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Memurlar için Yeni Barem Yapıldı 
İtalyanlar Makalle'ye Girdiler 
Habeşler Bir Planla Çekildiler . 
Somalide Harekat Durdu. Habeşler Burada 

Büyük Bir Taarruz Hazırl ıyorla r. 
Batıda İtalyan Askeri Setlik Nehrini Geçti 

r ;~:n~a:;;ken 
Muharebeye 
Girmek üzere .. 

Adisababa, 8 A.A. - Kuzey cep
hesinden gelen raporlara göre Ma
kaUe etrafında müsademeler devam 
etmektedir. Buradaki kanaate göre 
Ras Kassanın ordusu da be§ güne 
kadar müsademelere katılacaktır. 

Dört Almana 
Verilecek 
16 Bin Lira 

Kamutayda dün 
Hararetli 
Görüşmeler oldu 

Mısır Muhabirimizin Mektubu 

Mısırda Harbin 
Yarattlğı Vaziyet 
Mısır lstiklôl istiyor 

iki ••klan biri: Ya .Mısırın lstikllli, ya 
Britanya lmparatorlu§unun varhğı 

[ltalya. H•hı laorlli. Muınn .;. 
ya.al .,. .tiel llai7«ini INnl•IHre 
Dola Alrilıotlo ,_,,.,_ -,, io • 
Jar önemli 41..,..,,,.. aMfa W fliin,a 
el lıônurnumi,,..u.i iiMrİne piti. 
ln6ilü • ltalyan niila ,..~ 
6iitiin miicoc:lelelerine w ~W..U.. 
Jelli laerhanwi llir laarp ilafİnMllİftin 
ateıli lı~ırlıltlannc •lın• olen Mı
sıra ''Ton,, Jo 6ir /aucui nnıh•IHr 
wönJerJi. H.,..~ mahal>irimQ Ş.
lrir Raim ICa/aireden /aem Alrann 
İpret •ttiiimi~ mücadeleli, llaır
lıltlı .,. çalı llaaaiyet ifade eden 
IHUiyetlerini pnü pnüne ,.,,,.,., 
.,. melttaplarile lliu 6ildincelt. 
Hem ele ltalyon • Hobeı ilminin 
Muırdan wörünüfiinii taltip edecelı
tir. 

Şaltir Ruimin ilk ıue çok clilrlıate 
tleier melıtabunu bupn ne,,.ecli -
yonı.s:] 

Mıaw yeni bir tarih Ye yeni bir 

Londra, 8 A.A. - Reuter ajansı
nın öğrendiğine göre Habeş hüku
meti, Büyük Britanya silah fabri
kasına büyük miktarda mühimmat, 
tüfek ve en son sistem makineli tü
fek sipariti vermiştir. 

Belçika ve Çekoslovakyada da ay
ni önemde aipariıter almışlardır. 

Ali Ç.tinkaya, Fuat Airalı, Ziya heyecan yaııyor. ltalya - Habeı ln6ilü • ltalyan niilu:r Nkabetinbt 
Geulaer, Relilt Ş.ohı [Arkası 9 uncuda] can nolttaı Süıueyf 

Bunların bcdeJJeri peıin ödenmiş-
tir. Bir kısım sipariıler Cibutiye 

Habeı •Jrerleri ıue l)Cltanına ihanet .-Ien Ru Gülı.a gelmiştir. 

~~~~~~===~~~:::::;: 

Ankara, 8 (Hususi Muhabirimiz 
bildiriyor) - Sakıt hükumet sama
nmda memleketimizden hicret etmiı 
dört ecnebiye evvelce bağlanmıı olan 
.a;JJr.tann kesilmesine mukabil kencli
Jcrin bir defaya mahsus olmak üze
re maktuan ve verıi tevkifatına tabi 
tutulmaksızın mukaveleleri icabı ola
rak muayyen bir para verilmesi hak-

Vazi yet 
------~~--~----

ti ltq!Yanlar dün •abah Mokalleye 
.,. ,.,,,,fler ve Mokalle ilbaylıiıno 
.;rrı eltetine ihanet eden Ru Gük-
l; fQyin etmiılerdir. 

"'•it Q"-fler bir planla ııeri çekil -
~ ~•dirler. imparator Ru Seyit/: a, ~ideli bir lıarbe ııirifmemelı, 
'Qıl •mır vermiıtir. Habeflerin malt 
re4' lta~yanları biraz Jolaa içeri 
f.etl"'•.ktır. ltalyanlor laenüz Ha -
tlL..~'111 nıunla.zam ordulorile kar
- 7f"""'1ıılardır. 
"•1' "!• .ceplaerinde ltalyanlar Setit 
fleıı';".• W•çmiflerclir. Bunların lıe -

it rı Gonclor'ı olmaktır. 
\q

0 
cıa ICoaaa ltalyanlara ltarp ma-

S •met etmektedir. 
~"1ali ceph.-inde yağmurlar 
~"1ıf, harekôt Jarmuftur. Bu ha 
~ e mühim Habef kuıuıuetleri top
"s ~ktadır. Habeflerin yakinincle 

0 ldan büyük bir taarruza 11•ç-
'7 [Arkası 9 uncuda] ...... 

uuı-............-ı 

"ı\rsen Liipen ,, in 
son vak'ası 

(Arkıısı 3 incide) 

Yunanistanda 
Ahali Partisi 
ikiye Bölündü 

Atina, 8 (Huıuıi muhabirimiz • 
den) - HükUınet taraftarı aay)ay. 
lann dünkü toplantıama 87 aaylav 
İttirak etmİftİr. 

Bu toplantıda aabaıbakan ve dıt 
bakanı Teodokiı Ahali Partiainin i
kiy" bölündüğünü ve partinin ha • 
kiki mümesaillerenin bu toplantıda 
bulunanlar olduğunu aöylemiıtir. 

l tolyanlann iıwal ettiltleri yerleri, Makallenin durumunu ve Setit nehri 
etralmda /talyan kuıuvetlerini ııö•terir lıarita 

Çaldariae taraftar olan Katimeri
ni gazeteai Ahali Partisinden ayn -
lan aaylavlann 83 kitiden ibaret 

[Arkası 9 uncuda] 

1 ta lya n kıt'a la rı 1-·----·--·-------- -----"""" 
Makalleye girdiler 
Roma, 8 A.A- (Reuter) A-

jansı aytanndan: 
İtalyan kıt'aları, bu sabah 

Makalle'ye girmişlerdir. 
Ras Guksa, İtalyan Kralı a -

dma Makalle ilbaylığma tayin 
edilmiştir. 

İtalyan kıt'alan önünde yü -
rüyen Ras Guksa'nın adamlan, 
mukavemet görmeksizin girmiş 
ler ve Kral J ean'ın şatosunu iş-
gal etmişlerdir. t 

Aynı zamanda General San
tinin emrindeki Karagömlekli
ler, Makalle'nin 10 mil doğu
sundaki Dolo şehrini zaptet
mişlerdir. 

• AllDllN, 8 A.A. ( Reut•) aytan 
bildiri7or: 

Mlıbılleyi İ.fpl eden l taly- l"IP
.... General Pinıio • Broli'nin ku
mandaamda:ki ku"'8lli bir ai,U ıöm
leklü. mii"'-iie bir piyade liva
ııncbın w bir "Benailiy.-i,, alayın
dan müreklr.eptir. 

ltalyan orduaunun sol ~- tet
kil eden o.n.lülı kuvvetlsi "Azbi,, 
mevkiini iııal ebnitlerdir. 

Resmi 1ta1yan tebliği 
Roma, 8 A.A. - (Resmi İtalyan 

tebliği) Gea.tral de Bono, telgrafla 
(Arkası 9 uncuda] 

Memurlar Korunuyor 

Baremde Şimdiki Derece
ler 19 dan 15 e indirilecek 
HiikOmetin Kamulaya verdi§i projede 

gözetti§i ama~ memurları 
mesleklerine daha ziyade ba§lamaktır 

Ankara, 8 (Husuıi mul;ıabirimi

zin telırafı) - Devlet memurları 
maatlarının tezyidine ve taadülline 
dair olan kanunun bazı maddeleri -
nin defittirilmesi ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında hazır
lanan kanun layihasmı hükumet bu
gün kamutaya vermittir. 

Bu önemli projeye bağlr esbabı 

mucibe layihasının hükumet barem 
kanun ve cetvelinde yapılmasını Ka
mutaya teklif ettiği değiıiklikler i
çin ıu başlıca sebepleri göstermek
tedir: 

"Taadül kanununun kabul ve 
tatbiki tarihindenberi devair tetki
lat ve kadrolarında pek çok değişik
likler olmuştur. Mesela baremin tat 
bikinde bütçe 223 milyon iken, maaı 

faıh 52 milyon(502 bin) 791 lira idi, 
1931 ıeneıinde tahaddüı eden buh
ran dolayısile bütçe 164 milfon li
raya inmit ve fili kadronun tatbiki 
gibi ittihaz olunan ban tedbirlerle 
maaı faslr da 108 milyon. 741 bin 
448 liraya tenezzW etmit ilı:en, son
radan yapılan tetkiller dolayıaile 

bütçe maap müeaıir olacak tabii bir 
inkişaf ve tezayüt göıtermediği hal
de, 1934 te maaı faslı 53 milyon, 
161 bin, 749 liraya baliğ olmuıtur. 

Bütçede maaı yekftnun'un daha 
ziyade kabarmaması için tetkilltla· 
nnr yapmıı olan dairelerin bugünkü 
vaziyetlerini bet sene müddetle mu
hafaza etmeleri zaruri görlilmüttür. 
Ancak maaı ve ücret faslında fazla-

[ Arkası 5 incide] 

Demiryollar 
Ve Limanlar 
Genel Direktörlüğü 

Aakara. & (H......U mulaabiriıniz
den telefonla) - Cümhuriyet Halk 
Partiainin latanbul vilayet idare 
heyeti üyelerinden, erkaniharp 
kaymakamlığından mütekait Ali 
Riza Erem'in Devlet demiryollan 
ve limanlan Genel Direktörlüğüne 
tayini ili taadike iktiran etmiıtir. 
Ali Rıza Erem bugünlerde yeni va
zifeaine baılıyacaktw. 

EKONOMi 
S A YFASI 

Bugün 6 mcı 
aayf ada başladı 

Uydurma 
Bir Haber 
Dün ICo~an ıu telpafı al. 

dılt: 

Kozan - Cümhuriyet gaute•i• 
nin 5-11-935 tarihli •aymnda, bü· 
yük Oncler Atatürk• ltlJrfl yapıl· 
mak istenen suikaat iıile methal· 
dar olmak üzere Kozan kaymaka
mı ile jandarma kumandanını• 

teıukil etlildikleri lıakkınJa ıuerdi· 
ii lıaber tamamen yalan ue uydur
madır. Jandarma kumandanı ve 
kaymaltam vazileleri baııncla na
muskôrane çalıımokto H Atatür
kümüu ve rejimimiu muhali/ o
lan lıalalon koparmak ue elleri 
kırmak için ııeceli pnclizlü uirGf 
malttadırlar •• 

Cumhuriyet ııautesinin bu uy 6 

clurma haberinin taahih edilm.-ini 
rica ederiz. 

Ekmek Meselesi 

Şarbay Şehir Mecli
sinde izahat verdi 

ikinci ekmek için yapılan incelemeler iyi sonuç 
verirse Pazartesi p i y a s a y a çıkarılacak 

[Şehir Meclisi düıı toplandı. Bu toplantıda Şarbay Muhiddin 
Üstündağ ekmek meselesi hakkında belediyenin noktai naza· 
nnı ve son on beş günün vakayiini anlatu, münakaşalar oldu. 
Bu toplantıya ait yazıyı 10 uncu sa fada okuyacaksınız.) 



2 ===================================================TAN================--===-~-========::::============= 9 - 11 - 935 

DtlSl1NDöKC ~ 
Namık lsmail günü 

N amtk lsmaili anmak için 
bugün, saat 14 te, Güzel San'· 
atler Akademisinde ibir toplantı 
var. Herkesin davetiyesiz hazır 
bulunabileceği bu merasimde 
Namık lsmaili tanıyan birkaçı
mız ve akademi tarafından söz 
söylenecektir. 

Aradan zaman geçtiği nisbet
te yerine bir başaksını koymak 
imkanının nekadar az olduğu 
anlaşılan Namrk İsmailin aka
demideki makamı hala münhal
d ir. Yerine bir direktör buluna
madı. Onun boş kalan koltuğu, 
hakkında söylenmiş ve söyle
nebilecek her sözden daha be
liğ bir kıymet takdiridir. Fakat 
bu boş kalış, onun hatırası için 
şerefli olduğu kadar memleket
te kabiliyet ve insan kıtlığının 
en hazin tecellisi halinde dip
siz bir uçurum gibi alabiİdiğine 
derinleşiyor, göz karartıyor. 

Yok işte, yok, bir Namık İs
mail daha yok. Matemimizi ta
dil etmesi laznn gelen zaman, 
bu yokluğu gözlerimizin önün
de hergün biraz daha bariz bir 
şekilde kabartarak onun koltu
ğunu boş bıraktıkça, memleket 
hesabına, acılarımızı avutacağı 
yerde azıtıyor. 

Bu büyük' yokluğun arattığı 
varlığı ölçebilmek için, Namık 
lsmailin hatırasından alınacak 
de~slere kulak vermemiz lazım. 
Ta ki, hiç değilse bundan sonra 
yeni Namık İsmailler yetişebi
leceğini ummak için biraz daha 
n~kbi? b~r haleti ruhiye içine 
gırebılelım. Hem de giaenlcri 
anlamak, biraz da, kalanlann 
!kıymetini bilmeğe çok hazin, 
fakat çok yerinde bir vesile o
lur. 

Peyami SAFA 

Marmarada bulunan esrar
engiz motör ! 

Marmara Ereğlisinin çiftlik köyü 
&ahilinde içinde kimse bulunmıyan 
Keyif isminde bir motör görüldüğü 
telgyafla dlin limana bildirilmigtir. 

D eniz ticaret direktörlüğü derhal 
t ahkikata girişmiş, Haydarpaşada Ge 
n eral Feriduna ait bu isimde bir mo
t ör bulunduğu sonuncuna varmıştır. 

Dün akşam telefonla General Fe
ridunun evine müracaat ettik. Fakat 
kendi motörlerinin yerinde bağlı dur 
duğu cevabını aldık. 

Bu vaziyete göre Ereğlide bulu
nan motörün kime ait olduğu henüz 
:ınlaşılamamış demektir. Deniz tica -
ret direktörlüğü tahkikata devam et
mektedir. 

Mühim miktarda elma ve 
portakal isteniyor 

i\lmanyadan mühim bir firma Ber
lin T icaret Odası vasıtasiyle Türko
fise müracaat ederek memleketimiz
d en elma, portakal ve mümkün ol -
duğu takdirde limon almak istediği
ni bildirmiştir. Bu fi:ma, ithal müsa
desini temin edeceğini ve bu yıl tes
lim edildiği takdirde 10 bin sandık 
e1ma çekeceğini haber vermektedir. 

Alman firması, ihraaıtcıların işini 
~colaylaştırmak için sandıkların Ame
r ikan sisteminde yapılmasını ve san
dığın 24 kilodan ağır olmamasını ay
rıca bildirmistir. Türkofis. bu iste~i 
yaş meyve tacirlerine ehemmiyetle 
bildirmiştir. 

No. 84 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDJ 

Ertesi gün o saatte, Cemile, Ka
~gümrükten getirdiği eıki mavi 
dallı jorjet eıv.abile Kadıköy iıke
lesine gitti. Selim bir pi\rmaldığın 
cnünde duruyordu. Biribirlerini gö· 
rüncc muhtelif sür'at dereceleri 
geçiren adımlarla biribirlerine 
yaklaıtılar. Selim iki elinı birden 
uzatarak Cemilenin bir elini tuttu. 
Bakıılan yakından biribirine değer 
değmez ikiıi de gözlerini önüne 
eğmiıti. 

Hiçbir fey konuıamadılar ve ne
reye gidecekler.ini bilmedikleri için 
bir iıtikamet anyormut Kibi iki ta
raflanna bakındılar. Cemilenin ak
lına birdenbire çiftlik gelmitti. Ka
raköy tarafına doğru yürüdü: 

istanbul ve izmir 
Liman şirketleri 
Birleştiriliyor 

Ankaradan gelen haberlere göre, 
İstanbul ve İzmir liman direktörlük
lerinin Ekonomi Bakanhğına bağlan
ması hakkındaki kanun projesi bu 
ay sonuna kadar tamamlanmış bulu
nacaktır. Istanbul limanının Herdeki 
durumu bakımından çok esaslı hü
kümleri taşıyan bu proje. yetiştirildi
ği takdirde, yılbaşından itibaren tat
bik sahasına konulacaktır. 

lstanbul limanında yapılması ta
sarlanan birçok ıslahat, bu projeye 
alınmıştır. Rıhtım antrepolarının bir 
elden idaresi ve umumi mağazalar 
kurularak buna ait binalar inşası ilk 
planda yapılacak işler arasında.dır. 
Bütün rıhtımların mihanik vasıtalar
la teçhizine projede çok önemli bir 
yer verilmiştir. Bütün teçhizat için, 
300 - 400 bin lira harcanacaktır. 
Yeni konulacak vinçler ve diğer vası
talar, yükleme ve boşaltma masrafla
nnı dörtte bir ucuzlatacağı gibi, za
mandan da §zami istifade temin ede
cektir. Bugün İstanbul limanında 24 
s~atte en çok 350 ton mal boşaltıla
bılmektedir. Yeni tesisat, 2 saat içe
risinde 500 ton mal boşaltmak ve yük 
lemek imkinını verecektir. 

lstanbul limanının ıslahı çareleri 
tesbit edilirken, hakiki ihtiyacı karşı
layacak genel projeler de hazırlana
caktır. Bu projelerin mali imkanlar 
dahilinde ve peyderpey tatbik edil
mesi mukarrerdir. 

Diğer taraftan, liman faaliyetine a
it bütün muameleler merci itibariyle 
birleştirilmektedir. Bu suretle, ls
tanbul ve lzmir liman direktörlükle
rinin muhtelif bakanlıklarla olan· ala
kaları tamamen kesilecek, her iki mü 
essese yalnız Ekonomi Bakanlığına 
bağlı kalacaklardır. 

Bu proje ile limanın ilerdeki inki
şaf ve semirme yolları da tesbit edil
diği için rıhtımların uzatılması hak
kındaki raporlar, eynı esas dahilinde 
tahakkuk ettirilecektir. Uzatılacak 
r~htımların kaca çıkacağı henüz ke
sın olarak belli değildir. Bu iş için 
ayrılacak tahsisat 1,5 milyon liradır. 
Eğer daha fazla paraya ihtiyaç görü
lürse inşaat iki kısma bölünecek ve 
bu yıl derhal işe baılanacaktır. 

Namık ismail günü 
Geçenlerde kaybettiğimiz büyük 

ressam Nanuk l&maililll habıra•• b\& 
gün Güzel San'atler Akademisinı;le a-
nılacaktır. Akademi, onu bugünkü 
haline ifrağ eden Namık lsmailin bü
yük ve yorulmaz ~avretinden doğ
muştur. işte Namık lsmail töreni, 
yine onun kurduğu bu çatının altın· 
öa yapılıyor. Namık İsmail memle -
kette bir san'at varlığının davasında 
~alışanların ön safında idi. Gerek tab 
lolariyle, gerekse idareciliği ile idea
line daima sadık kalmış bir san'at 
mücahidi idi. Bu~ün onun havatı, 
şahsiyeti ve eserleri hakkında, Aka -
demi namına estetik profesörü Ah
met Hamdi, Peyami Safa, Elif Naci 
ve Akademi talebesi söz söyliyecek -
}erdir. Oğleden sonra saat ikide yapı
lacak olan bu toplantıya bilaistisna 
herkes, davetiyesiz ve duhuliyesiz o -
larak gelebilir. 

Rıhtım Sosyetesine ödenen 
taksit 

Eski rıhtım sosyetesinin satın alın
ma bedeli karşılığı olarak 1,250.000 
Fransız franklık üsüncü taksit te 
Bankaya yatırılmıştır. · Sosyeteden 
devir alınan antrepo ve hanların ge
lirleri bu kadar borcu ödemeğe kafi 
gelmiyeceğinden liman varidatının 
bir kısmının da bu İJe ayrılması ka
rarlaşmıştır. 

yorum. Senin yanımda olduğuna 
inanmağa çalıııyorum. 

Tekrar iki elini uzatarak Cemile
nin bir elini tuttu. 

Cemile birdenbire ona dönerek 
gözlerinin bütün hakikatile yüzüne 
baktı: 

- Seninle bugün her ıeyi konu-
tacağız, dedi. 

Selim titriyerek mmldandı: 
- Ne iyi! 
Cemile de titriyor, fakat daha 

yükıek ıeıle konuımaia muvaffak 
oluyordu: 

- Her feyi, her ıeyi, her ıeyi ••• 
Akıldan ıeçmemiı, düıünülmemit 
ve konuıulmamıı hiçbir ıey kalmı
yacak. Her ıeyi konuıacaiız. Saat
lerce ıürebilir bu. Benim vaktim 
var. Senin var mı? 

- Var. 
- Ama dikkat et: Bozuturaak 

bir daha biribirimizi ıörmiyeceğiz. 
Selim hemen aYUcunu Cemilenin 

aizına kapadı: 
- Sual dedi, ıöyleme böyle ıey

ler •.• Konu11&cağİz dedin, yetiıir. 
- Y etiımez. her ıey buıün bit

meli. - Seni güzel bir yere ıötürece
ğim ! dec;li. 

Bir otomobile bininciya kadar 
Selimin ağzından bir kelime çıkma
mııtı. Otomobil hareket ettikten 
aonra ilk sözü şu oldu: 

- Heyecandan o kadar baıım 
Cfönüvor ki, rüya störüyorum aanı-

- H..,- hay, fakat ileri gitmiye
lim. 

- Ne demek ileri ıitmiyelim? 
- Bozutmak, bir daha görüı· 

memek ... Bunu düıünme. 
- Hani ... Yani... Demek iıtiyo

rum ki ... Nasıl derler ona? 

- -- Ne Dersiniz? 
BUGDAY VE EKMEK FiATLERi 

Günün halkı en çok oyalıyan 
işi ekmek liyatının yükıelmeıi ol
duğunu söylemek boş bir söz ol
maz;. Geçenlerde lstanbul Şarbayı. 
nın ekmek fiyatları hakkındaki 

"diyev" inden •onra Tarım Veki
linin ele telgralla lstanbul gazete
lerine gelen sözlerini okuduk. Bu 
iki "diyev" den çıkan tek mana 
ıudur: 

Ekmek fiyatının yükselmesi ls

tanbul Şarbaylıiının alacağı ted

birle önüne geçilemiyecek bir 
ekonomik hadisedir. ikinci ekmek 
çıkarmak ,ibi idari tedbirlerle 
halka kolaylık yapılsa bile eğer 
buğday fiyatlarının harıl hanl 
yükselmesinin önüne geçilmezse 
bu ucuz ekmek te günün birinde 
şimdiki ekmek fiyatına ıatılmak 

mecburiyeti hasıl olacak, böylece 
o idari tedbir de faydasız kala
caktır. T anm Bakanının aÖJ:lerine 
gelince; orada claha fazla umut 
kokuau vardır. Vekilin dediğine 

göre elde piyaaayı tehdit edecek 

kadar buğday vardır. Hatta bu 
buğdaylar yetişmezse dışardan 
buğday getirmek imkanı bile var
dır. O halde neden ekmeiin do
kuz kuruştan 13 buçuk kuruıa, 
yani yüzde otuz üç yükselmesine 
müsaade ettik? denildiği gibi bu 
bir ihtikar ise bunun önüne geç
menin yolu eldeki atoku bol bol pi. 
yasaya çıkararak Habeı • ltalyan 
muharebeıini vesile yapıp halkın 
gıdasından yükıek kar temin et
mek istiyenlerin bu tamahkar ar
zularına set çekmek ve gün geçir
meden set çekmektir. Bizce Tarım 
Vekilinin sözleri çok deierUdir. 
Lôkin bu sözlerle beraber piyasa
ya vaı-onlarla buğday dökmıif ol
saydı, sayın vekilin değt?rli •Öz. 
leri buğday liyatlarını yalnız yİr· 
mi para düşürmekle kalmaz, da
ha teıirli olur, belki ekmeği aslın
daki fiyata rücu ettirecek kadar 
bile bu tesirini ileriye götürürdü. 

Biz böyle düıünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

t 

1 

KUÇUK H A BERLER 

• Haber verildiğine ıöre, ltalya 
ile aramızda yapılacak tecim anlaş -
ması esasları üzerinde Itıılyanın tek -
lifleri beklenmektedir. 

• Profesör Tevfik Remzi 12 Ikin
citeşrin Sah günü saat on dörtte E -
minönü Halkevinde "Kadın sağlık sa
vaşı .. adlı bir konferans verecektir. 

• Tıbbi müstahzarata yapııtırılan 
istihlak pullarının basılamsı damıa 
matbaasında bitirilmiştir. 

• Sıhhat direktörlüğü, tifo vak'a
lannr kökünden önlemek için içil
mekte olan suları tahlil ettirmekte • 
dir. Bu dü~ünce ile, halkın içme su
yu olarak kullandığı suların nümune
Jeri kimyevi tahlil için icap eden tah
lilhanelere gönderilmiştir. Alınacak 
sonuç üzerine halkın sağlığına zarar 
veren sular kestirilecek, içirilmiye· 
cektir. 

• Göçmen getirmek üzere Kösten
ceye giden Bursa vapuru yola çık
mııtır. Bugün bin kadar göçmenle 
gelmesi beklenmektedir. 

• Akşam gazetelerinden biri Fevzi 
~aşa - Diyarbekir hattının işleme
ge açıldığını ve dün aksam da ilk 
trenin kalktığını yazmıştır. 

.. B~ haber doğru değildir. Hat he
nuz ışlemeğe açılmadığı gibi dün ak
sam dav böyle bir tren kalkmamıştır. 
Duydugumuza göre Diyarbekir hat-

Günün i~inde 

Rezaletler ve rejimler 
Paris ağırce.ıa mahkemesi, Stavi 

ki muammasının düğümlerini çöz 
bilecek mi? yahut ... ne dereceye k 
dar çözebilecek? Kenar mahatlel 
den birinde kendi halinde çatışan 
yafıyan bir dişçinin oğlu, zeka S 
pışmalarının en dehşetli ve en sar' 
bir anafor yaptığı Pariste, Faris 
göbeğinde bütün idare, fikir, poli 
ka, san"at ve hatta diplomasi mek 
nizmelerini esrarı anlaşılmaz na 
bir eğemenlikle istediği hedef iç 
çalıştırabilmiş ve nasıl olmuştur 
dolandırıcılığa 250 milyon fra 
yüksekliğinde arsıulusal bir rekor 
rabilmiştir? . 

Küçücük sermayelerini on yıl, yı 
mi yıl geceli gündüzlü alın teri d 
kerek damla damla biriktirebilııt 
dürüst Fransız vatandaşlannın ge 
inanışlarını, nazırların, saylavları 

mütekait generallerin, gazetecile 
artistlerin dillerini, kalemlerini, ot 
ritelerini sevilişlerini istismar ede 
de elde etmiş olan Staviskinir• ben 
en büyük ve büyülü sırrı büyük f~ 
ası anlatıldığı gün kurşunu beynı 
sıkmakta tek saniyelik hir teredd 
göstermemiş olmasındadır. Ve öbil 
}erinin §U anda Faris ağırceza haki 
Barno'nun kar§ısında 40 milyonlıl 
bir ulusun içinde bir utanma işken' 
sine katlanmaları da Staviski'nin o 
larda herkesten evvel keıfettiği e 
sikliği göze vurur: 

Karaktersizlik. 

'=------·---------=--L~w~™~' =-=~------m-m~•---•-- ..) 
tının açılma töreni birincikanun ayı 
başında yapılacaktır. 

• Uyuşturucu maddeler inhisarı 
idaresi, son günlerde Amerikaya mü
hiın miktarda afyon satışı yapmıştır. 

Bu karaktersizliğin, son yıllarda 
ze vuran sayısız nümuneleri, aca 
bizi bir rejim ıeklinin uğradığı umıl 
maz bir hastalıkla mı karşılaştır 

Tuz gönderiyoruz 
Son zamanlarda birçok tecrübeler

le nefaseti meydana çıkan Çamaltı 
tuzları için Avrupadan birçok müra
caatlar yapılmaktadır. Bu yoldan o -
larak bir Belçika müessesesinin sipa
riş ettiği 2500 ton tuz bugün vapur
la gönderilecektir. Bundan başka Ja
ponlar da 4000 ton tuz almak isteğin 
de bulunmuşlardır. 

Ankara • İstanbul telefonu 
Ankara - İstanbul telefon şebeke

sini kuvvetlendirmek ve hatları ço
ğaltmak için Avrupadan getirtilen 
kuranportör verine konulmaktadır. 
İstanbul ve Ankara kuranportörleri 
yerlerine konduktan sonra iki sehir 
arasında telefon hattı iki taraflı 
yediye çıkarılacak ve ıabonmanlarm 
beklemeden konuşmaları temin olu -
nacaktır. 

İstanbul telefon idaresinde çalı
şan montörler, buradaki işlerini on 
bes ~üne kadar bitirecek ve Anlr!ıra. 
ya gideceklerdir. 

Ankara ve lstanbula konulacak o
lan kuranportörler, bu ay sonuna ka
dar işler bir şekilde posta idaresi:le 
teslim edilecektir. 

Cüzamlılar için bir pavyon 
açıldı 

Yurdun muhtelif köşelerinden Is
tanbuJ.a gelen cüzamlı çocuklar için 
dün Bakırköy akli hastalıklar hasta
nesinde bir paviyon açılmıştır. lki 
gün önce Anadoludan gönderilen 3 
cüzamlı çocuk ta buraya yatırılmış, 
şimdilik 30 yatak tahsis edilmiştir. 

Paviyonun açılışı saat on birde ya
pılmış, başhekim Mazhar Uzmanla 
hastanenin bütün şef ve mütehassıs
ları bulunmuştur. 

Bir çiftlik göçmenlere 
veriliyor 

Silivride Çeltik çiftliğinin evkaftan 
satın alınarak göçmenlere verilmesi 
kararlaştırılmıstır. Çok geniş olan 
çiftlik topraklirında göçmenler bir 
örnek köyü yapacaklardır. Bu top
r~klar çok ürün vermeğe elverişli· 
dır. 

- Ciddi konu'6cağız. 
- Hah, ciddi konutacağız. On-

dan evvel ben ıana bir ıey ıoraca
ğım. 

-Sor. 
- Senin Nahidenin Memduh 

Bey iıminde bir.. Akrabası.. Bir, 
Bir .•• Niıanlısr var mı? Nahide bu 
adam için kendini öldürmek iıtedi 
mi? Seviyor muydu sahiden onu? 
Memduh Bey neden onu almadı? 
Bir ıey bitiyor muıun bunlara dair? 

Piyasaya 
Çok Buğday 
Çıkıyor 

Dün şehrimize 608 ton buğday 
gelmiştir. Piyasaya fazla mal arıedil
mesi, fiatlere düşürücü tazyik yap -
maktadır. Dün, Ziraat Bankası, faz
la mal çıkarmıştır. Sert buğdaylar 7 
kuruş 30 paradan, yumuşaklar 9 ku
ruştan muamele görmüştür. Fiatlerde 
evvelki güne nazaran yeni bir düşük· 
lük kaydedilmemiştir. Alıcılar, fiat • 
!erin daha fazla düşebileceği endişe
si ile çekingen davranmaktadırlar. Is
tanbulun günlük sarfiyatı 300 ton 
olduğu halde dün borsada ancak 40 
ton buğday satılmıştır. 

Diğer taraftan Ziraat Bankası buğ 
day servisi_Jefi Mehmet Ali, dün An
raoaa,ennmı:ze aonmuşrur. :M'elF 

met Ali, kendisiyle görüşen bir mu-
harririmize buğday meselesinin son 
durumu hakkında şunları söylemiş

tir: 
"- Ankaraya, Bakanlığın daveti 

üzerine ve buğday işlerinde yeni ta
limat almak için gittim. Banka, buğ
day piyasasında lazım gelen tedbir -
leri almıştır. Dünden beri piyasaya 
fazla mal çıkardığımız gibi fiatleri 
de 30 para kadar kırdık.,, 

Müzedeki paralar tasnif 
ediliyor 

Hale üniversitesi doçentlerinden 
Booche Topkapı sarayındaki tetkik
lerine devam etmektedir. Eski bir 
meskukat mütehassısı olan Booche, 
Kültür Bakanlığı tarafından bir sene 
müddetle ane;aie edil~iştir. Uzman 
saray müzesinde şimdıye kadar biri
ken eski tarihsel meskukitı tasnif 
etmektedir. Buradaki çalışmasını 15 
güne kadar bitirecek ve Ankaraya 
gidecektir. · 

Booche, eski paraları değerlerine 
göre ayırdıktan sonra müzeler direk 
törlüğüne ayrıca bir rapor verecek, 
tasnif işindeki teknik esasları bildire
cektir. 

- Batlıyor muyuz? 
- Anlamadım? 
- Konutmağa baılıyor muyuz? 
- Batlıyoruz. 
Selim doğruldu; pantalonunun 

kenara kaçan ütü çizgilerini düzel
terek başını ıallıyordu: 

- Peki, dedi. 

bulunuyor? 

• İstanbul llçebayları dün llbay 
muavini Hüdai Karatabanın yanında 
toplanarak ilçelerine ait itleri gözden 
geçirmişlerdir. 

lstanbulun tarım durumu 
İstanbul Ziraat direktörü, ilk tuım 

durumu hakkında yıllık bir rapor 
hazırlamıt ve ilbaya vermiştir. Bu 
:_apora göre ge~en bir yıl içinde a
gaçlama işine önem verilmiş ve bir
ço.k boş yerler ağaçlanmıştır. Çok 
mıktarda meyve ağacı da dikilmiştir. 
Eağcılık gittikçe ilerlemektedir. A
ğaç hastalıklan üzerinde çalışılmış
tır. İstanl:.fıl ilinin tarım durumu iyi
dir. 

Ciayrimübadiller 
Dileklerini 
Hazırladılar 
YClyıttnuUAUUl'C:ı 11.cnııycu 'aUU ;.c:ll• 

mantardaki bono dütüklüğünün önü
ne geçecek yeni tedbirler alınması 
için, bir heyet göndermeğe karar ver 
mişti . Bu heyetin kimlerden teşekkül. 
edeceği henüz tesbit edilmediği gibi, 
Ankaraya ne vakit gönderileceği de 
kararlaştmlmamıştır. 

Dün, bu iş etrafında kendilerile 
görüştüğümüz cemiyet idare heye· 
tinden bazıları şu malumatı vermiş -
lerdir: 
"- Ankaraya göndereceğimiz he

yet, orada ilgili makamlarla temasa 
gelerek bilhassa müzayedeye fazla 
emlak çıkarılmasını temin edecektir. 
Türkiyede bulunan yedi sekiz bin 
emlakten şimdiye kadar bin tanesi 
satışa çıkarılmııtır. Bunların satılan 

miktarı ancak be" altı yüz kadardır. 
Bundan başka, Finans Bakanlığına 
yapacağımız müracaatte de şimdiye 
kadar nakit satışlardan biriken para -
ların gayrimübadillere dağıtılmasını 
istiyeceğiz . Böylelikle bono düşüklü
ğünün önüne geçeceğimizi ümit edi
yoruz. Bunlardan başka gayrimüba • 
dillerden ucuzca aldıkları bonolarla 
emlak satışını inhisar şekline sokan 
kimselere karşı da tedbir alınmasını 
temin edeceğiz. 

Heyet yakında seçilerek Ankaraya 
gönderilecektir. 

- Cemile, dedi, niçin, kuzum, 
hala, hala ... 

Gözlerinde olduğu ıibi ıeainde 
de bir korku vardı. Cemilenin elini 
daha fazla ııkarak: 

- Hla "ıenin Nahide'' diyorsun? 
Selimin bu dikkati ve bir ıöze 

iıyanı Cemilenin hoıuna ıitmitti. 
Sevincini ıurur halinde göıtererek 
katlarını çattı: 

- Şimdi oraıını bırak, dedi, ıon
ra konufacağız orasını. Sen evvela 
öteki ıorduklarıma cevap ver. 

- Nahidenin Memduh Bey is
minde bir akrabaıı olduiunu ne bi
liyorsun? 

Cemile Nahidenin ayni Nahid e 
olduğunu anlamaktan gelen ikinci 
sevincini gizlemeğe lüzum ıörmi· 
yerek güldü: 

- Şimdi een bana hiçbir teY IOl'

ma, yalnız cevap ver, dedi. 
Selim yatÇa onu fazla ıöıteren 

cidd bir seıle taıdik etti. 
Cemile 10ruyordu : 
- N,4 'oide bu adamı sevmit mi? 
- Hala seviyor. 
Cemile ııçnyarak Selimle kendi

ıi araıında büyük bir meaafe aça
cak kadar köıeye çekildi ve onun 
yüzüne uzaktan bakarak: 

Kesin bir karar vermezden e 
ıu kısa sıralamaya bir göz atalım: 

1 - Bir aydanberi İspanya (İttı 
vus = Stravuı rezaleti] adı veril 
bir meıelenin gürültüleri içinde Ç 
kalınıyor. Iki yerde kumarhane • 
mak istiyen Lehli bir Yahudinin l 
panyol nazırlarına, meb'uslanna e 
niyeti umumiye müdürlerine dağı 
ğı paralar ve tooladığı imzalı sene 
ler Isp,nyanın düne kadar en saJI• 
partisi sayılan radikalleri halkın 
zünden düşürmüştür. 

2 - Romanyada Ulusal Bankan 
adını karıştırarak Bükreş polis 
mandanınrn ve hatta bazı ayan az• 
nın ve büyük tüccarların Belçika 
!ardan vurdukları 25 milyon fran 
muhakemesi devam ediyor. 

3 - General Kondilisin son söyl 
vinde aynen ıu sözler vardı: . 

"Venizelistler yol yapmak için ! 
tikraz ettikleri paraları hep yem' 
terdir ve yollar tıep yarım kalmıştır 

ıertnanP~Fliı{lı1rfrı~n~riR';~ 
keti savdan Bul~arvada övle Vf'! 1cO 
koca •ehirler vardır ki tek ada 
malıdırlar ve bu tek adam hayatın 
bir kere ve ancak altı ay için naıı 
lık mevkiinde bulunmuştur. 

Görülüyor ki monarşinin . 
dehlizlerinde yapılan iltimas, ihtıl~ 
rüşvet ve dalavere bütün şartlal'l 
ve kötülükleri ile "parlamenter • 
berat .. vol bövte rejimlerde yere 
miş ve bu rejimleri inonar§inin be 
zeri yapmıştır. 

Nizamettin NAZI 

Meyvecilik Enstitüsü anıel 
pansiyonu açıldı 

Büyükderedeki meyvecilik e11• 
tüsü amele pansiyonu dün açıJmıŞ 

.. ıe 
Pansiyona dokuzu kız olmak ıı 

kırk iki kişi alınmıştır. Sekiz kişi 
""fi ha gelecektir. Bunların hepsi ko 

lerdendir. Bir · yıl enstitünün fi~• 
lığında amele olarak çalıştırıtaca1' 
ve ayrıca meyveciliğe ait dersler 0 

tutacaktır. Kendilerine yevmiye 
verilecektir. 

Açılma töreni sade olmuş, ti!. 
direktörü Tıahsin ve tarım odası UY 
}eriyle köylüler bulunmuşlardır. 

füale içini çekerek: Jitı 
- Bu çok kantık bir meıel..,.-

Cemile. 
- Kanıık ne demek? 
- Pıikolojik bir meseledir • .,I'.'. 
- Sen "kantık'' diyorıun, •":ı 

mıyorum, 10runca büabütün kıaJ'I"' 
ıözler .öylüyorıun. 

Selim ıüldü. ~ 
- Anlıyorum, hakkın var, 

ıana... .., 
Cemile çantasını Selimin d• 

vurarak baiırdı: ~ 
- Gülme 1 dedi, benimle lı~ı 

ıurken benim ıülmediğiın ~ 
ıülmiyecekıin. Gülerıek hep Ş.,, 
ber ıüleceiiz, anladın mı 1 
otomob ilden iner, ıiderim. "'-.ı 

- Peki, peki... Gülmüyo , 
Diyorum ki ben sana bu karıt•" 
Mleyi anlatacafnn. ,t 

- Niçin benden Memdub 
hikayesini ıizledin 7 ·d•I 

- Çünkü yemin ettim Nalı•;,4111 
Babama b ile, hiç kimıeye , 0 

1 
~( 

duyduklarımı .öylemiyeceiı~~ 
ir yemin ettim. Şimdi ıen ıo . 1''" 
ıun da .övlüyorum. Demek "1 
yorıun. Benden ~ünah gidiyot• 

- Yemin ettin ha? , 
Selim korku ile tasdik etti: 
-Evet. ~ 

Durdu, Cemileye doğru yüzünü 
hafifçe kaldırarak onun gözlerine 
doğrudan doğruya bakmağa ceıa
ret edemediği için önüne baktı: 

- Peki ama, dedi. aen bana bu
nu hiç söylemedin. Sen bana Atıfın 
Nahideyi, Nahidenin ıeni ıevdiğini 
söyledin. 

Selim oldukça ııkıntıh bir tenef-

Cemile batını önüne eğere~ 4 
di kendine: "Yemin ettin! 
tekrarladı. 



Kültür Kurumu Toplantısı 
-ııntihan Talimatnamesine 

Son Bir Şekil Veriliyor 
~ 8 (Hususi Muhabirimiz bildiriyor) - KWtlir Bakanlığının bu 
~ Ceç vakte kadar toplanan kWtür kurumu üyeleri okulların imtihan 
baıl ~eleri etrafında konuımalar yapmı§lardır. Geçen seneki imti
aq ~tnamesinin deği§tirilmesi teıebbüsünün bugilnlerde son şeklini 
~· umulmaktadır. Bu konuşmalarda bilhaua tale~leri~ yazılı imti
llllnlı.~ aldığı iyi numaralan muallimin kanaati netıceaınde vereceği 
et -;;ı~ göre 8!-ptanması imkinlan araıanlmakta.dır. Buna &:öre birin
lti . ikincı yazılı ımtihanlarda talebe 5 numıan dahı alsa muallim kana-

lllıtibanui alacağı zayıf numara ile amıftıa kalabilecektir. 

Dört Almana Verilecek 
On Altı Bin Lira 

kamutayın Dünkü Toplantısında 
Hararetli Münakaşalar Oldu 
~ ~Baı tarafı 1 incide] 
~el'ci kanun liyiba11DJn Kamutay 
ıt Ohsı lfeyetinde müzakereai hararet-

a Uftur. 
~~ llliinasebetle ilk sözll Refik 
'1a kb! lnce alarak, hicret etmİf olan 
"-ta~~lere verilecek paranın, her 
~ ~ tibi olduğu vergi milkel
~ etinden muaf tutulmasının hile
~ IOrmuıtur. Manisa Saylavmın 
L.ta e bütçe encümeni namına maz
ltiıı b111~rriri Sım cevap vermit ve 
"'1- tırüne kadar takip ettiği seyri 
~:arak, bu hal ıuretinin devletin 
~:.~e uygun görüldüğünü söy-

~ (Eski§ehir) aynı mevzu et-
- ıu auali aormuttur: 

'-' b. ~ mukavelelerle bağlı olan -
f ti la~e vergi kesmemek aalihiye
~ ette varsa, bu suretle vergiyi 
teır ~ek diğerlerine de ıümullene-

8.::? Baıka taahb'ütler de vardır. 
lıa11e b~u S';1Ale de cevap vererek, 
)ili ~ısnanın ancak Kamuta
~tir. bağlı olduğuna ipret 

.:::; ~~her (Çanakkale)' lae me-•iri· -. .._ Bi • ~ 

decek olursak, bunlann arkaamdan 
gelecek yüzlerce müracaati ka1J1lı
yamayız. Zannederim, 310 senesin
den bahsettiler. Bu benim doğduğum 
senelere ra•tlıyor. Biz bu kadar eaki 
itlerle uğrapmayız. Biz daha ziyade 
cümhuriyet devrindeki itlerle alaka -
dar olabiliriz. Ben bu kadar eski he
saplara giremem. TUrkiyt; cümburi
yeti çok yeni bir devlettir. 

Finans Bakanının verdiği lnhat 
ta dinlendikten sonra Uyiha reye ko
narak, kabul edilmiıtir, 

Kimlerdir 1 
~nbra, 8 (Husuat Muhabirimiz 

bildiriyor) - Kamutayın dilnkü top
lantısında kabul edilen kanun proje
sinde ismi geçen dört Alman ıunlar
dır: 

Amiral Kalan von Hofe, Bayan 
von Düffel, Bayan von Rider, Bayan 
von Grumkov. 

Bir defaya mahsm olmak Uzere 
kendilerine verilmesi ve bu auretle 
hazine ile alikalannm kesilmesi mu
vafık görülen para miktarı 16 bin idi 
sur liradır. 

Demiryollar 
Ve Memurlar 

Ankara, 8 A.A - Kamutayın bu
günkü toplantısında kabul etmiı ol
duğu kanunlar arasında Devlet De
miryollan ve Limanlan lıletme U -
mum Müdürlüğü memur ve müstah
demlerine ait barem kanun projeai 
de bulunmaktadır. Bu kanun projesi
nin görüşülmesi esnasında bir soruya 
karşılık veren Bayındırllık Bakanı 
Ali Çetin Kaya, Demiryollarımızla 
memur ve müstahdemleri hakkında 
ıu maHunatı vermiıtir: 

1919-20 de 1352 kilometre 
1924-25 de 1378 " 
1925-26 da 1464 " 
1926--27 de 1630 ., 
1927-28 de 2257 ., 
1928--29 da 2453 ,, 
1929-30 da 2766 ,, 
1930--31 de 3261 ,, 
1931--32 de 3436 ., 
1932-33 de 3878 ,, 
1933-34 de 3941 ., 
1934-35 de 4733 " 
1935-36 da 5767 .. 
Demiryollan personeline gelince, 

1920 de 5,000 olan memur ve müs
tahdemin bugünkü adedi 13,615 dir. 
Bu mikdar kilometre başına 2,36 
dütmekte ve normal vasatiden apğr 
bulunmaktadır. ----

Polis telsiz kongresinde 
murahhasmuz 

~nk.Ha, 8 (Hususl Muhabirimiz 
bildiriyor) - Bu ayın 12 sinde Ber
linde toplanacak anraluaal polis tel
siz kongresinde hükQmetimiz adına 
Bayındırlık Bakanlığı muhabere ve 
mürasele mütehauıaı Hayri buluna
caktır. Hayri, Berline gitJnek üzere 
bu akşam lstanbula hareket ~tmit
tir. 

Litin ve Grek dilleri 
tedrisatı 

Ankara, 8 (Hususi Muhabirimiz 
bildiriyor) - Ankara dil, tarih, coğ
rafya fakültlesi arkeoloji profesörlü
ğüne tayin edilen Şevket Aziz tcJıri
mize gelmit ve enstitiinün yerlqtiril
mesi itini bitirmittir. Fakültenin U
tin ve Grek dilleri profesörü Podin 
de ıctırimize gelmiı bulunmaktadır. 

' lı "e.lc ~lrırn nıulravelelerle Osman
~n tinın borçlannı tasfiye ettik. 
~ • lı devleti za'ianında akdedil • 
letdeıı' daonra tasfiye edilmiş mesele"-1t olayı hukukan bunlan ver _ 
'lllecb~riyctinde miyiz;t Müruru 

FOTOGRAFINIZI GÖNDERiNiZ, 

)( 
11 carı değil midir? 

'~ e~~et. Sümer <Kütahya)·, vergi 1 
~ f~bı b~r teşebbüsün yapabilece
Clt;J. tesırlere ipret etmif, Ziya 
"-a~ekrar söz alarak böyle bir 
~ Yapıldığı zaman, devlet ka
~ 1Ynt maksatla çalacaklann bin
'-e~~ söylemis ve itin bir da
• 8tt~ıyetle tetkikini istemittir. 
~. ~ncUmeni başkan vekili MU
~ Gtirazlara ceva ptar verdikten 
?iJalda • encral Naci söz almq ve li
~ bil~~ zikredilen dört A iman 
, ~IQetı ilderini s3ylemiş, herbirinin 
• ıı erini tebnüz ettirmittir. 
tt1t r ~e!her tekrar kürsüye gele
• ...._~ıtır ki: 
' eıele ne bir his, ne de bir yar
)l ~lesidir. lt doğrudan doğru
~le ~ meselesidir. Eğer hisleri
~ ı.ııı::dersek, sevızili arkadaılanma 
~it :~ e~em generale ıunlan aöyle-S'rt111 · 
'-taı...1"' ıne;danlannda ka1mıt nice 
~larinuzın yetimleri vardır ki. 
..._lb ~verilmiyor. Kanun ve 
~u.ııa :-e:ı olan bu iıte ancak ka-
~ ~ kJa gözetmek limndır. 
~Cibneni: "Bu biras ıiyasi 
~. .. demektedir, bu doğru de-

· ~ 
~"-'citerle, hatırlarla hareket e-

; ~ yolcularm arhlıati 
~) 8 (Hususl Muhabirimiz 
~ ko - Kamyon rekabetine 
~ 'k":k ve yolculann sıhhatini 
L_- itli, ere Samsun aahil hattın-
90QQ~~onlara Sofaj tesisatı 

~kanhiı filinno· 
~L.. IUlc orkeatruı 
~ 8 (Hususi Muhabirimiz 
~ ) - Avrupadan Cilmhur-

11 isiQlı O&rmonik orkestrası ıef
~ ~.f:lrtilen Pretoriua ilk lronIL.._... a llzdeld Peııembe günü 
lir, lretaıen okulunda verecek-

"-lcöYÜnd b. • e ır aınesna 

'ırırkes açıldı 
~ Uat Yele Halk Partisi ıube bi
lli ~ ıcıı-~t salonunda yeni bir si
k._l._a.t;;--ıtır. Bu aktam ilk filmi
J;..7__1!1l ~cek olan bu sinema Bakır
--.atır. ekaiJdiiini tamamJıamıt o-

KARAKTERiNiZi SöYLIYELIM 

Feriha! 
t tiraz kabul 

etmez ki, bir ar
tisttir. Hayat a
şıkıdır, konfo
ru sever, her şe
yin intizamm • 
dan ve ahengin -
den hoşlanır. 
Seyyaldir, ka -
rarsızıdır deni
lebilir. Neşe -

deıt hemen 'kedere ve sonra bir-
den neşeye geçtiği görülür. in
san hislerinin bütün inişleri ve 
çıkışları üzerinde dolaşır, du
rur. Eğer ben herhangi bir fo
toğraf karşısında, bilhassa bir 
artist fotoğrafı karşısında hük
münü güçlükle veren bir psiko
log olmasaydım, belki bu resme 
bakarak daha çok meziyetler 
bulabilirdim. Halkm kendisin-
deki san'at, meziyet ve kabili
yetlerini çok beğendiğini anlı -
yorum. Yalnız her güzel kadın 
gibi, o da hila çocukluğunu u
nutamamıştır. 

Politikadan ve 
felsefeden uzak 
kalmak, işte in
sanı hayatla ba -
rışık tutan nok
ta .• Bilhassa ka
dınlık ve güzel-
lik meıvzuu ba
his olduğu .za
man! 

1932 dünya 

Keriman 

\ 

gilzeli tam manasiyle bir hanı
mefemlidir. Tebessümü ve jest
leri ile kapatmağa çalıştığı oto
rjtesi vardır. Onu iyi tanıyan 
insanlar azdır. Zira o, ne kadar 
meclisara olsa ve hoşa gitmesi
ni bilse bile asıl düşüncesini 
belli etmez. Ancak bunlan dost 
bir a~kadaşma anlatır. Gözü her 
şeyin gülünç taraflannı hemen 
görür ve bu görüşü de kendisini 
çok eğlendirir, Böyle oJmakla 
beraber, görütlerinden ietif .. 
etmek ve öğrenmek iater. Sağ
lam meziyetleri vardır. Kendi
sinde yalnız güzelliği değil, ka
rakter sağlamhğIDI da aelimla
malıdır. 

Resimlerinizi Göİlderiniz, 
Sorlton l!niYenileli Psikoloji ıra· kendilsiain de fotoirafiJeriai 700a

P.u aekre~ ~ean Cart.et'nin kendi· mak Hl'etile fahıslanna llİt tahlill• 
·~ ~ fotoinfiler ~erinde- ~ İltemelerindea anlıyoruz, 
• taMilla"llll bir haltadant.i nepedi 1imdi1• -- IUetemia öndsilen 
1aruz. Fransız ilimlnin hiç ...._.. fotoinfil- hini.; ......, y.'Jean C.... 
iı inaant-m fotoinıfil.;ne bakank teret'ain .. hlilJeri ita •UNtle büyük 
Jilriittüiü hüldiml•deld İIÜet, haJ· .-- u,.ndınnqtsr. Ba fotıoirafil .. 
ret Y.ici bir derecededir. Ba fikrimi. ait tahlilleri elimizclım.i ............. 
se olnayuc:alanmızm ela ittirak etmek- lar tahlilleri bittikt• aonra " bize 
h olclujunu, aldıtımız melctuplarm ıönclerme ID'UI ile ıaaetemizcle Def
soldutwu:lu Ye bu İIÜet9 İllulırak re hafJaJacıaiız. 

Foto§raflnlzi gönderiniz, 
karakterinizi söyliyellm ı 

HAFTANIN SiY ASASI 
Döiüı baflodı 

ltalya-Habeı harbi batlıyah bir 
ayı geçiyor. İtalyanlar ilk hamlede 
Eritre sömürgelerinden cenuba doğ
ru ilerliyerek, Adova, Adigrat ve 
Aksum ıehirlerini ele geçirmitler ve 
burada bir cephe teais etmiılerdi. Uç 
haftadanberi bu iıgal ettikleri mın
takada yollar yaparak ve birtakım te
sisat kurarak ikinci bir hamleye ha· 
zırlanmaktaydılar. Bu hazırlık bitmit 
olacaktJr ki hafta içinde ikinci ham
leyi yapmıılardır. İkinci hamlenin 
hedefi, Adova'nın altJnıt kilometre 
kadar cenubunda Makalle adında bir 
yerdir. İtalya kaynaklarından gelen 
bir habere göre, bu yer işgal edilmit
tir. Diğer taraftan Habe1 kaynakları 
Makalle'nin İtalya askerleri tarafın
dan işgal edildiğini fakat ıeri alındı
ğını bildiriyor. 

Son gelen İtalya tebliği de Makal
le timalindeki çarpıımalardan bah
settiğine göre, Habeperin iddiaları 
doğru olsa gerektir. Bu vaziyetin en
teresan olan tarafı, Habeı kuvvetle
rinin artık İtalya istilasına karşı mu
kavemete baflamalarındadır. Makal
le'ye gelinceye kadar Habeıler, İtal
ya ile harbi kabul etmiyerek geri çe
kilmek tabiyesini takip etmiflerdi. 
Anlaplıyor ki Doğu Afrikada döiüı 
artık baflamıltır. 

.... _.. e 
18 T .,,.U.üanide 

On Sekizler komitesi hafta arası 
Cenevrede toplandı. Ve müeyyideler 
baklanda yapılan iatimzaca devletler 
tarafından verilen cevaplan tetkik et
tikten sonra zecri tedbirlerin bafh
yacağı tarihi teabit etti. On Sekizler 
komitesinin toplandığı gün müeyyi
deler hakkında devletler tarafından 
verilen cevaplann şu olduğu resmen 
bildirilmektedir: 

Elli bir devlet, birinci müeyyideyi 
tatbika. yani İtalyaya silih aatma
maya, 

Elli bir devlet, ikinci müeyyideyi 
tatbika, yani maU münasebetleri kea
meğe, 

Kırk dokuz devlel,r üçüncü müey
yideyi tatbika, yani ıtalyadan mal al
mamaya, 

Kırk dokuz devlet, dördüncü mUey 
yideyi tatbika, yani İtalyadan bazı 
iptidai maddeleri aatınalmamaya, 

Kırk bir devlet de kartılıklı yardı-
ma, 

Muvafakat etmiıtir. Şimdi bütün 
devletler, 18 ildııcltepinden itibaren 
İtalya hakkında bu müeyyideleri tat
bik etmeğe hazırlanmaktadırlar. Ba
zı devletler, bunu yapabilmek için 
..,c\;lt.,terino kAn\.ln l!yih:llo.rı tevdi 
etmişlerdir. 

• 
ltalyrı oe rniie7Jrideler 

Diğer taraftan İtalya da bu eko
nomik tazyikı karıılamak için tedbir
ler almaktadır. Romadan gelen ha
berler, İtalyanın bir harp vaziyeti 
manzarası göstermekte olduğunu bil
diriyor. Trenler günde on bin kilo
metro daha az yol kat'ediyor. Kö
mür taaarrufu için, resmi otomobil
ler kaldmlmıf. Benzin taurrufu i
çin. Haftada iki gün kaNp dükkinla
n kapanacak. Otellerde lokantalarda 
ve yemekli vagonlarda yalım bir ta
bak et yemeği verilecek. İtalyanlar 
kendi evlerinde yalnız bir kap ye
mek yiyecekler. Balık istihsalinin ço
ialtılmaaı ve tavpn yeti§tirilmeai 
için tiddetli emirler verilmiıtir. 

. Bu tedbirlerden maada İtalya ıim
dıden müeyyidelere iıtirak edecek 
devlet mallarına kalJl boykot ilin 
etmiıtir. 

Bu devletlerden hiç mal aatJnalın
mıyacağı ve Amerika gibi müeyyi
delere ittirak etmiyen memleketler
den eıya alınacağı bildirilmektedir. 

Diğer taraftan müeyyidelerin fid
detlendirilmesi için Kanada bir tek
lif Y•Pınııtır. Bu teklif ile İtalyayı 
aatılmıyacak iptidai maddeler arasına 
pamuk, kömür ve beminin de konul
~aı. ileri aürülmektedir. Yapıİan 
ilk listede İtalya için çok önemli 
o~~ maddeler yoktu. Müeyyidele
~ l§tırak etmiyen devletleri tazyik 
etmek için de ayn bir teklif ileri sü
rWmüttür. Her halde İtalya hakkın
daki müeyyidelerin zamanla 1iddet
leneceği anlatılmaktadır. 

• 
H,,.,,.; •örüpneler •YG diifti 

Harbe nihayet vermek için İngil
tere, Fransa ve İtalya aruında yapı
lan hususi müzakerelerin bir netice 
vermediği anlatılmaktadır. İtalya ta
rafmdan ileri aürülen teklifler İncil
tere namına mütehassıs Petenon ve 
Fransa namına da mütehasaıs St 
Quentin tarafından tetkik edilmit v~ 
kabule tayan ıörillmemiıtir. Bunun
la beraber, bu yol berinde ıörlit· 
meler devam etmektedir. 
Cenevrede Belçika deleıeai tarafm
dan yapılan bir tekili ile İngiltere 
ve Franaaya harbe nihayet vermek 
ıayesile huaud müzakere yapmak 
için Uluslu Kurumu tarafuıdan me
zuniyet verilmiftir. İngiliz dq baka
nı Sir Samuel Hoare, bu vazüeyi ka
bul ederken, ıörüımelerin her saf
hasından Uluslar Kurumunun haber 
dar edileceiini ve ancak Uluslar Ku
rumu ve Habeıistan tarafındln kabul 
edilebilecek prtlar daireaiade uyu-

ıulacağım bildirmiıtir,. • • AWenls oaiy«i 
İngiltere ile İtalya araamda Ak

denizde İngiliz donanmaaınm top
lanmasından doğan gerginlik devam 
ediyor. Malumdur ki Livalin aracı
lığı ile İtalya Bingaziden bir fırka 
askerini geri çekmifti. Musıolini bu
na karplık olmak üzere lnıilterenin 
Akdenizden de bazı gemilerini geri 
çekeceğini ümit etmitti. 

Bu ümitler boşa çıktı -
ğından Mussolini hafta içinde İngil
tere ile doğrudan doğruya temas et
miştir. Muasolini ile İngiliz büyük 
elçisi Sir Eric Drummond araamda
ki görüpeler de bir netice ~erme
miştir. Şimdi İncilterenin seçun ne
ticeye vanncaya kadar Akdenizden 
gemi çekmiyeceği anlaplmaktadır. 
Anlaplan müeyyidelerin tatbikına 
giriıilecefi bir sırada İngiltere Ak· 
denizdeki vaziyetini zayıflatmak is
temiyor. Munoliniyi de müeyyidele
rin tatbikmdan ziyade bu Akdeniz 
vaziyeti ilzmektedir~ • 

Yananütoıula pnoy 

Yunaniltanda &raya müracaat haf
ta arası yapıldı. Bu &raya mtıracaate 
cümhurluk partilerinin iftirak etme
dikleri anlaplmaktadır. Kondilil ta
rafından yapılan darbeye kadar bu 
partilerin genoya iftiralderi mevzuu
bahisti. Fakat darbe ile krallık ilin 
edildikten, cümhurluk partileri li
derleri tevkif edilerek ailrilldilkten, 
gazetelere sansür konulduktan ve bin 
kadar zabti ordudan çıkarıldıktan 
sonra artık cümhurluk partilerinin 
araya iıtirak edeceklerine kimse ih
timal vermemiıti. Öyle oldu. Ve kral
cılar teırinisanide yapılan genoyda 
yüzde doksan ekseriyet kaza~dılar. 

Şimdi kral ikin\i Yorgiyi ı.etıı:m~k 
için Londraya bir heyet gıtmııtır. 
Fakat ıimdiden Atinadaki kralcılar 
arasında ihtilaf çıkmı1tır. Çaldaris, 
mecliste ekseriyet kendi partisinde 
olduğu için hük<imetin kendisi tara
fından tefkilini iatiyor. Kondilis ise 
meclisi feshederek yeni seçim yapıl
masına taraftardır. Diğer taraftan 
kralın, her zümre kral taraftarını içi
ne alacak bir temerküz kabinesi ya
pılmasına taraftar olduğu bildirili
yor. Kral Yorgi ilk adımda büyük 
sorluklarla karplapnaktadır, 

• 
ı,..aı.....ı. ~ 

lngilterede seçim mücadelesi bil- · 
tün hararetiyle devam ediyor. Hüku
met partisi olan muhafazakarlar haf
ta içüitk' 1*7atına1itelerlni- neırettiler. 
Bu beyannamede Ulualar Kurumuna 
yardım ile İngiltere donanmasımn 
büyük ölçüde arttırılması gibi biribi
rine zıt iki tezi kurnazca telif eden 
bir program ileri sürülmektedir. İç 
politika hakkındaki vaitlere ayni 
kurnazlıkla her zümreyi memnun 
edecek tekilde tanzim edilmiıtir. 

Muhalifler adeta apışıp kalmı1lar
dır. Muhafazakir partinin büyük bir 
kuvvetle kazanacağı hafta arası yapı
lan belediye seçimlerinden de anlatı· 
lıyor. Şimdi bütün hedef, meclisteki 
muhalefet partisinin oldukça kuvvet
li olmasını temin etmekten ibarettir. 

• 
. Rodilıol ltonpea nilaay«lendi 

Fransız hüki1metinin mukaddera
tını ellerinde tutan sosyalist radikal 
partisi kongresi hafta içinde kapan
dı. Kongre, hükumete yardımda de
vam edilmesine taraftar olan Herriot 
ile sol cenah zümreye batkanlık eden 
Daladier arasında bir mücadele ol
muştur. Daladier, hük<imeti faıistle
re karıı lüzumu kadar tiddetli hare
ket etmemekle itham etmiıtir. Kon
gre toplanırken Laval tarafından fa
tist zümrelere karp neıredilen emir
nameler göz boyamak ubilinden bir
takım itler telikki edilmektedir.Uzun 
münakafllardan sonra nihayet, bir 
itillfa varlldı. Bu itillfa ıöre. parli
mento toplanır toplanmaz bütçe mü
zakereaine batlanmazdan önce fapt
lere karşı yeni tedbirler alınması için 
hük<imet üzerine tazyik yapılacaktır. 
Laval hükumeti, radikal sosyalist 
kongresinin içtimaı sırasındaki tehli
keyi anlattı. Bakalım meclis ile naaıl 
kartılapcaktır. • V:ııalt Doluda 

Uzak Doğudaki vuiyet kanııyor. 
Japonya ıimall Çini nüfuzu altına 
almak için bir müddettenberi Çin bü
ki1metini tazyik etmekteydi. Çinde 
bu aralık iktidarda bulunan hükOmet 
de Japonyayı karıı dikine gitmek is
temediğinden bu şartları kabul etme
ğe meyyaldir. HükOmetin bu uysal
lığı bazı Çin milliyetperverlerinin 
duygularını rencide ettiğinden hafta 
içinde batbakana karp bir suikaıt 
yapılmlftır. Bqbakan atm:a yara
lanmq fabt tehlikeyi atlatmıttır· Bu 
auakistin Çin - Japon münasebetleri 
ve Çin alyaaau berine hiçbir teair 
yapmıyacafı bildirilmektedir. 

Ancak Uzak Doluda daha bUyUk 
tehlike, Mançurya ile Monıoliıtan 
arasındaki anlaf111Ulık ile Sovyet sı
nırlan üzerinde yapılan çarpışmalar
dır. Bu yüzden Japonya ile Sovyet 
Rusya arasında beliren ihtillf barıı 
için tehlikeli olmıya batladı. 

•• A. Şükrü ESMER 

Herkes biraz aktör 
Bundan evYel de yazdımdı. Bi .. 

de herkes bir parça aktördür. iti• 
nin icabı rol yapar. Buna alı1tığ1-
mız için pek gözümüze çarpmaı. 
Kalemde mümeyyizin ağırbatlılıiı. 
mektepte hocanın ciddiliği, polis 
kQIDİserinİn hiddeti, hacız memu
runun aaabilifi, avukatın müekki· 
line kartı olan ıefkat ve bağlılığı. 
ne bileyim hepıi birer tabiileflllif 
rolden batka bir teY değildir. 

Dün tramvayda bunlardan bir 
taneıine raıtladım. Köıeye büzül
DlÜf, arkasmı da geçide çevirmiı, 
kalabalıkta birili duruyor. Biletçi 
seldi. Evvela umumi olarak: 

- Bilet f dedi. Aldıran yok. On
dan aonra dıt kapıda aıılmıt olan
dan batlıyarak bilet iıtedi. Kimiıi 
çabuk Yerdi, kimiıi ıeç verdi. Kİ· 
miai: 

- Kaç defa alacağız?.. di7e 
aordu. it bitti. Biletçi içeri ıirdi, 
biraz aonra tekrar geldi. Anlatı
lan aattıfı biletle arabadaki adam 
aayısını kartılaıtırdı. Nihayet kö • 
tede büzülmüt olana aordu: 

- Bilet aldnuz mı? .. 
Beriki birdenbire bir parladı. 
- Naul alayım, ıörmüyor ma

aua hüzülmüt duru7orum. 
- Ne yapalun paruız mı gİd• 

cekain? • 
- Ne yapacakam? Bu kadar 

adam doldurma? 
- Ben mi doldurdum? •. 
- Hayır, ben doldurdum •• 
- Efendi uzatma da bilet al! 
- Ne inaafıız adamlar be! Ko-

lumu kımıldatamıyorum ki para çı• 
karayım. Yakama yapqmıt para 
iıti7or. 

Mütterinin hiddeti ıitıide yük
seliyor. Bütün hu atef neden? Bir 
kıt'a daha atlatıp iti üç otuz para 
ile bithmek. Her gidit ıelitte bir 
kıt'a kazama aündelik doğruldu de 
mektir. Ve bütün bu aktörlüiüa 
ücreti de budur. E, bu kadar İJİ 
oynanmıt rol hu kadar ucuza aatı• 
lır mı?.. Acıyorum böyle anadaa 
doima artiatlere. 

B. FELEK 

Bir Genç 
Dün Kudurdu 
Dün, Sarıyerde henüz 25 ya§ların

da bir genç çok feci §ekilde, etrafın • 
4akileri ağlatarak kudumıuıtur. San
yerde •Kılık yapan Hafizenin oğla 
Besim Saka, bundan bet ay önce bir 
köpeğin aaldırıılanna uğramış ve ku
duz olduğu sonradan anlaıılan hay
v-an Besimi kolundan ıaırmıttır. Be
sim Saka, derhal muayene edilmit. 
hayvan tutulmuı ve yapılan iğneler
le kudurmanın önüne geçilmiıtir. Be
sim, serbest bırakılmıJ, anneai de ar
tık oğlunun kurtulduğunu, bir ıeyi 
kalmadığını aanmııtır. 

Besim Saka, dün ubah erkenden 
kalkmıt. üzerinde bir ağırlık hiaaet
mİf ve batta evdekilere: 
"- Ben hasta mıyım, yoksa ütüt· 

tüm mü? Bayılacak mıyım?,, demiı, 
herkesi telip vermittir. Bira.z a~l
mak maksadiyle zavallı genç, Us
kumru köyüne kadar bir gezinti yap
mak iatemit. çok tabii olarak evden 
aynlmııtır. 

Besim Saka Uıkumru köyüne gi
derken hastalığın bütün nöbetleri bi
çareyi kıvrandırmaya baılamıı. has • 
ta hemen Madene dönmek istemiştir. 
Issız, kimsesiz yolda etrafına saldı -
ran birisinin gelmetke olduğunu gö
renler, Besim Sakanın kudurduğunu 
anlamıılar ve polise baJvurmuşlardır. 

Sanyer polis memurlarından üç 
kiti Besim Sakanın tutulmasına me
mur edilmit ve yolda kudurmut gen
ci ağzından köpükler dökülürken 
büyük bir güçlükle tutJnupardır. Po
lislerden biri de bu sırada bir tehlike 
atlatmış, Besim Sakanın •ldırışını 
kaçmakla önlemi1tir. 

Hastanm Sanyere getirileceğini 
duyan arkadatları, annesi ve akraba
larivle tanıdıktan ağlaşarak rıhtım ü
zerinde toplanmıtlardır. Beaim Saka, 
Sanverde bekliyen kafile arasında 
gördüğü annesini farketmiş ve: 
"- Anneciğim, kuzum anneciğim, 

demiftir, bana yaklatma, seni ıaıra
cağım geliyor.,, 

Kudurmut adam, bu sırada poli&
lere de dönmüt ve tunları aöylemit
tir: 

"-Beni nereye Jı;ö•;früyonunuz? 
Hastaneye olma~. Oldürün beni, yal
vanyorum. çekın 1u tabancalannı-
sı .•. ., 

Sanyerde polis l"'erkezinde yapılan 
muayenede Besim Sakanın kudurdu
tu anlaplmq ve kuduz tedavihanesf
ne ıönderilmek üzere tertibat alın
mtftır. 

Besim Sakayı otomobile bindinnek 
te bir mesele olmuş, her tiMU tehli
kenin önünü almıt olmak için aasta 
çok kuvvetli kayıt ve iplerle baflan· 
DlJ1tır. 

Zabıta ve jandarma-, ban tettdklc 
yapmaktadır. Bilhassa. Besimin yeni, 
kudurmut bir k8pck tarafından nın
bp mnlmadıfı da tahkik edUmekte
dir. 
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Sultan Hiddetinden Çıldırır Gibi 
Olmuş Ve 

Emretmişti : Vurun Kellesini 

- !{es, kafalarını. 
Dedi ... Fakat o zaman, bu kalpa

%8nlardan biri yerinden sıçradı. Pa
dişahın karşısında, dimdik bir vazi
yet aldı: 

- Ben.. yeniçeriyim. 
Diye bağırdı... Yeniçerilerin başı 

kolay kolay koparılamazdı. Beheme
hal cürümleri tesbit edilmek ve ( or
ta ağaları) ndan mürekkep bir mec
liste haklarında bir hüküm ve karar 
verildikten sonra haklarından gelin· 
mek lazımdı. Onun için, yeniçeri ol
duğunu iddia eden adam, bu teamü
le güvenmiş, pervasızca o sözleri 
söylemişti. Fakat bu iki söz, İbrahi
mi çıldırtmıya kafi geldi... Derhal 
dizlerinin üstüne kalkmı§, gözlerini 
açmış: 

- Ben dahi paditahun. 
Diye bağırmıştı. 
Bu bağırmayı, birkaç saniye süren 

1torkunç bir sükut takip etmi§ti. Ve 
11onra, lbrahimin ıu emr~ verdiii iti· 
tilmişti: 

- Kemiklerini ayrı ayrı kırın. 
Böylece gebertin. Laşesini de şehre 
Hetip meydana atıverin. İbret olsun. 

Demişti. 
Sekbanlar, derhal yeniçerinin üstü

ne çullanmışlar: adamcağızın, yürek
ler parçalıyan feryat ve figanı ara· 
sında çatır çatır kemiklerini kırmış· 
Jar. Bu zulmü vahşi bir tebessümle 
eeyreden lbrahimin karşısında, bu 
külçe kesilmiş vücudüıı bir atın kuy
ruğuna bağlamışlar: sürüye ıürüye 
Edirneye doğru koşturmuşlardi. 

Padişah lbrahim, Edirnede (Kıyık 
Sarayı) na yerleşmişti. Gündüzleri, 
Arda kenarındaki Sarayiçi bahçeleri
n~iniyor: Tunca ve Meriç sahillerin· 
de, su sarhuru aratmakla vakit geçi
riyordu. Şehir halkından, avcı namı 
altında bir sürü halk, nehir sahilleri
ne indirilmişti. Bunlar, bellerine ka
da-r soyunarak sular içinde samur 
arıyorlar: fakat sazan ve turna balık· 
larından başka hiçbir ıey ele geçire
ıniyorlardı. 

Silahtar Yusuf Paşa birkaç defa :ı 
- Sultanım!.. Suda samur aramak, 

halkın acayibine gider. Şimdiyedck 
buralarda teamül olmuş bir it değil
dir. 

Demiı: ve bu soğuk mevsimde, sa
bahtan ak~ma kadar Tl!'l'lcanın, Me
ricin, Ardanın buz gibi suları içinde 
dertlere ve illetlere tutulan halkı ha
las etmek istemişti. Fakat Ibrahim, 
her defasında : 

- Ya; bizim has odabaır, yal:!:'\ 
mı söyler. Elbet bir aslı olsa gerektir. 
Avcılara kat'i tenbih verilsin .İşi pek 
tutsul'\lar. 

Cevabını vermişti. 
Ayni zamanda, kendisi de soğuk

:an muztaripti. Edirnenin kuru so
ğukları ortalığı kasıp kavuruyor: sa
:ayın ocaklarında, ateş bırakmıyordu. 
[brahim; bunları Edirnenin kavak o
Junlarrnrn gevşekliğine atfetmiş ve 
derhal şu garip emri vermişti: 

- Buranın odunları, kör dokmü· 
yor. Tiz, lstanbuldan odun getiril
sin. 

Edirne valisi, yollardaki kaza na
ipleri, derhal bu iradenin tatbikine gi
riımişlerdi. Yollarda menziller teşkil 
etmişler, civ-aT köylerin halkınr, bu 
menzillere dökmUılerdi. lıtanbuldan, 
bol bol meşe ve kızılpelit odunları çı
karılıyor, halk bunları sırthrmda ta
§ıyarak menzilden menzile ulaıtırr
yordu. 

Padişahın bu seyahati, Edirne ve 
civarı halkına bir felaket getirmişti. 
Açlıktan, soğuktan, yorgunluktan 
muztarip olan halk; büyük bir salgın 
hastalığına uğramış gibi, mühim mik
tarda telefat vermekte idi. 

• 
J3u dayanılmaz zulüm ve seyyiat, 

Edirne ve civarı halkını kasıp kavu
rurken; Istanbulda da birtakım entri
kalar çevriliyordu. 

Yeniçeriler, padişahın maiyetinde 
Edirneye gidemediklerinden ve bu 
vesile ile de - usuıaen olan - bah
ıışı ele geçiremediklerinden fena hal
de öfkelenmişlerdi. Kışlalarda, kah
velerde, sokaklarda: 

- Bu ne acep iştir. Bir gidiş ol
sun da, rikabı hümayunda kul tayfa~ 
sı.z:ıdan ~imse bulunmasın. Anlaşılan, 
hun~ar ıle kulun arasına girerler. 

Dıye söylenmeğe başlamışlardı. 
Mesele, yalnız bir dedikodudan iba
ret kalmamıştı. Bir gece, sabah na
mazına karıı. cami kapılarına ve ka
labalık sokak başlarına birtakım ka
ğıtlar atılmıştı. Bu kağıtlarda, padi
şah aleyhinde birtakım sözler yazıl
mııtı. 

Saray; bu gizli hareketlerden dola
yı telaş içinde idi. Sadrazam Mehmet 

• °P.ılı9a da dedMıl 'harekete gcısmiJ '· Lu 
fesadın hangi membalardan kaynadı-
ğını tahkika girişmişti. 

Halbuki bu kaynaklar, u:~akta de
ğildi. Bilhassa, bağn yanan halkın 
haklı bir feryadından ibaretti. Bilhas
sa (Simkeş Catnisi) nin kapısına ya
pıştırılan bir kağıt, halkın hi!iısiyatı
na pek açık bir surette tercüman ol
makta idi. Bu kağıtta uluorta bir li
san ile: 

[Bu milleti istamiyc, öyle bir zul
me giriftar olmuştur: ki; denizler mü· 
rekkep, ağaçlar kalem, semadaki me
lekler dahi katip olsa. yine bunu ifa
deden aciz kalırlar. Vergi ve saliya
ne hadden aşmıştır. Halbuki devle
ti~ hazin~~i, tamtakırdır. Padişah. 
gunden gune cezbeye katılıp ne etti
ğini, ve ne işlediğini bilmez. ümmeti 
Muhammet, açlıktan kırılıyor. Vezir, 
eyyaş ve kallaşın biridir. Şimdiyedek 
Şamda ve Mısırda kırltgı kozlar, bi
ni geçmiştir. Cinci Hoca dedikleri 
bu yobaz, P.~dişaha musallat olmuş
tur. Daha dun başına saracak tülbent 
sırtına giyecek cüppe bulamazken bu~ 
gün saraylar kurdurmuştur. Ticaret 
ehli ağlaşır durur. Zira, Akdeniz Bo
ğazını küffar gemile~i tutmuştur. Mal 
~etirip götürmeğe komazlar. Böyle
lıkle tebaa ve reaya idare edilmez. 
Bu halin de sonu gelmez. Vüzeııa ve 
ulema bu dertlere bir çare bulmalı. 
Ve illa, aonu fena olur.] 

Denilmekte idi. 

Sarayda, Valide Sultan telaf için
de idi. Şayet bir ihtilal çıkarsa. bunu 
Mehmet Paşanın bastırabileceğinden 
pek şüpheli idi. Fakat asıl &Jyük he
yecana kapılan Telli Haseki olmustu. 
Çünkü o, çok iyi biliyordu ki, sayet 
kendisine perestiş eden mecnun Tbra
hime bir hal olursa: şu koca gök kub
be başına cökecek ve artık bü+ün ik
bal ve aaadeti de hitama erecekti. 

• 
Valide Sultan ve Telli Haseki ta-

rafm~.an E_dir?eye ayrı ayrı mektup
lar gonderılmış; bu gizli isvan Padi
şah. Ibrahime bildirilmişti. ·Fakat lb
rahım, daha hala samur peşinde idi. 
Bu ~ekt\!plara hiç ehemmiyet ver
memış: 

- Hele bir ba§ kaldıran olsun. 
Ce~d~rı:1 hakkı için, kaffesin kılıçtan 
geçmrım. 

Demi§ti ... Fakat Hubvann Cinci 
Hocaya yazıp gönderdiği mektup 
mühimdi.. Bu zeki kadın; Istanbulun 
sinesinde kaynıyan bu gizli volkanı 
güzelce tasvir ettikt~ sonra: 

[Senin de, benim de bütün varlığı
mız, sahibi devlete bağlıdır. Eğer bu 
fesat erbabı galebe çalıp ta, cülUs is
terlerse halimiz harap olur. Ne ya
pıp yapıp, d•umayıp bu tarafa gele
siniz.] 

f Arkası varl 

Seversiniz. Günlerce. aylarca red
dedilirsiniz. Sonra bir gün, hem de 
hiç ummadığınız bir gün bir giiler
yüz, bir iltifat... Derken bir kabul 
görürsünüz ki, bu kabulün şaşkınlı
ğı içinde ilk retleri düşünmeğe bile 
vakit bulamazsınız. 

Usküdardan Ali Tunç imzasile ya
zılıyor: 

"iki buçuk yıl önce bir genç kızı 
bütün yaz mevsimi vapurda, köprü
de, hatta tramvayda takip ettim. 
Onun döndüğü saatleri kollıyarak 
yine vapurda karşısından ayrılma
dım. Mektuplar yazdım, kızkarde. 
fİm vasıtasile haberler gönderdim. 
Arkadaşlcırile tanışarak ricada bu
lundum, nihayet yüzümü kızarta
rak •izzat yalvardım. Fayda ver• 

medi. Beni aon derece sert ve hij. 
Jetli karfıladı. Artık kendiaile 
meıgul olmamaklığımı, yokaa poli
•e haber vereceğini söyledi. Kork
tum ve kendisinden uzaklaftım. O 
gündenberi arada bir tesadüfen va
purda karşıma çıkan ba kızı uzak
tan gözlerimle takip ediyor, onun 
bazan bir gençle görüşmesini has
retle gözetliyordum. Bu gencin kim 
olduğunu öğrenmeğe bile cesaret 
edemedim. Aradan iki yıl geçti. 
Geçenlerde tam iskelede bilet alır· 
ken arkamdan bir kadın aesi ken
disine bilet almamı rica ederek pa
raaını uzattı. Bu kadın beni redde
den genç kızdı. Biletini korkarak . . . . ' , 
ıçım trtrıyerek uııatırken güldü. T e-
§ekkür etti. Şüphe yok ki beni ta
nrmıftı. Y anınc!a yürüdüm. Hava
dan, geç kalmaktan bahsederek 
söz açan o oldu. Ak§am üstü kaçla 
döneceiimi sordu. Yine buluştuk 
ve o 1fÜ"Clen~eri herpn ••raber 
inip çıkıyoruz. Evvelki gün imzasız 
bir mektup aldım. Bu mektupta bir 
erkek bana ismini yazdığı bu genç 
kızla alakadar olmamaklığımı, çün
kü eninde sonunda gülünç olacağı
mı, bu kızın kendisini fiddetle se
verek birçok delilikler yaptığını, 
yalnız aon günlerde bir kıakançlık 
yüzünden ayrılarak beni bulduğu
nu, benimle kendiaini kızdırmak is· 
tediğini yazıyordu. llôve olarak 
dikkat edersem beni kızın daima 
kendi oturduğu yere götürerek kar
fı•ına oturttuğunu göreceğimi bil
diriyordu. Bu genç, onunla ark sık 
gördüğüm gençtir. Dikkat ettim, 
yazılan ıeyler doğru çıktı. Acaba 
hakikaten bu .kız benimle aevgiliai
ni mi kıakandırmak iatiyor? Bir 
kız bu derece delilik eder mi? Yok
ıa ondan bıkmıf mıdır?" 

Bu birçok kızların eski oyunları
dır. Sevdiği adama bir meselede kızdı, 
yahut onun lakaydisini gördü mü baş
ka bir gençle ona görünmek, artık onu 
sevmediğini göstermek, bu suretle onu 
tahrik etmek çok defa muvaffak olan 
bir oyundur. Görünüşe göre siz bu o
yuna alet oluyorsunuz. Bir müddet al
dırış etmeyiniz; yahut onun gitmek, 
oturmak istediği tarafa gitmeyiniz. 
Biraz uzaklaşınız. Sizi sevmiyorsa, 
biraz uzakla§ınız. Si•:i seviyorsa, on· 
dan soğumuşsa tabii dediğinizi yapa
cak, artık öteki gençle alakadar o1nu
yacaktır. 

• Sinirli bir genç 

Osman beyden Ha1.:c. imzasile: 
"Bugüne kadar hiç kimseyi seıu?· 

medim. Y aıım yirmi dörae geldi. 
Anamın, babamın rızasını alan 
zengince bir gençle nişanlamnak 
üzereyim. Kendisile birkaç kere 
görüştüm. Terbiyeli. nazik bir genç 
olduğuna anladım. l' alnı;:; çok si
nirli olduğunu, bu ainir yüzünden 
arada bir baıınrn ağndığını söylii· 
yor. Bir gün de babaaını çok aar
hOf, kumarbaz, hattci morfin kul
lanarak öldüğünü öğrendim. Aca
ba bu gence de ayni lena adetler 
miraa olarak geçm~ midir? Böyle 
fena huylar ve alı1kınlıklar yüzün
den ölen bir adamın oğlu sıhhatte 
olabjlir mi?'' 

Tahkikatınızı derinleştirmeniz la
zım. Bunu belki siz yapamazsınız. Ai
lenizdep bir erkek şunları öğrenmeli
dir: Nişanlanacağmız gencin babası, 
saydığmız fena alışkınlıklara ölü-

*-.................................. ~~ 
Muhtetem bir tarih sahlfeal ... BUyUk ltir film ... 
Mükemmel bir mevzu ... 

KA.RTALLARIN ÖLÜMÜ 
Bu hafta ~,&[Rı,& W sinemasında 

Gösterdi~i ve herkesin görmesi Ulzımgelen 
~ok gUzel Fransız filmi 

Oyunumu? 
münden nekadar evvel, bir çocuğu o- '••~•••••••••••••••••••ı••••••• ..ı 
lurken tutulmuı mu idi? Genç ayni ' 
temayülleri gösteriyor mu? • 

Size söylediği baş ağrıları ve sinir ~•llllllllll Diyorlar ki: 1111111111~ /#1.••••••••••••1 lı~ 
halleri fena işaretlerdir. Fakat bunlar - - 1 p E K 
gelip geçici olabilir. Eğer babasının :E NORMA SHEARER :E SlrtEMASI 
iptilası onun doğumundan sonra ise : ve : 

e ~ FREDERİC MARCH'in : LUiSE ULLRIC:H'i 
Evde kalmış bir kız : Temsili Fransızca sözlü : 

Gedikpaşadan M. Tekin imzasile: 
"Refiham öleli bir buçuk yıl olu. 

yor. Henüz evlenmeie niyetim yok 
iken te$adül karfıma çok iyi bir kız 
çıkardı. Otu%unu geçmif, son dere. 
ce terbiyeli ve ev kadını olan bu 
kızla anlaıtık. Evlenmek üzere 
idik. Annem İçime bir kurt dü~ür
du. Oldukça güzel ve biraz da •er
veti olan bu kızın fimdi;,•e kadar ev. 
1enmeme$İ sebepsi1' olamıyaccıiını, 
mutlaka bir noksanı olduğuna söy. 
lüyor. Üç yıl önceye kadar Antal
yada yaııyan kız hakkında derin 
tahkikat yapamadım. Fakat bir kı
zın bu yaıa katlar evlenmemesi 
mutlaka kuaura olduğuna delil mi
dir?" 
Hayır ... Birçok sebepler olabilir ki, 

kızları evlenmekten alıkoyar. Hasta· 
lık, aite meseleleri, memleket değiş
tirmek, para müşkülatı ve nihayet 
ana babanın temayülleri ... 

Ana ve baba temayüllerine siz biz
zat şahitsiniz. Ananız sizin evlenme
nize elinde olmıyarak çrkardığı müş
lCullerle bunu gösteriyor, değil mi? _ ..... .._...... ...... ~ 
SAGLIK 
ÖGÜTLERI 

.......... .....-.-.-.... ....... 1 

Habeşliler insan etini 
nasıl ye~ler? 

Habeş1iler, Uluılar Kurumu aza • 
11ndan bulundukları için, fÜpheaiz 
medeni adamlar olmakla beraber, 
bir rivayete göre, eskiden kalmış 
bir törülerini bozmamak Üzere bü
~k bayramlarında insan eti ye~ler
mış. 

Bundan dolayr Habeşlileri ayıpla 
_.;.;ı. ~--·.... _ __...,.. ...-·~ -~. 
kah olan birçok kara - adamlarca 
insan eti yemek pek makbul oldu -
ğu §Öyle dursun, Avrupada bile 
insan eti yenildiği zamanlar olmut· 
tur. 

Peli eıki zamanlara kadar çıkma 
ğa hacet kalmaksızın, daha doku -
zuncu aaırda ve Şarlmanın çıkardı
ğı meşhur kanunlarda İnsan eti yi
yenlere kartı ölüm cezası konuldu
ğuna göre, o vakit Avrupada insan 
eti yiyenler varmış demektir. Daha 
ıonra on altıncı aıırda iV Hen
ri Pariıi muhaıara ettiği vakit aı· 
kerlerin çocukları yediklerini tarih 
kitaplan yazarlar. On yedinci asır
da •bile Lorraine taraflarında bir a
ralık inıan eti yemek pek moda ol
muıtu. 

Almanyada da otuz yıl muhare. 
beterinden sonra, yiyecek batka bir 
şey bulamıyan köylülerin insan eti 
yediklerini Alman tarihçisi Haüs • 
ser anlatmıştır. Orada da on ledin
ci asırda Palatina taraflarınCla ta
ze insan eti kızartmaır satan kebap 
çı dükkanları açılmıştı. 

lngiltercde insan eti yenildiğine 
dair bilgimiz yoksa da, on, on bet 
yıl oluyor, Londrada meşhur bir 
doktor, hem de bir akademide ver
diği konferansta insan etinin yine 
insan için pek faydalı olduğunu söy 
lemiıti. Onun fikrine göı·t! herhangi 
bir hayvan kendi cinsinden bir hay 
van yerae ondan pek bürjk kuvvet 
bulurmuş. Bunun üzerine Alman • 
fanın Heidelberg şehrinde bir fab
rikacı kendi köpeğine başka bir 
köpek eti yedirmiı ve İngiliz dok -
torunun sözü gerçek olduğunu tas
dik etmişti. 

Avrupadıı insan eti yemiş olan 
en son adam meşhur Frıın.>ız roman 
craı Guy de Maupaasant'dır. Onun 
anlattığına göre insan eti tataız 
bir dana etine benzermi' şu kadar 
ki, romancının yediği kart bir yük 
arabacısının fl!tİ olduğundan, her 
insanın eti öyle tatsız oldpğunu 11\n 
mamalıdır. 

Habeşlilerin dediklerine bakıhr
sa, insan eti, hele genç kızların gÖ· 
ğüsleri pek lezzetli olurmuş. Genç 
lerin eti her nasıl olsa, hatta çiğ 
bile yenilirmiş. Fakat yenilecek in
san kart olunca uzun bir zaman 
akar ıuda yıkamak lüzumlu olur • 
muf. Böyle yapılmca, yenilen in -
ıanda bulatık bir haıtahk varsa, 
hem haıtahk kaybolur, hem de eti 
daha lezzetle yenirmiş. En iyiıi on· 
dan et konservesi yapmakmış .•. 

Bu muharebe Habeşlilerin her 
§eyini moda yaptığına göre. Avru
pada muharebeden sonra insan eti 
yemek tekrar moda olursa, Habe~
lilerin insan etini nasıl yediklerini 
bilmek belki favdl'llr olacıotktır • 

Lokman Hekim 

- -ESEVMEK E 
OLGA TCHEKOVA ve 
ADOLF WOHLBRUCKE 

§. y ASAK Ml?§J ile beraber 

~ Enfeı bir filmdir. Siz de gidiniz. § A R A D 1 G 1 M 
~MEL .EK~ KADIN 
: : fiminde takdim ediyor. 
§ S 1rtEMAS1 rt DA • : Kadınlar l~ln yapdmıt 
: GörUnUz. Cidden muh· § bir filmdir. 

: teşem bir filmdir. E '~~~~~~~~~~~ 
;ııınıııııııuııııııııııııııııııııııııı~ ..... - ~ __________________-,.. ... ............. _ 

SAADET ' 
( le Bonheur ) 

Fran1anın en büyük artistleri 
büyOk fi1mde 

CHARLES BOY ER. GAB'V 1 

MORLAY ·JACQUE CATE· 
LAln • MICHEL SIMOrt 
Henry Bernstein'in romanından 
Yakında TÜRK sinemaaında 

-FERAH-
sıneMADA 

BRİGITTE Helm'in yüksek eseri 

Monte Kristo 
Kontesi: Aynca dünya 

havadisleri 
Ankara CUmhurlyet 

---·Bayramı---• 

FAVDALI 

1STANBUL 

18: Film muzika (Plak), 18,30: Ço
cuk saati. Mesut Cemil tarafından çocuk· 
masalları. 19: Dans musikisi plak, 19,30: 
Konferanı. Doktor Şükrü Hazım. ÇÇo: 
liıölklarda zekinın ölçülm~i ve terbıyesı 
hakkında), 20: Bay Necdet Rüştii 
M a n z u m Hikiye, 20,30: Ba • 
yan Bedriye Tüzün. Radyo caz ve tango 
ırupları. 21: Stüdyo orkestrası, 21,30: 
Son haberler • Borsalar, 21,50: Petruııka 
(Senfonik orkestra) Stravinııki (plak). 

'BÜKREŞ 

13-15: Pllk ve duyumlar. 18: Süel 
konser. 19: Sözler. 19.20: Konserin sü
reci. 20: Duyumlar. 20.15: Pl~ 20:30: 
Enterviv. 2040: Plak. 2110: Şımendıfer 
ıoıyetcai korosunun konseri. 21.45: Caz. 
22.30: Duyumlar. 22.45: Duyumlar (Ya
bancılara). 

VARŞOVA 

17.15: Orkestra. 17.30: Sözler. 17.45: 
Şarkılar. 18: Reportaj. 1815: Plak - Söz
ler. 19.45: Plak • Sözler. 21: Sen yayım. 
22: Dı~arı uluslardaki yurddaşlara. 22.30: 
Mizah. 23: Halk müziğı. 24.05: Konser. 

BUDAPEŞTE 

18.30: Macar müziği. 19.10: Söylev. 19 
40: Plak ve söz ıle "Tuna,. yı tasvir. 
20.45: Söylev. 21.15: Saksofor. - Piyano. 
21.35: Şen akşam. 23: Duyumlar. 2330: 
Piyano. 24: Macar müziii. 

VİYANA 

17.40: Plak ile Offenbach'm "Orfyos,, 
operasL 18.25: Dans plikları • Sözler. 19. 
10: Halk şarkıları. 19.556: Aylık siyasal 
icmal. 20: Duyuml•r. 20.10: Radyo popu· 
risi. 21.40: Film bahıi. 22: Film nakli. 
23: Duyumlar. 23.10: Piyano. 24.05: Süel 
konser. 1.15: Dana plWarL 

BRESLAU 

18: Hafif rr/ızik. 19: Sözler. 19.30: Ak
tüalite. 20: Haftanın duyumları. 21: Kı
sa duyumlar. 21.10: Münihten röle. 23: 
Duyumlar. 23.20: Sözler. 23.35: Gece 
konseri. 

SiNEMALAR 
TİYATROLAR 

* NAS1T-ERTUGRUL SADİ TİYAT· 
ROSU: Saat 20.30 da [Hisaei Şayia . 

BUtUn tehir halkı bir 
kaç gUndenberl 

YILDIZ Sinemasında 
g6ıterilen Ye coıkua alkıtlar 
toplıyan 

BiR AŞK GECESi 
iıimli muazzam ye muhteıeın 
opera filminden bahsediyor. 
Buıüne kadar bir eıi rörülme· 
mit olan bu filmde, Metropoli· 
tan operan primadonnan 

CiRACE MOORE 
KARMEN, TRAVIATA ve MA 
DAM BUTTERFL Y operalarını 
ıante etmektedir. 

Programa ilaveten : 
VALS kralı JOHANN STRAUS 

n MAVi TUNA 

BiLGiLER 

21,-
19,-
20 -
19,-
20,-

Saadet Bandırmaya 
Kemal Ayvalıia 
Mersin Karabigay& 
Antalya Bartına 
Sadı.kzade Karadeııi•• 

• Buıiln limanunıza ıelecek yap0rld
1 

Saat 

15,30 
6,30 

17,-
6,-

8,30 

Aksu Karadenizden daJ 
Giılnihal Bandrrına 
Tayyar lt1udanyadatı 
Saadet Karabicadan 

Antalya Bartmdan 

• ~ 
* Ayasofya müzesi: Saat 10 -· 

16·; 

riş: 11 kurut. ->1" 
* Roma, Bizans, Yunan eseri r;rllc ısı e"[ı 

ai - Çinili kösk - Es1'1 ş~·rit: 
leri müzesi: Saat 10 • 16. 

1 

1 
kurut. . Si' 

* Türk ve İslim eserleri ınüzetı: 
10 - 16. Giriş: 11 Kuru~· ... 11 1'~ 

* Yedikule: Saat 10 - 16. 'ıırış. ı6-
rut. t ılY' * Ticaret ve Sanayi müzesı: Saa / 
Parasız. at 10 * Askeri müze ve sarnu,ıar: Sa 
16,45. lY * Topkspı Sarayı müuıi: Saat 
Giriş: 52 kuruş. 



==========================================::T A N 5 

--
~-_i CM AL __ ı . Zec~i Tedbirler 

oTiirk - Sovyet doatluğu ıtalyanlar Amerıkadan 50 
~~·'.~:"k:.:ı·:;·t!;.: Milyon Fıçı Petrol Alıyorlar 
fik R·· ahan ıle Dıt Bakanı Tev-
...... ~~Ü Araa ta.rafın_!lan imzala- Dallaa, (Teluaı'ta) 8 AA. - için ve ıenk muharib ülkelere ye
clotttak Pro~kol ~le Turk - So.yet Timea Herald razeteainin yazdıfı- niden ihracatta bulunacak diier 
••bld M~d ed.eaı on aene daha U• na röre, aon rünlerde ltalyan hükU- ülkeler için hiçbir aiparif kabul et
ı... d ı. ti • detı .daha on )'il uzalı - metinin mümeuilleri 50 milyon fı- miyecefiai bildirmiıtir. 
ai •- oa uk ve bitaraflık muahed.- ır-ı petrol aatın alnıak için müzake 
-ın on yıl ön p · t · ed"I- ~ ı M • lta•·-~an Fran·--~ti. B ce a~ıa e ımza ı. relerde bu unmak uzere Dallaa'a &JUU• - ... -

iınJii 11 m•ahedenın on )'lllık bır ıelmiılerdir. yapclacaJı ithalôt 
hıaaı :.~•r. Ve~ aonı:~ araıu-- Her fiçinin fiati, ı dolar 15 aent Paria, 8 AA-Reami razete, bu 
)'ı) d .~~betlennın tarihınde OD olacak ve ltalyaya rönclerilmek Ü- rün, Uluslar Soayetelİ paktının 16 
hed:p.,,~ bır ~aman değildir. Mua sere Teksaı'm bir li!nanından vapu ıneı maddesi mucibince tanzim ko
laab arıate ımzalandığı zaman, ra yiiklenecektir. miteai tarafından 6 ikinciteşrin 
~1~P• devletleri araamdaki Vaıinstondan bildirildiiine ıöre, 1935 de 7apılan teklifin tatbikine 
Loı. __ ...... tlerin temeltaıı sa)'llan Tecim Bakanlıtı, 1935 )'llmm A.tuı dair hir kararname yaymaktadır. 
ı..;;;"'° m•ahedeleri henüz imza - toe •• eyliil aylan içinde ltalya'ya Bu kararnamede ezcümle denili-
• "--~ııtı. Bununla beraber, Taz.k yapılan petrol ihracabnm 1934 J'I· yor ki: 
la~d doatlutu, on )'il önce imza lanın ayni aylarına nimetle ;rüde 9-11-931 tarihinden itibaren, 
dah oatluk muahedeaiaden de 800 arttıimı bildinnektedir. Franaız topraklanna, kolonilere, 

11ı...!1ço~ rerilere rider. Yeni anı- Tecim Bakanlıfı Mekailıa kör.. Afrika veya Framaz mandası al
llaak ınu~~etlerin an eıkiti ol • fezi limanlanndaki' faaliyetin arttı- tında bulaDUa topraklara yapılacak 
clottı ~~fı.nı muhafaza eden bu iım da iıaret etmektedir. ltalyaa mallan ithalab, Paria tecim 
... - •-, ıkı • memleketin kurtulut Petrolan talrip eclec.ii ~ll ocluı milaadele ofiaine verilecek 
~~~lelen zamamna kadar da - _Dalla., (Tekaaı) 8 A.A -Tay- bir ithallt ~a••a•eaine tabi tu -
-ırur. nııa Herald ıazeteai, ltalyaa me· talacakhr. 

1._Sovıet Ru•ya, Rua milletini aaır• m~rlarmm ltalya orduau için elli Ba ithal&ta baib bulunan tedi • 
~ t h kk"" ç 1 ·ı ı yat, bu ofle yabnlacaktır. Karar
lık -~ a umü altında ezen ar- mı yon •an petro miibayaumı nane, aktl hareket edenlerin, rüm. 
,.._~.unini yıkmıt •• onun yerine konuımakta olduklannı bildiriyor. rik kanunları mucibince tecziye e
~ ır aiyasal ve ekonomik düzen Teklif edilen fiyat varil bapna bir dileceklerini ilave etmektedir. 
~aL Uftu. Bu düzeni yıkmak için dolar 15 çenttir ve bu petrol evveli Zecri teJhil'lerin ltetleli neclir1 
ri -ın zamanlara kadar müttefikle- Alınanyaya ıönderilecek ve ora -•ta bulunan devletler, ıimalden, ce- dan Avuaturya yolu ile ltalyaya ... Roma, 8 A.A. - Curnale d'ltalia 
·-~n, faJ'ktan ve ıarpten Sovyet- kedilecektir. sazeteai yaaayorı 
~ Üzerine saldırdılar. Scwyetler Meltüanın yaalı effili mallor C...evncle tertip edilen zecri ted 
I Jle hayat mücadeleaine ıiriıtik - Meksika, 8 AA. - ltalyaya ibra birlerm. biri, ltalyan amele kitle-
:!!. bir •ırada Türk uluau da varlı. cı yasak edilen e11a liateai dün rea- lerinbı ..... paraama mani olmak 
••11& kasteden diia ... anlarla döviH.. mi razetede çıklDlf ve derhal me- isin ~ •dGatri müeaaeaelerini 
llaelct "d· 1 -T- • -ır • • • • Bu b lı '--p--- tuftu B" ı h ..a_ e ı ı. ıte iki memleket araam. nyete sırmıttll'. efyanm at ca - _,.. ma r. ınaena ey 
~~dostlu bu kara rünler içinde lan ıu,•ard11': • Harvanat, demir, lta'1an halkam açlıia mahkUnı et
-f!~ıı ve hidia•lerin imtihanını kauççuk, huauaı çelıkler, alomin • mek için ltalyanrn fakirliği iatiamar 
İtlÇ•rdıkçe inkitaf ederek bantm e- yom, Mansanez, nikel, krom, ka - edilmek iateniyor. ltalya, eaki harp 
~alı mümeaaillerinden biri olmuı _ lay. , • • , müttefikleri tarafmdan 19vk ile ha-
"':ır. O kadar ki, artık bu doatluiun A~errh adıer ~eft oermıyor zırlamnıı olan bu auikaati asla unut 
911~aa~ sahadan iki milletin yÜreii- Vaıınrton, A.A. ::- ltal~anlar t~· nııyacaktlJ'. Cenevrede kurulan tet-
De ıntıkal ettiğini iddia edebliriz. rafm~an ıeçen erlulde, .~'! Am~rı- bit rejimi ltalyayı ne korkutabilir 

oatluklann en devamlıaı da böyle kan fırmaaı n~zdın~~ ';ftiİhim mık • ne de onu cebren hüküm altına ala-
>ireklerd 

1 
tarda aıker çızm ... ıçın, yapmak bilir. Bu auikaatin Avrupa ve cihan 

e yer bu an doıtluklardır. iıtediii ıiparit. Rooeevelt'in tavai - için olan neticelerinin ne ehemmi -
h Tiirk - Sovyet doıtluiu kuruldu • yeti üzerine reddeclilmiftir. yeti var? Bunun meıuliyeti, bu zec
bua ZUnan, Garbi Avrupa devletleri Bu tavaiyeclen ötürü, mevzuuba· ri tedbirleri sözü kararmıı bir ku -
)et" ~~ aykın bulmuılardı. Sov- hia firma, ıerek maharib ülkeler duraıla ihclaa ed .. lere racidir. 

reJımınin, bu rejimi kabul etmi- =======· ======================== , .. .,. 
ti ~devletle dostluk münaaebe-
'--~B•!n.a .~•l o.~d~iu aöy -
·~ ö..3.ınnın -111111ne ı.. ... ,.. ... -.-.9f-:".ill"'""•All'ia -uliy&.uaÜ -&1Af& 

;...~et doatluiu, Sovyetlerle nor-
. • •e hatta samimi münasebete 

alritı;a~nin mümkün olduğunu röa
:::Uıtar. Naaılaki, bizim Scw,etler
.._. •tluk münaaebetine ririıtiii -
c::.aınanı takip eden yıllar içinde 
it ~ Avr~~a devletleri ve Ameri
.. i; bırer, ıkııer, Sovyetlerle müna
So et teaia etmiılerdir. Ve bugün 
"-VJetler, doatluklan en çok ara -i'a devletler aıraaına ıirmiıtir. 
ld .~ yılında imzalanıp ta evvel
da~un Ankarada müddeti on aene 
lll h uzatılan dostluk ve bitaraflık 
!d, 'Qa edeainin bir önemi de ıudur 
1-.Jı hu muahede, buna benzer doat· 
.. :d. lftuahedelerinin ilk imza edile
... ır T·· ·'-... • ura - Sovyet muahedesi İm· 
~•eclT t.llad ı ınceye kadar devletler ara -
de . •bbu tarzda bir dostluk muahe
• 11 enüz imza edilmemiıti. Türk 
-~et nıuahedeıi bir örnek ol • 
L 1 •e baıka devletler araıında da 
~~ Jolda doatluk muahedeleri im· 
da:Dınıd ıtır. Binaenaleyh bu bakım 
ba... • 1925 muahedeainin renel 
-•ta Yardımı büyüktür. 

.;~:•bedenin uzatılmaaile artık ta 
ha~ enecelc kadar eaki olan bu doa 
..,~ J'eni bir hız alıyor. - A. Ş. E. 

~lllki ada ve 
11nanlstan 

lll~tina, 8 (Hususi muhabiri
~en) - Başbakan Kondiliı, 
,~~etelerin İngiltere hü
'da ının Kııbriı adasile on iki 
ita 1•rdan altl'Smm Yunanista -
d \'erilmesini istediği hakkm
b~ Yazdıkları haberlerden hiç -
~:~ltlmatı olmadığını ~yle-

Mac Donaldı 
~ayf av Yapmak 
istemiyorlar 
fid~a, 8 AA - Seçim savaıı. 
~ 1i •e muannidane bir tekilde 
.. .._ aa etmektedir. Bu savat. 
~e Donald'dan yana veya ona 
Şiı._d~' IÖalerile hülisa edilebilir. 
tidde~e kadar nadir rörülen bir 
1>-.1; .. ~•-:-ket edilmektedir. Mac 
~ • •t•n atyaaal hayatmda, bu 
~~li bir husumetle kar· 

Üzüm 
Fiatlarında 
Yükseliş 
bmir, (H!!ıuai muhabirimiz bildi

riyor) - lzmirde üzüm satışları bü
yük bir hararetle devam etmektedir. 
Ziraat ve lt Bankaları ıermayeıile 
faaliyete geçen üzüm kurumu, piyasa
da nimn bir rol oynıyarak fiyatlarda 
istikrar temin etmigtir. 

Fiyatlar normal tatıf prtlan için
de, dıt piyasa alıcılannı da memnun 
edec~k bir durumda daimi bir ıuret
te yükaelmete baflamıttır. 

Bir ay önceki üzüm fiyatlarile bu
günkü fiyat1ar arasında mühim bir 
yükselit farkı kaydedilnlittir. 7 nu
maranm kilosunda elli para, 8 numıa
ranm kilosunda yetmif para, 9 numa
rada iae iki kurut bir yilklelif farkı 
vardır. Piyasanın dü,miyeceğine ina
n~n müstahsil, üzüm aatııında büyük 
bır teenni ile hareket etmektedir. 
?~üm r~~olteRini~ üçte ikiıi bu ay, 
ıkı ay gıbı kıta bır zaman içinde aa
tılmııtır. Piyasadaki bu aağlamlrk her 
§eyden önce üzüm kurumunun piya
aada oynadıp faydalı rolden ileri 
celmittir. 

Tevkif edilen tahaildar 
Aydın, (Huıu.ı' muhabirimiz bil

diriyor) - Aydın Germencik kamu
nu Maliye Tahıildan Hqim, 1.2S6 il· 
rayı simmetine geçirdiiüıden tevkif 
edilmif, baklanda t.ahkibta bqlan
llllftlr. HatUll, ıeceyi tarlada geçir
diğini ve parayı lraybettiiinf töyle
mitse de yapılan araıtırmada ıeceyi 
evinde geçirdiii ve otlu ile Germen
ciğe bir zarflı para)·ı gönderdiği 1.ıp
tanmıttrı. 

Tifo aıııı yapddı 
Denizli. (Huıuıi muhabirimiz bil

diriyor) - Şehrimizde tifo vak'alan 
görülmeğe bat1amııtır. Bu yüzden ilk 
okullarda tüo a1111 tatbik edilmesine 
batlanllllf tır. 

Kayaeride bet .-ut 
onanlıyor 

Kayseri, (Hueuat muhabirimb bil
diriyor) - Geçmiı nmanlarda anıt
larm değeri bilinmedifinden tama
men TUrk - Selçuk tarihine ait olan 
Huvant, GUlUk Şemaettin, Ule, Hacı 
Kıbç camilerinin mihrap duvan itle
melerile içerisindeki tezyinata kireç 
ve toprakla sıva yapılmııtı. Türk Ta
rih Kurumunun her tarafta eski anıt
larnnıza verdiği önemle bu izerlerin 
eski . ıüzelliğini almasma batlanıl
mışttr. Bu bet anıt iyi tekilde tamir 
edilecektir, 

POLiS 

7nrh• alacakh 
Ayvansarayda Süreyya P .. ,. fab

rikaaında evvelce çabpn ifçilerden 
Mebmedin fabrikada 30 lira alaca
lı kalmıtbr. Mehmet dün fabrika
ya ritmiı fabrika 9eflerinden Sey
fini~ yanma çdnnııtır. Mehmet 
teften 30 lirasının hemen verilme-
sini iaterken cebinden de tabancası
nı çıkararak hemen ateı etmiye 
baılamı9tır. Bü:rük bir tesadüf eae
ri olarak lcurıunlar, iaabet etmeımiı. 
auçlu tilüile beraber tutulmuıtur. 

• Dün, aaat aekiz buçukta Gala. 
tada Demircilerde 16 sayılı dükka
nın kepenkleri arasından duman 
çıkbiı ıörülmiit ve etraftan yeti -
febler tarafmdan kepenkler kani -
llUfbr. Manraldan aıçrayan kıvıl • 
cmalarla yanmıya baılıyan döıeme 
hemen aöndüriilmüt ve yanıınm 

büyüme.inin önüne ıeçilmiıtir. 
• Dün, Eminönünde eczacı Mi -

na9an dolaadmlmak iatenmittir. 
Oileye doiru dükkana Tevfik ve 

Ali adlarmda iki kiti relmit ve 
Minaayana bir zarf vererek 15 li
ra iatemi,lerdir. Adamların du • 
rumlarmı fÜpbeli ıören eczacı, o 
a11'ada poliae bqvurmUf ve dolan
dırıcılar it üzerinde tu.tulmuıtur. 

Yeni aümiit ufaklıklar 
Darphanedeki ufaklık paranın ba

llllU için ıereken huırlıklar yakında 
IOD bulacaktır. Baaılacak parala:-.ian 
1, 5 ve 10 kuruılukJarın kalıplan ha
nrlanmııtır. 7 milyon liral:k ufak pa
n buımınm on ıüne kadar baflıya
cağı umullmaktadır. 

Gaz maskeleri dağıblacak 
60 takım ıu maskesi, Kızılayın 

latanbul satış 9ubeaine gelmiıtir. Bun 
lar bütün illerde açılacak olan "ze
hirli ıulardan korunma,, kursların· 
da halka ıöıterilecektir. 

l~tanbul satıı büroıu, merkezden 
verilecek emir üzerine maıkeleri il
baylıklara ıönderecektir. 

Madeni yağlar 
Ankara, a (Huıust Muhabirimiz 

bildiriyor) - Ekonomi Bakanlığı 
maden! yatların maden cevherinden. 
sayılıp aayılmıyacatz etrafında tetki-
kat yapmaktadır. Bu tetkikat neti
ceıinde verilecek karar vergilerin 
tarh ve tahakkukuna eaaa olacaktır. 

Ağır yaralandı 
Söğüt, (Huıusi muhabirimiz bildi

riyor) - Bunaklar köyünden Meh
met isminde birisi, pamuk çalarken 
kendisini yakalıyan tarla sahibini ağır 
ıurette yaralamıştır. Suçlu yakalana
rak tahkikata baılanmııtır. 

Memurlar Korun·uyor 

Baremde Şimdiki Dereceler 
indirilecek 19 dan 15e 

HükOmetin, Kamulaya verdlll projede g6zettili ama~ 
mem11rları mesleklerine daha ziyade ba§lamaktır 

[Bqtarafı birincide] 

lığı mucip olmamak şarttle it bölü
mü bakımından tetldlitlarında nru
ri &ördükleri tadilatı yapabilmeleri 
ve yeniden baatane, mektep, fabrika 
açılmaıı gibi, buıiln mevcut ohm -
yan ve fakat vücude getlrilmeai dev
letçe zaruri cörülen yeni kurum
lardan doğan vazifelerin icap etti
receti tetkilatın tevhitten hariç bu
lundurulmau icap etmittir. ~arem 

kanununun emrettiii tetkilitı henüz 
yapmamıı olan dairelerin de teşki
lltını bir ıene içinde yapmaları ve 
bu tqkilitlannı kezalik bet ıene 
müddetle muhafaza eylemeleri mu
"fık bultınmuttur. BuıUn mer•i bu. 
lunan ka'lunla mevcut 19 dereceden 
13-19 dereceler arasındaki maat 
farkları bir derece terfi eden bir 
memuru mesleline baflayacak mü
him bir fark irae etmemektedir. Me
ıe'A bugün 10 tin maaı elan ve yilk 
sek tahsili olJnFYan bir memur, üç 
senede bir. o da kadro müsait ise ter
fie hakkı bais olduiuna göre, · 16 
lira aalt maap ancak 9 senede nail 
olabilir. 

Oç ıene ve kadroau müsait olmı
yan dairelerde beş altı ıene beWe -
dikten sonra, bir derece terfi eden 
bir memurun ancak iki, iki buçuk li
ra bir zam ıörmeai memurun atisine 
ka,-şı ümidini kınnakta ve bittabi va 
zifesinde ıavretini ve mesleğine 
karşı bağhlı~ını gevteterek atisini 
temin etmek kayguıile ba,ka daire
lere veya müesseselere geçmek yol
larını ve çarelerini aramaya ıevket
mekte ve bilbaıaa yetitınit ve yetit
meye mU.tait memurların devlet his 
metinden uz:aklapnalarma baia ol • 
maktadır. 

F.akat küçük bir me111ur bir dere
ce :terfi etmekle asgari beş lira zam
medildifini ıörUr ve vuifeaine kar
şı ıöıterdifi batlılık •e liyakati nis
betinde yübelebitecefine inanırsa, 

işine, mesleğine daha büyük bir te· 
kilde sarılacağına şüphe yoktur. Bu· 
nu temin için bütçeye faz1a müe11ir 
olmakaızın memurluk derec,.leri 19 
dan 15 e indirilmi•tir. Hakimler, 
muallimler dahil, zabıtan ve aakert 
memurlar hariç olmak üzere, yeni 
taadül cetveli şöyle tanzim edilmit
tir. 

A SERiSi 
De .. cce Aıll maaı 

1 150 

2 125 
3 100 

4 90 
5 80 

B SERtSt 
Derece Asli maaı 

6 70 
7 60 
8 50 
9 40 

10 35 
11 30 
12 25 
13 20 
14 ıs 

ıs 10 
Bazı derecelerin bu ıurctle birlet

tirilmeıinden dolayı maaılan ua • 
• lacak olan memurların müktesep 
hak'an bulunduklan vazifelerden 
ay'nlıncaya kadar mahfuz tutulmuı 
ve bu farklar bakanlıkların maaı fa
sıllarındaki tasarruflardan verilmek 
iatenilmittir .•Memurların daha yük
ıek derece için ehliyet kazanmalan, 
vazife'erinde biraz eskimekle müm
kün olduğu cibi, sayılan ıünler ça
buk geçtiğinden terfi zamanı gelip te 
herhanıi bir enıel dolayııile terfi 
edemiyen memurların hevesleri la
nlmakta oldutundan yüksek tahail 
g6renlerin en az Uç ıenede ve difer-
1erinin en az dört senede terfi etme
leri esaı yeni proje ile kabul ecUlmif 
tir. 

Bundan ~tka memurların her
hangi bir ıeklide bir dereceden fas
la terfi edememeleri esu konmuı • 
tur. Yalnız A ıeriıinin 1, 2, S ün
cü derecelerinden birine onun du
nundaki derecede ehil memur bulun 
madığı ve ait olduğu bakan'ıkça za
ruret görüldüğü takdirde, Bakanlar 
Heyetinin kararı almmak prtile, iki 

derece dunundaki memurun tayini
ne ve teıelıülü derece ııraaı takip 
etmiyen ahvalde B ıeriainin altıncı 

derecesindeki bir memurun A ıeri
sindeki 4 üncil dereceye terfiine ve 
B serisinde teıelıUlü derece sırası 

takip etmiyen memuriyetlerde yu
karki dereçeden kartılık ıöıteril • 
mek suretile aıatı dereceye memur 
tayinine cevaz verilmlttir. 

Ancak her iki bükme g6re tayin 
edilecek memurlara eski derecelerin 
de muayyen terfi müddetlerini dol
durmuı iae1er, ancak bir drece ma
fevk m&afl verilmesi ve bu detece
de de muayyen müddeti dolduktan 
sonra, tayin olunduktan derece ma
aı'arının itaıı naı kabul edilmiıtir • ., 

Lbilaad• diler ....ıar 
Uyihanın ihtiva ettiği difer e-

aaı ve bükümleri de aıraıile bildiri· 
yorum: 

1 - Yeni barem cetvelindeki 
maaı asıllarından yedinci, ıekizinci, 
do~uzuncu, onuncu ve oa birinci 
derecedekiler 2, 8 ve a'tıncı, on ikin
ci, on üçüncü derec-=dekiler 3, dör
dtincU, bqinci derecedekiler 2, 3 ve 
on d6rdüncil derecedekiler 3, 4 ve 
birinci, ikinci, üçüncü. on bCJinci 
derecedekiler 4 emsali i1e zarbedilip 
hasılları maaı olarak verilecektir. 
Bu maaılar tekaüt aidatı, maktu 
vergi ve maarif verıisine tlbi olmı
yacaktır. Damıa pulu ve memurla
rın yol vergileri, diler milke11efier
den olduğu gibi tahıil edilecektir. 

2 - Kat'l zaruret olmadıkça, bir 
veklletten diler bir vekilete me -
mur nakledilemlyecelctir. Bu nru • 
redn tayini Bakanlar Heyetine ait 
olacaktır. 

3 - Mesleki veya ihtisas tahsili 
görerek, mesleklerine ait daire" ve 
vazüelere iktisap edenler mtiate~ 
olmak üzere, bidayeten devlet me
muriyetine alınacaklann müsabaka 
imtihanına girip kazanmaları tart 
olacaktır. 

4 - Devlet memurluğuna bir de
fa girmek iıtiyenlerin men9e1erine 
ve tahsillerine ıöre apğıdaki dere· 
celere kabulleri caiz olacaktır: 
Ortımektep mezunu olanlar veya 

memurin lcanununa ıöre memur ola. 
bilecekler 15 inci dereceye, Uıe veya 
muadil mekteplerden veya orta tah· 
ıile ayni zamanda meslek tahıill 

veren en az bet yıllık meslek mek· 
teplerinden mezun olanlar 14 üncjl 
dereceye, liıe derecesinde bir tahail 
Uzrine en az bir ıenelik meıleJd tah
ıil yapmıı veya kur ıörmüı, yahut 
bet yıllık meılek mektebi tahlili 
üzerine, en az iki yıllık daha yükıek 
bir meslek tahsilini bitirmit bulu • 
nanlar 13 üncü dereceye (liıe veya 
muallim mektebini bitirdikten ıon
ra imtihanla orta tedrisat muallinıli· 
li ehliyetnameıini almıt "Vlanlar 
maarif meıletine bu derece ile alına
bileceklerdir. 

Bet seneye kadar tahallli yilbek 
mektep mezunları, ı 2 inci dereceye 
( yükaek tahail müddeti 3 seneden az 
olan mektep mezunlarının eklik mild 
detleri Uç dereceye terfi etmeleri için 
doldurmaları lhım ıelen müddete ve 
üç ıenedec fazla olanlann fazla ge -
çen her ıene kıdamlerine eklenecek
tir), altı senelik yübek mektep me
zunları 11 inci dreceye, yülı:ıek tah· 
silini yurtta yaptıktan ıonra ecnebi 
bir memlekette muanen bir meılek 
için ihtiaaa bhıili veya yurtta Uıe 
tahsilini ikmal ile beraber ecnebi bir 
memlekette yüksek tahsil üzerine mu 
ayyen bir meılek için ihtiaaı tabım 
yapanlardan ihtiaaılannı yurtta aa· 
lihiycttar bir heyet huzurunda iıbat 
edenler ıo.u~cu dereceye. ıs, 14, 13, 
12 ve 11 ıncı derecelere kabul edi
l~ceklerdir. Bir ve onuncu dereceye 
l!receklerden iki ıarp Jlqnma bak
kile ~.ıczf olduklan Bakanlar Heyeti 
kararile Ankarada tqkil olanacak bir 
komisyon huzurunda imtilwıla sabit 
olanlar bir derece mafevk memuriye
te ahnablleceklerctir. 

s. - Devlet memuriyetine bldaye
ten alınırken, llun bilmedikleri hal
de memur iken garp lisanı 6lrendik
leri veya ıarp liunına vakıf oldukla
rı için bidayeten bu üç dereceye ka
bul edildikten sonra birkaç lisanı da
ha 6frendikleri heyet huzurunda im
tihanla ubit olanlara ait olduiu ba • 
kanlıkça ve nizamnamelerle teıbit o
lunacak niıbetlerde bir defaya malı-

ıuı oımak üzere nakdi mükifat veri
bllecektir. 

6 - Eh1iyet ve liyakatleri itibarile 
terfie hak kuandıldarı halde kadro 
darhiı sebebile bir derece iki terfi 
devreıi ceçirmeıine rağmen terfi e
demiyen memurlara her derecede bir 
defaya mahıuı olmak üzere üç derece 
maatı verilecektir. 

7 - Layihada Ankara memurları
na nrilen mesken tazminatlan 4 ve 5 
5 inci dereceler için otuz, 6, 7, 8, için 
yirmi iki, 9. 18, 11, 12, 13 için on beş, 
14, 1 S inci dereceler için on lira o.a
rak tesbit edilmiftir. 

8 - Ocretli vuüelere ilk alınacak 
memurlar tekaüt baklandan mahrumi 
yet mukabili olmak üzere tahsil de
recelerine ve diler vaaıflarma ıöre, 
cirebi tcekleri maatiı memurluk dere
ceainin ancak bir derecedeki yüksek 
maaı emsali haaıh ile tayin olunabile
ceklerdir. Ucretli memurların terfi -
leri maaılı memurlann tefileindeki 
hükümlere titai olacaktır. 

9 - Halen ücretli vazifelerde müs
tahdem bulunanlar dahi tahıil dere
celerine ve istihdam müddetlerine gö
re bu yeni projedeki eullar dahilin· 
de tenıik edilecek!• iir. 

10 - Daktilo, ıteno, odacı, koku. 
bekçi, müveui, cemi mürettebatı, üc 
retli veya aidatlı tahaildar ve memur 
vasfını baia olmıyan, bunlara benzer 
müteferrik milıtahdemlere ait ücret
ler bu projenin hükümleri haricinde 
bırakılmıttır. 

11 - Ucretli vazifelerde bulunan• 
Jardan maatlı bir memuriyete nakıe
dileceklerden bulundukları derecede 
bir terfi müddeti dolduranlar ticret
lerinin tekabül ettifi derecedeki me
muriyetlere ve bulundukları derece
de bir terfi müddetini ikmal ctmiyen
Jer bir derece aıafıdald memuriyet· 
lere naklolunabileçeklerdir. 

ıı - YUkaek tahsil görmüt olup 
ta ihtıuı mevkiinde bulunduktan ve 
ehliyetleri menıup olduktan bakan
lıkça taıdik edilen Ucretli memurla
rın bir defaya mahıus olmak Brere 
halen almakta olduldan ücret derece
sinde bırakılmaları caiz o'aca'Htf!Bun 
Jardan JllUf& geçecekler Ocrctlerine 
tekabül eden derecenin en az iki de -
rece dunundaki maatlı dereceye ithal 
cdilebileceJderdir. Şu kadar ki bu su
retle ücret veya maaı alan memurla
rın bu proje esaslan dahilinde iktisap 
edecekleri derece ile filen almakta ol
dukları maaı veya ücret derecesi a
raımda ıeçmesi metrut olan muay
yen müddetleri ikmal edinciye kadar 
ıon ücret veya maaşları bu memuri
yetler haricindeki diğer ücreth veya 
maaılı memuriyetler için müktesep 
hak tetkil edemiyeceti cibi, daha 
yilkaek bir dereceye dahi terfi edemi
yeceklerdir. 

13 - Bu' kanuna tibi olacak müs
talıdem memurlardan Ankarada bulu 
nanlara teadül kanunu esasiyesi dai
resinde bulunduklan derecelere ait 
metken tuminatı verilecektir. 

14 - Mülhak ve huıuti bütçeler 
(buıull idareler, belediyeler ve ver
gf ve resim mahiyetinde haaılatı olan 
idareler dahil) dahi bu kanundaki e
ıaılara tibi olacaklardır. 

ıs - Fevkalide mahiyette ıiyasi 
ıebeplerle veya idari .zaruretlerle ve -
yahut mesleki ihtısallara mebni yeni 
barem cetvelinin B serisindeki her 
dereceye, Bakanlar Heyeti kararile 
bidayeten memur alınabilecektir. Bu 
tayin diğer bir memuriyet için mük-
tesep hak teıkil edemiyecelrtir. Mü
cadele tefkilltlannda çalıpnlar mü
tehauıllar dairelerin kadrolarındaki 

muayyen Ucrftler hiç bir kayde tabi 
tutullmadan tayin edilebileceklerdir. 

16 - ;Projeye konan muvakkat bir 
madeye ıısre, ıördilkleri itin ihtısaı 
iti oldufu ve ehliyetleri, bakanlıklar
rınca taıdik edilen ücretli memurla
nn almakta oldukları ücretler mük -
teaep bak tanınacaktır ve bunlar bu-
lunduktan daireye münhasır olmak 
prtiy~e terfi edebileceklerdir. 

ProJe Kamutaym alakalı encümen· 
le~de önümüzdeki cünlerde tftkik 
~İll;1leie batlanacak ve kanun haline 
ıirdıkten IOnra 1 Ha.ziran 1936 <U 
mer'iyet mevkline konaacktır. 

Tirnki afyonu 
yetiıtirilecek 

Uyuıturucu maddeler inhia-.rı ida
reli, Uzak Şark piyaaaaının istediği 
tiryaki afyonlannı yetiftirmek için 
bazı denemelere ıfritmiftir. Bu afyÖn 
çeıidini üretmek üzere tohumlarda 
ve toplama usullerinde ıılahat yapı
lacaktır. 

Dtfer taraftan, Usak Ş.rk piyasa
larından yeni bazı mal talepleri ıeı. 
adfdr. Banlar incelenmektedir. 
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-l•=M'P!W 
EKONOMiK KRONiK 

italyaya Karşı 
Ablokanın 

Ekonomik 
Tesirleri 

Jtalya 18 Te,rinisaniden sonra 
ekonomik ve finansal abluka altına 
ahnryor ve bu abluka ile Uluslar 
Kunımu da hayabnda ilk defa olarak 
büyük bir imtihan geçhmi, oluyor. 

Günden güne fazlalaJan nüfusuna 
yer bulmak, endüstrisine iptidai mad
de, mallanna mah~ temin etmek 
maka.adile Habepstanda bir müstem
ldke haaıb~ giri~en lta.Jya, bu la· 
rihten &<>nra artık zecri tedbirlerin 
demir çemberıi i~ine alınacaktır. 

1) finanıal tedbirlerle, krediden 
mahrum kalacak, 

2) Ekonomik tedbirlerle, mallarına 
arsıulusal ticarette mahreç bulamıya
cak, istediği maddei İptidaiyeyi mem
leketine sokamıyacakhr. 

Fakat Uluslar Kunımuna dahil ol
nuyan, Almanya, Brezilya, Birleşik 

Amerika lf.bi devletlerle, zecıri ted
l::h-lere iıtiıı<:k etmiyen, dev•etle
rm, Avıuturya, Macariıtan, Arnavut- · 
)uğun dUTumu, bu ekonomik abluka
nın ehe:rmniyetini biraz sarsmaktadır. 

Nihayet zecri tedbirlere iıtil'.ek 
t'den devletlerin de ltalya ile olan te
cim münasebetlerini ve bu münase
betlerin arsıulusal mübadelede oyna
dıf. ı rolü de unutmamak lazımdır. 

1 talyanın bugün senelik dı! ticare
ti 10 m;Iy&T liretten fazla-dır. Bu pa. 
ra. kredi ve mal hareketinin bir tek 
!(alemde ortadan kalktrğmı düıünün! 

ltıadyaya olduğu ka<hır lta!y.a ile 
al ışveri, yapan devletler için de bu 
n " büyük bİ'r darbedir. 

işte Cenevrede toplanan zecri ted
biı•!er komitesi, bunu gözönünde bu
lu"ldurduğu İ!;in ıu metni kabul et· 
:ni ş 'ir: 

"Uluslar KU'n.ımunun Üyeleri olan 
devletler, ekonomik tedbirlerjn tat}.i. 

l ~ baıt.a.dığı andan itibaren bu 
tedbirlere iıtirak eden ve zarar go 
ren diğer devletlerle, mal satı,mı art
t rrmak ve ltalyan mahreçlerinin kay. 
b.>lmasile haMl olacak ziyanı önlemek 
ü-,ere müzakerata giripneği kabul 
ederler." 

Bu karar, yanya merhem olur mu, 
olmaz mı? O, ayrı bir meseledir. Çün
kü ltalyaya artık petrol ıatanuyan 
Romanyanın, o petrolü Fransava sa
tıp satamıyacağı çok şüphelidir. Ve 
bu gibi vıuiyetler içm hakiki engeli~ 
"ardır. Fakat Cenevrede alınan bu 
karar, yalnız, banşı korumak için ya. 
pılan fedakarlığa mukabil bir tedbir 
düıürıülmüş olduğunu göstennek iti
barile dikkate değer. Iıte o kadar. 

• Diğer taraftan, artık kendi yağile 
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kendi kavrulmağa mecbur kalan ltal· 
ya, ekonomik blokesye kartı disiplin 
ve planla hareket etmeğe başlamı,;tır. 

Bundan sonra ltalyada hP,rgÜn ye· 
necek et yemeği bir k ,,rJa indirilmiş· 
tir. Petrol, benzin, kömür sarliya
lını azaltmak için ciddi tedbirler alın
mıştır. Resmi dairelerden otomobiller 
kaldırılmak1ıadrr. Mnnurlaı-, daha er
ken i§e ba,Iıyacaklardır. Bazı tren 
servisleri lağvedilmiştir. Gazetelerin 
sahifeleri ezaltılmııtır. Hatta 1 tal ya l 
spor teşkilatı, dışarı paTa çıkarmclmak 
için, Fransada yapılacak ~.,o,. mii sa
bakalarına bile istirak etm0me~P. ka
rar venniştir. E~nebi mallarına kar§r 
boykot baılamııtn-. ' 

Frıkat ltaılyıa, ıade mi'. ' -li ~ahada 
değil, ayni 7!1trl'\.ncla pa;ra =~ıerinde de 
blcıkÖ!e n'ı:kavf'Vr.et etm.e"e mecbur· 
dur, ki Ct'lltevrc:rin asd nİ§an aldığı 
nakf'a <'~ , .. ,Ta~·ch·. 

Son iki ay zarfında tedavülde bu
lunan 1 talyan parRı1t. 155 milyon, 
ltalyan Bankasının t: 1t•n mevcudu 89 
milyon ve dövizleri de 74 mllyon 
azalmıştır. 

Halbuki ltalya Doğu Afrikasında 
mühim bi,. harbe girişmiştir. Burada 
300.000 adamı beslemek. techi:r. et
mek, ve nihayet bir siirü baymdrrlık 
işlet"ine para sarfetmek mecburiyetin
dedir. 

Bu masraflann kArsılı~ı ltcılya Ban
kası tarafından yeni tedavülle çıkarı· 
lacak kağıtlarla bulunabilir. 

O :rıoıtran . &, 7aten hnp do
layısile fırlrvan eşya ve zahire fiynt· 
lan büsbütün yükselir. Halkın "alım 
kabiliyeti" bununla mütenaıio olarnk 
yükselmediği için memlekette yok
sulluk baı gösterir. 

Fakat nihayet bu da fevkalade ah
va'dir. Buna da katlanılır. 

Daha Önemli nokta !!udur: 
ltalya tecim denkle!fnesinde hasıl 

olacak açığa karıı koymak mecburi
yetindedir. 

Italyaya karıı yapılan bütün ticaret 
durduğu için, Italyan ticaret denkleş
me&indeki ac:ık ortadan kalkar. Fakat 
1 talyaya kar'!ı yapılan sevkiyatın hep
si dUTmıyacağı için bu denkle§me yi
ne açık verir ve 1 ta)ya bunu kai'ıtlar~ 
ılı değil, altınlar ve dövizle ödemek 
zaruretindedir. 

Zecri tedbirler, 1 talyayı şu veya bu 
iptidai maddeden mah!"um bırakmakla 
değil, altınsız bırakmakla tehdit et· 
mektedir • 

MümtazFAIK 

IHlabeırDeırD 

KIRMIZI VE SiYAH 
kazanmış olur; ben de, ailem de o
nun için hiçbir şeyi imkansız sayma
yız. 

M. de Frilair bu M. de La Verna
ye adına hayret etmiş gibi idi. Mat
hilde ona, sü bakanının M. Julien 
Sorel de La V ernaye'ye diye yazıl
mış birkaç mektubunu gösterdi. 

- Görüyorsunuz, ki, monsieur, de 
di, babam onun istikbalini temine ça
lışıyordu. Mesele basit, bizim nika
hımız gizli kıyıldı; babam, bir La 
Mole için biraz garip olan bu nika
hı ilan için M. de La V ernaye'nin 
yüksek sübay olmasını beklemek is
tiyordu. 

Mathilde dikkat etti, M. de Fri'air 
in öğrendiği şeyler önemleştikçe 

ç~resindeki o iyilik ve tatlı neşe ça· 
bucak kayboluyor, bunun yerine de· 
rin bir mürailikle karışık bir kur
nazlık beliriyordu. 

Abbe'nin şüpheleri büsbütün geç-

memişti, resmiğ belgeleri yavaş ya
~aş, birer birer okuyordu. 

İçinden: "Kızın bu garip itirafla
rından ne fayda çekebilirim? diyor
du. Şimdi bana en mahrem işlerin-

STENDHAL 

den bahseden kız, meşhur madame 
de Fervaques'ın ahbaplarından; ma
dame de Fervaues da, Fransa'da in
sanı paskaptsluğa yükseltebilecek bi 
ricik adam olan ( ... ) paskaposu
nun, sözünü her vakit geçirebilen 
yeğeni. 

"Daha çok sonrası için umabilece
ğim bir şey, birdenbire karşıma çıkı
yor. Bu iş benim bütün arzularımı 
yerine getirebilir.,, 

Bu pek kudret sahibi adamın çeh
resinde böyle birdenbire görülen de
ğişiklik ilkönce Mathilde'i ürküttü; 
onunla, herkesten uzak bir dairede 
yapayalnızdı. Fakat az sonra için
den: "iyi ya! dedi, iktidara da, zevk
lere de artık kanıksamış, hissizliğe, 

tam bir özcülüğe ( egoismaya) var· 
mış bir papasla karşılaşıp da üzerin
de hiçbir tesir bırakamasaydım daha 
fena olmaz mıydı?,. 

Önünde paskaposluğa doğru umul
madık, kısa bir yol açılıverdiğini 
görüp gözleri kamaşan, Mathilde'in 
zekasına da hayran olan M. de Fri
lair bir an ihtiyatı, temkini unuttu. 
Mademoiselle de La Mole mevki hır-

iptidai Maddeler için Bir 
Anlaşma Yapılması I stenigor 

BA$LICA iPfiDAI MADDEl.ER 

• BUTUN DUNYA 

I~ TlllSALA TIN//V 
"''>NTROLUNUN 

vr. 
.UUHTf.LIF 

Of.Vl.ETLERE 
DUŞEN YUZDESI 

Büyük Britanya Dışi§ler Bakanı 
Samuel Hoare Cenevrede, Jngilte • 
renin, müatemlekelerden. himaye 
ve manda altındaki memleketler • 
den gelen iptidai maddeler hah • 
hında tetkikat yapılmasına taral • 
tar olduğunu bildirmİ§ti. Bunun ga
yesi, müıtehlihle, müstahsil arasın
da bir anlaıma vücude getirmek ve 
1. ... ,;; .. 1;; ':nJ.;cnrN li'1irlPrİ hertarni. 
ederelt, iptidai mnddeleri, bana ih· 
tiyaçları olan endüstriyel memle • 
ketler arasında taksim etmekti. 

lngiliz Bakanı, Londrada, iptidai 
maddelerin ''yeniden tevzii için 
Cenevrede söylediği sözleri tekrar 
ele almıı ve bu Fikir üzerinde ısrar 
etmiıtir. Hoare'a nazaran bunun 
için evvela araıulusal tecim duvar
larını indirmek, alçaltmak lazım • 
dır. lngiliz Bakanı şunları söyle
miftir: 
''- Bu İş, sade, ticaret bakanla

rı tarafından değil, belki, arsıulusal 

sı ile kıvranan, sinirlerini zaptedeme
yip titriyecek kadar heyecana düşen 
o adamı hemen hemen ayaklarına 
kapanacak sandı. 

İçinden: "Anlaşıldıl dedi, madame 
de Fervaques'ın ahbabı oldu mu, bu
rada ne istersen olur.,, Yüreğinde a
cısı henüz geçmiyen bir kıskançlık 
hissine rağmen cesaret gösterip M. 
de Frilair'e, Julien'in madame de 
Fervaques'ı çok iyi tanıdığını, onun 
konağında ( .. · ) ptıskaposu ile he
men her gün görüştüğünü anlattı. 

Paskapos baş-muavini, gözlerinde 
yükselme hırsının verdiği tamah pa
rıltısı ile ve sözlerine bastıra bastıra: 

- Bu il eşrafı arasından otuz altı 
jüre çıkarmak için kurayı bir değil. 
dört beş defa çekseler, yine her liste
de benim sekiz on bulunmazsa tali· 
him pek kötüymüş demektir; hem de 
benim dostlarım daima o listenin en 
akıllı, öbürlerini ellerinde oynata
cak adamlardır. Hemen hemen ekse
riyet benim elimde demektir; mah
kum ettirmek için bile reylerin ço· 
ğuna hakim olabilirim; ne kadar ko
laylıkla beraet ettirebileceğimi söyle
meğe hj!cet yok, mademoiselle. 

Abbc birdenbire sustu; sanki söz
leri kendi kendini şaşırtmıştı; işten 
olmıyan kimselere asla söylenemiye
cek şeyleri itiraf ediyordu. 

Fakat M. de Frilair: "Bu garip 
macerada Besançon'luları en çok 

dostluğu hazırlamak. ve banş da
vasına hizmet etmek için çalışanlar 
taralından da bir vazife telôkki e
dilmelidir. Filhakika bu meaele 
sulh için çok ehemmiyetlidir. Çün
ki birçok devletler vardır ki, dün • 
yadaki iptidai maddelerin çok mü
him bir kısmına maliktirler. Bunlar 
icap ettiği zaman ''kapılann anah
(arı benim rlif"tl,J/ir

6
_
1
J.ver acar. 

ıshır ltaparım." aıye ı ırler. 

/ngili;ı; Dııişler Bakanı bu vesile 
ile hem bütün dünya ekonomisine 
hizmet etmek, hem de, belki /tal • 
yan - lngiliz gerginliğinde daha ba
rışçıl görünmek istemiştir. Çünki 
böyle iptidai maddeler anlatma.sın· 
dan en çok istifade edecek olan dev 
letlerden biri de ltalyadır. Bu 
nun için lngiliz Bakanı Habeş har· 
binin temin edeceği maddi müka· 
/atların daha dostane yollardan el· 
de edilebileceğini de kasdetmiıtir. 

hayret ve meraka düşüren şey .... di
ye söze başlayıp vaktile Juli.en'in, 
madame de Renale'i kendine çrlgınca 
aşık ettiğini, bu ihtirası uzun zaman 
kendisinin de paylaşmış olduğunu 
anlatınca şaşırıp kalmak sırası Mat
hilde'e düştü. Papas sözlerinin sebep 
olduğu zihin perişanlığını kolaylıkla 
far ketti. 

İçinden: ''Öcüm alındı 1 dedi. Bu 
cüretli kiiçük hanımı yola getirmenin 

• 
çaresini bulduk demektir; işi başara-
mıyacağım diye titriyordum . ., Önün· 
de hemen hemen yalvarır bir halde 
gördüğü kızın eşi az bulunur güzel
liği, kibar bir tavur ve kolay kolay 
kanmaz bir zeka ile de birleştiği i
çin, M. de Frilair'e pek tesir etmiş
ti. Fakat artık bütün soğukkan l rlığı 
geri geldi ve sapladığı hançeri yara
nın içinde döndürmekten çekinmedi. 
Eğlenceli bir şey anlatırmış gibi bir 
tavur takınarak: 

- M. Sorel'in bir zamanlar pek 
sevdiği bir kadına böyle iki el ateş et
mesi sırf kıskançlık yüzündendir de
seler doğrusu şaşmam, dedi. Hakçası 
kadına güzel değildir denemez; bir 
zamandan beri de Dijon'a sıksık gi· 
dip orada, bütün jansenistler gibi 
ahlak düşkünü abbc Marquinot'yu 
görüyordu. 

M. de Frilair, zayıf tarafını bul
duğu o güzel kıza zevkle ve doyası
ya işkence etti durdu. Mathilde'e a-

Dış Pazarlarımız 

Türk Mahsullerinin Alman 
Piyasalarındaki Durumu 
Son hcıftalar zarfında Almanyadaki 

Türk malları üzerinde ehemmiyetli 
bir muamele olmamıştır. Bununla be· 
raber üzüm ve incirin iç piyasası 
sağlam, fındık istekli ve yükselmeye 
meyillidir. 

Geçen hafta içinde gelen bazr pa.r
tiledn ithal müsaadesi alınmadığın
dan malların günü gününe teslim e
dilemiyeceği korkusu uyanmışsa da 
bu endişe ofis mümessilliğinin yap
tığı teşebüslerle bertaraf edilmiştir. 
Yolda bulunan birkaç parti daha var
dır. Bunların müsadelerini almak için 
çalışılmaktadır. 

Kuru üzüm 
Geçen haftaya nazaran bazı cins 

kuru üzümlerin fiatlerinde bir dü
şüklük, bazı cinslerde de bir yükseliş 
vardır. İzmir piyasasının üzümleri, 
Alman pazarlarında sağlamdır. Maa
mafih, Hamburg piyasasında ehem
miyetli bir satış olmamıştır. Yunan 
üzümlerinin ithalinde idari zorlukla
ra tesadüf edildiği için fiat tayini 
kabil görülmemektedir. 

incir 
lzmir kuru incirleri Extrissima fi

atleri 11,5 - 12 lira arasında ve sağ
lamdır. Hararetli işler olmamıştır. 
Umumiyetle ürünün büyük bir kıs· 
mının satıldığı ve incir fiatlerinin de 
gağlamlığı muhafaza edeceği umul • 
maktadır. 

testi gözlerle bakarak: 
:_ M. Sorel'in bu iş ıçın kiliseyi 

intihap etmesine ne mana verelim? 
dedi. O esnada rahibi de o kilise de 
pazar ayinini idare ediyormuş, ace
ba sırf bu yüzden değil mi? Kendisi
ni himaye etmeniz bahtiyarlığına e
ren o zatın son derece zeki olduğu
nu, hele tedbirliliğinin belki zekasını 
da aştığını herkesler söylüyor. M. 
de Rcnal'in bahçelerini en küçük 
noktalarına kadar bilir, gidip bir kö
şeye saklanması işten bile değildi; 
kıskandığı kadım öldürmek için bu 
yola başvurması ne görülür, ne ya
kalanır, hatta ne de kendisinden şüp
he edilirdi. 

Görünüşte pek doğru olan bu mu
hakeme, Mathilde'in zihnini büsbü
tün perişan etti. Çok yük olmasına 
rağmen yine de mayası ihtiyatla, ki
bar aleminin insan kalbini pek iyi 
tasvir eder sandığı o kuru ihtiyatla 
yoğrulmuş olan bu ruh, her türlü ih
tiyatı hiçe saymanın bir bahtiyarlrk 
olduğunu çabucak kavrıyabilecek 
ruhlardan değildi; oysaki bu bahti
yarlık, ateşli bir ruh için ne tatlı 
şeydir 1 Paris sosyetesinin yüksek sı
nıflarında, yani Mathilde'in yaşadığı 
alemde ihtirasın, ihtiyattan büsbü
tün sıyrılabilmesi pek seyrek görü
lür şeylerdendir; insan kendisini pen
cereden atar, atar ama bunu beşinci 
katta oturanlar yapar. 

deki yağ üzerinde toplanmaktadır• 
Yunan ihracatçılarının yüzde bet 
hamızlı Lampantes zeytinyağlarına 
sif 63,5 marka teklif yaptıkları ba• 
her verilmektedir. 

Gülyait 
Piyasada istek yoktur. Stok mal 

fazladır. Diğer taraftan 1. G. Farbe
nindustrie denilen kimya fabrikası• 
nın istihsal ettiği bir nevi esans, di
ğer sanayide gülyağı yerine ikame 
ettirmeğe muvaffak olduğu iddia e
dilmektedir. 

Isparta gülyağı fabrikasının umu
mi buhran karşısında herhalde fir• 
masrnı tanıtacağı muhakkak görül • 
mektedir. 

BORSA 
•ıa1 

8 lkinciteşrin CUMA 

PARALAR 

Aht --Sterlin 616,-
Dolar 124,-
20 Fransız Frangı ]65,-
20 Liret 174,-
20 Belçika franıı 81.-
20 Drahmi 23.-
20 İsviçre fr. 815.-
Florin 82.-
20 Çek Kuron 92.-
Avusturya ıilin 22,-
Mark 33.-
Zloti 23.-
Pengo 24.-
20 Ley 14.-
Leva 22.-
20 Dinar 52.-

Yen 33,-
İsveç kuronu 31.-
Altın 937,-
Mecidiye 53.-
Banknot 233,-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
... . ... 1(.1,& -

Zloti 
Penro 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cernovcts 
İsveç kuronu 

ESHAM 

11 Banka11 Mü

" " N. .. H . 
Anadolu % 60 

% 100 
Sirkctihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 

Telefon 
İttihat Deiirmencilik 
Sark Merkez Eczanesi 

SatJt 

619.-
126.-
168.-
177.-
82.-
24.-

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

939,-
53,50 

235,-

Kapan il 

12,06 
619,2S 
0,79,46 
9,79,7S 
4,70,75 
2,44,45 

63,68 
117.-

19,19,84 
424~2 

4.:zı.-

4 .51.-40 
63,77.SS 
34,96.3S 

2.78.30 
ıo.91 

3,13,42 

92.-
9,60 
9,70 

2s,3S 
41,50 
ıs• 

22,SO 
1,2s 

14,7S 
2,11,SO 

s,90 

2s.-
9-

ıo'7S 
... -_..,. 

TA H V i LA T__....... 

Rıhtım 
Anadolu I ve II Kupon kesik 

" 111 
Anadolu mümessil 

ıo.60 
42. 43.-;o 
45, 
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FUTBOL ALEMiMiZDE ÇOK, AMA 
ÇOK MÜHiM BiR MESELE ! 

Alem yine ol ile~, devran yine ol devran! 
, Bizirn rneşhur spor alemimizin ara
t ıra tepen illetlerinden biri, imza 
r?klıyarak heyet devirmek illeti, yine 

u setti. 

b··Olduın olalı ve bildim bileli, bu iş 
1.

0
Yledir: Kongre toplanır. Heyet ge-

1ır. lieyet, karar verir. Karardan hoş
lıannııyan bir, iki, üç veya biraz da
'J?.a fazla klüp çıkar, mutlaka çıkar. 
ll'ı U~}ar, düşünürler, taşınırlar. Beğen 
t e ıkleri, daha doğrusu verdiği ka
ar · ı . 
. _

1§ erıne gelmiyen ve hoşlarına 
etnııyen heyeti devirmek için bir 
lt hane -dünyada bahaneden bol ve 
~lay ne bulunur?- fakat nihayet o 

B olmazsa, bir bahanecik bulurlar. 
t.:ı ahane bulununca meselenin yüz-
\IC l)' . ' 
1 e ısı halledilmiş demektir. Ondan 

1°~ra, zevatı kiram, bakkaldan bir e
"" e~ı cedit kağıdı alırlar. Bu istida ka
~ ının üzerine güzelce bir döşenir, 
:\' hane veya bahaneciklerini yazarlar. 
~~~dıktan sonra da, kapı kapı dolaş
lna ~a ve bahanenin altına imza topla-

1ga koyulurlar. . 
l §te bu sefer tepen illet yine bu ıl
i.et \re ~hastalığın seyri de yukarda 
nlattıgımdan ibarettir. 

t Son günlerde bazı klüplerin hoşla-
ına g··-· d t 1 uuıyen davanın aslı şu ur: 

ltr· st~nbul Futbol Heyeti, eski 7 
ı2Upl~k ~rin~i küme yerlıie, bu sene, 
;ı 2 klupluk bır küme yaptı. Heyet, 
lg Yer~ne 8, veya 8 yerine, 18, yah~t 
ı.·· Ye:ıne 22 klüpten mürekkep bır 
!kum~ ~e yapabilirdi. Fakat, nihayet 
tı 'f dını maddi imkanlar, mevcut sa
~~ ar, takımların kuvvetleri arasında
"Q1 t~~~zi.in gibi hesaplarla bağlı ad
lı~ttıg~. için, ancak 12 klüplük 
~a ~ kurne yapılmasının uygun o-
cagını kest' d" 7 kl'"b'" 12 ye ~ıka ır ı. u u 

~e/':lakla, heyetin müsabaka a
fut~nı çoğaltmak v~ memlekette 
trı ol çalışmalarını artırmak a
Ç~cı~~ beslediğine şüphe yoktur. 
~>"~?k~ 7 klüple 56 müsabaka yapıla
~ 1 ~rdı, halbuki 12 klüple 132 müsa
! a a Yapılabilir. Binaenaleyh, yaptığı ,;!• derhal göze çarpan m§.na6iyle a hareketini çogaltmak ışidir. 
?af eyet bu kararı alınca, muhalif ta
iJci ~· Şu vaziyeti aldı: "Mademki 
la ncı kürnedeki klüpleri sıra ile aldt
ti~· Ve dördünü seçtiler, niçin beşin-
~ almadılar da "Güneş,, i alddar?., 

hu evap, gayet basittir: Güneş klü
ıti~ .esasen, dalavereler yüzünden bi
lun~ ~ü~eye sokturulmamıştı. Bu
t\e ugu ıkinci kümede ise, geçen se
de~~ra~adı. Oynamayınca, beşinci 
tu~\j ~~çi~ci idi, yoktu, sırada mev
'->ir· ~gıldı. Şimdi, ikinci kümeden 
Zlleıncıye takım seçilirken, sırada 
h:cut oialnı mı, yoksa sırada olmı-
2tıi ' 1 fakat kümenin en kuvvetlisini 

/\.a tnah?,, 

lir, ~~a bu suale kim cevap verebi
tek ırn ise, hakikaten merak edile-

s' tuhaf bir adam olsa gerektir. 
bu ?~ra, Yine, heyet diyor ki: "Ben 
tl:y ışı kuvvet esasına göre tanzim e
\>~t?rurn ve Güne§ klübünün de kuv-
1~11; -en azı- birinci kümeye ayrı
bu ~ derecesindedir. Şimdi, bu klü
Zl'ıiyı nıaı ederek onunla boy ölçü§e
birj~~~k kadar zayıf bir takımı nasıl 

l) ! kümeye sokayım?,, 
lcu.,, ogrusu, heyetin mantığı sert ve 
~i. ~etJidir. Nasıl yapsın? Muvazene
'lln? 1\r\ret muvazenesini nasıl boz
Zl'ıeyd Şte o zaman büyük haksızlık 
heYet~na gelir ve asıl o zaman bu 
lstid ın başına bir istida değil, bin 

lk~ Y~ğdrrılsa yeridir. 
ll<>kt ın~ı ~ir mesele olarak, bir de şu 

l a ılerı sürülüyor: 
bir •ıanbul Futbol Heyetinin böyle 
tttıa 1 ~rarı resen vermek hakkı var r. 

Çok rn'·h· }yf U ım mesele! 
"ard '§hur nizamnameye bakılırsa, 
liey ır: Fakat buna rağmen, Futbol 
~en ;~nin vaziyeti malumat ~abili~
((irrn !anbul mıntaka merkezıne bıl
~<>r esı vesilesinden istifade edi1i
lca.ra "e 0 heyet te Futbol Heyetinin 
dinarını görüşmek salahiyetini ken
~or e görüyor ve toplanıp konuşu
deği~e. bü~n bu yolsuzlukları kafi 
l.ar,. tnış gıbi üstelik bir de nakız 

«tı \re . r 
lşt rıyor. Nasıl veriyor? 

'tıerk e burasına da, hatta mıntaka 
1"eth·ez heyetinin sayın başkam Bay 
'l ani

1 !~§.aran bile cevap veremiyor! 
•a b• ızım Bay Ba~:ıran, her nasıl-, u . . r-

0 h ışı pek başaramıyor! 
tem· alde, hatta başkanın cevap ve-
b· '"'eceg~· b" . 1 ır k ı ır vazıvette a mmış 
liğind arann ne olabileceği, kendi
tıa1t12 en teemül edilebilir. Bu 
hti kararı üzerine Futbol He
tedif topl~nıyor ve kümeleri is
kenct·ı gıbi yıapmak salahiyetini 
ler· tnde görüyor ve kendi salahiyct-

ıne k d" 
tıa k en ınin sahip olduğunu ve bu 
Uat a1.rar verebileceğini teyit ediyor. 

e ık d . 
tapı ' 0 a, hem de fazlasıyla ımza 

arnağa kalkıyor t 

Son rnıntaka kongresinde, ibu defa da başkan olan Fethi Ba
şaran, rapor okuyor .. 

Ayni zamanda, Futbol Federasyo- masa başında ekseriyet karar!ari~le 
nu nezdinde mıntakanın yolsuz kara- kazanmak sevdasından veya ılletın-
rını da itimz~n tetkik ettirmek isti- den kurtulacaklar? Çünkü hakikaten 

yor. 

İşte bir haftadanberi bir kadeh su
da büyük bir tayfun koparacak kadar 
büyük mesele, mühim mesele, deh
şetli mesele! Oy le mühim, öyle bü
yük, öyle yaman mesele ki, adama 
günün çok daha mühim meselelerini 
unutturuyor 1 

Fakat anlaşılıyor ki hadise, sami
mi olarak bu değildir. Maksat, spor 
hareketini durdurmak, imza toplayıp 
heyetleri devirmek ve her nasılsa ya
pılan güzel teşebbüsü, akamete uğ

ratmaktır. 

Ama bence, asıl mesele, bütün bu 
çirkin meseleleri kökünden koparıp 

yok edecek asıl büyük dava şudur:Ne 
zamana kadar sporcularımız sporda 
imza toplamak, heyet devirmek ve 

sporcu ruhu taşıyanlar, kuvvetlinin 
gelip karşılarmda yer almasından 

korkmazlar ve korkmamalıdırlar. 

Dermansız takımları yenerek şampi
yon olmakta ne zevk ve ne marifet 
vardır? Marifet, kuvvetlilere kuvveti
ni empoze etmek ve onları yenerek 
haklı birincilik elde eylemektir. Hal
buki, bizim sporumuz böyle arzular
dan uzak, o, yalnız ve yalnız masaya 

oturmak ve orada kolay, ~ok kolay, 
yorulmadan kazanmak hevesindedir. 

Bakıyorum: On sene evvel nerede 
isek, hala, oradayız. Eski tas, eski ha
mam, alem yine ol alem, devran yine 
ol devran! 

Hala, gol atacağımıza imza atıyo
ruz! 

• • 
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Bayburttan lstanbula gelen cirit takımı dün Taksim stadında antren
manlarına bafladı. Re$imlerimi:ı: cirit ekibini bir arada c.ıe ekzersizler 

esnannda göstermektedir. 

ı%~!~:~bJ~ün HiKAYE' _9,pmek N~:~~F.J 
Karşılaşıyor 

Bugün Galatasaray takımı, Roman
yanın en kuvvetli klüplerinden biri 
olan Tamışvar takımı ile Taksim sta
dında bir maç yapacaktır. ikinci 
maç, Şeref stadında ve Beşiktaş klü
bü ile olacaktır. 

Tamışvar takımr, son zamanların
da arasına aldığı Macar oyuncular 
ile kuvvetli, hatta çok kuvvetli bir 
takım olmuştur. 

Bu takımın oyun sistemi ufak pas
lar ile, merkezden hücum etmek ve 
hasım kalesi önünde topu açıklarına 
verip, müdafilerin bir araya toplan • 
masına mani olmaktır. Bundan baş -
ka, boyca yüksek ve atletik kabiliyet 
itibarile mükemmel oldukları için, ha
vadan oymyan bir oyunda daima fa
ikıyeti elde edebilirler. 

Bugün oynanacak oyun bu bakım
dan çok mühimdir. 
Tamışvarm tir ortası mükemmel 

süt atan kimselerdir. On sekiz pas 
dahilinde, çektikleri şüt ekseriya ha
sım kalesi için ciddi tehlikeler olabi
lir. 

Galatasaray takımı bugün elinde 
mevcut elemanlara göre sahaya şöy
le çıkacağı tahmin edilebilir. 

Avni; Lutfi, Osman; Kadri, Nihat, 
İbrahim; Necdet, Adnan, Gündüz, 
Danyal. 

HAKYERLERi 

Heybeli 
A~ıklarındaki facia 

Geçen sene, Heybeli açıklarında 
Firuzan vapurile bir motör arasın
da çarpı§ma olmuş, motörün arka -
sına bağlı mavnada bulunanlardan 
33 kişi denize dökülerek boğul • 
muşlardı . 

Bu korkunç deniz faciasının ıuç.. 
luları sayılan Firuzanrn kaptanı 
Hüsnü ve motör kaptanı Faikin dün 
ağır cezada duru§malarına devam 
edilmiştir. Genel savamanlık maka
mı, suçluların cezalandırılmalarr
nı İstemiştir .• 

Duru§ma, karar verilmek üzere 
batka bir güne bırakılmı§tır. 

e Beyoğlunda Şahkulu mahaHe
sinde oturan Rebeka, evde bulun -
madığı 11rada eski nişanlısı Danye
lin içeri girdiği ve Rebekayı taban 
ca ile tehdit ederek namusunu le -
kelediği hakkında müddeiumumili
ğe bir müracaat yaprlmı§tır. 

Danyel hakkında tahkikat ya • 
pılmaktadır. 

e Şipfak Halit isminde l>ir sabı
kalının karakoldan kaçmaıına ıe
bep olmaktan suçlu polis memuru 
Etemin dün ikinci cezada duru§ -
ması yapılmıştır. Etem, Şipşak Ha
Hdin nezarethanede bulunduğu ıı
r-ada apdest bozmak bahaneıile 
bira~ dışarı çılmıak için müsaade 
istediğini, fakat dışarı çıkar çık -
maz karanlıktan iatif ade ederek 
tabana kuvvet kaçtığını, İzini kay
bettiği için kendisini ele geçireme· 
diğini söylemi,tir. 

Yakaya şahit olan, şehremini 
komiaer muavini Atanın çağırılma
sı için duruşma baıka güne bırakıl
ınıştır. 

Sivil uçak alanları 
bitirildi 

Ankaradıan verilen haberlere göre, 

1 
Edirne, Konya, Sıvas, Van, Afyon, 
Izmir ve Antalya illerinde hazırlanan 
sivil uçak alanlarının bitirildiği ba
yındırlık bakanlığına bildirilmiştir. 

TOZU iLE 8iLC:.üHLE 
MUTBAW EŞYA Vli 
EDE VAT INIZl.BANYO· 
LAAl~IZI VE SAiRlYi 
YORULMAWSIZIN TE· 
HiZLEYiB PAALATABi· 
LECEGiNiZi MATIRINIZ· 
OA TUTUNUZ. 

B iR 

TURAN 
MAMULATIDIR! 

üç arkadaş konuşuyorlardı. Biri 
dedi ki: 

- Ben, ilk buse kadar tatlı, derin 
haı: verici bir şey bilmiyorum. Ne 
aşk hayatrnm girift, çapraşık haleti 
ruhiyeleri, mücadeleleri, ne zevkin 
çıldırtıcı dak.ikal~n ne. de bir. olmuş 
kalplerin sakın bır denızc benzıyen e
bedilik hayali ilk busenin içte bırak· 
tığı sarhoşluğu veremez: Omuzunuza 
devrilen bir kadın başı, açılan kırmı
zı dudaklar ilk buse.. İşte her şey 
buradadır. Ben, her zaman ilk olarak 
öptüğüm kadından der~al ~yrılmak, 
onu bırakmak, kaçmak ısterım ... 

Öteki dedi ki: 
- Garip his ... 
Üçüncüsü, düşünceli görünüyordu. 

Nihayet sanki korka korka: . 
- Ben de, dedi, ilk busenın en 

tatlı an olduğunu düşünürdüm. Fa
kat, epey yıl var ki, isteğimi uyan_dı: 
ran her kadın dudağından kendımı 
bir türlü kurtaramadığım bir korku, 
evet bir korku hissediyordum. 

Ötekiler: 
- Nasıl olur? yoksa sen bir anor

mal, bir manyak mısın, diye sordu
lar. 

- Maryam tanıdığım zaman yir
mi üç yaşındaydı. Kumrala yakın ko
yu sarı saçları, yeşil.e ~akan mav~ 
gözleri, mat bir tem, agu· hareket!~ 
güzel bir vücudu vardı. Fakat benı 
asıl çeken Maryan'ın ağzı idi. Bu 
ağzı siz görseydiniz, belki onda hiç
bir güzellik bulmazdınıı:. Fakat be
nim için Maı;yan'ın ağzı en erişilmez 
bir cennet meyvesi kadar çekici, si
hirli idi. Bu ağız içindir ki ben Mar· 
yan için deli olurdum. O, sadece 
mültefitti. Tatlı tatlı cevap verir, be
nimle gezmekten kaçınmaz, rasgelin
ce, bembeyaz dişlerini meydana çıka
ran kırmızı dudaklarının can alıcı 
bir tebessümü ile gönlümü almayı da 
bilirdi. Fakat o kadar. Aylarcağ ne 
Maryan'ın elini elime alabildim, ne 
de ona bir milimetre bile fazla yak
laşabildim. 

Deli oluyordum, evet, deli. 
Bir gün, ona, Boğaziçinin geniş 

bir bahçesinde verilen bir baloda ras
geldim. Oiymiş olduğu ölgün mor 
renkJi dekolte elbise onu bir kat daha 
güzel ve cazip gösteriyordu. Gözüm. 
gene her zaman başka bir mana ile 

bükülen dudaklara takıldı. 
- Maryan, dedim. Hayatımın !()o< 

nuna kadar seni görmemeğe razı
yım. Bir kere, yalnız bir kere, bir tek 
zavallı kere dudaklarını, bir saniye 
için bana bırak ... 

Müstehzi bir bakış, bu yalvanşıını 
karşıladı. Sonra~ b?~le bir cüml: 
hi9 sarfedilmemış gıQ.l, Maryan dedı 

ki: d .. 
- Beni deniz kenarına ka ar go-

türünüz. Gece, mehtapta, denizi gör
mek pek hoşuma gider... .. . ... 

Dolambaçlı, üstleri dallarla~ ortı:ılu 
yollardan ağır ağır sahile dogru ı~
dik. Evden uzaklaştıkça balonun gu
rültüleri de öliiy_or, sanki karanlığ:1 
gömülüyordu. Parkın kayalıklı, sahı
line vardık ve y.an yana bir müddet, 
karşı sahilden yükselen ayın de~iz 
üzerindeki pırıltılı izini seyrettık. 
Bir heyecan, garip bir ümit içimi 
dolduruyordu. Maryan neden buraya 
kadar benimle gelmek, benimle yal
nız kalmak istemişti? Bu, bir razı o
luş değil miydi acaba? Bütün ~c~are· 
timi topladım ve genç kızın elını ya-
kalıyarak: . . 

- Maryan, dedim. Senı seyıy~ 
rum. Deminki ricamı yerine getırnu .. 
yecek misin? 

İki adım geriledi. 
- Deli misiniz, dedi. 
Gözlerinde, bir korku vardı. Gö

züm, gene aralığından inci dişlerin 
beyazhğmı gösteren kxrmızı dudakla
ra gitti. Kendimi kaybettim. Mar
yan'a doğru yürüdüm, iki elim b~§ı
m kavradı, dudaklarım kızın ilkönce 
saçlarına değdi. Fakat asıl hedefine 
varmadan birdenbire içime kadar işli
yen müthiş bir acı hissettim. Mat• 
yan dişlerini boynuma geçirmişti. 

Sonra ansızın geri çekildi: 
- Bir daha ne beni, ne de başka .. 

sım öpeceksiniz! dedi. . 
Şiddetli bir acının mukavemetsız 

bıraktığı beynimin içine giren bu tel
kin, o gün bugün dudaklarıma e~edl 
bir korku halinde yapıştı: Öpemıyo
rum azizim, öpemiyorum. Bir kadın 
saçı, bir kadın yüzü değil, büyük ba
bamın elini bile öpemiyorum. 
Dudaklarım hep Maryan'ın ağzınx 

arıyor, fakat onun dişlerini görür gi
bi olarak ürküyorum, kaçıyorum, ö
pemiyorum, öpemiyorum. 

•'!!!!!!!!!!! lran Cieneral Konsolosluğundan 
IRAH TAB'ASIHA MAHSUS MÜHiM iLAH ---· 1 

Iran tab'asından ıenei§emıinin 1284, 128~, 1286, 1287 ve 1288 sene
lerine müsadif 1905, 1906, 1907, 1908 ve 1909 seneleri doğumluların 
pazar günü 10 ikinciteırin, 1289 ve 1290 senelerine müsadif 1910 -
1911 seneleri doğumluları pazarleai günü 11 ikinciteşrin, 1291ve1292 
senelerine ınüsadif 1912 ve 1913 seneler-i doğumluları aalı günü 12 

1 

ikinci teırin ve keza 1293 ve 1294 senelerine müsadif 1914 ve 1915 
ıeneleri doğunılularının çar-şamb~. ~ünü 13 ikinciteşr-in 1935 aabah!e
yin ıaat 8 den 12 ye kadar lran huvıyet varakalan ve pasaportlarıl~ 

1 
Iran General Konsolatoaunda isba.tı vücut eylemeleri lüzumu kemah 
ehemmiyetle bildirilir. icabet etmeyenler kanunen mes'ul tutulacak-
lardır. .. -• • 

Tif"öeil. ..... ô7."Tt;;;~·"sam-;-.. 
Tifo ve paratifo hastalıklarına ~u
tulmamak için ağızdan alınan tıfo 
haplarıdır. Hiç rahatsızlık vermez. 

1 
Herkes alabilir. Kutusu 55 kuru. 
n19Gtıılitnlt""l!!!WıılllbltJlıtmUln~ıtıllllMlll.....-.ı11;t llllS!SI llllUUIMll 
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İstanbul Asliye mahkemesi birinci 
hukuk dairesinden: 

Galatada Voyvada caddesinde Doy 
çe Oryantbank Dresner Bank şubesi
nin Galatada Kaval sokağında 5-9 
numarada mukim A. K. Dimitrakopu
lo zimmetinde olan alacağına muka
bil tnerhun bulunan 12 adet Kredi 
Fonsiyenin satılması hakkında sebke
den talebin ikametgahı hazın meçhul 
bulunan medyun H.U.M.K. 141 inci 

maddesine tevfikan ilanen yapılan teb 
liğe rağmen bir itiraz dermiyan edil
memiş olduğundan emvali merhune
nin bilmüzayede satılmasına karar ve
rilmiş olduğundan medyun A. M. Di
mitrakopulonun tarihi ilanın ferda
sından itibaren üç gün zarfında müd
deiyi huzuru mahkemeye celp ile iti-

İstanbul İkinci Ticaret mahkeme
sinden: 

Kayseride f!acet mahallesinde De

mirci zade müteveffa Mustafa varis· 

leri Esma kızları Nazire ve Fatma ve 

oğulları Hacı Ahmet ve Mehmet ve di 
ğer kızları Seniye ve Saniye vekilleri 
avukat Mazhar tarafından Yeniposta
ne arkasında İstanbul hanında Vitali 
Levi mahdumları şirketi aleyhine açı· 
lan haczi ihtiyatinin fekkine dair da

vanın yapılacak muhakemesinde müd 
daaleyhler mezkur ikametgahı terkey 
}edikleri dava arzuhalinin bila tebliğ 
iade kılınmasından anlaşılmakla müd
daaleyhlere bir ay müddetle ilanen 

tebligat icrasına karar verilmiş ve 

muhakeme 16-12-935 tarihine müsa· 
dif pazartsi günü saat 14,30 bırakıl-
makla keyfiyet malumları olmak üze

re ilan olunur. (16413) 

sabı katiyet edeceği ve merhunun İs
tanbul menkul kıymetler borsasında 
13-11-935 tarihinde saat 10-12 ye ka
dar satılacağı tebliğ makamına kaim 
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•• Dünya Gazetelerine G ore Hidiseler 
Neşhur Staviski Davasına Başlandı 

Mahkeme Reisi Staviski'yi Anlatn ken 
Karısı Mütem·adiyen Ağhyordu 

• 

ilk Celsede Dinlenen Orlean 
I stikraz ' Sandığı 

Direktörü Suçunu itiraf Etti 
Le Petite Parisien'den: 

Staviski muhakemesi başlyor. Ad
liyede bugün bir kalabalık ve gürültü 
var. Beyhude yere bütün koridorlar 
kapatılmış ve muhakemeye başlan • 
madan evvel her tarafa nöbetçiler ko
nulmuş. Mahkeme salonunda boş bir 
yer bile kalmamıştır. 

Üç yüz kadar şahit kapıları tut
muşlardır. Mahkeme başkanı Bar-

<;~ 
~~~~( 

,,; J ~ 
~ r•~ 

GARAT 

nand yüzünü avukatlara doğru çevi -
rerek soruyor: 

- Yer bulabildiniz mi? 
- Hayır, başkanım, hepimiz yer 

bulamadık l 
Avukatlardan daha on be§ kişi o

turacak yer arıyorlar. Mahkeme salo
nunun duvarlarını itmek kabil olma
dığından salonda hareket etmek milm 
kün değildir. 

Staviskinin kansı Arlette Simon'un 
avukatı de Moro Giafferi, başkanın 
önüne gelerek yüksek sesle: 

- Suçluların yerleri meselesini 
halletmenizi rica ederim . 

Staviski kimdir? 
- Jüri efendiler, bildiğiniz veçhile, 

müzakereye bir ölünün gölgesi ha -
kim olacaktır. Meselede Sacha A
lexandre Staviski mevzuubahiıtir. Bu 
adam anasil Rustu ve Fransız tabii -
yetine girmiıti. Kendisinin kim oldu
ğunu doğru olarak· bilmeniz lazım
dır. 

Başkan Barnand ikinci celseyi bu 
sözlerle açtı. Başkan suçlular hak
kında hiçbir ıey söylemiyeceği hak
kında avukatlara teminat verdi. Çün
kü hiçbirisinin cevap veremiyeceğini 
biliyordu. Ve ilave etti: 

- Sache Staviski, tahsilini Char
leniagne lisesinde yapmıştır. tık defa 
1910 senesinde evlenmiştir. Harp es
nasında asker olmuş ve Mütarekede 
dolandırıcı!ıklarına başlamı§tır. İlk 
mahkumiyet tarihi 15 §Ubat 1922 dir. 
Hayalperest olan Staviski finans ile
minde birinci derecede bir rol oyna -
yacağını zannediyordu. O, büyük bir 
dolandırıcı mı idi? Hayır, onda hayal 
aradı. Bu dolandırıcılıkları ilkönce ha 
tırlayan o değildir. Cürctkar ve zara
fetten mahrum olmryan Staviski ya
vaş yavaş her muhite sokulmaya mu
vaffak olmuştur, 

~cıulıat Gialleri ve 

man Desbrosses'in lüzumu kadar na
kit parası yoktu. Fakat Orletan be
lediyesi ikraz sandığı idare meclisi, 
u;ıüstcsna olarak, Staviskiye bono 
vermeye izin vermiştir. Bu doğru mu 
idi?. Her halde bu bonolar pusuda 
yatmış olan dolandırıcılar için bir ne
vi ifşaat mahiyetinde idi. 

Desbrosses, 3000 franktan fazla pa 
ra ikraza salahiyettar değildi. Fazlası 
için §arbaya sormak mecburiyetinde 
idi. Neticede Desbrosses, Staviskiye 
iskonto edilmek üzere yedi bono ver
miştir. 1928 senesinde bu bonoların 
vadesi gelmiştir. Staviski bu bonola· 
rı iskonto ettirmediğini iddia edince 
bonoların bedeli ödenm;_,tir. 

Başkan: 

-Desbrosses gördünüz mü? Haki-

• 

.Başkan - Ben de size avukatların 
yerlerine oturmaları lazım geldiğini 
söylüyorum. 

Bu garip ihtilaf uzuyor. Başkan 
nihayet işi latifeye boğarak diyor ki: 

- Ne tuhaf, siz de işi nekadar ka
rıştırmaktan hoşlanıyorsunuz. 

COHEN ve HAT01 

- Hayır, siz herkesin vazifesini 
biribirile karıştırıyorsunuz. 

Etraftan gülüşmeler işitilir, müba
şirler salonun ötesine berisine iskem
leler yerleştirirler. 

Suçlular mahkeme salonuna girer
ler. Serbest olanlar salonda oturur • 

Iar. Staviskinin karısı Arlette Simon 
un zarif siyah bir kostüm giyinmiş 
boynunda mavi bir eşarp asılı bulun· 
duğu halde kalabalık arasında kay • 
bolduğu görülüyor. Mevkuflardan 
Dcbrosses, Faralt, Hatot, Hayotte, 
Bardi de Fourtou, Tissier, Cohen, 
Digoin, Garat, Guebin, Dubarry ve 
Ramognino'nun çehrelerinden heye
can içinde bulundukları anlaşılıyor. 
Nihayet Staviski muhakemesi de Sta
viskisiz başlıyor. 
İddianamenin muhtasaran okun • 

masında avukatlar müttefiktirler. Bi-

BONNAURE 

naenaleyh bunun yalnız faydalı kısım 
ları yani neticeye taalluk eden par • 
,alan okunacaktır. 

Zabıt katibi Vilmes iddianameyi o
lı:umaya başlıyor. Bu iş, bir saat, bir 
buçuk saat kadar sürüyor. Başlangıç· 
ta iddianame mutlak bir sükut içinde 
dinleniyor. 

Stavi•kinin kansı ağlıyor •. 
Staviski birçok şirketler teşkil et

ti ve bunların her biri kendisine bir 
miktarda para temin etti ve servetler 
sarf etti. 

Bununla beraber o daima herkes 
hakkında itimatsızlık göstermiş, hiç
bir zaman ön safta bulunmamıştır. 

O, otelde oturuyor, misafirlerini 
lokantada kabul ediyordu. Ayni za -

Barnand • 
manda kumar da oynuyordu. Fakat 
talie boyun iğemediğinden, hile yapı
yordu. 1933 senesinde biltün hayal -
terini elde edecek bir raddeye gel· 
mişti. Muazzam bir dolandıcılığın te
melini atmış id i Bütün taahhütleri 
yıkıldığı zaman firar ederek Cha
monix'e gitmiş ve orada, arkasında
ki memleketi altüst bir halde bıraka
rak, ölmüştü. 

Bu sırada Staviskinin karısı Ar-
lette Simon ağlıyordu. 

İtte Staviski meselesinin baıkan 
tarafından çizilen umumi tablosu. 
Başkan tekrar •söze başlayarak: 
- Belediye ikraz sandıkları para 

ikra-z etmek maksadile teşekkül et -
mişlerdir. Fakat borç para vermek i
çin kendileri de borç para alırlar. 

l şte bu suetle sahte taşlar ve mü· 
cevherat ve icap ettikçe iskonto etti
rilen 236 sahte bono meselesi meyda· 
na çıkmıştır. Staviski Bayome ikraz 
sandığı bonolarını ödeyemediğinden 
1933 Kanunuevvelinde ortaklarından 
Tissier tevkif edilmiş, rezalet-te bu 
suretle patlak vermiştir. Başkan: 

- Size bu işin mekanizmasını an
lattım. Şimdi de makinenin çarkları
nı tetkik edeceğiz. 

ille iaticvap 
Bundan sonra suçluların isticvabı

na başlanmıştır. 
llk isticvap edilen Orletan bele

diye ikra ır cıanfl· ~· r1ir• 1
•• "-;; n.- t.. .... oı. 

sesdir. Bu adam 1928 senesi • 
ne kadar namuskarane , """ -
mıştır. Desbrosses Sahte bonola
rı imza etmiş olduğundan mevkiinden 
olmuş ve Parise gelmiştir. Staviski 
sahte zümrüt taşlarını gösterdiği za-

katte siz Staviskinin bu senetleri is
konto ettirdiğini ve paraları aldığını 
biliyordunuz. J"• , 

Sahte mücevherat muka· 
bilinde 5ahte 1enetler 

- Evet, Staviski büyük bir sıkıntı 
i_çinde bulunduğu halde bana geldi. 
ümitsiz bir halde idi. Benden gayri 
muntazam bonolar istedi. Rüvelveri
ni çekerek, eğer vermezsem iqtihar 
edeceğini söyledi. Ben bu işte bir a
letten başka bir şey değildim l 
Mahvolmuş ve hapse atılmıştım .. 

Ve 150 franklık S. 1. M. A. eshamı 
da satın almıştım. 

- Kaç bono imza ettiniz? 
- Şimdi hatırlamıyorum. 
- Staviski kaç defa Orleana git • 

mişti? 

- Ağustosta, Eyllılde, Teşriniev
velde gelmi~ti. 

- Size ıyilik yapan bu adam her 
gelişinde revolver sahnesini tekrar 
ediyordu, değil mi? 

- Hayırı 
Aptallık etmitim 

- Artık gayri muntazam bonolar-

iddia 

dan bahsetmiyelim, sahte bonolardan 
bahsedelim. Bunlardan kaç tane tan· 
zim ettiğinizi biliyor musunuz?. Bil· 
miyorsunuz değil mi? Öyle ise ben 
size ııöyliyeyim: 21 tane .. Siz Stavis-
kiye yardım etmek için 21 milyon
luk sahte bono hazırladınız. 

Sonra bu bonolar, karşılık olarak 
verilen zümrütlerin hiçbir kıymeti 
olmadığını bildiğinizin bir delilidir. 
Evet, bu sahte bonoların parasile bu 
taşlar rehinden çıkarılmıştır. Hatta 
taşlar mühürlerin açılmasını isteyen 
Arolant'ın teftişinden bir gün evvel 
rehinden kurtarılmıştır. 

- Ben zümrütleri hakiki zanne-
diyordum. Fakat aptallık etmişim. 

- Hayır, sahtekarlık ettiniz. 
- İdareyi kurtarmak istedim l 
- Hayır onu mahvettiniz 1 
- Her halde hüsnüniyetim vardı. 
- İnsan sahtekarlık ettiği zaman, 

hüsnüniyet sahibi olamaz. 

Arlette Stavi•lıi 

Desbrosses artık devam edemiyor
du. Çok koşan bir adam gibi soludu
ğu işitiliyordu. 
Başkan: 
- Siz bir sefilsiniz. Orleanda sah

te bonolar imza ettikten sonra Ba
yonne belediyesine de namzetliğinizi 
koydunuz. Bayonne yeni bir ikraz 
sandığı teşkili mevzuubahis olduğu 
zaman az kalsın onun da direktörlü
ğiinü alacaktınız. Bununla beraber 
size sahte taşlar veren ve sizin de 
kendisine sahte bonolar verdiğiniz 
Staviskiyi tanıyordunuz. Siz Stavis
kiye orada da arkadaşlık edecek ve 
marifetlerinize orada tekrar ba~laya
caktınız. Staviskiye yaptığınız hizmet 
ler acaba size ne getirdi?. 

Desbrosses bitkin bir halde mırıl-
dandı: 

- Bu hizmet beni mahvetti ve be-
ni hapse attı. 

Başkan bu birinci suçlunun isticva
bıru vermişti. Onu hamur gibi yo
gurmuş, sırasına göre alçak ve sefil o 
tarak göstermişti. Desbros,ses evvel
ceden hazırlanmış, fakat son dakika-
da hatıra getirilmiş bir delili ileriye 
sürüyordu: 

- Büyük adamlarla münasebeti o
lan, bakanlar ve saylavlarla yemek 

J>!yetr"11ll"'aö'"!1a naııı omraa ınmat 
etmezdim. 

Bu sırada avukatlardan Marie Rox: 
"Hangi bakanlar.. Hangi saylav

lar.,, sualini sordu: Desbrosses cevap 
verdi: 

- Ben o zaman Orleanda idim. 
Kimler olduğunu bilmiyorum l 

Madam Staviski ajlıyor 

Diğer bir avukat Paaselaigne bir te 
nakusu ortadan kaldırmak istiyordu: 

makamı 

Desbrosses, M. Alexandre diyor, 
Başkan Staviski diyor. Avukat bu • 
nun, müekkilinin lehine olmak üze
re, nazarıdikkate alınmasını istedi. 
Başkan müstehziyane: - Siz mü· 

dafaanızda söylersiniz. Ben sadece 
maskeleri yırtıyorum. 

Bir Bulgar generali 
Tevkif edildi 

• Le Temps'den: 
Bulgar ordusu •abık topçu mület • 
tifi General Zaimov Velçel taralın· 
dan ltral aleyhine tertip edilen •uİ· 
kast işinde alakası bulunduğundan 
dolayı tevkil edilmiştir. 

General Zaimorı geçen halta kad 
ro harici bırakılmıştı. 

Habeşler Cenupta Ogadende 
Mühim Kuvvetler Topluyor/ar 
"Le Journal,, in Harrar muhabi. 

rı yazıyor: 

Bir tayyare hücumunda, halkın 
Harrar kapılarında ezildiğini görmek 
endişesiyle, şehrin hisarlarmda mü
teaddit ve geniş yarıkları unutmayan 
lar da vardır. Her gece birçok sırt
lanlar oradan keçiyor. Onların pen
cerem altında köpekler gelinceye ka
dar bağırdıklarını İ!itiyorum. 

Burada kat'i veya doğruya yakın 
süet hiçbir havadis almak kabil de
ğildir. Bununla beraber İtalyanların 
Şebeli vadisine doğru ilerledikleri an 
}aşılmaktadır. 

malik değildir. Burada ne yiyecek 'il 
ne de su vardır. Burada habeş le~· 
zım teşkilatı, henüz rüşeym halinde
bile değildir. 

Yerli halkı, resmi kimselerden zi
yade vaziyetten haberdar eden ıayi
alar bundan ibarettir. 

Alman mevsuk haberlere göre, bil 
cephede bulunan habeş askerleri sıı• 
suzluktan ve açlıktan çok stırap '! 1'
mektedir. Şimdiye kadar birçok k•~ 
seter açlıktan ve sıtmadan ölmüşt~ 
Nasibu ve Ras Destanın Ogaden 
İtalyanlara bir hücum yapacaklarıll" 
dan haberdar değilim. Fakat strate
jik haritalar üzerinde tetkikata bar 
lamadan evvel iki ordu arasında "'" 
sait ve teşkilat noktasından me"cıı; 
büyük farkları nazarı dikkate alırıa 

, daha ihtiyatlı bir hareket olacaktır· 
Eğer beklenen hadiseler vukub~ 

lursa, Harrar ve Dirc-Daua havali~iıl 
deki durum müşkül bir safhaya iit 
mi~ olacaktır. 

Muhakkak olan bir şey varsa o da 
cepheye konulan Guerlogubi'den Sa
sabanehe götürülmüş olan telsiz istas 
yonu birkaç gündenberi Harrara ce
vap vermemekte olduğudur. Burada 
telsiıin bozulduğu söylenmektedir. 
Fakat halk meıeleyi baıka türlü tef
sir etmektedir 1 

Ayni zamanda Habeşli1er Ogaden 
cephesinde mühim kuvvetler topla
maktadırlar. 

Dire - Daua trenile birçok takviye 
kıt'aları gönderilmiştir. Şark çephe -
sinde harekete geçmiş olan ve karar
ga.hı Cijikada bulunan Dedcazmaç Na 
sibu ve sağında bulunan Ras Desta 
nın 150 binden fazla askeri vardır. 
Fakat bu askerden iyi teçhiz edilmiş 
ve iyi talim görmüı1 olan dört bini 
çıkarılacak olursa diğerleri pek ipti -
dai kıt'alardan mürekkeptir .. Bunlar 
mahalli şefler tarafından köylerden 
alelacele toplanmışlardır. Ve bunla
rın askerlikten kurtulmak için dok
torlara müracaat etmesinden harp fik 
rini beslemedikleri anlaşılmaktadır. 

Habeşistanın bu kütleyi daha uzun 
müddet silah altında bulundurabile
ceğini tahmin etmek çok güçtür • 

Ogaden cephesi hiçbir vasıtaya 

Habeşlilerin bir zaferi, bugün bil• 
güçlükle zaptedilen ecnebi düşınall' 
lığı duygusunu bir kat daha bareıcet• 
getirecektir. Fakat bir mağlubiyet bl 
linde, on binlerce halk aç ve su•"" 
ve başıboş bir halde kalacak oıur"' 
en tehlikeli güçlükleri doğuracak!~r· 
Dire·Dauada ecnebilere karşı duf 
manca hareketler artmaktadır. Or•~ 
sık sık vukubulan hadiseler günd~ 
güne çoğalmaktadır. Son 36 sa• 
üç hadise olmuştur. 

Bu aaabiyet • bazı yüksek babet 
memurlarının ve bilhasaa ilbay ~ed 
sama'nın aldıkları tavırlardan ue 
gelmektedir. 

Son günlerde Habeıistana utuıl~ 
sosyetesi tarafından bir tahkik he~ 
ti gönderileceği hakkında bir I' ·bi 
çıkmıştır. Bitaraf ve salahiyet aab1 

bir heyetin mahallinde tetkikatta b:: 
lunmasını temenni etmelidir. Şu I' fi# 
la ki bu heyet evvelceden hazırl~ 
mıt fikirlerle değil, hükumet teşk~ 
tından başlıyarak fişenklerin terk1 I' 
ne kadar her şeyi dikkatle tetkik c 
mek suretiyle tahkikat yapmalıdır· 

T 

Jiji~a yolile cepheye ~iden asker
ler, St. Micha•le kili.le önünde Ha-
rar' dan inerek eıiğin tQfını Öperler _.,

imparator bir ka~N 
ltalyan askerini 
Kabul etti 

Yunanistanda 
Kralın vazifesi 

"Le Tempa,, Jan: 

Yunanistanda kurulan saltanatın 
birinci vazifesi asayiıi iade etmek ve 
Yunan milletini senelerdenberi içinde 
bulunduğu dahili harpten kurtarmak 
ve bütün sergüzeştlere rağmen mem· 
lekette sağlam kalmıt olan unsurla· 
rın arasını bulmaktır. Çaldaris tara· 
fından düşünülen ve kral 2 nci Jor· 
jun duygularına muvafık olan "Taç· 
lı demokrasi,, formülü, samimi suret
te tatbik edilecek olursa, bunu ba
şarmağa muvaffak olacaktır. Mart a· 
yında çıkan süel ve deniz isyanı, u· 
zun zaman için Venizelistlerin faali
yetine nihayet vermi§tir. Ve bugün
kü ıerait dahilinde rejim değişikliği· 
ne karşı cümhuriyetçilerin tiddetli 
hareketinden korkulmaktadır. 

Atinada takibi istenilen siyasa ge· 
nit bir ulusal birlik içinde meıruti 
ve liberal bir monarşi siyasasıdır. 
Bu aıyasa, bazı süel §eflerin devlet 
işlerini kontrol altında bulundurmak 
istemelerine artık nihayet vermeği 
ve geniş bir affı umumi ile mazideki 
kinleri unutmayı ve millet tarafından 
serbestçe kabul edilmiş olan meşruti 
bir rejim dahilinde, geni§ ıslahat yap
mayı icap ettirmektedir. Halk parti
si §efi Çaldaris ve ruvayalist parti 
şefi Metaksas, monarşinin kuvvetlen· 
mesi için çalışmağa karar verdikle· 
rini söylemi§ olduklarından bu hu. 
susta müsait ihtimaller mevcut de· 
mektir. 

Yeni rejim memlekete aıyaaal ve 
geni§ bir affı umumi ilin etmeği, ye
ni meclis 'için yakında serbest bir se· 
çim yapmağı, ve bu ıeçim için, her 
partiye, memleket dahilindeki nüfuzu 
ile münasip bir temsil hakkı vermeği 
vaadetmektedir. 

Bu hadisenin meçhul kalan nokta
sı, hiçbir zaman kolaylıkla elden çı
karmayı istemiyecekleri bir kuvvete 
malik olan ve eski ruvayalistlerden zi 
yade kendilerini hakiki monarşist zan 
neden general Kondilis ile maiyetin
deki generallerin tutacakları hattı 
harekettir. 

Pari• • Soir'ın Adisababa oyttP' 
bildiriyor: 

Saraydan gelen resmi fakat ~ari, 
bir tebliğde deniliyor ki: eli 

"Fergo Clemente adında Fiyo~.ıt 
bir İtalyan Somalideki kıt'asa t>tl 
kaçmağa muvaffak olmuş, ve .~ ,, 
süel memurları tarafından tevkl atO"' 
dilerek bugün saat 11 de iı:npar ar,.. 
run huzuruna çıkarılmıştır. tın~ af' 
tor ihtisaslarını sorunca kaça 
ker şu cevabı vermişti: 0ylO" 

''İtalyan zabitlerinin askere aab" 
diklerinin aksine olarak ben r bil 
şistanın zannedildiği gibi barbaat>" 
memleket olmadığını anladıı:ll· rrı~ 
şistan güzel ve faşist İtalyada~it·•' 
nen daha medenf bir memleke ·st•ıt" 

İmparator kendisine Habe~1bBrıc:S 
da serbest bırakılmak veya_ Y~stiY~ 
bir memlekete gitmek isteyıp 1 

mediğini sorunca: . iııt" 

- Sizin gibi çok iyi otan b~ i~if 
paratora sadıkane hizmet etı:ll\tiY,J 
burada kalacak olursam çok. ba urettf 
olacağım. Erkinliğini asil ~ır 5 eııııe
müdafaaya karar vermiş bır 111

111sJ" 
ket için hayatımı bile fedaya 
rım. d'lıııİr 
'\ Clemente bir garajda hapse l 

tir. rrıe ô• 
Habeı milletine bir beyann• u 11'6 

mek olan bu tebliğin altında t 
tiye vardı: ı". 

"Yarın saat sekizden itib~rerıi ,,
zeteciler garaja giderek bu hrar 
kerte konuşabileceklerdir.,, 

1 
,rı1~ 

Somali ve Eritrede bazı .. t~~nhtdllit 
rın kaçacağı evvelden duşu tı•tl" 
bir şeydir. Bu ka~aklar asker djj* 

-s • ·ne.,~ 
rını aşmağa ve Dankil arazısı il• ı .. _ 
meğe muvaffak olurlarsa ~e!e1rte 
rafından huzura kabul edıl 

1
,rcl' 

şüphesizdir. Muhtelif kayna~ d• 
alınan haberlere göre Musaa 

1f1rıd' 
nın cenubunda İtalyanlar .tar~e rı' 
yapılan hareketler şimdi ıınıa 
ledilmistir. 
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Almanyada Çelik Miğfer Teşkilat. Hitlerin 

Dakika . Cemiyet Reisine Bir 
.. Mektubu Üzerine Dünden itibaren Dağlldı 
M.~·r·M:i:'bi°;i::;;-Mekfui;;ih.lya:H•ş-ha;i;j"'"'--~~ 

[Bqtarafı birincide] 

Almanyada Çelik Miğfer 

lt...,.cla Elmmavo.r patennde liülrrimet .,. lngilq lacikimiyeti aleylaine 
fıkan bir karikatür •• 

~İnin Mıaırm aiyaaal ve aüel du- kil vaaıtaaile uluaal lider Nühaa Pa
lau b'1• getirdiği baaaaaiyet yalnız taya aık aık malUınat vermektedir. 
hür ey~nı artırmakla kalmamıt Ancak Vefdin bu ıaran ve Mıaır
deflua !"Y•~I partileri de yeni be- daki fıraattan iatif ade te19bbüaleri 
ln b: 11Zerınde aeferber etmittir. kartıaında ali komiaerliğin duru -
laaa" tta selen hedef İngilizlerin mu da pek naziktir. Komiaerlik 
-.r .1~ vaziyetlerini fıraat bilip Mı- hem Mıaırlılan sücendirmemek, 
e.dJU' Yeni yeni tavizler ve müaa- hem de lnailiz aiyaaaamı ,.ürütmek 
titı Adkoparabilmektir. Bütün par-- ve bakim kılmak ıztıranndadır. 

eta ltw hedef llierinde .birlik Bunun için de 1tal1'1l ile Uluslar 
._ aibidil'ler. 8unlann içimle 5-yeteai ardied•ID-•tiiafm 90nuç 
~açık 'Ve tiddetli dileklerde buhı- lamaaına kadar ber19yin olduğu 
41. ~1'dun ilsili olduju aorumlar sibi bırakılmaaını ve aüel durumun 
-..U. dainaa birinci rolü oynamayı Ü· berhansi bir meaeleyi konuflD&ya 

1 . e alan Veft partiaidir. V e f t müaait olmadığını ileriye aürüyor 
e 

1 
lla d İ k i h Ü k u m e t i b e - ve mümkün olduiu kadar Mıaırm 

tıa • I' İ k • i z 1 i k l e i t b a m et- dileklerini koautmaktan kaçıyor -
~te •e buıünkü durum içinde lar. Mııırlrlar da bunun farkında
laiialll'a senit nefea aldıracak teıeb- dırlar. Baıvekilin aon beyanatı bu
-..,. el'de bulunmamanın hiçbir za- nu anlatıyor. 
~ affi kabil olmıyan en aiır bir Baıvekil diyor ki: 
~olacatuu baykırmakhdır. Par- - lngiltere bize karıı naııl ha -
leıi orsanı bulunan sazeteler bu reket ederae biz de ona kartı öyle 
IÖrl •?kça yazıyorlar. Veftin tezi ce hareket edeceiiz. , ••t ıfade edilebilir: Bu, Mıaır çekicile fnailiz önü ara 
~~•renin de lammi menfaat- amda kaJ.n hükU...etin kendiaine 
~ İnlJıan derece.inde .,. Muıra çizdiii hattı hareketi açık bir au
~ 11er'ınenNlr fGTtile ncucın iti- rette anlatmaktadır. 
.,._ •laralı ,,_ni bir ittilalı maalae- Vaziyeti hüliaa etmek ıerekirae 

t.t l'Opmalr •• ,. töyle denmek lazımdır: 
"-d ıall' kanunu eaaaiainin birinci iki tık var: Biriai Mıaınn iıtik -
~ de~~nde Mıaırın hakimiyetini Jili, öbürü de Britanya imparator
cl~ hur ve müatakil bir devlet ol- Juiunun varlıiı. Dünyanm timdiki 
ltta1a ~a~ılıdır. Ancak İngiltere bü- aiyaaal takıimi kartıaında bu iki 
~ aa•tın.rn bir taraflı olarak yaptı.. zaruri noktayı beaaba katmıyarak 
•le l t~at 1922 tarihli beyanname yapılacak her kombinezon, yqama 
'1ı llaaltere bükU...eti kraliyeai ile maya mahkumdur. 
llti.... &l'aamdaki münaaebetlerin Mıaır Doiu Akdenizinin Cebel üt 
~ te.nr• İmparatorluğunu eaaalı ve tariki ve Şap denizinin Adenidir. 
... ~!~.~ir aurette alakadar ettiği Şu farkla ki, Cebelüttarik ile A • 
tıan..~ edilmektedir. Bu önemli den küçük birer arazi parçaamdan 
tcap~tler dört nokta etrafında ibaret iken Mıaır, on bet milyon nü-

1 llınaktadır"' fuılu bir de•lettir ve üzerinde aad 
~l ı.....aratoırlufun Mıaırda mü durulacak nokta da budur: 
aa. ,._~e taldiyatını emniyet altı • Mmnn altında eaildiii )'iik 

2 •....,.._.. ltalya - Ha bet harbinin ve in-
'""":' Mıaınn harican herhansibir siliz • ltalyan g e r ı i n 1 i i i n i n 
il llail~ "Veya müdahaleaine kar - M 1 a 1 r d a k i en b a f l ı te -

3 ~faau. airlerinden biri de Muır bazineaine 
' Ecnebi menafiinin ve azlık- getirdiii aiır rük!~· ln.gilte~ ~! 

4 hbnayeıi, aınn müdaf aaamı oyle bır tertıp ıçı 
a - Sudanın emniyeti. ne almııtır ki, bu korunma milyon-

"" 1llaQa açık if adeai ıudur: Kanu- len aıan, bir maırafı da beraber se
ile .... •İnin kırk betinci maddeai tiriyor. 
La; la .. 11ırda idarei örfiye ilanı kra • Yalnız H 0 o d kruvazörünün 
h b 11~6aıdarlık baklanndan oldu- Mıaır aulannda beklemeıi İngiliz 
~· de dıtardan selecek herhan- hazineaine her yıl 400,000 tn~ili~ 
ı-. tecavüze kartı Mıaın müda- liraama mal olmaktadır. Hele tımdı 
d..,. elaaek te lnıilterenin hakkı • Mıaır kara aulannda değitik büyük 

il lükte yüz parçaya yakın harp g~ 
-. 11 ~ ilin etmek, aulb yapmak, miai bulumnaktadır. Tayyarelenn 
lı. ~ 11 e d • a k d e t m e k bak- adedi geçen hafta aonunda dokuz 
eı e. Y n i k a n u n u n 46 m- yüz elliyi bulmutta. Aaker nakliya· 
~ • d d e • i n e s ö r e bü • tı, İ•'8 ve mühimmat maaraflan da 
~ ~ ait olmakla beraber ül- aY11clır. Busün harp, iater tedafüi 
~~el müdafaaaı lnailiz erki- iater taarruzi olaun pahalı ve lüka 
al ~17-.İ ve amiralliiine verildi- eıya araaına sirdiiine göre büyük 
~ lchülaimdarm bu haklan da Britanya Mıaui müdafaa için yap-

almaktadır. tıiı bütün bu maaraflara Mıırrm 
itte V elt lır,,_. ne ütiyor 1 da ortak olmaamı ıararla iatemek -
~ \'eft fırkaaı, bütün bu pürüz tedir. Günün birind'e bir milyon ki· 
lideti, ~lini tiddetle iatemekte 'Ve lometro murabbaı arazi içinde ya
laıf~ı er fıraatta millet mümeaaili yılan koakoca Mııırm müdafaaaı 
di.,. 'tf ~iikUnııeti tazyik etmekte - için yapılacak bütün maaraflann 
lll111ı • 8aiıa Pata bükiimeti de duru· Mıaır bazineıine yÜkletilmeai de Mı 
-~~lifini anlamıt olmalı ki, aırblar için bat• aelebilecek ihti -
~ tiyet idareıinin ilga edilmit mailerin uzaiında görülmemekte • 
~i: la rafmen lngiltere ili ko - dir . 

ta-.:. _;-u YOida seçen müzakere Onun içindir ki, Mııırm iatiklal 
--..... hakkında bizzat Bat•• davaaım pden ve bir harbe karp 

bildiriyor: .r 
22 İkinciklnun 1896 tarihinde Ma

kalle kalesinden indirilmit olan bay
rağımız, bu sabah saat 9 da, milli 
ve yerli kıtalarımızın ıehre girmesi 
üzerine, tekrar Makalle kalesine çe
kilmiştir. 

Makalle etrafm
da ıon vaziyet 

Londra, 8 A.A - (Reuter) ajansı
nın husuıi muhabirlerinden: 

Makalle şimdi İtalyan topları al
tındadır. İtalyan kuvvetleri dün ak
ıam tam Makallenin dıtında bulunu
yorlar ve bu sabah çok erken ıehre 
girmeyi umuyorlardı. Makalle görü
nüıe nazaran üniformalı bazı Habeı 
unsurlarının işgalinde bulunuyordu. 
İtalyan uçakları, §İmal Habeı kıtaa
tı kısmı küllisinin bulunduğu Desaie-
ye kadar olan bölgeyi taramııtır. Ke-
za gönderilen İtalyan devriyelerile 
küçük müfrezeler bütün Makalle 
bölgesini, ileri hareketine tekrar baş
lamadan önce herhangi bir ani taar
ruz karııaında kalmamak için, iatik
§&flarda bulunmaktadırlar. Habetle-
rin muharebeye giriıeceklerini ~ös
teren hiçbir emare yoktur. Zira, tım
diki halde ehemmiyetli hiçbir toplan
ma kaydedilmemittir. Habeıler, Vo
goro önünde ve Ambalama bölgesin
raia'yı mağlüp etmişler ve esir almıı
de müstahkem hatlar tesis etmitlerdi. 
Bu hatlardan bazısını terketmitler 
ve bazıları da İtalyan hattının geri
sinde kalmııtır. Ve ternizlenecekler
dir. 

Reuter ajanamn ltalyan Ol"dulan 
~ rmahabiri Tip-e\ıin 1 tal
yaınlar tıarahnduı itıal edilen b
mmda henüz birçok küçük Hai>eı 
teleri dola!llllkta buıhancluğunu ~ 
buraiann tama.nen ı bJıyan büimiyw. 
tine ıeçnwi için h&ft.I.. lizlm olclu
..... bildiriyor. 

Habqlerin plim: 
içeri çekmek 

~düababo, B A.A. - Oirenildi -
ğine göre, imparator ltalyan ilerle
yİfİne • a y r i I a a 1 bir ,ekil. 
ele karp welmeii.,. HaH, lraovet
lerinin toplannuuı irca,. oltnwlı bit· 
medikçe önerreli .üel laarelretlerclen 
kaçınmcuını Ru Seyyam' a emret
mİffir. 

E«Uen Habefler, emniyetle iler· 
lemif olan ltalyan kuuuetlerini yan
dan ueya lrarııdan ani laücamlarla 
dağıtmalı makaadile bu aeulıülce)'f 
aaulünü tatbik etmektedirler. • Adisababa, 8 A.A. - Bugünkil ha-
rekat hakkında haber alınamamıftır. 
Fakat yarı reımt bir ıekilde öğrenil
diğine göre, Tigre baıkomutanr Ras 
Seyum taarruz etmemek, müdafaa ile 
iktifa etmek ve yeni bir if'ara kadar 
stratejik bir ıur~tte çekilmek için ~ 
mir allmııtır. 

Makalle etrafında 
gorunen Habeşler 

lt:aab, 8 A.A. - İtalyan uçakları, 
muntazam Habeı kuvvetlerinin Ma
kalleye doğru gayritabii bir hareketi
ni görmüıterdir. 

Ambagui'den geceleyin gelmiı ol -
malan muhtemel olan bu kuvvetler, 
haki renkte üniformalar giyinmişler· 
di. 

Uçaklar bundan baıka Abaco yakı
nında, Çarıı meydanında toplanmıl 
ve beyaz bayraklar aalla}'Qn yerlile
rin kalabalık bir toplantışmı ve Aba-

Vaziyet 
[Bqı 1 incide] 

meleri mulıtemeldir. 
ltalyan lra)'ftalrlanndan ••len 

laaberlere •öre, Habefler en mo • 
d!m ~i~ôlalarla teçlais edilmektedir. 
Şırndılıı laalde 250 milyondan lala 
kurfllJllan 200 den la:ala lıüfik 
fapta toplan uardır. 

Si)'fUGI aalaada dilılrate defer bir 
laôdüe olmanuftır. ltal~ sec
ıi tedbirlere ltarp lıerwlürini hra
malı için ciddi tedbirler alnvılıta • 
dırlar. 

Ameriiadan ••len laaberlere na
sanrn ltal)'tln mümeuilleri bura
dan SO milyon lıfı petrol almak için 
müaalıerelere ~lerdir. Ba 
petrol euuelô Alman)'Cl)'CI •önderi
lecelı oradan AuaatUJ')'CI yolilc /tal.
yaya ••ulredileceitir. 

'ııazırlıiını emreden heyecanlar a· 
raunda en büyük ıztırap duypla
nndan birini de bu finanaal yük 
tetkil ediyor. 

Şimdi maliye nazın ve devlet 
hukuk mütavirinin b a t k a n 1 ı
i ı altında bir komiıyon mü • 
daf aa maıraflarını naaıl ödiyebi
leceiini dütünüyor ve konufuyor. 

Ş. ç. 

[Bqtarafı birincide] 

co civarında, baılannda tefleri bulu
nan Habet kolları görmütlerdir. El
lerinde renkli ıemsiyeler bulunan 
büyük papaa kafileleri toplantı yeri
ne doğru gitmekte idiler. 

Makalleden sonra 
ilerliyecekler mi ? 

Roma, 8 A.A. - Sömürf e çeven
lerinde söylendiğine göre, talyan i
leri hareketi, buıünkü taktik saye -
ıinde, ciddi bir mukavemete uğra
madan devam edecektir. 

İtalyan merkez kolu, sol tarafı Da
nakil'ler tarafından himaye edilmek 
ıuretile batta gitmektedir. İkinci bir 
kolordu tetkil eden sağ cenah, daima 
merkez kollarının arkaıında gelmek
tedir. 

Habeflerin, Malrallenin 20 lrilo. 
metro cena6undalıi Scelio etrafın -
da llC)'CI Malıalleden 50 kilometre 
ileride Habeı lrııvuei lrülli;yeainin 
bu acıaffe toplanmalıta bulunduiu 
Amba. Ala~ iderinde mukauemet 
tertibatı almalan beklenmelıtedir. 

İtalyan bava kuvvetleri ve ağır top
çuıu, Ha,eıteri kolaylıkla püskijrte-
cektir. 

Makallenin cenubundaki arazinin 
vaziyeti, ağır topçuıunun kolaylıkla 
ateı hattına yanumasına müsaittir. 

• Roma, 8 A.A. - Popolo di Roma 
gazeteai, İtalyan kıtalarının Makalle 
cenubundaki hareketlerinin daha 
müşkül olacağını yazmaktadtt'. Bu
nunla beraber, İtalyanların Makalle
den ilerdeki bütün sevkülceyt nokta
lannı itgal ettikleri bildirilmektedir\ 

• Cenupta bir 
Habeş taarruzu 
hazırlanıyor 

Harrar, 8 A.A. - (Reuterden): 
Buraya ıelen baberlere röre, üç bü
yük Habeı tah§idatı, Habeı süet ma
kamlarının diyevlerine rağmen Oga
den yakınında bir Habeş taarruzu ola 
cağını bildirmektedir. 40 bin muha
rip Juba nehri boyunca Dolo istika
metinde ilerlemektedir. Diğer bir or
du Ogadene doğru cebri yürüyütle 
ilerlemekte ve 30 bin kitilik bir üçün
cü ordu da Didemada tahanut et -
mektedir. 

imparator Harrara 
h a r e k e t ediyor 

~diaababa, 8 A.A. - Havaa ajansı 
aytarı bildiriyor: 
Habeı imparatoru, yakında Harra

ra hareket edecektir. llk siyasal mu
vaffakıyetlerini Harrarda görmüı o
lan imparator, gezisine bu ıehirden 
batlamak dileğindedir. Haile Selaai
yenin eskiden Harrar ilbaylrğmda bu
lunmuı olduğu hatırlardadır. 

Veliaht Anıfaasen'in dönüıünil kut 
tutamak üzere dün burada büyük ıen
likler yaprlmııtır. 

lf•al edilen yeni yerler 
Asmara, 8 A.A. - General Mana

vinyanın kumandası altındaki yerli 
kıtalar, dün Cagnaımach Nefaum A· 
lardır. 

. İtalyanlar Gaga'yı itgal etmiıler
dır. 

Habel orduıu teflerinden Ghere 
Morin, tıalyanlar tarafına geçmittir. 
10 Habeı kiliseıine menıup dint er
kin da İtalyanlara mutavaat et-:•1er-
dir. ~ 

İtalyanlar Goundi muharebesinde 
61 eıir almıtlardır. 

İtalyan t.ayyarelerinin verdiği ma
JQmata göre, Habef Jatalan Boudja
nın cenubunda toplanmaktadır. 

SornalüleiilaareietJurwlu 
~diaababa, 8 A.A. - Asaab'ın ba

tısındaki muhasamat bilkuvve dur
muttur. 
Aıaab istikametinden gelen ltat -

yanlar, iklim ıeraitile arazi zorlukla
rının her türlü ileri hareketini imkan
ıı~ bi~ hale koyduğunu görmütlerdir. 
~ımdı 2~ bin kiıiye yakın bir kol, ge
rıye çekılmektedir. Küliyetli miktar -
da hastanın uçaklar tarafından alınıp 
götürülmesine mecburiyet hiaıl ol
muıtur. 

_Diğer. taraftan bildirildiğine göre, 
Vıre~ua dan Muaaali dağına doğru 
takviye kıtaları gönderilmittir. İtal
yanların Habeşlere taarruz edebile
cekleri nnnedilmektedir. 

• 
Aatnara, 8 A.A. - Somali cephe-

sinde de harekltın ıiddetli yapur
lardan dolayı durduğu anlaplmakta
dır. 

ltalyan açalrlannın 
mitralyöRerİ altında 

Pariı, 8 A.A. - Paris - Midi gaze-
tesinin Cibuti aytarr, Berbera'dan ge
len ve Raı Nasibu kuvvetlerine tahsis 
edilen bir erzak ve levumı koluna 

Teşkilatı Dağıldı 
Berlin, 8 A.A. - Hitler, çelik miifer teıkilatı baıkanına gönderdiği 

bir mektupta diyor ki: 
"Çelik mitfer teıkilatmm idameaine artık lüzum kalmadığı mütale

aamdayım. Fırkamızm iktidar mevkiine selmeden önce de aavaıta bu
lunmut olan çelik miiferin eaki aavaKılan,_ üçüncü Reich'in inkitafı 
eaerine hizmet etmek imkanını vermek için, ıimdiye kadar kapalı 
tutulmut olan fırkaya kayıt muameleai onlar için tekrar açılmıttır.,, 

Seldte yazdıiı cevapta Hitler'e teıkilat hakkmdaki cemilek&r aözle
rinden dolayı hararetle teıekkür etmit ve çelik miğfer teıkilatmın bu
sünden itibaren feabetmiı olduğunu bildirmiıtir. 

Yunanistanda 
Ahali partisi 
ikiye bölündü 

[Bat tarafı 1 incide] 
bulunduğunu yazmaktadır. Bunlar 
Teodokia ve Çaldariıin etrafmda 
toplanmaktadırlar. 

Çaldam Metalı-.ala anlClftı 
Atina, 8 ( Ozel) - Çaldariae aa

dık olarak kalan aaylavlar Çaldariı 
ile Metakaaa araımda tam ittihat 
hiaıl oldufunu, Kral gelince kabine 
tetkiline çoiunlutun lideri Çaldaria 
ain memur edileceiini ve bu kabi
neye Aa Batbakan ve Sü Bakanı 
olarak Metakaaaın ıetirileceiini 
aöylemekteclirler. 
HükUınete taraftar olanlar da 

kralm yine Kondiliai kabine t-.kili
ne memur edeceiini ve Kondiliain 
de parlamentoyu feahederek yeni 
yapacağıni bildirmektedirler. 
Çaldariain Kral ile ıöriifmek için 
Londraya sönderdiii aaylaT dün 
dönmüt ve Kralın parlamentarizm 
uaulünden ayrılmak arzuaunda bu
lunmaclıfmı aöylemittir. 

Atiaa Şuhyı '" belediye mecli
ai bqkanı Kral ile birlikte dönmek 
üzere dün Londraya gitmitlerdir. 

Al b'Z§ladı 
Atina, 8 (Huauıi muhabirimizı " 

den) - 1 Mart iayannada mabkW.. 
olanlardan Amiral Su ... n ile bin -
batı Ki•odoa'un aflanna karar ve • 
rilmiıtir. 

Deniz görütmeleri 
Londra, 8 A.A- Resmi çevenlerin 

kaydettiğine göre, İtalyan ve lngiliz 
deniz delegasyonları, gelecek birinci
kanundaki deniz konferansı başlan
gıcında, bu konferansa verecekleri 
teklifleri teırih etmiıterdir. 

Şimdiki ıörüımeler, ~ birkaç 
gün devam edecektir. 

İtal}'Qn uçak filoıunun yaptığı hücum 
hakkında tafıillt vermektedir. Oto
karlar, üıtüıte infilak etmiı, kol, pe-
ritan bir hale gelmif tir. 

Deve ve katırlara yüklil olan mü • 
himmat aandıkları da birer birer in
filak etmiıtir. 

İtalyan uçmanlan, üslerine dön
meye hazırlanırken levazım koluna 
refakat eden 500 Habeı muharibi, u
çaklara karıı ate§ açmıılardır. Bunu 
gören uçmanlar, geriye dönerek Ha
beıleri ıürekli bir mitralyöz ateşine 
tutmuılardır. Cibutiye gelen ve bu 
taarruzda sağ kalanların söyledikle
rine göre, İtalyan uçakları, levazım 
~olunun 500 aıkerini öldürmilılerdir. 

Batı cephesinde 
Adisababa, 8 A.A. - Dün aktam 

De11ie'den buraya gelen Habef veli
ahti bugün Adisababanın mevki ko
mutanlığına tayin olunacaktır. 

Raı Kaaaanın Tana gölüne doğru 
çekilmekte olduğu haberi burada ya
lanlanmııtır. Bilikiı, Raaın aldığı em 
re bineen i§gal ettiği mevzileri muha
faza etmekte olduğu bildirilmektedir. 

Setit nehrini •eçtiler 
Roma, 8 A.A. - Setit nehri bo

yunca Eritrenin batı sınırını • muha
faza etmekte olan İtalyan gruplarının 
bu nehri geçerek güney istikametin
de yürümeye baıladıkları öğrenilmiı
tir. 

,A_.., 8 A.A. - Setit bölpün
delô ıı.ı,... taro&i "" Gonclara dojnı 
mulıMmııal bir inlcitafı hazlrlamlıık Ü• 
_.. bab Tembi .. 'ine laarp iWnci bir 
...... hattı bazırlmuıktaıla .... 

Çetelerin bqma 
seçen bir premea 

Reuter ajanaıum Adiaababadaki 
muhabirinin iyi bir kaynaktan aldığı 
malClmatıa ıöre, vaktini batı fimal dağ 
larında geçiren (Uuiro) iırninde gU
zel ve aarqın bir prenıeı, Tigre mu
hariplerinden mürekkep bir çetenin 
baıına geçmittir. Bu çete, geceleri, 
prenseıin idaresinde, dağlardan ine-
rek İtalyan ileri karakollarına baskın 
yapmaktadır. Erkek kıyafetile gezen 
prenaeı, süngü ile hücum etmekte-

Üç Taraflı Hava 
An.laşması 

RIBENTROP 

Paria, 8 A.A. - Oeuvre l'azeteıi, 
Almanya Dıt Bakanlığının dün ak
ıam Ribentrop'un bu aym sonunda 
kara ailahlarının tahdidi ve 3 taraf 
lı bir bava anl&flDaar meael~erini 
söriitınek üzere Pariae seleceiini 
reani olarak haber verdiğini yaz • 
maktadır. 

Bu gazete, ıörütmelerin bu çer
çeveyi aıacağını tahmin etmekte • 
dir. 

Amerika iştirak ediyor 
Vaıington, 8 A.A - Amerika hü

kumeti, 5 lkincikanun Londrada top
lanacak olan deniz konferansına işti
raki kabul letmiftir. 

dir. Bu amazon, memleketin her bu
cağını ve her kayasını tanıyor. Evli 
birçok Tigre'li kadınlar çocuklan~ı 
De11ie'ye göndererek prenses Uazı
ro'ya iltihak etmektedirler. Bun'• r il
tihaktan evvel, Habeş topraklarında 
bir tek İtalyan askeri kaldığı müd
detçe evlerine dönmiyecekleri hakkın 
da yemin ediyorlar. 

Prensesin kocası Habeı genel ka
rargihında çalıımaktadır. 

Habeılerin aon .U .. 
tem ailcihlan uar 

Asmara, 8 A.A. - Süel mahafil, 
bir müddet evvel yalnız iki yüz bin 
modern tüfekle bir milyon kadar es
ki model tüfekten ibaret olan Habeı 
teçhizatının o zamandanberi çok sa
lih bulmuı olduğunu ve bunu~ Adu
ada bulunan en iyi tipte karabın.eler
le sabit olduğunu bildirmekte~ırler. 
Habeılerin bundan baıka 250 mılyon
dan fazla kurıunları, 200 den fazla 
küçük çapta toplan, yüzlerce idrop
nömatik firenli topları ve otuzdan 
fazla 22 milimetrelik hava taarruzla
rına kartı topları vardır. 

Teşekkür 
Eski lstanbul Valisi General Esa

c!ın ölümüyle hasıl olan derin kederi
mize bizzat ve muhtelif vasıtalarla 
ittirak lQtfunda bulunan merhumun 
muhterem silih arkadaşlarına, akra
ba ve doıtlarına şükran borcumuzu 
ayn ayn ödeyebilmeğe imkan bula -
madığımızdan teıekkürlerimizin ib
liğrna muhterem gazetenizin delile
tini rica ederim. 

Merhum General Esadın ailesi na
mına damadı doktor Fevzi Aker 

·ölüm 
Sabık sadrazamlardan General Ha

lil Rifatin gelini ve Cavidin haremi 
Bayan Hasibe, evvelki gün, Lilelide
ki apartmanında kalp sektesinden ve-
fat etmit ve cenazesi aileai ve birçok 
dostları tarafından kaldırılarak Top
kapıdaki makbereye defnedilmiştir. 
Merhume bayrı ıever bir kadında. 
Allah nıhmet eyleain. 
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Neon Nedir? 
BU 

: , SADIKZADE vapuru 9 ikin-
1 

' j cileşrin CUMARTESi günü aa-
ı ı at 20 de HOPAYA kadar '' Ekonomi Direktörü İzahat Vermek 

için 

Istanbul umumi meclisi dün top• 
lanaı. JIK once ;;,anaıaryan nanı ua· 

yaaının sonucuna aıt oıa.rak &elen 
tezxere okundu . .tSu tezacerede ;:,a
naaaryan hanı davasının \beledıye 
lehıne ıonuçlanmaaı üzerine bu ha· 
nın birikmıt olan 37 bın lira kira 
yolunun beledıye varidat bütçeıİ· 
:ne karşılık konma.u ve bu paranın 
20 bin lirasile baı öğretmenlerin 
beı aylık makam paralannın öden
mesi, 1 7 bin Iiraaıle de ıehir ve 
köy mekteplerinin tamir edilmesi 
İsteniyordu. Bu dilek incelenmek 
Üzere bütçe encümenine gönderil • 
di. 

Atatürk köprüıünden artan para 
Bundan ıonra, Atatürk köprüsü 

İnşaat karıılığından artacafı anla
§ılan paranın Önemli ihtiyaçlara 
ı.arfedilmesi hakkındaki bütçe en
cümeni mazbatası incelendi. Maz • 
hatada bu yıl fevkalade butçeainin 
birinci maddeaini tetkil eden Ata • 
türk köprüaü inıaat masrafı için ay 
rılan 150,000 liraya, ıeçen yıllar 
bütçeainden 1,950,779 lira 99 kurut 
devredildiii ve tahsiıatın 2,100 779 
lira 99 kuruıa baliğ olduğu, k~prü 
inıaahnın ise 1,SSS,665 lira 95 ku
ruta ihale edildiii bildiriliyor ve 
bu münasebetle artacak paradan 
ıubelerin ihtiyacını kartılamak üze. 
re fevkalade bütçenin birinci mad
desinde yer alan tahaisata 10,000 
lira, Kara.köy, Unkapanı köprüle -
rinin müteınadi ta.mirleri için büt. 
çenin köprüler maddesine müna • 
kale yolile konan 20,000 liraya 
40,000 lira daha ilavesine ve ıatın 
alınan maarif nezareti binası için 
de 25.000 lira konulmasına karar 
verildiği kaydediliyordu. Bu karar 
onaylandı. 

Şarbayın i:ııahatı 
Bundan ıonra Şarbay Muhiddin 

Ostündaia ~ verjldi ve Şarbay 
kürsüye geldi. 
' '' - Ark&d'ıi§nnrz Refik Ahme
din ıtıa1airi Mme:n on gündenberi 
halkımızı derece derece ali.kalan· 
dıran ve yanlıt telakki, tefiir ve 
neıriyata yol açan bir mevzu etra -
fında •Öz ıöylemek fırsatını bana 
verdiğinden dolayı pek memnu -
num. 

Ana meseleye girmeden evvel 
Refik Ahmedin takriri hakkında 
ıöz aöyliyeyim. latanbulda ekmek 
imali bir nizamna,me ve bir talimat 
name ile f;ağlanmı• bulunmakta • 
dır. Bunlardan biri zabitai beledi
ye talimatnamesi diğeri ekmekçilik 
:nizamnamesidir. Bu nizamname mu 
cibince her fınncı mürettep olan ek 
meği her ıün noksanaız olarak çı
karmağa mecburdur. lıte bu mad
de bizi Refik Ahmedin iıaret etti
ği tehlikeden koruyacak vaziyette
dir. Fırıncıların bu maddeye riayet 
edip etmedikleri tetkik edilir ve 
herhangibir yolsuz hareket ıördü
ğümüz takdirde bu maddeye göre 
cezai tedbirler alırız. Bundan iki 
sene evvel Lstıanbulun bütün fınnl.an
na birer müfettiş ile birer zabitai 
belediye memuru gönderdik. Her 
hnncrdan İ:nmlsı altında bir beyan
name aldık. Bu beyannamede fırın
cının muhtelif taahhat ve if ad el eri· 
le beraber, ayni .ananda çılmr
makta oldukları ekmek miktarı ya
zılmıt ve fırıncı bu beyannameyi 
imza etmiıtir. Bundan maada geçen 
ıubat ve mart aylarında tekrar bü· 
tün fırınların bir ründe çıkardık -
lan ekmek noktasından her fırına 
hir zabıtai belediye mrmurumuz fit
ti. Ve fınncının bir günde çıkar
dığı ekmek miktarmı tekrar tıeaıbit 

etti. Şu hale ıöre lstanbulda mev· 
cut ekmek fırınlarının çıkardıkları 
ekmek miktarını fırıncılar bize İm
zaları mukabilinde taahhüt et -
miı.bulunuyorlar. Binaenaleyh mÜ· 
rettep miktardan az çıkaranlar hak 
kında cezai tedbirler almak aali.hi
yetini ki.fi derecede talimatname 
bize vermittir. 

Fırıncılar hakkındaki nizamna • 
meye ıelince: Fırıncılar ekmekçili• 
ii terketmek istedikleri takdirde 
bir ay evvel iatida ile belediyeye 
haber vererek ruhaat istihsaline 
mecburdurlar. Bu nıhaat verilince
ye kadar her gün mürettep miktar 
da ekmek çıkarmaya devam ede -
ceklerdir. 

Yine bu nizamnamenin 12 inci 
maddesi mucibince her,ekmekçi fı
rını ve dükkanı bir mahalden diğer 
mahale nakledeceği vakit bel•..ı 
den ruhıat alacaktır. Buna aylr:ırı 
hareket edenler de tecziye edilmek 
tedir. 

Halen resmi olan bu nizamname-
1tin bu maddeleri belediye şubelerin 
ce sıkı bir aurette tatbik edilmekte 

An karaya Gitti GÜNEYSU vapuru 10 ikin- 1 

cıteşrin PAZAR ıaat 20 de Rİ-
ı ı 

ı ZEYE kadar. 
.--------------·, i 

ikinci ekmek için yapılan incelemeler iyi sonuç · Mersin yolu 
verirse Pazartesi p i y a s a y a çıkarılacak 

1 
lNÖNÜ vapuru 10 ikincitef- , 

dir. Ekmek diğer gıda maddeleri - nn mürettep olan miktan ve ba:tı rin PAZAR ıaat 10 da MERSi- ' 
mizin tamamen haricinde olarak fırınlar da mutattan fazla ekmek NE kadar. 
btıenldeaddiy1re.mizin ayrı mürakabeıi al- çıkarnıııtır. Fakat fırınlardaki un 1 Ayvalık yolu 

1

, ı 
mevcudu biraz evvel İşaret ettiğim 

Şehirde yapılacak. ekmeğin ta • gibi çok farklıdır. 1 KEMAL vapuru 9 lkinci Teşrin 1

, 

yin ettiğimiz halitadan a~ağı olma- Teftiş edilen 44 fınndan 13 tane- C MA T ı ' 
maıını iıteriz. Ekmek için muayyen ıinde 1-100 çuv1tl un, 17 tanesinde 1 U R ESi aaat 19 da zmire ı 
zamanlarda birer fiat koruz. Ve bu 101-200 çuval un, 7 tanesinde 20-- kadar. 1 

fi attan yukarı aatılmamaama dik - 300 çuval un ve 7 tanesinde de 300 • - -- - ~ - ·~ • 
kat ederiz. Bu halita uzun tecrübe- - 550 çuval un bulunmuştur. Ra
lerden ve iki büyük değirmende bir kamlar arasındaki nisbetsizlik ls -
kaç milyon kilo Üzerine yapmış ol· tanbul fırıncılarının nekadar dağı. 
duiumuz tetkikattan ıonra aldı - nık sermaye He ve biribirine uymı • 
ğımız tecrübeye göre te&bit edil • yan şartlar altında iş gördüklerini 
mittir. Uzun tecrübelerin mahsulü pekala göstermektedir. 
olan bu halitayı bozmak fikrinde Şehirdeki ~kmd 
olmadığımız gibi baıkaları tarafın . buhranı mahduttur 
dan bozulmamasına da azami dere Sayım günündenberi Boğaziçin • 
cede dikkatliyiz. de, Adalarda, Bakırköyünde, Be • 
Ekmeğin ıatıı bedelinde batlıca yoğlunda durum tamamen normal· 

iki unsur vardır. Evvela maddei ip dir. Yalnız lıtanbulun birkaç fakir 
tidaiyenin maliyet bedeli ve buna semtinde münferit birkaç fırının a· 
zam olan imaliye Ücreti.. Bu iki un- ra sıra ekmek çıkaramaması bura· 
ıurun ceminden ekmeğin ıatı9 be - larda dün ve evvelisi gün mıntakavi 
delini buluruz. bir ekmek 11kınt111 doğurmuttur. 

Fakat bu bedel tahaccür etmit Bu sıkıntı çok mahdut sahada kal· 
bir formüle bailı değildir. Bilakis mııtır. Fakat şu dakikada bu kü • 
iktiıadi hayatın icap ettirdiği bü- çük fırınlar dahi kendilerine la • 
tün elastikiyet mesaimize hakim - zım olan unu tedarik edebilmitler 
dir. İptidai madde olarak boraadan ve normal şekilde ite devama baş • 
un fiatlarını alırız. Fakat un fi- lamışlardır. 
atlerini buğday fiatlerile de müka- Un fiatlerinin yüksekliğinden do-
yeae ederiz. layı fırıncılar eskisi gibi narhtan 

Istanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

NEON 

Tesiaabnı 

1

'1 "N con" her renkte aycİınlrk neşreden bir nevi cam tüptür· 
Gece reklamlarında ve dekorasyonda kullanılır. Devamlı bir 

1 hat halinde bulunan aydınlığı son derece az elektrik cereyanı 
sarfeder. Asri ve modem bir reklam vasıtası olduğu için A11~ 
rupada pek çok istimal edilmektedir. Boruların her şekle gire· 

ı bilmesi resimleri reklamları dapi temin eder. Neon tüpleri ile 
reklam yapan müesseseler reklam hususunda rakipleri hayret
te bırakan neticeler elde ederler. Verimli ve sattırıcı reklaınnt 
ancak Neon tüpleri vasıtasile elde edileceğini bugün bütün rek
lam mütehassısları tasdik etmektedirler. 

Maddei İptidaiye olarak onu al - · atağı ekmek satamıyorlar. Bu im· 
makta haklıyız. Eğer bugünkü pi _ kansızlık halkı daha ziyade haa fı· 
yasa Üzerinden buğdayı esas alır • rınlar üzerine gönderjyor. Bundan 
sak daha yükaek bir bedele varıyo- batka eskiai gibi pazarlarda da ek· 
ruz. lmaliye ücretinin memleketi- mek bulunamıyor. Bu da halkın fı· 
mizin umumi iktisadi vaziyetine rınlara daha ziyade hücumuna se • 
uygun olmasına çok dikkatli bulu - bep olmaktadır. 

512 4 kilo dural saç levha 
kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuşdur. Hepsinin bi
çilen ederi 20496 lira ve ilk 
inanç parası da 15 3 7 lira 2 O 
kuruştur. İhalesi 11-11-935 , 
pazartesi günü saat 1 S de- 1 

dir. Şartnamesini görmek 
üzere her gün saat 15 den 
16 ya kadar Komisyona gel 
meleri. Eksiltmeye gıre
ceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgelerle bir
likde teminat ve teklif mek
tublannr kanunun emret· 
tiği mühürlü bir zarf içinde 
ihale saatından bir evvel 1 ı ı rtEOrt ASRI REKLAM VASITASIDIR. 

nuyoruz. Hiç kimsenin zararını ia- Ce:ı.alandırılan fırıncılar 
temeyiz. Fakat milletin cebinden çı Er mühim gıda maddemiz olan 
kan bir ıantimin, bizim için sonauz ekmek Üzerinde belediye dikkat ve 
kıymeti vardır. Ekmeğe koyduğu - itina ile durmaktadır. Fırınlar dai· 
muz fiat narh değil azami fiattır. mi bir tefti~ altındadir .• Mevcut ni
Bir maddenin ayni fiatle her yer- zamnameler ve talimatnameler hi· 
de aatılabilmeai ancak aermaye bir lafına hareket edenleri amansız bir 
liii ile, istihaal birlii:i.. ile..ıııünıkün surette cezalandırıyoruz. Ayni su· 
~lur._ Hal~a~i l•t~p}da, ekmek rette de'1.--lerin uftla111 dahi aılu 
ımalınde ıonauz hır sermaye dağı- bir kontrol altındadır. 
nıklığı olduğu gibi, istihsal kudre.- Son on be§ gün :zarfında beledi. 
ti itibarilede birçok fırınlar yekdi- ye ıubeleri dahilinde muhtelif mın 
ğerine benzemez vaziyettedirler. takalardaki fırınlarda yaptığımız 
Belediye tehrimizde bugün işlenen teftişlerin sayıya istinat eden bir 
ve adetleri 196yı bulan fırınların üs hülasaaını aöylersem mesaimiz hak 
tüıte imal kabiliyetlerini ve mas - kında daha aarih bir fikir vermiş 
raflarını hesap ederek, vasati bir olurum. Beyoğlu kazasında: 18 fı· 
imal kabiliyeti ve masraf baremi rıncı muhtelif miktarda para ceza
bulmut ve imaliyeyi buna göre tan- sile, ikisi para cezaaile beraber o· 
zim etmiştir. Azami fiat uaulüne sa· nar gün aan'atten menedilmek su • 
dık kalmak mecburiyetindeyiz. Ya- ret ile, biri on bet gün set olunmak 
ni bazılarının iddia ettiği gibi aza· ve ikiai hakkındaki cezai muamele 
mi fiatı ( narhı kaldıramayız) hu ye henüz teveasül olunmBk auretİ· 
hareket fınnr çok olan yerlerde le 23 fırıncı cezalandırılmı§tır. Bun 
ıayri mearu bir rekabete yol aça • dan batka Be9iktaş kazasında 8, 
cağı gibi bilakis fırını az olan yer- Oııküdar kazasında 7, Bakırköy 
lerde, ekmek fiatinin makul göriile kazasında 3, Fatih kazasında iki 
bilecek hadden yukarı çıkmaıına fırın cezalandırılmı• veya cezalan • 
sebep olabilir . darılmak üzere muameleye tevessül 

926 da francela Üzerinden azami edilmittir. Eminönü kazasına &elin 
fiati kaldırınıttık. Fiatler derhal ce burada 17 fırın için set kararı 
yükselmiıti. Bunun Üzerine eski u- verilmif, 38 fırıncı para cezasına 
ıulümüze döndük. Halkın iaıe em - çarptırılmıthr. 
niyeti, bizi bu esasa bağlı bulur.du- ikinci ehmeh mea'elesi 
ruyor. Memleketimizde dört ay - ikinci ekmek meselesine gelince: 
danberi buğday ve un fiatlannda Bu husustaki tetkiklerimizi belki 
yükseklik görülmektedir. Bu yük - bu akşama kadar bitirmit olaca -
selit son 15 gün zarfında aznmi &ız. Malüm olduğu üzere bugünkü 
haddini bulmuştur. birinci ekmeğimiz yüzde 90 yumu· 

Yalnız lstanbula mahsus olmıyan ıak ve yüzde 10 aert üzerinden ya· 
bu yükseli~in hiç yerinde olmadı - pılır. Bu niabetleri yüzde altını§ ve 
ğını dün en aalahiyettar bir maknm 40 derecesinde yan yarıya bozar • 
beyan etti. Hükumetimizin tedbir- sak ta alacağımız netice bize niha
leri sayesinde bu yükselitin orta - yet 30 para kadar bir fiat farkı 
dan kalkacağına emin olabiliriz. temin ediyor. Bunu kafi bulmuyo • 

Elimizdeki azami fiat cetvelle - ruz. Esasen ikinci nevi ekmek çı
rine bakacak olursak geçen mayr - karmayı. mani tedbirler almadan 
aın ilk haftaıında ekmeğin kilosu - evvel tehlikeli buluyoruz. Çünki 
nu 9 kuruta yemit olduğumuzu gö - bu takdirde bazı fırıncılanmız ikin 
rürüz. Bugün 13,S kuruıtur. Ara • ci ekmeği birinci ekmek olarak sat 
da yüzde elli bir fark vardır. Bu mak fırsatını elde etmit olacnklar
yüluelit buğday ve un fiatlerinin dır. İkinci nevi ekmek için buldu • 
artmaaından ileri gelmiştir • ğumuz çeşni tamamen başkadır. 

Kredi buhranı Muvaffakiyetle neticelenirse he -
Evvelce kolaylıkla 4-5 vagon huğ men pazartesi gününden itibuen 

day alan değirmenci, iki miıli fiat tatbik etmek istiyoruı:. 
yükselişi karıısında ayni malı ala- Bundan batka belediyemizi de 
madı. Sehrimizde fırıncılara un kre mütkül anlarda doğrudan doğruya 
disi yapmak itibarile büvük bir rol ekmek imalinde nazım olabilecek 
oyniyan kırmacılar, zahire tüccar- tesisata malik olması mcsele~i iize
ları nezdinde kredilerin azaldığını rinde durmak mecburiytıtinde lcah
ıördüler buğday ve un piyasa _ yoruz. Bugünkü deı·tleri tafailAtile 
aında yava4 yavaf kredi daraldı. arzetmek üzere bugün (dün P.k • 
Bunun yerine peıin alış verit kaim ıam}iktısat itleri direktörümüzü de 
oldu. Kredi kıranı nihayet bir müd- Ankaraya gönderiyoruz. Görüyor
det sonra fırıncıyı da buldu. Neti- sunuz ki, bize düşen vazifeyi iti • 
cede az ıennayeli kredisi mahdut mat ve teveccühünüze güvenerek 
fınncılar bundan çok müteessir ol- aon haddine kndar yapmaktayız. 
dular. Evvelce 15 ııünlük un teda • Bu tedbirlere ve meıaiye eklenecek 
rik ederken bu vaziyet kar1111nda batka bir fikir varsa onu da en de· 
un ihtivaclarmı günü l{ÜnÜne temi· ı-in bir dikkatle dinlemeye ve tat -
ne başladılar. Bu vaziyet bilhassa bik etmeye amade bulunduğumu 
aayrm gunu arifelerinde ıehirde bilhaaaa arzetmek isterim.,. 
bir buhran doğurdu. Derhal her ihtikar ııar 
mıntakava bir zabitai belediye me- Bundan sonra Üyeden Galip Bah· 
muru gönderdik. Bu memurll\rın tiy'ar söz aldı ve dedi ki: 
44 fırın hakkında tanzim ettikleri " - Geçenlerde bir hadise oldu. 
rapor •İmdi önümde duruyor. Bu ra sayım ıünlerinde şehirde bir ekmek 
porlardan tunu anlıyoruz: Her fı- buhranı çıktı.Hala da devam ediyor 

Ankarada M. M. V. Satın- 11 

1 
alma 
leri. 

Komisyonuna verme-
( 298) (5942) 

8749 

ııc * * 
Demirköyün 440 ton 

ekmeklik ununa, Pınarhi
sarın 3~2 ton:vulafına, ;lbv:
larm 3 4 ton gaz yağına, a
layların 24 ton sade yağma 
yine istekli çıkmadığından 

ekmeklik un ile, sade yağ 
ve gaz yağlarına son pazar
lığının 14 1kinciteşrin 935 
perşembe ve yulafın son pa
zarlığı da 11 İkinciteşrin 
935 pazartesi günü saat 
14, ıs. 16 ya bırakılmıştır. 
İsteklilerin Vize Satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(424) (6913) 

27 ilkteırinde şehri üç ay idare ede 
bilecek buğday atoku vardı. ne hik. 
mettir bilmem, bir eünde bu buğ . 
daydan yapılan un fiatları 10 _ 12 
liraya yükseldi. Yani bir &"Ünde 2,5 
lira birden arttı. Ekmek meseleıi· 
ni tetkik ederken kabahati doiru· 
dan doğruya fırıncıya yüklemek 
doğru olmaz. Bunu b,aşka taraflar· 
da da aramalıdır. Yapılan ekmeğin 
maddei iptidaiyesi mevcut olduğu 
halde fiatlerin birdenbire yüksel • 
mesi peka.Ja gösteriyor ki, ihtikar 
vıı.rdır. Fırsattan İstifade etmenin 
önüne geç~ek lazımdır. Bir çuval 
una kısa hır zamanda 2,5 lira zam 
yapılmasına kimse razı olamaz. 
Bundan batka narh elemanlan de • 
ğiımelidir. Metod da artık eskimiş
tir. Bu işte teknik bilgi nazari dik
kate alınmalıdır. ikinci ekmek çı -
karmaktan kat'iyyen vaz ceçmeli
dir. Sonra, fırınlar kat'iyen kapan· 
mamalı, onlara batlr:a cezalar ver . 
melidir. Halkın ihtiyacına yardım 
eden fırınların kapanılmaaı doğru 
değildir . ., 

/kinci cevap 
Şarbay Muhiddin Oatündağ söz 

alarak Galip Bahtiyara fU cevabı 
verdi:. 

"- Evvela Refik Ahmede cevap 
vereyim. Fırıncılara verilen cezalar 
yalnız ekmek buhranı meselesinden 
değil, belediye talimatnamesine ay 
kırı hareket etmiı olmalarından do
layı verilmi§tir. Galip Bahtiyarın 
sözlerine gelince: Uzun beyanatım 
arkada§ımızın biraz evvel söyledik 
lerine kafi bir cevap teşkil eder. Bi 
raz düıünürlerıe bunu bulacaklar
dır: Fırınların kapatılmaması fik
rine gelince: Cezalan tayin eden 
biz değiliz. Bu itleri yapan bir Mil
let Meclisi vardır. Onun kanunları
na itaate mecburuz . ., 

Galip Bahtiyar tekrar söz almak 
İstemiş fakat tam bu esnada müza 
kerenin sonuçlandığı ilan edilmiı -
tir. 

S A T i E' ye danışınız. 
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·lstanbul Limaqı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satınalma Komisyonundan: 

8 İkinciteşrin 935 cuma günü saat 14 te açık eksilt'" 
meye konulan Büyiikdere Sahil Sıhhiye Merkezi iskele 
tamiratına istekli zuhur etmediğinden eksiltme on giill 
müddetle uzatılmış ve 19 İkinciteşrin 935 sah günü saat 
on beşte ayni şerait ile tekrar eksiltmesi Galatada !{ara 
Mnstafa Paşa sokağında İstanbul Liman Sahil SıhhiY.e 
Merkezi Satmalma komisyonunda yapılacaktır. İstek~~ .. 
lerin şartnamesini görmek üzere merkez levazımına rrııı· 
racaatlan. ( 7054) 

Şık Bayanların ideal koraeai olan ve Pariıd• 
A KLAVERI mÜeHesinden en IOD relen • 

SKANDAL KORSELER1 

Beyoğlu latik, cad No. 437 

HUVAQIMYAn BIRADERLER'irt 

ALETl.J Aİ--' 
mağazalarında hazır Ye ıamarlama bulursun~z J\1; 
umanda •ütebasaıı ye tecrübeli bir korıecı B•1 
.-antaıile kumaş ve kauçuk korseleri de ıatıl,:::.._....-

IS TAN BUL BELEDiYESi IL:NLARI ___..1 
Keşif bedeli 946 lira 16 kuruş olan Çatalcaya bağlı Istira~~ 

mektebinin tamiri pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi 11e •5 .. şif evrakı levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa ginnek ~i .. 
tiyenler 2490 No. h artırma ve eksiltme kanununda yazılı 11 e
ka ve Bayındırlrk direktörlüğüne tasdik ettirilmiş ehliyet vl<" 
sikasile beraber 71 liralık muvakkat teminat makıbuz veya rn.~i 
tubile beraber 15/ 2 citeşrin 935 Cuma günü saat 15 de d31 

encümende bulunmalıdır. (İ.) (6838) ,__/ 

Asi pin Kenan 
Haliı ve hakiki tabletleri ııhbatiniz.i 
•otuktan ve bütün akrılardan korur. 

ismine dikkat 

ıJrJll' 
İstanbul dördüncü icra ıneııı , 

all'ıJ 
ğundan: Bir borçtan dolayı ın . ·ıı

voırı 
olup satışına karar verilen fi. ıııO 

"rite 
A. Par is markalı elektrik rrıoto 

1
1' 

teharrik bir matbaa makinesi 
1~,,o 

935 cumartesi günü saat 9,30 • ıı' 
. dı1'~' 

İıtanbul, Tahmis caddesı Fın ı) ,r-
aokak Halil Han 1 numarada aÇ oeı1ıt 
tırma ile satılacağından istelcl il' 

....uracıı't 
mahallindeki memuruna ... 

rı ilan olunur .. (16411) ....,,,__./ 

r·~~ Dr. A. KU ı ~' 
dd si ı-J795 

Karaköy Topçular ca e 8 
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Devlet Demiryollan ve Limanlan iıletme 
UJDum idaresi ili.nlan KUPONLU YAD MEVDUAT 1 

lstanbul Komutanhgı Satmalma Komisyonu ilanları 

İstanbul Komutanlrğr 
Muhammen bedeli 17853 lira olan 32 kalemden mü

~ef kep şef yazıhanesi, etajerli ve etajersiz memur masası, 
e graf makinesi masası, orta masası, etajerli küçük me

krnur masası ve etajeri, komodin, telefon etajeri, dosya, 
urşun,yangın ve abonöman karneleri v.e ihtiyat bilet; 
~czane için ilaç dolapları, sandalye şefdötren, evrak, im
.. adı sıhhi, şamdan, alet ve mektup sandıkları, tahta ka
f1t atacağı, 2 ve 5 metrelik tahta rampa, fıçı rampası, i-
an tahtası, etiket levhası, 4 metrelik tahta merdiven, 

tahta ayak altlığı, ~boratuvar için çalışma, eczacı için 
Ç~lışma ve eczacı yazı ~asaları 25-11-1935 te pazartesi 
~~nü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 

1 
ınasrnda satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 
338,97 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun 

tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulun
~adığına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 
~ 4,~0 a .kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
li. u ışe aıt şartnameler Ankarada malzeme dairesinde ve 
aydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde parasız 

olarak dağıtılmc:ktadır. (7033) 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlü
ğünden: 

. İçki satıcılığı tezkerelerinin hükmü İkinciteşrin 935 
nıhayetinde bitecektir. Yenilemek gerektir. Birincikanu
~un birine kadar tezkeresini yenilemiyerek içki satanlar 

anunen ceza görürler. Kolaylık olmak için Beyoğlu sa
.~Icılarına İkinciteşrinin 15 inden 22 sine İstanbul ve di
ler mahaller satıcılarına da İkinciteşrinin 22 sinden so-
nuna kadar gün belli edilmiştir. Son günlere bırakılmı- iıllllllUlllllllHlllUllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll_!E 
:~~~e::tt!~~~.~:::~~:~~~~ı~!:f;~iifus kağıtlarını ve ~ Türk Hava Kurumu E 
_ırer fotoğraf beraberlerinde getirmelidirler. (6751) 

8939
1 Büyük PiyangOSU ; 

l!!!anbul Levazım Amirliği Salınalma Komisyonu ılAnları 1 ~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir ~ 
. Harbiye okulu için 3000 lilerin kanunda yazılı vesi - § Yeni Tertip Pllnını görUnUz :5 

~ılo sade ve 2000 kilo zey- kalarla beraber tekliflerini ~ 1. el Ketide 11 - 2. el Tetrln 935 dedir. E 
tinyağı 1500 kilo Sabun ihale saatinden bir saat ev - i Bu·· y u·· k •. k ram •. ye ·ı= 11/11/935 Pazartesi gunu vel komisyona vermeleri. = 
;aat 14,30 da Tophanede (256) (7043) = " 5 .000 Lı'radır -== atınalma Komisyonunda • • • ~ 
P.azarbkla alınacaktır. Hep- Hastaneler ı'htı"yacı ı·çı'n -s · =Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 Llrahk lkramlyelerleE 
ının tahmin bedeli 3490 li- 25 çift lastik çizme 14-11- &; ) ı k bl Uklt t d -

radır. Son ~roin~tı 523 li- 935 perşembe gijnü saat 14 E (20,000 L rah r m a var ır. § 
ba--s.o kuruştur. İsteklilerin te Topanede Satınalma ko- ES Pllnları okuyunuz. Ve bu zengin piyangonun =: 

ellı saatte Komisyona gel- misyonunda pazarlıkla alı - 311 talllilerl araaına giriniz. 8724 • 
llleleri. (245) (6988) nacaktır. Tahmin bedeli be- iilllllUlllUlllllHJlllllHlllHlllllltllltrmrmrmnmnmmmnnnlllll'-

• . . 8967 her çifti yedi liradır. Son te-
,_.Harbiye okulu için 3000 minatı 26 lira 25 kuruştur. 
~ılo Fasulye 3000 kilo p· Şartname ve nümunesi ko
tınç ı 000 kilo Nohut 11/ ı:ıis~onda ~örülebilir. İst~k
ı 1;935 Pazartesi günü sa- lılerın bellı saa~te kom1s
at 14 de Tophanede Satınaı-1 yonuna gelmelerı. (254) 
ltll ka Komisyonunda pazar- • • ~ 7041) 
1 la al k H · · tah . ınaca ~ır. e~s1nın İstanbul Levazım amirli· 
s rnın bedelı 1140 lıradır. ğine bağlı kıtaat için 12 bin 
1: okn.teminatı 171 liradır. İs- kilo ıspanak ve 8000 kilo 
e lıler· b 11· K rn· ın e ı saatte o- lahana 13-11-935 tarihinde 
c6~88Y0na gelmeleri. (246) alınacağı ilan edilmişse de 9> 8968 

• • • pazarlığı 11-11-935 pazar-
la ~a.rbiye ve merbutu okul tesi günü saat 15,~0 da ya: 
ı r ıçın 3 6 bin kilo ıspanak pdacaktır. Tahmın bedelı 
k~ bin kilo pırasa 1 g bin 1040 liradır. Son teminatı 
2

110 lahana 4000 kilo havuç 156 liradır. İsteklilerin belli 
"/ 30o demet maydanoz, saatte komisyona gelmele
b?Oo kilo karnabahar 11 ri. (255) (7042) 
ın kilo kereviz 25-11-935 • • * 

ll~artesi günü saat 15 30 Harbiye ve merbutq o-
~ "I'opanede Satınalma ko- kullar için 9~1 ton ~oyun eti 

1 
1SYonunda kapalı zarfla a- ve 22 ton sıgır etı 27-11-

~nacaktır. Tahmin bedeli 935 çarşamba günü saat 15 
413 liradır. İlk teminat te Topanede Satınalma ko
i~5 liradır. Şartnamesi ko- misyonunda kapalı zarfla 

l~1SYonda görülebilir İstek- eksiltmeye konulmuştur. 
tle · . H · · h . b d 1. it tın kanunda yazılı vesi - epsını~ ta m1n ~ e ı 
.hlarıa beraber tekliflerini 45260 lıradır. İlk temınatı 
1 

ale saatinden bir saat ev- 3394 lira 50 kuruştur. Şart
"'el komisyona vermeleri. namesi her gün komisyo?-

( 257) (7040) da g~rülebilir. İ~teklilerı~ 
t • • • ~anunı vesikalarıle teklıf 

tı d~releri İstanbul Leva- mektuplarını ihale saatin
iç!lt amirliğine bağlı kıtaat den bir saat evvel komisyo
bilrı s.o bin kilo ıspanak, 17 na vermeleri.(244) (6959) 
l>ı~ kıio lahana, 5 O bin kilo 
bina~, 5000 kilo havuç 15 
illa kdo kereviz, 3 00 demet 
rıa~danoz, 11 bin kilo kar
t ... ahar 25-11-935 pazar-
~sı g .. 

l'led Unü saat 15 te Topa-
~o e Satınalma komisyo
ca~Unda kapalı zarfla alına
lira~r. Tahmin bedeli 7930 
7 5 kır. İlk teminatı 594 lira 
tni Uruştur. Şartnamesi ko-

SYonda görülebilir. İstek 

Devredilecek ihtira 
beratı 

''İçi bot madent pel'\'aneler,. bak· 
kındaki ihtira için alınmıı olan 19 
Sontetrin 1931 tarih ve 1349 numa
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği hu
kuk bu kere •ıaıkaaına devir veya· 
hut icara verilmesi teklif edilmekte 
olduğundan bu hususta fazla ma'il· 
mat er.inmek istiyenlerin Galata'da, 
Atlan Han 5 nci kat 1-4 numarala
ra müracaat eylemeleri ilan olunur. 

8864 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer-

kezi Satınalma Komisyonundan: 
Kırk kalem evrakı matbua kağıt ve malzemesi merke

zimizden verilmek üzere tabettirilecektir. 
A - Tahmin bedeli 3 7 5 liradır. 
B - Şartnameleri İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 

Merkezi Levazımından parasız ahnır. 
C-Eksiltme 19 İkinciteşrin 935 salı günü saat 14 te 

Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Lima
n, Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma komisyonunda ya-
pılacaktır. 

D - Eksiltme açık olacaktır. 
E- Muvakkat teminat 29 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin matbaa sahibi oldukla

rına dair Ticaret ve Sanayi odasının 9 3 5 senesi vesikası
nı göstermeleri ve muvakkat teminatlarını saat on dörde 
kadar vezneye yatırmaları lazımdır. ( 6909) 

8912 

Kültür Direktörlüğünden: 
Olgunluk ve mezuniyet sınavlarında bir dersten ka

lanların yoklamaları lkinciteşrinin 25 i ile 28 i arasında 
bir daha yaprlacağından ilgili gençlerin şimdiden mek
teplerine başvurarak durumlarını saptamaları ilan o
lunur. ( 6999) 8978 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satınalma .Komisyonundan: 

İtlafıfar ameliyatında kullanmak üzere 30 ili 50 ton 
çubuk kükürt eksiltme ile satın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli kilosu 18 kuruştan 9000 liradır. 
B - Kükürt şartnamesi İstanbul Limanı Sahil Sıh

hiye Merkezi Levazımından parasız alınır. 
C- Eksiltme 15 İkinciteşrin 1935 cuma günü saat 

15 te Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul 
Llmanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yaprlacaktır. 
E - Muvakkat teminat parası 6 7 5 liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanların 9 3 5 senesi Ticaret 

Odası vesikası göstermeleri mecburidir. 
G - İsteklilerin saat on dörde kadar teklif mektupla-

rını Komisyona vermeleri lazımdır. (6823) 8784 

birlikleri ihtiyacı olan aşa -
ğıda cins ve miktan yazılı 
üç kalem sebze 12-11-935 
salı günü saat 15 te kapalı 
zarfla alınacaktır. Mecmu
unun tutarı 6691 lira 20 ku 
ruş olup ilk teminatı 502 li
radır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin vak
ti muayyeninde ihale saatin 
den bir saat evveline kadar 
ilk teminat mektup veya 
makbuzlarile birlikte teklif 
mektuplarını Fındıklıda 
Komutanlık satmalma ko
misyonuna vermeleri. 

Cinsi 

Pırasa 
Lahana 
İspanak 

(6758) 
• Kilo Beher kilosunun 

tahmin fiyatı 

59040 6 kuruş 
39360 5 ,, 
19680 6 ,, 

8771 • • • 
İstanbul Komutanlığı 

birlikleri ihtiyacı olan 
18 7 O O kilo kuru soğanın 
12-11-35 salı günü saat 16 
da açık eksiltme ile alına
caktır. 

Beher kilosunun tahmin 
fiyatı 5,5 kuruş olup ilk te
minat 80 liradır. Şartname
si her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. İstek 
lilerin vakti muayyeninde 
ilk teminat mek~up veya 
makbuzlarile birlikte Fın -
dıklıda Satınalma komis
yonuna gelmeleri. (6760) 

8772 
••• 

İstanbul Komutanhğı 
birlikleri ihtiyacı için 4000 
kilo domates salçası 12-11-
935 salı günü saat 15,30 da 
açık eksiltme ile alınacak -
tır. Muhammen tutarı 760 
lira olup ilk temin'at 57 lira'
dır. 

Sartnamesi her gün öğ -
leden evvel komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin vakti 
muayyeninde ilk teminat 
mektup veya makbuzlarile 
birlikte Fındıklıda Satma! -
ma komisyonuna gelmeleri. 

(6761) 8773 
••• 

Komutanlık birlikleri ih-
tiyacı için ihalesi yapılan 
ve taahhüdünü ifa edemi
yen müteahhit nam ve he
sabına alınacak olan 10.000 
kilo çorbalık pirincin mu
hammen maliyet tutarı 
1900 liradır. Şartnamesi 
her öğleden evvel komis
yonda görülebilir. İlk temi
nat 143 liradır. Eksiltmesi 
11-11-935 pazartesi günü 
saat 16 dadır. Eksiltmeye 
gireceklerin ilk teminat 
makbuzlarile birlikte belli 
gün ve vakti muayyeninde 
Fındıklıda Satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

(6762) 8774 
• • • 

İs tan bul Komutanlığı 
birlikleri için 42400 kilo 
patates açık eksiltme ile alı· 
nacaktır. Muhammen tutarı 
2968 liradır. İlk teminatı 
223 liradır. Şartname her 
gün öğleden evvel komis
yonda görülebilir. Eksiltme 
si 20 İkinciteşrin 935 çar
şamba günü saat 1 S tedir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminatlarile birlikte belli 
gün ve saatte Fındıklıda ar
tırma ve eksiltme komisyo
nuna gelmeleri. (6903) 

8888 
• •• 

İstanbul Komutanlığı 
birlikleri için 45,000 kilo 
kuru fasulye kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Mu
hammen tutan 7200 lira-

dır. İlk teminat 540 liradır. 
Eksiltme 20-11-935 çar
şamba günü saat 15.30 da
dır. Şartnamesi Komisyon
da görülebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerindeki vesaikle 
birlikte teklif mektuplarım 
belli gün ve ihaleden en az 
bir saat evveline kadar Fın
dıklıda artırma ve eksiltme 
komisyonuna vermeleri. 
(6904) 88S9 

* * * 
İstanbul Komutanlığ-ı 

birlikleri için alınacak olan 
42,000 kilo nohut kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuş -
tur.Muhammen tutarı 5040 
liradır. İlk teminatı 378 li -
radır. Eksiltmesi 20 İkinci
teşrin 935 çarşamba günü 
saat 15 tedir. Şartnamesi 
komisyonumuzda görüle· 
bilir. Eksiltmeye girecekle
rin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplarile 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 cü maddele
rindeki vesaikle birlikte tek 
lif mektuplarını belli gün 
ve ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Fındık
lıda artırma ve eksiltme ko
misyonuna vermeleri. 
(6905) 

• * • 
8890 

İstanbul Komutanlığı 
birlikleri ihtiyacı için 40 bin 
kilo sadeyağı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Mu
hammen tutarı 34,000 lira
dır. İlk teminatı 2550 lira
dır. Eksiltmesi 21 İkinci
teşrin 935 perşembe günü 
saat 15 tedir. Şartnamesi 
komisyonumuzdan 2 5 O ku
ruş mukabilinde alınabilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminat makbuz veya mek
tuplarile 2490 numarah ka
nunun 2, 3 cü maddelerin
deki vesaiklerle birlikte tek
lif mektuplarını belli gün 
ve ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Fındık
lıda Satmalma komisyonu -
na vermeleri. ( 6906) 

8891 

• • • 
İstanbul Komutanlığı 

birlikleri için alınacak olan 
63,000 kilo bulgur kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuş
tur. Muhammen tutarı 
9450 liradır. İlk teminatı 
709 liradır. Eksiltmesi 21 -
11-935 perşembe günü saat 
15,30 dadır. Şartnamesi ko 
misyonda görülebilir. Ek -
siltmeye gireceklerin ilk te
minat makbuz veya mektup 
larile 2 4 9 O sayılı kan un un 
2, 3 cü maddelerindeki ve -
saikle birlikte teklif mek -
tuplarını belli gün ve ihale 
saatinden en az bir saat ev
veline kadar Fındıklıda ar
tırma ve eksiltme komisyo-
nuna vermeleri. ( 6 9 O 7 ) 

8892 

lıtanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer Sirkeci Bakırköy hattında se
fer icra etmekte olan 3301 No. lu o
tobüsün birinci açık artırması 12-11-
35 ıalı günü aaat 10 - ıı arasında 
Sirkecide Bakırköy otobüsleri bekle
me mahallinde icra edilecefinden is
tiyenlerin gösterilen ıUn ve ıaatte o
rada hazır bulunacak memurine mü
racaatlan illn olunur. (16427) 

ZA Yt - İıtanbul lthalit Gümrü
ğünden aldığım 184794 numaralı 8-
10-934 tarihli ve 213 lira 17 lı:uru§luk 
depozito makbuzunu zayi ettim. Ye
niaini çıkaracafımdan, eskisinin hük
mü yoktur. 

Sirkeci Mühürdarzade Han No. 30 
Naci LOtfi 
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250 gramhk amballj 

T U R Y A G saf, hazmi kolay ve bütün yemekler 

için kullanılan mükemmel bir nebati mutbah yağuhr. 

Çok idareli olup, ateş teairile tebahhur edecek hiç bir 
maddeyi muhteri değildir. 

Kendi ambalajında bir kaç ay taze olarak muhafaza 
edilebilir. 

Saf nebati TUR Y AG ile pişirilen yemekler çok lezzetli 
olur. 

TüRı<iYE YAG VE MAMULATI 
S4N~Yii liMiTEO ŞiR~ETi 

lstanbul - lzmir 

ile ge~ecek şiddetn 

bir baş ağrısı 

• Ay vade ile ve kefaletsız 

, ~ıııırııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı 

'. ~ Şişe, kavanoz ve 
~ benzeri cam işleri 

~ ~ alırken artık --·-------
1§ ------== --------------= --------------------ı :: 
j § ---------------= 
ı = -== -----::z: 

ŞU MARKAYI: 

ARAYINIZ! 
BU MARKA: 

Sağlamlık, Güzellik - ve -
" ölçü - ayar yasası ,, na 
uygunf uk garantisidir. 

---- ----- ---- .-

--------·~~~~~~~~!!!!!!!!~-
lar mz? 

1 Hayatın ne.şesi 
1 Din~ olmaktır. 1 B E Y K O Bir erkeğin, beyaz ve yumuşak bir 

Bütün iztlrapları Dindirir. 
Diş, sinir, adale, bel a§rllarını, üşUtmekten mUte• 
vellit sancı ve sızıları keser, Qripe, nezleye kartı 
c;ok müessirdir. 

G RI. pı· N • Radyolin diş macunu fabrikasının 
• mütehassıs kimyagerleri tarafından 

imal edilmektedir. - .. - -,~ Eczanelerden 
.. - ~ 

ticarethaneıinden tedarik ediniz. cildi, taze ve genç bir teni takdir na-

d ı d zarlarile seyretmesi pek tabiidir. Bir 
1 

Ana o u an ayni şeraitle sipariş 

1 

kabul olunur. kadın, yüzünün buruştuğunu, güzelli 

1 

Ma~!lutpaşa Kürkçü Han ğinin solduğunu görünce evvela zev-
~-~~~ Tel. 21685 ~~~~~' cinin nazarı dikkatini celbedecek bir 

ZAYİ - Galata İthalat Gümrüğün
den aldığım 4-2-933 tarihli ve 17 325 
No. lu İthalat beyannemsinin ikinci 
nüshasını kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan, eskisinin hükmü kalmadzğı 
ilan olunur. 

Canbulat zade Ali Rıza 
İstanbul Hacı Köçek cami 8-11-35 

genç kız tazeliğini iktisap etmek ça-

resine tevessül etmelidir ki, bu, hali 
hazırda her kadın için kolay ve müm
kündür. Her akşam yatmazdan evvel 
yalnız pembe rengindeki T~kalon 

kremini kullanınız. 

Siz uyurken ensacmrz üzerinde ic
rayı tesir ederek yüzün zayıf düşmüş 
adalelerini kuvvetlendirir, buruşukla
rı giderir ve cildi gençleştirir. Sabah 

:HORMOBiN 
leyin yüzünüzde husule gelen şayam TABLETLERi 
hayret tebeddülü nazarı takdirle sey- 1 
rediniz. Gündüz için beyaz renginde- . Yorgun vücutıar ' 
ki (yağsız T okalon kremini kulla- ı dinçleştirir 

nınız. iKTiDARSIZLICil 
Bu krem münbesit mesamatı szklaş-

tmr ve bütün siyah benleri kaybetti- ve 

mağa muvaffak olmuştur. 

rir. Bu gençleşme tedavi tarzı saye- Bel Cievşekli~illİ , 
sinde zevcinin aşkın/yeniden kazan- J • • jaoe giderir, yaşamak neşesını 

1 ... s 1 Umumi neşriyat ve yazı işleri mü
dürü : Etem izzet BENlCE. Gazete· 
cilik ve Matbaacılık T. A. Şirketi I s· 

tanbul, Ankara caddesL 100 
Basıldığı yer~ TAN Matbaası 

ııteyınız. 

Baş • Diş • Romatizma • Qripe karşı emsalsizdir 1 

eder. Eczanelerde bulunur. f 
1• .. 

D H O R H O R U N 
• • tanbulda fiyab 150 kuruş. 

•-Jlıııo r • 1 -4~• ıilat için Galata Poıta ıcutu•" 

llEminönü Valde Kıraathanesi yanında hastalanna kabul eder. Tel. 2413 t il' • 1255 
-· !!!!!!!iz:;r~S 

~ ·-~ 

Havalar soğudu , sıhhatimze dik
kat ediniz. Ehemmiyetsiz görülen 
bir hastalık büyük ve-vahim ne- A L G 
ticeler doğurabilir. rtezleye, 
Soğuk Algınhğınhğına 
Grip e, Romatizmaya, 

Baş ve Diş ağrılarına 

8727 

En tesirli ilaçtır. ALCiO· 
PArt harici tesirlerden ko
runmak için madeni kutula
ra konmu stur. isim ve mar· . 
kasına dikKat. 

Her eczanede bulunur. 


