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Almanya, 
BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

lngilter Hariciyesine de~:~:~z:~"' 
Bir ota Tevdi ediyor K~~~:ti 

• 

B1...1gilrı 

5 incide: Sait Paşa, HaRkı 
Paşa ve T rablusgarp 

Ordumuz izmirde 
Büyük Manevrala-
nna Dün Başladı 1. _J. • 

1-F ransaya karşı Alman- ! ___,------ Harekatı 

yada şiddetli bir 
mukabele başladı 

2 - İngiliz - Rus Deniz Anlaşması 
Almanyayı Harekete Getirdi 

-

ll 

Orgeneral 
izeddin 

idare Ediyor 

Londra, 12 (Radyo) - Fransız komünistlerinin Al
man _ Fransız hududundaki vilayetlerde yaptıkları 
nümayişler esnasında komünist lideri T orezin söylediği 
nutuklar Almanyada çok fena bir tesir uyadırmıştır_. . 

En son haberlere göre, Almanya Hariciye Nazırı Paristeki sefırme 
Büyük bir muval lakıyetlc biten Trakya manevra larında tanklarımız 

İzmir, 12 (Tan Muhabi
rinden) - Türkün askeri 
kuvvet ve kudretini, askeri 
bir ahlak ve disiplin, kuvvet
li bir sevk ve idare altında 
bütün cihana yayan kahra
man ordumuz bu sabah 
(dün) ş~fakla beraber bü
yük manevralarına başladı. 
Bütün halk ordumuzun ma
nevrasile çok yakından ve 
heyecanla alakadar olmakta
dır. 

talimat vererek Fransız komünist lideri Torezin nutkunu Fransız Ha- , -
iciye Nelflretinde protesto etmesini bildirmi,.tir. Sefir bu protestoyu , 

yarın yapacaktır. 1 
TOREZ!N SOZLER! 

k d Torez Almanyaya ağır ithamlar sa 
Ü r iye e vurmuş, "Hitıcrin Fransayı mahvet -

Belgrafta 
Siyası 

Mülakatlar mck istediğini, son nutuklarının ve yeni Bir Devre: hele Hillcrin "kavgam,, adındaki ki
tabının bunn delil olduğunu söylemiş 

B k ve şunları ilave etmiştir: a 1 m "- Biz komünistler nefret ettiği-
Rüştü Aras1 Köse 

· anof, A ones o 
Emın Y7!LM'AN rntr. I t:ıcrlıı, llUtUn nutuıtıarmda bı-

ze tehdit savurmasına tahammül c - Bclgrat, 12 {Radyo)- Bul-

B ugünkü sayımızın başka dcmcviz. Biz komünistlc-r nnmuslu ~ar Başvekil' Koselvıınof bu-
bir sütununda Nafıa Ve- bir z;nciyi Bitlere tercih ederiz. Hit- raya geldi, Başvekil Stoyadi-

kili Ali Çetinkaya ile çok dikka· !erin ajanları hapse tıkılmalıdır. noviç ıle uzun süren siyasi bir 
te değer bir mülakat vardır. Bu mülakat yaptı ve sonra Kral 
ınülakatm bilhassa bir noktası ALMANYADA VAHDET Naibi Prens Pol tarafından 
ü "nde birçok okuyucuları- Torezin bu ağır sözleri Almanyada kabul edildi. Romanya Hari-
ınız duracaklardır. derin bir hiddetle karşılanmış ve ciye Nazırı, Aııtonesko da 

Nafı~ V~kili, bütün yeni yapılan şiddetli mukabelelere yol açmıc;tır. burada iki saat kalarak gö-

kY~1~ltınrkuuz:drumg_de vekb~lctinl bakım tcş • I Alman gazeteleri ateş püskürüyor - riişnıeler yaptı. Bu arada Bal-
ı a unu, ır yo un muhtelif 

b k lnr kan Antantı Reisi Tevfik 
kısımlannm a nna ıh'lfyQ{'.ı derece • · . Uhr Blatt n-
. e gö e 10 15 veya 20 ku Berlın, 12 (A.A) - . g. Rüştü Arasın da Belgradı zi: 

sın r ' , ' ornnt. t . F k ünistlerinın Al- A . ası 
:r"lik mesafelerde bekçi kulübeleri ku- -Z csı, ransız om . . yaret etmesi vrupa sıy 

1 - . man hududundaki nümavışlcrındcn ıııehaf"ıl"ınde elıemıniyetle kar· ru ôuc:unu, bir çavuşun ıdaresindc · " 
dört, be k" "J"k amele koll bahseden yazıların başına Alm::n şılanmakta ve çok manalı gö-

ışı ı arının, . h "Straz-

:s~~!iy~~~: ;~\1~r~:.~~ao~ p~:~~~n~ :~::t~ ş=~~~ı° ki~k;~~~e;İ~ı:~i,ı ba;tt~- (ülmektcdir. _ .) 

siyle mükellef tutulduklaı·u,1 anlat _ [Arkası 8 incıde 1 .--

ınıştır • • 

1ş böyle teşkilat yapmak ve hüs _ T.. k it k etı 
n~~iyet göstermekle de ~~m~mışt.ır. ur a 1 n 1n1 n ıy m 
Dıger membalardan tahkıkımıze gö-

re Ali Çetin kayanın ele aldığı her b • ııu . t•ı 
bayındırlık işi gibi, bakım işi de yü- 1 n " r ti ş u g e ç 
rümüştür. I\:uruıan teşkilat vnzif esini 
tam bir surette Yapmıştır. Üzerinde 

bütün bir yaz mevsimi münakale de- M k D • • k • ? 
vaın edildiği _yolla~, üstünden henüz ar uşece mı . 
silindir geÇmış yem bir yol manzara-
soıı göstermektedir • 

Hayatımız.da bakımsı::lık 

M emleketimizin u~unu. hayatı
na bakımın gmncsı mühim 

bir hiıdisedir. Bugüne. ~adar nıemıe _ 
kt:ttC ümran hareketının, makine _ 
leşme tecrübelerinin en ziyade ak _ 
saklık gösterdiği nokta ,bakımsız.ıık
tı. Meınlekctte ümran ve yenilik ih _ 
tiyacmı duyan hiç bir vatandaş yok. 
t r ki bu bakımsızlık derdinin azabı
n~ çekmesin, bu yüzden israfa uğ-

an kuvvet ve vasıtalnra acımasın. 
ray . d . t .. 

Nafıa usullerimız e (tamıra ı mu-
temadiye) diye .ın~ğlfık ?~r ta?ir ~ar
dı. Fakat bu tabır, k<igıt Uzennde 
yumağa mahkumdu. Yollarımızda 

~iç bir nevi bakım yoktu. Yeni yap~
Jan bir yolun ÜT.erinden pek kısa bır 
müddet seve seve geÇilebilirdi. Bir 
müddet sonra bakımsızlık yüzünden 
~ol geçilmez bir hale gelir; münPkale, 

ihracat Tacirleri Hükumetin Şimdi-. 
den Tedbir Almasını istediler 

Ankara, 12 (Tan Muhabirinden) - Altının borsa 
k ·· · Merkez harici bin kuruştan yukarıya çı ması uzerıne 

Bankasının ne düsünmekte olduğunu anlamak üzere 
Merkez Bankası Umum Müdürü Salahattine müracaat 
ettim. Bana şunları söyledi. . 

"- Cihanın nakit sahasında gcçır-

müsait mevsimlerde kır yollanna in
tikal ederdi. Nihayet günün birinde 
bu yolu "tamir,, ihtiyacı görüldüğü 
~aman hakikatte yapılan iş. yolu hem 
Bökmek, hem de yeni baştan yapmak- . 
tı . ' Merkez BanAnn Müdürü 

rnekte olduğu şu büyük buhran sıra
sında yıllardanberi altın esasında sa
dakatini ihlal etmemiş bazı de .. ·letle
rin bu esastan ayrılması bütün dünya 
da tabiatiyle·derin akisler yaptı. Bu 
akislerden memleketimize de bir ~~
,kım serpintilerin gelmemcsimümkun 
değildi. Piyasamızda altın fiyatları
nın terfiini bu cümleden telakıd ede
biliriz. Fakat paramızı tutmak için. 
hükumetin resmi bir tebliğ ile tlc te· 
yit eylediği azmi kat'i müvacehe
sinde bu ufak tefek tereddütlere ''e 
telaşlara da hiç mahal yoktur. Ye
di senedir istikrarını bozmamış para
mrzm sağlam vaziyeti şurada burada 

[Arkast 8 incide 1 
[Arkası 7 ncidc] Salahattin 

Garnizon tatbikatlarını cidden bü
yük bir muvaffakiyetle başaran aske
ri kıtalarımız sabahın alaca karanlı
ğı içinde manevralara başlarken goz
lere takılıp kalan başlıca hususiyet 
şuydu: 

Çelik kıtalar uzun müddet devam 
eden hakiki bir hnrp halinde ımifiler 
gıbi, yapılan ve başarılan tatbıkutla
~·m verdiği yorgunluğu kuvvetlı bir 
ıdmnnla ırkımıza has bir ask . 1 k 1 k en a ış-an ı la unutmuş gibiydile 0 

t T"' k "" r. a.er sa-

Trakya manevrasından başka bir görünü, 
vaş a ur un adını zafer neşt~ı için-

[Arkası 8 incide] 

Suriyede 
Kanlı 

Hadiseler 

!Bakım Prens~bi Mem 
lekette Yerleş·yor 

Halepte 3 ölü, 
30 Yaralı Var 

Beyrut, 12 (A.A.) - Bugün Ha
leptc hirisliyan cemiyeti mcnsııpları 
ile genç müslümnnlar arasuıda bir 
kavga çnmnş ve polis, asker kuvvet
lerine müracaata mecbur olmuştur. !
kisi Ermeni olmak üzere 3 kişı ~lmüş, 
30 kişi yaralanmıştır. HalepV!ki hi
risliyan dilkk8.nlan ile Ermeni ka -
sap dükkanları kamilcn kapann.ıştır. 

Mürettiplerin grevi sükün için::ıe de
vam etmektedir . 

Halep, ]2 (A.A) - "Beyaz ni
~an .. denilen hiristiyan grupıı azası 
ile genç müslümnnlnr arasında Vllkun 
ge1en arbedede hançerle üç kişi öldii
rülmüş ve üç kişi yaralanmıştır. Hi
ristiyanlarm dükkanları kapatılmış -
tır. 

Yugoslav 
Başvekili 
Ankara da 
Ankllıra, 12 (TAN muhabirin

den) - Dost Yugoslavyanın muh -
terem Başvekili .M.Stoyadinoviç Ciım 
huriyet Bayramı şenliklerinde bulun
mak üzere buraya gelecektir . 

M. Stoyadinoviç ayın 27 sinde ls -
lanbula gelip akşam Ankaraya hare
ket edecek. Millet Meclisinin ilk top-
lantı celsesinde de bulunduktan son 
ra gelecek ayın ikisinde tstanhula ve 
oradan da memleketine dönercktir. 

Ali Çetinkaya "TAN,, a Mühim 
Beyanatta Bulundu 

Nalıanın başarm~kta olduğu bü. 
yük ifleri "TAN" muharririne 

anlatan Vekil Ali Çctinhaya 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya· 
!1•~ lstanbulda bulunmasından 
ıstıfade ederek ikinci bir müla
kat rica ettik. Dünkü sayımızda 
çıkan mülakatta soramadığımız 
muhtelif meseleler vardı. Bunlar 
hakkında da okuyucularımızı 
tenvir etmek istiyorduk. Ali Çe. 
tinkaya ricamızı kabul etti. 
Muhtelif suaJlerimize cevap ola· 
rak bize fU izaha ti verdi: 

Şark Dcmiryollarına ait 
müzakereler 

Şark Dcmiryolları Şirketinin mu-
rahhnslnrile ayın 19 unda Ank d 
b 1 k .. ara a 

u uşmn_ uzerc sözleştik. Bugün ha-
ber aldıgıma göre üç mu hh . • ra as ayın 
on beşı~dc l~~anbula varacaklardır. 
Burada ıkı gun kaldıkta 

1 n ve nra ıırın
da konuştuktan sonra A k 

kı . .. n nravR gele-
ce crdır. Muzakercler d h ·1 b ~ 

• e er a """"· yacagız. ''"'\'" 

Su işleri 
.~Y başı~da; Cumnurıyı:'t hnvrnmı 

mt~nasebct_ıyle, Anknrada büyüi< ba
raJın, tasfıye havuzunun ve Ankara-

[Arkası 8 incide] 

Yeni Zenginler 
Tayyare piyan~o unda k 

'ki .. lük" azamın 
ı gun b""t·· • u un numaralar 
8 mel ayf adadır Büv-"k ·k . 

• • .ou ı ramı\e a-
lan yeni bnhtlyal'fann inhbaın~ı •la 
8 Uncii sayfadadır • 
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Berlin Mektubu 

Almanyanın iktısadi 
vaziyeti ne haldedir? 

T A N 

Müddeiumuminin 

13 - 10 - 9:-Jfi = ~ 

Siyaset alemi 
F ılistin Grevinin 

ı<.aı.andığa n. uvattakayet 

Son Hamleler, Almanyayı Harice I f . . 
8

. 
M h K ı k K k ? t aıyemıze ır 

u taç a ma tan urtaraca mı . M d 
1 

V ·ıd· 

beyanatı 

" MEŞHUT SUÇLAR GÜN
DEN GÜNE AZALIYOR ! ,, 

• rak, Arabıstan, Yemen ve :Vta· 
1 verayı Erdün hükümdarları· 

ıım tavassutu sayesinde Filistin 1118• 

:ıelesıntn halli kolaylaşmış bulunu· 
yor. Alınan en son haberler, altı ay· 
Jan berı devam eden umumi grevın 
ı<aldırılmasına karar verıldikten son• 
ra memlekette iş güç, alışveriş iıare
ı<eti başlamış, mağazalar açılmış, yol 
ıar kalabalıklaşmış, köyler ile şehır• 
ler arasındaki nıuvasale ve nakil va• 
sıtaları işlemiş, hulasa Filistin yeni· 
den canlanmış ve düne nisbetle banı· 
başka bir manzara ile göze çarpmıf· 
tır. 

B 1. (r-ı " h b. . . a ) Al a a ye erı ı er ın, ususı mu a ırırnız en - manyanın v· .
1 1 

it 
· · · · · N ·· ıyanada toplanan beynelmı e -ekonomık vazıyetı hakkında Hıtlerın uren- faiye k . 1 t b 1 'tfaive mü-

b er •• d' W O 1 Af' d d 1 A k ongresıne s an u 1 • er~te soyle ıgı nutuk arka ı erece e ma uma.t ven~e - dürü Ihsan da iştirak etmişti. Bu kon M üddeiumumilik meşhut suçların on günlük bir lis
tesini hazırlamıştır. Cumartesi günü sabah,na ka

dar on g·ün içinde İstanbul Müddeiumumiliğine 198 ha
diıe gelmiştir. Müddeiumumilik bunlardan 59 u hakkın
da ademi takip kararı vermiş, 62 si asliye ve sulh mah
kemelerinde 'muhtelif cezalara çarpılmış, 13 ü de davacı
ları feragat ettiği için düşmüştür. 

tedır. Bu nutukları okuyacak olursak, ekononuk vazıye- greye ait rapor, belediye reisliğine 
tin fena olduğunu görürüz. Çünkü, müstakbel harbe ha- takdim edilmiş ve htikiimete kcyfi

zrrlanan Aln1anya, Hitlerin idare mevkiine geçtiği üç bu- yet bildirilmiştir. 
çuk senedcnberi tam bir "autarchie" tatbik etmektetlir Kongrede lstanbul itfaiyesi hak. -

b · k · . kında hususi bir alaka gösterılmış 
ve u yolda devam etmıye arar vermıştır. b'lh k b' d l"'tan'-u• 

Hitlerin ıöz.leri 

H itler nutkunda demiştir ki: alınız, ve şayet iç piyasa sizi tatmin 
edecek sipariş vermezse, dışardan - Dört sene içmde, Alman-
sipariş almıya çalışınız. Devlet size 

~·a •. ıo, herhangi bir hususta vaban-
yardım edecektir." cıl.ıra ihtiyaç hissetmiyecek bir va-

ziyete girmiş olması Ui.zımdır. Yeni pliın muvallak olacak mı? 
Bu sözler, Almanyanın iç piyasa- Eo)ıu:ıen aıınanyanın Avrupa -

sınnı yalnız Alman mamuUi.tınn açık nın şarkında ve cenubunda 
tutulacağına delalet eder. Esasen, yapmış olduğu ihracat gayreti bu 
bugüne gelene kadar, Almanya dış yüzdendir, Doktor Schaht'ın Bal -
piyasalardan mal alıyorsa bunu ken- kanlar ve Paris seyahatlerinin se
di vasıtalarının harice müstağni ka bepleri budur. 
lacağı güne intizaren mecburen ya- Bu kadar vaitlere rıtğmen, günde· 
pıyordu. Bugüne erişmek kolay mı? !ikleri birkaç defa azaltılmış olan 
Hayır, esasen Hitler, nutkunun bir işçiler için Hitler bir tek söz söyle· 
başka tarafında diyor ki: memiştir. işçiler hiç olmazsa ondan 

_ Biliyorum ki, bu dört senelik yaşama şartlarının düzeleceğine da· 
yeni pliı.n muazzam bir iştir. Fakat ir birkaç söz beklerlerken, tamamen 
fenni bakımdan halledilmiş bulunu- aksi olarak, bir panayır edebiyatı 
yor ve yalnız muhtelif sahalara tat- dinlemişlerdir. Hitıer, onlara, tek 
biki meselesi kalıyor. Imallit usulle- başlarına bir şey ifade etme:.liklerı
ri daha şimdiden tecrlibeye başlan l ıi, ancak iş cephesinde bir kuvvet 
dı ve kısmen tesbit edildi. Bu itihar- j oldukl.~~ı~ı, ~u ku;ve.ti ~e kendi ida
la, bu planın tahakkuku daha ziya- re ettıgını soylemış, ışçıler zaten sı
de, bir enerji meselesidir ve :lört se- ka sıka son deliğine geldikleri ke
ne sonra, Almanyaya tam istiklalini merlerinde bir delik daha açmak 
vermiş bulunacağız. mecburiyetinde kalmışlardır. Buna 

l 'J . dd l d.. . . mukabil, Hitler. bu hoşnutsuzluğu 
ptı aı ma e er en ustrı•ı sezdiği için, bir buçuk sene kadar 

Almanyada m?vcut .olmıyan ve evvel mallım olan kanlı ayrılmadan 
bunları harıçten ı_thal et~ek sonra kendilerine hiç yilz vermediği 

vazıyetine koyan mamulatın ycnnc kurşuni gömleklilere "Aziz milli -
geçecek "ersatz" lar nedir? Size bir sosyalist !F..~-r ~'ta-~ -
misal olarak, iki Uç; tawinl aaya ~ mtf ve her -[re ı oma n 
yım. Bunlardan biri sentetik :°1~h- ağzına bir parmak bal çalmıştır. 
rukattır ki, bugün Almanyada ı~tıh· Dört senelik bu yeni plBn, Alman 
ıal masrafı, ithal edilen mahrukat - parası kıymetten düşiirülerek veya 
tan çok fazladır. Bir başkas~ s.cn - düşürUlmiyerek muvaffak olsa bile, 
tetik kauçuktur ve o d~ ıstıhs.al Almanya. harice muhtaç olmaktan 
masrafı itibarile ayni vazıyettc.dır. kurtulabilecek mi? Bunun ~çfüğü
UçUncüsü sellülozdan elde edılen nü bizzat Hitler de takdir ediyor ve 
sun'i yündür ki, bugU~. ~.lman. men- diyor ki: 
sucat fabrikalarında buyuk mıkyas- _Gıda işinin bazı sahalarında da
ta ve Alman ordusu üniformalanıı· ima bir kıtlık olacaktır. Buna ha -
da yUzde yirmi nisbetinde kullnnıl- riçten ithalat ile de bir çare bulmak 

maktadır. imkanı olmıyacaktır, zira, birinci 
Fakat bütiin bunlar ithal edilen derecede ehemmiyetli bazı iptidai 

mamulattan daha çok pahalıya malo- mnddelere malik değiliz. 
luyor ve bilhassa sulh zamanında, Bunun için de, Almanya sanayi 
bu şekilde hareket etmek "ekono • ihracatı yaparak bu ihtiyacını temin 
mik" bir hareket midir? ~e bu va- vaziyetindedir ve Hitler şöyle diyor· 
ziyet Almanyada esasen yükl!lek 0 • _ Bu ihracatı, her ne pahasınıı 
lan hayat pahalılığını arttırmıyacak nlursa olsun yapacağız, zira ithalat 

mı? vapmamak elimb:de değildir ve ithıı -
Bununla beraber, Hitlcr, gene dl- ın.tı yapabilmek i~in de, tekrar cdi· 

yor ki: vorum. her ne pahasına olursa ol 
- Alman iptidai maddeler endüs ~nn ihracat yapabilmeliviz. 

trlsinin yeniden organize edilmesi 
milli ekonomi bakımından da mil· Dampin~e doğru mu? 
him olacaktır. Zira, silahlanma işi 

bittikten sonra boş kalacak olan 
kUtleler burada kullanılacaktır. 

Böylece Hitler, ilk defa olarak, 
yakın bir istikbalde silahlanma işi -
nin başarılmış olacağını resmen bil
dirmiş oluyor ve ayni zamanda, ge
çen sene başından itibaren Alman 
sanayicilerine verilmiş olan .. talima
tı üşa ediyor. f?u talimatta şoyle dc-

nilivordu: 
"Bir müddet sonra askeri sipa • 

rişler kesilecektir. Ona göre vaziyet 

Bu sözler Almanyanın komşu

ları ve ihracat yapan devlet
lerin kulaklarında klipe olmalıdır. 

ÇilnkU vaziyet dampinge gidiyor ve 
Almanya ihracat primi olarak veri · 
len yUzde 25 i yüzde 50 ye kadar 
çıkarmıya karar vermiş bulunuyor. 

Hitlerin bu ithalatın önüne geç -
mek için bir çaresi daha var. 

Diyor ki: 
- Eğer Ural ile Siberya ve Uk· 

rayna milli sol!lyalist bir idare altı · 

na geçerse, retah içinde yüzerdik 

Bir lngiliz Karakol Gemisi Geldi 

lrryony gem İ•İ limanda 

ı assa ısa ır zaman a .. ·ı 

itfaiyesinin teşkilatlandırılması tak · 
diri celbetmiştir. Kongre, t.~tıınbul 
itfaiyesinin de beynelmilel itfaiye ko 
mitesine alınmasını kararlaştırmış · 
tır. 

Mahkemeye gidenlerden 28 ı be-ı 
raet etmi ve 36 sı da vazıfesızlik 1 r:9. 
karariyle başka mahkemelere veni- 1 r 
tnişlerdir. Müddeiuır.umiliğe aks0 den 
hadiselerden 27 hakaret, 81 dövme, 
29 hırsızlık, 3 eve taarruz, 15 sarhoş
luk, 3 silah çekme, 13 tehdit, 2 sar
kıntılık, ı yangına sebebiyet, 1 zarar 
irası, 5 dolandırıcılık, ı zina, 1 kız 
kaçırma, 1 istifaihak, 2 kumar, 5 
memura hakaret. 2 söz atma, 1 senet 
yırtma, 1 silah atmak, ı emniyetJ sui 

Genç Kız 
Otomobilden Kongreye iştirak eden 14 biikOmet 

mümessiline birer madalya veril'TliŞ
tir. Bu meyanda lstanbul itfaiyesi de 
vardır. Bundan başka A vustıır~·a it· 
faiye birliği ile Viyana şehri federas
yonu reisi ve valisi tarafından Istan· 
bul itfaiye mUdürU lh~ana birer §e· 
ref madalyası verilmiştir. 

İflas Eden 
Sigorte Şirketinin 
Hissedarlar1 
Toplanıyor 

istimal. 

Beyoğlu Mücldeiumumiliğincle 

Beyoğlu müddeiumumiliğıne de 
122 hadise gelmiştir. Bunlar da 4 
söz atma, 31 sövme, 3 eve taarruz, 2 
yaralama, 11 hırsızlık, 6 sarkıntılık, 
1 kumar, 2 bıçak çekmek, 3 tehdit 
idi. 4 sövme, 19 sarhoşluk, 5 dövme. 
5 çalma, 2 sarkıntılık, 1 kumar, 1 bı
çak çekme. ı tehdit suçlusu ma.hkilrr. 
')}muştur. 

Düşerek Öldü 
Dün, Divanyolunda feci bir otomo

bil kazası olmuştur: , 

Iflas eden Türkiye Milli Sigorta 
kumpanyasının tasfiyesine bakar. he
yet, hissedarları fevkalade topl..ıntıya 
çağırmı§ttr. Toplantı bu ayın otu · 

Kalyoncuda Cezreli sokağında o
turan tütün amelesinden Bahriye ile 
Memnune ve Nazmiye isminde üç ar
kadaş, şoför İsmailin otomohiline bi· 
nerek şehirde gezintiye çıkmışlardı. 
Şoförün yanında oturan Bahriye, a
raba Divanyolundan geçerken bir
denbire otomobilin kapısını açmıştır. 
Fakat, sarsıntı dolayısiyle müvazene
sini kaybederek yere yuvarlanmış. 

başından ve yil:ı:Unden ağır surettı> 

yaralanmıştır. Bahriye, beş saat qon
ra Amerikan hastanesinde ölmüş -

Diğerlerinden bir kısmı hakkında tür . 
ademi takip kararı verilmiş ve bir 

kısmı da alakadarlarının feragatı il-?:tmcfa yapılacaktır. 
Tasfiye heyeti, heyeti umunıiyeyc zerine davaları düşTP:;ştür. Ademi 

tasfiye işinin cereyan ve neticı:,lendi- takip kararı verilenlerin sayısı (75 l 
rilmesi hakkında bazı teklifleri ihti- tir. 

va eden ve vaziyeti acık gösteren bir Yeni kanunun tatbiki müna.se~etiy-

Bir yaralama 
Arabacı Bayram, arabasiyle Fa · 

tihten g~çerken hamal Musaya carp
mış, oldukça ağır surette yaralanma
sına sebep olmuştur. Suçlu arabacı 
yakalanmış. Musa Gureba hastanesi· 

Dört Arap hUkUmdarının tavassu· 
tu sayesinde elde edilen bu netice, bir 
mukaddemeden ibarettir. Ve asıl 
mesele, bu mukaddemenln üzerın• 

kurulacak anlaşmadır. 
Dört Arap hükümdarı, Filistin iv 

raplarına lngilterenin haksevertiğin• 
inanmalarını tavsiye ederek umuırıi 
greve nihayet vermelerini istemiş, 

Filistin Arapları da bu tavsiyeyi ka· 
bul etmişlerdir. 

Bu vaziyet Filistin meselesini ma• 
halli bir mesele olmaktan çıkararak 
bütün Araplık lilemlnin benimsediği 
bir mesele yapmıştır. 

Daha doğrusu lngiltere ile Araplık 
alemi arasındaki münasebetlerin i,. 
tikbali, büyük bir mikyasta Filistin 
meselesinin halline bağlanmıf gibi 
görünüyor. 

Filistin Araplarının ötedenberi en 
büyük dileği bu neticeye varmaktı. 
Çünkü ancak bu sayede Filistind• 
biribirile mücadele eden kuvvetler • 
rasında bir tevazün teessüsüne ırll• 

kan hasıl oluyordu. 
Filistine muhaceret eden Yatludi· 

er, dünyanın her tarafına da ,., 
Siyonist teşkilatına dayanıyor vı 

ounların serınayelerınden ıstıfade e• 
derek Filistinde yerleşiyorlardı. 

rapor hazırlamııtır. Bu arad3: .tasfi. ~ 1 Hikmet onat bir mu 
ye-TıeY'etı ıTtr~"lllaRtıt"tfte~tlfM)tr """ . . unı ~~--
defterinf çıkarmış. şirket menkul ve harrirımıze şu beyanatta bulunmuş· ~iaçtah 

Filistin Arapları bu kuvvete yalnıt 
başlarına mukavemetten aciz kaldti< 
ıarı için bütün Araplık !lemine d•" 

""--~--..va a, ını lJcıı ııı~t:uııcy~ :ve "bu \• 

gayri menkullerine kıymet koymu~ . tur: Enver isminde bir çocuk, Fatih ca-
tur. "- Verilen istatistiğe nazaran, ge mii avlusundaki ağaçlardan birisine 

Kadıköy Iske~esi 
Yerine 
Konuluyor 

Akay idaresinin yeni yaptırdığı is· 
kelenin noksanları tamamlaı•nııştır 
Gazino kısmındaki bazı teferrü:ıt ta 
bugünlerde bitirilecektir. 

len &Uçların sorgu ve duruşmaları 

sur'atle yapıldığı halde hak ve ada
letin kusursuz tecellisi için gerek 

müddeiumumilikçe, gerek mahkeme· 

\erce gelen işler ehemmiyetle incelen

mekte ve ıuç yaptıkları kuvvetli de

lillerle tebarüz eden suçlular cezaya 
çarpınaktadırlar. Mahkemelerin vcr

dıği beraet kararları ve müdd~tumu

miliğin ademi takip kararlarıum ye

ki'.ınları bu işlerin çabuk yapılmakh 
Eski Akay iskelesinin kaldır•lma· 

beraber ne derece incelenmekte oldu
sı için lazım gelen ameliyeye dUn sa-
bahtan itibaren başlanmıştır. Denize ğunu göstermektedir. Kuyudata na-

eski sistem demir ve zincirlerle h:ıı!- zaran gerek Beyoğlu ve gerekse Is
lı olan eski eskele, liman idaresinin tanbul mıntakalarındaki meşhut snç
vinci vasıtasiyle bu zincirlerJen çö- ıar adetleri günden gUne azalmakta 

":illmektedir. ve bu azalma gayri meşhut suçlar 

tırmanırken mtivazenesini kaybede -
rek düşmilş, ağır surette yaralandığı 
için hastaneye kaldınlmıştır . 

Bu da kör kuyudan .. 
Fenerde Seferçavuş mahallesinde 

9 numaralı evde oturan şemsiyeci 
Mihaelin oğlu dokuz yaşındaKı lc;rail 
Sultançeşmede boş bir arsadaki ku -
yuda ölü olarak bulunmuştur. Ço . 

cuğun ,arsada oynarken kuyuya .ru· 
varlandığı anlaşılmaktadır . 

Bir mütekait sekiz gündür 
kayıp 

Beşiktaşta Ihlamur caddesinde Di· 

zi sokağında 34 numarada oturan Se· 
18.nlkli süvari yilzbaşılanndan mUte -

kait ve Maltepe Askeri Lisesi alitı 

dcrsiye muhafızı Mehmet Ali bun -

dan yedi gün evvel vazifesine git 

mek Uzere evinden aynlmı~, bir daha 

görünmemiştir • 

Ahlaken çok mazbut ve düriist bir 

Yahudi cephesine Rarşı bir Arap cep 
hesi vücude getirmeye çalışmakta fa 
kat muvaffak olamamakt- idiler. 

Filistin Araplarının yaptıkları vı 
altı ay idame ettikleri umumi ~rev, 
bu neticeyi temin etti. Bu umuırıt 
arev, Filistin Araplarının lztır~b"11 

~ütün Araplara hissettir"";' ve neti .. 
cede Arap cephesini ıoplamıf ve ha• 

re kete getirnı1şti r. 
Filistin gazetelerinin umumi grevi 

muvaffak olmut ve;bir zaferle nih•" 
yet bulmuf saymalarının asıl sebebi 

budur. • 
buton Filistin Arapları davalarını 

Araplara benimsettil<t•n sonra in· 
giltere He bUtUn Araplık lleminln 
ınünasebetterini blribl rine bağlanııf 
ve bu suretle davaları lehinde bir 
kuvvet kazanmıştırlar. 

Umumi grevin kalkmasite beraber 
terör hareketleri de durur vı 
tahkikat devri başlarsa Arap davası
nın mUhinı bir siyasi muvaffakıyet 
kazanması ihtimali kuvvetlenir. 

Omer Rlza DOGRUTı 

Eski iskele perşembe gününe kn - hakkında da tesirini göstermektedir. 
dar kaldınlacaktır. Yeni iskel~ ko- Bu işlenen suçlar çokluk noktasından 
rıuncıya kadar vanurlar. Kaılıkoy ve nazara sarpan sarhoşluk ve asaoiyet 
Haydarpaşa seferlerini Galata nhtı· '~eticesi yapılmış olan hakaret:lerden 
mının bir numaralı kısmından kalka- 'baret bulunmaktadır ki alınan netice 
.-ak yapacıı.klardır~ Yt'ni i~kelcnin a· ~cırıleketin asayişi bakımından mu· 
çılma merasimi Cumhuriyet hayra- .b·ı memnuniyettir 

cı .,. 
adam olan Mehmet Ali 55 y~lannda -----======--=-----~ 

- - - - - - -JF"vr.~......-bir zattır . ıx..uı :cv.zn.a..w- - ~ 
'llmda yapılacaktır. 

C. H. P. Kamun kongreleri 
devam ediyor 

10 Birincitcşrinde başlıyan C. H. 
P Kamun kongreleri devam ediyor. 
Bugilne kadar Şişli. Kmltoprak. Ba· 
ktrköyde Mahmutbey. Bcykoıda 0 -
merli, Hasköy, Çatalcada lsttranca . 
Kadıköyde Merkez ve Erenköy. BU
yükdere. UskUdarda Merkez. Yalovn
da Cmarcık, EminönUnde Atumdar 
Fatih Merkez kamunlarının kongre 
1pri toplanmıştır. 

Ayın 15 inci perşembe glinli Beşik
t.aşta Arnavutköy. Çatalcada Karaca
l{öy, 16 ncı cuma ~inU de Eminönii 
M'erkez. Silivri Merkez, Şilede de Te 
l<e kamunlarmın kongreleri toplana · 
"aktır. 

Konıervatuvara alınacak 
talebeler 

Ankarada açılacak konsenatuva
rın tiyatro kısmı için müracaatta bu
lunan talebenin seçme imtihanı dün 
buşlamıştır. lmtihanlan Şehir Tıyal· 
rosu rejisörü Ertuğrul Muhsin idare 
etmektedir. Bu imtihanlarda muvaf
fak olacak gençler, konservatuvara 
kabul edilecek ve kendilerine tıyatro 
tekniği öğretilecekitir. Yakında ayrı
ca opera kısmı için de talebe seçile· 
cektir. 

Kendisinin bir kazaya kurban git. 
mesi ihtimalinden endişe edilmekte . 
dir. 

lntaat ve tamirat tahıiıatı az 
Bu seneki bütçe ile belediye şube 

!erine inşaat ve tamirat için verilen 
tahsisat çok azdır. İhtiyaçların çok 
tuğu karşısında bu paranın asıl bü 
yUk ihtiyaçlara aynlması için her 
belediye şube müdürü. belediye fer• 
heyeti müdürü ile temas edecek ve 
tahsisatı ona göre ihtiyaçlara tefnk 
edecektir. 

[
13 Tearinievvel 

SALJ • ugünkü Hava : t AGMURLU 
__. o ™" 

pün pava kıımen bulutlu reçmittir. Fa· 
kat ekseriyetle açıktı. Yalnız ııkmttlI}'dı. 
Rüııir sabah 7 de lodostan, öileden ıon· 
ra tirnalden esmiştir. Sür'ati saatte 20 kilo· 
metredir. 

Rasat merkezlerinden alman mıll\matı 
göre, buıün memlekette Yaimur yaiııcalc. 
tır. 

10 uncu ay 
1355 Hicri 
Recep: 26 

Giuı: 287 

Glinet: 6,09 - Oile: 
ikindi: 15, 7 - "kşam: 
Yat111: 19.04 - lmdlc: 

Hum: 16ı 
1352 Rumi 

30 EyUU 

12.00 
t7.33 

•.31 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

• lkmekteplerde ~ılan ç~ 
1 oyun yerleri, daiıni çocoll 

bah~~i haline ifrağ edilecektir. Bd 
hususta belecllye tetklkatta bulunO• 

yor. 
• 

Y ol vergisi \·ermeyen milkellef" 
lerln kısa bir umanda borq

ıarının ödenmf'.si kendilerine tebliğ "' 
dllecektlr. Borcunu vermeyenler halı" 
kmda tahsili emval kanunu tatbik r 
iilecektlr . 

• 
V iliyet umumi llıfzıssıhldt 

MecllAI, dUn vall muavini ifil .. 
dal Karatabanm relslilinden topıaJI• 
mıştır. Şehrin sıhhi vaziyetinde iyili" 
störillmllştilr • 

• 
B lr Alman Tran'1!1flantiı?f 11• 

tngilterenln Akdeniz filosuna m 'n· ı sabah limanımıza gelmiştir. ~mide 
Mili CBcl~t karakol ıemiai dün Akdeni.ı filosu kumandanlarından 

Sir Dudly Pand'in 1..evcesi Laydi 
Pand vardır. Geminin amirali. Norris 
diln vali muavini HUdai Karatabanı. 
lstanbul kumandanını ve tngiltere !!le· 
faretl erkanını ziyaret etmiştir. öğ

leden sonra da gemide askeri 7.iyaret 
ter kabul edilmiştir. Pireden gelen 
~Pmi, salı günü limanımızdan ayrıla· 
caktır. 

Dünkü hava 
Dün bava tuyiki 760 tır. Sıcaklık en cok ZO, en u 16 dlr. 

dün şehrimize SOO kadar ı\I" 
man ve lnı:illz '1e~~·phı ı:elmlştlt• 
Seyyahlar diin Şehirdf" hlr E~"tf 
\'&pmı lardır. \'apur bugiin hareke& 
"'ile<'Pkf ir • 
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Asilerin Madride 
taarruzlar1 gecikti 
Rusya Müdahale Ederse ... 

İtalyanın da 
Edece~i 

Asilere Yardım 

İleri Sürülüvor 

.tJJ . , 
l 

Hak ile yekıan edilen 'Alkazar lu1laıından kurtulan bidıaç is
yancı ve kr.şlanın harap manzaraıı 

1 drn 12 (Ra d)O) - I pan~ada son \'azi~ct ı:ıu merkndedir: Dün 
lırt:n e~e , e bugün ,lıUtün gün yağan yağmura ruğınen San l\lartin de 
·d

1 

1 ntı·'\nııhnrehcler olmuştur. Bil ha sa top ' e mitral) öz faaliyeti pt>k 
c;;ı c e ı • .d • .. . k 
f . 1 idi. H ükumet k m"\·et lerı cı dı mut\a \'emet ~i>ste.mıi ,.e hır ·arı~ t:;;;.k , errncıneğe çnhşmı. tı r. Asilere süt \ ermek iıtfflmiJ en rolıanlar 
JıükOmet tarafına iıtJlıalc cttller. 

Hükumet tayyareleri ve bataryala-ı 
n Hueskayı bombardıman etti. Ha
vanın bozması ve müthiş bir yağmur 
\'e kar başlaması asilerin Madrite 
karşı hazırladıkları taarruzu gecik -
tinniştir . 

Oviedoda hükumet kuvvetleri :-eh-

Uzak Şarkta 
Çarpışma tar 
Oluyor 

KÜÇÜK HARİCİ 
HABERLER 
İ ngiliz komünistleri Pa-

. zar günü faşistlere karşı 
b ı r nüınayiş y apmış lardır. 
Dört bin k adar vardılar. 

• • • A lnıanyada mot osikletle 
saatte 272 kilometre lİ

zerinden bir dünya rekoru te
sis edilmiştir. 

• • • v iyanada ~a~te pasaport lu 
on koınunıst tevkif edil

miştir. 

• • • 
P azar günü ltalyada a . benç 

faşıstler Mussoı·ını . .. • nın o-
nünde harp tezahüratı yap
mışlardır. 

• • • 
S ofya, 12 - Dün Ce:ıubi 

. Bulgaristanda Balkan 
denıır yolunun bir iıntidadı 

0
_ 

lan Mikailov - Rakovski de
miryolu Kral tarafından nçıl
ııııştır • 

F ransada Sağ 
ve Sol Kavgası 

1"'aşveki Patro ı hakiın _ 
yetinin Ebediyen ilga 
Edildiğini söylüyor 

Paris, 12 (Radyo) - Frans17. Baş
vekili Leon Blum yeni bir nutuk söy
liyereke, yeni sene bUt~inde yeni 
içtimai ıslfıhata ve amele sınıfının a
zami refahına çok geniş bir yer veril
diğini anlatmış \'e amele ile köylüle
rin arpsın ıaçaca.k şekilde yapılan 
propagnndalnn protesto etmiııtir. 

Blum, patTonluk haikrniyetinin de 
ebediyen il~a edilmiş oldu~nu sö ·Ic

GÜNÜN RÖPORTAJI 
Yeni zenginler neler 

anlatıyorlar? 
Peynirci çırağının söyledikleri 

Rusya Seyahati 
Bizde ıt0r cyahatlcri iki ne\'İdir. 

Birisi Senei Kebise J:,il.ıi cJört senede 
bir olur. Ona Olimpiyat e~ahati de
riz. por teşekkUJumüzün temeli atıl
dığı 923 t.arihlndenberl bunun ancak 

20,000 li~a ... Bir tahtada, hiç umulmadık yerden, u
mul~adrk ?ır saatte cebe giren yirmi bin liranın verebi
lece~ı ze~kı düşünerek, Beyazıtta Bakırcılarda, Bayan 
Hurıyenın evini arıyorum. 

üç tanesini gordtlk. Her birinde. gidi
lirken türlü türlü ümitler, çeşit çesit 
\'aat ve vaitler. ))önüşte kim ede ses 
sada yok. 

t ki~cl ne' i por e~ ahatıerine gelin 
ce; bunlar Şeker Bayranu 'e Kurban 
Ba.}TILllll gibi enede bir gelirler. Bal
kan oyunları \ e Rus~ a se~ ahati bu 
ne, idendir 

Birkaç mahalle devrettikten sonra -
evi buldum. Bayan Huriye ile koeası 
Necdet, salonda, yanyana otumıuş, 
konuşuyorlardı. Necdet beni, biraz 
hayretle karşıladı: ve ilk sözü: 

-.Adresi nereden öğrendiniz? di -
ye sormak oldu. 

Gazetecilerden hiçbir şey eııkl:ınn
mıyacağmı, kendisine hatırlattrm 
Zaten o da bizim Ankara cadder-ıinin 
pek yabancısı değil: İsmail Müştal: 
Mayakonla kardeş çocukları !misler . 

- Doğrusu talihiniz varmış .. diye 
başladım. Ciddi bir hareketle cevap 
verdi: 

- Ben talihe inanmam! .. 
- Nasıl olur, dedi m, talihiniz ol-

masaydı, 20 bin lirayı kazanabilir 
miydiniz? 

- Sadece bir tesadüf... diye gü
lümsedi, ben ilk günden beri tayyare 
piyangosunu alırım. Şimdiye kadar, 
pek az amorti cıktı. Fakat meYus ol
madım. Daha doğrusu iimide düşme
dim ki meyus olavrm. Talihe inanma
dığım için bunun. bir tesadüf işi ol
duğunu biliyordum. 

- Fakat, yirmi bin lira ... Bu za -
manda az para değil. 

- Evet! ... 
- Bu parayla ne yapacaksımz? 

1-fcsclil. bir apartıman ... 
- Bir kere şur:ısmı sövlivcvim k1, 

biz karı koca, bileti rocıı klı:ı r;mız 
:\fctin ile Güngör'Un nıımJn rrn:ı nlıiık. 
Glingör, henüz 26 ayhk !.. Metıo de 
sekiz yasında .. 

Kendi kendime dllcıihırfüm. 

20 bin Nra kazanan 'iiçük 
bahtiv..ır Giin17Ör 

Oralara da gidilirken hir takım 
\'aat , .e vaitler olur . A\'clctte samur 

l 
J•iirk ı;ihi bir m~'uli~ et dolnsır dolo
sır kimıor.nin uiına U) maz • 

1 .. 

ı 
Fakat biiti.in hu seyahatlerde ke -

narda dolasan ,.e mm nffnkıyctlerden 
hemen ke~clilerine bir ufnk elıiın 

1 
:nnın ,.e mağlülılyct o.tunca derha! 
tenkide geçen bir erzıme \'ardır kı 

1 ben bunlara tahammiil edemem:. Bir 
adam bir i in vükünü sırtına yukle-

1 nince şerefi \'c. utanrı ona ait1ir; cl15a
ndan gazel ııck dlnle ... 'lmcz · 

Bu sefer de Rusya eyahatinden 
n B:ı lkıın nıiisabakalanndıın s\'ılet 
edildi. Giclerkf'n sövlenen ~özlerle 

, avdettiC f'di len lalurclı.lar ol\adar hiri
birinc zıt tır ki eğer avdetle böyle 
si)zle.r söylrneccğini hir ''1,nhin., çıkıp 
ela lıu kafileler giderken haber \'er -
sr.' eli onu muhakkak tru 8 tutarlardı. 

Htıs) adnki miitç, nli ~ın~lfıhiyctle
rin mersi~ rsini dinlecliın. Ralkan o
~·unlammı dn son neticelerini nlarnk 
cliiııenlerln anlnt1ıldannı ö~rf'mlim • 
Aklıma Nasrettin Uo<'.anın ~u fıkra-

! sı geldi : 

Hoca bir ı;cce e\ inin bahçesinde 
hir gliriiltli isitmiş; hakmıs hir ka -
rnlt ı ' ·ar. llrmrn ~ D) mı çekip karni -
tı~ a bir ok ntmıs \ 'e diiıo,iirınii . He-

. men şamdıuır ahı> hnlı ı•e\'e "ıkınıc; 1 ... • .,.. • , 

: halunı ki ok ntıı> d ii iirdii~ii kar:ılh 

ri sür'atle ele geçirmek için uğra -
.ım'.Q!- Asiler Cebelüttarık Bo~a~
da ıki hükumet gemisini batırdıkla -
rmı haber veriyorlar . 

Tol•,y ,ol3 fA .A. - Duıncl ajau

sının bildirdiğine göre ,Sovyet Man-

mlı::Ur. 

Paris, 12 ( A.A.) - Bu sabah c:ıkan 
ga:zcıtcılcırin kanaatine ızöre cumarte
sı ve pazar gUnU yapmış olduğu top-

- Pc.mck, ıı..dlan GUnrrör 'fanfar 
iı;.inde .bövle R"erçekten gün görenl<'r 
de çıkabiliyor!. 

Bav Necdet nnlatıvordu : 

j giinıliiziin a~aça ast ığı keneli ciilıhesl 
I ~mi~. Uunu giir iinN' h nırn içf'r· ·rip 
1 ıld rek'f•t nnmnz l.ılnmk Allaha ük-
1 retmiş. Kanc;r Hoca., \'akit iz na • 
1 nı :ı7. kılarken ~önınee ormuş: 

Bugün Kristof Kolombun A meri -
kayı keşfetmesi yıldönUmU münaı::e
betiyle bUtUn İspanyada bayram 
yapılmıştır. Bilbaoda ilk defa olarak 
iki taraf rehine tutulan kadınları mü
badele ~ttiler • 

AJemi müdahale 
Londra, 12 (Radyo) - Ademi 

müdahale komıtesintn Jtalya. ve Por

tekize gönderdiği notalara bır- :h~fta

dan evvel cevap alamıyacağı anlaşı -

Iıyor. !spanya asilerinin hükumet 

§eflerindeıı General dö Lano demiştir 
ki: 
"- Şayet Sovyet lto..ya Marksist

lere yardım edecek olursa, lt.oıvanın 

da Nasyonalistlerc yardım etmeh 

mecburiyetinde kalacağını bildirdiği

ni haber verecek mevkideyim . ., 

Sovyet matbuatı 
ı.ıoskova, 12 (A.A.) - İzvestiya 

gazetesi ademi müdahale komitesi 
hakkında yazdıg, uzun bir yazıda 
Sovyet Rusyanm İspanya asilerine 
yapılan yardımları ifşa etmekle ha
kikat perdesini araladığını söylemek
te, Pravda gazetesi de lapanya isya -
nmın derhal durdurulması lazım geldi 

ğini yazmaktadır • 

Göynükte 
Atatürk Anıtı 
GöynUk, l2 CA.A.) - AtatürkUn 

Göynükte istirahat buyurdukları ye_r
de bir anıtın yapılmasına karar veril-

. ve anıtın Cumhuriyet bayramı
:~ş kadar yetiştirilmesi için ilçeba~'Ul 
başkanlığında teşekkill eden komıte 
faaliyete geçmiştir • -------
Yeni Macar 
Kabinesi 
Peşte, 12 (A.A.) - Yeni kabin~-

. D anyi Bac:.vekıl nin başlıca erkanı: ar :.-.. 
\'e Ziraat Nazırı, De Kanya Harıcıye 
~azın Fa.binyi Maliye Nazın. Gene
ral Vilbelm Roeder Harbiye Nazrrı. 

Siyasi mahafil, yeni kabine~in .h~
r ici siyasetinin eski hUkCımetın~ının 
~'ni olacağını beyan etmetke mutte-

llldhw 

çu hududunda yeni b ir- had ise cere -

yan etmiş ve Japon - .Mançu hudut 
muhafızları ile Sovyct kıtalar ıarnsın 
da tüfek ateşi teati olunmuştur. Ja
pon - )1ançu muhafızlarından 4 kışi 
ölmüş, 5 kişi yaralanmıştır. Diğer 

taraftan Duantung ordusu tarafın -
dan verilen bir habere göre, 50 kişi -
lik bir Japon müfrezesiyle Sovyet 
müfrezeleri arasında bir _çarpışma ol
muştur. Bu hadiselerin cereyan etti
g; nuntakaya Japon yardım kuvvet
leri gönderilmiştir. 

Filistin de 
Grev Bitti 

Fakat: Son Gün B'r 
Petrol P orusu Pa Jadı 
Kudiis, 12 (A.A.) - Umumi gre -

vin son günü olan dün, !rakı Hayfaya 

bağlıyan petrol borusu kesilmiştir. 

Fışkıran petrol alev almış ve bütün 

gece yanmıştır. Bir kişi ölmüş, bir 

çok kişi yaralanmıştır . 
Kudüs, 12 (A.A) - Filistinde bir 

huzur ve sükun havası eser gibidir. 
altı aylık bir grevden sonra takriben 

iki .}iiZ bin Arap, tekrar işe başlama

ğa hazırlanmaktadırlar . 
B usabah Kudüs, Hayfa ve Nab -

liista büyük bir faaliyet görülmü'.:tür. 
Mağatalann bir çoğu şimdiden açıl
mıştır. Amele, neş'e ve şetaret içindP. 

işleri başına gitmektedirler. 
Maamafih ,dün akşam bazı hadise

ler olmuştur. Bir Yahudi polis memu
ru, Akka yakınında öldürülmüştür. 

Efgan Harbiye 
Nazırı Geliyor 

Ankara, 12 (TAN muhabirin
den) - Efganistan Harbiye Nazırı 

yakında buraya gelerek o sıralarda 
yapılacak olan askeri tatbikatta ha
zır bulunacak, sonra İzmir ve lstan
bula da giderek tetkikler yapacak -
tır. Nazırın cuma günU şehrimize 
gelmiş bulunması muhtemeldir . 

lantılarla, komünist partisi, Alsas -
Lorendeki azasının azlığını meydana 
koymuş bulunmaktadır. 

FAŞISTLER 

Paris, 12 (Radyo) - Fransız fn

!';istleri '\'alansiyende 1500 kişilik bir 

toplantı yapmışlar, faşistlerin lide

ri miralay dö Larok bir nutuk söyli

yerek demiştir ki: 

"- Fırkamız erkanının harekete 

geçmesi zamanı gelmiştir. Halk cep

hesinde bozgun alametleri belinniş
tir. Muzafferiyetimiz muhakkaktır.,, 

r evfik Paşa Hakkında 
Taymis' in Makalesi 

Taymis gazetesi, Tevfik Paşanın 
vefatı hakkında İstanbul muhabirin
üan alnıC-1 uzun bir telgrafı ne.7rL't
miş ve kendi tarafından da mcrnum 
hakkında bir sütunluk bir makale 
yazmıştır. 

Taymis makalesinde diyor ki: 
"Tevfik Paşa, son derecede dü:-iist 

bir adam olması ve her vaziyette 
gösterdiği sükun ve metanet dolayı -
siyle çok hürmet kazanmıştı . 

Londrada sefir olduğu sıralarda 
İngiliz Harfoiye Nezareti kendisine 
büyük teveccüh ve hürmet bağlamış· 
tı. O 1.amanki bütün ecnebi sefırlcri, 
Tevfik Paşanın kıymetli bir d&vJet a
damı olduğunda müttefik bulunu) or
Iardı. 

lstanbuldan sert ibareli bir telgraf 
geldikçe Tevfik Pa§a bunun ln~Jtere 
hükumeti üzerinde yaptığı tesin ha
fi{letmeğe muvaffak oluyordu. 

Ne Kamil Paşa, ne de lttihat ve 
Terakki Cemiyeti kendisine yardım 
gösteriyorlardı. Eskiden Tevfik Pa -
şaya Alman taraftan diyen İttihatçı -
tar, Londrada bulunduğu sırada da 
(lngiliz taraftan) yaftasını taktılar. 

Tevfik Pa.§a Cevat Beyin, Balkan 
sulh müzakereleri sırasında müsteşar 
olarak Londrada kalmasına kıymet 
veriyordu. Halbuki İttihatçılar ona 
rağmen Cevat Beyi Vaşingtona kal -
dırmışlardır.,, 

Taymis, Tevfik Paşanın Londrada 
çıkını§, üniformalı bir resmini neşret
miştir. 

- Bnka lrm. belki iki rocul"•mıı7. irin 
bir apartımnn satın alırız. B!'lki rle 1 
ha&ka işlere girişiriz, Rimdiki halde 
kat'i hir kararımız yok. 

- 1Ik mii,ideyi nıısıl aldınız? 
- Ba\'iin adamı gf'lin ha her \'<'rdl ! 

Fakat dediğim gibi, m_.n hiç uıl'mu
yordum. 20 bin lira çıktıi:rını duyunca 
da. bü\·Uk bir helecan ge<-irdim. Ha
yatta herşeyin bir tesndiiften iba -
ret olduğuna inandığım için .. Riic;i.l _ 
ğiin adını ne koyalım? diye düşünür. 
ken, benim aklının geldi : 

- GUngör! koyalım, dedim, belki 
ilerde iyi gün görür ... 

Bay Necdcte sordum: 
- Vazifenizi terkrdrcek misiniz? ... 
- Hayır, dedi, mcsle<-imden avnı -

mıyacağım. Fakııt çocuklanmm hesa 
hına bir takım işlere girişmek niye -
tindeyim ! .,, 

- Borcunuz var mı irli? 
R ,}•ır, ilrtrnnt ka10"1enni 

adamlar borç elmezler. 
hlle!l 

- Artık dostlarınıza ziyafet filan 
çekersiniz tabii ... 

- Bunu dilşUnrncdim. Lüzum da 
gör.müvorum. BUtiln arzum, kendi 
mesleğimde yükse.imek ve on para 
israf etmemektir . 

Biraz sonra annesi Bayan Huriye, 
küçük Güngörü elinden tutarak ya

nımızıı getirdi. Çocukcağız. başma 

nasıl bir devlet kuşu konduğunu fark 

etmiş gibi, taUı tatlı glilüyordu . 

26 ay içinde, 780 giln gören küçUk 

Güngöre, çok daha iyi günler görme

sini dileyerek, yeni zenginlerin evin
de çıktım. 

P eynirci çırağı Marko ile 
karşı kar§ıya 

Zindan kapısındaki peynirci çırağı 
Markoyu, kirli önlüğü ile, basık ta -
Vanlı dilkkanda dolaşırken buldum: 

- Ne haber Marko? 
- İyilik sağlık ... 
- 20 bin lirayı ne yapacaksın ba-

kaYim ?. 
Güldü: 
- Para ne yapııır .. yenır: .• 
- Apartıman, filan .. 
- Yok, yok .. Biz peynirciyiz, bcl -

ki kendime bir dükkan açanm .. 
Ustası, tezgah başından· çırağına 

Günün yeni zengini: 209 bin 
lira talih lisi Marka servete 

kavuşuyor 

durmadan bir takım işaretler veri
yordu. Ben bunlann: 

- Sn kın ha! Ağzından bir ey ka
çırma! manasına geldiğini nnlamı _ 

yor değildim, zaten peynirci r,n-ağı 

Marko, §U dakikada, kendinde de>ğil
di. Belli ki sevinç delisi olmuştu. So
racağım şeylere üstünkörü cevaplaı 

alacağımı anladığım için dükkanda 
dnhn fazla kalmadım. 
Dönüşte bnktım: Piyango bı.ıyilcri

nin gişeleri önü hıncahınçtı. Herkes 
biletine çarpan ıkramiyeyi bir an ev
vel cebine atmak için sabırsızlanı -
yordu. 

Saltilıattin Gılngör 

Eden 
Çekiliyor mu? 

Hoare İngiltere Hariciye 
Naıırı O!acakmış 

İngiltere Bahriye Nazın Sir Samu 
el Hoare Haricıye Nazaretini kabule 
hazır olup olmadığı sorulmuş, çünkü 
Edenin sıhhati sarsılmış, hariciyenin 
yükünü t.aşımağa kftfi değilmış. E
den, yükil daha az diye Bahriye na
zırı olacakmış. Bu haberleri lnterna
tional News Service veriyor ve mev
suk olduğunu temin ediyor. 

İngiliz Donanması 
Yunan Sularında 

Atina, 12 (Hususi) - Perşembe 
günü Faler limanına gelecek olan İn
giliz fılosu beş bUyUk zırhlıdan mü _ 
rekkep olacaktır. Aralannda Akde _ 
niz amiralının bindiği Keen Elizabet
de vardır. 

: - ı-;rend i ! Nedir bu \akit iz na • 
' mu. 

- l'alıu ! Allaha slikre<li . 
k l 1 ~ onnn, a7.ac nn rurtulchım. 

- ı e ka7.a ı? 

- Ya ol< attı~ım ciihhemln içinde 
ola~·clını?. 

Turldüktcıı ga.'171cdilnı smı'cıtıa rlau 
birisi de ipek ve ipckçıliktir. _ Rıza 
TAN, 11 - 10 - 19S6. ' 

"Gençler yenne "ı::ençlık., demeyi h ç 
~~~umu yokken, Frenklerden aldık, '&o:ı a 
Kadınlar., yenne "kadmlık,. : "Turklcr 

Yerıne "Turkluk,. demeye başladık. Fnk ~: 
boyl~, şeylere "ga petmek.. denemez, n
cak almak, ogrenmek, taklıt etmek .. dcnı
~bılır: bunun ı:ıbı "ıpekçılık san'atı de 
n urklerde~ "ı;:aspcdılmcmıı .. : 110 r~n 1-
ıı,., tır. ' Bırı., hır kelımesuıın m!iı: f ek

~dır; "birısi,. nenın neın oluyor? lFaıt t 
f u Yanlış, halk dıhnden ı::eldıği için muda
aa ~.lunabılı~.) "lpckçılık,. hır san'attır a

ma, ıpek,, bır san'at dcğıldır. 
Makalenin ismi şır: "ipeği ve ;pckçıliği 

tik. defa Turklcr ıcat etmışlcrdır.,, lpck~ı
lığı ıcat etmışlerdır, pekı: fak t Tuı ktcr 
ıpek bocegı olmadıklan ıçın, ıpefı "ıcat' 
değıl, ancak "ke r .. etmışlerdır. " 

• 
lngiliz konsolosu mcrhıunım (Tev-

fik Paşanın) aılcsini teselli etti. _ 
AÇIK SOZ, 10 - - 10 - 193C. 

Ba ın ııağ olsuna gıtmek, teselli etm 
dcgıldır; ona tazıye denır. Bütun vazı kek 
nunca anlaıılıyor ki Açık Soz'un ko 0 u
dedıği de meccr maslahatı:uzarmıı. n&oloı 

• 
Bu nıııliil.atuı Sancalc '"'C" l . . .. • .. c r.sıntJ 

aıt Turk notasmın uahi.s 
1116 

·~ 
t , .1 tt '" · t 1 .. ımnu 
cşı•ı c ıgı ahnıin C<iilclJ'l • 

ı ır. -
TAN, 12 - 10 - 1936. 

Bu cumledekı yanlışlık! 
pıştırmaya detmez: onla~ra bal mumu ya
ı:oze çarpıyor. "Mulak • ılk . okunu ta 
katta,. (bu, bir tertı .aıın .. Yerıne "mul.i
"aıt., yerine de "daı~ hatası da olal>ılıı ), 
ktndakı,, denecek ol " Veya "meselcın rıak
mından, kusunuz sa~~a .cUmle, sarf bakı. 
turkçe olmaz · "B h' ı abılır. Fakat Yme 

· n ıs mevz b ram tcrcume k k uu,. uram bu-
za yabancı geliyor ,?M uyor, kulağımı
bi.ne o kadar alı t;k k evT.uu bahs .. terki
onu bırakmaya ra ; bazı muluırrırler 
yazıyorlar. Bu P!k ~1muyo~, b r ıml d• 
lir. " ... mevzuu' hahsold mu ~aa edııt bi
lır,, deyıncc curnıc m ~~u ta '"?ın cd lr bi
kat buna da hacet u~ı.s c ıverıyor... J?a. 
sedıldığı d k yok: ... ııotasındo1n tıllh ·• eme kaFıdır -

• lran transit yolu çalı.Q 
""' maya açı1 

yor. - OUl'ı!HURIYET, 12 _ 
10 

~-
G . b' • . - 19..,6 

a:ı:etcnın ırıncı sayfasmd k. 
cenin hallini yedinci sa r a 1 bu 'lllme
Trabzon'dan I ran hud ~ ada bulabılirsııı ız : 
ı;otürecek otobUsler ~una Yolcu ve eşya 
ışlemeye başlıyacak.;, ~myonla r Yak nda 
bu müjde, tıirkc:eyi bş. yıd bır haber a'tla, 
lir... ozma an da ver l cbı-

Ah fes 
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~alıkemelerde 

Elbiselerini Satarak Arkadaşını 

T Ü R K Sinemasında 
Ç O CU KL AR 

Artistlerinin Büyük Komedisi 

Pek yakında 

ŞEN 
Moskova 

Müessif bir vefat 
Esbak Şehremaneti mektupçusu A L D A N M A Y 1 N 1 Z ! ! ! ! 

~·~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ve Şirketler Komiseri ve Istanbuld~ 

H~vagazi ve Elektrik ve Teşebbü - CHARLIE CHAPLIN 
Çıplak Bırakan Adam ! 

Kahveden bir deste 
iskambil kağıdı 

çalan suçlu 

satı Sınaiye Türk Anonim Şirketi 

Meclisi ldnre ikinci reisi ve Türk A-

nonim Elektrik Şirketi .M.emu- ( ~ A R L O ) :r"'l 1-I ~ 
rin müdürü Z i y a ö z g e n i n ""i?' 
bUyük kardeşi Arif Hikmet Tam mevzulu. uzun metrolu il kısımlık ve halihazır-
Ozgcn dün gece Adadaki evınde ve- da bütün dünyada oynanan yegane şaheseri 
fat etmiştir. A • z 1 Cenazesi bugünkü Salı günü Is- s r 1 aman ar 

~~~----~~~~~~ tanbula indirilerek öğle namazı Teş-
vikiye Camiinde kılındıktan sonra (Modem Timeı) 
Feriköy Mezarlığına defnedilecek- Namile yegane ve bir tek filmi vardır. "Neye karakola girmedin,, 

''Bostanda 
Cinayet 
Var, Koş!,, 

Mehmet adlı bir delikanlı, Kara
gümrükte lsmailin kahvesine gitmiş .. 
Ocakçının yanına girmiş ve bir deste 
iskambil kağıdı çalmıştır. Ocakçı 
bunun sonradan farkına varmış ve 
mal sahibine Mehmetten şüphelendi -
ğini söylemiş. İsmail bir masada iki 
arkadaşiyle kağıt oynayan Mehmedin 
yanma sokulmuş : 

- Ocaktan bir kağıt çalındı, sizin 
üçünüzden şüpheleniyorum, demiş. 

Mehmedin arkadaşları bu aramıya 
muvafakat etmişler. 

Fakat Mehmet razı olmamış ve bir 
aralık sokağa fırlayarak kaçmıya 
başlamış. İsmail ve garsonlan da 

Hamit Öldü 

Osman, yarım diliyle davasını bin 

müşkUlatla anlattı : 
Kadri ile Muzaffer kavga ediyorlar-

mış. Komşularından Enver, Hayri 

çorapsız sokağa fırlamış. Bekçiye ve 
polise yardım etmiş. Sonra bekçi 

Dün, saat 12 de Fenerde Dırağman kendisini ve arkadaşı Vahdettini sııç
caddesinde bostanda, Muzaffer ve 
Kadri adlı iki delikanlı kamaları sı- lu olarak iterek karakola götürmek 

yırmışlar, kavga ediyorlarmış. 
Hamamlmuhiddin mahallesinin bek 

çisi Osman da evinden çıkmış, öğle 
yemeğine gidiyormuş. "Bostanch. cina 
yet var koş!.,, demişler . 

121 numaralı bekçi Osman, dUn, 

istemiş, fakat onlar da kendısinı 
yumruklamu;lar ... 

Müddeiumumi suçluların beraclini 
istedi. Mahkeme, bekçi hakkında v1:.'
rilen rapor muvakkat olduğu için da
vayı ayın on altısına talik etti. 

Gece Yarısı 
No. 68 Malı.mut Y l!JS.A.J(.ı 

- Sun'ullah bey için aöylediklerini mı? .. 
pek bilemem ama, Fofonun halası i- Madam Zaruyi, gözlerini, lclilin 
çin de söyledikleri, doğrudur; eksiği gözlerine dikmişti: 
var, ziyadesi yoktur. - Hanımım, hiç burasını düşün-

Iclil, merakla.gözlerini açmıştı: dUn mU? işin bu tarafı, senın tuba-
- Sen, Fofonun halasını tanıyor fına gitmiyor mu? Tuhafa gitmiye-

musun? cek ICY de değil ... 
lhtiyar kadın, başını salladı: - Hakkın var, madamcığım. 
- Elbet tanınm. Dili diline, dini - Peki, sen, buna ne dersın? Ne 

dinine! der, başka eey bilmez. düıJUnUyoraun? 

Iclil, büsbütün merak etmişti: Iclll, iki elini açarak güldil: 

- Peki, Fofo, halasını dinler mi? - Ne diyeyim? Ne düşilnebilirim? 
Madam Zaruyi, gözlerini yumdu, Fofoyu tanıyorum ama, tabit, içyUz-

dudaklarmı aarkıttı; düşünür gibi lerini bilemem. Benimki, ne kadar 
durdu, gözlerini açtı, genç kadına olsa, uzaktan ahbaplık ..• 
durgun durgun baktı: Yaşlı kadın yutkundu: 

- Hanımım, ıunu bilmelisin ki Fo- _ Oyle ise, ben, ıırasiyle söyle • 
fo, çok akıllı kızdır. rim. Hele şu mektubu bitir. 

telli, gülümsedi: Iclll, gUldil: 
- Evet ... Akıllı, tutumlu, becerik· _ Sahi; onu, unuttuk. 

li bir kız. - Oku bakalım .. Daha neler yaz-

Mehmedin peşine takılmışlar. Meh - tir. Bu filme 28 T q rinievvel Çarıamba alqamından itibare 
met iskambilleri bir bahçeye atmış-------------- SARAY e SAKARY 
ve polis karakolunun önünden de ge- TEŞEKKÜR Y 
çerek karanlıklara sapmış. Fakat ya- Sinemalarında birden gösterilmeye başlanacaktır. 
kalanmıştır. Babamız sabık Sadrazam Ahmet 

Suçlu: "Beni döveceklerdi de onun Tevfik Paşanın irtihalinden dolayı .._ ____ Bu namda başka bir film yoktur.-- --· 
için kaçtım. lskambili ben çalma - ailemize mektup ve telgraflarla tazi- --------------------------~ 
d d. o d • yet eden ve bizzat merhumun cena-ım .. , ıy r u. 

Hakim, şöyle bir sual sordu: ze merasimine iştirak suretile ispatı 
- Oğlum, mademki, seni dövecek- tmüsafat eyliycn zevatı kirama kalbi 

. eşekkürlerimizi sunarız. 
lerdı. Korktun, kaçıyordun, neye ka- z h ,., Al' N · 1 .1 H kk 
rakola girmedin. 

Suçlu sustu. Hakim de kendisini 25 
gün hapse mahkum ve derhal tevkif 
etti. 

On Lira Para Cezası 
Kadar matbaasının sahibi Parsih 

Apikyan pazar günü BüyükdP-red. 
bir gazinoda rakı içerken başka biı 
masada oturan bir ailenin kı7.lanna 
göz kırpmış ve sarhoş olunc!l da laf 
atmıştır. Bu yüzden aile reisiyle a 
rasında bir kavga çıkmıştır. Sultan
ahmet sulh üçilncü ceza mahkemesi 
bu meşhut suçun dün davasına. hak 
tı Davacılar davalarından vazgf'çmif)
lerdi. Hakim. sarhoşluktan Parsihi 
10 lira para cezasına mahkum etmış
tir. 

- Ne fayda ki, aklını hep feaat -
!ık için kullanır ... oıcu baltahro, tia -
nımım. Ne de olsa, deli dosttan, a -
kıllı dUşman iyidir. 

Iclal, mektubu tekrar okumaya 
başladı: 

- ''Size, bunları niçin yazıyorum? 
Sizi, tehlikeden korumak, benim boy
numa borçtur Beni tahkir ediniz, 
hattl yüzüme tükürUnüz, ben. bttynu
mun borcunu ödemekten geri durmı
yacağım. Çünkü, size yaptığım fe
nalıkları, ancak böylelikle - o da 
kısmen, - unuturabileceğim. 

"Görüyor musunuz, affettirebilece
ğim ! demiyorum. Bir kısmını unut
turabilmek, benim için bir tesem ola
cak ... 

"Fakat bundan başka, size. t.ehli -
keleri haber vermeye de mecburum. 
Eğer size, Sun 'ullahı sevmiş olsaydı -
mz. araya gitinevi aklımdan bile ge
çirmezdim. Sun'ullaha karşı bir zi
fınız olduğunu da zf!nnetmiyorum. 

e ra !\llOran, ı urı. smaı a ı 

.. 
BAYAN AFiFE 

'Avrupadan dönen Bayan 
model Şapkaları Ankarada 
meye başlamışt1r. 

Afife 
göster-

BONE VE iLAN,. ŞARTLARı 

Bir aylık 
s 
& • 
t nll~ 

• • • 
• • • . . . 

rürlriye 0ıf8r 
İCID tçİD 

1 so 
4 -
' so 

14 -

8 -
14 -
ıs -

nın lttn rıın~alı.lı $ırketlM"1ne mı 
ıu;a3t fdılmehdır 

K llcfllı ıllnlaı dnfrudan dotru'• 
t1aremı:ıce ılmabılir 

Küçfllı illnlarm S uttrhtı bıı 
lelalı~ 50 lrurustur S utırdaı:f fa, 
ıı~ı ıcın ıatn bıısmı 5 lroru, almn 
Bu delııdıın fazla lcıo ,.eırond:ıı 
..,,, IO koro, •ndırıtir 
"111nn ırf'Cn11• .,ll•hıılıı~ 11 lnıru•tn• 

.. , o 
ınisınız ·.. nu da zannetmıyorum. 

"Niçin bu kadar salahiyetle hüküm 
verf yorum? Buna, şaştınız. 

"Onu da arzedeyim. Sun'ullah, si
zin tipiniz değildir. Bun11 okıırken, 
muhakkak gülecek: 

"- Kendine yontuyor! 
•'Diyeceksiniz. Hayır, Icli.1 hsnım, 

ben de sizin tipiniz değildim. Belki 
şeklim, halim, sizin gözlerinm bir 
müddet aldattı. Fakat, siz, içli bir 
kRdınsınız: sizin aradığınız tip, dU
rUst. doğru insan tipidir. 

tclal, gözlerini mektuptan aytrmış
tı: 

- Celil Mahir, sahi akıllı, u:.lu 
söyIUyor. 

){adam Zaruyi de tasdik edivordu: 
- Kulaklanma inanamı~r,ağnn 

geliyor. Ga11ba, sizden sonra, kafasını 
taşa vurmuş olmalı ... tnsan kısmı ba· 
şını taşa vurmadan akıllanmR.z 

GeM kadın, mektubu okuynrdu: 

TÜRK Sinemasında muvaffakiyetle devam eden 
LiLiAN HARVEY ve WiLL Y FRiTSCH 

tarafından temsil edilen 

Kara Güller 
Görenlerin hayran olduğu filmi siz de görünüz. mı 

YILDIZ ve 

AL KAZAR 
Sinemalan 

Yarınki Çarşamba günil matine
lerinden itibaren gösterecekleri 
dünyanın en büyük komik san'
atkarı ... ve kahkahalar kralı 

.Ş A R L O'nun 
En komik şaheseri olan 10 büyük 
kısımlık 

ES Ki 
ZAMANLAR 

Filmini görmeye koşan balkı is
tiap cdemiyecektir. 

cak ... Bütün bunlar, olacak ... 
"Benim, bu mektubu yazmanı, bun

ların önüne geçemiyecek! .. Çünkü siz, 
bunu, bUtUn dUşUnceleriİıize, yani ak
liseliminize rağmen, ve bana nisbet 
yapacaksınız ... 

Kağıtlar, Iclilin elinden dUşıntl§tU, 
kısa bir çığlık kopardı: 

- Şimdi çıldırırım... Kafamın 1-
çınde imiş gibi, bütün düşündükleri
mi söylilyor. 

Madam Zaruyi de parmağı ağzında 
dinliyordu: 

- Hanımım, ben de korkmaya 
başladım. Bitti mi? Hepsi bu kadar 
mı? 

Icli.l, mektubu eline aldı : 
- Biraz daha var. 
ihtiyar kadın, merakla bakıyordu: 
lclil, tekrar okumaya başlamıutı: 
- "Kime nisbet, yaparsanız. ya-

pınız; bu, sizin bileceğiniz bir şeydir. 
Bununla da içiniz ferahlıyacak, onu 
da billyonım. Llkin ben, biraz önce 
dP. söylediğim gibi, vazifemi yapma· 
ya mecburum. 

ğinizi zannediniz. 
"Sun'ullah, sizinle evlenecektır. 

radan pek az zaman geçince, 
murat kapılan açacaktır. Eğer, 

razı olursanız, mesele kalmaz. P 
nız, malınız tUkeninciye kadar b 
rada yaşarsınız. Şayet, siz, razı 
mıyacak olursanız, mahkemeye d' · 
ve ayrılırsınız. 

"Size nasihatim: paranızı, ma 

zı, bir hamlede yedirip tUketmey 
Bazan israfta bile idareli olma.lL 

"Bu mektubumu, okurlen: 

"- Bunlan, Celil Mahir mi sö 

yor? 
•"Der ve §aşanmıız belki. .. 

bUnlan, Celil Mahir söy1Uyor! 
''Yelal hanım, bUtiln yazdıkta 

söylediklerim, dilşilndüklerim, 

!esef, hepsi hakikattir. Ve bu b 

katleri öğrenmek, bana, çok pah 

mal oldu •.• 

"Çok pahalıya mal oldu: 
namdan, babamdan kalan ve bi 
sayılan hayli yUklU bir mirasa, fil 
nihayet ahllkıma mal oldu. Ihtiyar kadın da sinsi sinsi gWUın- mı§ .. Görüyorum ki Celil Mahir bey, 

ıiyordu: akıllı, wılu konuşmasını da tnliyor -

"Sun'ullah, sevilmiyecek bit' genç 
mi? .. Yalnız Sun'ullah için değil, her 
hangi bir erkek hakkında, sevilir ve
yahut sevilmez, demek; kadın zevki, 
kadm duygusu, kadın zlfı hakkındıl 
bir ölçü sahibi olduğunu anlatmak de
mektir. Ben, böyle bir ölc;U 'bilmiyo· 
rum. 

- "Size, olacaklan s6yllyeyim. Siz 
sun'ullahla evleneceksiniz. Evet. ben, 
tehlikeyi önceden haber vermi' ol • 
marna rağmen, onunla evlener.eksl . 
nız Nikft.hınız olacak. davetler yapı -
lacak, ziyafetler verilecek. BUtUn bun 
ıarı daha olmadan, gözUmle gi\r:nUş 
gibi biliyorum. ÇünkU Sun'ullahın göt1 
teriş, caka tarafı vardır. Herkes" 
gösterecek, öğünecck, bire bin kata
rak ağız dağıtacak, palavra savura-

"Size, vak'alan, hi.diseleri aöy!e • 
dim, dUşilndüklerimi de bullsa ettim. 
Sız, artık, istediğiniz gibi hareket e
dersiniz. 

bu maddt ve manevf sermayeı,...t 
bettikten sonra gözUm açıldı ' 
rıe fayda ... 

- Evet, Fofo akıllı, tutumlu, be- muı ... 
ceriklidir. Peki, böyle akıllı. bece- lclil, içini çekti: 
rtkli olan bir kız, bir genç kadın. na- - Korkulacak kadar zekidir, kur-
•I oluyor da, bir ihtiyar halanın sö- nazdır 
ıllnden çıkmıyor. Bu kadar paınk Madam Zaruyi de içini çekmişti: 

"Yalnız bildiğim şu ki, siz, Sun'
ullahı sevmiyorsunuz; ileride sevecek 

"Mektubumu bitirmezden evvel, si 
ze kUçücük bir nasihat vereyım. Bu 
söyliyeceğimi, dünyada en c;ok inan
dığınız bir insanın ağzından dhı1edi-

"Şimdi tstlyonım lrl, size ek 
pahalıya oturmasın ... 

[Arb81 
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Tan'm hedefi: Haberde, fikirde, 
herte1de temia. dürüıt, aamiml 
olmak, kariin ıazeteıi olmaJ& 

çallflD&ktır. 

ı GilnıDn Meseleleri 1 
Türkiyeyi Türklere tanıtan 

adam 
Dün kitapçı önüme lld btiyÖk cUtllk 

bir eser koydu: 
"Anadoluda Türk dbideleri,, 

F.Mrl f(iyle bir kaftttırdım. Ana -
dolunun muhtelif ,eblr ve kasaba. 
larmda bulunan bftUn tarihi Türk &
bldelerl hakkında 1aymetll, esasb, U
ml bir etüt. Tarihi malfimat, krokl
lerl, foto,...aartYJe. Müellifine bak

tnn. 

SAiT PA 
D üşmana karşı Tarab

lusgarbın silahla 
müdafaası hakkında Mec .. 
lisi V ilkeli da verilen ka
rar, kumandan vekili mi· 
ralay Neşet Beye tebliğ 
kılındıktan sonra, Sadra
zam Sait Paşa yeni kabi
nesinin teşkili işi ile meş
gul olmıya başladı. 

Bu vesile ile birlikte bu
lunduğum kısa müddet 
içinde çok yakından tanı
dığım Sait Paşanın seci
yelerinden bir nebze bah
setmek isterim: 

Kuvveti 
ve 

Zaafı 
Hakkı ve Sa't Paşa Kabineler·
ne Dahil Bir Nazırın T rab uı
garp Günler~ ne Ait Hatıra· an 

1 °·:,~otıerı] 
Eyüp Semtının ~ıvrt

sınekıerı 
MecidiyekôyünUn karuineklerin • 

den aonra Eyüp tarafıarmdakı siv
naınekleri, geçen gün TAN yazmış. 
t.ı. O taraflar bUyUk bir aıvrilinek 
akınına ugra.mış, halk kaymakam!ı
ga, vilayet makamına miıracaat et
mifler, oralarda peyda olan batak • 
lıklarm kurutulmasını rica etmifler. 

BakmJZ, bu if karasinek ifbıden 
daha ehemmiyetli Bizim menıleke
tin karasinekleri insanı yalnJJ ra
hatsız ettikleri halde, sivnsinekler 
adamı sokarlar, canını acıtırlar· 

'

' Hem de bazısı pek kurnaz olur. ln· 
aana yaklqtığı vakit vızıltıemı ke
ser, birdenbire hücum ederek iğııe· 
sini saplar. Böyle kurnaz olmıyaD· 
lan bile pek atik olurlar. _insan ~
zıltılannı önceden duysa bile kendi· 
sini müdafaaya vakit bulamaz. 

U>ert Oabrlel adında bir Jl'raulz. 

a sat yirmi senedenberl TUrldyede 
lmll- FnıUD sefarethaneelne merbut 

Arkeologla kıammcla çabll)'onnuş. 

ftrkçeyi bir l'ürk gibi öinnmil. A· 
adolu)'U kuaba ... .,., köy köy, 
tek lla§m& dol8flDll. APdolunun o 

7o19a, bant11z, ve koafOJ'9U IUDall· 

Jannda biitiUı za1ımetıerl gödne ala.

nk her lblde .,..,..... gllnleree, ay

lans oğraşmq, &bidelerin krokllerbıl 
J'&PllUI, tarlhbal tetkik ..... Yirmi 
7d IÜl'ell bu ctevamJI, bu maamüt ve 
ba akıllan laaJn& vena pı.,....,,. 

......._... Dd büJtik ellt balbade IMlfo 

Sait Paşa, bizim neslin uzaktan 
bilyük adam olarak büyük ma
kamlarda gördüğü, görmeye alıt 
tığı simalardandı. Tarihimiü b"
kısını için faydalı görerek mrası 
geldikçe kayıt ve ip.ret edeceği:n 
diğer bazı muasırları gibi tanıdık· 
tan ve görüştükten sonra inkiaan 
hayale uğradığım eski büyükler
den değildi. Eski idarf, mali, adlf. 
mlahat ve tefkilitımızm bir çok e-
8&.Blan onun ilk sadareti zamanm
da kunılmuştur. Reamf bayata, 
hususi gş.yreti sayesinde elde etti
j'i irfan hamulesile girmiftir. Şt1-
rayı Devlet başmuavinlij'i ile. eski 
Babıllide çalışmıftı. Anadolu h
lahat Müf ettifi Umumfiiğt maiye
tinde kitabet vazif esile de Anado
lunun muhtelif yerlerinde dola,

devrinin bitmek tükenmek bilmi • 
yen engellerile senelerce çarpıştı. 
Bu savqta kal'Jısına birç'1k düş. 
manian ve birtakım ahli.kıuztar 
da çıktı. Abdülhamide muttasıı 
jurnallar yağdırılıyordu. Müte
madiyen sualler ve i9tizahlar kar
~nsında huzurdan mahrum kaJı. 
yordu. Ne ikbal mevkünde ve ne 
de idbarda bir aaat rahat yUzU 
görmemi9ti. 

aadaretl srraamda Salt PqAyı A
yan lıleclial Riyaeeti kUrs11aüııde 
g&ilyonıa. 

para diferlne onun kWliyen ak
ainf yapmağı mukadder kılmıştır, 
Btlttln aiyaaf hayatlarmda l;irinin 
beyaz gördüğUnU öbürll kara gür. 
mek derecesinde yanlışlığa düş
müştür. Sait Paşa belağatile geLç, 
ihtiyar bütün haaunlarını sustu • 
ruyor, böylece ittihat ve Terak-

Sivriamek iğnesinin o kadar can 
acıtmuuıa tebeP ıineğin iğneaini 
batırdıj'ı yere ağımdan zehirli bir 
madde bırakm&S1dır. Bu madde siv
risineğin emdiği kanm pıhtılanma
sına engel olduğundan hayvan kam 
kolayca hazmeder. Fakat o madde 
bizim canımızı pek ziyade acıbr. 

Bundan sonraki hayatı yine bir
çok sadrazambklarla dolu iae de 

Sait Pap riya.set ldlrstlallnde 
bUtUn kudret ve tali.katini kulla-. 
nıyordu. kendisinde büyük bir 
~ kudreti Vardı, Muhtelif rey. 
len toplıyarak birçok söz kümeleri 
arumdan hatiplerin tam makBa
dmı ayırıyordu. Bunıan kısımlara 
taanil ederek reye koyduğu sırada 
bir de [bu Şık V&rd.Jr] diye kendi 
~ mütaıeaauu ortaya atıyordu. 
Bütün Ayan azalannı, zeka ve ma-

ki Cemiyetinin prensipleri üze • 
rinde yi1rüyordu. K&mil Paşa ağ. 
zmı açacağı yerde çeneairu o~ 
tınlı. Siyasi ve tarihi malumatına 
rağmen bu zatın btltUn bilgileri 
maattee88üf kendi kafasında ve 
lafaUnde kalmıştır. Yalnız Abdül
bamit devrinde, ikinci sadarPtınde 
yazdığı celideUi arizeleri istisna 
etmek llzımdır. 

Sivrisineklerin bazıları bö)'le yal
nız acıtmakla da kalmazlar. Sıtma 
hastalığına tutulmu, bir kimseyi 
soktuklan vakit ondan hastalığı ıl
'l11' olduklanndını. sonra basta ol
tttıyanlan sokunca hastalığı nakle
ierler. Istanbul sıtma memlek~tle • 
rinden uvılmazaa da, artma nakle
den anofel cinsinden aivrilineklet 
t,uradan daha soğuk memleketıerde 
'>ile bulunduğundan Istanbulda da 
~ka yerden sıtma vla gelmlt adam 
lan bu sinekler soktuğu vakit hu
tahğın burada da yayılması mttm • 

ntmJt. .• 
l'Alel'I bftttmrken Albert Gabrl-

el'bl yaptığı muazzam l!} karş1S1Dda 

taPkamı çıkardım. Ve kendi hesabı

ma utandon, bize Türkiyeyi ve Türk

leri bir ecnebi tanıtı)or, diye. ... 

• • • 
Habeşistanı nasıl 
fethetmişler 

Jlllfb. 
Daha sonra Sakızlı merbum 

Müşir Esat Pqanm az devam e
den sadareti zamanında Mf'ktun • 
çuluğunda bulunmuş, Esat Pqa. 
yı birçok hususlarda ytlksPk .t.e· 

k&sile tenvir ve ikaz etmiştir.O 
vakit sadaret tebeddülünden son • 
ra etiler bası nuaretlerde de 
mektupçuluk vazifeli batında ça
lışarak unn mukbil vükelası 
~di~-:.IWW:Wl,PIU.QL: -~~....,---w~~~~~o:-.ın~.;:: tırnıış idi. 

duo Bqkumandam General Bono 
1efer batıralanlll bir kitap haRade 
aetrettl • 

Ba kitap, bbe flmdlye kadar bil • 
mec1.,....1s bir takım hakikatler Up 
ect:yor. 

A bdUlhamft 
başkatip saraya 

girdi. Saraydaki hizmeti hesabını, 
.Meşrutiyetten sonra aleyhinde va
ki olan birçok neşriyata karşı 
ya7.dığı cevaplarla vermiştir. Sait 
Paşa saraydan ayrıldıktan sonra 
az zaman zarfında Adliye Nazın 
ve Sadrazam oldu. Abdülh1Jllit 

hiçbirinde bir gUn bile geniş ne
fes alamamıştır. Kendi hayatını, 
hattl ailesinin hayatını daima teh
likeye maruz görmüftür. 

Neden sonra, kendi teşebbüsü i
le bir ecrwbi lisanını da elde etmiş 
ve Garp malumatı sayesinde bir 
kat daha lncelmit ve ruhça G"enç
leflDlftJr. 

Usun zamanlar evinde! yan 
mahbus bir felaket hayatı geçir
m~. 

edUfnee, o da 
birçok lltibdat feJiket.ze

delert gibi Hürriyet havasını te • 
neffüs ederek yeniden hayata ka· 
vu.ştu. Meb'uaan intihalAtı. i.yan 
tayinleri sırasında Sait Pasa eski 
Meşrutiyetin ölümden dirilen bir· 
kaç &yanından biri idi. 

Eski sadrazamlardan Ki.mil Pa-
9anm Metrutiyeti takip eden ilk 

hareti sayesinde, istediği meselede 
kolayca zati reyi üzerinde toplıya
biliyordu. 

Salt Paşa, ittihat ve Terakki Ce
miyetinin M~!Jrutiyeti istihsalde, 
nuıl bir ruhla çalıftığmı pek gtı. 
zel takdir ediyor ve Cemiyetın er
klnma-..... PJb-Uk..bJıo oı•Jhübet 
beeftyordu. Samimi olarak Cemi. 
yete karşı gösterdiği temayülü, 
~ bUtlii Nimi ve ıu.u.r •llla
Rbetierlmde ht..-üYQl'dum. Valr
tin M1k ll&Ul'IDda ...._. ve tecrll...._. doJ""8e ne .. M lJd •l.Ya· 
si kutpu adclolUD&D Salt Pata Ue 
Ki.mil Pqa bu huıuata bıribirinin 
tam zıddı idi. Kimil Paşa Cemi
yet ve erkanı ile battanben hi~ an
l&f&Dlamıttı. Çoklannm vatan ra
brtaıan çok metkt:lk, ahlaktan dü
şük olan ltillfçılara kapılmıştı. 
Küçüklüğe kadar dU.,mu, idt. Te
sadüf, bu iki adamı, biri, ne ya-

S ait Paşa, bütün bu yiiksek 
meziyetlerile berabe; siy-.! 

vukufunu, icraat aahumda tatbik 
ederek fili kudret gösteremiyordu. 
Y1.1kanaa işaret ett.Jjim &ibı Ab -
dWJıamıt devrinde *8dıjt meş
wn tasyWer, Sait ......_ Jcnat 
~ l'Ö98 alarak it yap • 
malr aafm ve teşebbUsünll kırmı9 
idi. Yaşının ilerlemesi ve muhtehf 
hastalıkların sebep olduğu ruhi in
hitatı da hesaba katınca, son se. 
nelerde Sait Paşa ancak kendisiJe 
iyi görüşülür muhtelif mevzular 
üzerinde fikir ve mütaleasından 
iyi istifade edilir bir f&hsiyet ol
maktan ibaret kalmı, idi. 

kUndür. Gene sivrisineklerin rııık· 
lettikleri ıanhumma, dank basta • 
tıklan. bereket venıin ki, memJeke
timizdf: hulunmad -rndan bizim liv
rl•ineklertn hiç olmazsa bu suçlan 
Yoktur. 

Sivrisineklerden kurtulmak \ üı 
en iytaf ft1pbeeiz onlann yum ufta • 

lannı bıraktıkları durgun sulan lnl
natmak alrar hale getirmek bunlar 
yapılamazsa. o suların üzerine !Jiru 

g~ yağı dokmcktir. On beş ~nde 
bır defa durgun suyun üzeriııe J:'l· 

yet ince bir tabaka - bir metre mu

rabbaı satha on santimetre mikip 
nisbetinde gaz yağı dökUHlnce, 
hatta sürülünce ıivriainek yumllJ'ta
lan boğulurlar. 

6-enl Bono•ya göre llüeflatam 
saptedm İtalyan ukerl " İtalyan 
.u&lu detft, kalyan parurdır. Daha 
1914 tarihinden ~ Adi • 

........,.. tesis edilen, İtalyaa -.. • 

ftıti Romad1,11 llabeş1stana akan aJ. 

tmıaıt.* tevzi merkezi olmuttur. 
Bütün kablh-l'elllleri birer birer pan 

ile satın alm""" ~ llÖlti geçen a. 
GÖRDÜGÜM ŞEYLER l 

İşte üzerindeki bu nıhf hal ve 
şartlar içinde yeni kabinesini tef· 
kile koyulmuştu. Hakkı Pa,ıı kabı. 
nesinden kendisine intikal eden 
nazırlar, İttihat ve Terakki Cemi
yeti azumdan ve esasen tanıyıp 
sevdlj'i insanlardandı. Bu zevatla 
çalışmağı tercih ediyordu. Yenı a
dam intihap etmekten ve onlarla 
uzun müzakere ve anl&fDlalara gi
rifmekten pek ziyade ict!nap edi
yordu. Belki de f l:.Zla yorulmak 
da iatemlyordu. &ki kabine azala
n arumda iki ztlmre vardı: Eı:t

ki Sadrazam Hakla Pataya teb'an 
ve kat'iyyen çekilmek i11tiyenler ve 
yeni Sadrazam Sait Paşanın teklıf 
ve mrarile kalmağa meyledenler .. 

Bu it pek kolay görünür~ de, 
durgun sular'. bataklıklann sayım 
çoğalınca hepsine IUzuınıu olan gu 

Yağının miktarı da akla sığnuyacak 
kadar Bayıda ton olur. Bizim güzel 
Istanbulumuz ise, Avrupanın garp 
taratmdaki tehirler gıbi, derlitoplu 
bir şehirden ziyade her tarafa ya • 

yılmış ve uzanmış koca bir iklim 
olduğundan sulann durgun olması
na, sivrisineklerin çoğalmuma pek 
elverişlidir. Onun için Eyüp ~mtin
deki halk, kendilerini ıivriainekler
den kurtaracak tedbirlerin acele tat. 
bikini istemekte haklı olınakla bera
ber, oraya pek çabuk sıra gelebile _ 

ceğint ben pek tahmin edemiyorum. 

damlara r11tvet verllmlttb-..__~- ~okakta t1asta.anan1ara Nasu l araım .c.aı.ır r 
ftt.le imle ~den fef;h~tl • ~banm üstünden dUeer gibi yere Temiz giyinmiı bir iman; kalaba·ı. Gömlekli dellkanlı ile mabal'enin 
,... ornlan harekete m- atlıyor; &ba saman taşıyı..ıı bir lığı yarıyor. Hutanın yanma ıellYO"· 1htiYar bekçi111... (Bekçi baba ı köşe. 
mu artık kendi Wkelerine giriyor • araba.. Ve onu o halde rörUnce köte baflll· dt>n göründiller, aaate baktım. 
1&1'11111 slbl pel'Vuız, ve korkwnwlu- Ne oldu diye dlkka da duran otomobUJerden birini çağı· Saat on biri yirmi geçiyor. 
lar, ve keadllerlnden emindiler. Oraya atladığı yere çömeldi. Kı- . .lbti)'l.r bek_çi h!,atının ~rua geJ. 

Politika U1ıık hiyua oldu. Eeld· mıldan&mıyor. - Parumı ben veririm, il fUDU, dı, ona bakıyor. 
dea Jdo ctlmr"a kaJJaadıp bllelerl, Bir dofrulmak iıtedi. Bu defa bir götttr! Bir §eyler aoruyor ve aonrı yqın-__ ...._ -ı-- .._ kirpi "'"bi bUzülmUt olarak yere yu- Diyor. ll'akat toför tecrübeli bir h· dan wnutmıyan bir aür'aUe uzakhışı-.,,-.. o,,-._ yaptı&" .......... fi• butl . yor, 

gizli var landı tan u · 
nsluklan 'tutardı. Şimdi Pence~eyim. Sokaktan ~ bir - Almam ben hastayı, diye cevap Nereye gitti acaba? ... 
iller feY ~ene,... ediyor" böy· bakkal çırağı duraladı. Ve ona bala· veriyor, eUrUm defli, kaza defil, kan kıvranan adam aaklnlettl. 
le riyakirlıkJara ınzm. a&illmUyor. fak t uzaktan. Bir türlU yanına yok ki gittiflm hutaneden henten Oldu mü? .. 

• * • york,I a butayı alımılar .. Sonra adam akP· lc;imc:Je müthiı bir ezl var._ 
ya qamıyor. bftll N bek i., • • • Bakkal çırağmm bir tarafa baktı- ma kadar arabamda ve bqnnda erede kaldı ç ..• 

Kapıtalıst memleketlerin ğmı farkeden iki aokak çocuğu da ol· kalır •• Yüz lira ftl'lell ben bqdlla be· itte genç bir polliı memurile birlik-
bir oyunu duklan yerde durdular. Yerde kıv· il satBı almam. 'yi te geliyorlar. Hutanm yanındalar. 

Kapltall8t memleketler haı1o ,._ ranan insanı seyrediyorlar. Otomobil ridiyor Tabii tenlil fi n- Saate bakıyorum. 
wlan laQ'betlnemelı için ........._ Daha iyi görUlür belki diye, ben de mi- adam da ortadan kayboluyor. Saat, on biri yirmi beş geçiyor. 

d ... -"--&e mecbur oldular. yan pencereye gittim. Ben ötek!_~- NHeutaoıa'chakllbul ~n IOıyornu .. F. -· linir- Poiiı bir teyler söyledi. Hastanm 
U§U& .....,& cere)le Sidincfye kadar yerde IU y u•• • .,. ... -

Şimdi de glbmtlk byıtlarnu bl- nan eAemm etrafmda ~pey bir kala· lftlfyonmı. Ben de huta olınuam he- Yanmdaki kalabalıktan sıynlan genç
dmnayr, kont.enjaatöman usullerine balık toplannıq ... ll'akat ldm8e ya u· men chıtan çıkıp, bir pollee haber ve- le bekçi eğildiler, yerde bUzWmUı du
alhayet vermeyi ,clövlal aerbeat yap· na yaklqnuyor. o adamcafm lnl&D recetim-·· ~ adamm birer koluna girdiler ve 
mayı diittinüyorlar • da1reei ortum4a kıvranıp dunayor. Evde telefon da ,ok, kimle de ~-,k, lll:ndi Etfal hutanealne lapan aoka-

Onlann maJıudl k•dl fabrika - Bu ne kadar zaman böyle 811Ncek, yapayalnımm... ğa doğru ilerliyorlar. Saate baktyo-
larllla it bulmak sanayU babraadan anlaımyonım... Bu ara kalabalJim içinde lllA~ nun. Saat on biri yirmi yedi g~çi-
kartarmak, ve ~ bldırmak Haatanm etrafını earan tnanJarm pJelrJi. kara 1aclı, reld yflslD bır Yor . 
aaretlyle de ithal edilen ma1Jarm da· kalabaııiı styadelettf. Nihayet iç- teJI~ peyda oldu. GOrbUs onnıs~af\yle . Sokakta batma bir felaket gelen 
bUdeld flatlannı dllfttrmektlr· lerinden bir hayır 1abibi onun yanma mra1' ftrarak ilerledi .hutalllll ,anı- bır ill8&Jl sörtınce onu lleYl'edeceflmi-

Bilytik aanaylel menıJeketler bmaa yaklatıJor, elile omuzuna dokunuyor. na aeJdi Onu sörtınce. lbuımUI mtl- r.e tedavi olaun diye batından qafı 
fahMMDUI edeblllrler. Fakat sanayU- Bir teYler mi aonıyor, bllJllem. Pen· nab.,.lara girlpıeclen bl•balı!ctın su bopJtacafmıısa bu iıle meşgul oJ-
111 et· kurmakta olan mDletler de cereyi açtan. Yandaki apartmwı.n .,nldı. mak vazifeei bulunanlara müracaat 
~ kayıtl&rmı Jıaldınr, içeriye kapıcısı kaflıımdaki kunduracı ne Dfürilndtlm: etaek, on dakikada nakledilecek 0-

acus mal clnneslne mttsaade eder • konuşuyor: - Her halde pollle haber VPrmeye lan bir savallmm kaldırım lberinde 
ee haricin rekabetine dayanabDlr - Ne olmuş bu adaıu. ar'aaı IPI gidiyor. boeubotuna tam kırk dakika llıvran-
...j1. tutmuş? Ve aaate baktım, 1a&t on biri on muma mani .olur ve daha ımant da-

Böytlk suaayicl devletler acaba ktt- - Bilmem... yedi geçiyor. , ha medeni bır hareket )'aPDllf bulu-
... L ... --. Bir ı .... akuı· Ba.kalnn ne zaman pollı gelecek. nurduk. ~ devletlere bir tır1DI mu ._.. "M1l • __ ... _ 

1011arf. - Sancıaı varm-. diyor. G&t1m JM!B~". e..t DERViŞ 

F akat işin en mUtlrillU: Rifat 
Paf&Jlın Parla aef aretine 

tayini üzerine Hariciye N .. zaretini 
Sadaretinin son zamanlannda 
Hakkı Pqa vekileten üzerine al-

mıştı. Sait Pqanm timdi Hakkı 
Pa,a Yerine Hariciye Nezaretine 
ait ağır meı'uliyeUeri deruhde et
mesine imkan yoktu. Binaena • 
leyb ilk iş Hariciye Nezareti ma
kamına münasip birini bulup g tır
mekti. Dk münak&f&larm mevzuu 
bu meaeleydl. 

Bunun Uzerine gthılerce gönt. 
9Wdil. Bu görUfmelerin Babı&lide 
gecelere kadar devam eden sıkıcı 
aafhalarma benim rfbl f&hit olan 
ve elyevm hayatta bulunan arka
d&f}ar, mUsbet bir netice verme • 
den nuıl büyük tee.ilr içinde 
Sadrazamın yanmdan çıktıinnızı 
timdi bile elbette acı acı hatırlar
lar. 

Her teY ook rUç ve geo bUytı. 
yordu, fakat bir taraftan dUşma • 
nm Trabluagarp önünde Bavurdu
tu gtılleler bizim beynimizde pat
lıyordu. .. 

Şu halde, durgun •ulan kuruta • 
cak tedbirler tatbik edilinciye ka • 
dar, halkın ılvrisineklere k&rfl 
kendilerini korumalan daha kolay 
olur UJUyorum. Bir kere sivrisine

ğin aokmuından gelecek acıya kar

fi evde tentürdiyot yahut amonyak 
fişeslni eksik etmemek llz dı 
Ge . 1 • ım r. 

ce ıç n cıbinlik tedbır·· .. 1 ı soy eme • 
den hatıra gelı' p 

r. enccrelere, ka • 
Pılara ince delikli telden kal . . ee aıv. 
rwııeklere bUsbUtün engel olamasa 
da haylice önUnU alır. 

Sivriainekleri kaçırmak için gtl • 
zel bir tedbir de karanfil yağı sU • 
rOnmektlr. Bu tedbir erk kl . 

e r lCttı 
pek uygun olmasa bile, Eyüplü ba-
yanlar onu tatbik edebı'l· 1 ır er. Ka • 
ranfil yağının baharlı gı'b' k 

. ı okusu sivrilbıeklen kaçınraa da f k 
k kJ ri a at er-

e e çeker. O halde o ••" l k 
kun h' ~ ... ze o-
. . un ımayesinde kadın erkek siv-

ruııneklerden korunabilirler. 

LOKlfAN REJUır 
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Klüplerin kümelere taksimin
den çıkan ihtilaf şiddetlendi 
lstanbul Futbol ajanlığı tarafından 936 - 937 fut

bol fikstürünü çekmek üzere davet edilen klüp mu
rahha!-.ları en eJisi gün mıntaka merkezinde t-Oplan
dılar. l•'almt kiime taksimi meselesinde ajanlıkla ara
Janntla ihtilaf ~rktı. 

Yeni te!o>kilata göre, ikinci ve fü;üncü kümeye tefrik 
edilen klüp murahhasları 15 imzalı bir prote~t-0 mek
tulnınu mıııtaka reisine verdiler . 

Lik maçları arefesinde taha.ddüs eden bu mesele et
rafında bir mıılıarririmiz mmtaka reisi Fethi Ta hsin
te ~ôrü5müt;tiir. l\luharririmizin sorduğu sualleri va 
Fethi Tahsinden bu suallere aldığı cevaplan sırasiy!e 
ynzı~·oruz : 

- Yeni lik teşkilatı başkanlığınızca t asdik e,dilmi'j 
nıidir'! 

- Mmtaka futbol ajanlığının yaptığı Jik taksimatı 
ve İf'~l<ilflh mahalli ihtiya~lara uygun olmadığmdnn 
h~skanh~ımızca munfık görülmemiş ve keyfiyet ajan
lıga hildirilerek yeni bir proje istenmiştir . 

- Ajanlrğın birinci kümedeki klüp sayısını sekize 
lndirm,•k iı;iıı sebep olarak gösterdiği, zaman ve 
:!azla maç noktalan hakkındaki mütaleanız nedir? 

- Bir Jdüp, takımmm senede yirmi iki maç yapması 
ancak ''asat Mr derece olarak görülehilir. Ummam 
ki bh kJiip bu adedi fazla görmiiı:; olsun. Di_ğer spor 
:rapan mPmlek«'tlerdekl ma.ç adetleri bu idrliayı hakir. 
~iJstereC'el< ,-a7iyette dt>ğildir. Zaman meselesine ~e

lince: <iniimiiz,le zaman çoktur. l\füsah~k11lar .ıı:er.pn 

Af•neki şekil ile arada fasılalar da kalmak şartiyle 
mükemm"lcn lıltirilebilir. 

Mıntaka Reisile Konuştuk, 
Bu Gidişle Lik Maçları 
Haftaya Başlıyamıvacak 

Klüp murahhaslarının Futbol Alanlığr yanında 
yaptı klan ihtilaflı toplantıdan bir sahne 

- Şu halde dün ve evvelisi günkü-----------------------------

gazetelerle neşredilen fikistür tatbik 
edilmiyecek mi? 

- Ajanın projesi mmtaka başkan
lığınca muvafık görülmediğini biraz 
evvel söylemiştim. Bunun tabü neti
cesi 'bu fikistürle maç yapılamıya

cağıdır. 

- Ajanlık bu fikistür1e israr edip 
maçları oynatmak isterse vaziyet ne 
olabilir? 

- Kurum nizamnamesi bu gib! ha-
reketlere mani olabilecek ahkamı 

Leviski, Galatasaray 
Fenerbahçe i ~ e 
oynıyacak mı? 

iki Tar af Arasında 

ve 

1 Briç -Meselesi 
1 - --------w---

6.5 
6.5 
8 

6.5 

• • • 
8.4.3 
8.4 

V.8 
4' 2 

: D" E : ::94 
+ s , + 
• • + 
+ 

3 
10.7.3.2 
3.2 

Koz Karo. El yerde kalmıştır. 
(S) oynar ve bütün leveleri yapar. 
• Bu meselenin halli 15 Teşrini-

evvel Perşembe sayımızda çxkacak
tır. 

• Bu meselenin halli 15 Perşembe 
sayımızda çıkacaktır. 

11 Teşrinievvel pazar sayı
mızda çıkan m eselenin !ralli : 

1 4 

• 9.8 • -- • 10.9.8.7 
.ı. 

4 

• • • .f. 

A.V.7 

8.5.3 

D 
• h.l).i) 

• 10 • R.D.6 
+ 

• '1.V.10 
. ~ 

+ 3 
+ D.V 

Koz Kör. (:SJ oynar ve bütün leve
leri yapar. 

Leveler: 

' 
~, 

Japon K 
Hikayesi aranlıkta Onun Sesi l 

--~~'L------~---~~-----~/ 
Kiku Yaınata'dan 

Dadım Baya, tersine tuttuğum ki· 
taplara dalışlarımdan ve gözlerim 
yerde olduğu halde gezintiler yapı
şımdan endişelenerek gizlice amca
ma haber vermiş, o da, bizi Tolcyo
ya çağırtmıştı. 

Halalarımdan birisi de gelmişti . 
Onunla sayfiye hediyeleri teati et· 
tik. Ben Hayama'da yapılan şeker
li ekmekler verdim, o Nikko nanele
ri verdi. Çok sevimli davranıyor ve 
hiçbir telmihte bulunmuyordu. Buz
lu bir buğday şerbeti içerken, bana 
karşı olan vazifelerinden bahsetti ve 
beni, yazı geçirmek üzere köşküne 
davet etti. Oteki halamla beraber 
gelip beni alacaklarmı ve daha evvel 
de bir tarih tesbit edeceklerini söy
ledi. 
Müthiş bir korkuya düştüm. Od1-

mm yaza mahsus çıplaklığına sığı
narak düşünüyordum. 

Bu ziyaretten biraz sonra Baya 
geldi. Elinde bir paket vardı. Halam 
ona bir elbise hediye etmişti. Bana: 

- Ojosama, dedi, bu ne demek? 
Muhterem halanız hiçbir vakit bu 
kadar eli açık ve bu kadar gülcryiiz
lü olmamıştı. 

Ona, alçak sesle cevap verdim: 
- Baya, amcam bizi tcrkediyor. 

Fikret Adil 

düzeltti ve sonra, yassı topuzlu ba· 
şım cibinliğin tülbendinin altından 
sokarak fısıldadı: 

- Onlar da merak ediyorlarmış. 
Halta, bizim geldiğimizden haberle· 
ri olmadığı için Hayama'ya gidecek· 
lermiş. Hareket müsaadesi almak 
için muhterem pederinize müracaat 
etmişler. Muhterem halaların•-:dan 
ve muhterem amcanızdan kurtul • 
mak lazım. Yalmz babanız dürüst 
ve açık olarak hareket ediyormuş. 
Muhterem halalarmızın an'aneleri 
yüzünden sizi feda etmek ve bed· 
baht etmek istemiyormuş. 

Bu haberim olmıyan hadiselerden 
korkmakla beraber biraz hafifledim. 
Hayatım, börekler kabartan bir 
zeytinyağı denizine benziyor. Niha· 
yet tehditkar bir dalga yükseliyor 
ve ben bundan istifade edeceğim. 

Plajlarımızda yapılan nami - nori 
sporlarım hatırlıyorum. Tam dalga· 
nın kalkıp yürüyeceği zamanı he· 
saplıyarak onunla beraber atılmak 
lazımdı. Dalga, beni, kolayca, zah .. 
met çektirmeden sıcak kumlar üze· 
rine bırakacak. Bütün an'anelerin, 
halalarımın hiddetlerinin, tereddüt· 
lerin kopacağı zamanda emniyetle 
hareket edeceğim . 

Baya'nın bana daha söyliyecekle· 
ri var: 

l - (S) karo (R) 
trefl atar. 

Artık ona itimadım yok. Halamın 
gelmesine müsaade etti. Ne istedi
ğini sormadı, hatta davetini reddet
memi bile söylemedi. Korkuyorum. 
Nişanlım Naoyoshi, halam kızmasın 
diye, mektup bile yazmıyor. Halbuki 
onu da aldatıyorlar. Kendisine ha

sını oynar, (N) ber vermeli. 

- Gece saat birde, buraya, sizin 
için telefon edecekler. Siz sadece 
dinliyeceksiniz, halanız ve amcaoıı 
duymasın diye cevap vermiyecek· 
siniz. 

2 - (S) Karo (6) lısmı oynar, (N) 
koz (V) si ile keser. 

Bu levede (E) üç rekten birini at
mak mecburiyetindedir: 

a) Pik atarsa: 
(N) pik oynar, (S) (R) ile alır, ve 

bir küçük pik oynar, (N) koz (A) ı 

ile keser ve, derhal koz (7) !isini oy
nıyarak son üç leveyi yapar. 

b) {E) trefl atarsa: 

Ve kendi kendime soruyorum: 
Bizi müdafaa edecek kadar kuvveti 
var mx? Benim kıymetimle miica
deleyi mukayese edecek olursa, :ıca-

""' ba fırtınaların enkaz1 .üzerinde sa -
dakatin mestisini bulabilecek dere · 
cede beni seviyor mu? 
Etrafımda gizli gizli şeyler dönU

yor. Yapayalnız kalıyorum. Bu, ya
zm sonlarına doğru solup giden bir 
nebatm terkedilmesinden başka ne

muhtevidir. Dediğim gibi meseleyi 

fazla büyültmek doğru değildir. 
Mmtaka başkanlığı, uhtesindeki va
zifeleri tam bir bitarafi ile ve 

M Üzakereler 
Başlıyor 

(N) trefl oynar, (S) keser ve (S) dir? 
.......__....,.,..& ('.R.) VC"'eonra ktiçük pik oy-

Bir şey füılmak 1 emin ve doğrn
dnn doğruya bir vasıta bulmak la-

Yazın, evlerin iç kapılarına basit 
bambu perdeleri asarlar. Odadan çı· 
karken hiç gürültü etmiyor ve 
bekliyoruz. Baya beni yelpazeliyor. 
Bazı sıcak geceler yanımda geç va.· 
kitlere kadar kaldığı için, bu, kiı:n• 

senin nazarı dikkatini çekmiyor. Sa• 
at bire doğru kalkıyorum. Baya ön" 
den gidiyor. Karanlık koridoru ge
çiyoruz. Oteki uçtaki telefona git • 

mek lazım. Yazlık, hafif evlerimiz• 
de her şey gıcırdıyor. Koridordan, 
yağmur yağdığı zaman bahçeden ge· 
~c;u ı~odilor biLl b'-'lıu.ı. ... 1.::.,u ı;. ~ .. ~ 

madan telefonu açmalıYJz. Ahizeyi 
alıyorum, bakıyorum. Orada sessiJ 
ve derin bir gece var ve kendin:ıi 
suçlu hissediyorum. kat'iyyen halle muktedirdir. 

- Klüplerden bir kısmının bu lik 

teşkilatından me111Ilun olmıyarak 

mıntaka başkanlığına müracaat et -

tikleri söyleniyor . Doğru mudur?. 

Doğru ise bu müracaata karşı ne 

yapılacaktxr? 

- Evet.. .. Futbol oynayan klüp -

!erin yüksek bir ekseriyetini teşkil 

edenlerin imzalarmı havi bir müra -

caat varakası aldım. Dediğim gibi 
herkes mıntaka başkanlxğmm tam 

bir bitarafi ile vazifesini ifa edece -
ğine itimat etmelidir. Ve nitekim 

yukarıda verdiğim birinci cevap bu 

sualinizin de cevabını t~kil etmek

t edir. 
(Gazetemiz bu nazik meselede 

yalnız iki tarafın mütaleasını ve nok
tai nazarını olduğu gibi yazmakla 
iktifa edecektir.) 

İlk Asri 
Stadyom 
Tamamlandı 
Ankarada yapılmakta olan Türki

yenin ilk asri stadyomunun 29 Birin

citeşrine tesadüf eden Cümhuriyet 

bayramında büyük merasimle küşat 

resmi yapxlacaktır. 
Açılış merasimi münasebetiyle bü -

yük bir atletizm müsabakası tertip 

edilmiştir. Atletizm federasyonu bu 
müsabakalar için memleketin her ta
rafından en kıymetli atletleri Anka
raya davet etmiştir. Istarıbuldan 
gülle ve disk için Veysi, 10.000, 5.000 
için Rıza Maksut, yüksek ve Uç adım 
fçin Polat çağırılmışlardır. 

Açılış merasiminin daha fazia. ala
ka celbetmesi için ayrıca Avrupadan 
tanmmış bir futbol takxmımn da ge
tirilmesi düşünülmektedir. 

Ankara Gençler Birliği tarafından 
üç maç yapmak üzere Ankaraya da
vet edilen Leviski Bulgar takımı şeh
rimizden geçerken gayri federe kfüp
lerden Pera ve Şişlinin iki maç yap
mak teklifini kabul ederek seyahatini 
tehir etti, cvmartesi ve pazar günle
ri bu klüplerle karşılaştı. Leviskinin 
kuvvetli birer ekip olan Pera ve 
Şişliye karşı elde ettiği galibiyet ~eh
rımız organizatörlerinin alakasını 
ce1bettiğinden önümüzdeki cumartesi 
ve pazar günleri Galatasaray ve Fe
nerbahçe ile birer maç yapması Le-
viskiye teklif edilmiştir. ı 

Daha henüz kat'i bir anlaşma ya
pxlmamakla beraber para mesel~sin
den c;ık:m ufak bir anlaşamamazl«{ın 
halledilerek krınmımaların müsbct bir 
netice ve: .,..:e~i umuluyor. 
Eğer bu maçlar tahakkuk edecek 

olursa lig maçlarından evvel bu iki 
klübümüzün nisbeten kuvvetli ve 
yabancı bir ekip karşısında ne dere
ce muvaffak olacağı, ayni zamanda 
lig ma~larma çıkaracağı kadroyu na
sıl tesbit edeceğini gösterece~indcn 
çok enteresan olacağı şüphesizdi ... 

Romanyanın AmelP. klübii 
gelmek İstedi 

Haber aldığımıza göre, Romanya 
klüplednden Amefo takımı şehrimiz

de iki maç yapmak üzere Fenerbahçe 

klübüne müracaat etmiştir. 

İki klüp arasında cereyan etmekte 

olan muhabere bir anlaşma ile netice

lendiği takdirde önümüzdeki hafta

lar içinde bu takımı da şehrimizde 

göreceğimiz tabiidir. 

Amefo Romanyanın eski bir Macar 
şehri olan Arad şehrinde bulunduğun
dan takımın kısmı azamını Romanya
lı Macarlar teşkil etmektedir. 

Hakem Komitesi Reisi 
İstifa Etti 
Hakem komitesi reisi ve eski fut

bolcularımızdan Nüzhet Abbas fut
bol federasyonu ile arasında çıkan 
noktai nazar ihtilafı üzerine matbuat-

Davutpa§a Gençler Birliğinden : ta futbol işlerimizi tenkit hususunda. 
Birliğimizin senelik kongresi 18 - ki serbe!!tisini muhafaza etmek için 

10 - 936 pazar günU saat 10 da Birlik uzun zamandır başında bulunduğu 
merkezinde aktedileceğinden ilişik ü- hakem komitesi riyasetinden istifa 
yelerin gelmeleri • etmiştir. 

Leviskinin ilk yaphğı maçlar
dan bir görünüş 

Ankarada 
Çanakkale 
Kupası Maçları 
Çanakkale kupası için geçen hafta 

karşılaşan Gençler Birliği - Kırık
kale takımları 1-1 berabere kaldxkla
rmdan bu pazar maç tekrar edilmiş 
ve oyunun ilk devresi sıfır, sıfır, ikin
ci devresi bir, bir tekrar beraberlik
le bitmiş ve bu vaziyet kar!)ısında 
maç on beşer dakikalık iki dene ile 
yarım saat uzatılmış ve havanın ta
mamen kararmaya ve topun güç gö
rünmeye başladığı son dakikalarda 
Gençler Birliği biribiri ardına olmak 
üzere iki gol yapmış ve oyunu 3 • 1 
galibiyetle bitirmiştir. 

Ancak turnuvanın galibi olan Genç 
ler Birliğine mev'ut Çanakka1e kupa
sı verileceği zaman Kırıkkaleliler va
ziyetin gayri nizami olduğuna ve ka
ranlık içinde futbol oynanamıyacağı
na itiraz etmişler ve vaziyet tetkik 
edilmek üzere kupa tekrar mıntaka 

başkanlığına iade edilmiştir. 

Futbol yüzünden bir 
yaralama 

Balıkesir, (Hususi muhabirimiz 
den) - Pazar günü, koşu alanında 
bir yaralama hadisesi olmuştur. 

Izmirliler mahallesinden 11 yaş -
larında kahveci çırağı Mustafa ıle 

14 yaşlarında Ali, koşu alanında fut 
bol oynarlarken aralarında oyun yü 
zünden kavga çıkmış, Mustafa, ça
kı ile Aliyi karnından ağırca yarala· 
mıştır. Yaralı hemen memleket has 
tanesine kaldırılmıştır. 

nar; (N) bunu (7) li ile kc~e?'. Niha

yet (N) koz (A) mı oynar ve son 

trefli yapar. 
c) (E) koz atarsa: 
(N) trefl oynar, (S) keser. (S) 

kör (R) sini ve karo (D) sini oynar, 
(N) kü~ük trcfl atar, ve son iki le
veyi yar:ır. 

Bir okuyucuya cevap 
Heybeliadada B. Semih tarafından 

sorulan suale cevap: 
Eskiden müzayede peyleri levele

rin kıymetlerine göre yapxhrdı. Me
sela 3 pikten sonra 4 trefl denilemez 
di. 5 demek lazım ge1irdi. Fakat on 
senedenberi müzayedenin levelerin 
sayılarına göre yapılmak kaidesi ka 
bul edilmiştir. lki kozsuz üstüne üc 
trefl denilebilir. Arttırmanın iki or: 
tak veya iki muhasım arasında ol· 
ma.sınrn bir tesiri yoktur. Ortağını· 
zın veva muhasımmızın vurduğu pe
yi herhangi bir renkten bir leve fazla 
ile arttırabilirsiniz. 

75 Hk Babasını Vurdu 
"Baltkt'sir,, civarında "Şamlı., na

hiyesinin Layiroluk köyünden Hüse
yinoğlu adiyle maruf yetmiş beşlik 
bir ihtiyar, oğlu llyas tarafından av 
tüfeği ile ağır surette yaralanmıştır. 
Sebep meçhuldür.Carih tutulmuştur. 

zım. Dua için ellerimi çırpmadım, 

hiçbir ruha, hiçbir Allaha yalvar -
madım. lnsiyakrm, beni, ısıran ve 
dişleri kenetlenen yaralx bir porsuk 
gibi yaptı. 

Amcamla yemek yemek için yiizü
me boya sürüyorum ve Baya'ya di
yorum ki: 

- Sokağa çık. Otomatik telefon
la Nasyoshi'nin evini bul. Eğer ni
şanlım evde yoksa onu bul ve bura
ı.la ol;ı.n biteni söyle. Ona, genç ha
nımının ne yapmak lazrmgeldigini 
sorduğunu ve emirlerine ıtaate ama
de olduğunu söyle. 

Yemekte, amcam, halimde gördü
ğü iyilikten dolayı beni tebrik etti, 
ve halalarımın davetine temas et
meden, lakayt bir şekilde sayfiyeye 
gideceğimizden bahsetti. Ayrıln ken, 
elini omuzuma koyarak dedi ki: 

- Evlenme işine gelince, merak 
etme, halledeceğiz. 

Ona iyi geceler ve istirahat te
menni ettim. Odama çıktım. Yazlık 

yastıklarımın aralarına gömülmüş, 

başım, içi serin su dolu ve üzeri su 
geçmez bir bezle kaplı bir yastık 

üzerinde, Baya'nın dönmesini bek
liyordum. Nihayet geldi. Ses çı

karmadan, ödağacı yaktı, cibinli~i 

Ankara da Atlısporun Koşuları 

Pazar günkü koş 
Ankara, 12 (Hususi muhabirimiz . 

den) - Türkiye Atlı Spor Klübü. 
pazar günü, Ankarada av koşularmıı 
başlamıştır. Doktor Çekinin idaresi 
altında klüpte toplanan azalar, doğ'-

udan bir görünüş 
ruca Dikmene gitmişler, oradan Çan. 

kayaya geçerek saat yarımda tekrar 

klübe dönmüşlerdir. Bu ilk av binişı 

çok neş'eli geçmiştir 

Birdenbire, karanlıklardan, onun 
sesini duyuyorum: 

- Orada mısınız? Konuşmayırıu• 
Cevap vermek için sade tS.hİzenin 
kenarına vurunuz. ~ .. et demek için 
yavaş, hayır demek için çabuk vu• 
runuz. 

Saçlarımdaki uzun firketeyi çı• 

karıyor, vuruyorum: 
- Duydum.. Masako meseleSi 

ciddileşiyor. Bütün bu meselelerdel'.l 
affinizi rica ederim. Size nezaketsi1l 
gibi görünüyorunı. Fakat ayni k&• 

rarda sabit misiniz? Benimle !:><'ys.• 
ber olmakta devam edecek misiniz? 

Hassas madenin üzerine yavaş ya• 
vaş vuruyorum. 

- Sizden fena bir şey, haysiyeti• 
nize mugayir bir şey istemiyeceğiJXl· 
Fakat belki istiyeceğimi biraz cesur 
bulacaksınız. Bu yegane çaredir. 

Gayet yavaş, fakat sarih, iki dar• 
be vuruyorum. Sesi kat'ileşiyor, ,,,., 
emrediyor: 

- Amcanızrn tereddüt ettiğini 
görünce, babanıza gittim. Yarın sa• 
bah buraya gelip sizi alacak. Sizi, 
buradan yedi saat ötede, bana -ıit 
bir eve götürecek. Böylece halal3' 
rmızdan kurtulacaksınız. Daha fat.• 
la konuşamxyacağım. Otomatik bit 
telefondan konuşuyorum, mükaJe • 
me müddeti bitiyor, söyleyiniz barıBı 
itimadınız var mı? 

Daha yavaş darbelerle cevap •,;e
riyorum. Oyle ki, birisi duysa bileı 
fareler bir şey kemiriyor sanacak· 
Şimdi boğuklaşmış olan sesi: 
- Teşekkür ederim, teşekkür ede' 

rım. 

. Diyor ve mükaleme kesiliyor. t.· 
ı .üzeyi, yerine, kulaklarıma küpe tıı.• 

car gibi itina ile asıyorum. 
Onu görüyorum sandığım kararı· 

lrklar tekrar tenhalaşıyor. Orada 1:1ıı· 
·eketsiz kalıyorum, fakat Baya ı<0' 
lumdan çekiyor, mahsus biraz gil' 
rültü yaparak ayrılıp gidiyor. ge'll 
odama, cibinliğime ve yastıklarııtl• 
iönüyorum. 

Sabaha kadar. karanlıkta. gözte' 
rim açık, içinde onun sesinin al\!'et• 
tiği yeni bir karanlık dünya göril • 
yorum. 
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SiYASi iFŞAAT 

italvanlar Ha besi 
rüs vetle istil~35Biri!!n~!cj günü 

.. _ H a b ef harbin in i lk geçti. De Bono, Düçe tarafındı:.n ve-1 
talyfha nda Şarki A frikada Maraşal de Bono rilen emirlerin açık ve kat'i olduğu -
sa ası k n °f d. r • d ' · · d " rdusunun h af ·um a - ı şa e ıyo • nu, ken ısının e kısaca: :ıtaly8:_11 ° an Adua ile Ma- .. _ Biz harp yapmadık. - Pekala! 

danhg~nı y~~tikten sonra baı - Yalnız Habeşlere bol para Diye cevap verdiğini anlattıktan kalleyı za~ ~ Badogliyoya dev- dag- ıttık. Mussolini, bu işte sonra umumi karargaha döndUğii za-
kum andan ıgaıl de Bon o Habeş davranmamı- man §U telgrafı bulduğunu anlatı-reden Maref eşret _ Habeşten evvel 
harb ine ait hatıralarını nbi r ok zı emretti .. , 
mi' b ulunuyor •. H~tırala;;ektf!ç ve 

"h im if,aatı ıhtıva e t 
Huabef harbinin ma· 
hiyetini aydınlat -
maktadır. 

E serin en "Ok ~ı:t~~ 
uyandıran, 

h filde "bir yıl birçok me a 
... vapan ta

dının tt'.'sırı .J 

da varJır. Bun-rafları . 
lar ttaıyanın , harbı as-

• muvnffakıydlerle kerı 

d _.1 fakat daha baş -
egı' .. 

ka bir nmıl ile kazan -
dı"ını gösteren kısım-
~d Bu amil, ltalynlnr ır. 

nm Habeşistana, har_r 
b lamadan evvel. yag
d;dığı rüşvetlerd ir. 

:Mareşal de Bono ~.u 
nokta üzerinde çok .~u
hiın mnlümat 'erı) o~ 

.. t daartara ve ruşve o "k 
Habeşlileri elde e~ 

. . nasıl ıdare 
hareketının b. 
edildiğini mufa~nl ır 
surette izah edıy~r ... 

E 
serin anlattıgı ıkın 
ci mühim nokta, 

Habeşistana kimin teca
vüz ettiğidir. lta~~anın 
ötedenberi gütıiıg-u ve 
Cenevrede müdaf~a et-

ti - · dava Habcşlıleıın 
gı ' ki e ttal .. ,. bir komşu oldu arı, v -

muz ıç . a.J:alurtmı ttikleri en nı
YJlYJ.~1 ~ askerlerine t ararruz 
hayet ta ya~ tekrar ettikleridir. 
ve bu taarru anı de Bono'nun eseri. 

lb ki Mareşn 
Ha u b" tün l>u iddialarını t ek -
İtalyanın u 1 mütecavizin İtalya . ediyor ve ası zıp . 
olduğunu gösterıyor. k . 

Rüşvet Şe?e ~sı 
• talyan Mareşalı dıyor kı.: • . 
1 "- Habeşistanda hakıkı ~ya

. tlerimiz 1933 senesır.de tıi fanlıye ' u · 
b lunuyor. Bunun zenne başlamış u · b - ı 

, . b b daki sefaretimıze ag ı 
:Adıs A a a . . vücude getir
olan bir siy3:5ı daıre_ dan doğruya 
dl.k Bu da1re dogru _ 1 

· aı· t wıvor-. 'iusolini'den t ıma .J Sınyor " 

du. 1' . kolordusuna mensup Bersag ıen l 
. . başında <:a ışıyor-Ruggero daırenın " t ek 

du Kendisi muhbirlerden . nı.u eş -
· b k .. ude getırmııt, bun-kil bir şe e e vuc . d -

lann vasrtasile halk reh,\erıle ogr:ı-
- ya temas imkanmı temın dan dogru · 

etmişti. Bu reislere rüşvet verıyor-

duk. . . d ~1 kırk Ruggero'nun ıki yar ımcı:s 
1 b · müstemlekelerde ça ışnn 

yıldan l~Jnrle daima temasta bulunan ve yer ı c .. . . 
iki ihtiyat zabıtı ıdı. 

Bol Para 
i si dairenin muhtnç olduğu S yaara esirgcnmiyordu. Gayet 

P. el r alınmasının sebP.ple -bariz nctıc e 
b' . de budur.,, 

r inden ın Bono daha sonra meş-
Mareş~ de k{ışifJcrinden Bnron 

hur Afrıka k' Eritre Valisi .. in ve es ı 
Hrançcttı n ' . ., in bu işte. hiçbir . Gaspar'lnı n 
Sınyor d'kkatini <·elbetrrıe-. in nazarı ı . 
kJmsen . dım ettiklerini ve tıca
den, nasıl :>ar l olmak süsü altında 
ri işleı le me~guardıklarını anlatıyor 
nasıl işler ~!beşistanın her tara-
ve sonunda yağdırdığını ve 

"şvetıer k 
fma ru . . . İtalya hesabına a -
200.000 kışının 
zanıldığım anlatıyor. 1 Q 

3 Yerine . 
'nun cst:rınde 

Mareşal de Bon~ . nın ' imzası
Sinyor Mussolını 

111 taşıyan bir mektupta : . 
. karşı hücum 

• ''Şayet Negüs bı:.c biz bu i ı:;te 
etmek niyetinde degılse, daha 
önayak olmalıyız ... deıuyor. ~e . 

. edılıvor. 
sonra şu şekilde dı>vam .. İlldeşri -

"Benim kanaatime go:e.. . na 
hln sonuna belki de Eylulun son~ . 

• -· Emrınm cloğru taarruza geçeccgız. ta _ 
altında 300,000 kişi, 800 -~ 
t'lı-e, 300 ~r'11tH tnııJrt~ -

MAREŞAL Dô BONO 
mak gerektir.,, 

"Tesrinievvelin onuna.J<,adar ii 
fırı<a ıs ıyorsunuz. Bunun yerin, sı
ze on fırka göndermeyi düşlınüyo -
rum. Bu on fırkanın beşi nıznmi 

ordu fırkalarındnn, beşi de Ka~~ 

ömleklilerin en iyilerinden te!jekkul 
gd k Bu Kara gömlekli fırkalar e ece .. 
yapılan işin, halkın rızası ile yapıl

dııhnı isbat edecek ... 
b • 

Esk ı Hata 
"Beynelmilel ihtilaflnr ~yani ?\i~

letler Cemiyeti ve saireye ışarct edı
yorum) karşısında işleri çahu~la~r. 
dırmak daha muvafık olur. Bız b -
kaç bin adam eksikliği yüziinden ~
dua muharebesini kaybettik. Ben u 
hatayı işlemiyeceğim .,, 

İtalyan askerleri Eritrc hududu -

yor: 

21 Ağustosta Sinyor .Musolini'dt>n 
aldığı garip bir telgraf 
tan bahsediyor. Bu tel
grafın Pariste topla -
nan ve Habeş nizamı 
hal için bir tes\'ıye su -
reti teklif ettiği anla.ı;ı
ııyor. O zaman ltalya 
vuku bulan teklifleri 
reddetmişti Sinyor Mu 
solini tclgrafında diyor 
ki: 

"Konferans bir iş ba
şaramadı. İşi sen ba.şa
racaksm ! ,. 

Ayni sırada Mare'.ıal 
şal de Bono Düçc.-den 

hususi bir mektup al -
1ı; mektupta dcııiHyor 
ki: 

"Eylülün onundan 
sonra "raporu:ıuzu al

dım., ibaresini ihtiva e

den ve imzamı taşıyan 

bir telgrafı aldıktan 24 
saat sonra ilerleme cm-
rini veriniz. M:ıskal'a 
(Habeşlilerin ynğmu -
sonu dolayısile yaptık -
lan bayram). lşg-al olu 
nan toprakalrda yeti -
şiniz.,, 

De Bono ,Mallenin sukutundan 
~ukut nd n nr umi x rargana 
döndüğü zaman şu telgrafı bulduğu-
nu anlatıvor: 

' 'MnkaIİcnin fothılc Şarki Afrika -
daki vazifenizin son bulduğuna ina -
nıyorum.,, 

Mareşal de Bono ilave ediyor: 

d. Ve "Düçeye derhal cevap ver 1~· • 

. ragı· rılmak yüzünden azanıı bazı gen... .. 
duyduğunu söyledim, fakat bu so -

ziim bir büyük yalandı!,. 

Türk .. Yugoslav 
Türk - Yu-Anknra 12 (TAN) - .. 

0 ' · bugu goslav ticaret müzakerelerme 
başlandı • 

Türkiyede ıAydm Hafiz ~ve 
Yeni Bir Devre: Dikkate Deger 
Bakım Rakamla~ 

11 
h•sııoıı 

r Başı ı incide 1 Aydın hattının gayrı sa ı .. 
.. d' b' tma gos-.. . d yer yer son aylarda mul<'ma ı ır ar . Bazı yollarımız uzerın e b . t' Aylık rakamlar şunlardır. 

bekçi kulübeleri vardı. Bunlar a~ termış. ır ~ 154,056 
kımsızlığm başlıbaşma bir heyk~lı Hazıra 272.49'1 
idi. Kulübeler metriıktü. İçinde hıç Temmuz 336.39 
bir zaman bakım kolları barınma- Ağustos 526,211 

k ı pcn Eylul mıştı .Cıvar köylüler, apı~m ' üba~ llkteşrin (yalnız 106.346 
ceresini çıkarıp knldırmagı m altı gün). 
görmü§lerdi . 

i sraf a uğrayan kıymetler 

Y oHar üzerinde gördüğümüz ba
kımsızlığa hayatımızın .. her 

şubesinde de tesadüf etmek .~~m · 
kündü. Bakım sayesinde tabu om • 
rünü muhafaza eden makineler, an · 
cak kırıldığı zaman dikkati celbed.er, 
şurası, burası tamir edilir, öldü;esıye 
çalıştırılırdı. Bu yüzden umumı . ha: 
yatın ekser şubelerinde makınelı 
istihsalden iyi netice alınamamı.s, 
memleket tam mıi.nasiylc makıı:e 
devrine girememiştir. 

Umumi binalarımızı, evlerimizi b~r 
taraftan akmadan, yıkılmadan tamır 
etmek adetimiz değildi. Koruma \'e 
bakım ihtiyacı duymamak yüzünden 
birçok tarihi eserlerimiz çökmüş, ye
ri doldurulmaz kıymetler heba olmuş-

tur. . mi-
Türkiyenin yenı yollarına tam . le 
• •1 bütün netice ve faydalarıY nası:v e, . b' dev

bakım ruhunun girmesi, yenı ır. k 
. 'd ' Bu gu"zel örne renin müjdecısı ır. en MllllPll 

bfr defli JtıtjWbffHlll ~ 

1,395,506 
Hnb<'r aldığımıza göre, bütün deV-

d .. t .1 k hasıla-! t demiryolln rmın or ay ı 
e . . Geçen ti 9 milyon lirayı geçmıştır . 

. 'k' busenenin ayni aylarına nısbetlP. ı ı Ia-
uk milyon fazla hasılat vardır. 1 

ç - . • naklı"ııtın-sılatın çog.u tıcarı eşya " 
dan elde edilmiştir. . ik-

Gorülen fazlalık'. ~1e~le~t"~tekı Bil-
t sadi inkişafa en ıyı olçudUr. 1 

• • d k enrkr-hassa lzmir havalısın e ço 8 . . 

denbcri misline tesadiıf cdilmemış hır 
iktısadi hareket görülmüştür. 

. d • tesirleri hiç şüphesız her saha a sarı . . 
· · verımlı örülecek, bakım devresının 

g i h yatımızda ruhu umumi ve husus a 

gittikçe fazla yer tutacaktır. 

Ali Çetinkayanın m~~lek~te üe~ 
büyük hizmetlerinden bırı, h ç ş .• P 

k. b kıma ait bir teşklıatı he yoktur ı, a 
l k devamlı bir surette ilk defa o ara d 

yUrütmeğe muvaffak olması ır. 

:A~ ~,,,;,, 1'AlMA1' 

7 

İz mirden 
~------------------~----

R ô"p orta jl ar 

Bir incir Mağazasında 
Neler Gördüm 

-

Y aşlı bir kadm, galiba etek, 
etek üsttinc, giymiş, esasen 

şişman, büsbiltiin şişko görılnü
yor. 

Esmer yüzünü Çerçeveliyen be
yaz baş örtUsU Ustünc renkli he

sap işlenmiş. 

Bir eli kalçasında. Ayağındaki 
takunyelcri yerlere çarpa, çarpa 
yüriiyor ve kumanda vermeğe alış
mış kalın bir Bt"sle: 

_ Yine ne duruyorsunuz... Ne 
bakınıyorsunuz .nvaı aval, di~e ba
ğırıyor. Haydi önünüze baknıız, iş 
kalıyor. 

Biz içeri gireli beş saniye olma
dı. Kocaman bir incir vığınmm 
etrafında oturan işçi kadınlar da 
işte bu milddet içinde gözl~rini bı
ze çevirdilC'r ve dikkatlerinı hize 
ba~ladılar. Elbet ki müessesenin. 
onların bıı ataletinden ziyanı pPk 
miithiş olacak ... 

Bevaz Örliilii haıılıır. etlerindeki 
yemişlerin Ustüne eğildi. 

B ıırada çok km·vt'.'tli bir ko
ku var. l3iitUn ÖY\'\riincc in

sanı kuru meyvadan tiksindirecek 
bir koku ... -

İleride bir kazan kaynıyor .. 
Birkaç erkek işçi, kapının tıi ö

nünde bir yere istif edilmiş olan in
cirleri iki kulplu birer kovanın içi
ne dolduruyorlar .. 

Ve bu kovaları alıp kaynıyan 
kazanın içine daldırıyorlar. Bu su
retle incirliklerden geJen ve sergi
de kurutulan incirler yıkanmış o
luyor. 

Biraz daha ileride harman san-
ığl m etr fında otuz ır · kadar 

kadın ı çi oturmuş. Hepslmn b a
şmda hf'yaz örtüler. İnC'ır Sf'Çİp el
lerindeki sepetlcnn içine dolduru
yorlar ..... 

İki üç küçük çocuk ellerinde bi
rer kova ,arada bir kndınlann ya
nından geçiyorlar. J<admlar, elleri
ni bu kovaya sokuyorlar. 

Yanımdaki arkadaşa soruyo-
rum: 

- }{uzum bu ne suyu? 

- Tuzlu su, diyorlar. 1nciri a-
yırmak için çalışan kadınların el

leri yapışkan olur. İncir onu ya
kar ... Onlar bu sularda yıkarl.Lr. 
Yoksa eller parçalanır. 

Ufak bir zenci çocuğu bir ke
narda oturuyor: 

- Bu çocuk burada ne arıyor, 
diye soruyorum . 

_ Annesi çsılışıyor, bıralmcnk 
yeri yok .. Buraya getinniŞ ... 

Minimini siyahi iki eJleriui dizi 
üzerine koymuş uslu uslu duru
yor. Yaklaşıyor ve yanaklarını sı
kıştırıyorum. 

Yine kalın sesli usta başının ku
mandası yüksclıyor: 

_ Yin konuşuyorsunz ha 

B akıyorum. lki gc.nç işci kı~ 
başbaşa vermıslcr, b~nı 

göstererek birıbirlerine bir şey so
ruyorlar ... 

Anlıyorum, benim burayı ziya

retim bu çocuklara epey lekdır 
İ§ittirecek, buna rağmen çalı§an 
kadınların birisinin yanına so!mlu
Yorum, ve soruyorum: 

_ Siz de evli misiniz. Sizin de 
çocuklannız var mı? 

lşçi kadınlarının ~aşını tayin et
mek pek müşkül. Gozlerine baka
cak olursam henüz on beş yaşında, 
alnı ve dudaklarının kenarında 
kırk beş ile ellinin i1Jeri var. Vücu
du yirmi beş gösteriyor. 

- Var ya, diyor, emzikle bir 
çocuJ';rum var ... 

- Kocan nerede? O da çalışı -
Yor mu?. 

- Askere gitti o. 
- Çocuğunu ne yapıyorsun~ 
- Küçük kızkardeşime bırakı-

yorum . 

- J{ızkardeşin kaç yaşında, onA 
iyi baka bilir mi?. • 

- & br elbette. 1m ılillM !!t'lmt· 

Yt ZAN: 

Suat Derviş 

ni bitirdi .... 
_ Annen yok mıı? 
- Yok. Ne anam, ne de babam .. 

Babam yaşlıydı, öldü .. Annem tü
tünde çalışıyordu. Bir tnraftan 
kahır, bir taraftan tütün, ciğerleri 
ağzından geldi. Evlere şenlik onu 
da gömdük .... 

- Emzikteki çocuğun kaç ay. 
lık? 

-Altı aylık oldu, çarşamba gU
nU .... 

- Bütün gün sen çalışıyorsun, 
0 evde ne yiyor? 

_ Yiız paralık süt alıyor, kay. 
natıp şişenin içinde bırakıyol'um . 
Öyle geliyorum . 

Yine gür ses ylikseliyor: 
- Bayan, onlann aklı ermez ... 

Eğer birşey sormak istiyorsanız, 
size ben malumat vereyim. 

_ Tesekkür ederim eksik olma. 
deyip kadın işçinin yanmdnn ayrı
lıyorum. Ve ustabaşıya yaklaşıy\l
rum: 

- Siz uzun zamandanberi mi 
çalışıyorsunuz? Kaç para kazanır
sınız? 

- Ben çocukluğumdanberi ç~
Iışınm. Günde dcirt lira kazandı
ğım olur. 

- Ya işçiler .. 
- Onlar başnrdıklan iş başına 

para alırlar. Sepeti 1\Jrk paraya 
doldururlar. 

B uranın en kuytu bir yerinde 
ıki YRRlı kadın çöm<-lmış o

turmu hır .. OnlRr da incir sepet -
lcrirıden kotillcr'lni ayıklıyorınr. 
Yani bir kontrol yapıyorlar. tçle -
rinden bir tanesi belki doksan ya-
şını geçmiş ... Çömelmiş oturuyor 
ve iri. uzun bir çubuk içiyor. 

Selam veriyorum: 
- Kolay gelsin .niyol'llm. Mn -

şallah pek çabuk çalışıyorsunuz? 
Gülüyor : 

_ yaşıma göre 1yi çalışırım di-
•• .. 1 yor. Elbette çalı ırım , omrum e-

nim incir mağazalarında gC'çti. .R~r 
zamanlar kenara çekilmhıtık ıstı-

rahate amma .. F<:'lek müsaade et
medi .. Oğlum senelerce burada "a
lıırrrch. Sizlere ömür vefat etti. Al
lah buranın patronundan razı ol
sun. bana yardım etti. beni aldı 

da, şimdi ben çalı ıyorum .. 

Şivesinden Ermeni olduğu pek 
belli olnn bu doksanlık işçi kadını
na: 

_ Pek talihli kadınnıı sın . nine
ciğim, diyorum. sana hüyUk l\ıtuf
ta bulunmuşlnr. Yoksa doksanına 
gelen bir işçiyi hangi mağaza ka
bul eder .. 

Sevimli yüzünde parşümenleş -
miş derilerini tirtir titreten ve diş. 
siz ağzını tnmamiyle açan bir kah
kaha ile güliiyor : 

- Anam bana daima öyle söy
lerdi.. Oünyanın cın talihli kızı 
sensin, minareden yu\'arlan. an 
dört ayak üstüne dUscrsin d rdi .. 

Doksan yaşına, ve doksan aşın
da karanlık bir köşede oturup ak
şama kadar çalısmasma rağmen 

lzmirae rncir 

B . . . v elan çıkan ı r ıncır magazaıın 

işçi kadının sepeti aranıyor 
talihinden bu kadar memnun olan 
nikbin işçi kadınının cesaretiı•e 
ve metanetine ve kimbilir belki de 
hayatın istihza cdebılecek kadar 
kudretine hayran oluyorum .. 

- Allaha ısmarladık nineciğim, 
diyorum . 

- Güle, güle kızım • 

M ağaznnın üst katında bir ta
rafta kadınlar oturmuşlar, 

kuru meyvaları büyük sandıklara 
istif ediyorlar, ince kağıtlara satı
yorlar .. Başka salonda genç erkek 
çocukları incirleri ipe diziytı• :ar. 
Bir başka tarafta kuvvetli genç 
erkekler meyvaları parmnklnrıyle 
eziyorlar. Bir kısmı bunları ufak 
tahta kutulara nolduruyor. Ezil
miş olması matlüp olmıyan, nısbc-
ten kalite i fı na incirlerin amba-
laJ; da yaşlı ve sakat olan işçiler 
tarafından yapılıyor . 

Genç bir adama yaklaştım: 
- Bu işi yaparken parmakları

nız acımıyor mu? .. diye soruyo
rum. 

Bir an işini terkediyor. Ellerini 
bana doğru uzatıyor. 

Derileri çatlamış ve kemikleri 
eğrilerek parmakları çarpık çur
puk olmuş bulunan ellerini göste
rerek: 

- lşte dıyor. Bakınız, bu eller; 
parmakla incir ezmekten bu h:ıle 
~irdi. • 

M üessesenin paydos saati.. 
Kapının önündeyim. İşçiler 

çıkıyorlar . 

Ve tek açılmış kapının önündt'.'ki 
iskemlesinden doğrulan iyi yüzlü 
ve yaşlı bir kapıcı kapıdan teke .. , 
teker çıkan işçilerin üstünü başını 
arıyor. Müesseseden kuru meyva 
çalmasınlar diye ... 

Ben bu hale bakarken yııııımda
ki arkadaş: 

- Bu bana pek beyhude bir 
zahmet gibi geliyor, eliyorum. Bu
rada çalı an ınsan ne kadar da aç 
kalsa k'l vnar sudan çıkıp buharı 
tüten meyvaların kokusundan öy. 
le tiksinir ,öyle nefret eder ki, her. 
şeyi çalabilir, fakat bunu çalmaz. 
Bu meyvalar güzel ambalajları 
içinden çıkarılarak .gümüş nıeyva
lıklar içine konulup ondan sonra 
zevkle yenilir. Ve buradaki i şçiler 

inciri muhakkak kabuslarında 
yerler. 

Ve ben ona hak veriyorum. 

işliyen kızlar 
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Piyango keşidesi dUn · tamamlandı akım Prensibi Mem 
Tayyare piyangosunun keşidesi 

dün bitirilmiştir. Dün kazanan numa
raları evvelki gilnkUlerle bir arada 
aşağıda bulacaksınız. 

İki yüz bin liralık büyük ikramiye 
14741 numaralı bilete çıkmıştır. 20 
bin liralık ikramiyeyi kazananlardan 
Istnnbulda bulunanlar şunlardır: 

200.000 liralık büyük 
ikramiye 147 41 e çıktı 

larak taksi medilmiştir: 
7084 27218 29872 5719 14790 

28279 18440 15405 10710 210 
7837 27613 2633 22616 11780 

23832 11275 1367 1137 12806 
951 3153 26811 21508 947 
263 5020 21861 26272 17772 

20993 18574 26562 26912 14363 
14382 21981 15653 21760 3705 
29330 29646 11977 5043 25637 
20076 26084 18606 17167 9830 

Zindankapıda 6 numarada peynirci 
çırağı Marko, Beyoğlunda, A~adolu 
sokağında kahveci İranlı lsmaıl. Be -
yazıtta Bakırcılarda oturan Yerli • 
mallar pazan veznedan Necdet, Be
şiktnşta da Şcnlikdedede oturan Ta
lat isminde lise mezunu bir gene;. 
Bunlardan Talat; dün Eminönilnd~ 

Nimet ~şesinden parasın1 alır almaz. 
evine dahi uğramadn doğruca Bü
yükadaya gitmiştir. Talatın pııra al
mak üzere gcldiiYini haber alan E
minöntinde bir çok k\.ınseler Nirr.et 
gişe!linin önünU doldurmuşlardı. 

Kazanan Numaraların iki Günlük 
Tam Listesini Neşrediyoruz 7304 13539 25544 26052 1~009 

8794 28164 23547 3111" 99q9 
104·15 29929 23160 24723 28750 27387 
25897 10·187 11972 11417 3323 1116 

6865 11081 8237 27416 7539 5944 

9530 
9846 

10195 
10595 
11019 
1170! 
12331 
12835 
13074 
13195 
11010 
14353 
14:189 
15450 
16123 
16473 
16 81 
17327 
17831 
18139 
18822 
19513 
20101 

9589 
9902 

10265 
10649 
11010 
11868 
12H2 
12949 
13116 
13661 
14021 
14378 
14544 
15453 
16136 
16527 
168!)1 
17331 
17870 
18566 
18818 
19542 
20138 
20737 

9636 
10041 
10318 
10684 
11443 
11921 
1.2458 
13019 
13210 
13873 

9641 97~5 12633 
10122 10151 12346 
10406 10568 2991 
10707 1078S 29190 
11577 1158~ 21029 
12000 12332 827 4 
12698 12113 8105 
13026 13072 24 785 
13421 13422 15172 
13956 13994 25236 
14252 1i333 18921 
14401 14413 20527 
14858 148i9 9787 
15708 16~ 18 15411 
16419 16120 5896 
165 8 16646 13363 
16976 17149 15190 
17513 17570 23931 
17903 179SS 8372 
18786 ] 8'l91 17866 
19050 19183 20284 
20302 20312 16575 
20661 20681 5233 
20856 20873 10193 
21502 21543 4491 

3039 21045 23030 
25566 8750 10787 
10914 814 29580 

18790 9868 25869 
23333 8299 25881 

12795 988 22128 29126 28261 23290 
15985 8831 11935 20888 17644 25791 

0108 28339 8651 24714 4743 21471 
17524 16435 17867 3415 26124 25031 

201 s 21157 11205 16772 23903 146-16 
26fl88 Biletlerine hiç ikramiye isabet et-
20148 miyenler, onda bir hesabiyle birer 

8:?09 buçuk lira ikramiye alacaklardır. 
Talat, beşer yUz ve biner liralık 

banknotları çantasına verleştirmiş va 
hemen bir otomobile atlıvarak vapu
ra vetişmek Uzere BUyilkada vapur 
iskelesine koşmuştur · 

200 bin lirn kazanan No. 
14741 

30 bin lira kazanan No. 
9641 

20 bin lira kazanan No. 
1156 

15 bin lira kar.anan No. 
21044 

12 bin lira kar.anan -No. 
21039 

10 bin lira kar.anan No. 
4173 

2 bin lira kazanan No. lar 
8032 
24293 
24754 

1500 lira kar.anan No. lar 
529 5471 6585 11630 12381 

13767 16065 18203 19445 23409 
1000 lira kar.anan N o. lar 

1270 13.16 2638 2856 4905 
4996 5592 10981 11260 11266 

12296 13357 14898 14910 17592 
24290 24776 27043 29459 29645 

500 lira k ar.anan No. lar 

20729 
21275 
21551 
21983 
22902 
23201 
23532 
21050 
24617 
25331 
25941 
26493 
269 2 

21285 
21745 
22132 
22949 
23252 
23694 
24303 
24833 
25485 
25994 
26565 
27127 

27451 27513 
28106 2 198 
28574 2SGlO 
29066 29225 
29589 29815 

14097 
14398 
14806 
15692 
16395 
16577 
16974 
17481 
17885 
18658 
19015 
20127 
20554 
20778 
21297 
21820 
22437 
22954 
23291 
23781 
24392 
2!1848 
25531 
26019 
26591 
27159 
27706 
28403 
28741 

·29257 
29ö60 

21896 21901 
22750 22 27 
23135 23182 
233i0 23492 
23977 24007 
24475 21492 
25079 253~5 

25574 25899 
26257 26354 
26839 26R98 
27355 27388 
27862 28093 

3652 
5398 

20 45 
5962 

18665 
231 

13170 
22552 
21691 
22028 

7861 14288 28862 
11152 19512 3386 
25617 27346 20432 
17871 15609 16180 
13091 733 14942 
19634 13396 19598 
25611 17307 4550 
13399 8298 3602 

7193 11990 11898 
1953 12335 3382 
4 43 5509 28693 

28151 27243 11517 
11884 15663 6038 
10737 11744 14735 
25766 14517 24624 

6376 22881 6362 
5845 984 16356 

17321 17412 15120 
22i38 4625 15800 
5997 12275 18498 

1100 17343 3715 
637 16344 21489 

28716 11777 1601 
27542 10346 22318 
20600 19097 14297 
16109 14868 15421 

4775 13987 369 
20420 11420 27984 

9523 19145 12749 
7271 20092 5737 

50 bin liralık mükalat 

19425 
8138 
7224 

11897 
7070 

14438 
15882 
17338 

693 
8201 

26869 
12~85 

19616 
146S3 
13272 
5113 

23826 
9498 

10888 
25461 
25220 
12759 
4H4 

20713 

28487 28561 Büyiik mükafat olan 50 bin lira şu 
28947 20010 numaralar arasında beşer yüz lira o-
29392 29408 

210 263 947 951 988 50 lira kazanan No. lar Türk Altınının 
l<ıymeti Bin Ill6 1137 1347 2633 3111 628 837 879 960 1022 

3153 3323 3415 3705 1143 30 564 600 657 763 
5020 5043 5719 59~4 7084 801 913 2083 158 271 
7304 7539 7837 8237 8651 312 361 421 513 714 Kuruşu geçti 
8794 8831 9830 9989 10487 846 883 910 3060 319 {Başı 1 incide] 

10710 11081 11205 11275 11417 409 451 471 493 779 kalmış, münferit tereddütleri, ka-
11780 11935 11972 11977 1- 41 4 ~ ?806 S 00 • 63 329 314 rarsızlıkları ergeç izale edeceği :ıden 
13539 14363 14382 14646 14 790 50055 315 678 797 5002 eminim.,. 
15405 15653 16435 16772 17167 28 99 112 520 1342 Mark düt ecek mi? 
17644 17772 17817 18140 18574 772 810 864 7302 523 Dün yazdık. Londra kaynakların· 
18606 19009 20076 10888 20993 594 634 736 921 S'l55 dan alınıp Paristen verilen bır tel· 
21157 21471 21508 21681 21760 57 128 261 316 463 grafta, Almanyanın bir haftaya ka-
21864 21128 22616 23160 23290 522 519 719 761 912 dar markı kıymetten düşüreceği bil-
23547 23832 23903 24714 24723 979 959 9254 257 308 diriliyordu. Türk ticaretinin Alman-
250 1 25544 25637 25791 26052 343 417 425 9432 ası ya ile olan geniş münasebatı karşı-
260 4 26124 26272 26562 2G8ll 10179 325 357 431 508 sında bu haberi ehemmiyetle kat"şıla-
26912 27218 27387 27416 27613 528 454 611 896 958 mamız lazım geliyordu. Piyasadan 
28164 28279 28339 28750 29126 11373 531 773 805 848 tahkik ettik, bu haber piyasada hay-
29330 29642 29872 29925 886 12135 150 161 270 retle karşılanmamıştır. Ancak dün 

200 lira kar.anan No. lar 317 364 866 780 980 Londra borsası mark fiatını normal 
48l 569 892 1016 1633 13013 178 234 382 555 kıymeti üzerinden. yani 1,97.80 ola • 

l697 l846 1981 2002 2032 555 801 886 14110 129 rak bildirm!ş ve mark Londra borsa · 
169 24-1 448 732 889 sında diin 1,96.70 de kapanmı~tır . 

2123 2400 2508 2589 2652 Bununla beraber ihracat tacirle • 
936 15073 279 481 727 

3048 3595 4072 4426 5527 ri markın düşürüleceği haberini e • 
5670 6031 6086 6420 G 20 788 897 918 919 977 hemmiyetle karşılamış bulunuyor • 
8030 8649 8960 9543 9854 lü026 640 743 17163 222 lar. Çünkü Türkiyenin Almanyaya 
9949 10397 10432 10587 10714 434 492 502 646 733 olan senelik ihracatı, umum ihra-

11665 12365 12651 13095 13416 753 839 865 697 18494 catmın yüzde kırkıdır. Bu sebeple 
548 564 605 6?-S 6~9 dün ihracat tacirleri Türkofise b::ı.ş-13670 13727 13823 14313 15610 v 

15690 
16911 
18169 
19302 
19983 
21902 
24083 
25438 
26323 
28608 
29910 

16541 
17106 
18371 
19275 
20481 
22123 
21204 
25599 
26482 
28715 

16561 16766 16767 
17664 17862 17973 
18425 1851G 18731 
19136 19490 19686 
21603 21625 21690 
22328 22557 23056 
2·1216 2-1310 25113 
25632 25815 26205 
26805 27040 27993 
28906 28970 29829 

663 808 19259 321 344 vurmuşlar, mark sukut ettiği tak-
715 771 933 964 983 dirde alınacak tedbirlerin neler ola-

20001 243 244 323 5.12 bileceğini eimdiden öğrenmek iste . 
612 668 705 797 2ıın mişlerdir. Çünkü mark düşünce ih-
277 322 340 344 632 racat tacirleri zarar edecek demektir. 
829 859 869 982 2~058 Bununla beraber ihracat tacirleri Al-
162 243 313 334 755 manyaya son ayların satışlarını ta-
945 23043 99 130 186 mamen Türk parasiyle yapmışlardır. 
523 621 644 24038 269 Fakat yumurta tacirleri Almanyaya 
304 352 364 497 585 mark üzerinden satış yaptıkları için 
605 637 960 25120 230 mark düşünce zarar edeceklerdir. 

70 lira kar.anan No. ldr 256 298 413 421 737 Mark ve Bulgarlar 
26115 193 210 340 393 Bulgarlar, markın düşürülmesi ih-

197 
896 

1281 
2190 
2519 
3057 
3785 
4346 
5220 
5686 
6426 
7045 
7497 
7859 
8189 
S.142 
9282 

553 
1028 
1936 
2197 
2723 
3273 
3839 
4409 
5226 
5890 
6908 
7119 
7609 
7920 
8195 
8762 
9301 

616 779 
1047 1203 
2095 2121 
2198 2321 
2920 3016 
3690 3729 
3933 4327 
4721 5123 
5248 5376 
5911 5958 
6927 6994 
7464 7478 
7705 7764 
7942 8020 
8286 8317 
8854 8998 
9311 9398 

797 426 440 457 6i9 994 timaline ka1"91 şu tedbiri almışlardır. 
12f,0 27020 231 385 409 374 Almanyaya sevkedilen mallar Bul -
2165 727 747 28080 171 ısı gar hududundan çıkınca derhal o gün 
2459 256 264 359 537 577 mark kıymeti üzerinden hesabı leva 
3054 727 956 574 29090 298 ile kleringe geçirilmektedir. Ihracat-
3748 453 716 814 876 952 çılanmız da hükumete milracaatla 
4338 L N l bizde de ayni eurette muamele yapıl-5111 40 lira Razanan o. ar 
5411 3322 28481 15390 14098 14946 masını istemişlerdir. 
5976 9824 1026 4607 11651 27177 Yeni bir formül 
7011 14794 3117 29057 23281 10078 Ankara, 12 (TAN) - Ithali.tçılar-
7481 14809 16861 11862 25785 13583 la ihracatçılar arasındaki anlaşama-
7813 26536 28212 21484 10891 2~241 mazhklan hal için teşekkül eden ko-
8161 16067 2143 27710 13676 8005 misyon bir formuı bulmuştur. Bu 
8332 8882 24099 25682 9971 1319 formül, İktısat Vekaletince kabul e-
9243 24537 6388 11503 1449 11546 dildiği takdirde iki güne kadar alaka-
9428 2720 10625 23037 15575 16388 darlara bildirilecektir. 

Mükafatlar 
Büyük ikramiye isabet eden 14741 

numaranın 20 aşağısı ve 20 yukarısı 
500 lira, yani 10 da bir hesabiyle 50 
lira mükafat kazanmışlardır. 

30.000 lira kazanan 9461 numara
nın 20 aşağısı, 20 yukarısı 150 lira, 
yani onda bir hesabiyle 15 lira ka
zanmı~lardır. 

12 bin lira kazanan 21039 numara-
nın da 20 aşağısı ve 20 yukarısı onda 
bir hesabiyle 15 lira mükafat kazan
mışlardır. 

Almanya Fransa
yı Protesto Etti 

[B~ı 1 incide] 
!arını koymuştur. Gazete eliyor ki: 

"Torezin nutku, baştan nihayete 
kadar, Alman devletine kar§ı bir ha
karet teşkil etmektedir. Bu nutuk 
Fransız hükümeti için o kadar utanı
lacak bir harekettir ki, biz, onu tav
sif için kelime bulamamaktayız. Bü
tün dünya devlet adamlarının Iı..,ran

sa ile Almanya arasında bir yakınlaş 
.-.. ln etm.ye ; ' f 7 lan tabı •• -

rad , Fransa hUkumeti, bütün çalış
maları akamete uğratmak hakkını 

komünistlere vermektedir. Eğer Le
on Blum ve bakanları komünist ar
kadaşlarını en basit terbiye kaidele • 
rini riayete mecbur etmekten acız 
iseler, eğer Lcon Blum, komünist nu 
tuklan sansürden geçirmek cesareti· 
ni gösteremiyorsa, hiç olmazsa To· 
rezin Almanyaya karşı ilk hücumla
rından sonra böyle bir nutkun deva
mına mani olabilirdi. Bu yapılmadı. 
Ve Torez, kat'iyyen durdurulmaksı

zın. iftiralarına, tahkirlerine devam 
edf'lbilmiRtir. 

Blum Strazburg hadiseleri hakkın
daki noktai nazarını bildirmek mec
buriyetindedir . ., 

BIR MUKABELE DAHA 
Berlincr Zeitung Ammittag diyor 

ki: 
"Asıl mesele Moskovanın emıi al

tında çalışan komünist tahrikçileri 
Fransız milletinin ve beyndmilE>l 
,.,restijini ihlal ettikleri takdirde 
Fransız hükumetinin pasif ve hare
ketsiz kalabileceğinin an1aŞılma.<1ıdır. 

Fransanın bu hususta ne gibi bir 
vaziyet takınRcağını öğrenmek, Al· 
manyanın oldushı kadar hlitün dün
vanın menfaati iktizasındandır .. , 

Almanya lngiltereve de 
Bir No•a Verdi 

Nevyork, 12 CRadyo) - United 
Press' in Londra muhabiri bildiriyor: 
Atınanya hUkümeti bugün Lon1ra 
elçisine, Ingiltere hükumeti ile teaıas 
ederek İngiltere ile Rusya arasında 
yapılan müzakereler neticesinde t'!ir 
deniz anlaşması yapıldığı takdirde 
Alına.nyanın donanmasını büyütmeye 
mecbur olacağını bildirmesi için talı· 
mat vermiştir. 

Bu hakaret Almanyanın yen] bir ha 
rekl?tİ tarzında tefsir ediliyor ve Al
manyanın yeni bir taaruza geı:;mek 
üzere olduğu söyleniyor. 

Almanya, lngilb: - Rus deniz an
taşınasınm Baltık denizi muvazene· 
!ini bozacağı fikrini ileri sürmekte • 
dir. 
Diğer taraftan Her Bitlerin mua

vini olan Rudolf Hes beyanatta bu
lunarak Almanyaya müstemlekeleri 
\ade olunmadığı takdirde Avrupa ve 
dünya piyasalarında Damping '.'<,J>

mıya mecbur olacağını alatmıştır. 

lekette Yerleşiyor 
[Başı 1 incide] 

yı baraja bağhyan yolun açılına res
mini yapacağız. 
İzmir civarında bulunduğum sırada 

Menemen ovasını sulamanın ehemmi
yeti gözüme çarptı. Burada en gü· 
zel pamuk yetişiyor. Sulama sayesin· 
de bu sahada çok iyi neticeler elde e
dilebilir. 

Ankara barajının inşasından sonıa 
Vekalete intikal eden makineler. mal
zeme. alat ve edevat var. lzmir vi
layetine şu teklifte bulundum: Veka
letin kendilerine bu malzeme ilt: be
raber mütehassıs vermek ımretiyle 

yardımda bulunması, geriye kalan 
masrafın vilayet membalarından te
mini... 

Cellat gölü için bu havalide top -
lanmış mühendislerimiz var. Ken -
dilerine Menemen ovası hakkında bir 
keşif yaptırıyoruz. Bu iptidai keşif 
ortaya çıktıktan sonra ilerisıni dil -
şüneceğiz. 

Rusya ile olan hududumu\ üzerin
de geçen Aras nehri var. Bu ne
hir Uzerinde vaktile Ruslar (Ser
dnriibat) barajını vücuda g~tırmiş
lerdir. Barajın Rus tarafındakı su 
tesisatı ikmal edilmiş, bizim taraf
taki tesisat yapılmamıştır. Ru iş il· 
zerinde çalışan Rus inşaat heyetinin 
bizim tesisatı da yapmasını gnrüştük 
Ruslar bunu kabul etmişlerdir Mas
rafı biz vereceğiz. Masraf hakkında
ki planlar ve hesaplar yapılınca Eğir 
dir ovasını sulamak teşebbüsüne gi
receğiz. 

Yol programımız 
Memleketin şose ve köprülerinm 

bir program dairesinde tamamiyıe 

yapılabilmesi için bir kanun layihası 
hazırladık, bu layiha Devlet Şflrasın
da tetkik edildi. Şimdi Vekiller He
yetindedir. 

Layiha, yol vergisinin tanzim ve 
ıslahı esası üzerine hazırlanmı'.5tır. 

Her mükellef asgari olarak dört lira 
yol vergisi verecektir. Mali kudreti 
müsait olanlar için vergi, derece de
rec n Ar. m o k on iki 1lra
ya kadar yükselebilecektir. 

beş, altı§ar ameleden mürekkep b&• 
kım grupları vücuda getiriyoruz. BUO 

lara yolun bakım cihetiyle güçlüğilD6 

göre muayyen bir mesafenin bakUO 
mesuliyetini veriyoruz. Kendileri i• 
çin yol kulübeleri hazırlanmıştır. ~ 
terinde kazma, kürek mütemadıyell 
yol üzerinde uğraşıyorlar, icap edeD 
yerlere kum döküyorlar ve yolun bO" 
zulmasma ait en küçük bir istidattaJI 
evvel önüne geçiyorlar. BU 
amele kollanna kış için gocu1t tevsi 
ediyoruz. Kışın da iş başında kala• 
caklar ve karlı yollan açacaklardır. 
Bakım sayesinde önümüzdeki sene

lerde memlekette iyi yollar bulunma
sı temin edilmiş oluyor ve yolları va• 
kit vakit yeni baştan yanmak zanıı-e• 
ti ortadan kalkıyor. Bövlece bal\ırıt 
ic;in sarfedilcn az bir para ile yarJ11 
ic;in büyük verim alınmış oluyor. 

Müteahhitlere •İci/ usulü 
Dün şartnameleri hakkile tatbik et-

miyen. para kazanmak için kaliteden 

fedakarlık yolunu arayan bir takını 

müteahhitler görülmüştür. Kimsenin 

para kazanmasına bir diyeceğimiz 

yoktur. Fakat para kazanmak için 

şartnameden, kaliteden ve teahhlitten 
en küçük bir fedakarlığa müsamaha 

edemeyiz. 
Ortada hepimiz için bir borç var: 

Bu vatanı bir an evvel imar etmek .• • 

Bilhassa müteahhitlerin ve mühendis

lerin bu borcu tanımalarını va kali· 

te cihetinden vazifelerini tam bir su• 
rette yapmalarını bekleriz. Boyle ha

reket eden miihendis ve mütM.hhitl 
re ehliyetname veriyoruz ve yeni in 
cıaat işlerine kendilerini kabul edivo 
ruz. Kalite seviyesini tutrnıvanla. 
c:;icil alamıyorlar. 

Yeni iş:Pr 
Yeni hazırladığımız işler arsıııımd 

Ankaradaki radyo istasyonu va .. dır. 

Bunun tesis planları yapılmıştır. 

700.000 liralık kadar bir · tir. ~ 

da münakasaya çıkanlacaktır. U· 
zun dalgalarla takriben bin kolimet· 

relik bir saha dahilinde neşriyat ya· 

pılacaktır. Kısa dalgalarla en uza 

mesafelere kadar sada verilecektir. 

Izmirde elektrik şirketinin rıhtı Yol vergisinin vilayetler vaeıtasiy-
boyunda tramvay hattı yapm:ısı esa le tahsili iyi netice vermemi$tir Ge 

Vergide esas, para olarak öde'lt.ne
sidir. Fakat buna iktidarı olmıyan 
vatandaşlar için para borcunu bede
nen çalışma suretiyle ödemek üzere 
kolaylıklar düşUniilmUştilr. 

mukavele de vardır. Elektrik şirke rek nakti ve gerek bedeni verginin 
ağır şartlar göstermiştir. Bu şart· yarısı bakayada kalıyor. Malıye va-

sıtasiyle cibayet edilirse on iki mil-

yon liralık varidat temin edilebilir 

Yol programımız için iki şık düşü-

nülebilir: Birisi, bu suretle toplana-

cak yol vergisi varidatının ya .. ısını 

vilayetlere ait yol işlerine tahsis et-
mek, diğer yarısını programımızın 

tahakkuku için kullanmaktır. tkinci 
şık ta bütçeden yol inşaatı iGin doğ
rudan doğruya beş, altı milyonluk 
tahsisat ayırmaktır. 

Ne suretle olursa olsun, bu mühim 
ihtiyaç için her halde karşılık temin 
edilecek ve memleketin iktısadi ve 
askeri bakımdan mühim vilayetler 
arası yollan ve köprüleri, program 
dairesinde vücuda getirilecektir. 

Y eni yol ıartname•i • 
Yeni yol şartnamemizde blokaj su

retile yollara temel kurmak esası ka
bul edilmiı;;tir. Bu şartnameyi her ta
rafa tebliğ ettik. Fakat blokaj esa
sı üzerine yol yapmak gUçtUr. Vila
vetlerde mükellef amele kullırnarak 
bu tarzda yol yapılabilmesi ümit edi
lemez. Bunun için memlekette esaslı 
ve sağlam yol yapmak icin, tahsisatın 
Vekaletçe kullanılmasından ve inşaa
tın, şartnameler sıkı surette tatbik e
dilmek suretiyle vekalet teşkilatiyle 
vapılmasından başka çare görmüyo· 
n.ım. 

Bu esasta vücuda getirllmi~ olan i
ki, Uç yol noktai nazarımızı tanıami
le takviye etmiştir. 

Bakım te,kilatı 
En milhim bir esas, yapılan yolla

n, mütemadi tamire tabi tutmak ve 
bakımını temin etmektir. Yapıları 
her yeni yol için bu zaruret taırıamiy· 

le göz önünde bulundurulmaktadır 
Bu defaki seyahatimde Çanakkale · 
den Bahkesire kadar yol üzerinde bu 
nun tamamiyle tatbik edilmekte oldu
ğunu gördüm. 
Maaşlı bir çavuşun idaresi altında 

tarda israr ederse lzmir tramvayını, 
Demiryollar inşaat heyeti vasıtasiyle 
vücuda getireceğiz.,, 

Ali Çetinkaya, mülakat halinde 

neşredilmek üzere bu ifadelerde bu 
lunduktan başka bizi diğer muhteli 
Nafia işlerimiz hakkında tenvir etti 

Nafia Vekili, Vekaletine ait her i 
sahipti. Her bir işten canlı bir ali. 

ka ,taze bir şevk ve sevgi ile bahsedi 

yordu. Hangi meseleden bahseJils 

eli altında bir muhtıra, bir not, bi 
dosya vardı. 

Nafia Vekilinin yanından, Nafia 

ait her iş hakkında tamamile tenev

vür ederek teşekkürlerle ayrıldık. 

Ordumuz İzmirde 
Büyük Manevra
larına Başladı 

[Başı 1 incide] 
de ayuka çıkaran Mehmetçikler ma· 
nevralara başlarken her zamanki gi• 
zi canlı ve neşeli idiler. 

Bu büyük manevralarda yüksek ku 
mandanlar ve askeri şefler de hazır 

bulunuyorlar, Orgeneral Izzettin Ça
lışların yüksek sevk ve idaresi altın
dn başlıyan çelik ordunun bllyük ma 
nevralannda şefakla beraber belire 
askeri vaziyet şudur: Manevra saha. 
hmnda mavi taraf taarruz hareketi
ne girişrri'!ştir. ileri kıtaları kırmızı 
dan mukavemet görmektedir. Kırmı 
zı tarafın gerilerinden gelen taze ku 
vetleri muharebe meydanına }'aklaş-
maktadır. Büyilk manevralarda ilk 
gUn alınacak netice şimdilik kestiri· 
lemez. Harekat inkişaf ettikçe vazi· 
vet belli olacaktır. 

Orgeneral Izzetin Çalışların yllk 
sek idaresindeki bu büyilk manevra 
lnrı gazetem namına takip ediyorum 



t
en 
mı 

in 

İZ 

in 

en 
ha 

r: 
... 

's

li· 
u• 
a· 
e
n· 
o· 
ar 

e 

.. 
a· 
m. 

~ 13 -10-936 ====-==-==== TA "' ~========...:=-==~== 9 = 
1 .. • - .. 1 

. t. :· ...... .;· ... 
, ı • 

Vi ETE KOLLU! DAiMA· TEK LL 
· Son Altıncı keş'.dede bir günde 4 BÜYÜK iKRAMiYE vermekle 

• 

yi r r ın a Yine Tam 
Sayın Müşterimiz Zindan Kapı
da 6 numarada peynirci dükka-

nında çırak Bay Marka 
14741 Numaralı biletle 

200,000 LiRA 
K A·Z A D 1 

. Adres ve hüviyetinin mahrem tutul
masını arzu eden sayın müşterimiz bir 
harp malUlü 9461 numaralı biletle 

• 
ıra 

' 

r 

200 .000. Hr:ı kazanan Marko paraları çantaya 
yerleştırdıkten sonra Uğur Gişesi önünde 

Sayın müşterimiz Boğaziçinde Yeniköyde fınncı 
bay Toros 21,044 numarah bile!le 

1 , O O O Lira k z dı 
Sayın müşterimiz Kızıltoprakta Kördere sokak 43 numarada 

Bayan Mukbile 2 ,03 numaralı biletle 

2, O Bin Liı:a Kaz n 

ADRESE ÇO~-.-~-~~~~A:. 
• o o o o o r~ r..ur •..ıtnıllldlU ı zy_z.t 

- Eminönü, kösede, Tek Kollu Cemal Gisesi Sahibi 

<CE ~ GCVEN 
Telefon: 24093, Hiçbir Yerde Şubemiz Yoktur, 

,, ";. .... ,. 
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No. 71 Talebe Yurdunde Dünkü T oolanh iyi doğru ve eaaab olan 

M~~I ~NTUV ,ôN ETi .. 
~omo..nı 

l'C1ZG•: Stepha,. ZW EIG Çewren. Rezzan A. E. Y ALlı1A/ıl 

On Altıncı Lüi Yaşlı Göz~erle 
Avusturyaya ilanı Harp Etm=şdi 

- Otu ilıinci bap - du. Kendi kuvvetini artırmaktan baş 
Dtlnya kurulaııdanberi her devle- ka bir şey düşünmiyordu. 

tin tatbik ettili bir usul vardır: Da- Fransada müfrit ihtilalci taraf, ya
hili harplerin fazla ilerlediği ve orta- ni Jirondenler galip geldi. 20 Nisan 
lığı sardığı ziman bunların önüne günü On Altıncı Lüi, bunların arzu
geçmek içın hariçten başka bu· dev- suna mukavemet edemedi, gözlerin 
ıetıe harbetmek... de yaşlar dolu olarak Avusturya kıa-

Fr&nsa.da bir dahili harbin önüne lına harp ilan etti. 
geçmek için ihtilalciler Avusturya Kraliçenin bu muharebe hakkında 
ile harbetmek istiyorlardı. neler' duyduğunu kimse bilmiyor.kalbi 

• 

Maarif Cemiyetine merbut Kadır
gaadki Talebe Yurdunda dün büyilk
lere bir çay ziyafeti verilmiştır Bu 
münasebetle Yurt gezilmiş, ihtiyaçlar 
tesbit edilmiştir. Yurtta halen 190 

On Altıncı Lui meclisin hakitniye - hangi taraftaydı? Eski vatanında mı, 
tini kabul etmekle kuvvetini tahdit yoksa yenisinde mi? Fransa ordıısu
etmif, fakat kısmen olsun mu haf aza nun mu, yoksa Avusturya ordusunun 
etıni§ti. Bunu yapmalrıla bazı ·htilil mu galibiyeti için dua ediyordu .. 
re
1
ialerine ihtilill? ~;!i~mek Uzere Kral taraftarı müverrihler bu su- ~__.._.... 

o duğu kanaatinı ve.---ıı~ı • . allere işlerine gelen cevabı vermişler. A 
Fakat buna ancak Lafayet gıbı b. k h tırat ve mektupkn tah- B Q R S 

tnahdut fikirliler inanmıştı. Jironden v~f ıtrç~ 1 ad·ır Buna ragmw Pn gnvet 
. . .. . ihtililcil rı e mış er . • . 

ler gıbı mufnt er kanmamıs- ·h k t'i olarak anlaşılır ki Ma-
1._ ... _ B 1 Krallığı k .. k.. d bi sarı ve a 
~. un ar 0 un en . - ri Antuanet bütün kalbile Fran,;,'lnm 
tirmek istiyorlardı. Bunun için de bır . . A st 11 1

• 

.........---nrsPWS 
12 TEŞRİNİEVVEL PAZARTESİ 

h d Krall ·u . hezımetıne ve vu urya 1 ıı.rm gı ı- p 0 ,. 0 Ha ,. 
arp lizı~ hı; a mı etın ıırasıru bivetine tarıtftar ve duacı idi. 

açacak bır arp ..• 
Kralın iki erkek kardeşi düşman or Bunu inkar etmek kadar be) hude 

dularmın başında idi. Kraliçenin kar- ve manasız bir şey olamaz. inkar et
defi de gene Fransa ile harbedecek o- mek yalan söylemektir. Mari Antuıı
lan ordunun erk&nıharbiye reısı idi. net evveli kraliçe olduğunu, saniyen 

Mari Antuanet hissediyordu ki bir Fransa kraliçeei olduğunu kuvvetle 
harp ol~rsa. büsbütün mahvol~caklar- hiuediyordu. Bundan dolayıdır ki 
dı. Netıcesı ne olursa olsun bır harı> kraliçeliğini muhafaza ve temın i ··n 
onlann aleyhine idi. '" 

1htiliı.l ordulan ko~u devletlerin çalıpnlarla kalben beraberdi. Bu yol-

Sterlin 
ı Dolar 
20 Fransız fr. 
20 lsviçre fr. 
ı Siling 
1 Florin 
1 Kuron 
20 Drahmi 
20 Liret 
20 Belçık" (r, 
20 Ley 
20 Leva 
Altm 
c•> 

lmparator ve Kral ordularma galip da çalışan taraf ta düşman ordusuy· 
gelirse hiç şüphesiz ki Fransada ar- du. Fransıziar, Fransa kralıçeliğini 
tık bir hükümdar bulunmasını iste- elinden almak ve kocasını tahttan ın- C e ı, ı e, 

miyeceklerdi. Aksi takdirde, yani ih- dirmek istiyorlardı. Her şeyoen ev
tilil askerleri Fransa Kral ve Krall- vel tahtına ve tacına ehemmıyet ve
çesinin akrabalan tarafmdan idare ren bir insan nasıl onlarla beraber o
olan ordulara ma:;ltip olursa .,ı~e On labilirdi? Ana lisanı olan almancayı 
Altıncı Lui ve Mari Antuanet bun - unutmuştu. Fakat o aralık yazd ğı 

dan mes'ul tutulacaklardı. bir mektupta: (Kendimi Avusturyalı 
Fransanm galibiyeti ile tahtlarını, hissetmekle bahtiyar ve mağrurum) 

dll3man ordulannm galibiyeti ile ha.- diyordu. 
yatlarını kaybedeceklerdi. Harbin ilanından birkaç gün evvel 

Londra uzerine 
Nevyork 
Milano 
Paria 
Cenevre 
Bruksel 
Florin 
Mark 
Prag 
Vıyıona 
Stokh"''ft 
Madrid 

A l 1 t 

620,-
127,-
114,-
565.-

23,50,-
62,-
30.-
20.-

125.-
80.-
13,-
21.-

1030,-

s. t 1. -620,-
127.-
114.
ı;so-

23,50 
66,-
32 -
?1-. 

130,-
83,-
16.-
23-

1032,-

6ı:>.
') 9 20 

16.02.90 
16 95 

3,43.'>S 
.. 70 l!i 
ı .. ııu,s 
i 98 50 
21,77.4 
4.23 42 
3 12 82 
7,32,2.1 

talebe vardır. Bunun 250 ye çıkanl
mauına karar verilmiştir. Bu tahak
klı Jiederse şimdi talebeden ayda ahn
mak"ta olan 3 lira daha indil'Hecek
tir. 

' 

Radyo 
Busıünkü oro2ram 

Öile neşriyatı - Saat,, 12,30: 'Pllkla 
Turlı: musıkısı: 12.50: Havadis: 13.05: Plalı: 
la hafıf muzik; 13,25 - 14: Muhtelif plilı: 
neırıyatı. 

Akıam neşriyatı - Saat, 18,30: Çay saa
ti, dans musikisi 19,30: Konferans: Dr. Ali 
Sulı:rü tarafından; 20: Ti.ırk musiki sa.ı he
yeti; 20,30: Safı ye ve arkadaşları tarafm· 
dan Türk musıkisi ve halk şarkıları; 21: 
Plikla sololar: 21,30: Orkestra: 

1 - Veber: Jubel, uvertür. 
2 - Kosta: Bir Piyeronun H ikayesi. 
3 - Maskanyi: iris operasmdan parc;a

lar. 
4 - -Çaykovaki: Yabangülü baleoıınden 

Adacyo. 
5 - Mendelson: Sikerso: Bir Yaz Gece

si Ruyasmdan. 
6 - Lehar: Tarlakuıu operetinden par

çalar. 
22 38: AJana haberleri; 23: Son. 

• 
Günün program özü 

leafoaUer: 

21,10 Breslav: Orkestra, piyano. 
Biıkreş: Georgeskonun idaresinde. 

21,30 

(TAM ATLAS) 
REKABET GÜÇTÜR 

ikinci tabı yalanda çıkıyor. 
ikbal Kitapevİ 

Şark Demiryolları Müdüriyetinden 

Travers Satınalma ilanı 
Şark Demiryollan Türk Anonim Şirketi, 1937 senesinin ilk aylannda 

fazla olarak 10 bin travers daha almak hakkı hıyarı ile cinsleri şartna• 
mede gösterilen evsaf ve şeraitte 20 bin adet meşe ağacından mamul tra
vers satın almak arzusunda bulunduğunu muhterem halka bildirir. 

Bu satınalma ile alakadar olacak zevatın daha fazla malümat almak 
üzere nihayet 26 Dkteşrin 1936 tarihine kadar Sirkecide Şirket Müdüri• 
yetine müracaat eylemeleri lazımdır. I,bu satın almaya ancak berveçhi 
peşin elli TUrk lirası verenler iştirak edebileceklerdir. Bu meblağ satın• 
~a işi bittikten sonra sahiplerine iade olunacaktır. 

Şark Demiryollan Müdüriyeti 

istanbul Gümrükleri Satış 
iş~eri Direktörlüğünden: 

Satış Müdürlüğünden: 1598 Mezat Kaimesi 1977 Ki· 
lo 593.10 Lira Pirinç Adi Borunun 19/10/ 936 günü sa• 
at 14 de İstanbul Gümrüğündeki satış salonunda açık 
arttırmaları yapılacaktır. Arttırmaya gireceklerden yüz· 
de yedi buçuk pey akçesi ve ünvan tezkeresi aranır 

(2079) 

inhısarlar Umum Müdürlüiiünden: 
3 Adet yün bayrak 150 X 225 
5 " " " 100 x 150 
6 " " " 85 x 130 

30 " " " 70 x 105 
95 " " " 50 x 7 s 
1 - Şartnamesi mucibince yukarıda eb'adı gösterilen 

139 adet yün bayrak pazarlıkla satın alınacaktır. 
II - Pazarlık, 28/X/1936 tarihine rasth)'an Carşam• 

ba günü saat ı 4 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat ıu• 
besindeki alım komisyonunda yapılacaktır . 

111 - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona müra-
caa tlan lazımdır. ( 2126) 

Bunu bildiği için Mari Antuanet ihtili.l ordusunun planını ele eçire· ~ ~~~"'~'~~.t.ı"'...,~~J.a~W-~~~-=nfllf!!JUJ~ 
her mektubunda kardeP' Leopgld'a nkA~ ,.,.._._....,.. ·-· 

harp vesilesi çıkarmamas.ıru yazıyor- Artık Mari Antuanetin hislerı hak-
du. Ondan akıllı ve tedbirli harP.ı<eı kında bundan sarih bir delil olamaz • f-! .,,;fi"• 

N 10-
10-

eL esini rica ediyordu. Fransa kraliçesi 1çin A vustury:ı bay- Anadolu 0 ;, 60 25 °iO 
Fakat Mari Antuanetin talih yıl- rakları dost, Fransanm üç renkli 

dızı çok sönmüştü. Hayat onun h;m bayrağı düşman bayrağıydı. 
baştan başa aksilikten ibaretti. Tam f A rkıun vı:ı ,.1 
o sırada, Martın başında kardetı Le-
opold hastalandı ve öldU. 

Birkaç zaman sonra da A vrupatla 
•ulhü temin eden İsveç Kralı Gustav 
bir hain kurşuna kurban gitti . 
Artık İsveçte Fransadaki Krallık 

rejimine taraftar kimse kalmamıştı. 
Yeni Kral sulh ve Krallık taraftarı 

değildi. Yalnız kendi memleketinin 
hayrına çalışıyordu. Avusturya tah· 
tına geçen İkinci Fransuva da 24 
yaşında tecrübesiz bir impara-
tordu . Mari Terezin dırayet 1 
ve zeklsından bir nebze bile tevarüs 
etmemişti. Halası Mari Antuanetten 
gelen ve sulh istiyen mektuplara ka
yıtsızca bakıyor, hiç aldırmıyordu 

Yakm akrabası olan bu kadım tehdit 
eden tehlikeler ona hiç tesir etmiyor-

Muzadı taaffün ve deriyi 

takviye hassalarına malikiyeti 

Krem Pcrtevin bugünkü şöh-

ret ve şümulünün bariz delili-

dir. 

Zayi - Çüt yük arabamın 272i 
numaralı plakası kaybolmuştur. Ye
nisi alınacağından zayi plakanın 

hükmü yoktur. Arabacı RIZA 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Münhal Vukuunda tayinleri yapılmak üzere 30 9, 

1936 tarihinde İnhisarlar Um~m Müdürlüğü binasında 
icra kılınan Daktilo imtihanına iştirak etmiş bulunanlar
dan kazananların isimıeri ve imtihan sıra numaraları aşa
iıya yazılmıştır. İhtiyaç hasıl oldukça sırasile adr-~sler1nP 
yazıJarak davet edileceklerdir. "2113,, 
imtihan sıra No. Adı 

76 Kadriye 
29 Fahire 
83 Zekiye Rasim 
60 Emine 
18 Müfide Mustafa 
68 Seher 
70 Zahide 
82 Mustafa Dikmen 
65 Osman Karlı Ova. 

lktıaat Vekaleti, iç Tic-aret Umum Müdürlüğünden: 
Taafiye halinde bulunan Memaliki Şarkiye Franaız Bankası lstan

bul Şubesinin tasfiye İfhli Emil Hrisopulos ve Alphonse Delaprison 
tarafmdan yapılacağı hakkında 8/7 1935 tarihinde tanzim edilen dan 
gazetelerle ne,redilmişti. Bunlardan Emil Hrisopulos 30 6 1935 tari
hinde mezkur Bankadan çekildiği bildirilmiştir. 24 - 5 - 1935 tarihin
de Pariate yapılan vekiletnam ede mumaileyhimin müştereken 
Yeya münferiden tasfiye ifini yapac aklan yazılı bulunduğundan Banka 
Oe allkası olanlarm lstanbul'da Gala ta'da Bahtiyar hanında No. 68 - 69 
da Alphonse Delaprison'a ve kabında Iktıaat Veklletine müracaat et
meıen, lll.n olunur 

~ ıoa 

~•rkf'tı Havrıye 

Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terlroa 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 

$arlı Merkeı Eczaneaı 

Turk Borcu I 
il 

,, ., III 
Ergani A. B. C. .,,,, 
Sivas - Erzurum t 

• u 

,,,,,,,,ınt 

"'.,,, '" 
Anadolu 1 ve Tl kupnn 'kes!k 

JTJ .. 
"'frıır 

ı 903 il 
1911 nı 

Mumessıl 

toltvflled 

ııı.-
102.-

41,-
1\-

10 !(O 

o 20 
2.-
3 85 

95.50 

3.SO 

23,9'i,-
21 95.--
22,GO.-

98,--

•o., 
41130 
~6 90 
46,80 

112.-
103.-

( • ı Dııeı paralar uıerınde 111aame•• ' ..... _._,.," 

Zayi - 146 numaralı motosikleti
min plakası kaybolmuştur. Yenia! a
lınacağından zavi plakanın hükmü 
yoktur. 

t::. KLAYIN 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk ha -
kimliğinden: Afif Türel tarafından 
Galatada Leblebici sokağında 19 '1 
numaralı yerde mukim Zaharya, Ya
ni, Perikli ve Efrosini ile Doktor Is
telyanos Praşkova aleyhlerine açılan 
izaleyi şuyu davasından dolayı müd· 
deialeyhlere gönderilen davet!velerin 
bunlardan Zaharya, Yani, Perikli ve 
Efrosininin ıösterilen yerde buluna
madığı ve ikametgahlannm meçhul 
bulunduğu şerhile bilatebliğ mUbaşir 

tarafından iade edilmesi Uzerine bit
talep vinnl gün müddetle ili.nen teb
li'?at ic~a mahkemece karar ve
rilmi!'I oldu~undan muhakemP ~nü 
'llan 5/11 9::\6 tarihine mUsa~if per
qembe günü saat 101 1.da vıık11.nda 

isimleri vazrlı müddeialevhler bb:zat 
veya bilvekiile mahkemede hazll' bu -
'11nmad1klan tRkflirde hstklarmda J?J
"Rben muamele icra kılm11eab tPb -
lipt mRkarnına kaim olmak U1f're 
cazete ile llAn olunur. (26400) 

21 Munih: Rossini'nin "Barbier ıie Se
ville.,. 21,40 Torına: Verdı'nin "R0 goletto., 
operası. 21,30 Parla P. T. T. : Chabrıer'nın 
"L'Etoile,. operası. 

Operetler 
12.10 Tuluz: Planket'in "Lea cloche de 

Comeville,.. 

Oda musikisi: 
21,10 Bcrlin: Kavartet (Brahmo, Ditters

dorf). 23,20 Praı: Fihich kuart~tı ?.4 Ru. 
da peşte: Trio. 

R ... ,t .. 11,.,: 
22,0~ Köniesberg: Piyano • Keman. 22.30 

L&ypzıg: Keman solo. 22,30 Varşova: Ke? 
man solo. 

•• ·• ... :c::. 

23,30: Breıılav. 24: Miınih. 24,15: Roma 

HALKEVLERlNDE 
Beşiktaş halkevinden : 
Beşiktaş Halkevi gösterit grupun . 

da çalışan arkadaşlara ili. veten da
ha birkaç bayan arkadaşa lüzum gö
rülmüştür • 

Arzu. edenler. hergün Beşiktaş 
Halkevı sekreterliğine müracaat ede
bilirler . 

ROaıtAJ.&~ı.VJA 

LUMBAGO 

SiYATiK 

ağrılan TESKIN 

İlk okullar için 100 tane siyah yazı tahtası 
(Beherinin muhammen bedeli altı lira 50 
kuruttur.) 

480 ilk okullar iç\n Jört ayaklı 60 tane masa 
(Beherinin muha11U1Mtn bedeli 8 liradır.) 
ilk okullar için 100 tane yemek mHaıı ile 1000 
200 tane banko · 
ilk okullaı iç: n 400 tane sandal ya (behe- 800 
rinin muhammen bedeli iki liradır) (Av-
rııpa taklidi lıezaı-en) 

400 llk okullar için 50 tane muallim kürsüsü 
(beherinin muhammen bedeli 8 liradır.) 
İlk okullar için alınacak 50 tane yazıhane 2500 
(beherinin muhammen bedelı 50 liradır.) 
tik okullar iç;n 2C:O tane dolap (beherinin 2000 
muhammen bedeli 10 liradır.) 

48,75 

36 

75 

60 

30 

187.50 

150 

ilk okullar için lüzumu olan miktar ve cinai yukanda yazılı ma
sa, dolap ve saire ayn ayrı açıkeka.iltmeye konuJmu~lardır. Şart 
nameleri Levu.zım Müdürlüğünde sörülebilir. lıtekliler 2490 
No.lı kanunda yazılı vesika ve hizalannda söıterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber (bir sün evveline kadar ilk temi
natın yatırlmaaı daha muvafık olacağı) 27/ 10/ 936 salı günü ... 
at 14 de DaimiE.ncümende bulunmalıdular. (1) (2124) 

:t: * • 
Karaağaç müe11eı,.si i,ç ilerine yaptırılacak 206 tane metin 

önlük açık eksiltmeye konulmuttur. Bunlann hepaine 412 lira fi. 
at tahmin olunmuttur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde sl
rülebilir. lıtekliler kanunda ya zıh veıika ve 30 lira 90 kurutluk 
ilk teminat (bir gün evveline kadar ilk teminatın yabnlmaaı ela. 
ha muvafık olacağı) makbuz veya mektubile beraber 19 10 938 
pazartesi günü aaat 14 de Daimi Encümende bulunrnahdırlar. 

(1800) 
* * • 

Kartalda Rahmanlar mevkiinde 1 O No.lı binaya tahrir komia
yonunca takdir olunan 300 lira iradı ıayriaafiyenin tebliği için 
tanzim olunan ilk ihbarnemesi sahibi bulunan Viktoryaya teb
lii edilmek üzere aranmıt iıe de ne kendiai ve halihazır ikamet
gahı bulunamadıimdan 1837 Bina Vergiai Kanunu talimatname 
sinin 136 ncı maddesinin 2 fıkra sım tevfikan ilinen tebliğ olu· 
nur. (8) (2123) 

• * * 
Dütkünler Evi için lizım olan kundura malzemesi açık ekıilt· 

mede talibi çıkmadıa}mdan pazarhia konulmuttur· Şartnameai 
ve malzeme liıtHi l evaznn Müdürlüğünde görülebilir. Bu mal • 
zemenin hepsi.ne 109t lira fiat tahmin olumnuttur. l.tekliler 
2490 No.b kanunda yazılı '\'eıika ve 82 lirahk ilk teminat m~k-

buz veya mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk temina
bn yatırılması daha muvafık olacajı) 19/10/936 pazartesi ıünfl 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ( 1845) 

... • * 
Zührevi Hastalıklar haıııtanesine alınacak 50 tane karyola açık 

eksiltmeye konulmuftur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. Bu karyolanın beberine 16 lira bedel tahmin olun
muftur. lıtekliler 2490 No.lı kanunda yazılı vesika ve 60 liralık 

HER ECZANEDB ARAYINIZ 

1k temi:ıa! makbuz 91!)'1 mektubile beraber (bir gün evveline ka
far ilk teminatın yahrt!ma•ı daha muvafık olacağı) 19 10 938 

1 pazartesi pnü saat J4 de Daimi Encümende bulunmabdır. 
(8) (1848) 

. . 
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Galata Mefruşat Pazarında 
Mevc~t linoeum, mupmba, lacivert ıator, perdelikler 
ve aaır mefruşata ait ucuz fiath ve dayanıldı malla -
rm çeşitlerini tetkik etmekliğiniz menfaatiniz ikti -
zaııdır. 

Fizuli 1. Berkmen ve Y. Kilitis 

Güzel Sanatlar Akademisi 
Direktörlüğünden: 
. A~ad~mi rnalzemei inşaiye Laboratuvarı için cer. taz

yık, ınhına, bükülme makaslama ve salabet .•. gibi kuv -
vetleri tayine rnahsu~ 30 ton kuvvetinde bir tecrübe ma -
kinesi alınacaktır. Makinenin maruf bir fabrika masnua. 
tından olması şarttır. Makinenin muhammen bedeli -na
kil. vaz ve tesis masrafı dahil- 6000 liradır. Muvakkat te
minat akc;esi 4 5 o liradır. 

İhale Cağaloğlunda yüksek mektepler muhasebecili -
ğinde 26-10-1936 günü saat 14 te açık eksiltme netice -
sind~ Y.~!>~.lacaktır. Mufassal şartname Akademi yar di -
rektorlugunden bedelsiz alınabilir. ( 1877) 

1 
1 

Tahlisiye U. Müdürlüğünden: 
...... ------ fenerlerin mevkileri Muhammen Muvakkat 

ŞARABl lııı..11 ALMAKTA bedelleriur!em~ıı::... 
1~ Çanakkale Boğazı haricinde ve 

D D •• T ET M EY• ı lııııııı.J• I Z f Midilli kanalında Bababurnu TERE U I~ • mevkiinde .. Bababurnu feneri,, 10,460 
Çanakkale geçidinde Bakırkö-
yün güneyinde Galata sığlığın 
da Galata Feneri 19,936 1487 70 

. 70 Santilitrelik şişesi 55 Kuruş 
F \ATI: 2 Litrelik " 100 " 

784 50 

iHTAR: Küçük .şişeler 10, büyük şişeler 15 kuruşa geri alınır. 

Yukarda rnuhammen bedellerile mevkileri yazılı iki 
adet fenerin inşaat ve mubayaasile yerlerine konulması 
kapalı zarf usulile ve 45 gün müddetle eksiltmeye konul
muştur. 

Karaktcrlerile ruiyet mesafeleri fenni şartnamelerin
de yazılı bulunan bu iki fenerin ihalesi 16 Teşrinisani 
936 Pazartesi günü saat 15 de Galatada Merkez rıhtım 
hanım11 4 üncü katındaki Satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. Şartnameler Tahlisiye Umum Müdürlüğünde 
•• 15 2,, kuruş mukabilinde alınacak ve teklif mektuplan 
16 Teşrinisani 936 Pazartesi günü saat 14 de kadar Ko-
misyon Reisliğine tevdi edilecektir. "1672,, 

;·~....,,.,_.'t'iin unmüt>adlller ımmısyonundan: 
stanbUI ~a, 1 ~kagı Eın1&k No. ~ve" .. -... =m~-

istanbul Erkek Lisesi Satınal
ma Kom·syonundan: 

D. No. 

1927 

2233 

3931 

4239 

4314 

4588 

4631 

6703 

8370 

8374 

Semu ve mab a ııesı 

Kasımpaşa Eyyübbm 

Ahmet 
Bostancı Çatalçeşme 

" 
,. 

Btıyükada Yalı 

UakUdar Selman ağa 

Heybeliada yalı 

Uslrildar Yenimahalle 

Galata Bereket zade 

samatya lmraho~ 

suyükada :Maden 

---- -----
Ufak köprü 

Çatalçeşme 

Bağdat caddesi 

E: 17 Y: 15 

E: 15 Mü. 
Harita ftO 
E: 18 MU. 

Ada: 9 Hari· 
ta: 142 

E: ıstavnnos Y: Pa- 61Ada:12 
ıamut mahallen Çı- p~l 6 

nar çıkmazı 
E: Karacaahmet Y: 
Hlkimiyeti Milliye cad. 
E: Kuyubaşı Saka 
çıkmazı Y: Ergen çık-

E: 115 
Y: 105 
Y: 11 

mazı Y·~ Yem mahalle cad- E: ve . 

desi 
Kuyu ve Kemer-
altı caddesi 

AKsungurlu çık· 

]!:: 16-31-33 
Y:...,_. 

E: 23 Y: 
23-25 

mazı 

TepeköY 
3 Ada 187 Par

sel 10 

E: Karakol ve He- E: 2 Y: 8/1 
Ada 89 par .. 

100 Açık Art
tırma 

155 metre arsa 100 

arsanın 120 metre 
1/2 ııialeSi 200 

•O metre al'P 
160 

Anarım 1/2 his. 150 

31 metre ana •o 

38 metre arsanın 

110 120 his. 55 
Usttınde odalan o-
lan kf.ıir dükklnm 
.-s ea ,_ı 35 No. 
b mahallinin 18 120 
ve eski 31 yeni 33 
No. 1J mahallin 
16/120 ve eski 16 
yeni 20 No. lı ma
hallin 2/ 20 hielesl 500 
Dd baraka ve bahçe 
nin 4 7 /80 Jıis. l50 
'10 metre ansanm 
6/112 hl& 10 
86 metre alhanm 
'5734/23040 hl& 80 

,. 

" 
.. 

" 
,, 

" 

.. 
• 
.. 
" 

kim Y: Sakarya sel 10 
ve Kolb&fl ... 71 metre arsanın 

E: 2-4 Y: .. "° " f'analya Çetme 2 6 )ÜSHli 
8;mı YenDtOY 33 No. lı dtlkkln-

E: 1-3 Y: 
--• .. önil Ruatem Pt • Tqçdar caddeel 3311_3312 dan medhali olan 

4868 ~ klgİr iki deponun 
,a 203/'80 Hı.. 1100 Kapalı sarf 

mJfU!' thalelerl 23/10/36 tarlhlD 
yri menkuller on gUn müddetle satıf& ~~ bon~iladır. 

Yukancla evsafı yanlı r eaat u dedir. Satıf nıllnhasıran gayri m 

eeadüfedencuma gUıı~~~~~~~~~~~~~::::~::;;~~;;;-;---;;--.:;----
------- yON BATTANiYELER 

oeımııtır. Topt•no .. s'N''oyerı H Bu,..Paaara 
Sipahi o§IU .HASAN .-aıu latıklll ca*'-' 878 

suıtanhamam 4 • 24, ··~-· 
tı idare Eden: s. u• .rM 

Eınln YALMAN -Umuııd N~tdtlı yer TAN matbaul 
$8.hibi: Ahmet Türk Ltmttet şırketl. ı 
ae-tecillk ve Nefriyat 

İstanbul Erkek lisesi için 200 ton tüvenan kömürü a
çık eksiltme ile 8atın alınacaktır. Kömürün eksiltmesi 
281 10/ 936 Çarşamba günü saat 10 da İstanbul liseler 
muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 
Muhammen fiat beher ton için 14 lira 50 kuruştur. İlk 
Teıninat 217 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her gün mek
tep İdaresinde görülebilir. İsteklilerin Ticaret Odasının 
yeni yıl vesika ve teminat mak buzlan ile gelmeleri. 

"2084,, 

Karacabey Merinos Yet· ştirme 
Ç ftliği Müdürlüğünden; 

Çiftlik dahilinde inşa edilecek iki adet koyun ağılı ka
palı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

Keşif bedeli ( 7 .443) lira ( 22) kuruş üzerinden 
( 14.886) lira ( 44) kuruştur. Eksiltme 27 llkteşrin 1936 
tarihine rastlıyan Salı günü saat 16 da Bursa Baytar 
l'Y1üdürlüğü binasında toplanacak Merinos Y. Çiftliği in
şaat komisyonunca yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı ( 1.117) liradır. 
İsteyenler proje, mali ve fenni şartnameyi Çiftlik Mü

düriyetinde ve Bursa Baytar Müdüriyetinde görecekler
dir. 

İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz bulunması ve 2490 
saydı kanun tarifatı dahilinde eksiltmeye iştirak eyleme-
leri ilin olunur. ( 213 2) 

k•labalık eden ve ekseriya tehlikeli olan bütün 

rn.mulih kı 1 dırı nız t ve yerine $6hret kuln"'ll ol.n 

TURAN mamulatı koyunuz. 
UIMA. Mot lıolıulu. rulı1elı lıılıı.ti.. 9* ıhfir.ç ıçıtı lıulı.Mır 

bir .. ubunudur. 

"'"'•· "'Hetı .,. c.ll'ld8f'I IN!ft01 lıOtOn ..,.,. o6a 
~- bır ,.,talılılı wertr. 

URSİL. C."'8"r1.,, lı-tı lıendine rbr_ve bütün lı~ı 
~bit~ werw, 

TUIAI .nAllULATI 

il 

ELEKTRiK PiLLERi 
VE 

BATARYALARI 
HE" YllRD& 

aATIL.IR 

AMUIKAN MAMULATIDllt 

Edirne Asliye Hukuk mahkeme • 

sinden: Edirnenin Taliıtpaşa ınahal

lesinden Halil kızı Sabriyeye: Koca
nız Sami t&rafmdan aleyhinize açı -
lan terk sebebine müstenit boşanma 
davasında; ikametgiJıınızın meçhu -
liyetine binaen ilanen tebligat icra
sına karar verilerek davetiye ile da
va arzuhallerinden bir nilshası mah
keme divanhanesine talik edilnıiş ol
duğundan işbu ilanın neşri tarihin -
den on gUn içinde davaya cevnp 
vermeniz ve muhakeme günU olarak 
tayin olunan 12 11 1936 Perşembe 
gUnü saat 10 da mahkemeyt! gel -
meni!' veya kanuni bir vekil gönder
meniz tebliğ makamına kaim olmak 
Uzere ilan olunur. (2ô387) 

En muannit ökatlrtlklerle bron
tlt. utm ve bofmaca ökıUrtığU. 
ııiln kat'l lllcıchr. Göftlaleri •a
yıf olanlara vlbye edici teelri 
şayanı dikkattir. 

Bütün eczanelerde vardır? 

lNGILlZ KANZUK ECZANEsı 

Beyoğlu, bt.anbul 
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Ampul sanayiinin en otoriteli ve üstün bir varhğıdır. 
En mükemme~, en idareli, en uzun ömürlü ve en bol ış ıkh 

Markasını taş3yan ampuldur. L U M A' Y 1 kullanan: 

LUMA nın Takdirkarı, LUMA nın hayranı olur. 

Hakiki l UMA ampulları yalnı;Z kırmızı 

or j inal ambal3jları içinde satıhr . Galata Voyvoda caddesi No. 58 -' 60 - Ankara, Anafartalar caddesi No. 10 

Hakiki Çam ve Kır Çi~ekleri Esanslarından Yapılan Yeni icad 

E 1 
1936 senesinin şaheseridir. Eren kolonyasmm birkaç damlası sinirleri teskin eder. Bilhassa kalb ve ci~erlere ferahlık vermesi itibarile çok sıhhi ve yepyeni bir kolonyadır. Eren kolonyasının 3 ila 5 gramı banyonu
zu çam ve kır çiçekleri ile ilkbnra çevirir. Cildinize taze hayat verir, mis gibi kokutur. Depost\: NUREDDIN EVL!YA ZADE Ticarethanesi: tstanbul Bahçekapı 
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200,000 Lira Kazanan 
Bayan HURiYE 

' 
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i'· i büyük ikramiye birden isabet eden istanbulda Ba~ ıkpazarı başında 2 tto 

CEMAL 
200, LiRAYI 

Müşterilerinden 14. 7 41 numerolu bilet sahibi Bakıre1larda 62 numeroda 8 ayan HURiYE'ye 

LiRAYI 15, 
Müşter iler i nden 21,044 numerolu bilet sahibi Beykozda, Akbabada bahçivan Bay KAZIM'cı 

Gi şemden bilet alanlar günün birinde muhakkak zengin olurlar 

DiKKAT: Biletlerinizi alı rke n GiŞEMiN FiRMASINI mutlaka okuyunuz 

Kayıp - Edirne Orta okulundan 

aldığım şehadctnamemi kaybettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

, Edirne askerlik şube katibi 

nezdinde ASA F 

15,000 Lira Kazanan 
Bay KAZIM 

... 


