtanbulspor - Anadolu B takımla-

" aaat ı 3,30 hakem: Şazi Tezcan. 
Fenerbahçe - Topkapı B takımları 

saat ıs.ıs hakem Şazi Tezcan. 
Tıakıim atadı: 
Alan gözcü&U: Saim Turıut 
Beykoz· Eyüp B takımları saat 13 

30 hakem Saim Turgut, ' 
Süleymaniye • Günq B takınılan 

saat ıs.ıs hakem aSim Turgut 
10-11-93S Pazar günü yapılacak lik 

maçları. 

Fener ıtadıı 

Alan gözcüsü: Cafer Çağatay 
Ortaköy - Feneryılmaz A takımları 

saat: 11 hakem Şazi Tezcan 
lstanbulspor - Anadolu A takunla

lan saat ı2,45 hakem Sadi Karsan. 
Fenerbatıçe - Topkapı A takımları 

saQt ı4,30 hakem Nuri Bosut 
Yan hakemleri: Talat Ozisik, Ek

rem Ersoy, Tahsin, Halit. 
. Alan gözcüsü Kemal Uçer 

Sümer - Beylerbeyi A takımlan sa 
at 11 hakem Saim Turgut 

Beykoz. Eyüp A takımları saat 12, 
45 tıakem I. M. Apak 

Süleyrnaniye - Günq A takımları 
saat 14,30 hakem Halit Ezgü 

Yan hakemleri Feridun Kılıç, Fıf
kı, Mehmet Ali,, Samim Talu. 

Genel merkez reisinin 
beyanah 

~~k~ra, 7 A.A - İdman cemiyet· 
len ıttıfakı genel merkez reiıi ve Er· 
zurum saylavı Aziz Akyilrek, İstan
bul gazetelerinin birinde çıkan bir 
spor haberi üzerine Ulus Gazetesine 
§U beyanatı vermittir: 

''Spor yapabilecek yaıtald yu~ 
daşlan spor faaliyetine sokmak ve 
onlarda yurdu koruma kabiliyetini 
en yüksek dereceye çıkarmak için ce
miyetimize gerekli olan değitiklilde
ri aramak ve incelemek üzere bq
kanhğım altında birçok sporcu arka
daılardan kurulan komiıyon bir bu
çuk aydanberi çalışmaktadır. Henüz 
bu çalışma neticelenmemiştir, ve teş
kilat nizamnamesinde yapılacak ti
dilleri ancak kongremiz kararlaştıra
bilir. Federasyonların Ankarada ça
lışmaaı genel merkezin bundan önce
ki bir toplantısında konuşulmu§ ve e
sas itibariyle muvafık ·görülmil§tü. 
Kongrenin toplantııı geciktiğinden 
bu kararın tatbikine geçilemedi. Fe
derasyon başkanlarının nizamnamede 
yazılı salahiyetlerinin değiştirilmesi
ne genel merkez eaasen sali.hiyetdar 
değildir. Bu da kongrenin yapabilece
ği işlerdendir.,, 

Aziz, genel merkezin daha gimdi -
den Türkiye içindeki bütün nuntaka 
fenni heyetler ve klüp başkanlariyle 
üyelerinin ıeçimlerini tasvip edeceği
ne dair olan haber için ne diyeceği 
sualine de: 

"Genel merkezce böyle bir karar 
verilmiş değildir. Bu şekilde nizam
nameyi deiittirecck mahiyette bir Iea 
rarı venneğe aalihiyetimiz de yok
tur. Bu beyanatımın dışında kalan 
neıriyatın hakikate uygun olmadığı
m gazetenize kesin olarak yazabilir· 
siniz.,, demiştir. 

Bir cirit kafilesi geldi 
Dün ak.tam Bayburttan ıehnmize 

on iki kitilik bir cirit kafileıi sel
miıtir. Kafileye Basri batkanlık et
mektedir. Takım kaptanı Mahmut
tur Gelirlerken Trabzon ve Samıun 
da cirit oynamıılar, halkm ve Hal
kevlerinin yakından l\lakaaını ka· 
zanmıtlardır Şehrimizde de Tak • 
aim stadında yakmda cirit oynama· 
ğa hazırlanmaktadırlar. 

Munzur ili tqkilatı 
Ankara, 7 ( Huauai muhabirimiz 

bildiriyor) - ihdas edilecek Mun
zur ili teıkili.t ve idaresi hakkında 
hazırlanan layihayı hükıimet Ka • 
muta~a vennittir. 

Tarım Bakan!ığmda sefer· 
berlik ıubesi 

Ankara, 7 ( Huıuai muhabirimiz 
bildiriyor) - Ankara nümune ha .. 
tanesinin belllfİre kadrcMuna on haı 
ta bakıcı ve hemtire eklenmesi bak 
kmdaki layiha ile T anm Bakanl•· 
imda bir milli seferberlik pbeıi 
tetkili" için bakanlık kadrosuna bir 
direlctör, bir tel n bir......- ila-
vesine dair hazırlanan li~yiha Ka· 
mutaya verilmittir. 

Sovyetlerden Hava 
Kurumumuza cevap 

Ank.ara, 7 (A.A.) - Arsıulusal ha 
va federasyonu Dubrovnik'de yaptığı 
bir toplantıda Sovyet Rusyayı da fe
derasyona kabul etmişti. Bu münase
betle T. Hava Kurumu tarafından 
gönderilen mektuba Sovyet Sosyalist 
Cümhuriyeti ittihadı Merkez Eero 
klübü tarafından verilen karşılık fU • 
dur: 

Bay Fuat Bulca 
Türk Hava Kurumu Bqkanı 

Sayın Başkan, 
Sovyet Soıyali•t Cümhuriyeti itti

hadı merkez AeroklübünUn arııulu -
sal hava federasyonuna kabulünü bil
diren nazik mektubunus için yürek • 
ten teıekkürlerimizi sunarız. 

Havacılık aahaaında bu el ele çalı§ 
rnarun havacılık ao•yeteleri arasında
ki bağlan sailamlattımıağa çahşaca· 
ğını umarız. 

En derin saygılanmızın kabulünü 
dileriz, sayın başkan. 

Ouoaviachirn Merkez Aero klüb6 
Yar Bqkanı Deitch 

Fransız muharririnin 
hiddeti 

Pariıte Cringoire isminde bir 
haftalık gazete çıkar. Edebiyat
tan, san'atten, fenden ve politika
dan bahseder. lıtanbulda da hayli 
okuyucuıu vardır. Doğruıu ben de 
bu gazeteyi okurum. Nükteli yazı. 
lar basar. Hatta pirimiz diye adı 
çıkmıt Clement Vautel'in de her 
hafta bir yazısını neıreder. Bu ga· 
zete ekseri Paria gazeteleri gibi 
.. i cenahı tutar. Tardieu'nün çok 
dostudur. Sahibi de bir Koraikab 
meb'uıtur. Bir iki hafta evvel bu 
sazetede Henri Berrand adındaki 
maruf Fransız yazıcısının üstüate 
iki makalesi çıktı ki; lnıilizlere 
ve lnailtereye kartı hakaret etmek
te, kin göstermekte ve atıp tutmak
ta biribirinden daha baskın idi. 
Okuyanlardan bir kısmı bana bu 
makale için: 

- Dehtet 1 dediler. 
Ben de okudum. Doğrusu mü. 

nevver ve mütefekkir bir Franıız 
muharriri için bu makaleyi küçük 
ve manasız buldum. 

Bu zat, bir dostumun da dedifi 
sibi gazetecilikte edebiyat sayılan 
bir ıube mevcut oldufunu iddia 
ederek bunu kabul ettirmit iyi ya• 
zan bir adam olmaıma rağmen 
edebiyattan politikaya büyük bir 
laübalilikle ıeçtikten ve bu yolda 
makaleler yazarak kendini bir po 
litika otoritesi sandıktan sonra de. 
feri diitınei• başlamııtır. Bu aon 
yazdıiı iki makale de bunun birer 
nümuneaidir. 

Jan Dark'ı ve Napolyon•u öldü· 
renlerin Hintte, Tranavalde zul
medenlerin, kendi menfaati için 
dünyayı kantbrıp komplolar ku
ranlann lnailizler olduiunu aöyli
yen bu makalelerde birtakonınm 
gördükleri 11egane kı1'1ftet, lngiliz· 
lere kartı çok cür'etkarane yazıl
mıt olmaktır. Lakin unutuyoruz ki, 
Franaada, hatta lngilterede lngi
lizlerin aleyhine yazı yazmak ka· 
dar kolay bir fey olamaz. 

Bu makalede Fransız muharriri
nin baiırarak söylediği ve "niha· 
yet baklayı afzımızdan çıkardık'' 
diye suya bilinmiyen bir aım açığa 
vuruyormuı gibi yazdığı feylerin 
hulasası, lnıilizlerin dünyayı ken
di menfaatlerine alet etmit ve bir
çok memleketleri kendi politikala. 
rı peşlerinden sürüklemiş olmalan· 
dır. Bu ıöz, herkese yakışır ama 
~raDJDların aizına yakışmaz. Bir
kaç ~danberi Fransız gazete. 
lerinde torülen Jtalya dMtlUğu• 
nun yeni fakat fena aeçamit bir 
tezahürü olmaktan ileri gidemi • 
yen bu makale üzerine Franaız 
Batvekili bir "diyev'' vererek bazı 
çok ileri giden gazetelerin lngilte
re ile Fransa araıında doıtluğu 
aaraacak yazılar yazdıklarından 
ıikayet etmiştir. 

Bir milletin ötekine kartı olan 
yiikıekliği ne politika dalaveresi, 
ne donanma kuvveti, ne tayyare ile 
olur. Fransa ile lngiltere arasında
ki mesafe vapurla bir saattir. 
Fransada Dahiliye Nezareti büyük 
tehirdeki polislere İngilizce deni 
vermektedir. Fakat Kale'den Do
ver'e geçer seçmez bonjour IÖZÜ• 
nü bile anlayana raatlamazamız. 
Fransız kültürü, Franıız karakteri 
hatta Fransız gazetesi bile lngilte
reye giremez. Y aaak değildir, aa· 
dece kabil olamıyor. Bu ıene bat· 
lannda l..ondrada iken bir büyük 
bankanın "ecnebi" tubesinde - a• 
ma dikkd edin ecnebi tubeainde -
franaızca ıörüşen bir tek memur 
bulmak için on dakika aradılar. 
lngilterede fran11zcaya lokanta ti .. 
telerindt-ki yemek isimlerinde ve 
bazı kallın tuvaleti satan yerlerd• 
tesadüf ederıiniz. 

Hiddetli Fransız muharriri lnıi
lizlerin alemi petinden aürükledi
ğinden ve Franaap da böyle yap
mak istediğinden acı acı tikayet 
ederken bu noktayı düıünmüt olsa 

.idi makalesine böyle üat kattan ya-
zılmıt çetniai vermezdi. Kaldı ki; 
Henri Berand kadar her Fransız, 
hatta her Avrupalı bu ilk tarih der-
sini bilirer. 1 

Mademki; bunu bile bile Fransa 
HükUıneti, lngilterenin peşinde 
sitmei• mecburdur ve Fransanın 
aon çeyrek aur politika11nın mih
Yerİ hep lnıiliz doatluğudur; artık 
ca:ıretelerde böyle atıp tutmakla 
bıDç almaya kalkmak doğrusu gü • 
lünç oluyor. 

B. FELEK 

Arttırma, eksiltme kanu
nunda bir fıkra 

Ankara, 7 ( Huauıi muhabirimia 
bildiriyor) - Arttsma. ek:oiltme 
ve ihale kanununun 41 inci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında 
hükıimet, Kamuta,ya bir layiha ver
miıtir. Bu layiha, kapalı zarf u.u· 
tile satılmaya deier kıymeti olma • 
yan mahalli tarife beclelile kl)lmeti 
bet bin lirayı ceçmiyecek dikili a
iaç ve orman emval ma:ırbutalan • 
nm açık arttmna ile aatqlanru te -
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Caddenin iki tarafına toplanan halk 
arasında, llğızdan kulağa bir fısrltı 
sürUkleniyor; padişahın bu vakitsiz 
t;eyahatine hiç kimse bir mana vere
miyordu. VakıS, padişahlar arasna 
Edirneye giderler; orada ayhrca ka
larak hem av yaparlar ve hem de 
Tunca sahillerinde türlil türlü c:glen
celer tertip ettirirlerdi. Fakat şimdi, 
mevsim buna müsait değildi. Buna 
binaen padişahın bu ani seyyahati, 
halk arasında bir dedikoduya sebebi· 
yet vermişti. 

Halbuki, Padişah Ibrahimin bıt 
Edirne seyahati, sebepsiz değildi. 
Çünkü, bir iki gün evvel Ibrarıim, 
(Has Odabaşı) ilt- konuşurken ıö.e 
samur üzerine intikal et mi~: sarayın 
bu emektar hademesi padİ§llha: 

- Sultanım!.. Bu samur denilen 
mahlQk; ekseriya sJ kenarlarında -:>
lurmuş. Ve, iki tarafından ırmak ge
~eıı 'Edirne şehiTi civat"!nda kear<"tlc 
bulunurmuı. Bunun şikin da pl'Ji 
2'evkli olup, hay huy ile bir hayli cüm 
bü& edi' irmi§. 

Demişti. 
lbrahimin kulağına bu sözlerin gir

mesi, kafi gelmiiti. Derhal: 
- Ya, öyledir de burada ne yatıp 

dururuz. Varalım Edirneye gidelim. 
Hem biraz t eferrüç eder ve hem da
hi samur şikariyle gönül eyleriz .. 
Tez, hazırlık görülsün. Diye emir 
vermişti. 

Padişah İbrahimin huyu bilindiği 
için, hazırlık pek tez görülmU§tii.. 
Padişahların böyle gidi~~ alaylarında 
birkaç orta yeniçerinin de bulunması 
adet iken, İbrahim kalabalık isteme
mişti. Hatta, sadrazam Mehmet pa
şa da beraber gelmek istediği hal
de: 

- Ben. sayd ve teferrüce gidiyo
rum. Vezir ve kazaskerler benimle 
bile olurlarsa, her taraftan halk Ü!Ü· 
şüp dava ve §ekvalarım söylemek is
terler. Seyir ve tcferrücüme mani o
lurlar. Sen, var burada kal. 

Demişti. 1 

Bütün bunlardan bihaber olan 
halk, padişahın gidiş alayını seyret
mek için caddelerde beklerlerdi. Bir
denbire: 

- Vardı; ha ... savulun. 
Diye bağıran ve ell~rindeki değ

neklerle halkı arahyan çavu!lar ve 
baltacılar koşuşmıya ve yol açmıya 
başlamış)ardı . Nihayet alay göriln
müştü. Onde uzun ve rengirenk ıor-
gu~lu (peyk) ler ve miğferlerinin 
altın yaldızlan parlryan (solak) lar 
yürüyor; bunları Ustü al meşin kap
lı büyük bir koço arabası takip edi
yordu. Kenarlarr ve tekerlekleri al
tın ilzerine renkli mineler işlenmiJ 
olan bu ~rabayı iki büyük öküz çekı
yor, bu kıymettar hayvanların boy
nuzlarından ı;arkan sırma püsküller, 
yerlere kadar dökülüyordu. 

Padi~ah, arabanın içinde, samur 
kaplı yüksek kuştüyü şilteler üstüne 
kurulmuştu. Karşısında da hocası ve 
müsahibi (Anadolu kazaskeri) Cinci 
hoca oturuyordu. 

Son günlerde (kaptan paşalık) 
mansıbına nail olan (Silahtar Yusuf 
paşa) ile sadrazam ve şeyhülislam 
Altın Hasalı küheylanlara binmiş 
oldukları halde padişahın arabasını 
takip ediyorlar; bunların arkasından 
da bazı enderun ağaları, ve iç oğlan
ları geliyorlardı. 

Şimdiye kadar böyle derme çatma 
bir gidi' alayı görülmemişti. Bu da 
halkın lisanında aynca bir dedikodu 
sermayesi teşkil etmişti, Bilhassa ye· 
niçeriler, bu alayda bulundurulma
malarına türlü türlü mana vermişler 
ve nihayet : . 

- Bu işi, vezir ettı. Saadetlu hiln· 
kara huruç bahşişi verdirmemck için 
bizleri bile gitmekten meneyledi. 
Hoş imdi . ., 

Ne böyle yaşıyabilirsiniz, ne de ko
lay kolay ayrılabilirsiniz. Bugünkü 
vaziyetiniz kanunsuz ve yolsuzdur. 
ltaate mecbursunuz. Sizi bulamazsa 
mahkemeden gıyabınızda hüküm a!a-

• bilir. Mademki ananıza ve babanıza 
başka yerlere baş vurarak sizi arıyor, 
demek ki, sizinle anlaşmağa hazırdır 

~----------------------------.. -Bu akşam i PEK Sinemasında 
Sinemanın' en zarif ve en haaıaa yıldııı (Bitmemı, senfoni) kahramanı 

L U i S E U L L R 1 C H' i 
OLQA TCHEKOWA ve ADOLF 
WOHLBRUCK ile beraber 

& IRı LA lP) O @ O lAA1 
D«&~DIM 

i . Muhteşem, Lüks ve güxelltk ftlmınde takdim edecektir 
la•f'ten: Paramount Jurnal En ıon Habf'şiatan harb• havadiıleri , ______________________________ , 

SUBERT'in ASKI 
~ ~ 

Kumbaracı Yokuşundan M. Nabi 
yazıyor: -

Bazı adamlar için para s;ıadet:n 
kendisidir. Bunları o zanları .ı<lan ayır· 
mak mümkün, fakat !<olay de~ı~dir 
Bir yıldır tuttuğunuz yol kocanız ilze 
rinde muhakkak şiddetli bir tesi 
yapmış ve onu itidale ha?.ırlamıştır 
Haber gönderiniz; sulh rnrtlarınız 
ileri sürünüz; göreceksiniZ' ki, kabu 
edecek; biraz güç te olsa tatbika ça 

Diye, ka1plerlnde sadrazam Meh
met paşaya karşı gizli bir iğbirar 
hissetmişlerdi. 

Alay, Edirnekapısından çıkarken, 
feyhUlislam tarafından usulen dua 
edilmiş; kurbanlar kesilmişti. O ge
ce, (Harami deresi) ndeki bahçeler
de kurulan çadırlarda geçirilecekti. 

Fakat çadırlara girilir girilmez 
padiş~h derhal yerini yadırgamış; 
(Tellı haseki) gözlerinin önünde tüt
meye başlamıştı. Pek zeki bir adam 
olan sadrazam Mehmet paşa, padi
şahın birdenbire sıkıldığını anlamıştı. 
Şimdi burada padişahı oyalamak ve 
onun mahzunane düsüncelerine ma-
ni olmak lazımdı. ~ 

Mehmet paşa, derhal emir vermiş: 
- Tez, çırağan olsun. 
Demişti ... Derhal çadırların önün

deki meydanda meşaleler, öbek öbek 
çıralı çamlar yakılmış; bütün bu kı
zıl alevler ortasında enderun aği\l~rı
nın, i~ oğlanlarının oyunları b.aşla

miştı. Fakat İbrahime, bu oyunlar
dan ziyade ; Cinci hocanın nefesi ile 
nefes edip içirdiği halis Kıbrıs şara
bı neşe vermiş; gece, epeyce cünbüş 
ve ahenk içinde geçmişti. 

Ertesi sabah padişah, sadrazam 
ile şeyhülislama veda etmiş, yola de
vam eylemişti. Yanında, Cinci hoca · 
ve ıilahtar Yusuf paşa ile (Reisül
küttap efendi.) (kahyası, Hacı Nu-
rullah) enderun ağaları ve iç oğlan
ları kalmıştı. 

İlk defa olarak sarayından ve ha
sekilerinden uzaklaşan padişahı; ge • 
ne bir düşünce almış; asabiyeti art
mıştı. Cinci hoca mütemadiyen lbra
himi nefes ediyor, masallar söylüyor 
onun sinirlerini pek güçlükle teskin 
edebiliyordu. 

Aradan üç gün geçer geçmez, İb
rahimin can sıkıntısı artmış; artık 
öfkesini çıkarmak için bahaneler a
ramıya başlamıştı. Yolda; az kalsın, 
(Ereğli naibi) ni katlediyordu. Fa
kat bu zavallı suçsuz adam, silahtar 
Yusuf paşanın şefaati yüzünden kur-
tulmuıtu. 

Lakin Edirneye yaklaştığı zaman, 
hiddetini teskin edecek bir vesile zu
hur etmişti. Alay, şehre doğru yolu· 
na devam ederken; boyunlarından bi-
ribirlerine zincirlerle bağlanmış bir
kaç adamın, vali kavasları ve sekban
lar tarafından sUrülüp şehre götürül
düğü İbrahimin gözüne ilişmişti. 
Derhal arabasını durdurmuş: 

- Bunlar kimdir? 
Diye sormuştu... Sekban başı; 

koço arabasının önünde yerlere ka
panarak: 

- Devletlu sultanım 1.. Bunların 
bazısı, haramidir ( 1) ve bazısı da 
kullap (2) tır. Halka zarar verirler. 
Şekva üzerine ele geçürdük. Kadıya 
götürürüz. Mürafaa edip cezaların 
tertip etsün. 

Cevabını vermişti. 
İbrahim, bu hadiseye adeta sevin-

mişti. Çünkü kendisine iyi bir eğ
lence vesilesi zuhur etmişti. 

Sekban başıya tekrar sormuştu: 
- Ya, bunların hangileri harami-

dir ?. 

"Evvelki flÜn bir okuyucunuza 
verdiğiniz cevap beni son derece 
müteessir etti. Çok ümitsizliğe dü
şürdü. Dem.ek istiyorsunuz ki, üç 
bef yıl (leçtıkten ıonra ölen bir sev
gi artık diirilemn. Halbuki ben sev 
eliğim kadından yedi yıldır ayrıyım. 
Daha ~oğrusu o benden ayrıldı. 
Evle_ndı; çoluk çocuk sahibi oldu. 
B~nım sevgim hala ölmedı. Bir gün 
yıne onun bana döneceğinden emin 
olarak bekliyorum. Acaba ~önlüm
deki muhabbetin yedi yıl ~ncehin
den biraz olsun azaldığııu mı ~anı
yorsunuz? Asla ... Bugün hiilii otu:z; 
ya~ımda iken onu hergün kanımı
zın önünden (leçip ıiderken gördü
iüm zaman duyduğum heyecanı 
duyuyorum. Belki onun haberi bil• 
yoktur. Yahut bilıe bile buna o de
rece ehemmiyet vermez. Fakat 
bence bilmiı veya bilmemiı, f.ırkı 
yoktur. Yeter ki kalbim onu uvi
yor ..• " 

Biz sevgilerin bet on yıl ümitsiz
lik karşısında ölüp gittiğini iddia et
mediğimiz gibi ölen bir sevginin tek
rar canlanamıyacağmı da yazmadık. 
Yalnız bir okuyucumuzun macerasını 
tahlil ederken bunun ölen bir sevgi
nin dirilmesi olmayıp, tıpkı yeni bir 
sevgi mahiyeti gösterdiğini anlattık. 

Siz~nki~e gelince bu pHitonik sevgi. .. 
Eflatunı aşk .•• Daha çok yrl sürebilir. 
Siz tanıdığınız, gördüğünüz, belki 
günlerce arkasından hasretle baktığı
nız kadını değil, hayalinizdeki kadını 
seviyorsunuz. Hayaliniz yaşadıkça o 
da yagıyabilir. 

• 
Eli sıla bir koca 

Dizdariyeden Sa. Me. yu:yor: 

· "Bir tesadüfle karfıma çıkan 
benden çok genç bir memurla üç 
buçuk yıl evvel evlendim. Ailenı 
o~tahalli olduğu halde tabii evle
n.~p .~Yrı eve çıkınca bendım her 
turlu. yardımlarını kestiler. Halbuki 
.zevcım olan genç te son derece ite
saplı ve tasarrufu seven bir adam 
olduğu için aylarca, senelere~ sı
kıntı çektim. Bir iskarpin aldu mak 
için üç ay evvelinden sö.z almak lci
.zımgelirordu. Üç buçuk yıl içinde 
bana b!r defa bile manto yapma
mıı, elıme bir defa bile tuplu bir 
para vermemistir. iktidarı olmasa 
tahammül etmem icap ettiğini tak
dir etmiyor değilim. Fakat onun 
delilik derecesinde para toplama
ğa hevesi beni tahammül edilemi
yecek bir hale koyuyordu. Ondan 
istediğim para ancak bet lira ve ni
hayet on lira olabilirdi, Bvnu da 
üc ay veya dört ay sonra alabilir
dim. 

r ,_ 
-------------------------

lışacaktır. 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

1 

1 

· ı 
MA K Si M 'in Büyük salonunda 

y ARINDAN lTIBAREN (PAZARDAN BAŞKA) HERCÜN 
SAAT 17 DEN 20 YE KADAR 

Pe k Ucuz Fiyatla Dansh Matineler 
KAH 
KAH 

VE • ÇAY - LtMONA TA .-e ŞURUPLAR 25 kurut 
VE • ÇAY - ÇİKOLATA KO.vıPLE 50 kuru' 

pazar 

Veremlinin yemekleri ~-
gUnlerl saat 17 den itibaren fevkaUlde matine 
Hamış :_Salon iktiza ettlAI gibi ısıtllıyor _, 

- -Bir vakitler veremli hastalara tıka
basa yedirmek, durmadan yedirmek 
moda olmuştu. Günde altı defa, yed 
defa yemek; Okan denizini geçer
ken doymak bilmiyen yolcuların ye
dikleri gibi yemek, üstüne de taze 
yumurtalar içmek, hatta çiğ et ye

1 Bu akşam: BUtUn lstanbul halkı ' 
i 

' 

mek. 

1 

s UMER SiNEMASINA 
ıidecek ye JEANNE BOITEL n JEAN GALLAND 

tarafından fnkallde bir ıurette temıil edil;n 

K ADIN NE YAPSIN? 
Filmind e, bu güzel ye ıe.-imli kadının hayatta valmz aşk kanununun 

üküm ett•ğini'ıörecelderdir. İlaveten PARAMOUNT JURNAL 
leri yerlerin evelden aldırılması rica olunur. Telefon 42851 

icrayı h 
Havadıa 

Hele çiğ eti zavallı hastalar neka
dar güçlükle yutarlardı 1 Vakıa, çiğ 
et, içinde faydalı vitaminler bulun
duğundan, onu reçelle veyahut baş
ka bir türlü yiyebilen veremliler için 
günde yüz gram kadar yemek iyi o
lur, ama insan onu yiyebilirse 1 ' Her halde, veremliye bütün gün, 
geceleri bile tıka basa yedirmek mo
dası artık geçti. Şimdiki usul her 
veremliye ihtiyacına göre yemek 

~.....,.. .............. ~r ~ 

IFAVIOALD BIL~Dll.IER 

vermektir. 
~ ~ı-.asnrl ~ 

Ondan dolayı, her veremli için 
doğru olabilecek bir miktar söyleni
lemez. Yalnız bu hastalık insanı çok 
zayıflattığından, herkesin kilosuna 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

İSTANBUL 

ITFAtY& 
TELEFONLARI 

İstanbul ltfai1esl 2dz2 
Beyoihı itfaiyesi 4.f&-4

4 

a ::-- t•- ı... __ t • 1 ~~ ~ ı_: ,_ - - -~ ccans. Ordu &aylavı Seliıi'ı Sır-
20: Bayan Ateş. Şan. Piyano 
0.30: Stüdyo orkestrası. 21: 
ve tango crupları. 21.3S: Son 
borsalar. 21.SO: Mayistro Gol
resinde koro heyeti. 

:K•ı'l\fiıJP,•iTtl\ı a.ur1 ,uıl'~ 
gram azotlu yemek iki gram yağlı 
yemek, beş gram da şekerli yahut 
şeker olabilecek yemekler lazım o
lur demek mümkündür. 

Bu hesaplar üzerine, veremli her 
istediği yemeklerden yiyebilir. Etle
rin, balıkların, tavuğun haıJlanmışı, 
kızartması; yumurta, fakat daha iyi, 
sarısı; ıüt, yoğurt, kremalar, beyaz 
peynir, kuru sebzeler, taze sebzeler, 
unlu yemekler, yemişlerin her türlü
sü, bunların hepsinden, hazmedebil
mek şartile, yiyebilir. Beyinin, işkem 
benin bile zararı olmaz. Yalnız pek 
yağlı balıklar, av etleri, et konser
veleri, midye, istiridye, pek baharlı 
salçaların hazmı, herkeste olduğu gi
bi, veremli için de güçtür. 

- Ya iştahı olmazsa? 
Diyeceksiniz. İştah bulmak için iyi 

bir çare insanın yemek listesini ken
disinin tertip etmesidir,. Bütün ye
mekleri zihninden geçirirken elbette 
hoşuna gidecek birkaç tanesi hatıra 
gelir. İnsanın kendisinin istediği ye
meğe sonradan iştahx olmasa bile, 
kendi istediği için utanır da yemeğe 
mecbur olur. · 

Eski hekimler veremlilerin alkol 
içmesine hiç izin vermezlerdi. Fakat 
şimdi bazıları, yemek üzerine iyi al· 
kollü bir içkiden birkaç damla içme
nin kuvvet vereceğini, haklı olarak, 
söylüyorlar. Yemekten sonra birkaç 
damla alkol içebilmek ümidi de yeme
ğe iştah açmak için fayda verebilir. 

Sigaraya bile 1 Yemek üzerine, du
manım hiç y~tmamak şartile, bir si
gara, ama hır tek sigara tellendir
meğe izin veren insaflı hekimler var
dır. Tütüne. alışkın olanlar için, bir 
tek sigara ıçmek ümidi de iştahı a
çacak bir şeydir • 

Veremlini~ yemek yiyebilmesi için 
de en önemlı şey iştah değil midir? 

Lokman Hekim 

Nikah töreni 

10.30: Konf 
rı Tarcan. dere, Oalı:üdar itfalyeııl 6o6ı!ı, 

Paıabahçe. Kandilli, Erenkö1, ıts!,.o
tıüyükda, Heybeli. Burıu Kmalı r 
takaları Ltin telefon aantralmdaki ıııeıtı 
ra {yan&ın) kelimesini söylemek lı:lfidlf• 

refakatile. 2 
Radyo caz 
haberler -
denberc ida 

BÜ KREŞ 

13: Duyu mlar. 13.05: Motzoi orkestra
sı. 13.55: 
Konserin ıü 

Konserin &lireti - Duyumlar. 
reti. 18: Radyo salon orkes~ 
ozler. 19.20: Konserin ~üreli. 
ar. 20.15: Pli.lı:. U.35: ~pera
syon. 23.45: Duyumlar (Ya-

trasL 19: S 
20: Duyum! 
dan transmi 
bancılara). 

VARŞOVA 

17.15: Or kestra konseri. 17.45: Sözler. 
tlerin ıarkılı konseri. 18.50: 18.20: Soliı 

Sözler. 19: Pi.ak. 19.30: Sözler. 19.45: 
er. 21: Monolog. 21.10: "La 
one,, opera&L 22.50: Piyano -
20: Dans. 

Pllk - Sözl 
Serva Padr 
Keman. 23. 

BUDAPEŞTE 

18.30: Caz. 19: Spor, ders. 19.45: Yük
okulunun konseri. 20.50: Söy
Orkestra. 22.45: Duyumlar. 23. 
4.10: Macar müzifi. 

ıek mÜTİk 
lev. 21.20: 
10: Plak. 2 

VİYANA 

18.30: Ke man konuıeri. Sözler. 19.35: 
z ile Atina sokaklarını tasvir. 

mlar. 20.10: Ulusal servis. 20.30 
Plik ve ıö 
20: Duyu 
Pllk. 21.35: Daimık insanlar. 21.45: 

nser. 23: Duyumlar. 23.10: 
üzik. 23.40: Sorcıı - cevab. 
erin ıürefi. 24.45: Dans. 

Senfonik ko 
Eilenccli m 
24.05: Kons 

MÜNİH 

18: Rady o orkestrası. 19.30: Sözler. 
müzifl. 21: Duyumlar. 21.10: 
iii. 23: Duyumlar. 23.25: 

enfonik konser. 

19.30: Oda 
Akşam müz 
Spor. 24: S 

BRESLAU 

18: Hafif müzik. 19.30: Sözler. 20: 
arı. 21: Kısa duyumlar. 21.10: 
öle. 23: Duyumlar. 23.38: Ge-

Halk ıarkıl 
Münih ten r 
ce muzi&i. 

• 
SİNEMALAR 
TIYA T ROLAR 

*ŞEHİR TİYATROSU: Saat 20 de 
m]. [Tohu 

* NAS1T 
ROSU: 

-ERTUCRUL SADİ TİYAT
Saat 20.30 da [Hissei Şayia] . 

* SOREY YA OPERETİ: Saat 20,30 da 

• 
ÇABUK SIHHi 
YARDIM TEŞKiLA_!! 

Bu numaradaı. lmdat otomoblll • ._.999 
iıtenir. .... 

• 
HASTANE 

TELEFONL~ 
2169, 

Cerrahpa11 baataneel. Cerrahpata 
Gureba Hastaneııi, Şehremini Ycııl· :13oıf 
bahçe. 
Haseki kadmlar hastaneıl Ak• , 4.ss' 
aara1 Haseki cad. 32 
Emrazı akliye ve asabl1e ha.. ie .. 60 
tanesi, Bakırkö7 Reşadiye lı:ııluı 433~1 
Beyoilu ZükOr hastanesi Firuzata 20510 
Gülhaoe haataoeıl. Gülhan• 60101 
Haydarpaşa NUmune hastanesi 
Zeynep Klmil hastanesi. Uskil· 
dar. Nuh kuJ'D&U. Gün DoiumD 
caddesi 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Etfal baıt.a.neıi. Siıli 

• 
t!~:E~L~ 
-----~1•'' Buriln limanımızdan (idecek vaııııt 

Saat 

9 da Mudanyaya Tayyar 
9 da lzmite l zmit 

11 de Mersine Anafarta 
• ıar= 

Buıün limanımıza gelecek vapur 
Saat 

8 de 
17 de 
17 de 

Ayvalıktan Kemal 
Mudanyadan Asya . 
lskenderiyeden !zrnır 

• MOZE~ .. 
~16,11 

ıı: Ayasofya müzesi: Saat ıo - e' 
ris: ıı kuruş. ri JJ'ııı 

• Roma, Bizans Yunan eserle ı<:ııtu$• •' 
si: Saat 10 - 16. Giriş: 11 si: 51 

* Tiırk ve İslam eserleri rnuze J'ıl' 
10 - 16. Giriş: 11 Kuruş._ .. 11 

ı;: Yedikule: Saat 10 - 16. Gırıt· 16. 
ruı. . at ıV * Ticaret ve Sanayi miııesı: Sa / 
Parasız. aat ıO Sekban başı, hırsızları derhal a-

yırmış, padişahın önüne getirmişti. 
İbrahim bunları kısa bir isticvaptan 
geçirmiş, ve ıonra sekban başıya e
mir vermişti: 

Bundan bir yıl önce birçok rica
lardan sonra bana bir kı~lık elbise 
için on lira vadetti. Birincikcinun 
aylığını alınca verecekti. O kadar 
çok yalvarmıştım ki. bu sö.zü al•n
ca artık bir şev söylemedim. iki 
ay bekledim. iki ay sonunda, yani 
gecen kanun baıında, onun a\Jlrh 
aldığı günleri de sabrettim. Uç dört 
gün geçti. Sesimi çıkarmadım. 
Maaıını aldı ve bana hiçbir şey 
vermedi. Unutmu~ olamazdı. Çün
kü bu on liraya ne derece ihtiya
cım olduiunu biliyordu. Onun 
maksadı ya yine beni yalı.Jartmak, 
her .zamanki gibi bu parayı .zorla 
vermek, yahut hiç vermemekti. Fa
kat artık bende sabır kalmamtfft, 
Bir gün onun evinden kaçhm. Ai
leme değil, büsbütün başka, beni 
bulamıyacağt bir eve aaklandım. 
Bir senedir arıyor ve beni bulamı
yor. Şimdi mahkemeye de müraca• 
at etm•., değilim . Tabii anamla v• 
babamla arada bir buluşuyor, evle
rine gidiyorum. Her defasında ba· 
na kocamla barışmamı tavsiye edi
yorlar. Ancak bütün bu tavsiyeler 
bir kadının yoluulluk yüzünden 
çektiği acıları bilmiyenler tarafın· 
dan verildiği için bence hicbir kıy
meti olmuyor. Ben ayrılmak, yahut 
mümkün olmaz.sa iz.imi belli etmi-

Resmi ilanlar §irketi müdürü 
Kazım Refik'in kızı Şenninle la -
tanbul Birinci ınmtaka kadastro ve 
tapu az~sından Rifat'ın oğlu, hu· 
kuk fakultesi ve yükıek iktisat ve 
Ticaret mektebi bu aene mezunu, 
ziraat bankası müfettit namzedi 
Vecihinin nikahları dün her iki ai· 
lenin yakın dostları ve sevdikleri 
arasında Beyoğlu nikah memurlu -

[Bay - Bayan] opereti. 
* TEPEB AŞI, BELEDİYE GARDEN

DA: Müzik - Varyete. BARIN 
*TAN: Moıkova recelcri. 
*SARA Y: Kartalların ölümü. 

* Askeri müze ve ııarnıçlar: S ı6" 
16,45. S t ıV 

* Topkapı Sarayı müzesi: aa 
Giriı: 52 kuru5. 

~OPLAN'l 1~ .:::::.=--osl.I Jt;e' 
ULUSAL KIYAFET B.4ı... el fdCJ~ır 

- Vur, boyunlarını. 
Derhal, sekbanların kılıçları parla

ınış; kanlı kelleler, yolun tozları içi-
ne yuvarlanmıştı. 

Sıra kalpazanlara gelmişti. İbra
him bunları da huzuruna istedi. Tıp
kı hırsızlara yaptığı gibi bunlarla da 
bir müddet eğlendi. Ve sonra, gene 
sekbanbaşıya emretti: 

[Arkası var] 

(1) E~kiya. (2) Kalpazan. 

ğunda yapılmııtır. 

Genç evlilerin uzun yillar saa -
detle bir arada kocamalarını te -
menni eder, evlilik hayatlannın mü 
teyemınen olmasını diler, kendil.
rini ve ailelerini tebrik ederiz. 

•İPEK: Aradığım kadın. 

*YILDI Z: Bir a,k ıecesi. 
* TÜRK: Vonder Bar. 
* SÜME R: Kadın ne yapsın? 
* ALKA ZAR: 17 No.lı Polis otomobili. 

* SIK: S on günahım - Kokaraça. 
*MELE K: Sevginin ıesi. 

* USKÜ DAR HALE: Garp cephesinde 
ücumlar kanlı h 

* KADIK ÖY SÜREYYA ı Prenses 
Grando k. 

Çocuk Esirgeme Kurumu GeJl 0ıaP jtl~ 
zi tarafmdan her yıl verilrnektC tı1'1' 
sal kıyafet balosu bu yıl da. 7 1'tİ'' 1~r' 
Cumartesi rilnü ak&amı v~~ıece ı~ 

Balonun neljcli olması ıçın çıt ~ 
başlanmıştır. ıar •r' 

Balo gecesi bayanlar ve ~Y fi1e' 
da kıyafet birincisi ıeçilec:ek!1rde' ,e 

Birincilik kazananlara hed•Y 
cektir. 



--..........__ 
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iCMAL 
1 tal yanın ablukası 

:t-' On •ekizler komitesi müeyyidele-
ın tatbik tarihini l 8 teşrinisani ol
~ak Üzere tesbit etmiıtir. Şimdi bü
k un alakadar devletler, on ıekizler 
b 0ınitesi tarafından ileri ıürülen 
~~ nevi J!lÜeyyidenin tatbikıne ha
ı- anmaktadırlar. Her devletin ay. 

1 ayrı giriıtiği taahhüt ıudur: 

k
l - ltalyaya silah ıatılmıya -

Ca , 

~ - ltalyaya İstikraz yapılmıya
Cag., 

3 - ltalyadan mal ıatın alınını· 
~acak 

I 4 .--:. Çıkacak olan listede aayr-
an ıptıdai maddeler ltalyaya satıl

huyacak. 

(1 ~ - Bu ticaret embargoıundan 
• ~gan zarar ve ziyanların telafisi 
)Ç•n alınacak tedbirlere iıtirak edi-
ecek. 

Bu sonuncusu hakikaten bir mü
ltıy~İde değildir. Ve zararlann naııl 
:elafi edileceği hakkında henüz a· 
d~rnıı bir tedbir de yoktur. Ancak 
ı/&'er dört müeyyidenin tatbikını 
~bul eden her devlet önemli va

tıfeler yüklenmektedir. 
• Bu vazifed• kendi tebaasmdan bi !' • ... 

bının İtalya ile ve yahut İtalya te-
l aaaı ile yukarda sayılan muame-
elerden birine giriımesine mani ol
~akdır. Barış halinde bulunan 
bır devlet hakkında böyle ticaret 
e~bargosu konulduğu arsıulusal 
~unaaebetlerin binlerce yıllık tari-
ınde görülmemiıtir. 

~ F •kat dikkat edilecek nokta fU· 
b~r: İtalya hakkında abluka tat -

1~ edilmiyor. Yani listede tayin 
edıfen eıyanın ltalyaya girmemesi 
:\>e her nevi eşyanın ltalyadan çık • 
:;1a'?a~ı memnuiyet altına alınmış 
• ~fıldır. Her devlet kendi sınırları 
:Çıne İtalya malı sokmamayı ve 1-
alyaya listede gösterilen eıyayı 
•e~k etmemeği ayrı olarak taahhüt 
:~1,Y,or. ltalya, müeyyidelere İştirak 
l '?1Yen devletlerle ticaret muame-
esıne girmekte ıerbeıttir. Ve kim

le ltalvanın bu ticaretine mani ola
~az. Bu vaziyette İtalya hakkında-

ı zecri tedbirler abluka derecesi -
.rıe vardırılıncaya kadar devam ede
b~ktir, İtalya hakkında abluka tat
• ~~ , edilincedir ki, müeyyidelere 
~eket ifetlcaret y~p~rnı;a~aklir-: 
d ır. Büyük harpte Almanya hakkın 
oİrı t~tbik. e_dilen abluka zamanmda 

Bugu gıbı. 
t lb';1KÜn ltalya hakkında abluka 
ke. t ıkı mevzuubahiı değildir. Fa -
trı"-· • a~aba ekonomik müeyyideler 
trı~eaaır olmazsa barı§ tatbik edil
ti 

1Y~ek mi? MalUmdur ki, abluka 
.. trıdıye kadar harp halinde bulu -
... 1\ .k. 
d·~ ı ı taraftan biri tarafından 
t~~b~i .hakkında tatbik edilen bir 
lcu ırdır. Ablukanın devletler hu -
le' kunda birtakım kaideleri vardır 
tı;• bhu kaidelere riayet edilmesi, yal 
d z akkında abluka tatbik edilen 
d:vleti değil, bitarafları da alaka
tatb 'edcn bir meseledir. Ablukanın 
trı hılu!'ı kararla§tıran bir amil de 
dcu 

1 
arıp devletten ziyade bitaraf 

\e betlerin haklarıdır. Büyük harp 
rrı ~ haklan ısrarla ileri süren A-
r·ı~a. olmuıtu. 

te ngılız Baıbakanr Bay Balrlvin 
dt. Çen gün ltalya hakkında abluka
aJan b~.hıederken, §U dikkate layik 
l>o 1\ &ozleri aöyledi: "Amerika, Ja 
dı~j• ve Almanyanın aamimi yar • 
!'ılak ar-ı (sympathetic Support) ol -
~e ~ızın abluka dütünülerrez.,, 
tırı~çı biigün harp vaziyeti olmadı
l-" •k •n bitaraf devletler de yoktur. 
lıaıc1: Baldvinin saydığı üç devlet 
"e.a/ •~en dünkü bitaraf devletler 
'°İrı ıybtındedirler. Bunun için Bald
bita • lukadan önce bu d~vlellerin 
ttliy '"•flık haklarında ıarar edip et
''S.:tieklerini bilmek iııtemiıtir. 
•e.r- mi yardım,. bu haklarda ıa -

8 etnıemekle olur. 
~ırı j vaziyet kaı-tısında Amflrika • 
•lct .. lalya - Habet harbine kartı 
tad ıgı vaziyet büyük örem almak
) .. ,,ır, Mlllumdur ki Amerika ltal-

"'.ra ·ı·h ltat d~~ a ıatılmasını menetmİf, fa-
!'ıl"lll ıger eıya ticaretine mani ol -
lta c•ttır. Bununla beraber, Ameri
tica u?turbaıkanr, hükU.metin bu 
hiıd!etı aıla himaye etmiyeceğini 
•'bı~k'1İ§tir. Yani İtalya hakkında 
l'ıler'k a t~tbik edilecek olursa, A
:t"erek a bıtaraflık haklarmı il~ri sü
taict buna mani olmıya çalı~mıya
'trıirıı!r. İtte Baldvinin bahıetti"i "sa 
~orı; Yardım,, budur. Eğer buna Ja
t•Jc ~ ve Almanya da imale edile
diti 0 Urıa, harbe nihayet verilme
)İdelve timdi tatbik edilen müey • 
de it er de ınüeaair olmadıiı takdir
•• bi a Yanın abluka altına alınma
)or- "' :tanıan rneıeleıi ıibi görünü -

~=·=Ş=.E=:============-= 
lıir depreme oldu 
18tanb 

tathan ~1, 7 (A.A.) - İstanbul ra-
ll\i sa csı, 7 Ikinciteşrin perşembe gü 
tanbu~ 6.39.20 de merkez üstü Is -
\cthlllin an . 600 kilometre mesafede 
)•ıttııı•-edılcn §iddetliçe bir deprem 

"'r. 

Zecri Tedbirler 

italyaya Yapılan Petrol 
ihracatı Durmıyacak Mı ? 

Londra, 7 (A.A.) - Londranın 
petrol çevrenleri, arsıulusal üç büyük 
petrol kumpanyasının l~alx~ya petrol 
ihracatını durdurmak ımkanım ara
mak için yakında görüşmeler yapacak 
larına dair olan yayıntıya inanmamak 
tadırlar. Söylendiğine göre, böyle bir 
hareketin sonucu, ltalyaya yapılan 
petrol ihracatının büylik kumpanya
lara bağh olmayan ikinci derecede 
kumpanyalara geçmesi olacaktır. Bü
yük ve küçük bütün Amerikan kum
panyalarının ltalyaya petrol ihraç et
memek üzere uzlaşacaklarına ihtimal 
verilmemektedir. Noktai nazar teatisi 
için Tecim Bakanlığı ile ırkı bir irti
bat temin etmiş bulunan Ingiliz pet
rol kumpanyaları ferdi hiçbir teşeb
büs tasarlaınamaktadırlar. Petrol çe
venlerinin kanaatine göre, ancak fi. 
ııansal bir tazyik petrol ihracatmi dur 
durabilecektir. Şimdi mübayaatınr pe 
şin olarak tediye etmekte olan Italya 
nın zamanla bu şekilde hareket ede
miyeceğinden korkulmaktadır. Siya -
sal müşahitler, Amerika hükumeti ta 
rafından resmen konulacak bir ambar 
goyu çok gayri muhtemel görmekte
dirler. Londrada resmen haber veril
diğine göre, İngiliz hükümeti bu hu
susta Amerika hükOmetine hiç bir mü 
racaatta bulunmamıştır. 

Amerikanın aldığı 
---.ı- bitaraflık aiyasaıı 
Vaşington, 7 (A.A.) - Amerika 

Birletik devletleri Dış işleri Bakanı 
HuII, Amerikanın Italyan - Habeş an 
Jaşmazlığındaki bitaraf durumunu i
zah için radvo ile bir beyanname neş
retmiştir. Philips tarafından okunan 
bu beyannamede şöyle denmektedir: 

- Uluslar camiasının bir üyesi sı
fativle politikamız, harbe katılmaktan 
çekinmek ve arsıulusal hüsnüniyete 
ve bu hüsnüniyet menfaatlerine müm 
kün olduğu kadar yardım etmek ol
malıdır. Ambargonun konulması icap 
edeceği zamanı tayin etmek için Cü
murbaşkanına fazla salahiyet verilme 
si lazırngelmektedir. 

Gerek vazifemiz gerek memleketi -
mizin ve bütün insanivetin menfaati 
-------·--··· - ... b .. , "4••••"- UU!;I uua.ıı 

doğruya ilgili olmadrRımız anlaşmaz
lıklar haricinde kalmak fakat avni za 
manda bu arsıulusal anlaşmazlıklara 
barışçıl bir hal sureti verebilmek için 
her suretle nüfuzumuzu istimal etme 
miz lazımgelir kanaatindeyim. Hem 
özel menfaatlerimiz hem de büyük 
devlet sıfatiyle vazifrmiz, bizi atrl ka 
larak muhasamatı ~ahsi bir kifayet 

hissiyle karııdan seyretmekten meney 
}emektir. Çünkü böyle bir durum al
mayıp ta bizzat anlaşmazlığa karışma 
makla beraber nüfuzumuzu suiistimal 
edersek harp afetinin önüne geçebi
lir veyahut onu hafifletebiliriz. Eğer 
diğer ulusların hürmetini muhafaza 
etmemiz ve arsıulusal barış ve istik
rar lehine nüfuzumuzda devam eyle
memiz lazım ise bugün icap eden şey, 
mutedil, basiretli, erkekçe bir siyasa
dır. 

Almanya hiçbir teşebbüs yapmadı 
Bcrlin, 7 (A.A.)' - D. N. B. ı.A

jansı Cenevrdedeki Alman konsolosu 
nun Uluslar Sosyetesinin yüksek bir 
:memuru nezdinde teşebbüste bulundu 
ğuna dair olan yabancı haberleri ya
lanlamaktadır. Bu Ajans, Italyan-Ha
be§ mahasemesinin başlangıcındanbe
riAlmanyanın her iki muharip devlete 
yapılacak silah ve harp malzemesi ih 
racatını ya~ak ettiğini hatırlatmakta
dır. 

Almanyanın durumu 
Paris, 7 (A.A.) - Italyaya yapı

lacak ihracat meselesinde Almanya -
nın durumuna dair, Almanyanın Ce -
nevre konsolosu tarafından yapılan 

mü~acaattan bahseden Matin gazetesi 
nin Cenevre muhabiri diyor ki: 

"Almanyanın bu bildirikten maksa 
dı ne olduğu anlaşılamıyor. Verdiği 
nota okundukta, Almanyanın, ltalya
ya sevkedilecek eşya üzerinde spekü
lasyon yapılmasına mani olacak birta 
kım tedbirler düşünmekle iktifa eyle
diği ve bütün devletlerin elbirliğine 
Amerika gibi uzaktan iştira~ müte
mayil bulunduğu gö·ülmcktedir. An
cak. bazı kimseler, Almanyanın bu te 
şebbüsünü daha çok manalı görmek 
istemektedirler. Herhalde. bunun, 1-
talyada dostane bir hareket telakki e
dileceği şüphelidir . ., 

Zecri tedbirler ve spor 
Roma, 7 (A.A.) - İtalya ile zecri 

tedbirler tatbik eden memleketler a
rasında her tlirlü spor münasebetleri 
yasak edilmiştir. Faşist partisi genel 
ı:,t:ıtrcaerı uutun spur te!lıtııa~tdnnın ı
dare 'heyetlerini çağırarak bu hafta 
Pariste yapılacak Avrupa Halter şam 
piyonluk müsabakalarına f?irmemele
rini bildirmiştir. Keza dünden beri at 
koşuları programında her türlü ine-i
lizce tabirler kaldırılmıştır. Milanoda 
bu hafta yabancıların iştirakiyle vapı
l;ıcak bir at koşusu da yasak edilmiş
tir. 

Sovyet Rusyada inkılabın 
Vıldönümü 18 inci 

Kı::ııl meydanda yapılan bir mera•im eınaaında tanklar 

Moskova, 7 (A.A.) - Bütün Sov- ı Teşrinievvel ihtilalinin 18 inci yıldö-
yet Rusya, haşhaşa, birinciteşrin ihti- nümü mü b · 
Ialinı·n 18 · • ld"" .. .. .. k tl 1 nase etıyle, Moskova Sov -

ıncı yı onumunu u u a- f . . 
maktadır. Moskova, kırmızı bayrak- Y: ı~ın ~eyetı umumiyesi, Moskova 
lar ve çiçeklerle yazılmış vecizeler al buyuk tiyatrosunda bir toplantı yap
tında. göm~lüdü~. Her tarafta büyük mış :'~ bu toplantıya parti ve sendika 
şeflerın resımlerı asılmış bulunmakta- te~k~latları mensupları da iştirak et
dır. Sokakl~r tenvir edilmiştir. Sokak mıştır. Başkanlık divanında Kalenin, 
!arda ve bına.ların cephelerinde asılı Moloto~. Voroşilof, Kaganoviç ile si
levhalar ve dı~a.gramlar, memleketin y~sal buro ve hükumetin diğer üyele
u.~usal ~~ono.~ısıyle . kültüründe gö- rı bu!unma~ta idiler. Stalin'in başkan 
rule~ yukselışı tebarüz ettirmektedir. lı~ dı~anı üyeleri arasında i:Örünüşü 
Şenlı~l.erde bulunmak ve bunları gör- süreklı alkışlarla. kartılanmı,ttır. Bun
mek ıçın Sovyet ~usyanm bütün mın dan sonra Kalenm, yıldöniimü bayra· 
takalarından on bınlerce kişi, işçi he- mı ha·kkında uzun bir ıöylev verıniJ
yetleri, Avrupa ve Amerikadan yüz- tir. 
lerce ya·bancr Moskovaya gelmi~tir. 
BütUn gazetelerin bayram ntishalan, 
Sovyet Rusyanın her alandaki yapıcı
lığı hakkında izahat vermekte ve Sov 
yetlerin dünya barışı hakkında sarfet 
mekte olduğu gayretleri tebarüz et • 
tirmektedir. 

Büyük bir toplantı 
Moskovı, 1 (A.A.) - Dün akşam, 

Sofyada tasarruf 
Sofya, 7 (A.A.) - Ekonomi sebe

bile, bakanlar kurulu, devlet müesse
selerinde saat sekizde başlıyarak on 
beş buçukta nihayet bulan bir iş za
manı kabul etmiştir. Bu tedbir, bu a
yın 11 inden itibaren meriyet mevkii
ne girecektir. 

Habeşistana 
Giden Arap 
Gönüllüleri 

Londra, 7 (A.A.) - Reuter Ajan 
sının Port-Said'den bildirdiğine göre, 
(Thos Deux) vapuru, içinde Habe -
şistana gönüllü gidenler dolu olduğu 
halde, Cibutiye hareket etmiştir. Bu 
gönüllüler. Mısırlı, Suriyeli ve Filis
tinlidir ler. 

Havariyate Genel 
Kurmayı ıeli oluyor 

Adisaabba, 7 (A.A.) - imparator 
ve Bakanlar huzurunda izahat veren 
Tecle Havariate, Italyan - Habeş -an
laşmazlığı ile sonuçlanan son hadise
leri tahlil etmiştir. 

Havariate, büyük uluslar diploma
sisinin gidiş ve aksülamellerini izah 
etmiş ve bundan sonra Italyan hare
ketlerini takbih etmiştir. lmparato -
run, bir Rus süet okulunda tahsil et
miş ve büyük bir Prestiji olan Hava
riate'nin işaretlerine göre hareket e
deceği sanılmaktadır. Bazı kimseler, 
Tecle Havariate'nin genel kurmay şe
fi olması ihtimalini ileri sürmektedir
ler. 

Süel ha::ıırlıklar 
Adisababa, 7 (A.A.) - Habeş sü

et hazırlıklarına faaliyetle devıam edil 
diği bildirilmektedir. Yakında yaban
cı ülkelerden silah gelmesi beklenmek 
tedir. lkinciteşrin içinde, bazı sevkül
ceyş noktalarının işgali için önemli ve 
belki de kesin carpışmalar vukubulma 
sı ihtimal dahilindedir. 

Kralın amcasının oilu ceplıecle 
Roma, 7 (A.A.) - Kralın amcası

nın oğlu Duc de Pistoya. 23 mart ad 
lı karagömlekliler tümeninin kuman
dasını ele e.lmak için doğu Afrikaya 
gitmiştir. 

Gönüllüler 
Roma, 7 (A.A.) - Roma vapuru, 

kuzey Amerikadan doğu Afrikaya gi
decek olan 40 ltalyan gönüllüsü ile 
Napoliye gelmiştir. 

Yeni mal::ıeme 
Napoli, 7 (A.A.) - San Franko 

.Fassio vapuru, izinli 8 sübay, 43 erat, 
S işçi ve Adisababa Faşist teşkilatına 
mensup 6 işyarla Musavvadan bura
ya gelmiş ve işgal olunan topraklar 
i~in tarım makineleri yükleyerek ge· 
risin geriye dönmüştür. 

Atli•aboba'da manevralar 
Adisababa, 7 (A.A.) - lmparato

run muhafız alayına mensup iki ta • 
bur, sarayın bazı binalarına karşı bir 
tarruz manevrası yapmıştır. Bu tabur 
tar, en modern harp vasıtalarile mü
cehhez bulunmakta idi. Muhafız kıta
ları her gün payitahtın meydan ve so 
kaklarında çok ciddi manevralar yap 
maktadırlar. 

Adiaababa'd ayabancı Jüımanlıği 
Adisababa, 7 (A.A.) - Burada vu

kubulan bazı yabancı düşmanlığı ha
diseleri üzerine Habeş otoriteleri bir 
çok mahkumiyet kararları vermişler
dir. Adisababada tam bir sükun tees
süs etmiştir. 

Belçikalı ıübaylar 
Adisa·baba, 7 (A.A.) - Yeni gelen 

Belçika heyetine mensup Belçikalı sü 
baylar, Adisababadaki polis teşkilatı
nı idare edeceklerdir. 

Alman· ~ek 
ilgileri 

B-erlin, 7 (A.A.) - Correspondan
ce Diplomatique gazetesi, Benes'in 
Çekoslovakya parlamentosunda verdi
ği söylevi tefsir ederken diyor ki: 

"Benes, Almanya Çekoslovakya mü 
nasebetlerinin (dürüst ve nomal) ol
duğunu söylemek arzusunu duymakta 
ise biz bunda kendisi ile beraber ola
mıyacağız. Filhakika Almanya, bu mü 
nasebetleri, komşu memleketlere ya
k~şır bir tarzda (dürüst ve nomal) 
b~r hale getirmek için elinden gele • 
m yapmıştır. Fakat Çekoslovakya ta 
ıc;.f~ndan şimdiye kadar bu münasebet 
lerın hakikaten dürüst ve nomal bir 
hale getirilmesi lazımgelen en ufak 
şartlar dahi yerine getirilmemiştir. 

Çekoalovakya'cla ya. 
kalanan • Macarlar 

Pe~te,. 7 (A.A.) - Macarşag ga
zetesı, hır topçu sübayının mektubu
nu neşrediyor. Sübay, bu mektubun
da. bundan 4ay evvel Çekoslovak ma 
kamları tarafından tevkif edilen Holle 
Kunoş adındaki Macar zabiti serbest 
bırakılıncaya kadar, Mcar toprkların 
da oturan Çekoslovak yurddşlarından 
3-4 tanesinin rehine olarak tevkif edil 
melcrini teklif etmektedir. 

iran • Hindistan 
Gümrük mukavelesi 

Londra, 7 (A.A.) - Yeni Delhi
de~ bildirildiğine göre, Iran Dış iş
len. Bakanı Kazımi, yanında Ingilte
renın Tahran elçisi bulunduğu halde 
21 lkinciteş·inde buraya gelecek ve 
Hindistan genel valisinin misafiri ola 
caktır. Bu ziyaretin sebebi, · Iran ile 
Hindistan arasında bir gümrük anıa,
ması yapmak ve ayni zamanda Ha
kandi ile Zahidan arasındaki demiryo
lunun açılış töreninde bulunmaktır. 

' No. 27 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

Yüzü Sarıydı, Fakat Halinde O 
Müthiş Beyannameyi Yazdığını 
Gösterecek ,_~askın/ık Yoktu 

1918 ele Lenin General BüJyeni ile konuıuyor 

N;kiden aldığım şudur: "Teşekkür 
ler. Sana, burada lüzum görülürse 
bildirir im. Dostluk. Niki.,, 

Çar Stavskayada yalnrz bulunuyor. 
du. Ona, kardeşim Serjden başka 
kimse doğru bir yol gösteremezdi. 
Hatıııma etrafını alan hain ceneral
ler geldi ve müsaadesini almadan 
Stavskaya gitmeye mecburdum. 

Serje telefon ettiğim, merkez bü· 
rowıl bir arı kovanı gibi vızıldıyor
du. Rejimin gizli düşmanları olan 
bütün memurların yüzlerinde, gaze
telerde yazılmıyan ve Stavkanın 
söylemediği şeyler okuyordum. 

O gün, geceyarısına kadar, ihtiyar 
imparatoriçenin sarayında kaldım. 
Onun endişesi, meyusiyeti pek bü
yüktü. Arasıra emin olduğumuz dost 
larımız geliyor, hariçte söylenen 
şeyleri ve teyit olunmıyan rivayetle
ri bildiriyorlardı. 

Sabahın altınsmda buradan çağrıl
dım; Serjle konuşacaktım. 

- Niki, dün akşam, Sen-Peters
burga hareket etti. Fakat Dumanın 
emriyle hareket eden memurlar tara
fından durduruldu. Sonra da aksi is
tikamette Pskofa doğru götürüldü. 
Yalnızdır. Dumadan bir heyet, Ps
kofa gidecek ve ona ültimatom vere
cek. Sen-Petersburg kıtaatı ihtilalci
lerin tarafına geçtiler. 

Serj acele ediyordu; bu kadar söy
liyebildi. 

Bir gün daha, akıl almıyacak ri· 
vayetler içinde geçti. İhtiyar impa
ratoriçe, Olga ve ben söz söyliyecek 
halde değildik ; yalnız bakışarak otu
ruyorduk. Ben, saltanatı, onlar oğul
larını ve kardeşlerini düşünüyorduk. 

Saltanattan feragat 
Yaverim, gün doğarken beni uyan

dırdı. Dudakları morarmıştı. Adi bir 
matbu kağıt uzattı: Feragat beyan
namesi. Niki Aleksi'den ayrılmak 
istemediği için tahtı, Mişaya bırakı: 
yordu. Beyannameyi okumak için, 
yatağımın içınde oturdum ve düşü
nüyordum: Ne zamandan beri, geçici 
bir ekmek kıtlığı ve kısmi bir karı· 
şıklık neticesinde bir hükümdar tacı
nı, tahtını tcrkediyr? Sen-Peterıburg 
rediflerinin ihaneti mi? Fakat onun 
emri altında on beş milyon asker 
vardı 1 Bütün bu olan biten, Sen-Pe
tersburga gidişle beraber manasızdı. 
Bu, 1917 de olduğu gibi 1931 de de 
böyledir. 

Giyindim ve bir annenin kalbini 
kırmıya gittim. Nikı'nin, vedalaşmak 
üzere büyük ı.ımumi karargaha git
meye müsaade aldığını öğrendiğimiz 
için bir tren hazırlattık ve Stavkaya 
hareket ettik. 

Mogilefe vasıl olduğumuz zaman, 
trenimiz imparatora mahsus rıhtıma 
yanaştı. Birkaç dakika sonra da Ni
kinin otomobili istasyonda durdu. 
Çar ağtr bir yürüyüşle dıhtımı geçti. 
Annesinin vagonu kapısında bekliyen 
iki kazak askerine bonjur dedikten 

sonra içeri girdi. Yüzü sarıydı; fa
kat halinde o müthiş beyannameyi 
yazdığına delalet edecek hiçbiT şaş
kınlık yoktu. İhtiyat. imparatori!ienin 
yanında iki saat kaldı. Kadıncağıs, 
girdiğim zaman oturmuş hıçkırıyor
du. Ne konuştuklarını, bana söyle
medi. Niki, ayakta gözleri yere di
kilmiş hareketsiz duruyordu. Ve söy
lemeye lüzum yok: cigara içmek ü
zereydi. Kucaklaştık. Söyliyecek bir 
şey bulamıyordum . Sükuneti, yaptı
ğının iyiliğine tamamiyle inanmıı 
olduğunu gösteriyordu. Yalnız kar
deşi Mişa'yı, tahtını kabul etmediği 
ve Rusyayı hükümdarsız bıraktığı 
için takbih ediyordu. 

- Mişa böyle şey yapmıyacaktı 1 
Ona, böyle garip nasihat verenin 
kim olduğunu anlıyamıyorum, dedi. 

Bir avu çsarhoş redifin ve asi a
melenin önünde yükEek mevkiini 
terkeden bu adamın ihtarına karşı 
cevap vermeye lüzum görmedim . .h
lim bir sükuttan sonra kendisini fe· 
ragate sevkeden sebepleri, müphem
ce anlattı ve üç noktanın üzerinde 
durdu: 

1 - Rusyayı dahili bir harp için· 
de bulundurmak istemiyordu. 2 -
Orduyu si}-asetten ayrı ve müttefik· 
lere yardım edecek halde bulundu.:
mak istiyordu. 3 - Muvakk.at. hı.ı
kumetin kendisinden daha ıyı bır 
şekilde Rusyayı idare edeceğine ina
nıyordu. 

Bu delillerin üçünün de bence 
kıymeti yoktu. Hürriyetin ikinci gü
nündenberi rusların biribirini boğaz· 
lıyacağını ve ordunun dağılacağını 
biliyordum. Halbuki varoşlarda yir
mi dört iiaatlik bir harple memleke
tin intizamı teaiı edilebilirdi. 

Niki fikirlerini sorduğu bir sürü 
kumandandan aldığı telgrafları gös
terdi. Ceneral Gurko'dan maadcısı 
feragat etmesini tavsiye etmişti. 
Brusilof, Aleksiyef, Ruski gibileri 
de bunların arasında idi. O bunla
ra o kadar kıymet vermemişti ve bu 
hainlerin boş şeylerini dinlemiyecek
ti; fakat grandük Nikola Nikolayc
viç de feragat tavsiye etmişti. Niki, 
telgraf destesinin sonuncusunu çekti 
ve ilk defa sesi titriyerek: 

- O da 1 .. dedi. 
Öğle yemeğinin hazn olduğunu 

sahte itinalar içinde yedik. 

Öğleden sonra, kardeşim Serfin 
muvakkat hükumetin ilk kararını o
kuduğunu gördüm. Yeni hükfımet. 
her bölüğün, taburun, alayın, ilah .• 
askerlerini, kendi idare komitelerini 
sovyet teşkil etmeye ve istedikleri 
zabitleri muhafaza eylemeye davet 
ediyordu. Ayni 1 inci karar askeri 
disiplinin ilga edildiğ ini bildiriyo· du. 
Artık zabitler sclamlanmıyacaktı ve 
saire ... 

Serj: 
Arkası var 
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ili e Bu 
Yugoslavya' da [915;~-ia~~Ş~an Bulg~i~ta_ci] 
Kaç Kişi Yaşar Tütünler, Kömürler, Kızanlık 
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Yunan Şehirlerinde Bugün 
16000 Münevver Adam 

Nedindedirlerhangi Bahçelerinin O Meşhur 

• 
iŞSiZ 
• 

işlerle uğraşırlar? Gülgağları Hep Müşterisizdir 
Türkiyenin son genel nüfus 

sayımından sonra Balkan dev-
letlerinin nüfualannı birer birer '" 1 9 ' 9 d •· t Q 3 1 1 - • 
göz.den geçirmek faydalı ola- ., an J ,,., ., e K B d d. Y' 

Ve Aç Dolaşmaktadır 
Son Dört Yıldanberi işsizlerin Sayıları Biraz 

caktır. Bugün Yugoslav devleti
nin dı~ tecim ofisi tarafından 
çıkarılan "Ekonomik Yugoslav
ya)dan aldığımız. bir etüdü 
neşrediiyoruz.:) Azalmıştır. Fakat Bu Azahşın 

Yugoslavyada son nülus sayımı 
193 2 den 5 on 't" ô. 

içyüzü Ve Hakiki Sebepleri N.ele.Jdir? dost memlekette 13 milyon 934.038 
1931 de yapılmıştır. Buna göre o 

Ekonomik buhranın dünyayı en 
çok kasıp kavurduğu 1932 yılında 
\ unanistandaki işsizlerin s a y ı s ı 
237.356 idi. 

Bu memleketteki işçilerin yekunu 
569.618 olduğuna (1) göre 193~ ~e 
Yunan işçilerinin yüzde 36 sının ışs.~z 
lıulunduğu anlaşılır. Atinanın en bu
) ·ük gazetesi olan Akropolis di yo~ k~: 

"Birıkaç yıl önce dünyanın hıçbır 
yerinde işsizlik nisbeti bizdek~ ~adar 
korkunç değildi. Bunun sebebını yal
nız iş bölümlerindeki kargaşalıklar· 
da aramamalıdır. Uzun harplerden 
sonra bir türlü düzelemiyen iç siyasa-. 
nın ve 1922 yılında gelen muhacir }e
rin işsizliğin artmasında büyük rolle
n olmuştur. 

1928 den 1932 ye kadar olan ista-
tistik şudur: 

Yıl Ay Sayı 
1928 llkteşrin· 82.000 
1929 .. 127.000 
1930 .. 165.000 
1931 .. 218.000 
1932 .. 237.000 
Bu istatistiği inceliyelim: 
1927 yılında işsizlik yoktu. 1928 de 

ki 82.000 işsiz adam, Türkiyeden ge· 
l en mübadillerdir ki, bir iş tutuncı
ya kadar ellerinddti paraları yemiş
ler ve Yunanistana gelişlerinden altı 
yıl sonra parasız kaldıkları için ame
le olmak istemişlerdir. Bir yıl sonıa 
işsizlerin 127.0000 e yükselmeleri yi
ne mübadillerin yüzünden olmuştur. 
Bu yıl içinde kendilerine toprak ve
rilmiş olan rençper mübadiller hay· 
vaniarını kesip yedikten sonra sapan· 
larını yüzüstü bırakıp şehirlerde iş 
aramağa koşmuşlar<iır. Fakat Yunan 
endüstrisinde bu kadar büyük bir işçi 
kalabalığına yer olmadığı için pek ta
bii olarak aradıklarını bulamamışlar 
veyahut ucuz çalıştıkları için bazı 
patronlar eski işçilerine yol verip bun
ları kullanmağı tercih etmişler ve az 
tıonra ekonomik buhran da başlayın
ca kimi muhacir, kimi eski Yunanlı 
olan bu işsizlerin kalabalığı artmakta 
devam etmiştir. 

1932 den 1934 e kadar olan devre
nin istatistiği de şudur: 

Ay Yıl Sayı 
llkteşrin 1932 237.356 
Haziran 1933 160.695 
llkteşrin 1934 165.000 
llkteşrin 1935 162.000 
Görülüyor ki işsizlik 1932 de en 

~rüksek derecesini bulmuş ve 1934 te 
iş piyasası biraz rahat nefes almağa 
başlamıştır. Son yıl içinde ise işsizlik 
büsbütün azalmıştır. Bir de şu ista
tistiği gözden geçirelim: 

Ay Yıl 
llkteşrin 1934 
lkinciteşrin 1934 
llkkanun 1934 
lkincikanun 1935 
Şubat 1935 
Mart 1935 
Nisan 1935 

Sayı 
162.000 
154.000 
143.000 
128.000 
116.000 
109.000 
102.000 

Bir hatıra: Venizelosçu yüksek 
rütbeli zabitler ordudan 

tardedilirken. 

Bugün hepsi ordudan çıkarılmıf ve işsiz halmış olan Veniz.elosçu 
Yunan zabit ve küçük zabitlerinden baz.ı nümuneler. 

Mayıs 1935 94.800 tos aylarında işsizlik bir parça daha 
Haziran 1935 90.650 azalmıştır. Temmuzda 86.350 ye düş-
Bu inişin sebepleri şunlardır: müş, eylulde yüz elli kişi daha iş 
1 - Yunan gemiciliğinde iş ço- bulmuştur. Fakat eylül ve ilkteşr!n 

ğalmıştır. aylarında işsizlik yine fazlalasmıştır. 
2 - Toprak verimlerinin ambalaj- Eylul sonunda birdenbire 97.000 c 

1ı olarak memleket dışına gönderil- fırlıyan sayı bundan on gtn evvel 
rneleri kararlaştınldığı için ambalaj 106.000 olmuştur. 
işçiliği başlamıştır. Yunan eu.P.teai bunun .ıehcllini 

3 - Endüstrinin fazla veı :m elde şöyle izah ediyor: 
etmesi tazımgeJmiş ve fabrika1ar işçi Bazı iş bölümlerinde kış gelince !§-
kadrolarını büyütmüşle:-dir. sizlik tabiidir. Faraza tütün işçileri 

Bugün işsiz tek deniz işçisi kalma- kış aylarında daima dinlenmeğe mec
mıştır. Yapı i!leri arttığı ve g~mrük bur kalırlar. Zaten bundan dolayı on-

192.1 1929 1930 

tarifelerinde yapılan değişikliklerden 
sonra kumaş fabrikalarının ve kimya 
maddeleri yapan endüstrinin fazla 
randımanla çalışmaları lazımgeldiği 
için bir kısım işsiz de bu müesseseler
de yer bulmuşlardır. Fakat 1934 ile 
1935 yılı haziranı arasında işsizliği 
azaltan asıl sebebi, Makedonya, Trak 
ya ve Tesalyada ve bilhassa Argin-
yon, Patras, Pire ve Valti şehirlerin
de işsiz kalmış olan eski tütün işçi
lerini, hükumetin başka işlerde kul
lanmak dirayetini göstermesinde ara
malıdır. 

1933 ve 1935 yıllarının haziran ay
larında muhtelif şehirlerdeki işsizle

rin sayılarını gösteren şu mukayese
li istatistiği de gözden geçirelim: 

Batı Trakya 10.422 2.740 
Doğu aMkedonya 28.742 7.810 
Orta Makedonya 29.430 14.960 
Batı Makedonya 4.845 3.720 
Tesalya 12.340 4.660 
Afoıa ve civarı 46.420 34.450 
Peloponez 7.145 4.800 
Adalar 2.170 2.400 
Epir 4.800 4. 100 
Girit 3.650 2.800 
Sakız adası 1.190 860 
Midilli :; 2 .680 2.070 
Sisam 2.120 1.340 

1931 1932 - 1935 

tara bir nevi tazminat ta verilmekte
dir. 

lşsizlik istatistiklerinin değişmiyen 
tek faslı vardır: 

Münevver işsizler. 

Evet, Yunanistanda büyük bir mü
nevver yığını işsizdir ve işsiz kalma
ğa mahkumdur. Bu haziranda yapı· 
lan bir istatistik göstermiştir ki 30 
yaşından aşağı olan münevverler şu 

mesleklere mensupturlar: 
Universitclerden ve yüksek mek

teplerden doktora vermiş olanlar: 
1.250. 

Yalnız 

4.700. 

diploma almış olanlar: 

Meslek mekteplerinden mezun o
lanlar: 1.200. 
Oğretmen mekteplerinden mezun 

olanlar, yani işsiz öğretmenler 1.850. 
Venizelist ihtilalden sonra açığa 

çıkarılan memurlar: 1.500. 
Venizelist ihtitalden sonra açığa 

çıkarılan uray memurları: 1. 760. 

Venizelist ihtilalden sonra açığa 

çıkarılan ordu, donanma ve jandarma 
kadrolarından çıkarılan zabit v~ kü
çüt zabitler: 1. 701). 

insan oturmaktadır. 6.891.627 si ~ · = 
erkek ve 7.942.111 i kadındır. Er- ._ .. llllllııııiılııllllıİllılııı.-~~""--.W.--liİiiiii~.;...-.:;.;::.., ______ _, 
keğin kadından az. olması Büyük 
Harbin cephelerinde epey Yugos- Bulgar dq teciminin son yıllar içinde dÜftüğü clurumu gösterir 
lavyalının gömülü bulunmasından- mukayeseli bir temsili resim. 

dır. Fakat son yıllarda erkek doğu- (Bulgaristanda İf durgunluğu beğendirmenin yolunu bu\ lular 941 
mu laz.lalaştığı için yakında bu nis- ve ka:zançsız.lık gün geçtikçe mesele kalmadı. 
betin erkekler lehinde yükseleceği artmaktadır. Bir Fransı:z gaze-
tahmin ediliyor. fesinde bu ekonomik hadisenin 

Yugoslavyada vasati kalabalık aebeplerini inceliyen bir yaz.ı 
kilometre başına 56,3 tür. Bu mem- okuduk. Hulasa ederek alıyo-
leket nüfus çokluğu bakımından ru:z:) 
Avrupanın onuncu ve kilometre ba· Bulgaristan Kadrilater'i (1) kay· 
fına isabet eden kalabalık vasatiai bettikten sonra buğday ve hububat 
bakımından on altıncı devletidir. 1 k d ihraç eden bir mem e et halin en 
1921 den 1931 e kadar nüfus yüz- çıkmış, hatta bazı yıllar kendi top· 
de 16,84 laz.lalaftığı için YugÔslav- raklarında yetişen buğday kendi hal· 
ya doğum nisbeti itibarile Rusyadan kını doyurmağa kafi gelmediği için 
sonra gelen birinci devlettir ( x). Yugoslavyadan hububat satınalır bir 

Yugo~lavya nüfusu muhtelif vi- memleket olmı:smr. 1919 yıiından 
layetlere fÖyle dağılmaktadır: sonra Bulgaristanın başka memlcke•.-

Dırav: 1.144.288; D i r i n a: le re sattığı şeyler şunlardı: 
1.351.739; Tuna: 2.287.295; Mo- Tütün, kovun, sığır, kümes hay
ravya 1.435.564; Adriyatik kıyısı: vanları, yuro'urta, üzüm, yemi~, do-
901.660; Sav: 2.704.383; Vardar: mates, gülyağı ve odun kömürü. 
1.574.243; Vibas 1.037.382; Zeta: 11 k. t' 
925.516; Belgrad 288.934. Fakat uzun yı ar epey ar ee ;ren 

Ulusal bakımdan Yugoslavya nü- bu alışveriş te bugün aşağıdaki üç 
f l l k d sebepten dolay• durmuştur: 
usu fÖY e ayrı ma ta ır: 1 - Uretnıenlcı !n hatasından. 

Yugoslav yüz.de 82,27 ;bafka Slav 2 _ İhraca":: teci·neıleriniıı hırsla· 
lar yüzde 1,46; Almanlar yü:zde rından. 
4,22; Macarlar yüz.de 3,90; Arna· 3 - Biribirini kovahyan Bulgar 
vutlar yüzde 3,67; Romenler yüzde hükumetlerinin yanlış hareketlerin-

1,93; Türkler yüzde 1,26; ltalyan- den
0
. .. .. .. 

1 1 1 
B" ··k 

.. .. nce tutunu e e a a ım. uyu 
lar yuz.de 0,11; başkaları yu:zde Harpte Almanya, Avtısturya ve Ma-
0,58. ,,ı:tci.at~n ni_vaı:::ıl;uınrb vü\rııelt- hir 

Bu ınsanlar din bakımından da "~ragoet g5ren Jruı~ar""t'Unınu,-rni\art-
şöyle ayrılırlar: keden sonra dünya piya~~.ları ?a açıl-

Ortodoks: 6.785.501; katolik la- dığı için bir kat daha muşterı boll~-
k l'k ğu karşısında kalmıştı. Bulgarlar tu

tin: 5.217 :847; . rum ato ı : tünlerinin cinsini koruyarak fiyatla-
44.671; eskı katolık: 7.723; Av- rı arttıracak yerde yanlış bir yola 
gusburg mez.hebinden olan protes- ~aptılar, tütün ekimini fazlalaştırdı
tanlar: 175.279; ıslahatçı protes- )ar. Tütün yetiştiremiyen tarlalarda 
tanlar: 55.890; batka hıristiyanlar: tütün yetiştirdiler ve Bulgar tü~ünü 
16.208. müslümanlar: 1.556.166; deyince Make?.o~yan~n. ve Cebelı~. o 

: . nefis kokulu tutunlerını anhyaa du:ı-
Musevıler: 68.405; batka dınler· ya piyasalarına günün birinde bu her· 
den olanlar: 1.798. bat tütünleri yığıverdiler. 

Yugoslavyalıların yüzde 76 sını Tütün ihracatını yapan tecimerle-
çiftçiler, yüzde 9 unu endüstride ça· rin çoğu yabancı idi. Tabii bu ya
lıfanlar; yüz.de 3,2 sini tecim evle- hancılar memleketin ulusal ekonomi
rinde veya bankalarda çalıtanlar, sini hiç düşllnmüyoriar, gü:ılii'lc kar-

lar;na bakıyorlardı. Almanya, Holan
yüzde 3,5 ini memur, öğretmen ve da ve Belçika bu va:riyet karsısmda 
serbest meslek aahipleri, yüde B.ılgar piyasasına şüpheli gö~l~ıl.e 
2, 3ünü mütekaitler ve irat sahip- bakmağa başladılar. Fakat çaresı;o; yı
leri, yüz.de 4 ünü gündelikçi ve İf· ne Bulgar tütünü almakta devam et
çiler, 0,3 ünü askerler teşkil eder- tiler. Zira ayni güze!Jikte tütün ye-
ler. • • tiştiren başka iki memleket vardı: 

·· y l Türkiye ve Yunanistan. 
Bu hesaplara gore ugos avya Bunlar ise o sırada karşı karşıya 

bir tarım memleketidir ve nüfuau- harp ilan etmekle meşgul bulıınuyoc· 
nun dörtte üçü toprakla uğratır. lardı. Ama bu hal ebediyen devam 
Şehirlerde oturanların yekunu edemezdi. Nitekim ~ünün biri:ıde bu 
1.939.235 tir. Yani bütün nüfuaun iki devlet barışıverdiler ve yavaş ya-

yüzde 14 ü. Geri kalanlar hep köy- vaş Bulgar tütünleri ite boy ölçü~e
rek müşterileri çekmeğe basladılar. 

lerde otururlar. Yugoalavyanın en Bunun üzerine Bulgar Hükumeti-
büyük tehri, payitahtı olan Belgrat· nin derhal paçaları sıvayıp bu kötü 
tır ki Sav auyunun Tuna ile birlef• durumdan çıkmağa çalışması lazım
tiği yerde kurulmuftur. Ve nüfuau gelirdi. Tütün yetiştircmiyen tarlalar 
238.775 kiıidir. Bundan aonra da tütün ekimini menetmek, yeni baş-
185.581 nüfua ile Hırvatların mer· tan piyasaları Bulgar tütünün güzel-

liğine inandırmak ve Yunanistan ile 
ke~İ olan Zagrep gelir. Diğer ta· Tiirkiye ve Yugosla~ya ile anlaşıp bir 
nınmış ıehirler funlardır: satış birliği kurmağa çalışmak 

Subotika, Saray • Bosna, Osküp, icap ederdi. Bulgar Hükumetleri 
Novi. Sat, Liyubliyana, lspilit, Osi- bunları hiç dil ünmcdiler bile. Zira 
yek.. 1931 yılına kadar Bulgaristan Yunan 

(x) Son Türk sayımının verdiği 
sonuç bu iddiayı çürütmüştür. 

ve Türk tütünlerinin rekabeti karşı-

sır.da dahi Almanyadan, Avusturya 
Polonya ve Macaristandan altın kır
nıc;kta devam etti. Ama bu iş işte hu 

dan kendilerine tekaüdiye bağlamış. kadar devam etti ve sonra birdenbire 
durdu. -

tır. 
Gelelim gülyağına ... 

Yumurftıf 
Bulgaristanın en büyük yumurt• 

alıcısı İspanya idi. Günün birin~• 
kontenjan meselesi ~ıktı. lspanya u~ 
kumeti milyonlarca yumurta satına 
dığı Bulgaristanın Hükumetindej 
buna mukabil biraz bahk konserve 
pamuklu kumaş. ve zeytinyağı al~ .. 
sım rica etti. Bulgarlar tersJedılet• 
Tabii. dünyada yumurta yalnız: B~ 
garistanda yetişmez ya. Ispany~lıa_t 
da o günden sonra bu yumurta iht; 
yaçiarını başka memleketlerden teflll"' 
ne başladılar: 

K ··,,.arl. o . 
Yine günün birinde bazı zeki ter i'" 

merler Bulı?;ar kömürlerini Barıaclod 

• • • • d l L g•t ""'"' Bu ııın ıçın en nası çıHaca ;,J• 
tılamıyan Bulgar Başkanı: T 

~P.hrinde sürmek kabil olac.ağını a~ 
mışlt:rdı. Derh~l bu lin_ıana _?dun td\I• 
m:itü gönderdıler. Netıce 1'.:ırlı 0 tt' 
~•akat bir ay sonra b~.tü?. Bulga~~ 
cimerleri Barselona komur sa 1'' 
hevesine tutuldular. Ulusal ?a~il
kendisine her müracaat edene hıÇ ıe 
sünmeden ihracat vesikası verıne Ü" 
basladı. Nihayet şöyle bir garip ne 
ce 
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meydana çıktı: rıl,.. 
Bir gün bir hesap yapıldı ve a 1 .. 

şıldı ki Bulgaristan vesikalarda Y'jd, 
lt kömür miktarını ancak b_:ş .. Y1 bit 
tedarik edebilir. Bu cidden gu\unÇ 1..ı. . . c il 
durumdu. Lakin Ispanyollar ışı ~ 
di tarafından t~ttular .ve ~andılar itli 
Bulgaristan tecımerlerı bır darn)cıY 
yapmak niyetindedirler ve Barse yw> 
da kömür stoku bulunduran Isparı 1"' 
tecimerlerinin isteği üze.:in; !9S:i' 
yol Hükumeti Bulgar komur·~r 
P.arselona çıkarılmasını mene~1• ttitl 

Bu fiyaskolara köylünün ure11~ her şeyin on para etmemekte old ~&' 
nu da katarsanız Bulgaristanın n; ğııı' 
til bir sefalet içinde yuvarlan 1 

ar.larsınız. d\lıı-
Devletin yanlış esaslarla k~r t ~ 

"endüstriyi koruma usulleri" ıs. ,,1 
cak beş fabrikatörü zen.~in .. etı.n;~jfe" 
pahalılığı arttırmıştır. Gumruk t. ide 
lerinin doğurduğu sonuçlardan bır ,o 
Bulgaristana dış memleketlerden tti"' 
milyar levalık bir krediyi kayb~t" 
mek olmuştur. Velhasıl Bulg_ar t~ 
leri ve Bulgar köyleri tam bır ~ teri 
miğ devrilme manzarası içindedır 

• . •ıfl 
•· Ult'J'. Bulgaristandaki iç sıyasa gur rl i" 

rinin fırkalar kaldırıldıktan so~r 11il' 
çin için devam etmesi. sağlam b~ t>i' 
kumetin kurulamaması ve hat ıı P 
rejim buhranının zaman zarna ·ı f". 
)erde dolaşması hep bu ekonorııı • 17tJ 
kılmadan doğmaktadır. BulgarY bil" 
kötü durumdan yakasını kurtar;. P 
cek mi? Bunu zaman göste~e.cede il" 
felaketli sefalet manzarası ıçıtı JI_ 

Sik tat adaları 2.150 ı.200 
Obe 2.110. 1.600 

Bunların yekunu 13.960 kişi edi
yor. 

Binaenaleyh şimdiki halde bütün 
Yunanistanda. münevver iş3izler de 
katılırsa işsizliğin tam sayısı 119.960 
tır. Bu sayının önümil?deki yaz ay
larında yine 80 000 e veya 70.000 e 
düşec~ği tahmin edilebilir. Lakin bu 
işsizliğin bütün bütün kalkmasına, 

bilhas'>n mün~weı lerin hepsinin iş 

bulmalarına imk5n yoktur. Zira mem
leketin idare, fikır, ordu, tarım ve 
endüstri kadroıa1·1 daima yüz bin 
Yunanlıya iş veıcmiyecek derecede 
dardır."' 

Akr-0polis'in etüdü burada bitiyor. 

Kızanlık bahçelerinin gülleri dün
yanın her tarafında büyük bir rağbet 
görüyordu. Zaman oldu ki gülyağı 
nın kilosu 2 - 3 bin lsviçre frangına 
mi:ııtcri buldu. Fak.ıt Bulgarlar bu iş
te de ihracat tecimerlerinin dalavere
!İne kurban oldular. Daha çok para 
kazanmak istiyen ı)U ihracatçılar ha
Hs gülyağına yarı yarıya ıtır çiceği 
yağı karıştırıp satmağa başladıl;ır. 
ltır çiçeği yağının fiyatı sudan ucuz
du. Tabii Avrupa pi.yas:tları derhal 
bunun farkına vardıiar . .Kilosu 3.000 
Isviçre frangı eden gülyağı birdenbi· 
r~ müşterisiz kalıverdi. Evvelce en 
kıymetli ]avantaların. losyonlann for
mülünde mutlaka gülyaEtı bulundur

sanı en büyük hayrete sokan şe1 p,t' 
garistanın silahlanmak için. A ";;:di'' 
milyonlar vermesi ve ver-cbılrn ) 

( ı) ( Quadirlatere • Kadit~~ 
Bulgaristandan alınıp RomanyaY 1 tf lanmış olan Totrekan, Silistre ., 

160.695 90.650 

Bu istatistiğin neşrinden sonra ge
len iki ayda, yani temmuz ve ağus-

Hükumet bunlardan yüzde onunu 
tamamile işsiz bırakılacak bir şiddet
le uzaya layık görmemiıı ve sonra-

(x) Bu yekunun 100,000 i tarlada 
ve bağlarda çalışan ren~perlerdir. 

. mak adet olmuş iken ıtriyat fabrilta
ları piyasalara gülyağsız lavantaları valisine verilen ad. 
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ZONGULDAKTA KÖMÜR BAYRAMI ,_ 

Türkiyede ilk Maden Kömürü 
107 Sene Evvel Bulunmuştu 
Bugünkü 2 Milyon Tonluk Servetin ilk Kôşif i 

Uzun Mehmet isminde Bir Türk Gencidir 

.. !U~n Zonguldali, burada ma -
İlle:· kolllÜrÜnün bulunmasının 107 
l'~ Yı~dönümünü kıatluluyor. 

lba ~ye İçin mühim bir servet kay 
lal~ olan kömür, burada ilk defa 
bl Yılı sonbaharında uzun Meb -

et i·-· d b" T"" k · ta fllld -ın e ır ur ıencı ra -
lJ an bulunmuıtu. 
~ zun Mehmet kömürü bulmadan 
dild~~. bahriyede askerdi. Terhis e
te..:.~• zaman ilk defa dıtardan 
llu k~.t ~ir maden ~ömürü ıördü. 

011ıur Mehmedı aarmıttı: 
il - Acaba? Diye dütünüyordu. 
.... " ? köınürden yurdumuzda yok 
llılll\I: •• 

ita~~. --- ...... ~....Er.ili 
çık'JJtiade bulunu~a: kerden 
trııd" çı.~~z, ilk iti Ereğli aırtla • 
t,ı: k~ur aramağa koyuldu:: 
la.; t ııyab cevheri imki.n yok bu-

). a:~~··h ·· ·· K.. w d llİ ~·1111a ar gunu, oseagzı e-
ti::-'•nıne buğdaylarını öğütmeğe 
~e el'ken, dere kenarında tatlarm 
Lir ~kıUann arasında gözüne siyah 
ÇıJta aı iliıti .• Bu tat. tıpkı askerden 
ı.e .. ~ken kendiisine gösterilen tata 

lJ 21Yordu. 
'-'e]c z~~ Mehmet tüphesini gider • 
llilli •çın hemen Köseağzı değirme
hlc~ Cıcağına koıtu ve lafı orada 

•••• 
l' arn ! M d . K"" .. t6 bu anı ura ına ermıı. omu-
lJ lnıuttu. 

~ zun. Mehmet hiç kimseye renk 
~edı. Madenin kaynağını arat • 
~··O ıün ve erteıi günü, derebo
)...:: toprağı kazdi. Nihay~t .. b~ 
el-._ llın koptuğu maden komuru 

\J al'Jnı buldu. 
'-ay lun Mehmedin bundan aonra 

\J •b feci bir manzara ile biter:• 
Lild~Un Mehmet, bu ketfini Mraya 
al._ 11'1bek için dağarcığını ıırtına 
lıta •tb "e kıymetli yükü ile karadan 
'ıe~ ula ıitmittir. Saray, Uzun 
$oJc b~edin, memleket ölçüsünde 
~ b~Yiik değeri olan ketfini, kü
~d 1" nıük&f at vermek ıuretile 

O &ınııtrr. 
~ada padiitah lkinci Mahmut 
t91e11• Ereğlide hüküm süren (mü 
~fi~) Uzun Mehmedin kömürü 
cl\iiii ~ ~e bu yÜzden ıaraydan gör
~ lltıfatr çekememit ve burnu uct,.._ arı bir aervet hazinesini mey -
'-ta çıkarıp kendi haberi olmadan 
t.bi ~a IÖtiiren koca kaıifi, "Leb • 

İt~ı hanı,, nda öldürtmüıtür. 
~ ... • llleınlekete koca bir ıervet ........ . 
-.fe sının anahtarlannı armağan to..; .. lızun Mehmedin aaltanattan 

\Ja:Uiü nıukabele budur. 
1ln Mehmet, keıfiyle memleke 

Zonpldalı lıömür ocalılan 

. Kömürler otomatilı nırette boıaltılıyor 

te tülienmiyen bir hazine verdiği 
halde Oamanlı imparatorluğu bu 
hazineden istifadeyi, bu taribtan 19 
yıl aonra yani 1848 yılında dütü • 
nebilmittir. Geçen bu 19 yıl zarfın
da yolıuzluktan iki dağ ardını bil· 
miyen, qarcı elinde inliyen Türk 
köylüıü, harp gemilerinin, tersane, 
darphane gibi f abrkalann mahru -
katını yine vergi altında kambUJ"la· 
tan sırtmdan ödemıtir. 

Madenin ketfinden aonra Uzun 
Mehmedin adı kııa bir zamanda U• 

nutulmut, ketfini kaniyle sulayan 
Türk gen~inin hatırası silinmittir. 

Zoquldak Halkevi, kuruluıun -
dan ıonra bu hadiseyi de ele almıt 
ve kitap sarayı ve yayım kolu uzun 
çalıımalardan aonra Uzun Mehmet 
tarafından ilk maden damannın 
ketfi tarihini 1829 yılı 8 ikincitet
rin olarak telbit etmittir. 

itte o günden beridir ki, Uzun 
Mehmet milli bir kahraman ola -
rak anılıyor ve Uzun Mehmet gü -
nü Zonguldakta bir bayram olarak 
kutlanıyor 

Kömür hauaamıaın NrOetİ: 
Kömür havzamızın reami h•dudu 

Ereğlinin Alaplı nahiyeainde Kara
tat ıuyundan, Kurucatile ~a~iye~
nin Kapuıuyuna kadar sahili takıp 
eder 200 kilometreye yakın imti
dadı. olan bu hudut dııhilen de 45 
kilometre derinliktedir. 

Fakat hakikatte kömür havzası 
Ereğlinin dört buçuk kilometre tar 
kmda bulunan Kö•eaizınd"n bat
hyarak Amasrayı ıeçer ve Kuru • 
caıile ile Söiütözün'de bulunan kö-

mür madenleri havzanın imtidadı 
itibar olunur. 

Kömür havzamızda itletilen yir
mibet bin hektarlık arazi dahilinde 
bugün malfun olan 36 damar var· 
dır. Bu damarların kalınlığı 0,60 
dan 10 metreye kadar değiıir. Bu
g\in iıletilen damarlar v!lsati 1 - f3 
metre kalmhktadır 

Kömür havzasını teıkil eden sa • 
had& mevcut kömür tabakaları bek 
tar batına elli bin tondan iki yüz 
elli bin tona kad:lr d~ği!tiğinden 
havzanın bu reami hududu içinde
ki servetini iki milyar lor. olarak 
kabul edebiliriz. 
Havzanın hakiki ıerveti jeolo.iik 

tetkikat ve ıondajl:ırla kat'i ola -
rak tayin ve teabit edilirae bu mik
tftrı geçmesi çok muhtemeldir. 

Havzamızdaki kömür cinsleri ta
bii teıekküllerine göre değitir. Hav 
za kömürlerinin ekaeriıi gazlı olup 
kok yapılmağa çok elveritlidir. 

Yeniden alınmakla olan fenni 
tedbirlerle maliyeti ucuzlıyacak 
Türk kömürü bir tarafhln Akdeniz 
havzaıında hakimiyeti ele alırken 
öbür taraftan havza~a giren timen 
diferle dahili iıtihli.k piyasaıına 

lrolayhkla aevkedilecek ve yine 
bu ıimendifer ıayeainde ihracatını 
emin 'Ye büyük bir limana istinat 
ettitec:ektir • 

it Bankasının kurduğu maden ıir 
ketleri ve vücuda getirdiği Türk An 
trasit fabrikaıı ile temeli atılan kö
mür ve kimya sanayii havza istih -
aali.tmın arthnlmasıaıa ayrıca biz -
met edecektir. 

Türk servet ve tekniği ve Türk 
sayi ile iıtismar edilecek Türk kö
mürü iıtihaali bugünkü miktarın 
bir, iki misline çıktığı gün memle
ketimiz umumi servet ve refahının 
daha çok artacaiı aıünüdür. 

Bugünkü gidit. yannki daha bü
yük bayramların arifesidir. 

Sıvas - Erzurum 
Demiryolu 

Sıvaa, (Hususi muhabirimizden)
Sıvaa - Erzurum demiryolundaki ça
Iıımalar günden güne ilerlemektedir. 
Sıvastan itibaren 25 inci kilometroda 
bulunan Bostan kaya ve 43 üncü ki-

l 
lometroda bulunan Teel istasyonları
nın itlemeye açılmaları töreni yapıl· 
mqtır. 

POLiS 

9 kişiyi ısıran 
Köpek 

Tarabyada Hayat çetmesinde l 
numaralı evde oturan Karaıunun 
köpeği dün dokuz kitiyi 111rdıktan 
sonra kaçmıştır. Binbir güçlükle tu
tulan köpek kuduz haataneaine 
gönderilmiş, ıaırılan Karaau, Kati -
na, Olga, Yanko, Sofya, Figa, Ka
tina, Anna ve Karavi mütahede al
lına alınmıttır. 

e Kumkapıda evvelki gece ba • 
lıkçı kahvesinde oyun yÜzünden bir 
kavga çıkmııtır. Balıkçı Agopla 
Gaapar iti ağız kavgaaından ileriye 
götürmüş. Agop Gasban biçakla a
ğır ıurette karnından yaralamııtır. 
Yaralının vaziyeti tehlikeli görül. 
düğü için hastaneye kaldınlmıt, A
gop vakalanmıttır. 

e Y enicami karıısında manay 
Ali ile Muıtafa dün askerlikten ye
ni terhis edilen Hasan isminde bir 
deliikanlıya altın suyuna batırıl -
mıs adi saati 30 liraya salmıılardır. 

Hüsnü, neden ıonra aldatıldığı • 
nın farkına varmış, auçlular tutul
muştur. 

e Daçya vapurile Köstenceye gi
den yolculardan Eminenin üzerin
de 100 Türk lirası bulunmuttur. 

Muhafaza teıkilatı memurlan, 
Emine hakkında takiibata batla -
mıtlardır. 

Sular tahlil ediliyor 
Sağlık Direktörlüğü birçok hasta

lıkların, bilhassa tifonun sulardaki 
mikroplardan geçtiğini gözönüne ala
rak, Istanbul halkının içtiği bütün su 
lan, bu arada Terkosu yeniden tah
lil etmeğe karar vermiştir. Bunun için 
de çeşmelerden, su yollarından, kay
naklardan nümuneler alınmıştır. Bu 
tahlil sonunda, lstanbuldaki suların 
hangisinin içilebileceği kat'i olarak 
belli olacak ve sonuç halka bildirile
cektir. Kaynaklarında temiz olup ta 
yollarda mikrop alan suların, gebre 
temiz bir halde gelmesi için de ayrıca 
tedbir alınacaktır. 

Vapurlar daha ısmar· 
lanmadı 

Dünkü Cümhuriyet gazetesi Dev
let Denizyolları idaresinin hariçteki 
hir iki firmaya 12 vapıu yaptırmak 

üzere giriştiği temasların son buldu
ğuna ve inşaata da başlandığını bildi
riyordu. Oğrendiğimize göre bu va
purların henüz ne yapdmaaına baglan 
mış, ne de hiç bir fabrikaya ihale ya
pılmamıştır . 
Hazırlanmakta olan şartnameler 

Ekonomi Bakanlığındadır. Şartname
leri ilgili fabrikala ra gönderildikten 
ve alınacak mukabil tekliflerden son
ra da pazarlığa giritilecek, anoalc fi
yatlarda uyuşulduğu takdirde vapur
ların yapılmasına baılanacaktır. 

Güne§ tutulacak 
Kandilli rasathanesinin verdiği ma 

liimata göre, 1936 yılında güneş tu
tulması hadisesi olacaktır. Bu hadise 
Istanbuldan çok güzet görünecektir. 
Rasathane güneş tutulması hadisesi 
hakkınd:ı etüt yapmaktadır. Yakında, 
halka bildirilmek üzere de gazetelere 
ilmi bir bildirik gönderilecektir. Ra
sathanede, güneş tutulmasını tetkik 
için ayrıca hazırlıklar fQpılmakta, ye
mektedir. Göçmenler Geliboluya gön
ni aletlerin tecrübeleri ilerlemektedir. 
Güneş tutulması bu defa en iyi Sov
yet Rusya topraklarından görünecek
tir. Bütün dünya devletleri rasathane
leri hazırlık yapmaktadırlar. 

Dr. Zambako pa§a mükafatı 
bu yıl kime verilecek? 

Dr. Zambako Pata ölmezden ev
vel, Bankalara terkettiği bir mik • 
tar Paranın getireceği faizlerin, 
Türkiyede orijinal tıbbi bir eaer ya
zana verilmesini vasiyet etmitti. 
Bu mükafat ıimdiye kadar birkaç · 
defa verilmiı, fakat ıekiz seneden
beri kimıeye verilmemittir. ldareai 
Türk lıp cemiyetine bırakılan bu 
para mükafatı bu yıl, biri hekimli· 
ğe diğeri de cerrahlıia ait olmak 
üzere iki eıer aahibine verilecektir. 

Travaylann orijinal olmuı, ori· 
jinal müıahede üzerine dayanmaıı, 
ve timdiye kadar berhangibir yer
de aöylenmemiı, ve bir ıazetede ba 
aılmamıt olması ıartfJr. 
Bu eserlerin hazırlanması için beş 

aydanberi ilan yapılmıt. ve bu müd 
det, bu hafta içinde bitmiıtir. Müs
tear iıimlerle gönderilen, ve haki
ki iıimleri kapalı birer zarf içinde 
mahfuz bulunan bu eaerlerin han
gisine mükafat verilmesini takdir 
için 'iki jüri heyeti seçilmiıtir. Ev
velki aktam Bay Dr. Aziz Fikretin 
baıkanh~ı altında toplanan Türk 
tıp cemiyeti cerrahlığa ait jüriye: 
Profeaör Bürhaneddin Toker, ope
ratör, Avni Aksel. Ahmet Fahri A
rel, M. Kemal ve Barbutu, ve bekim 
liğe ait jüriye de: Dahiliyeci Etem 
Bakar, Oıman Şerafeddin Celik, 
Asabiyeci profeaör Mazhar Oaman 
Uzman, Ahmet Şükrü Dimen, Bak 
teriyoloğ Dr. Fethi Erdeni aeçmit· 
tir . 

Bu ıene bet tane eaer gelmittir. 
Bu eaerler tetkik edilmek üzere jü
ri heyeti azasma dağıtılacaktır. 

Jiiri hevetleri mükafatin kime 
verilmesi lazrmgeldiğini tayin ede
rek yakında Türk Tıp cemiyetine 
bildirecektir. 

- Dün Şaziyeye raıtgeldim. 
- E... Demek iyi olmut, yataktan 

kallmuı, buna pek sevindim, konuttun 
mu biri?. Nerede rutladm? 

- K9J>rüde. Koprak cidiyorclu. 
Galiba vapura koıuyordu. Selimlat· 
tık. O kadar. Benim yananda bir ka
dın vardı. 

- Kim vardı dedin? 
- Bir kadın. 
-Kim? 
- Sen tanımazsın. Ben sana on-

dan biç bahsetmedim. Uzak akra
bamdan biri. 

- Adı ne? Nasıl kadın? 
- Adı Şebamet. Baıbayaiı ka-

dın. 
- Güzel mi? 
- Kuzum yine iıtintaka baıla-

ma. 
- Ne demek! Sen benim yanım· 

da tanımadığın bir erkek ıönen 
sormaz mısın? 

- Tabii ilkönce güzel olup ol -
madığını sormam. 

- Ne sorarsın? 
- llkönce mesleiini aorarnn. 
- Kadınların mesleği yoktur ki, 

yalnız güzel olup olmadıkları var
dır. 

- Hayır, bu kadın meılek ıahi-
bidir. 

-Yani? 
- Bir entellektüel. 
- O halde güzel değil. 
- Bili.ki• çok güzel: Sanıın. 
- Ay, bir kadının cüzeJ olmaaı 

için aanıın olmaıı tart mı? 
- Değil amma bu kadın san -

ıın, güzel ve zengin. 
- Öyle ise beni niçin sevdin? 

Ben ne ıarııınım, ne güzelim, ne de 
zenginim. 

-Sen baıka. 
- Ne demek baaka? 
- Sevilen kadınlar alelade mü-

kayeae çerçevesi içine girmezler. 
- (Dalgın) sarıtın, güzel ve 

zengin. .. Ne münaıebetle yanyana 
gidiyordunuz? 

- Hiç, Köprü batında biribiri • 
mize tesadüf ettik, ne zamandır gÖ
rüpemiıtik. Y anyana birkaç adım 
yürüdük. 

- Fakat bu sözlerin beni tatmin 
etmiyor. 

- Eğer bir fenalık olıaydı bu te
sadüfü senden gizlerdim. 

- Gizliyemezdin, çünki Şaziye 
ıizi görmüş, bana aöylerdi. 

- Mesele çıkarmamak için IÖy• 
Jememesi ihtimali de vardı. Bek • 
lerdim. 

- Hayır, söylerdi. Şaziye beni 
sever. Bunu sen bilirsin. Onun için 
daha evvel bana haber vermei• 
mecbur oldun. 

- Mecbur olmak mı? Asla J 
- Evet. 
-Aıla! 
- (Bir ağlama hazırlığı içinde 

titriyen seaile) Evet. Çünki o ıa~ 
§ın, güzel ve zengin 

- Ne cıkar? 
- (Ağlıyarak) Ben ne ıarııınım. 

ne güzelim, ne de zenginim. 
- Sen çocuksun. 
- Çocuk değil, budalayım. 
- Çocuksun, çünki kolay alda • 

tılıyorıun. Ben dün Şaziyeye raıt
lamadım, yanımda da hiçbir kadın 
yoktu. Sana yalan ıöyledim. 

- Hayır, timdi yalan söylüyor • 
ıun 

- Namuıum Üzerine temin ede· 
rim ki, ne Şaziyeye rastladım, ne 
de yanımda kadın vardı. Isteraen 
telefonla Şazivenin kocasına sor. 
Kadın hasta. Yatağından çıkmadı 
daha. • 

- Peki niçin beni aldatmak iste
din? 

- Gülvıek için. 
-. (Dalgın) Sarışın, güzel Ye 

zengın .• 
- Kes artık. 
- Hayır, hayır ... Keşki sen böy .. 

le bir kadınla gezmiı olsaydın .. 
-Niçin? 
- Hakikat hayalden daha sa -

kattır. Ben hakiki bir rakibe ile mü 
ca,:,le edebilirim. Korkmam. Fakat 
ıenin hayaline kartı elimden ne ge
lir? Hayal tamdır, hakikat eksik.~ 
tir. Keşki rakibem hakiki ve eksık 
bir kadın olıaydı ... 

- Sen cidden cocukıun. 
- Ben çocuk değilim. bedbah • 

tnn, çok bedbaht... (hıçkırır)· 

Kumaş kaçakçılığı tahkikatı ı 'Tekk~leri~.eşyası seçildi 
Cenup hudutlarımızdan yapilan ku Evkaf ıdaresının Şehzadebaşıı;:daki 

maş kaçakçılığı etrafında, Gümrük de~osu.nda kapanan tekke ve turbe; 
muhafaza teşkilatı tarafından başla- lerın bırçok eşyası vardır. Bu eşyal~ 
nan tahkikat bitirilmek üzeredir. Bu dan miizeye alınması icap edenler U• 

i~ için cenup vilayetlerine giden mu- zerinde incele.meler ya.pı~maktadır. 
hafaza teşkilatı amirleri sehrimize dön Bu ayırma ve ınceleme bıttıkten so~
müşlerdir. Oğrendiğimi~e göre, bu ra eşyanın ~ir ıc;sm~ müz~~~· .~iğer :~~ 
i' için şehrimizde de bu kimseler sor- kıs~ı da ~ımografı enstıtusune g 
guya çekilmiştir. Tahkikatın kat'i so- derılecektır. 
:ıucu yakında belli olacaktır. 

YENi NEŞRiYAT 

Yeni adam 
97 inci aayııı çıktı. içindekiler. 

Kıaa tetkikler. İsmail Hakkı, mür
teci kimdir? Vir Gül, Nobel, lsmail 
Hakkı, Gençlik için en büyük teh
likeler, sosyete haberleri, cami, si
yasa tetkikleri. lsmail Hakkı, tari
hi naııl öğrettim 7. lzzeddin Şadan, 
tarafgir bir tenkit. V. Gültekin, 
Mark Tvain. R. A. Ahmet Haşım 
üzerinde bir görü. !.mail Hakkı, 
ölüler (dram). 

* 
Resimli Perşembe 

Pe..,embenin 32 inci aayııı renkli 
Ye 16 aahifahk olarak çıktı. 

Bu aayıda Halide Nüırel Zorlutu
nanın Batıdan Doğuya isimli ae· 
yabat notları Selami izzet Kaya • 
canm ıevda bir kumardır, isminde
ki hikayesi Ziya Şakirin m~k.tül 
kadınlar tefrikaıı, Suat Dervı!ı~ 
edebi romanı, Ahmet Hamdının 
Süleyman altın madeni Hauptma -
nın idamı. mizah ve sinema aayfa • 
lan fıkralar resimli dünya haberle
ri ve aaice Yardır. 

* 
HOLIVUT 

Holivut'un 203 üncü numaralı sayısı gQ. 
zel resimler ve birçok sinema haberleri 
ile çılmıqtır. 

Bir kaza neticesi öldürülen 
arkadaş 

İzmir, (Hususi muhabirimizden)' 
- Cumaova nahiyesinin Görece kö
yünde bir kişinin ölümü ile neticele
nen bir vak'a olmuştur. Eşrefpaşada 
oturan ve borsada çalışan Mehmet 
oğlu Halil, bir av tüfengi ile oynar· 
ken, çifte birdenbire ateş almış ve 
biraz ötede yüzünü yıkamakta olan 
arkadaşı Nurinin ensesine isabet ede
rek, ölümüne sebebiyet vermiştir. 

Cümhuriyet müddeiumumiliği vak
aya el koymuştur. 

Halk dershaneleri açılıyor 
Sıvas, (Hususi muhabirimizden)' 

- Halka. okuyup yazma öğretmek, 
ve haftanın muayyen günlerinde ay
rı, ayrı okullarda serbest mevzular 
üzerinde konferanslar vermek için 
Halkevi halk dershaneleri kolunun 
faaliyeti bu hafta içinde baıhyacak
tır. lkiociteşrinin dördünden itibaren 
fransızca okuma yazma dersleri ve 
konferanslar verilecektir. 

Biriktirme yanıı 
Balıkesir,(Hususi muhabirimiz .~i~~ 

diriyor) - Arsıulusal arttırma gunu 
dolayısile dün 6 Eylül Okulu öğren
cilerinden 25 kişi Tarım ve lş Ban
kalarına 135 lira 95 kuruş yatırmıt-
lardır. • 
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Diinya Gazetelerine Göre Hidiseler 
Hakiki 

Daha 
italya -
Henüz 

Habeş Harbi 
Başlamadı 

Kondilis genel 
Siyasasını anlat.yor 

"Le JournaPt İn Atina muhabiri 
yaz:ıyor: 

Kolları Arasında Saatlerce 
Soğumuş Bir 

General Kondilis beni kabul ederek 
bugünkü durum hakkındaki fikrini 
söyledi: 

Ceset Tutan Güzel Dansöz 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Geride 300 Bin Kişilik Bir Ordu Var. Yeni 
Hareket te Acaba Süel Bir Gezinti mi Olacak? 

''Le Matin" in Eritre huausi mu
habiri yaz:ıyor: 

Birinci İtalyan kolordusunun hafif 
kısımlarının Makallcyc girmesi ve 
İtalyanların bu ileri hare keti birinci 
kolordunun 3 tcşrinicveldcnbcri yap
tığı gibi ve düşmanın bütün munta
zam kuvvetlerinin tamamen boşaltıl
mış oldı:ğu bir sahada silah belde 
olduğu halde basit ve sücl bir gezinti 
mi olacaktır? Bu pek muhtemeldir. 
ÇünkU Ras GUksa askerlerile ltal
yanlara teslim olduğu zaman müza
heret ve nüfuzu sayesinde, hiçbir tü
fenk atmadan Makall.eye gidebilece
ğini söylemişti. Diğer küçük şefler 
de ayni şeyi söylemişlerdi. 
Eğer fırkaların uf radıklan iaşe 

güçlükleri bilinmemiş olsaydı, gene
ral Santininin karargahını cenuba 
nakletmekte neden bu kadar geci
kildiğinin sebebini araştırmak doğru 
olurdu. Burada Eritre hududundan 
Adigrata kadar istihkam kıtaatımn 

ve sivil amelenin yol ne demek oldu
ğu bilinmiyen bir memlekette vücu
da getirdiği yollar, kahramanca bir 
~ <ılışmanın mahsulüdür. Eritr•d• )'Qkalanan Habeı ••irleri HvkeJilirlerken 

Sizi ister Adigrata, ister Aduaya 
götürsün, az zaman zarfında kan- etmiştir. de alev neşretme tertibatı vardır. 
burlaşan ve kolaylıkla toz toprak ha- Fakat Habe~ QTdusu kumandanları Bunlar 30 metro genişliğinde bir a
line ge!en bir arazide alelacele ya- da İtalyaya karşı tutulacak hattı ha- teş perdesini elli metro uzaktan ay
pılmış olan bu yollarda, az zaman rcket hakkında tamamen anlaşmış dınlatmaktadır. 
zarfında tehlikeli çukurlar hasıl ol - değillerdir. Bunlardan bir kısmı dö- İmparator askerlerini Makalleyc 
muştur. Bu yollar vasat tonda kam- ğüşmcği, bir kısmı da müzakereye doğru bırakacak mı? Gönderecek mi? 
yonlarm çabuk yıpranmasını mucip giri~meği istiyor. Bunlar arasında Yahut vakit kazanmak için onları 
oimaktadır. Tcşrinievelde Masua'ya Ras Seyum vardır. Bu kumandan mevzilerinde bırakacak mıdır? Eğer 
900 kamyon gönderilmişti ve gele- yaptığı propaganda seyahatinde mu- birinci Haile Selasiye büyük bir ku
cck ay zarfında daha 1200 kamyon vaffak olsaydı, Adua üz.erine muka- mandan değilse, her halde kurnaz 
bekleniyor. Bunda Suriyeden satma· bil bir taarruzda bulunacaktı. Kıy- bir adamdır, memleketini pek güzel 
Jınmış olan birçok katır ve deve de metli bir asker olan Ras Kasa habeş tanır. 
dahil değildir. vcliahtı ve az çok mühim sayılan Maııuadan kalkarak Makalleyc ge-

Yolların kenarı, yan yatmış veya habeş büyük adamları bu meyanda- Jccek kamyonlar ile yapılacak nakli
kırılmış kamyonlarla doludur. Bu dır. Hatta imparator da bir harp yatın, levazım, benzin para nokta
yolları uılah etmek. taş döşemek, meclisine başkanlık etmek için husu- ıından İtalyanlara kaça mal olacağı
aafalt dökmek için daha birçok haf- si bir tayyaresiyle Dessi'ye gelecekti. nı pek güzel bilir. 
talar lazımdır. Ve bu da mutlaka ya- Memleketin bir milyondan fazla ''imparator Kızıldenizden Tigre'ye 
pılmaııı lazım olan bir iştir. Çünkü asker çıkarabileceğine göre büyük getirilen bir ekmeğin ve bir otobüııUn 
gelecek yağmur mevsiminde yagacak habeş ordusu mUhim surette takviye kaça mal olduğunu pek iyi takdir e
yağmurlar, muvakkaten ıyapılmış .:o - edilebilecektir. Buna da istihkar ile d 
lan işi mahvedecek ve orduyu nor- bakmamak lazımdır. er. 

İmparator ordusunu yağmur mev-
mal vasıtalarından mahrum bıraka- Filhakika bugünkü Tigre cephcsin 
caktır. • de Habecliler ir.in İtalyan hatlarını simine kadar muhafaza ctmeğe mu-

ıı ıı vaffak olursa bu da bir nevi zafer 
İtalyan kıtaatmın Makallcde yer- yarmak teşebbüsü neticesiz kalmağa 

sayılacaktır. 
leşmesi, yolu üzerinde hiçbir düşma- mahkumdur. Fakat meçzileri tabii 
na rasgclmiyen ve Afrikada yiyeceği surette kuvvetlidir. Bunlar Avrupa Fakat İtalyan tayyareleri ne yapı-
az bir ordu kumanda eden generalin usulü talim ve terbiye görmüş olan yor? 
girişeceği çok cüretkarane hareket- zabitler tarafından ıslah edilmiştir. Eritredeki büyük tayyare karar
lerdcn biridir. Muhariplerin kıymeti o derecededir gahlarının 400 kilomctro ötesinde 

Biribirini tutmryan haberlerden el- ki, İtalyan ordusunun bütün vesaiti- 300 bin düşman toplanıyor. İtalyan 
de edilen neticeye göre düşman Aşan ni ortaya koymadan Habeşlerle kat· tayyareleri bu düşmanı neden taciz 
gi gölü ile Deui arasında 300 bin i bir muharebeye girişmesi kabil de- etmiyorlar? ' 

' - 1 Mart isyanından sonra milletin 
büyük bir ekseriyeti Krallık .nefki'\rc 
sine doğru teveccüh etmişti. Fakat 
Çaldarisin mütereddit hattı hareketi 
ve aslen krallığın iadesini istememesi 
milletin krallığa karşı be&ledif!i duy
guları açıkça izhar etmesine mani O• 

luyordu. Bugünkü hükOmetin iktidar 
mevkiine gelmesi millete duygularım 
açıkça ifade etmek fırsatını vermi§tir. 
Cümhuriyctçilerin beyannameleri mil 
let üzerinde bir tesir yapmayacaktır. 
Mart isyanı Cümhuriyetçilcrin zifmı 
meydana koymuştur. Yunan milleti 
vakit ve zamana uyan bir millettir. 
Cümhuriyetçilerin teokil ettiği bir e
kalliyetten maada halkın mütcbakisi 
bizimle beraberdir. Programımu, ic
ra kuvvetinin kuvvetlendirilmesi ve 
teşrii kuvvet içinde lUzumııuz müna
kaşaların tahdidini parlamen .. onun 
altı ayda bir toplanmasını istihdaf et
mektedir. lkinci derecede olan mese
leleri il mccliıılcrinc bırakmak ıureti
le hükOmetin vazifesini hafifletmek is 
tiyoruz. Basın scrbcatliği kaldırmll
dan fikir münakaşalarını tahdit etmek 
istiyoruz. Memlekette birçok istihsal 

K ONDILIS 

işlerine girişmek surctile işçilerin ha
lini iyilcıtirccek sosyal bir siyasa gü
deceğiz. Sermaye himaye edilecektir. 
Fakat makul bir had dahilinde, hüku
metin sosyal siyasetine iştirake davet 
edilecektir. Müdafaa kuvvetlerimizi, 
ihtiyaçlarımızı ve finansal iktidarımı
zı biribirlcrile telif ederek, yeniden 
tanzim edeceğiz. 

Kondilise Hitler ve Mussolini hak
kında ne düşündüğünü S·Jrdum: 

- Onlar, kuvvetli vatanperverlik 
duygusuna malik birer yaratıcıdırlar. 
Başardıkları işler pek büyüktür. dedi. 

Yukarıda kokain aatan Villam 

"Paria - Soir', elan: 
Adı Enzo Pcdrazzo, ve Milanıı iyi 

bir ailenin cvladırdır. Parise ~elmiş, 
bir müddet gezip eğlendikten ve ce
bindeki parayı bitirdikten sonra, !tal 
yada bazı devletlerin gönderdiği para 
ile geçinmcğe başlamı~tır. Enz:> Ped
razzo kokain müptelasıdır. Beraber 
yaıadığı Annie adında bir Alman dan 
sözünü de kokaine alııtırmak istemiş 
ise de genç kız bunu reddetmiştir. 
Annie yirmi yagında güzel bir kızdır. 
Bundan birkaç gün evvel Enzo Ped
razzo, ııcvgilisini Montmatre'c götU -
rür ve orada ona: 

- Mademki kokain çekmek isten1i 
yorsun, ııana eroin atayım. Eminim ki 
eroin ııende iyi bir tesir yapacaktır. 

Aldıkları eroini bir iki gün kullan
mııtar ve Enzo bu defa hem 'ıtokain, 
hem de eroini birden aatın almıştır. 
c .... 5tı~ı.. • ..... --. 8 u-:.:l --ı.,............ ı.:. -
liktc geçirmişlerdir. Kadm zabıtada 
verdiği ifadede diyor ki: 

- Hiç farkına varmadan 36 saat 
geçmişti. Yanyana yatıyorduk. O 
söylüyor, ben söylüyordum. Bir bc:.his 
ten diğerine atlıyorduk ... 

Sevgililer ancak cumartesi günü öğ 
leden sonra uykuya dalmışlardır. An
nie akşam üzeri uyandığı zaman, 
kollan arasındaki sevgilisinin so~u
muş bir ceset haline geldiğ'ini görmüt 
tür. Enzo'nun bütün azası dimdik ol· 
muştu. Enzo birkaç saat evvel ölmü~
tü. 

kişilık bir ordu toplamıştır. Bu or- ğildir. Böyle bir toplanmada . bu tayyare
du, mükemmel bir surette silahlandı- İmparatoru ilk hattı olan Makalle- lerin bombslan mezarlar vücuda gc· 
rılmış ve temin edildiğine göre, ka- de ağır İtalyan tankları için geçil- tirebilidi. Tayyarelerin uğradığı 
çak surette memlekete sokulmuş me&i müşkül 150 kilometroluk bir müşkülatı an1ıyabilmck için, Habeş 
gazli obüsler ve tayyarelere varınca- aaha vardır. Fakat bu ıahat ağırlık· ordularının dü~mana hedef tt§kil §eflerin verjiği haberler sayesinde öğ ı kilometr:.ı bile ·lrğildir . 
ya kadar birtakım modern teçhizata ları daha az olan Habeşliler için, ge- etmekten sakındıklarını bilmsk la- ıt>niliyor. lşte mükemmel surette teçhiz cdil
maliktir. t i çilmesi daha kolaydır. zımdır. Biitih harcketier gece yapı- Bundan la:ı:ta burac1al; İtalyan miş bir ordu ile gayri muntaazm bir 

Bu hal, İtalyanları dün Asmara İtalyanlar, her tarafa sokulabilen lıyor. Gün:lU•.Uıı ormanlara gizlenen tayyareleri, mükemmel olın;ıkta bera- başıbozuk ordusunun bugünkü hali. 
ile Masua arasında rasgeldiğimiz bir küçük tankları ileriye sürmek sure- muharipl'!t' görünmtiyorhır. ber binni,;be l"f kidirler ve bunlardar. Bunlardan biri muzaffer diğeri de 
tayyare topçu alayını celbe ve asker- tiyle, bazı noktalarda muvaffakıyetli Hatta vazıy<.tleri keşıf tayyareleri hicbiri meselS Comte Chrr(lnun bin· düşmanla karşılaşmadığı halde mağ
le ameleyi kimya harbine karşı mu- bir hücuma teşebbüs edebilirlerdi. Bu vasıtasiyl1: dı öğrenilemiyor, Arası- digi ve istik~af için bizirn de bindi- llıp sayılıyor. Hakiki ltalyan • Habe§ 

aıaiıda Pedrano ve Anni• 

Genç kız telaşla giderek za~ 
vak'ayı haber vermiş ve kcndıl IJ 
kokain ve eroin satan şahsın adııll • 
vermiştir. Bu, Villain adında bir ::.. 
dındı. Bu kadının evinde yapılaıt fi 
tırmaalarda Bicarbonate de sou~ 
Laktoz'dan başka birş:y bulı.ı~ 
mıştır. Her ikisi de tevkif edil~ 
ve Enzonun cesedi de, otı>psi ~ 
mak üzere Tıbbı Adliye göndenP
tir. ~ 

~ ......._..___ ;.-

Arnavutlukta 
Is la hat 

,, ... ı 
"Journal Dea Debat• ,,_-

Gençlerden ve ekaeriai nı~ 
lardan mürekkep olan Fraf•~.~ 
binesi. bi(haaaa memleket ıtllr 
barııı teaıae çalııacaktır. ~ 

Eski devlet şurası ba§kanı ~ 
nan Fraferi, Arnavutluk ka l;I 
medenisini hazırlıyan heye:,;. 
baıkanlık etmişti. Kabine Artıll""~ 
luiun yeni idari te§kilatını Y~ 
için laz:ımgelen tedbirleri a~ "i/lt!.. 
Memurların intihabına daır fİ' 
kanunlar yeniden yapılacakttf• fi 
yasal fartları haiz olan kad'';J,ti' 
erkekler hükumete iıtirak 
lec•ktir. _,,,ı_ 

Fraıeri'ye Arnavutluğun ~ 
orta elçiai Fuat Aalani d• ~ ,_,JI 
etmektedir. Fuat Aslan; dıf tf 
kanıdır. ,1( 

Yeni kabinenin faaliyeti,, A~ 
vutluk çevrenlerindc takdıl, 
mekte ve Arnavutluk genÇ (Jlltl• 
muhabbetine mazha~ olmalıt J 
.......-.-......-.--- u 

hafaza için tedbirler almağa mcbur küçük tankların son gönderilenlerin- ra İtalyanlar.:ı iltica eden bazı küçük t,imiz tav:nt!"lerin siirat\ saCıtt~ 200 harbi henüz başlamamıştır. 
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~-~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~~i~ 

laştı. Genç kadının tekrar tr~ 
tihak etmek ' üzere olduğu a t 
yordu. Conolly'ye dedi ki : . ">'ı'-...1 
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adeta arzı hizmet ediyordu. Kestiği 
kafaları öteye beriye gönderip teşhir 
etmek arzusunun da nereden geldi· 
ğini şimdi anJadım. Bu kafası kesi
lenler arasında bir tanesi, karısı ve 
~ocukları hayat sigortasından paıa 
alsınlar diye, kafasının mahzende 
kalmasını istememiş. 

- Şaşılacak şey 1 
- Sonra bu adam akla gelmedik 

hilelere müracaat ediyordu. Bildiği
niz gibi mektuplar bir mutavassıta, 
yahut ihtiyar kadına gönderiliyodu. 
İkınci mutavassıt bunları başka zarf
ların içine koyuyor ve görünüşte 
tekrar Londraya gönderiyordu. Hal
buki bu mektupların karanlık bir ye
re konulmuş bir posta kutusuna atıl
dıklarını anladım. LongvaJ yeni mek
tuplar geleceği zaman, bu adama 
bembeyaz zarflar gönderiyor ve 
mektuplan ayn ayrı bunların içine 
koyarak, kenarını da pulhyarak, ta
rif ettiği saatte posta kutusuna gir
dikten yarım saat sonra kendiliğin
den bir adres peyda oluyordu. 

_ Hususf bir mürekkep kullam
yordu demek? 

_ Evet, şu görUnmez mürekekplc-
rin birçok çeşitleri vardır ya, onl:.ıt
dan biri ... Yeni peyda olan adres de 
doğrudan doğruya kendi adresi idi. 
Neyse, şu mumları söndürelim de çı
kalım. 

Oç ınumu söndürdüleıı Brixan bir 
kere cfaha etrafına bakındı. 

- Galiba herifin cesedini burada 
bıraksak, daha iyi olacak. 

- Bana da öyle geliyor, 

-42-

FlLME DEVAM 

Dover House'un sırrı meydana çık
tıktanberi, üç ay geçmişti. Gregory 
bu müddet içinde tamamen iyilet
mig, hatta makumiyetinden bir ayını 
dahi hapishanede geçirmişti. 

Giyotin, Taymis kenarındaki kara 
müzeye ıönderildi. Genç polisler bu 
müzeye gıderek, canilerin, hırsızla
rın hangi vasıtalara müracaat ettik
lerini görürler, tctebbü ederler, öi
renirler. 

Bütün bu feci hikaye, sanki üze
rinden bin ıene gcçmig gibi artık u
nutulmuştu. Kimse "Boğazkesen,, 
den ~ahsetmiyordu. 

Brıxan bir gün Knebworthun 
stüdyosuna uğradı. İhtıyar direktör, 
filmin sahnesinde genç kıza nasıl i
lanı aşk edeceğini Conolly'ye tarif et
mekle meşguldü. 

Uzaktaki bir köıedc Stella Me
donza, son derece şık giyinmiş, ağ
zında bir sigara, stüdyo direktörü
nün tariflerini dikkatle dinliyordu. 

Conolly kızdı: 
- Canım, bir kızı kolumda na11l 

tutacağımı ıizden öğrenecek değilim 
ya ı Bu yaşıma geldim de, hep uyu
dum mu zannediyonunuz? Mister 
Knebworth, merak etmeyiniz, ben ka 
dınları sizin kadar tanırım. 

Knebwortdt da kızdı: 
- Ben size herhangi bir km ko

lunuzda nasıl tutacağınızı söylemi
yorum. Ben filmdeki sahneden hah. 
scdiyorum. Bu sahnede ilam aşk et· 
mek için bir tek şekil vardır. Onu 

tarif ediyorum. Kolunuzu bir kere 
kızın beline dolarsınız, başınızı kal~ 
dınrsınız. Şöyle döner ve başınızı 
eğersiniz. Biraz gülümseyiniz. Hay
di, şimdi başınızı yavaş yavaş eğer
ken, tatlı bir bakışla kızın gözlerine 
bakacaksınız. Tıpkı kızı seviyormuş
sunuz, o da sizi seviyormuş gibi o
lacak bu iş .. 

Knebvorth ~enç kıza döndü: 
- Böyle bır farziyede bulundu

ğum için affedersiniz Adelc. 
Tekrar tarifine devam etti: 

- Haydi bakalım, §Öyle tatlı bir 
bakışla bakınız. Tatlı diyorum, öyle 
manasız bakış değil 1 Hah, şimdi iyi 
oldu. Bir kere daha Öyle bakınız. İş
te ben böyfe bakış istiyorum. 

Büyük Kreisler lambaları yakıl-
dı. İlanı aşk sahnesi bir kere daha 
çevrildi. Sahne bitince, ihtiyar di· 
rektör jön prömyeye: 

- Conolly, dedi, nihayet tarifime 
uygun bir iş yaptınız. Bugünlük bu 
kadar.. İsterseniz gidebilirsiniz ... 

İJ bitince ,enç kız Brixan'a doğru 
koştu ve bir kuş hafifliği ile delikan
lının yanındaki masaya oturdu. 

- Sahi, Knebvorth'un hakkı vart 
dedi, Conolly ilanı aşk etmesini bil
miyor. 

- Sevilen adamdan başka, kim 
ilAnı &fk etmesini bilir ki.. 

- Fakat o da güya sevildiğini 
farzedecekti. Ne tuhaftır, İngiliz si
nemaıının en iy aşıkları, hep böyle 
sahte aşıklar.. . 

Genç kız bir dakika sustuktan 
ıonra mevzuu değiştirdi: 

- Siz neden hala buralardasınız? 
Ben artık bu civardaki vazifenizin 
bittiğini zannediyorum. 

Brixaii: 
- Hayır, bitmedi. Dedi, daha bir 

kişiyi tevkif etmek lazımgeliyor. 
- Daha mı? Şu zavallı Gregory-

yi de tevkif ettikten sonra artık kim
ıeler kalmadı zannediyordum. 

- Evet, ıu zava~h Grcgory yine 
kendisini bahtiyar addetsin. Altı ay 
ağır hapisle yakayı ucuz kurtardı . 
Çünkü mahkeme Gregory'yi, hizmet
çisini öldürdüğü için değil, ölümünü 
sakladığı için suçlu tuttu ve bu auç· 
tan altı ay hapis kararı verdi. 

- Şimdi kimi tevkif etmek isti
yorsunuz? 

- Bir kız daha var ama, tevkifi 
lazımgelip gelmediğini henüz iyi bil
miyorum. 

- Bir kız mı? Ne yapmış bu krz? 
- Efendim, birçok ııuçları var. 

İthamname daha tamamlanmadı. 
Suçlarından bazılarım söyliyebili
rim. Bir gencin kalbini ve zihnini 
işgal etmek, hissini belli etmediği i
çin bu genci daima azap ve ıstırap 
içinde bulundurmak .. 

Adete güldü: 
- Bu genç siz olmıyasınız. Eğer 

siz iseniz, kızın her halde suçu yok
tur. Çünkü o şu dakika kendi sana
tı ile nişanlanmış bulunuyor. En iyi 
bir dostunu da büyük bir hataya 
diltmckten menetmek arzusundadır. 
Brixant sizin önünüzde açık bir is
tikbal var. Benimle evlenmekte size 
hiçbir fayda gelmez. 

- Ne malfım 1 Ad~te ben sizi da
ha ilk görü~te sevdim. Anlamadınız 
mı? 

- Elbette 1 Bir genç kız sevilir
se, öyle sevilir. Yoksa karar vermek 
için üç gün düşünecek olduktan ı;on
ra ona sevmek denilir mi hiç?. Bu 
noktadan bakılırsa, ben de sizi hiç 
sevmiyorum demek.. Çünkü sizi ilk 
gördüğüm zaman, öyle canımı sıktı-

nız ki.. İkinci defasında adeta kız
dım. Ondan sonra da artık hiç taham 
mül edemez bir hale gelmiştiniz. 
Durunuz da şu makiyajlanmı temiz
liyeyim. 

Masadan atladı, locaııına koştu. 
Brixan da Knebvorth'un yanına 

gitti. 
İhtiyar direktör pek memnun gö

rünüyordu: 
- Adele'i sorma 1 dedi, mükem

mek ilerliyor. Amcrikadan bir an
gajman teklif ettiler • Hollivuddan 
değil ama, Nevyork stüdyolarından 
biri .. Ben de kendisine iyice tecrübe 
sahibi olmadan teklifi kabul etmeme
ıini tavııiye ettim. Hoş, onun da be
nim tavsiyeme ihtiyacı yok ya 1 

Bu kızın ben sinemada kalacağını 
pek zannetmiyorum. 

- Nereden böyle bir tahminde 
bulunuyorsunuz? 

- Evlenecek. Çünkü ortada ali
mctler gözüküyor. Ben aize her za
man söylerdim ki, bu kızda bir ıey
ler var. Her halde evlenecek, sine
mayı bırakacak. 

- Kiminle evlenecek dersiniz? 
- Herhalde Conolhly ile değil. 
Kulağı 'PCk ince olan jön prömiye 

bu sözleri uzaktan ititmişti. Bir kah
kaha savurdu : 

- Ben mi evleneceğim? dedi, al
lah beni belki her ıey için yaratmıt
tır ama, her halde evlenmek için de
ğil.. İzdivaç aan'atkirı öldürür ya
hu 1 Bir kadın, inııanın boynuna do
lanmıı ağır bir zincir gibidir. Artık 
ondan sonra san'atkar boynunu kur
tarır da ıahaiyetini belli edebilirse 
etsin 1 Adele için bir §ey söylemiyo
rum ama, kendime gelince ben böy
leyim. 

Stella Mcdonza da yanlarına yak-

- Haydi canım, sen mı 0 dJI' ır 
Hakikaten sen kendini o ka ... ...
bilmiyormuşsun. • • bP.'d 

- Ben kendimi gayet ı~.1 ~ ~ 
madam. Hayatımda bütiin ote ~ 
prömyelerden fazla ne kada~ac ?: 
kızlara ilanı aşk ettim. fa ırı. ır 
Adete gibisine de raslaın~d~ıı• t' 
zamanda, hele sinemada bır ..JJf 
dar saf olur mu? ıc•~ 

O aralık Adcl stüdyonun lı 1:J 
dan göründü. Herkese bayır ff"; 
ler diledikten sonra çıkU, ld' 
da arka~rndan.. Detektif '1° ~ 
yordu kı: . J,ı:ı~ 

- Siz son derce saf bır ,.pr 
nız. Conolly öyle söylUyor·ıı:ı:• 
hiçbir şey anlamıyormuşsun ~ 

- Olabilir ya.. --~ 
Öteberi konuşa konuş~ : -~ 

zm evine yaklaştılar. B~U'8der .. 
stüdyo direktörünü takht e .JI 

di ki: ıı ~ 
- Bir kıza ilanı aşk et:e ~ti' 

bir tek şekil varmış. Erke ~ı .,.-l 
kızın beline dolıyacak, bat~8"" _.-_ 
racak, şöyle dönerek başın_J erelrt.1 
vaı indirccckmit. GülümsıY a' 
lı tatlı bir bakışla kızın g ~ 
bakacakmıı. ff!;t 

Bunu söylerken de tarife ııt .~ 
olııun diye, kolunu genç ıcıt .,J 
ne doladı. Sokağın karanlı1' il• ' 
mında iki bat ve iki dudak 
olarak birleşti. . .,,J!J. 

Adele mırıldanır gibi dcd~ P'~ 
- Canım, aşkta şöyle "e .~ 

yapmacık rol olur mu? 1n5 

mi sever, işte o kadar .. 
B l TT 1 



8 - 11 - 935 ======================TAN- g 

So:Iı Her Alanda Önemi Büyük Türk - Sovyet 

Dakika Dostluk Muahedesinin Daha 10 Sene 
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Gün~""R;:d~Jt~H~b~.s=~=-S{;; Telgraf~ar . 
Meselesi Uyuşulamadı csa,tarafıbirincideJ Sovyetler ihtilalin 18 ıncı 

[Baş tarafı 1 incide] 
)a arzedilen buğday mikdarı eşine 
~nelerdenberi ilk defa rastlanan ka
b rık bir yekuna varmış, 1032 t~.nu 
Ulrnuştur. Fiyatların daha fazla yuk

:eı~ceği ümidi ile stok yapan bir kısım 
ecunenlerin de ayni şekilde hareket 

::eleri, Zıraat Bankasının fazla mü 
fi alesine lüzum bırakmaya~ ~uğ~~y 
.?atlarını 20 para birden duşurmuş

tur,. Bir kısım ilgililer, lüzumsuz ve 
~~rsız piyasa yükselişlerini önleme~ 
~n alınacak tedbirlerin icabında bug 
• Ya narh konulması şeklinde olaca
~~· ummaktadırlar. Fakat, görüştü
g~Uz salahiyettar makamlar, iherhan 
~ bir narh vaziyetinin mevzuu bahso 
rnıyacağını söylemişlerdir. B~nk~ -

llın, buğday piyasasını büyük hır dık
'ktıe takip etmesi, her çeşit spekü.la.s 
}'on teşebbüslerini önliyeceği gıbı, 
!tarh konulmasına da lüzum bırakmı
l'~ca.~ttr. Buğday fiyatlarındaki .dil. -i lduk, henüz .u,na tesir. etm~ıştır. 
~kat, genel pıyasanın bırdenbıre de

~§rnesi ve yükselmesi beklenen fiyat
ı· rın İnme temayillü göstermesi. un 
ıyatlarınnı da düşmesini icap ettıre

tektir, 

Ekmek buhranı hôla mrüyor 
lı biğer taraftan, şehirdeki . ek~~k 
ırı~~r~.nı dün de hissedilir şekılde sur-
uştur. Çemberlitaş civarında otu

~anıar, ekmeksizlikten şikayet ederek 
~~ durumun önüne geçmesi fçin bele
ı.;Yeye müracaatta bulunmuşlardır. 
l arhın arttırılmasına rağıuen fırıncı
} ar!n az ekmek çıkarmakta ısrar etme 
brı tnanasız görülmetkedir. llgililer, 
lcı~ Yaziyeti, fırıncıların ekmek fi~t -
te ı?r ye?iden arttıracak~an şe~ıld.~ 
tıafsır etrnışlerdir. Halb~t..ı, bugunku 
fi r~: ~.ırıncrlara kar temin etmeğe ka 
g kgorulrnektedir. Belediye, fırınları 
ı 1 bir kontrole tabi tutarak az ek

ltıek çıkarma işini esaslı şekilde önle
llıcğe karar vermiştir. 
I\' biğcr taraftan, fınncılar cemiyeti-
ın ileri gelenleri dün Belediye Eko
~i direktörü ,As.ım Süreyyanın ;ya
dend~ ~oplannuııar ve gunun başlıca 
t.,r~ını teşkil eden ekmek durumunu 
rıı0~§nıüşlerdir. Bu arada ikinci ek
trı~ çıkarma meselesine temas edil
li '~tir. Ekmek derdi, bugün Şehir mec 
0;

1
nde de görüşülecek, şarbay genel 

arak durumu izah edecektir. 

Anadolu şehirlerin-
l . ~ 'ele ikinci ekmek 

-ch~ıncı nevi ekmek birçok Anadolu 
bet ırlerinde çıkarılmakta ve cok rağ
iJc· ~ulmaktadır. lddia edildiği gibi, 
~~nc.ı nevi ekmek çeşnisi gıdasız ve 
btf'. sıhhi değildir. Mesela Konya 
11.:ıaedıyesi üç nevi ekmek çıkartmak
'tıe,,~r. liaJk ekmeği ismi verilen bir 
'ttıek ekmek 8 kuruşa, üçüncü nevi ek
te 1 

11,30 kuruşa, ikinci nevi ekmek 
•u 2,30 kuruşa satılmaktadır. Sam
lch· "e ~ha birçok kalabalık Anadolu 
Sılt ırlerınde iki, hatta i!~ n~vi ekmek 
c1~rtılrnaktadır. Taşra belediyeleri, 
~iıı r~~klarr bu iki, üç, nevi ekmek 
~çeşniler bulmuşlardır. 

[Baş tarafı 1 incide] 
madan aldıkları haberlere göre, Mus
solini ile lngiliz büyük elçisi arasın
daki salı günkü konuşmalardan son
ra durumda bir salah başgöstermiştir. 

Reuttr Ajansmın verdiği bir ha -
her, nikbinlikte bi.raz daha ileri git. 
melde ve 1 tal yan siyasa) çevenlerince, 
Habet itine bir hal sureti bulunursa 
bunun için Habeı İmparatorunun fik
rinin de sorulması icap ıettiğinin ka
bul edilmekte olduğu ıöyJenmektedir 
ki, bu, iki görüı nrasrnda bir yakınlaı 
ma demektir. Herhalde hissiyat, ya -
kında Akdenizden müteaddit lngiliz 
ha'l> ~emiler.inin oekilmeıinin yakın 
olduğu merkezindedir. 

Sellum'a ağır toplar kondu 
Kahire, 7 (A.A.) - Havas Ajan

sı muhabirinden: Mısır hükl'ımeti, çok 
öne,mli müdafaa tedbirleri almaktadır. 
Sellum civarındaki dağların tepesine 
ağır toplarla, hava topları yerlestiril
mektedir. Asker ve cephane yığılmış 
olan Mersa matruk bölgesi tahkim 
edilmiştir. Batı sınırlarına ulaştıran 
bütün yollar tamir edilmektedir. Ka
hire ile Iskenderiye arasında bir oto
mobil yolu yapılacaktır. 

lngiliz 11emileri manevra yapıyor 
lskendcriye, 7 (A.A.) - Hava kuv 

vetlerinin iştirakiyle manevralar yap
mak üzere, Iskenderiyeden 45 parça 
İngiliz harp gemisi açık denize hare
ket etmiştir. 

Mışır tecimerleri ve 
kapitüla•yonlar 

Kahire, 7 (A.A.) - Tecim çeven
leri, kapitülasyonların Italyaya karşı 
yaprlacak zecri tedbirlerin tatbikına 
ciddi bir mani teşkil ettiğini ileri sür
mektedirler. Kapitülasyonlar tarafın
dan himaye gören yabancı tecimerler, 
satı~larına serbestçe devam edebil -
mektedirler. Ancak örfi idare tecim 
serbestliklerinin önüne geçebilecek -
tir. 

Bir Bakanlar komitesi, bu mesele i
le uğraşmaktadır. 

Trablustan cekilen tümenler 
:Puie, 1 (A.i\...) .: .Fjg:ıro..diyor ki: 
"Bundan 10 gün evvel, Mussolini, 

Trablusdan bir tümen geriye çekece
ğini haber vermişti. Herkes de bu ilk 
uzlaşma ve yumuşama hareketinden 
sevinç duymuştu. Lakin, bu tümen 
acaba geriye mi çağınldı. yoksa Mr
sır hududundan Tunus hududuna mı 
kaldırıldı? Bu hususta izahat almak 
mümkün değildir. Temenni olunur ki, 
son M ussolini - Drummond görüşme
lerinden sonra bu olanda yeni ilerle
meler kaydolunsun ve Trablusdaki 
İtalyan kuvvetleri az çok nomal bir 
hadde ermiş olacağında, Akdeniz du 
rumu ve binnetice Jngiliz - Italyan mü 
nasebatı artık kat'i surette düzelmiş 
olsun ... 

Roma polia direklörü değifti? 
Roma. 7 (A.A.) - Floransa polis 

direktörü Polma, Roma polis direktö
rü Cocehia'nın yerine getirilmiştir. 
Bu değişmenin geçen hafta Romada 
vukubulan İngiliz aleyhtarlığı hiidi -
seleri ile ilgili olduğu söylenmektedir. 

• 

Türk- Sovyet Andlaşması 
'1 
~;9 tarihli protok'olün ve 7 
•ırı.ırt 1931 tarihli deniz anlaşma 
ttıag n 10 sene müddetle uzatıl
~a 1 ?akkında bir protokol im
bcı Cdı~iştir. Bu yeni temdid 
li ages!nın gayri resmi terceme-

§agıdadır: 
• lltj PROTÖKÖL 
~İ>'e lc:rnemıeket münasebetlerini şim
~ilıııirn adar ~u derece muvaffakıyetle 
ıtillıat ~tmış olan büyük dostluk ve 
lllUna hıslerinden mülhem olarak, bu 
'tıııı e Sebetıerin arsıulusal sıyasaları
<ia rtı:sını teşkil eden banş yolların
lıca Ilı afaza ve terakkisine hadim baş 
ielldir·~ahede ve anlaşmalann kuvvet
~°'}>a;. :ınesi arzu siyle hareket eden 
l~ği h .. ~! Sovyet Cümhuriyetleri Bir
lı b.iik~ urn~ti ile '!?rkiye Cümhuriye 
17 ~· . :ınetı. 17 Bınn.cikanun 1925 ve 

ırınc·k-
~.a Cdit .1 anun 1929 tarihlerinde im-
lı Ptot rnış ve 30 llkteşrin 1931 tarih
ltorıuı 0 koUa her ikisi tekrar meriyete 
~la~41 ~lan dostluk ve bitaraflık 
? ~art atı ıle temdit protokolünün ve 
ı"liı Pr 1931 de imza edilmi§ olan de
' l]tjn °~0kolunun bugünden itibaren 
•crıe cı~eşrin 1945 tarihine kadar on 
Sirı., lnUddetle uzatılmasını temin i-

l:> bir taraftan T " k' c··mh . . 1§ ~Clk , ur ıye u urıyetı 
tU ~ anı S. E.. Doktor Tevfik Rüş-
g taı ve di~ S : 

O\'Yet c·· ger taraftan, osyalıst 
tlçisi S :nhuriyetleri Birliği büyük 
'bişlerd: · Leon Karahan'ı tayin etll ır. 

ll Prot k 0 ol tasdik edilec~k ve mu-

[Baştarafı birincide] 

saddak suretleri teati edilir edilmez 
meriyete girecektir. 

Bu protokol, müddetin hitamından 
veya onu takip edecek temdit müd
detlerinin sonundan altı ay evvel akit 
terden biri tarafından ihbarname ile 
feshedileceği bildirilmemiş olursa, iki 
şer senelik .zımni temditlerle uzatıla
caktır. 

Ankarada, 7 Ilkkanun 1935 tarihin 
de iki nüsha olarak tanzim edilmiş-
tir. 
Dr. Tevfik Rütfü Aru Karahan 

Bu münasebetle, Tevfik Rüş
tü Aras ve B. L. Karahan Sov
yetler Birliği Dış Komiseri Lit
vinoff'a aşağıdaki telgrafı çek
mişlerdir: 

Türk • Sovyet doştluk muahede
şinin 10 şene temd idine dair proto
kolun İmzaaını büyük bir memnu -
niyetle si~e bildiriyoruz. Bu muahe
de geçen on Hne zarfında gittikçe 
kuvvetlenmif ve iki memleket mil
letlerinin menfaatleri ve dünya sul
hu davaşı için en kuvvetli bir zı • 
man tefkil etmif olan •amimi müna 
şebetlerimain en esaslı bir veaika
aıdır.,, 

Bu münaşebetle iki memleketi 
biribirine bailıyan münmebetleri 
teaia huauwnda ekşelanşınızın oyna 
dıiı çok müeuir rolü zikretmeden 
geçemeyiz. 

Diier taraftan, bu mesut haberi 
vermekle duyduğumuz; • meserret 
Sovyetler birliğinin milli bayramı 
gününe tuadül. ettiğinden dolayı 

bir muharebe neticesinde önemli bir 
Habeş kuvvetini altebniılerdi~. 

Habeşlerin zayiatı, mühimdır. Ital
yanlardan iki sübay, ile l O. a~~er y~
ralanmış yerli erbaşlardan ıkısı de ol 
müştür. 'ıtalyan uçaktan, ~akall~.'de 
Soa kuvvetlerinin bulundugunu gor -
~üşlerdir. 

Vahıiyane bir muharebe/ 
Adin.baba 7 (A.A.) - Re&mi Ha 

bet çevenleri~n bildirdiğine gör~'. Ma . 
kallenin ıimal ve §İmali !arlcmnde 
vahşiyane bir muharebe cereyan et • 
mektedir. 1 talyanlar, dün akşam şeh
rin 11 mil yakinindcki tepelere ':ar · 
mışlar ve geceleyin Tiıır.:. çe!el~ t~
rafrndan mevzHerinden puıkurtulmuş 
lerdir. 

Bu çeteler, Rıas Seyum ve Ras Kas
sa kuvvetlerine mensuptur. Bu sabah 
şafakla beraber, İtalyanlar ileri hare
ketlerine yeniden başlamışlar, H.a~ş
Jer mukavemet göstermede~. çekı~~ış
elerdir. Resmi çevenlerin soyledıgıne 
göre, Habeşler, gece olur ~lmaz, mu
kabil taarruza geçeceklerdır. 

l talyanlardan ölenler var İ 
Asmara, 7 (A.A.) - D. N. B, A

jansının radyogram ile bildirdi~~".~ ~.ö 
re, Maaklleye doğru ltalya? yu~~yu
şü devam etmel;tedir. Hausıen gune -
yinde bir çarpışma olmuştu~. ~u. çar
pışmada iki yerli küçük z~bıt, ıkı !tal 
yan zabiti ve birçok ye~lı asker ol -
müştür. General Maravıgra kolordu
su, Aksum batısında bulunan Selaka
yı işgal etmiştir. 
Yapılan keşif uçutlannda Makalle

de önemli Habeş kuvvetleri bulun • 
makta olduğu görülmıüştür. 

l talyanlar Mahalle yahin inde 

Adiıtababa, 7 (A.A.) - Havas A
jansı aytarı bildiriyor: Bir bildiriğe gö 
re, Habeş otoriteleri, kuzey ve güney 
cephelerinde Italyanlarr ciddi bir ta
arruz ihtimalini gözönünde tutmakta
dırlar. İtalyan ilerleyişi, h enüz ö -
nemsizdir. Fakat yetkili çevenler, düş 
manın şimdi Makalle yakininde bu -
lunduğunu ve bu şehrin yakında ta -
arruza uğnyacağınr teslim etmektedir 
ler. Ogaden cephesinde hava açılmış 
ve hareketler kolayla\mıştrr. 

Şehrin iıgali bekleniyor 
Roma, 7 (A.A.) - Italyanların bu 

saabh tekrardan taarruza geçtikleri 
haber verilyor. En önceki hedefler, 
Makalle ile Dolo'dur. Lavoro Faşista 
gazetesinin Tigre cephesinde bulunan 
muhabiri, bu defaki ileri hareketin sü
et önemi çok büyük olacağını bildiri
yor. General Santini kolu Kuiha böl 
gesine hakim olan Agula ve Doloya 
ilerlemektedir. General Riççiyo Biro
linin kumandasındaki yerli kolordu en 
dahoeras'dan hareket etmiş ve Makal. 
leye doğru yürümektedir. 

Makalleye hakim tepeler alındi 
J\smara, 7 (A.A.) - Tigre cephesin 

deki Havas muhabiri bildiryor: Ital
yan1ar, saat 1 ı ,30 da Maakl!eye ha
kim olan bütün dağ silsilesini işgal 
etmiş bulunuyorlardı. Yerli kuvvetler 
Massabs, S~ntini kolu Maimagden'e 
doğru yürümeğe başlamışlardır. Bu 
iki nokta Makalle'nin müdafaa siste
mine hakim bulunml!ktadır. Italyan 
otoriteleri Makallenin yarın sabah iş
gal edilsceğini tahmin etmektedirler. 

Habeıler Makalleyi 
tahliye m i ettiler? 

Adigrat, 7 (A.A.) - Stefani Ajan
sı bildiriyor: Italyanlara dehalet eden 
Degiac Uoldegandel, Agame bölgesi 
şeflerini yalnız teslim olmaya değil, 
fakıat ayni zamanda ltalyan kuvvetle
rinin irtibatına yardım etmeğe, ilerle 
yiılerini kolaylaştırmaya davet eden 
Lir bildirik yaymı~tır. Housien'den 
bildirildiğine göre, Italyan uçakları 
Sipe ülkesi sonlarında bulunan Ant
lo köyü ile Ascianghei gölü ve Amba 

' Alagui civarında keşif uçuşları yap -
mışlardır. Bu uçuşlar sırasında uç -
manlar, takriben 5,000 kişilik bir sü
et toplanma ile bir kervan ve geri çe
kilmekte olan birçok asker ile levazım 
yüklü katırlar görmüşlerdir. 

Dün saabh Makalle. çok tenha gö
rünmekte idi. Oğleden ıonra havala
nan uç&klar, Adra Mariam kiliseıi 
meydanında ban! İşareti olarak yere 
yayrlmıt bir beyaz yatak Ç&l'fafı gör
mü,lerdir. Habeı kuvvetleri ıehri tah 
liye ebniılerdir. 
• Bu haberler, dün gece bir keşif ha

reketi yapmakta olup Makalleye ka
dar sokuldukları söylenen tlalyan ka
rakolları tarafından teyit edilmiştir. 
Şehir halkı. beyaz bayraklarla Ital-

bir kat daha artmıştır. Bu müna
aebetle de ekselcinaınıza ve Sovyet 
hükümeti ile Sovyet milletlerine en 
hararetli temennilerim~i aruderiz. 
T evlik Rüıtü Araa L. Karahan 

yanları beklemekte idi. 
lki ltalyan karakolu, ancak yarın 

sabah işgal edileceği söylenen Makal
lenin yanına kadar sokulmuştur. Bu 
şehir, işgal edilince, Italyanloar hafif 
kolların süratli hücumlaTı ile Tigre 
bölgesinin takriben 100 kilometre ö
tede ve güney istikametinde bulunan 
Achianghi gölüne kadar olan kısmını 
da işgal edeceklerdir. 

Gece iıial ediyorlar 
Gündüz tahliye ediyorlar! 

Adisababa, 7 (A.A.) - Reuter A
jansı aytarından: Habeş otoriteleri -
nin iddiasına göre, Habeş kıt'aları ge 
celeyin Makalleyi işgal etmekte, gün
düzün de Italvan hava hiicumlarından 
kurtulmak için boşaltmaktadrrlar. 

Habeıler gece hareket yapıyor 

Asmara, 7 (A.A.) - Habeş kuv -
vetleri, hareketlerini ancak geceleyin 
yanmakta olduklarından. ltalvan u -
cakları, keşif uçuşlarını kuvvetli pro
iektörlerle vapmakta ve böylelikle 
ri;;.,..,...,.nın faaliyetini takip edebilmek
tedirler. 

Yağmurlar devam ediyor 
Asmara, 7 (A.A.) - Stefani A}an. 

sı bildiriyor: Son yağmurlar Italyan 
ilerleyişini gtiçleştirmiştir. Asker, bü 
viik bir faaliyetle çalışan istihkam bö
lüklerine yardım etmek için tüfengi 
b1rakro kazmaya sarılmaktadırlar. Bu 
bir iki günlük kısa duraklama devre
sinde istihkam bölükleri su depoları 
ve telefon tesisatı yapmıştır. 

Makalle etTa(ındala s:;eı hareketler 
devam etmektedir. R1t" Gükıanın kelu 
cok müsait bi .. mevkide yer almış bu· 
lunmaktadır. Times f"87.f'teıinin Adist 
rat muhabirinin öğrendiğine göre, Ma 
kallenin aiinevine çekilmekte olan HA 
~ kuvvetleri. ltalvanlann muhtemel 
bir ilerleyiıini müşküllel'tinnek için 
bütün havvanlan ve hububab gen aJ. 
mağa çalı,maktadırlar. 

"Kontinantal Tele~aph Union" 
muhabirinin öğrendiğine göre, hal ~ 
kın hayvan istirdadına mani olduğu 
Makalle bölgesinde ciddi hadiseler çık 
mıştır. Bu bölgede vukubulan çarpış
malarda ölenler ve yaralananlar ol • 
muştur. Süel durum dün şu şekli gös 
termekte idi : Birinci ulusal ve birinci 
yerli kolorduları Uozoro hattının öte 
sinde bulunmakta idiler. Sağ cenahın 
merkez bölgesinde kuvvetli mevki al
mış olan yerli kolordu, bulunduğu 
noktaların civarında bulunan yüksek
liklerde keşif hareketlerinde bulun -
maktadır. Adua bölgesinde bulunan 
21 Nisan fırkası, Gavinana fırkasının 
ikinci alayı ve ihtiyat kuvvetleri, 'ko
mutanlrkta tasarlanan hareketlerde 
bulunmaktadırlar. Aşa~ doğu vadi -
sinde bulunan Dankalikolu, Makalle
ye doğru yürüyen kuvvetlerin durak
lamasından istifade ederek bunların 
hattına erişmek için ileri harek~ini 
sabuklaştınnaktadır. 

Renn bildirik 
Roma, 7 (A.A.)' - General de Bo

no, İtıalyan kuvvetlerinin bu sabah şa
fak sökerken bugün cephe üzerinde 
yürüyüşlerine devam ettiklerini tel -
grafla bildirmiştir. 

Yerli kolordu Gondi dağı üzerinde 
bir Habeş kıtası ile carpışarak dağıl
mıştır. Iki Italyan sühayı ile 1 O yerli 
asker yaralanmış. iki asker de ölmüş
tür. İkinci kolordu, Aksum batısında 
bulunan Selachava'yı işgal etmiştir. 
Doğu Tigre'sinde birçok kabilelerin 
dehalet ettikleri haber verilmektedir. 
Urakl;ırın biiyük bir faaliyet göster
dikleri Somali cephesintieki süel hare
ketler devam etmektedir. 

i ki l tal\lan ucağı düfiirüldü 
'Adisababa, 7 ( A.A.) - Resmi bir 

bilCliriğe göre, Ve be şebe li vadisin -
de ~uku.?ulan bir harpte iki İtalyan 
ucag-ı. dusürülmüştür. Icindekiler öl
müstür. Bu ucaklardan bir tanesi kin 
<le bombalar bulunduğundan yere de
ğer değmez patlamıştır. 

Nekadar yer İıgal edildi? 
Roma, 7 (A.A.) - Italyanların iş

gal eyledikleri Habeş toprakları 18,
bin 750 mil murabaıdır. Makalle de 
işgal edilince, Habeşistanın ilhak ey
lediği toprakların sekizde birini ele 
geçirmiş olacaklardır. Yüksek Habeş 
şahsiyetlerinden birçoğu General Biro 
!iye teslim olmuşlardır. Bunların ara
sında, birçok askerlerile beraber Gan
yasmaç Seyurn Alulla da vardır. Bun 
lar, İtalyan ordusunda hizmet etmek 
arzusundadırlar. Diğer taraftan Ital
yan atlı kuvvetleri Dankali'nin güney 
kısmında, Aussa bölgesinde ilerleme
ğe başlamışlardır. Aussa bölgesinin 
üzerinde uçan tlalyan uçaklarını yerli 
ler dostça işaretlerle karşılamışlar -
dır. Adigrat - Mausien yolu tamam
lanmış ve böylece cephe gerisile mu
vasala temin ~ilmiıtir; 

Dün 
Yıldönümünü 

Önemle Kutlulad ıla ı 
M k 7 (AA) _ Bugün llkteşrin inkılabının 18 inci yıl-

os ova. . · ' d b" ··k b" 
d.. .. ·· ·· b t"ıyle Moskovada Kızıl meydan a uyu ır onumu munase e . - · · "f 1 ri 
geçit resmi yapılmış ve geçide kıtaat ve sı.lahlı ışçı .mu reze e 
iştirak etmiştir. Stalin Molotof, Kazanovıç, Kalenın,. Andre~f, 
Mikoyan ve siyasal bü;o ile hükumetin. diğ.er azas~ geçı~ r~mm
de hazır bulunmuşlardır. Müd~faa komıse~ı. Voroşılof hı: hı~a.~e
de bulunmuştur. Elçiler heyetı ve :ıtaşemılıterler hususı ~rı?un~ 
lerde mevki almışlardı. Geçit resmınden so~ra, ~?s~ova ışçıle~ı 
müetaddid kollar halinde geçmişler ve partı ve hukumet şeflerı
ni sevinç ve hararetle selamlamışlardır. 

Dün Gece Sovyet Elçi l iğinde 
Büyük Bir Suvare Veri ldi 

Ankara, 7 (A.A.) - Sovyet Rus ulusal bayra~ı olan llkteşrin 
ihtilalinin 18 inci yıldönümü Ankarada büyük törenle kutl~l~~
mış ve bu seneki kutlama töreni her alanda önemi çok buyuk 
Türk - Sovyet Rus dostluk muahedelerinin on sene müddetle uza 
tılmasından dolayı bir kat daha revnak almıştır. Bu gece donan
mış bulunan Sovyet Rus büyük elçiliğinde büyük bir süvare ve
rilmiştir. Bu süvarede Ankaranın'"diplomatik, siyasal ve kültürel 
cevenlerinin bütün üyeleri bulunmuş ve geç vakte kadar Sovyet 
büyük elçisi Karahan'ın nazik misafirseverliği sayesinde çok hoş 
vakit geçirilmiştir. Davetliler arasında kamutay başkam Abdül
halik Renda, Başbakan İsmet İnönü, Dış işleri Bakanı ve bütün 
bakanlar, saylavlar, Dı işleri Bakanlığı ile diğer devlet müesse
selerinin yüksek memurları, elçilikleri üyeleri ve gazeteciler bu
lunımakta idi. 

Japon Ordusu Pekin 
Civarmda Manevra Yapıyor 

Londra, 7 (A.A. )- Times gazetesinin Pekinden haber al
dığına göre Japon..o~dusu, Pek4ı'in cenubundaki demiryolu 
boyunca çok büyük mikyasta manevralar yapmaktadır. 

Çinliler Doğu Smırına Yüz 
Bin Kişi Tahşit Ettiler 

Şanghay, 7 (A.A.) - Japon mahafili, Şanghay, Hangçeu ve 
Nankin mıntakasında yüzbin kişilik Çin kıtaatmın tahşidini izah 
için Çin tarafından gösterilen sebepleri yerinde göımetkedirler. 
Bu sebepler şunlardır: 11-12 tarihinde açılacak olan Kuoming
tang kongresi delegelerinin himayesi ve para ıslahatı üzerine a
sayiş ve nizamın muhafazası. Bu tahşidatın, Şanghay'da yakında 
bir Japon icraatına mani olmak için yapıldığı hakkında şayialar 
dolaşmakta idi. 

Deniz Konferansının Amac 
Cenevre, 7 (A.A.) - lngiliz Dış akanı Samuel Hoare önümüz 

deki deniz konf eransınm hedeflerini ve toplan'tı tarihini Uluslar 
Sosyetesi Genel Sekreterliğine bildirmiştir. Bu koftferanstan 
maksat, sene nihayetinde müddeti bitecek olan iki deniz andlaş
masınm yerine yeni bir andlaşma yapmaktır. Yeni andlaşmada 
deniz silahlarının tahdidi hakkında mümkün olu~a tef em.iata 
varıncaya kadar birçok hususatı ihtiva eden bir anlaşma elde et
meğe çalışılacaktır. 

Müslüman Kabileleri 
Davasına 

Adisababa, 7 (A.A.) - 120 müslüman kabile reisi imparatora 
bir mektup göndererek davasına son nefeslerine kadar hizmet 
edeceklerini vadetmişlerdir. İmparator kendilerine teşekkür et
miş ve müslümanlar için Adisababada bir cami ve bir mezarlık 
yapılmak üzere 50 bin metro murabbaı toprak hediye etmiştir. 

ingilterenin 
Sillhlanması 

Londra, 7 (A.A.) - Deniz Bakan
lığı, 1935 yılı programında mevcut 
Southampton sistemindeki zırhlılar -
dan bir tanesinin makinelerini Iskoç
yalı bir inşaat firmasına yaptırmağa 
karar verdiğini ilan etmiştir. Bu zırh
lılar dokuzar bin tonluk olacak, di -
ğer iki zırhlıyı başka tezgahlar inşa 
edecektir. Bu inşaat , iki buçuk yıl sü 
recek ve her bir ıemi 1,750,000 In
giliz lirasma mal olacaktır. 

Yugoslav kabinesi 
Bclgrad, 7 (A.A.) - Kral Naibinin 

Stoyadinoviç'i kabinenin başında tu
tacağı tahmin edilmektedir. Bununla 
beraber yakında kabinede kısmi bir 
değişiklik yapılması ve bu değiŞikli
ğin hükumete Skopçinadaki iş parti
sinin 40 saylavile çoğunluğunu kuv
vetlendirmeğe imkan vermesi muhte
meldir. 

Kral Yorgi ne 
zaman geliyor 

Atina, 7 (Hususi) - Kralın Lon
dradan gelirken Paris, Roma ve Bel
gradda ikişer gün kalacağı ve bu a • 
yı? ~4 ünd.e_. ~tin~da. bulunacağı res
mı hır teblıg ıle bı!dırilmiştir. 

Atina, 7 (Hususi) - General Kon
dilis krala bir mektup gönderdikleri 
söylenen Cümhuriyet partileri liderle 
rinden bahsederken "eğer bu haber ta 
hakkuk ederse bunları tevkif ettirip 
mahkemeye vereceğim.,, demiştir. 

Kralı getirmek için dün akşam tren 
le yola çıkan heyet üyelerinden Mü
naklat Bakanı Mavromihali cümhuri
yetçilerin yeni rejimi tanımazlarsa şim 
diden sonraki seçimlerde rey vermiye 
ceklerini, Mart isyanı mahkumlarının 
affi hakkında hükumetçe hiç bir ta ., 
uwur b~ töylemiıtir. 



• 

10 ================================================TAN:~=-=========================::===============" 8-11-935 r Betonarme Köprü Eksiltmesi 

~----,011 1 Nafıa Bakanlığından: 
Bulmacamız 

İstanbul Gayri mübadiller Komisyonundan: 

SOLDAN SACA VE YUKARDAN AŞACI 

l - Ahşab 5. Millet 4. 
2 - Meyan 3. Şafak 3. Köpek 2. 
3 - Babanın kızkarde§i 4. Bir nehir 4. 
4 - Eksik 3. 
5 - Beyıir 2. Rabıt edatı 2. Üstünde 

yemek 1cnir 4. 
6 - istikbal 3. Plin 6. 
7 - Nisyan 7. 
8 - San'at 2. İnsan 4. 
9 - Ters 4. Sıjır yavrusu 4. 

10 - Nota 2. Beygir 2. Zaman 2. 
11 - Çift defi! 2. Ahzetmek 5. 
DONKO BULMACAMIZIN HALLI 
l - Kandırmak 8. Ay 2. 
2 - Ar 2. 
3 - Ara 3. Kan 3. 
4 - Dariilbedayi 11. 
S - Album 5. 
6 - Nota 2. Bunak S. 
7 - Keman S. 
8 - Ad 2. Alay 4. 
9 - Ana 3. Ala 3. 

10 - En 2. 
11 - Yeşil S. Ay 2. Ne 2. 

BORSA 

7 lkinciteşrin Perşembe 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Frangı 
20 Liret 
20 Belçika franıı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya :;ilin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
lıveç kuronu 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

Ahı 

617.-
124,-
165,-
170,-
81.-
23.

aı5.-
82.-

92.-
22,-

33,-
23.-
24.-
14.-

22.-
52.-

33,-
31.-
938,-
53.-

232,-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Marlı: 
Zloti 
Penro 
Ley 
Dınar 
Yen 
Çernovets 
Isveç kuronu 

ESHAM 

İt Bankası Mil-
.. " N. 
" ,, H. 
Anadolu % 60 

•. 3 100 
Şirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Tcr1':os 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 

Batq • 

621,-
126,-
168,-
174,-
82.-
24.-

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

940,-
53,50 

234,-

ltapaaq 

12,06 
618.-

0,79,45 
9,79,78 
<4,70,SO 
2,44,-

64,56,20 
116,98 

19,19 10 
4,25,62 
1,97,63 
4.21.-
4 51 .40 

153,77.SS 
34,9fı.33 

2.78.30 
10,98 

3,13,16 

92.
!il,60 
9,70 

25,35 
41,50 
ıs· 

İttihat Deiirmencilik A.T.Ş. 
İttihat Deiirmencililı: A. T. Ş. 
Şark Merkez Eczanesi 

22.SO 
8.25 

14.75 
2.ıs 
8.95 

61,25 
23,-
9.-
9.25 

10,50 
4.-

TAHViLAT 

Rıhtım 
Anadolu I ve lI Kupon Jıceaik 

,. ııı 

10,-
42,60 
43,-
45,30 Anadolu milmcssil 

T..-1'1 
Gündelik Siyasal Gazete 

TELEFON (Yazı leleri ı 24319. 
İdare iıleri: 24310. 

TELGRAF: "TAN" latanbuı 

Bir aylık 
3 
6 .. 
1 yıllık 

ABONE 
Türkiye lçfı:ı Dııan lçlı:ı 

J..ira K. Lira K. 
1 50 
4-
7 so 

14 -

iLAN 

s-
14 -
21-

llinlar için Uincılık Şirketlerine mn. 
racaat edilmdidir. 

Küçük Uinlar dotrudan dotruya 
ıdaremızce aluuıbllır. 

Küçük ilanların 5 uurlıtı bir defalık 
30 kurustur. 5 nurdan fazlası ıçlı:ı sa. 
ur batma S lraruı alınır. Bir defadan 
fazla için vck<lndan %10 lı:urut indirilir , _ _...~,__ ________ .) 

1 - Eksiltmeye konulan İş: Bursa Karacabey yolu- · 
nun 5 7 inci KlM. sinde yapılacak Betonarme köprü ın
şaatıdır. 

İnşaatın keşif bedeli 40000 liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak Şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia İşleri şeraiti umumiyesi, 
D - Tesviyei Türabiye, Şose ve kagir inşaata dair 

fenni şartname. 
E - Betonarme Büyük köprüler hakkında ·fenni 

şartname, 

F - Keşif hülasa cetveli, 
G - Proje. 
!stiyenler bu şartnameleri ve evrakı 200 kuruş bedel 

mukabilinde Nafia Vekaleti Şoseler Reisliğinden alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 25-11-935 tarihinde Pazartesi gunu 
saat 16 da Ankarada Nafia Vekaletinde Şoseler Reisliği 
Dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3 000 lira 

muvakkat teminat vermesi; Bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olması lazımdır. 

1 - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair ve
sika. 

Doıya No. 

631 

2784 

3277 

3459 

13888 

4493 

14572 

14881 

4920 

5793 

6296 

6805 

6813 
6974 

Semti ve mahallesi 

Tarabya 

Büyükdere 

Boğaziçi Çengelköy 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Topkapı Beyazıtağaa 

Yeniköy Ayanikola 

Heybeliada 

Yeni.köy Aya Nikola 

Boıtancı Çet.al çepne 

Kuzguncuk 

BeYoğlu Hüıeyinağa 

Beyoğlu K.ameırhatun 

,, ,, 
Tu.rabya 

Sokağı 

Baltacı 

Orta kuyu 

Suyolu 

Emlak No. 

E. 3-3 Y. 5-7 

E. 19 Mü. Y. 25 

E. 13 Mü. 

Feridiye Cad. E. 87 Y. 103-105 

E. Kilise Y. Mektep E. 5 Y. 7 

Kiremitçi E. 7-9-11 Y. 9 

• 
E. İcadiye ha- E. 8 Mü. Y. 27-2 

mam Y. Kürkxil 

Yağhane 

Çatalçeşme 

E . Hacı Kaymak 

Y. lcadiye hama• 

mı ve Tenekeci 

Çal~ıcı 

Fesli yan 

Irmak 

E. Ziso Y. Mes-

tan oğlu 

mahallen 4 

E . 8 Y. 12 

E. 16 Mü. 

harita 49 

E . 110 

harita 537 

E. 22 Y. 16 

E. ve Y. S 

E. 101 Y. 125 

E. 4-6 Y. 4 

Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
Muhannen J<. 

İçerisinde tatlı suyu bulu

nan kagir mektep ve ahır 

ve bostan maa fundalığın 4510 kapa· 

2/ 4 His. 1ı zarf 

115,50 metre arsa 

313,50 metre arsa 

116 açık artırma 

160 ,, 

180 metre arsa 720 ,, 
116,50 metr.e arsanın 

15/ 120 his. 15 ,, 
Divarla mahdut 362 met-

i re arsa ve kulube 362 " 
Divarla mahdut kuyulu ar-

sa 298 metre 14/ 72 his. 120 ,, 
29 metre arsanın 2258/ 6248 

hissesi 20 ,, 
155 metre arsa 110 ,, 

Kagir hane ve ananın 

1/2 hia. 675 ,. 

Kagir hanenin 1/ 2 
hiş. 310 " ' 
27,50 metre arsa 50 ,, 
35 metre arsa 35 ,, 
Ahşap hanenin 1/4 his, 100 ,, 

2 - İsteklilerin yapmış oldukları işlere ait vesikaları 
ihaleden en az üç gün evvel göstererek Nafia Vekale
tinden alacakları ehliyet vesikası. 

7263 Boıtancı Çatalçeıme Çatalçeşme E. 16 MU. harita 46 155 metre arsa 110 ,, 

6 - Tekli~ mektupları yukarıda üçüncü maddede ya
zıh saatten blr saat evveline kadar Şoseler Reisliği Dai
resine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate ka
c!ar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 20 - 11 - 935 

tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat on dörttedir. Satıt münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3254) 
(6983) 

Devlet Demiryollarından: 
12-11-935 tarihinden itibaren, Ankara - Çankırı 

tenzilli yolcu tarifesi, Çankırı - Filyos kısmında kate
dilecek mesafelere ait ücretler umumi tarife üzerinden 
o/o 50 tenzilatla hesap edilmek suretiyle, Ankara - Fil
yos kısmındaki bütün mesafelere teşmil edilmiştir. Faz-

lstanbul 4 üncü icra memurluğundan: la tafsilat için istasyonlara müracaat edilebilir. (3267) 

E 
(6984) 

mniyet Sandığına ltsanbul 7 inci icra Memurluğundan: 
ı inci derece ipotek olup yeminli üç ehli vukuf tara- Em n ive t San d 1 gv l na 

fından tamamına 2421 O lira kıymet takdir edilen Ala- J, ~ 
cahamamda Çelebi oğlu Alaettin mahallesinin Yenica- 2000 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup 
mi ve Çiçekpazarı sokağında 384 ada 1 _parsel es: 2,45 paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına (4000) 
ye 1,35 kapı No. lı yalnız 35 No. dükkanın zemini olup lira kıymet takdir edilen Fatih Saraçhanede Dülgerzade 
fevkani Hana 1 No. kapıdan girilen altında mezkur ma- mahallesinde Kıztaşı Kamilpaşa sokağında eski 3, 5, 7 
ğazayı havi kagir Haraççı Hanının 12 hissede 5 hissesi yeni 11, 13, 14 numaralarla murakkam bahçeli bir evin 
açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 19-12-935 tari- tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. Arttırma peşin
hine müsadif Perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar dir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti mu
dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma be- hammenenin o/o 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
deli kıymeti muhammenenin % 7 5 ini bulduğu takdirde bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. 
müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 19/ 11/ 935 tarihi-

,A:· 
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müddetle temdit edilerek 3-1-936 tarihine müsadif ne müsadif Salı günü Dairede mahalli mahsusuna tailk 
Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde edilecektir. Birinci artırması 10/ 12/ 935 tarihi -
yap~lacak ikinci aç~k arttır~a~ında arttırma bedeli kıy- ne müsadif Sah günü Dairemizde saat 14 ten 16 ya ka
met1 muhammenenın <f0 7 5 ını bulmadığı takdirde satış dar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti mu-
2280 ~o. _h kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Sa- hammenenin % 7 5 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. 
tış ~eşındır. Arttır~aya iştir~k etmek istiyenlerin kıy- Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak ü-
m~t1. m_uhammenenın 70 7, 5 nısbetinde pey akçesi veya zere arttırma on beş gün daha temdit edilerek 25 / 12 / 
mıllı bır bankanın teminat mektubunu hamil bulunma- 935 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 14 ten 16 ya 
ları ~azımdrr. Hakl~_:ı tapu sicilli ile sabit olmayan ipo- kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en 
tcklı alacaklarda dıger alakadaranm ve irtifak hakkı sa- çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İc
hiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masarife dair ra ve İflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hak
olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tari- lan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla di
hinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte daire- ğer alakadarlarının ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak-
1:1i~e. ~ildir~eleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu !arını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını 
sıcıl11 ıl~ sab1t olmayanlar satış bedelinin paylaşmasın- ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbüe
dan harıç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye tanzifi- lerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak
y~den mütevellit Belediye rüsumu ve vakıf ica;esi bede- dirde haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bede
H müzayededen tenzil olunur. Daha fazla mah1mat al- linin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malU.
mak istiyenler 16-11-935 tarihinden itibaren herkesin mat almak istiyenlerin 934/ 6319 numaralı dosyada 
görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet rapo
şartnamesile 934 / 1143 No. Iı dosyaya müracaatla mez- runu görüp anlıyacakları ilan olunur. ( 7016) 
kur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olu- ·~~~~~~~;;;;.;;,;;;~~~· 
nur. (7018) VAPURCULUK 

latanbul Birinci lflaı Memurlu -
ğundan: 

Harp Akademisi Satınalma 
Komisyonundan: 

Harp Akademisi matbaası için muhtelif matbaa mal
zemesi 2 5 İkinci teşrin 9 3 5 Pazartesi günü açık eksilt
me ile satın alınacaktır. (648) lira (6) kuruş muhamA 
men fiatıdır. Şartnameyi görmek istiyenlerin her gün 
saat 9 dan 16 ya kadar ve eksiltmeye gireceklerin 2 5 
İkinciteşrin 935 Pazartesi günü saat 14 de 48 liralık ilk 
teminat makbuzları ile Yıldızda Satınalma Komisyonu
na gelmeleri. ( 6 9 4 5) 

ZAYi -_ 1475 ıicil numaral~- ı ZAYİ - 269 numerolu ıoför ve
bacılık ehlıyetnamemi kaybettim. ıikamı zayettim. Y eniıini çıkaraca
Y eniıini alacağımdan hükmü kal • ğımdan eıkiıinin hükmü yoktur. 
mamııtır. Arabacı lbrahim. Salih 

Türk Anonırr. Şirketi 
htanbuJ Acentahğı 
Lirnan Han, Telefon: 22925. 

Galata •ubeıi Tel: 43663 

Trabzon yolu 
SADIKZADE vapuru 9 ıkin· 

citeşrin CUMARTESi rnnO ... 
at 20 de HOPAYA kadar 

Müfliı Todori Koıtanlinin maaa
ıına ıonradan ıelen alacaklı Şapat 
Çiprotun talep eylediği 524 lira 42 
kuruttan 337 lira 62 kurutun kabu 
Jile altıncı 11raya kaydına ve 186 li 
ra 80 kuru,un reddine karar verile
rek ııra defteri düzeltilmif ve müf
liain umum borcu 22080 lira 53 ku
ruıa balii olduiu anlatılmakla 
ilan olunur. (16389) 

GÜNEYSU npuru 10 tkin-
cıte,rin PAZAR ıaat 20 de Rİ- Dr. Hafız Cemal 
ZEYE kadar 

DAHiLiYE MÜTEHASSISI 
Mersin yolu Pazardan baıka günlerde saat (2,5 

Ö Ü 
dan 6)ya kadar İstanbul Oivanyolun-

IN N vapuru 10 ikinci tef- da ki ( ıı 8) numaralı hususi kabine-
rin PAZAH 1aat 10 da MERSl- sinde hastalarını kabul eder. 
NE kadar Muayenehane ve ev tel-.fonu 22398 

a.~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~• Kışlık telefon 21O44 
8715 

latanbul Asliye İkinci Ticıtrıt 
Mahkemesinden: 'f' 

Alekaandır Korpi ve ıürckası f ıı• 
keti tarafından Erenköyünde ~ 
runcu Fahri aleyhine yangında~l~ • 
vel açtığı alacak davasının ye~ı ,,. 
nerek ceryan eden mahkeme•• 
raaında : .. bl" 

Dava olunan Fahri ikametga ·,tı . l ,, 
nın meçhul bulunması do aY 1'1" 
ilanen tebliğata rağmen de nı•b rt' 
mede bulunmadığından bu kt11,ıı 
de gelmeyen müddaaleyh fu~ acl 
Fahri hakkında uıulün 401 ncı ~c~ 
deaine tevfikan ilanen tebliğa~ı ııt' 
ıına karar verilmit ve muha e 1<1• 
16-12-935 ıaat 15 e bırakılın~ 1~ 
keyfiyet malumu olmak üzere 1 

olunur. ~ 

--~~~~~----~ 
fatanbul Üçüncü İcra Menıurld • 

ğundan: 
ı ~ 

Bir borçtan dolayı mahcU 11 . . .. c!i~• 
paraya çevrılmeaı mukarrer ti" 

• .;e 
aynaaa deategah kazan tepıı r 

. b .. ·1 a 12 ti 
razı ve una mumaıı eşy fi' 
riniaani 935 tarihinde ıaat 12 de ld 
tanbul Balıkpazarında 30 No·. I' . ·,,cı 
kadaifci dükkanı önünde bır• ,J 
çık arttırmaaa yapılacak k1rı:;1ıı 
muhammenenin % 75 ini bulın• ı1ııİ 

kd. d .k. . ıs tet ta ır e ı ıncı arttırması tel' 
ıani 935 tarihinde ve ayni ın•h:,. 
ıaat 12 de yapılacağı ilan (~63sı1 

;/ 
------------------- J"' latanbul ikinci icra Mernurlu 

dan: ofılP 
Bir borçtan dolayı mahcut. ril,., 

paraya çevrilmeıine karar "';~ 
bir adet hamur yuğurrna e tı',r' 
makinaıile bir adet A. E. Gg36 ti' 
kah Elektrik motörü 20-1 l· .. ii ,,
rihine rastlayan Çarşamba ~"cıe ı· 
at 10 dan itibaren ErenkÖY"" tı'I~ 
tem ef. caddeainde No. 33 ~- ~ 
fırınında satılacaktır. Arttı Jt'JI~ 
rincidir. istekli olanların rıı3 ,..ı;t' 
de hazır bulundurulacak ıne -" 
o• müracaatları ilan olun\1{'1~• 
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SON ICADLARIN EN HEYECANLISI : 

L. T. P İ V E R' in 
TALK SIZ 

MATITE 
GÜZELLiK PUDRASI 

MATITE nin yedi 
vasfı ı 

1 · Kat'i surette tnlk· 
ıız dır ; bu ııze her 
uman aranılan fakat 
ender elde edt· 
len renç çehrelerin 
matlığ-ını ve kadife 
aıanı.araaını te ' mi n 
eder . 
2 · Cilde yapışmaz ve 
pllkalar v!icude getırmez : bfr 
tün çehre üzerınde aynı kalın· 
lıkta iltıank eder. Ne bır yerinde 
bir kabartı. ne bir yerinde bır 
eksiklik görtlrıünQ:r.. 
3- f.I ile dokunuldukda hl•· 
sedllmez ; çünkü, en son 
baddına kadar ince elenmiştir." 

4• Ylize fevkalA• 
de iltisak kabl· 
liyetl olması spor· 
cuların pudrası olma· 
sını mucib olmuştur. 
YuıünüLden sabah 
halıf bir ponpon 
öğleden sonra da 
yine hafif bir ponpon 
ıeçirıniz ı işte bü

tün bir günün tuvalet! •..• 
5. Tamamen mutedO cisim· 
!erden mürekkeptır ve her cilde 
clvcri~lidır. 

6· Glzll ve hoş kokusu 
aızın müntehabınız olan koku· 
nu:r.lı ahcnklı surette bırletccek 
ve onu kapatmıyacalctır. 

7· Ahı muhtelit rengi vardır. 

Parfamari L. T. P 1 VER A. Ş •• Is tan bu 1 Şubesi 
şı,ıı Ahmet Bey sokak No. 56 • T eleton : 43044 

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

delli ilk ol\ul inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nuldu. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. Eksilt
ll'le şartnamesi, mukavelename, fenni şartname, keşif cet 
Veli, plan istiyenler bu kağıtları Afyon Kültür Direktör-
lütünde görebilirler. G 

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

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

S - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar getirilerek daimi en
~ilmen başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

osta ile gönderilecek mektupların nihayet 3üncü mad
dede Yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
tnilhür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6887) 

8909 

Gedikpaşa lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 
. Masası ve mutat teferrüatı ile beraber ve on beş san

• ~ırn kalınlığında kumaş kesen amudi bıçaklı motörlü 
.kuris,, fabrikası mamulatı bir biçki makinesi açık ek
~ıltme ile satın alınacak ve eksiltmesi 11 İkinciteşrin 

35 pazartesi günü saat onda Gedikpaşada Jandarma 
~ikimevi binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 
~~ınin bedeli 600 ve ilk güvenmesi 45 liradır. Şart 

kagıdı ve kataloğu komisyonda her gün görülebilir. İs
teklilerin hüviyet cüzdanı ve ilk güvenme malsandığı 
lllakbuzu veya Banka kefalet mektubu ve şart ka~dm
d~ Yazıh sair belgelerle beraber belli gün ve saatte ko
tl'ıısyon um uza gelmeleri. ( 6 7 5 6) 

8746 

10 Ton Hamızı Kibrit 
Askeri Fabrikalar lstanbul Satınal
nıa komisyonundan: 

0 
l'ahmin edilen bedeli ( 5 5 O) lira olan yukarda yazılı 

t n ton hamızı kibrit Salıpazarında Askeri Fabrikalar İs
canbuı Yollamasında toplanan Satınalma Komisyonun
ila ~g İkinciteşrin 935 Salı günü saat 14 te açık eksiltme 
rUı ıhaıe edilecektir. Şartnamesi her gün komisyonda gö-

ebilir. 
ll l'aliplerin ( 41) lira ( 2 5) kuruşluk muvakkat tcmi
v atını Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzunu 
a~ 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o gün ve sa
'-. Komisyonda bulunmaları. (6862) 8843 

2 Adet Elektrik Motörü 
Askeri Fabrikalar lstanbul Satınal· 
flıa komisyonundan: 
t .. l'ahınin edilen bedeli 800 lira olan 2 adet elektro mo
Sor Sahpazannda Askeri Fabrikalar Yollamasındaki 
S ~~ınaıına Komisyonu tarafından 19 İkinciteşrin 935 tt 1 günü saat on altıda açık eksiltme ile ihale edilecek-

r i Sartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
~o ... ~teklilerin (altmış) liralık muvakkat teminatını Be
nu g u Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzunu ve 2490 
trıirtıarah kanunun istediği vesaikle o gün ve saatte ko-

s:vonda bulunmaları. ( 6864' 
8845 

.__ __ l_a_t_an_b_u_l_H_a_ri_c_i_A_s_k_e_r_i_K_ı_ta_a_t_ı_i_la_n_l_a_rı ___ I 1 Ecnebi ~emlek~tl~re giden tüccar ve seyyahlar; ~ J 

İzmir Müstahkem mevki dığından ikinci bir pazarlığı 1 Banka Komerçiyale ltalyana 1 

kıtaatımn 1,227,000 kilo o- 14-11-935 Perşembe saat Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi: 580,000,000 Liret) 

dun ihtiyacı kapalı zarfla 15 de Ankara Levazım a- Traveller• (Seyyahin çekleri) satar 11 

eksiltmeye konulmuştur. 1- mirliği Satınalma Komısyo- 1 Liret, Frank, İngiliz lirası veya Dolan Frank olarak satılan il 
halesi 11 İkinciteşrin 935 nunda yapılacaktır. Arpanın bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emni
Pazartesi günü saat 15, 3 O mecmu tutarı 2 O 2 3 7 lira 5 O I! yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, 
da İzmirde Kışlada Müstah kuruş olup İlk teminatı ,, şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük 
kem Mevkı' Satınalma ko- 2267 ı· 89 k ş il tediyat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. 

ıra uruştur. art- l,I Travel1ers çekleri hakiki sahibinden başka kimsenin kulla-
misyonunda yapılacaktır. namesi her gün Komisyon- 1 · ~amayaca~1 bir şekilde_ i~!tiP_ v~ i~t~s edil~işt!r. (599<n _ 8719 
Odunun tahmin edilen mec- da görülebilir. İsteklilerin _ ~ _ _ cc 

mu tutarı 16587 lira 50 ku- Komisyona gelmeleri.' , 
ruştur. Teminatı muvak- ( 430) (6958) 
kat akçası 1245 liradır. İs - * * * 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

tekliler Tiaret Odasına ka- Bir metresine biçilen eder 
yıtlr olduklarına dair vesi· 70 kuruş olan 40 bin metre 
ka göstermek mecburiyetin ekmek torbalık bez kapalı 
dedirler. Eksiltmeye iştirak zarfla eksiltmeye konulmuş
edecekler kanunun 2, 3 mad tur. İhalesi 2 5 İlkkanun 935 
delerinde ve şartnamesinde Çarşamba günü saat 15 de
yazılı vesikalarla teminatı dir. Şartnamesi 140 kuruşa 
muvakkata makbuzlarını ve M. M. Vekaleti Satınalma 
mühürlü teklif mektplannı Komisyonundan alınır. Ek
ihale saatinden en az bir sa- siltmeye gireceklerin 2100 
at evvel komisyonumuza liralık ilk inanç parası mek
vermiş bulunacaklardır. tup veya makbuzlarile 2490 

Görülen lüzum üzerine 25 İkinciteşrin 935 te yapıla
cağı ilan edilen 9 takım basit makas eksiltmesi ayni şart
larla 16 Birincikanun 935 pazartesi günü saat 15,30 da 
yapılacaktır. ( 6821) 89·11 

Kabataş Olgunluk Mıntakası 
Yoklama Komisyonu Başkanlığından: 

( 403) (6727) 8770 sayılı kanunun 2 ve 3 mad-

* * * 1 

Lise muuniyet ve olgunluk yoklamalannda bir gruptan ba~ara

mıyan talebenin yokJama programını öğrenmek üzere Kabataş Lisui 
Dırektörlüğüne ba, vurmaları 

Tefenni garnizonundaki delerinde yazılı belgelerle . I A I 
bı·r1ı·kte teklı'f mektuplarını lstanbul Levazım Amirlig"'i Satmalma Komısyonu ı an arı, kıtaatı n ihtiyacı olan -

315,000 kilo arpa kapalı ihaleden bir saat evvel An
zarfla eksiltmeye konuldu. karada M. M. Vekaleti Satı
İhalesi 18/11/935 Pazar- nalına Komisyonuna verme-
tesi günü saat 15 de İspar- leri. (433) (6991) 

Harbiye Okulu için 6000 
kilo ispanak 4000 kilo pıra
sa 2000 kilo lahna 13-11-
935 Çarşamba günü saat 
14,30 da Tophanede Sa
tınalama Komisyonunda pa
zarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 640 liradır. Son temi
natı 96 liradır. İsteklilerin 
belli saatte Komisyona gel-

Tahmin bedeli beher kilosu 
80 kuruştur. İlk temi 
natı 3850 liradır. Şart
namesı her gun Komis 
yonda görülebilir. İsteklile 
rin kanuni vesikalariyle be 
raber tekliflerini ihale saa 
tinden bir saat evvel Komis 
yona vermeleri. ( 2 41 ) 

tada Tüm Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat· teminatı 1418 li
radır. Teminatın ihaleden 
iki saat önce muhasebecilik 
veznesine yatırılmış olması 
ve teklif mektuplarının ka
nunda yazılı formüle uygun 
bulunması zaruridir. Şartna 
mesi her gün Komisyonda 
görüle bilir. Tahmin bedeli 
18.900 liradır. "412,, 6804 

8776 
••• 

Kıt'a ve müesseselerin ih 
tiyaçları olan odun 644 bin 
ve 500 bin ve 580 bin ve 
7 7 6 bin kiloluk olmak üze
re 4 kısma ayrılmıştır. 
2,500,000 kilo odunun mu
hammen bedeli 8 7 5 O O lira 
ilk teminatı 6563 liradır. 
6 4 4 bin kiloluk kısmının 
muhammen bedeli 22540 
lira ilk teminatı 16 91 lira -
dır.500 bin kiloluk kısmının 
muhammen bedeli 17500 
lira ilk teminat 1313 lira -
dır. 580 bin kiloluk kısmı
nın muhammen bedeli 
20300 lira ilk teminat 1523 
liradır. 776 bin kiloluk kıs
mının muhammen bedeli 
27160 liradır. İlk teminatı 
2037 liradır. İhalesi 18 1-
kinciteşrin 935 perşembe 
günü saat 1 O da Tümen Sa
tınalma komisyonunda pa
zarlıkla yapılacaktır. Şart
namesini görmek istiyenler 
Erzincanda Tümen Satın
alma komisyonunda her 
gün görebilirler. ( 426) 
(6915) 8895 

••• 
Kayseri Kor kıtaatınm 

ekmeklik unu 138500 kilo 
münakasaya konmuştur. 18 
İkinci teşrin 9 3 5 cuma gü -
nü saat 16 da kapalı zarfla 
ihalesi yapılacaktır. İlk te
minat 12 9 8 lira 5 O kuruş -
tur. Muhammen bedeli 
17 312 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesini görmek isti -
yenler her gün komisyonda 
görebilirler. Taliplerin mez 
kur saatten bir saat evvel 
mektuplarını Kayseri de 
Kor Satınalma komisyonu
na müracaatları. ( 4 2 7) 
(6916) 8896 

• * • 
Garnizon dahilinde kıta -

at ve müessesat hayvanla
rının ihtiyaçlarına sarfedil -

(6920) 

Vize Alpullu için 60 şar 
ton ve Pınarhisar için 100 
ton ki ceman 220 ton ek
meklik un kapalı zarfla alı
nacaktır. İhalesi 26 İkinci
teşrin 935 Salı günü saat 
16 dadır. Vizeye ait unun 
muhammen fiatı 14 Kr. 7 5 
santim Alpulluya ait unun 
muhammen fiatı 14 kuruş 
50 santim ve Pınarhisara 
ait unun muhammen fiatı 
15 kuruştur. Hepsinin tuta
rı 32550 lira olup ilk pey 
parası 2442 liradır. Şartna
me ve evsafı her gün Çorlu -
daki Komisyonda görülebi
lir. Eksiltmeye gireceklerin 

meleri. (252) ( 7023) * ~ * 
*** Askeri Tıbbiye talebelerı 

İstanbul Levazım amirli .. için yüz takım maa şapka 
ğine bağlı kıt'a için 12 bin harici elbisenin kumaşı cihe 
kilo ispanak ve 8000 kilo tiaskeriyeden verilerek diğer 
lahna 13-11-935 Çarşamba malzemesi müteahhide ait 
günü saat 14 de pazarlıkla olmak üzere 25-11-935 Pa 
ahnac~ktır. Tahmin b~deli zartesi günü saat 14 de Top 
1040 lıradır. Son temınatı hanede Satınalma Komis 
156 liradır. İste~Jperin be_lli ~onunda açık.eksiltme ile a 
saatte Tophanede Komıs- lınacaktır. Tahmin bedelı 
yona gelmeleri. ( 2 S 3) ı O O O liradır. İlk teminatı 

( 7024) 7 S liradır. Şartname ve nü 
zarfları açma saatinden bir * * * 
saat önce kanunda yazılı ve- İdareleri İstanbul Leva-
sikalarla birlikte teminat ve zım amirliğine bağlı kıt'at 
teklif mektuplarını vermele- için 80 ton kuru soğan kapa-
ri. ( 438) (7022) lı zarfına istekli çıkmadığın-

••* dan 12-11-935 Salı günü sa-
l 00 bin kilo Sıvas ununa at 14,30 da Tophanede Sa

teklif edilen 15 kuruş 50 · tınalma Komisyonunda pa
santim fiat pahalı görüldü- zarlıkla alınacaktır. Tahmin 
ğünden aynı şartlarla bir ay bedeli 5200 lirdır. Sqn te
içinde pazarlıkla alınacak- minatı 780 liradır. İsteklile
tır. Muhmmen bedeli 62000 rin belli saatte Komisyona 
lira ve ilk pey 4650 liradır. gelmeleri. ( 249) ( 7027) 
Şartnamesi Sıvas Tüm Sa- * * * 
tınalma Komisyonunda_ İdareleri İstanbul Leva-
dır. Pazarlığı 14-11-935 zım amirliğine bağlı kıtaat 
Perşembe günü saat 14 de- için 4200 ton buğdayın kır-
dir. (440) (7020) dırılması 26-11-935 Salı gü-

* * * nü saat 15 de Tophanede 

8-10-935 kapalı olarak 
eksiltmeye kon ulan 2 5 O O O O 
kilo Zara ununa teklif edi
len 16,50 kuruş fiat pahalı 
olduğundan aynı şartlar da
hilinde bir ay içinde pazar -
lıkla alınacaktır. Muham
men bedeli 412 5 O lira ve ilk 
pey akçesi 3093 lira 7 5 ku -
ruştur. Şartnamesi Sıvas Sa
tınalma Komisyonunda -
dır. Pazarlık 14-11-935 Per 

Satınalma Komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi ya -
pılacaktır. Muamele ve ko
ruma vergileri ciheti aske
riyeye ait olmak kalın ve in
ce kepek müteaahhide ter
kedilmek şartile Buğdayın 
beher kilo kırma ücreti 5 5 
santimdir. Muvakkat temi -
natı 17 32 buçuk liradır. 
Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin kanunda istenilen vesı
kalarla aşartnamede Y.azılı 

şembe günü saat 14 de Sı- şeraitini haiz olanların teklif 
vas Tüm Satınalma Komis- mektuplrını ihale saatinden 
yonunda yapılacaktır. bir saat evvel komisyona 

( 4 3 9 ) ( 7 0 21 ) vermeleri. ( 2 4 3 ) ( 6 91 9) 

~~ ... AKBA~iiiiiiôiiiiiiii~ 
müesseseleri 1 

Bütiin kitaplarınızı, Levazım 
doıyanızı, Ecnebi ve Türkçe 1 
lisanlarda raıete ve mecmua-

larınızı en iyi şeraitle 

Akba müesseselerinden 

• lll * 
İdareleri İstanbul Leva· 

zım amirliğine bağlı kıtaat 
i~in 65 ton sadeyağ 26-11-
935 Salı günü sa~t 15,30 
da Tophanede Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

munesi Komisyonda görüle 
bilir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri . 

(250) (7026) 
• ~ * 

Harp Akademisi Hayva 
natı için 2 41 ton kuru otun 
kapalı zarfla ihalesi yapıla 
matlığından pazarlığı 11-11 
935 Pazartesi günü saat 15 
de Tophanede Satınalma 
Komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 7230 li 
radır. Son teminatı 1084 bu 
çuk liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İstek
lilerin belli saatte komisyo
na gelmeleri. (247) (7029) 

• 11-:,. 

I·Iarbiye Okulu için 2400 
kilo domates salçasına is
tekli çıkmadığından 14-11 
935 Perşembe günü saat 
14,30 da Tophanede Satı
nalma Komisyonunda pa
zar lıka alınacaktır. Tahmin 
bedtli 504 liradır. Son temı
natı 7 5 lira 60 kuruştur. İs
teklilerin belli saatte Komis
yona gelmeleri. ( 2 5 1 ) 

(7025) 
*** 

İstanbul Deniz Yollama 
Müdürlüğü için 800 kiloma
kina yağı 14-11-935 Per
şembe günü saat 15 de 
Tophanede Satınalma Ko
misyonunda pazarlıkla alı
nacaktır. Tahmin bedeli be
her kilosu 22 kuruştur. Son 
teminatı 26 lira 40 kuruş
tur. İsteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. 

(248) (7028) 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BEN ıc.ı:: tedarik edebilirain•z 
mek üzere 636600 kilo arpa- •~~~!!!i!!!!!!!!!!i!~!İ!!!!i!!!!!!!! 
nın pazarlığına talip çıkma-

- . 
8716 

Gazetec.ılik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad 
desi, 100.- Buıldıj1 yer : TAN matbaaaı. 
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RADYOSU ALiNiZ 
Bu makinaları yapan dUnyanm en bUyUk radyo fab· 

rikası u Philco Radio & Television Corp ,, 
Geçen sene içinde 

1, 2 5 o, o o o 
Radyo makinası satmıştır. 

Bu rakkam, bir tek radyo fabrikasının bir sene içinde yapmat• 
muvaffak .oldutu en çok aabşı ifade edar. Bu rakkamın doğru 
oldutunu 11bat eden reami vesaik, adresi aşağıda yazılı umumi 

mümessillıkde isteyene gösterilir. 

HELIOS MÜESSESATI, lstanbul - Oalata • Posta 
Kutusu 1400 - Tel. 41105 

'-----"'= -

Şakir Zümreo§lu fabrikası tarafından imal edilen Z O rt c; U L DA K, HALK, 
ORDU, ü~ tipte sobaları arayınız. Ucuz ve temiz olarak apartmanlarınızı, 

evinizi ısıtırsınız. Sobaları görmek ve fiyatlarını ö§renmek için: 

Aç karnına bir kahve kaşıtı 

~~:~:·:t:i::rbız!~~t d:~e.!:ı: ~~ı~:: ~111111111111111111 [ 11111111111111111111111111111111111111 lllll lllllllllllllllUll 

Hazımsızh§ı, mide ekşilik§ Kı,zılay Cemı·yetı• 
ve yanmalarını giderir. Ağızdaki = -Fabrika : HALICIOGLU Telefon : 43214 

ı tatsızlığı ve kokuyu izale eder. = Ankara satış şubesi : BANKALAR CADDESI No. 29 Telefon : 3766 
İstanbul satış şubesi : GALATA TÜNEL CADDESi No. 36 Telefon: 44043 \..1~~~~~~~~~~~;;;;;;;;o;;;;;;!~~~~~~~~;;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;;~-J --------- :: Genel Merkezi Ambar Direktörlüğünden: 

lstanbul Komutanlığı § Eaki,ehirin Karacaşehir köyünde Kızılay ambarında bulunan 

-~-llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•lll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll.. Satanalma Komisyonu § ve ''t
7
oo,, lira deterinde olan "3" Fiat, ''9,, Berliye, "2,, Perleı, 

~ ~ illnları := "2,, Latil kamyonile "1,, Albiyon marka tamirhane otomobili ye 

- Keşif bedeli 5284 lira 57 § bir preı tezgahı gerek perakende ve gerek toptan almak üzere 

• • 

• 
• 

iP 

• k 1 M 1 k k = açık arttırma yolile ıahşa çıkarılmıştır. Görmek i.teyenlerin her 
uruş o an as a asrının = M • • • 

• tamiratı 9/ 11/ 935 Cumar· := gun ve. arttırmaya gırmek ıçın de 14-11 935 perşembe günü pey 
= t . .. .. 11 d k 1 = akçelerıle adı geçen ambara gelmeleri ilin olunur = esı gunu saat e apa ı - · 
• zarfla eksiltmeye konul- •mrn11111u11uumı1111111111111111111111111111111111uı 111111111111111111111 

· ~muştu~ Şartname~ve ke· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 şifnameleri her gün öğle· , Hali tasfiyede bulunan 
• den evvel komisyonda gÖ· , . 

• 
rülebi~ir. Eksiltr:ıeye. gire- 1 lstanbul Su Şı'rket·ın·ın 
ceklerın 3 9 7 lıralık ılk te- l 

.- minat makbuz veya mek- lıkkanun 1935 tarihinden itibaren beherine mukabil 500 Frank 

•Zelzeleden, Yangından K O r k
- • tuplariyle 2490 No. lr kanu- tediye edilecek olan ' /, 4 faizli tahvilatının kur'a keşidesi muaıne

• nun 2, 3 cü maddelerindeki leıinin 14 Sontefrin 1935 tarihine müsadif Perşembe günü, 1aat 

_ vesikalarla birlikte teklif 14 buçukda, taıfiye heyetinin Beyoğlunda iıtiklal caddesiBde 390 • 
Azalması, 

Masrafsız 

Eksilmesi 

Elde Edilir, 

Yok;• 
mektuplarını ihale saatin· numaralı Narmanlı Yurdu bina11ndaki 5 numarolu yazıhaneıinde 
den bir saat evveline kadar aleni ıurette icra edileceti tahvilat hamillerine ilin olunur. •maz; • Fındıklıda Komutanlık Sa· • - TASFiYE HEYETi ~~~!!!i"' 

• 
• 
• 
• 
• 

tmalma Komisyonu baş-

• kanlıgına vermeleri. 
(6694) 8767 • *** 

• Gülhane hastanesinin göz 
• laburatuvarlarr için açık ek

siltme ile alınacak olan mal-
zemenin muhammen mali
yet fiyatı 776 lira 65 kuruş

Akau~rı 1 i:;i G Uz e 1 San'allar 
Direktörlüğünden: 

Akademimiz yeni ders yılına girdiğinden ölen değerli( 
direktörümüz Ressam Namık İsmail için 9-11·935 cıı .. 
martesi günü saat 14 te Akademi konferans salonunda 
bir ihtifal yapılacaktır. Yarlığanmışı sevenlerin bu tö
rende bulunmaları. ( 69 5 O) g947 : Bir Gelir Ararlar!: tur. Şartname her gün öğle- ----------------------

Askeri Fabrikalar lstanbul Satınal
ma komisyonundan: • 

• 
• Türk 

ADAPAZARI 

Ticaret Bankası 

den evvel komisyonda gö
iıi rüle bilir. İlk teminatı ( 5 9) 
111 liradır. Eksiltmesi 11 İkin-

• citeşrin 9 3 5 Pazartesi günü 
saat 15,30 dadır. Eksiltme-

• ye gireceklerin ilk teminat 

• 
• 

• makbuzlarile birlikte belli 
günde ve vakti muayyenin
de Fındıklıda Artırma ve 
Eksiltme komisyonuna gel
meleri. ( 6718) 

• • • Her ayın birinci ~ünü faizleri ödenen kuponlu • 
• 8769 

• vadeli mevduat usu/ile bunu temin etti - -------·~~~~~~~~! 

• • • 

• 

Küçük Bas Si. 13· 
Kontrobas Mi. 13· 

S. lJ, 
" Davul Zil 

Trampet 
Sehpa 
Metotlar 

ı. 


