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Tasarruf Haftası Bombardıman Uçakları 

Dün ismet lnönünün uzun ve 
çok mühim bir nutku ile açıldı 

Bütün Habeş ordularının üzerinde 
dolaşıyor, Keyna sınırında Habeş 

askerlerini doğradılar 

t(llk sanayi programı o kadar teşvik edici neticeler 
tlerdi ki onu muayyen zamanda bitirmeğe calışırken 
diğer programın tatbıkına da hazırlanıyoruz.:: 

Adisababanın bombardıman 
edileceği nereden çıktı? 

Ankara, 12 (Özel) - Arttır • 
nıa ve Yerli Malı Haftasr bugün 
saat 15 te Ankarada Halkevinde 
Başbakan lsmct lnönünün söyle -
\ile açılmıştır. 

Açılış töreninde, vekiller, say -
la,·Iar. vekfıletler ileri gelenleri ve 

çok kalabalık halk bulunuyordu. 
Ankara ikinci Ortaokul öğre -

nicileri tarafından söylenen Istik 
lfıl marşından sonra, !smet lnönii 
Ankara radyosu ile her yere ya -
yılan söylevini verm~ş ve bu söy
levi Ankara Musiki Oğretmen O-
kulunun öğrenicileri korosu ve !· 
kinci Ortaokul öğrenicilerinin 
''Tutumlu ol" , "Küçük paralar,, 
'f'msilleri takip etmiştir. 

Rahmetli Necip Asım 

Mühim bir kaqıp 
.......... ~ ... .a ....... 

Necip Asım 
Arttırma ve Yerli Mallar Haf- ou··0 gece go··zıerı·nİ 

tasının başlaması münasebetiyle 
Sü Bakam ve Milli !ktısat ve Ta - h t k d 

ı sarruf Cemiyeti başkam General aya a apa 1 
Kazım Özalp da bu akşam Anka- Dün gece yansına doğru matbaa· 
ra radyosunda bir söylev vermiş · mızda yazı odasının telefon zili bize 

Adisababa, 12, 
(A.A.) - Bura· 
da dönen bir riva. 
yete göre, İtalyan 
hava kuvvetleri, 
Kenya sınırı civ::ı. 
rmda Dolonun şi· 
mali garbisinde 
bulunan Habeş as 
kerlerlni bombar 
dıman etmiş ve 
bombardr. 
mandan sonra 

tayyareler gayet 
alçaktan uçma · 
ğa başlıyarak sr -
ğmacak bir yer a Son 
ramakta olan Ha.' 
beş askerlerini 

. r . 

,., S ""' • ~':?; Al6J;-1<JIS eyvm 
RaskaJ.Sll 

haftalardaki Habqistan harp vaziyetini gö• 
teriri· harita 

tir. acx bir haber getirdi: 
ismet /nÖnÜnÜn nutku - Erzurum aaylavı Necip Asım öl· 

mitralyözlerle doğramışlardır. hesine doğru gitmekte bulun 
BOMBARDIMAN UÇAKLARI Habeş kuvvetlerini araştırmış 

Tasarruf ve Yerli Malı Hafta
smr açryonım. Tasarruf ve Yerli 

dül 
Dediler. Bizi derin bir teessür için· 

de bırakan bu kara haberi bugün oku· 
yuculanmııa verirken bütUn memlekc· 
tin büyük bilginimizin ölUmünden bü· 
yük bir keder duyacağını muhakkak 
biliyoruz. 

HABEŞLERi GÖZETLiYOR larclır. Gündüzün Habeşler, !tal 
Paris, 12, (Özel) - Cubuti, · yan uçaklan tarafından göıiilme

den bildirildiğine göre İtalyan U· ınek için dağılmışlardır. İtalya 
çaklarr Aoussa ve Dessie bölge · kollan, Ogaden cephesindeki ile • 
lerinde büyük bir faaliyet sarfet hareketlerini durdurmuşlardır. 
mektedir. Çünkü daimi surette İtalyanların 

1 l\falr Haftasının başlangıcında söz 
söylemek, memleketin ekonomik 
vaziyetini açık ve umumi bir su
rette mütalea etmek ayni zaman
da benim için de, hükftmet için de 

(Sonu Sa. 6 Sü. 3) '(Sonu Sa. '4 Sü. 2) 

Habeş kuvvetlerinin bütün üs . ricat hatlarını kesmek ihtimali 
sülharekeleri üzerine bombalar at mevcut olan Cimına ve Aurussis 
mışlar,gece projektörler yardımi • deki Habeş kuvvetlerinin tehdi • 

T ~ 
., 1 le Adisababadan hareket etmiş O· ne manız bir vaziyette bulunma 

General ismet lnönii ra.••!IU 8181P lan ve meçhul bir semte ve ihti . taaırıar. 
W ~~ mal D ·eye VElYahut O,gaden ce (Lfiı/cıı Sayı/ayı revirini::) 

l::konon · ~ haftası Belediye kadınların arabalara önden G T ·· ki•• k } h · d 
Altıncı arttırma ve yerli malı haf • • • • • • • ene Ur U a ey l n e 

tası başladı. Altı yıl evvel cihan eko· bJOJp JDmelerJDe JZJD VefdJ 
nonrl buhranı şiddetli bir kasırga ha· b• f ·ı SOD Karakol 
linde gelip memıeketimizin uruk1a · E . D. k .. .. ..z d'"'. k d. ? )f ) m • 
l'tnda göründüğü zaman pek çok kim mnıyet ıre torü, gonuer ıgı me tupta ne ıgor • 
8eler büyük bir ümitsizliğe düşmüş · Emniyet direktörlüğü tarafından ve Belediye reisi Bay Muhittin Ustnn· -------------
lerdi. Bu ümitsizliğin ilk eseri para. bir kaç gün evvel konan tramvaylara dağ diln al!kadar makamlara kadınla Bize düşmanlık dul}qusu be&ligenlere karşı sert 
ltırzın piyasa kıymetinde görülmüştü. arkadan binip önden inmek yasağının nn arkadan değil, önden binip önden ve sıkı tedbirler almamız la"'"ımdır.' 
tfer ekonomi buhranınlh bu şiddeti • 
karşısında hükiimet derhal tedbirle- halkın §ikayetini mucip olduğunu, bu inmeleri hakkında emir vermiştir. Er· tç 

1 
.. 

...: nun belediyece tetkik edildiğini dün kekler gene arkadan binecek ve önden "Metro - Gold· ~ . .!"'~-" "' • ıni almağa başlamamış olsaydı asıl ' ~ 
•- yazmıştık. ineceklerdir. Kü""ük rocuklar da önden · M · 
.,.1Ymetinin onda birine düşen para · :ı :ı vın • ayer,. sos , 
bııı sıfıra doğru sür'atle sürüklenip Şikayetler pek çoğaldığından Vali bineceklerdir. (Sonu So. 5 Sü. 3) yetesinin Türklük ~A--· \; 
tidecektL Pa~mınn kıymetinde gö • ~--~-------~--~---~~-~~~~~~~! aleyhlne Ermeni· 

liilen bu sarsıntı daha sonra memle . Veznedar ae olda,, tik propagandası 
ketin bütün ekonomik hayatında ay • • mahiyetinde olan 
ti ayn tesirler yapacaktı. "Musadağnda kırk 

Bereket vers·n ki Cumuriyet HükQ gün,. filmini çevir-
ltıeti bir ç91c memleketlere şaşkınlık Hesaplarında eksiklik yok; kaçmamıştır; bir meğe Mla devam 
~ere~ buhran karsısında asla tered - cinayete kurban gittiöi sanılıyor,· bazı ettiğini ve bu fil• 
d .. t ~ o min adının, Ameri• u etmedi. Bir taraftan hükumet ida· l d 
te ntakinesini yeni Tnziyetin icapları· kimse/er nezaret altına lf in l ka mecmuaların • 
na göre tanzim etmekle beraber öbür dan birinin fevka· 
taraftan {Ulusal Ekonomi ve Arttır· lade ıayısnıdaki 
ltıa Kurumu) adı ile teşekkül eden 1936 prodüksiyon· 
ltayırh cemiyet Türk milletinin ken· lan listesinde yer 
disine düşen vazifeleri gösterdi. Iş - tuttuğunu geçende 
le o günden bugüne kadar gerek hü · yazmıştık. Haber 
ltfııne~ gerek millet ulusal ekonomi aldığımıza göre, A-
Sa1 hasında elele çalışmaktadır. Bu ça· merikada bu yolda 
1Şm ı d·~· ·· l t• ı bir film daha çev-ı· a arın ver ıgı guze ne ıce ere ge· 
•nce, herkes bunları gözleri ile göı-
1lıekte ve elleri ile tutmaktadır. Bü -
ton çalışmalar sayesindedir ki, birçok 
~enıleketler bugün bile MIA ekonomi• 
h Uhranı içinde çırpınıp durdukları 

rilmektedir. 

Vakası, Umumi harp sırasında M~mıl c:varır.da 
gefen ve uyclut ma Ermeni tehcirinde:r balısca'cn 

"Son karakol,, filminden bir :sahne 

alde hem memlekitimiz müvazeneli 
bir bütçe ile f da re edilmekte, hem de 
~Ürk vatanı yer yer şimendifer şebe· 

tleri ve fabrika bacalnn ile süslen · 
'1lektedir! Altı yıl evvel sıfıra doğru 
Urüklenmek tehlikesine düşmüş olan f aramız ise artık dünyanın en sağ · 
aın paraları snasında say1labilm('k 
ledir! ı 

h" ~ugün gö;lerimiz önünde dikiler 
. Ulun bu bayındırlık eserlerini takdi 
lle seyrederken Türk milletine bu f01da hizmet edenleri mumffaldyet · 
.~tinden dolayı kutlulamak fa bir va· 
:Cıf~dlr. 

ASIM US 

Bundan başka film, "Paramunt,. 
sosyetesinin malıdır. ''Son karakol., a· 
dını taşımaktadır. Vakasr, Umumi 
harp sırasında Musul civarında geç 
mektedir ve ermeni tehcirine dokun 
maktadır. Bu filmde Kari Grant ve 
Klod Ren, başlıca rollerden ikisini oy 
niyorlar. Bunlan bu sayıda bastığımız 
.. Son karakol,. filminin bir sahnesine 
ait resimde at üstünde yanyana gorü· 
yorsun uz. 

Türk düşmanlığını ifade eden ve 
uydurma mevzular ve iftiralarla Tür 
kiye aleyhinde propaganda maksadını 
güden bu nevi filmlerin çevrilmesi, on 

ı 
lan çevirenlerin fena maksatlarını a 

•• • •• •• •• 1 • • _ • • çık~ ortaya koyuyor. Hükumetin bu 
Solda HuıeyınHuanuttu.~~:·angadakı evı, s~g~a Pangaltıda ıftara gıt· nevi filmlerin çevrilmesine mani ol· 

lıgı ev, ortada kendı•r. mak için te§ebbüslerde bulunması Jil· 

{Yazısı altıncı sayıfamu:dadTI') zumunu bir kere daha hatırlatırken 

şunu da ilave etmek istiyoruz: 
"'Musadğında kırk gün,. filnıinden 

bahsederken yazdığımız gibi, bu gibi 
vaziyetler karşısında yapılması gerek 
olan şey, böyle Türk düşmanı duygu· 
)arla filmler yapan sosyeteleri yola ge• 
tirmek için onlara karşı ayni zamanda 
iktisadi tedbirler almak ve onların hiç 
bir filmini Türkiye hudutları içerisine 
sokmamaktır. Yalnız aleyhimizde olan 
filmlerin burada gösterilmesine müsaa· 
de etmemek, hatta başka bazı memle· 
ketlerde de göstcr:ilm::mesini temin et" 
mek, yeter bir tedbir sayılamaz. Ya· 
hancı sosyeteleri bu yolda aykırı hare· 
ketlerde bulunmaktnn vazge~irmek 
için en birebir çare, damgalarını taşr 

yan bütün filmlere toptan boykot yaP,• 
maktır! 



~!-KURUN 

12 /12/ 935 te 

Sulh teklif leci harbi 
durdurdu 111.u? 

Askeri Vaziyet ve 
sulh teşebbüsleri 
ltalyan - Habeş harbi /ilen bCJ§lıyalı iki buçuk ay oluyor· 

Şimdiye kadar cereyan eden hudut muharebeleri ve ağır ilerle' 
meler neticeıinde ltalyan orduıu, ıimalde Eritre huduJatttl0 

içeriye doğru Habeş arazisinde ancak 150 kilometre kadar iJer 
/emiştir. Bu cephede ltalyan kuvvetlerinin yekunu 100 bin tİİ' 
fek, dört bin makineli tüfek ve yedi yüz. top kadardır. 

Cephelerde hareketler birdenbire kesildi 
Somalideki ita/yan ordusunda hastalık tahribatı müthişi 

j Habeılerin bu ltalyan kuvvetlerini yerle§tikleri yerler~
çıkarmaları mümkün değildir. Diğer cihetten Habeıler DenİY' 
§İmalinde Amba Alogi mıntakaıında ve T akar.e garbinde eti 

a1ağı 300 bin ki§ilik bir kuvvet toplamışlardır. Bu ordunun ZOo ::. 
top ve iki bin kadar ağır makineli kuvveti vardır. 

Londra, 12 (A.A.) - Royter 
Ajansı bildiriyor: 

İngiliz - Fransız sulh teklif 1 
ferinin Roma ve Adisababaya bil 
dirildiği bugünlerde bütün cephe 
lerde hiçbir hareket kaydedilme 
mektedir. 

Evvelce tahmin edildiğinin ta· 
mamiyle hilafına olarak Mareşal 
Badogliyo İtalyan kuvvetlerinir. 
kumandasını ele alalı 15 gün ol · 
duğu halde henüz hiçbir büyük 
bir harekette bulunmamı§tır. öy· 
le sanılıyor ki, Mareşal Badogliyo 
bilhassa idareci vasıflarından is · 

.Mevcut umumi kanaate göre her 
!ki taraf ta ahval ve şeraitin in . 
Hşaf ma göre yeni bir harp tabye 
ai aramaktadrrlar. 

PiRE NASlL DEVE OLDU 

i\disababa, 12, "(A.A.) - Bu 
tabah burada vuh11a gelen pani · 
tin sebebi anlaşılmıştır. 
Habeşistanda harp sahneleri al 

mak üzere buraya gönderilen bir 
sinema operatöıüne Amerikadan 
bir telgraf gelmiştir. Bu telgaraf· 
la verilen talimat arasında şu cüm 
le de vardır: 

"Tasavvur ediniz ki 'Adisababa 
şimdi bombardıman edilecektir., 
hemen derhal siz de sinema maki. 
nası ile sahneler almağa başlar · 
srmz.,, ./ 

Telgrafhane memurların.dan bi 
ri3i bu telgrafın metnini açığa vur 
muş ve bu haber , her defasında 
biraz daha tahrif olunarak ağız · 
dan ağıza yayılmıştır. Nihayet her 
kes Adisababanm hemen İtalyan 
tayyareleri tarafından bombardr. 
man edileceğini bildirden bir tel 
graf alınmış olduğunu söylemeğe 
başlamış ve resmi mahafil dahi bu 
şayianın asılsız olmadığına inan · 
mışlardır. 

Binlerce Kadın ve çocu'K, taşı · 
nr ·::ık eşyalarını alarak yakin te . 
pe.ere iltica etmişlerdir. Bunlar, 
hatta koyun, keri, tavuk, inek, ka 
tır ve eşeklerini dahi beraberlerin 
'de götürmüşlerdir. Yüzlerce ec · 
nebi, elçilikler bahçelerinde yapr 
lan yeraltı sığınma mahallerine il 
tica etmişlerdir. Silahlarım alan 
müharipler, harp nidalan atarak 
hücuma hazırlanmışlar ve impa . 
rator sarayının bahçesindeki as ·· 
kerler mitralyözleri göğe çevirmiş 
lerdir. Ancak bir kaç saat sonra 
hakikat anlaşılmış ve hükumet 
merkezindeki hayat tabii çığnna 
girmiştir. 

MONT AZAM YOLLAR KAFiLE 
YE YAKLAŞTl 

:Adigrat, 12, (A-A.)' - Takri . 
ben 7,000 kişi Adigrat ile Makal· 
le arasındaki kamyonlara mahsus 
yolu araba yolu haline getirmeğe 
çalışmaktadırlar. Bunların arasın 
da 1600 amele mevcut olup istih 
kam zabitlerinin idaresi altında 
çalışmaktadrrlar. Yolun 120 kilo . 
metre imtidadmda ve bilhassa top 
rağı yumu$ak ve kuvvetli olan 30 
kilometrelik bir,k1Snnda bu çalış· 
malar, büyük müşkülatla karşı · 
laşmaktadrr. 

Meralarda askerler ve amele 
toprağı sağlamlaştırmak mecburi 
yetinde kalıyorlar. Yapılan işlerin 
varmış olduğu en ileri nahtı, Ma
kalleye takriben 40 kilometre me 
safede bulunan Negasedir. Bu yol! 
pek yakın bir zamanda münaka· 
lata açılacaktır. 

tif ade için Afrika ya gönderilmi~ 
tir. 

Esasen düşman meydan muha 
rebclerinden çekindiği için Mare 
şal Badogliyonun yüksek sevkul 
ceyş ve tabiye kabiliyet!erini kul 
lanmak fırsatını pek elde edemi 
yeceği zannediJiyor. 

Habeş membalarından alınar. 

haberlere göre, Somali cephesin 
deki İtalyan ordusunda hastalık 
tahribatını gitgide arttırmakta · 
dır. 

Dessie' de bulunan imparator 
bugün tayyare ile şimal cephesi ü 
zerinde bir teftiş uçuşu yaptıktan 
sonra Dessieye dönmüttür. Habeş 
dıt bakanlığına tevdi edilen Fran 
sız - İngiliz sulh teklifleri tercü 
me edilir edilmez imparatora bil 
dirilecektir. Bu bapta resmi me 
hafilde hiçbir teY söylenmiyorsa 
da elde edilen intiba bu teklifle· 
rin Habetistan tarafından kabul 
edilmesi ihtimalinin pek az oldu· 

ğu merkezindedir. 
Diğer taraftan Cibutideki 

C'I Fransızlar Habetistana İngiliz 
Somalisinden veya Eritreden bir 
mahreç verilmesini endite ile kar 
tılamakta ve Cibutini'n bugünkü 
bayındırlığının Habeşistanın mah 
reci :>imasından ileri geldiğini 

söylemektedirler. Bunlar Habeşis· 

tana Cibutide bir serbes mıntaka 
verilmesine ve bu mıntakanın her 
türlü kontrolden istiına edilmesi 
ne taraftardırlar. 

lMP ARA TOR ŞiMAL CEPHE
SiNE GiTMiYOR 

Adisababa, 12 (A.A.) lmpara· 
torun timal cephesine hareketi. 
Laval - Hoare müzakereleri se· 
bebiyle geri bırakılmıştır. 

Şimal cephesinde Ras Seyyum 
müfrezelerinin Makalle ~imalinde 
İtalyanlara hücum ettikleri ve 
İtalyanların 20 ölü bıraktıkları 

bildirilmektedir. 

• • Sulh pro1es1 

ltalya veya Habeşistan 
tarafından reddedilirse 

§ 

1 
~ 

Ras Seyyumun Mahalle §İmali garbiıinde Gralda ve Tetrı. 
bien mıntakasında iki ltalyan kolordusunu bir ay tevkil ellil• 
göz önünde tutulursa, ltalyanların Mahalleden daha cenubi 
ileri hareketlerinin karıılaıacakları mü§külat kolayca taaıJf}01 

olunabilir. g 
:: 
\ Cenupta Somali cephesinde ise vaziyet büsbütün batkaclır 
fŞ Ve tamamen Habeılerin lehinedir. Bu cephedeki ltalyan ileri' 
~ mesi durmu§tur. Cubba vadisinden Dolo istikametinden ikinci 
~ teşrin •onlarında yapılan cephe taarruza zaten zayii olan lıol· 
~ yan kuvvetlerinin bölünmesini mucip olmuıtur. 

1 % Aıkeri vaziyetin tetkikinden çıkan netice ıudıır: iki tor~ 
~ lın büyük kuvvetleri arasında henüz bir meydan muharebd' 
c olmamı§tır. Habe§ orduları, toplanmalarını bitirmi§lerdir; "' 

) 
ltalyan istilasına karıı her tara/ta muvalfakiyetle karıı koY 

~ maktadırlar. ltalya, istediklerini Habeşiıtana zorla kabul ettir6 
._ cek derecede askeri bir muva{lakiyet ka:anmaml§tır. Hab.,J# 
J rin lıtilaya uğramayan memlellet parçaları için ledakô.rlık yttP i 
j
~ malarını beklemek doğru o!amaz.. Bu vaziyette ıulh, ancak ltol" 

yanların Eritre ve Somali hudutlarında ulak arazi alma/ı/6 
riyle iktifa etmesi ile muhtemeldir. Uluslar soıyetesinin miil",' 

' 

arrız olarak ltalya lehine Habeıiıtana ağır ıartlar teklif etm-! I 
. arrız olan ltalya lehine Oa be§İıtana ağır ıartlar teklif etmefl ~ 

( 
Dünya ıulhü namına temenni olunacak ıey ltalyanın Htr n 

s be§iıtanı tatmin edebilecek ve umumi emniyet ve sulh hiJerit1İ e 
tJ kuvvetlendirecek bir hal ıureti bulmasıdır. Böyle bir neti.ceY'; M 
1 kaJar ulu•lar sosyetesinin müiearrız aleyhine :ecri teclbüler' f, 
iE tqdit için petrnl ve daha bazı ıpıldat maddelerin ""'::;:] 
1 mesini yasak edi§ tedbirleri görü,mesini tabii buhyoruz . 

\..,. •t:aa rn aı r•tıza •t1Qw;;;MC,...,m~Hllfll1lınııııı111ınıttnıı11 

Mısırda veziyet düzelivor Cenevre yeniden teşebbüse 
gi:-işecek mi girişmeyecek mi? 

Cenevre, 12 (A.A.) - Bugü- Şarkta İtalyan Somalisi, ce- lngiltere Ana VJ asa l<ara-
nün en mühim neticesi petrol bak nupta İngiliz Kenyası, garpta 35 
kındaki zecri tedbirlerin atiye hı- inci tul dairesi, timalde altıncı • • kabul et tı· 
rakılması ve İngiliz - Fransız arz dairesi. f J 0) fi fi e S f) fi} 
tavassutu meselesinde beşler ko - Bu haber fU bakımdan enlere ~ 
mitesi yerine milletler cemiyeti sandır ki, bidayetteki sınır ile hu k --. --------k--b-- k Ji 
konseyinin harekete getirilmesi _ sınır arasında bazı farklar göze Kral ararı ımzaladı ve a ine çe ilme 
dir. çarpmaktadır. ı ~ 

b Kahire, 12, (Özel) - Kral Fu·-1 kan Nesim Tevfikpaşamn kıa 1 e· 
Bur• lngı'lı"z mehafı"lı"nı"n fı"krı" Zira vaktiyle u mıntakanm d t.., ... ad, 1923 ana yasasmr yeni en te yaretinden ve du111mu izah e "' 

ne göre, Bay Eden bu son günler şimal ıınırının 6 ıncı arz dairesin- sis eden emirnameyi imzalamış ol sinden sonra, kabinenin istif~t 
zarfında ciddi bazı ihtilafların den ve garp sınırının iıe 36 ıncı duğundan Mısır hükumeti İngiliz meselesi geri kalını§tır. Hükfıtl'~, 
ortaya çıkmıf olmasından dolayı tul dairesinden geçeceği yazılmıf- fevkalade komiserliğine müracaat şimdilik vazifesine devam etıne 
18 )er komitesGıin umumi bir içti· tı. Bu suretle bu mıntaka sınırı ev- ederek Mısırın Milletler Cemiveti tedir. 
ma yapmasını talep etmi~tir. velkinden 250 kilometre kadar ne g~rebilecek müstakl bir de~le~. , Kıbns adası Yunanistaıt' 

d b k b oldugunu tanıyan ve Londrada mu . . 
Milletler cemiyetince takip o- gerilemittir. Bun an at a u zakere edilen 1930 muahedesini ı verılm yecekm1ş , 

lunan usulün durdurulması ancak mıntaka, Habet imparatorunun tasvip etmesini İngiltere hüküme- . Londra 12 (A.A.) _ tng11te 
iki tarafın İngiliz - Fransız tek· hakimiyeti altında kalmakta de • tinden istemiştir. renin Kıb;ıs adasını Yunanist~11' 
liflerini kabul etmeleriyle kabil vam edecek, fakat idaresi ve za- 1923 teşkilatı esasiye kanu · . . y 1 }191( 

b ·ıı 1 · t. · b' nunun ı"adesı· hakkında kı·al tara vermek nıyetı.nde bulundu~ .. d"' dir. Bu kabil o~mazsa milletler ıtası mı et er cemıye ının ır • _ " ,. 
l k fmdan imza edilmiş olan muvak- kında çıkan rıvayetlerle alak ., 

cemiyetı" konseyi yeniden bir te - komiıerine tevdi o unaca trr. bt1
' kat kanun bugün neşrolunacaktır. olarak somlan bir suale ccv?. •A 

s.ebbüse giri•ilmesi lazım gelip İtalyan Somalisine bir miktar 1':j• :ı- Haber verildiğine göre, İngiliz fev müstemlekeler Bakanı Avanı .r 
gelmiyeceğine karar verecektir arazi ilave edilecektir. Bu arazi- kalade komiseri Londranın bu hu 
Fransız - İngiliz formül~ Habeş nin Habetiıtan tarafındaki ıınır susta mutabık olduğuna dair hü · 
İmparatoruna tebliğ edilmif ol . hattı, Gerlogobi ve Ual - Ual'in kfımetinden telgraf almış ve bu 
duğu haberi gelir gelmez konsey garbinden ıeçmektedir. nu derhal krala bildirmiştir. 
azalarına da tevzi olunacaktır. Yedi ıekiz yıldanberi İtalyan· KABİNENiN iSTiF ASI KALDI 

ı l. d b l kt ı Kahire, 12, (A.A.) - Başba · 
Gene ayni mehafil, zecri ted . arın e ın e u uruna a o an 

birlerin inkita veya tebeddüle uğ mıntaka, bugün çöl halinde ise de 
ram ası noktasının kimse taraf m- bu Şebeli ile diğer ırmakların et
dan teklif edilmemi§ olduğunu ve rafına setler yapmak suretiyle 
iki tarafın cevabı gelmeden hiç münbit bir hale getirilebilir bir 
kimsenin bu huıusta bir müdaha- mahiyette bulunmaktadır. Esa&en 
lede bulunmıyacağı kanattinde • Habet imparatoru, bu araziyi, kı-

d. zıldenizde kendisine verilecek bir 
ır. 

PDOJEDE NELER VAR? koridora mukabil terketmeye ha-
Londra, 12 (A.A.) - Daily zır olduğunu evvelce söylemişti. 

Telgraf gazetesinin Paristen bil - lTAL YA YARINA KADAR 
dirdiğine göre, Bir İtalyan sosye- CEVAP VERECEK 
lesine imar sahası olarak açılacak Cenevre, 12, (A.A.) - Reuter 

ajansının bildiriğine göre, iyi ma 
olan Habet mıntakası fU suretle lumat alan mahafile gelen haber-
tahdit edilmit bulunmaktadır ler, B. Muuolininin lngiliz-Fransız 

sulh tekliflerine vereceği cevabın. 
eğer bu arada bir fenalık çıkmaz. 

sa, bu tekliflerin ihtimal yarın fa 
kat herhalde 48 ıaat ir.inde verile 
ceğini ili.ve etmektedir. 

HABEŞIST ANIN CEVABI Bİ
RAZ GECiKECEK 

Adisababa, 12 (AA.) - Ha · 
bet imparatorunun burada bulun· 
maması dolayısile Habeşistanın 

sulh tekliflerine resmicevabmın 

biraz gecikeceği çok muhtemeldir. 
İmparatorun hareketleri çok gizli 
tutulmakla beraber kendisinin 

marasmda demiştir ki: 1 
"İngiltere hükumeti hiç bir ~~i 

retle Kıbrısı herhangi bir ecJ1e • 
devlete terketmek niyetinde de 
ğildir.,, / 
~~~~~~~~~-_,,, 

' 
Deasie ve yahut o c·varda bultJ"., 
d .. • .. d s·ı· · .. t ugu ma um ur. . ınnııye•·. :ıt 

fey varsa o da teklifleri tetkik 1~,~ 
Adiıababaya dönüp dönmiyec:e , 
dir. Eğer merkeze dönmezse te~ 
lifler, timal orduları karargah• 
yollanacaktır. 
lNGIL TERE NIN LEKELEJll 1 

Londra, 12 (Özel) - St•' I 
zetesi fÖyle diyor: __ .V 
Habeı haritan üzerinde yapıı.v;, 
t . ' . .. . h J ,.,te avız erı gosteren ııya e~ . , 
hükumetin şerefi üezrinde de b• 
rer leekdir.,, 
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Asma köprü 
Sarayburnu ile Salacak 
arasındaki köprü hakikat 

olabilecekmi? 
Balkan harbinden evvel, eski na 

fıa vekili Bay Muhtarın nafıa ne 
zareti müsteşarlrğı zamanında, 
Sarayburnu ile Salacık arasında 
kurulması düşünülen asma köp . 
rii projesi bu günlerde yeniden or 
taya atılmış bulunuyor. 

Okuyuculammzdan bazılannın 
hatınnda olsa gerektir ki, o za · 
nıanlar böyle bir köprü için Sa -
ray burnu ile Üsküdar arasında 
bir sondaj ameliyesi bile yapılmış 
tr. Fakat araya giren Balkan har · 
bi bu projeyi meydandan kaldır · 
dığı gibi onu takip eden büyük 
harp te eyice unuttunnuştu. 

Haber aldığımıza göre Cumu · 
riyet hükumetinden sonra büyük 
taahhüt işlerine girişen bir müte · 
ahhidimiz bu işle yakından alaka 
dar olmuş ve nafıa vekaJetindc 
saklı bulunan eski projeyi çıkar· 
tarak bir Amerikan fabrikasına 
:Veni bir proje yaptırmıştır. 

Bu proje şu şekilde hazırlanmış 
tır: 

Yeni asma köprü Ahırkapı ile 
Harem ve Salacık arasındaki mu 
ayyen bir noktaya bağlanacak ve 
2560 metre tufünde 18 ayaklı oh 
cak, 710 metre kadar bir kısım da 
asma bir köprü halinde bulunacak 
tır. 

Amerikan fabrikalarının ;\·aptr
ğı projede 14-15 milyon dolar la 
znngeldiği bildirilmekte ise de 
Türkiye işçi piyasasından dolayı 
bu mikdann epi farkedeceği ve 
10-11 milyon Türk lirasına mal 
olacağı zannedilmektedir. Diğer 
taraftan tren ve diğer nakil vasr · 
talarmm köprüden geçeceğine gö 
re bu mıkdardan mühim bir ye · 
kiinün bu sosyetelerden tahsil e . 
dilebileceği de ilave olunmakta -
dır. 

~ Denizeri seyahatinden 
n O?• 00Jf9Cfi( 

1 
1 

Hava hücumundan korunma 
yapılacak? denemesi nasıl 

Boyoğ/u ilçebaglığında çalışan lıeyet, yeni kararlar verdi 
Bu ayın 20 inci cuma günü ak 

şamı Beyoğlu kazasındıa saat 21, 
30 dan 22 ye kadar devam ede -
cek olan "Hava hücumuna karşı 
tedbir alma denemesi" için Be · 
yoğlu kaymakamlığında toplanan 
komisvon hazırlıklarda bulun · 
makta.dıır. 

Halkı bu yolda tenvir için a · 
fişler yapıştırılmış beyannameler 
hastırılmıştır. Bastınlan beyan · 
nameler dağıtılacaktır. 

Bundan başka sinemalarda da 
halkı tenvir yollu ilanlar yapıla · 
caktır. 

Evlere dağıtılacak beyanname· 
lerde denemenin ne yolda tatbik 
edileceğine dair her sınıf halka 
hitap eden maddeler mevcuttur. 

Şimdiki halde şehrin mülki tak 
simatma göre Beyoğlu kazası mm 
takası içinde, yani (Hasköy, Ka · 
sımpaşa, Galata, Taksim, Şişli) 
mıntakasmda yapılacak olan bu 
deneme, sonra şehrin diğer parça· 
larrnda tatbik edilecektir. lhti · 
mal hepsinin sonunda bütün şehi· 
re şamil olmak üzere genel bir tec 
rübe de yapılacaktır. 

Tecrübenin başladığım ilan e 
decek olan keskin elektrik düdük 
leri Avrupaya ısmarlanmıştır. Tec 
rübe gününden evvel Tünel, Tak-

Plaka resimleri peşin m;, } 
sonra mı alınır? 

Taksi şoförlerinden üç aylık 
plaka resminin p~in istendiğjni 
yaZnıışttk. Şoförler cimılyetfşoför 
!erin bu resmi peşin veremiyecek 
lerini söyliyerek belediyeye baş 
vurmuştu. 
. Belediye bu müracaat üzerine 
meseleyi tetkika başlamıştır. 

Bu hususta. belediyede salahi . 
yetli bir zat dün demiştir ki: 
"- Kanunda sarahat vardır. 

Plaka resmi peşin alınır. bununla. 
beraber meseleyi bir kere daha tet 
kik edeceğiz.,, 

General Ki~ım Dirik 
Trakya genel ispekteri Gen'eral 

Kazım Diıik dün şehrimize gel · 
miş, bütün gününü vilayet, emni 
yet direktörlüğünü deniz yollaıı 
idaresi ve liman ve iskan dairele 
rinde temasla geçirmi&tir. 

General Kazım Dirik dün ak . 
şamki posta ile Ankaraya gitmiş 
tir. 

sim, ve Şişliye bu büyük ve kuv · 
vetli düdükler konacaktır. Bun · 
!ardan başka Beyoğlu kazası da · 
hilinde muht€lif mmtakalarda yar 
drmcı diidükler de bulunacaktır. 

Ana düdükler, tecrübenin baş · 
lıyacağı dakikada Beyoğlu kay · 
makamlık binasında içtima halin
de bulunan komisyon tarafından 
idare edilecek ve ilk defa (bir 
nokta bir hat) yani bir lasa bir u 
zun olarak çalacaklar, bunu mü -
teakip diğer mmtaka düdükleri 
çalmağa başlıyacaktır. 

Bunun üzerine herkes ışıklan 
m gizlemek mecburiyetindedir. 
Aksi takdirde cezalanacaklardır. 

Ev ışıklannı mutlaka SONDUR 
MEK matlup olmadığı için, hal· 
km tecrübe güniinden evvel pen · 
cerelerinden ışık sızdmnamak i · 
çin, lambalan mavi be·zle, yahut 
kağıtla örtmek, pencereleri siyah 
storlarla kapamak, suretile bu va· 
ziyeti kend~ başlarına denemele · 
ri ]azım gelmektedir. 

Bunlar mümkün değilse, lam · 
baları söndiirmelidir. 

Saat 21,30 da çalacak düdük · 
lerden sonra her tarafın karar · 
masr, tramvayların durması ve 
bittabi elektriklerini söndürmesi, 
otomobillerin Iambalannr söndü · 
rerek yan sokaklara çekilmesi ve 

.Meşhur hekim 

ahaliden sokakta bulunanların 
bilhassa yaya kaldınmlarda yürü 
melerine devam etmesi zaruridir. 

Işıkların maskelenmesi veya 
söndürülmesi tecrübesi sırasında 
Beyazıt ve Galata kulelerinden; 
Sultanselim ve Beyazıta camii mi 
narelerinden rasrtlar vaziyeti göz 
liyecek ve ışık göstermemek gay 
re tinin muvaff akiyetle başarılıp 
başarılamadığını tesbit edecekler 
dir. 

Ayni zamanda tayyareler uça· 
cak ve bunlar da şehrin ışıklan 
gizlenen kısmın hakikaten tayya· 
reye karşı saklanıp saklanmadığr 
m anlıyacaklardrr. 

Bu esnada sinemalar oyuna 
başlamış olacaklanndan oyunlan 
na devam edecekler, yalnız kapr 
larmdaki ışıklar sönecektir. Tec· 
rübe yarım saat süreceğine göre 
21 de bitecektir. 

Bitiş zamanı yine büyük dii · 
düklerle ba.cı.layıp küçüklerle de 
birlikte devam edecek ve bu se · 
fer (bir hat) halinde yani uzun ve 
tek bir ses çıkarak tam üç dakika 
çalacaktır. 

Beyoğlu kaymakamlığındaki 
tali komisyon kaymakam Bay D~.
nişin başkanlğı altında her gün 
toplanmaktadır. 

12 yaşındaki san'atkann 
konseri 

Bir hastayı muayene Geçenlerde Bükreşte verdiği pi 
eder1ten bayıldı, öldü! yano konseri, büyük takdir kaza· 

- .r-· _.t!. -y· · nan an iki yanıdaki Maıi.. Ü&µid 
Beyoğrunun tanımm doktorla· memleketimize dönmüştür. Bu de 

nndan Skurdes ölmüştür. ğerli küçük sanatkar, önümüzdeki 
Evvelki akşam, saat 19 da e · pazar günli öğleden önce saat on

vinde otururken bir hasta kadın da Beyoğlunda Saray sinemasın · 
kendisine gelmiştir. Hekim, has • da bir piyano konseri verecektir. 
tayı muayene. ettip sırada kendi Şöhreti ve sanatkarlık kudreti 
sol kolunda bır. a~rlık duymuş - Bükreş konseri münasebetile yer · 
t1:1r . .J?~ktor hafıf hır baygmh~ ge li ve ecnebi gazetelerde uzun u · 
ç:rdıgınden, .. has~anm yardnnıyle zadıya yazılmış olan Mari Ust-adm 
hır şezlong uz.enne. uzanmıştır. bu konseri de büyük alaka ile 

Bunun uz~rı~e hır çok .. doktor · beklenilmektedir. 
lar davet edılmış ve dnnagına kan .. •• , , • 
hücum eden doktorun tedavisile Kutuk e baş ezen erın 
uğraşmışlardır. dünkü duruşması 

Doktor Skurde~ bu sırada gülü Çatalca civannda bir köyde ço-
yor ve yanında~ılerle şakalaşa · ban Halili, başını kütükle ezerek 
rak: . . . öldürmekten suçlu Arif ve Meh · 

- Bır h~tayı teda~. ~dıyor · metle onlan bu suça teşvikten suç 
dum. Kendım h~ta duştum. Ve lu Uzeyirin dunışmalanna lstan · 
sofraya oturaca~m s~rada etrafı. bul ağır ceza hakyerinde dün de-
mı doktorlar saı dı, dıyordu. vam edilmiştir. 

Bur:ıu~la berab~r doktor S~ur · Bu duruşma, idam cezası yazılı 

1932 yılı ağustosunda kendi 
yaptığl bir sandalla seyahate çı -
kan lhsan Denizeri lstanbula dön
müştür. Bu dıeğerli denizcimizin 
Nil sahillerinde ve ispanyada na· 
sıI karşılandığım vaktile yazmış -
tık. Mustafa Ihsan Denizeri, Ada
lar denizindeki Yunan adalarım 
gezdikten sonra Kıbrısa, oradan 
Suriye, iFlistin, Süveyş, İngiliz ve 
MlBIJ' Sudanlan, Tunus, Ce·zayir, 
Fas, Trablusgarp sahil ve liman -
larma uğnyarak İspanyaya geç · 
ıniş, ordan Akdenizin Avrupa sa
hillerinden lstanbula gelmiştir. 
Bir denizeri olduğunu isbat eden 
İhsan, bu seyahatinde sekiz defa 
batmış ve sekizinde dle ölüm teh
likeleri geçirerek kurtulmuştur. 
Bu arada bir çok timsah ve köpek 
balığı hücumlanna da uğrıyar. 
genç denizci bu çetin ve korkulu 
seyahatinden yılmış değildir. Fır -
sat <!işerse gene seyahate çıka · Kızılay ba'osu 
cağmr söylemektedir. 

des gı~~ıkçe ~endınden geçmış ve olan 450 inci . maddeye uygun ya
::aat .. d~.rtte hıç ıztırap çekmeden pıhyor. Dünkü celsede, müdafaa 
olmüştur. . .. bakımından sorulması istenilen ve 

Cenazesı bugun kaldmlacaktır. surulan bazı şeylere cevap gelme 
Kızılay Beyoğlu kolu tarafından diğinden, duruşma kalmıştır. 

[ Kısa Haberler J ıı Birincikinun cumartesi akşamı Pe· Başkırd Cumhur 
_ rapalaa salonlarında verilecek balonun sılmış ve bütün Üniversite ens . 

• Almanyaya. ısmarlanan beş bin geçen eenelerden daha güzel olması Reisi Universitede titülerini gezdirerek kendisine i . 
tonluk kok.kömürü yola çıkarılmış • için tertip heyeti ıon derece çatıımak· zahat vermiştir. Tahirof hukuk fa 
tır. Gazhaneden çıkacak kömürle be tadır. Şehrimizde bulunan Başkırt kültesinin derslerinde de bulun · 
raber memleket ihtiyacını karşıhya · Baloya iftirakle memleketimizde Reisi Cumunı ve tanınmış piyes muş; talebenin çalışmasını yakın· 
catı ümit ediliyor. hayırlı itler yapan Kutlay Cemiyetine muharriri Tahirof dün Universi · dan tetkik etmiştir. 

• Eyübün Jtaza haline konması için yardım edilmesi yüksek duygulu hal· teyi ziyaret etmiştir. Tahirof Uni Talebe dersin sonunda Tahiro 
iktiza eden formalite ikmal edilmiş kımızdan beklenilmektedir. versite rektörü Cemil Bilsel kar- fu şiddetle allaşlamıştır. 
•e tasdik için lç Bakanlığına gönde· =====================================~=~===== 
rflmiştir. 

"' Bir Jngi1iz bandralı vapur Kara· 
deniz boğazının Rumeli cihetinden 6 

lbll mesafede serseri bir torpile tesadüf 
ettiğini bildirmiştir. Deniz komutanlı 
iı torpilin imhası için tertibat almış 
tır. 
* Sovyet. Rusya band~ah Neva va · 

Paru Boğaziçinde Mehmet Reise ait 
bir dalyana çarparak parçalamıştır. 
Zarar 500 lira kadar tahmin edilmek· 
tedir. 
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lstanbul müddeiumum.iliğinden: . ~ {//ı
1 

• 

G&terdfğt adreste bulunmıyan hu 
kak fakti1tesi mezunlarından Mem • r runaa canbazhanelerint:e çcdlfan <Fratellini kardeşler) Avustralyada ou ıunan bir cambazhane direktörü tarr; · 
daha lsanbul namzet hakimliğine ta· tından çağınlllllflır. V~ kardeı yola fi kıyorlar. Aşağıdaki resimlerle dQnga nın bu en mefhur lrondklerinin ıeyaha l 
1ln kılmdığından hamen memuriye - tlnl takip ede~klinlz. Bu macerayı ig ice takip_ edebilmek için bu resimleri keaerek toplamat re blr kollekslgon 
tlmize müracaatı. yapmak ldnmdır. SON 

l I G e z i n ti 1 e r ,-

Kaza deyip 
geçmiyelim! 

Gazetelerde kanlı bir resim 
gördüm ve altında bir p:qa adı o
kudum. Ağzının kıyılarından 

bcqlıyarak ıakaklarına doğru da
mar damar kan akmış ve ağaran 
ıakak!arı üstünde donmuştu. Göz• 
Zerimi bir türlü ondan ayıramı

yordum. Yüreğim sızlı~or ve içim 
ezildiği halde başımı çeviremiyor
dum. Gazete bu acı görünüıün te
pesine "Kaza,, damgasını vur• 
mu§tu. irademizin dı§ında olan 
ıeyler belki vardır. Fakat kazala
rı bunlardan saymak bana uyğun 
görünmiyor. Biz, keneli dikkatsiz
liğimize, keneli beceriksizliğimize 
"Kaza" derneğe alıımııızdır. Bir 
tabanca kılıfında durdukça hi~ 
kaza yapmaz. Böyle bir ifin ol• 
maıı için, onun dikkats·z, çaparul 
bir adamın eline geçmesi, tetiğ• 
üıtünde bakar bir körün parmağı 
dola§ması gerektir. Tramvay ka
zaları da bundan baık!ı türlü bir 
ölçüye vurulamaz. 

Köprüde dükkanlar yıkan. 

dört zincir parçalıyan ve kendi 
burnunu kıran vap:ır için de söy

lenecek ba§ka söz yoktur. Bana 
öyle geliyor ki, hepimiz, ayrı ayn 
baılarımızda yaşıyan bu kaza an• 

lamiyle "mefhum11 uğrcqmak zo
rundayız. Tramvaylar adam çığ• 
neyemiyecek bir hale konamazlar 
mı? Niçin büyük Avrupa ıarla
rında tekerlekler kana boyan
maz? Neden "Sen,, de "T aymis" 
de iıliyen rapurlar dalgakıranları. 
iskeleleri toslamaz/ar! 

Hangi siperdir ki, ora halkım 
"lnebolularda kurban vermekten 
Jıorur? Bütün bu noktaları bira 
qerselı altınJan dünyada kaza 
diye kendi ıersemliğimizden bcq
ka hiçbir §eyin bulur.maclığını gö
rürüz. Almanya ve Fransada yir
mi be§ yıl oturmuı bir dostum, 
yazın buraya gelmi1ti. Otomobil
le Taksime çıkarken, adamın yii· 
zü sarardı ve: 

- Deli misiniz yahu? Sizin ca
nınızın ıaman kadar damı d< [:eri 
yok. Hiç bu kadar sürülür mü? 

Diye haykırarak inmeğe kal
kııtı. Ogün onun teUiıına hep flÜ• 
lüımüıtük. Fakat düıününce, 
aııl kendimizin gülünç olduğuna 
anladık. Her gün uğradığımd 
dertler de bunu bağıra çağıra 

ıöyliyor. 

Kadıköyünde kanı kaldırımla
ra dökülen ak saçlı pQ§a, en yeni 
örnek, en taze acı olduğu için ıı-n
di bizi sarsıyor. Yarın bunu da a
nutaccığız. Unutmamak da elden 
gelmez; çünkü her gün bir bQ§ka
sı, birkaç b(lfkası, birçok ba§kası 
kafamıza dank deyip vuruyor. 

insanları ölüm birlqtirir. Dün
yada anıl gözetmiyen biricik vcu
lık, Azraildir. Tahtla oturan züm
rüt ıorguçlarla maden kuyuları
nın çamurlarında yatanları me
%t1Tda ayni çiyanlar kemirir. Fa
kat niçin saklayayım, kim,,ilir kaç 
saVQ§ alanının duman ve aleo 
çemberlerinden geçtikten ıonra 

bu pQ§anın böyle bir tramvay al• 
tında can vermesi bana pek do
kandı. Mülazımken "Pilevne,, ler
de yiizbQ§ılığında ""Dölge,, lerde, 
pC1fa iken "Çanakkale" .Cerde dö
füıen bir adamın kanı bayrak ii.
tünden ba§lıa bir yerde akmama
lıydı! 

S. Gezgin 

ZEKAT VE FITRENIZI HAVA 
KURUMUNA :VERiNiZ 



Rnkaradan: 1 

-pıııUlll!L"'mııırNıııııııuuınıu~ııııınn"ıuıııııııHıııuuııııııııııınııı111111ııı~ııııı1uıııııııuuıı11111111ıııııııııımaııw11111uııınnnııuuıınım 

15 b. t 1 b · kt k 1 · · Mağazaların vergiqe malısus defterleri 
ın a e enın açı a a maması ıçın 

Kültür Bakanlığınce şimdiden tedbir alınmaktadır Kazanç bordrosunda usulSüzlük mü? 
Ankara, 12 (Telefonla) - Bu 

yıl memleketimizdeki ilk okulla · 
rın son sınıflarından 45.000 tale· 
be çıkacaktır. Bugün mevcut orta 
okulların ilk sınıfları ancak 25 -
30 bin talebe alabilecek vaziyet 
tedir. Buna nazaran 15 bin tale · 

Memleketimize girecek 
mallar 

Ankara, 12 (Telefonla) -
Türkiye ile ticaretlerinde henüz 
klering olmıyan ve aldığından 

fazla mal satan memleketlerin bi· 

benin mektepsiz kalmak tehlikesı 
vudır. Bu husust:ı B:ıkanlık tim 
diden tedbirler almağa çalı,mak 
tadır. Bunun için Kültür bak~nlı 
ğı tahsisatının hükumetçe fazla 
laştırılması temin edilecektir. 

Mekteplerin baqram 
f atili 

Ankara, 27 (Telefonla) - Bü 
tün okulların 26 Birincikanun 
Per§embe akıamından 1 ikinci 
kanun sabahına kadar tatil edil 

rine yapılacak ihracat bir takım mesine Kültür bakanlığınca karar 
kayıtlara tabi olacaktır. Bu mem verilmiıtir. 

leketlerden Türkiyeye ihracat ya 

pı.~ab~lmesi için o m.emleketin Necip Asım hayata 
T urkıyeden mal alan hır yer ol · 

ması ve ihraç olunacak malların gözlerini kapadı 
Türkiy~den alınan mallara müsa· 
vi bulunması lazım olduğu husu 
ıu alakadarlara Ekonomi bakan· 
lığınca bildirilmiştir. 

Bu karara mutabık menıei ha· 
iz ve !dering mukavelesi ile bağ 
lı bulunduğumuz memleketlere 
mensup tüccarlar tarafından Tür· 
kiyeye girmesine müsaade oluna· 
caktır. 

Yalnız, bu malların ihracından 
evvel, ldering yoliyle doğrudan 

doğruya ali.kadar memleketin ta 
kas ofi5ince müsaade alındığının 
Türk ithalat tacirleri tarafından 
tesbiti §arttır. 

Ankaranın tarihi günü 
Ankara, 12 (Telefonla) - A· 

tatürk:in Ankaraya ilk ayak bu 
tığı tarih olan 27 Birincikanun 
Cuma gününü bütün Ankara bü · 

yük bir törenle kutlulıyacak, ay· 
rıca Halkevi tarafından bu günün 
tarihi değerini anan bir bro§Ür çı 
karılac :ıktır. 

Kubiıag Günü 
Ankara, 27 (Telefonla) - Bu 

ayın 27 inci Cuma günü Ankara 
Halkevinde Kubilay günü kutla· 
nacaktır. O gün bütün Ankara ilk 
okul muallimleri ve yüksek mual 
lim mektebi talebesi söylevler ve 
receklerdir. 

Matbaamıza Gelen Eserler. 

Perşembe Gazetesi 
PERŞEMBENİN 37 inci sayısı fev· 

.ııı:alade dolgun münderecatla ve onaltı 
ıayıfa olarak çıktı. 

Bu sayıda Naci Sadullahın Cemal 
Nadir ile bir reportajı, Reşat Nurinin 
SALGIN isimli romanı, Halide Nusre· 
tin KARADENİZDE AKŞAM ismin· 
deki seyahat hatıraları, GALATASA
RAY - GUNEŞ gürültüsü hakkında 
H. Sami Karayel ve Galatasaray kulü· 
bü veznedarı M uslihin fiki rleri. Ami· 
ral B6rdün Cenup Kutbunda yaptığı 
yeni keşiflerle muhtelif resimli fıkra · 

lar vardır. 

Holivut 
Holtvut'un 208 ci sayısı Kadın spor, 

şehir ve gece modelleri ile güzel r e· 
simleri ve Amerikada çevrilmekte olan 
mühim filmlerin sahnelerini yüklü o· 
!arak çıkmıştır. 

Mevlit 
Eski İstanbul valisi merhum Gene· 

rnl Esadın ruhuna ithaf edilmek üzere 
bugün (Cuma) öğle namazından son· 
ra Kadıköyünde Osmanağa camiinde 
Mevlid okutulacaktır, istiyenlerin gel· 

meıi rica olunur. 

(Ustyanı birincide) 

Bay Necip Asım, yetmiş iki yaşın· 
da idi. Kadıköy, Modada Bostan soka· 
ğında kendisine ait olan 15 numaralı 
evde otururdu. İki hafta evvel soğuk 

almış, hastalanmış, iki gün ev i~inde 
dolaşmış, sonra hastalığı artarak yata· 
ğa düşmüş. Zatürrieye tutulduğu an· 
laşılmıştr: ihtiyar alimin zayif vücudü 
hastalığa karşı koyamamşı, Necip A
sım dün akşama doğru ağırlaşmış ve 
gece saat yirmi birde ölmüştür. 

Erzurum saylavının ölümü dün ge 
ce geç vakit telgrafla Ankaraya Büyük ' 
Millet Meclisi başkanlığına bildiril· 
miştir; cenazesi yarın (Cumartesi) 
:Modadaki evinden kaldırılacak, cenaze 
namazı öğle namazından sonra Xadr _ 

köyünde Osmanağa ..camiinde kılına· 

cak, oradan iç Erenköyünde Sahrayi 
cedit mezarlığına götürülerek oraya 
gömülecektir. 

Necip Asım, Kilislidir; Bal Hasan 
oğullarındandır; Harbiye mektebin· 
den mezundur, önceleri zabit olarak 
muallimlik etmiştir, sonralan ordudan 
ayrılarak kendisini tamamen yazı ve 
hocalık hayatına vermiştir. 

Abdülmecit devrinde koyu bir Os· 
manlıhk havasının hüküm sürdüğü sr 
ralarda memlekette Türkçülük cereya· 
nım uyandıranlar arasında Necip Asr 
mın yerini ehemmiyetli görürüz. Ma· 
kaleleriyle, tarih tetkikleriyle bu dü· 
şiinceye hizmet etmiş ve faydalı ol· 
muştur. 1908 meşrutiyetinden sonraki 
yıllarda Türk derneği, Türk Ocağı gi· 
bi müesseselerin kuruluşunda çahşmtş. 

Türk Yurdu, Bilgi ve Edebiyat fakül· 
tesi mecmualarında Türk tarihine ve 
Türk edebiyatı tarihine ait değerli ya· 
zılar yazmıştır. İstanbul Darülfünu· 
nunda uzun müddet Türk tarihi mü· 
derrisliği etmiştir. 

Cümuriyet devrinde Erzurum say
lavlığına seçilmişti; birkaç devredir bu 
sıfatı taşıyordu. 

Necip Asımın Mehmet Arifle birlik· 
tc yazdığı Türk Tarihi isimli eserin 
Osmanlılardan önceki Türklere ait o· 
lan birinci cildi, Umumi harp yılların· 
da Tarih encümeni tarafından nışre· 

dilmişti. Milattan sonraki ilk yıllarda 
Orta Asya Türklerinin kullandıkl;:ın 

Orhon alfabesine ait küçük bir broşü· 

r ü ve Yeni Cay kıyılarında sekizinci 
asırda dikilmiş olan Orhon kitabeleri 
hakkındaki tetkiklerini bildiren eseri 
Dil ve E debiyat tarihimiz için ehem· 
miyetlidir. 

Necip Asım, bunlardan başka on 
ikinci asırda Yuknak şehrinde yetis 
miş olan Mahmut oğlu Ahmet isimİi 
Türk şairinin Hakaniye lehçesiyle y.ız· 
mış olduğu "Aybe - tül - hal:nyit.,, 
isimli manzüm eserin Uyg ur harfleriy
le yazılmış nüshasını Ayasofya kütüp· 
hanesinde keşfetmiş, okumağa muvaf· 
fak olmuş. gerek bu eserin fotoğrafını, 
gerekse lehçemize tercümesini il:i kr 
sımlık bir kitap halinde neşrederek 
Edebiyat tarihimize büyük bir hizmet· 

Kuduz korkusu 
1 
Muakkip Boğosun 1 

Hastalık yüzde yirmi 
nispetinde 

Son günlerde kuduz vak' ala -
rının hadsiz bir derecede çoğal -
<lığı etrafındaki yazılar ve şayia -
lar hakkında vali ve belediye re 
isi Bay Muhiddin Üstündağ de -
miştir ki: 

" Son günlerde şehirde salgm 
bir halde kuduz olduğu hakkında 
bir hava esiyor. Halk, kedi ve kö
pek okşarken tırnak ve bir ısır -
maya maruz kalırsa bunun kuduz 
dan mütevellit olduğunu zanne · 
diyor ve hemen baytara ve tedavi 
haneye başvumyor. 

Halbuki hükumet baytarlarma 
yapılan müracaatların tetkildnd~n 
ve tecrübe ve müşahedelerden hıç 
birisinde kuduz vak'asr karşısın -
da kalınmadığı görülmüştür. An -
cak kuduz tcdavihanesine getiri
len hayvanlardan yüzde yirmisin· 
de h·uduz vak'ası çıkmıştır. Ku -
duz bilhassa ev köpek ve kedile -
rinde göıiilmektedir. 

Bugün salgın bir şekilde bir 
kuduz korkusu karşısında değiliz. 
Bunu salahiyettar bir ağızla söy -
H.iyorum.,, 

- Geçmi~ Kurun/ar: -
13 Kanunuevvel 1921 

Evvelki gece saat ikiden sonra 
lıaı•ada birdenbire müthiş bir ta. 
havvül başlanuş, rüzgar şimale dö
nerek harareti sıfırdan aşağı düş· 
müştür. Bu şiddetli rüzgarla easa· 
sen nıelliu; bir halde uzanmış ya. 
tan Unkapmn köpriJfıU &una.-.-~ 
mül edc~miş ve üçe aynlmıştır. -
Haliçte de hiç bir sandal karşıya 
geçmek cesaretini gösterememiştir. 
Kilyos ve Karadenize vapur işleme· 
mektedir. Limanda ufak büyük bir 
çok gemiler kazaya uğranuı, bir 
kısmı batmıştır. Fırtınadan evvel 
Marnıaraya açılan bir kaç gemiyi 
de romorkörler derhal çevirmişler 
ı•e her hangi bir kazanın önüne geç. 
mişlerdir. 

Polis haberleri: -------
Otomobili tamir ederken 

Taksimde Krnla geçidi soka • 
ğında Hüsrevi~ ta~irh=:nesinde 
çalışan Vanlman Kırıko ıle kal · 
dırdığı otomobilin altında 9ahşır 
ken Kriko kavnuş otomobıl Var 
tanın üst:iine clü~e:ek belk emiği
ni kırmış, muhtelif yerlerinden ya 
ralaınıştır. Vartan hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

KAÇAK ET BULUNDU - Ka· 
ğıthane köyiinde oturan. l~ma~ 
o,i!lu Yaşarın evinde kesı~!nış l::> 
kilo kacak et bulunmuş, musadere 
edilmiştir. 

PERDESÜ NASIL YANDI -
Kasımpaşada Sıra Berberler so · 
kaq.ında 30 numaralı evde oturan 
scy;•aı· ınaydanozcu Gülüzar ca · 
mide namaz kılarken dıvarda ası 
1ı bulunan pardesüsü mangala dü 
şerek yanmıştır. 

TABANCA DÜŞÜNCE - Üs
kiidarda BUlbül dere caddesinde 
oturan Cemal sarhoş olduğu hal · 
de Atlamataşında kasap Fehmi · 
nin dükkanına gitmiş, cebinde bu 
lunan tabancasr düşerek patlamış, 
çıkan kurşun sağ bacağına girmiş 
tir. Cemal tedavi edilmektedir. 

...... , ...................... ı ......... '"" .......... ______ _ 

te daha bulunmuştur. 

Son .zamanlarda hatıratım yazmak· 
t a iüi ; mühim bir kısmım da bitirmişti ; 

bu eseri tamamladıktan sonra Üniver 
siteye hediye etmeği düşünüyordu. 

Ncdp Asıri\ın ölümiyle Türk fikir 
alemi çok değerli bir uzvunu kaybet· 
miş oluyor : ailesine taziyet bildirirken 
kendimizi de teselliye muhtaç buluyo· 
ruz. 

davası başladı 

Davada iki işyarın da 
adı geçiyor , 

Maliye işlerinde muakkiplik et. J 

tiğini söyliyen Boğos isminde biri 
nın, İstanbul üçüncü ceza hakye -
rinde dün duruşmasına başlanmış 
tır. 
Boğosun duruşması, ceza kanu

nunun 296 mcr maddesine uygun 
olarak yapılıyor. İddiaya göre, 
kendisi kazanç vergisinin sağlam 
esaslardan ve kolaylıkla tahsil işi 
ni eşgal edici bazı hareketlerde bu 
lunmuştur. Elliye yakın ticaretha 
nenin bordrolanru hazırlarken, ek 
sik, fazla bir takım vaziyetler or· 
taya koyucu hareketlere girişmiş, 
bu suretle hakiki kazancın mikda 
rmr belli etmemiştir. Mağazala -
rm defterlerini arada bir evine gö 
türüp orada alıkoyduğu da iddia 
olunuyor. 
Başkan Necip Nadir, Boğosa ne 

"diyeceğini sormuş, o, şöyle demiş 
tir: 

- Ben cürüm değil, kabahat bi 
le işlemedim. Gerek mağazaların, 
gerek maliyenin işini kolaylaşıtr · 
ncr surette iş gördüm. Bordro def 
terlerini usulüne gayet muvafık o 
larak hazırladım. Bir müddet e · 
vimde bulunduruşum, bir suç teş 
kil etmez. Orada da bunlan hazır 
lamak için çalıştım. Kaldı ki, bu 
hadise 1933 senesinin ikinci ayın 
da, şubat ayında olmuştur. Yani 

1
, araya af kanunu girµıiştir. Dola . 
yısiyle dava zaten kendı1ıgınaen 
ortadan kalkıyor, demektir! 

Bu hadisede ödevlerinde ihmal 
gösterdikleri kaydile Baha ve 
Mehmet Ali isimlerinde iki işya · 
rın da ceza kanununun 230 un · 
cu maddesine göre muhakemele -
rine karar verilmişti. Bunlar, hak 
yerinde yoktu. 

Genel savamanyar Feridun, bun 
lardan Mehmet Alinin Ankarada 
bulunduğu anlaşıldğından, isti · 
nabe yolile orada ifadesinin alın 
masını adresi bilinmiyen Baha 
nin da polisçe aranılmasım ve 
dava edilenlerin evvelce mahkftm 
olun olmadıklannn somlmasn is 
ted1. 

Hakyeri kurulunu teşkil eden 
Necin Nadir, Hüseyin ve Burha · 
neddin. bu isteğin yerine getiril · 
mesi için, duruşmayı kanunusa 
niye bıraktılar. 

Hazırlık dersleri 

Lise bitirme imtihanlarnı 
geçirecekler için sınıf 

açıldı 

Dışarıdan liseyi bitirme ve ol · 
gunluk imtihanlarına girmek is . 
teyen talebeye kültür bakanlığının 
müsaadesile Yuca Ülkü lisesinde 
bir hazırlama kursu açılmıştır. 

Kursta her akşam talebeye 
muntazaman ders verilmektedir. 
Dersleri tanınmış lise öğretmenle 
ri okutmaktadır. Ders veren öğ · 
retmenler arasında Zekai, Refik, 
Mahir, Fazıl, Aziz, Halit , Bedri, 
Kemal ve felsefeci Cemil Sena 
bulunmaktadır. 

FAKIR ÇOCUKLARA YEMEK 

Fakir çocuklara yemek verilme 
i§ine Kızıl Ay kuıumu kolları ta -
rafından evvelki günden itiLaren 
başlanmıştır. Her mmtakada o · 
kul ha~ öğretmenlerinin ı.rösterdik 
leri talebeye öğle yemeği veril · 
mektedir. Yemek dağıtma işinin 
verdiği sonucu incelemek üzere 
ayın 24 üncü günü Kızıl Ay kuıu 

Recep Peker 

Dün bu yı ın ikinci 
dersini verdi 

C. H. Partisi genel sekreteri B
Ilecep Peker dün şehrimize gel • 
miş. Üniversitedeki İnkılap dıer -
sinin ikincisini vermiştir. 

Recep Peker, dünkü dersinde 
büyük devletlerin geçirdikleri de1 
rimleri anlatmış, Türk devrimi ile 
arala11ndaki farklan karşılaştır.
nuştır. Bay Recep Peker faşiznıı, 
Hitler ve Sovyet Rusya rejimleri.· 
ni anlatmış ve sözlerini şöyle bı
tirmiştir: 

- Petro A vnıpanm ileri gidi • 
şini dış bakımdan Rusyada tatbik 
etti. San'at ve ilim bakımmdaJI 
bir hareket oldu. Fakat bu, Rus • 
yanın asıl sahibi olan büyük küt· 
leyi yükseltmeye doğru bir hare -
ket değildi. 

Son Romanof hanedanı yıkı -
lıp giderken halkın yüzde doksa
nı insanlık namına bir şey anla • 
mış bulunmuyorlardı. 

Yukarıdan gelen devrim hare
ketleri tahtın ve etrafındakilerin 
saadetini temin edebilir, bunları 
saadete kavuşturabilir. Bütün küt
leyi güler yüzlü yapamaz. Türk 
devrimi, halk tarafından yukan -
ya doğru itilen ve sonra yukarı • 
dan aşağıya doğru ayni krymeti 
muhafaza ederek devam eden bir 
'devrimdir.,, 

Recep Peker, bugün Edirneka· 
pıdaki Şehitliği gezecektir. 

İıt~nııuı B'trdiq1.-ıi 
~!hirTiyatrosu 
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Bu akşam saat 
20 de 

SAZ, CAZ 

Yazan: 
Ekrem Reşit 

Müzik: 
Cemal Reşit 

Fransız ti11atrosu 
HALK OPERETi 

Bu akşam 
20.30 da 

tık defa 

TELLi TURNA 

beklenen büyüJ. 
operet 

Yazan: Mahmut \: t._:i. Müzik: 
Sezai \'e Seyfettin Asaf. Gişe gündiil 

a~ıktır. Telefon 41819. 
Fiatlar: 35-50-60.75.100 Loca 400-3o0 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
HALiDE 

Şchzadebaşı TURAN Tlyatroaundt. 
Bu gece saat 20,30 dl' 

BABA 
Meşhur piyes 3 

perde. Cu· 
martesi - Pazar 

matinelerde 
IHTnAL 

H~r tarafa tram·rny. Telefon: 22121 

mu bir toplantı yapacaklardır. 
TERBiYE VE TEDRiS USUL· 

LERI - Kültür ilk tedrisat ispek 
terleri dün kültür direktörlüğün · 
de bir toplantı yapmışlardır. ToP 
lantıda ilk okullann terbiye ve 
tedris i~lerini görüşmüşler ve bii • 
tün mekteplerde ayni terbiye ve 
tedris usulünün tatbik edilmesine 
karar vermişlerdir. 

TALEBE BIRLIGI YENi KU • 
RULU - Ulusal talebe birliğini_ıı 
yeni yönetim kurulu üyelerini bır 
lik üyelerine tanıtmak üzre cumaf 
t esi giinü Halkevinde bir tören -P 
prlacaktır. Törende veni vönetif11 
kurulu birlik üyeleı.i ka.rşısındd 
ö~evlcrini tekrar edecekler ve aıı 
içeceklerdir. 



HÜNLER ıı Tramvay 
yasagı 

118 881em . 281111 ( 0.ıyanı Birincide) 
Bu emir derhal zabıta memurlanna 

ve biletçilerle vatmanlara bildiril 
mff, kadınlar dün 8fledeıı 80nra tnm· 
vaylara bu tekilde inip binmeğe batla 
lnlflardır. 

Çinliler eski desise ve 
entrikalarına başladılar Dün cece uat yirmi ikide İstanbul 

Emniyet mlldüıil Salih Kılıç imzasiyle 
uzun bir mektup aldık; yerimizin dar

bir şey değildi. Çünkü imparator lığı ve vaktin milaaadeaizliği yüzün· 
Vang bu hareketi görünce ( 300, den aynen koymağa imklıı bulamadı 
000) kişilik bir ordu topladı. fnnız bu mektupta Emniyet direktörü 
Bilmukabele Hünler üzerine yü • tramvaylara inip binme meselesi hak 
rüdü. Moğolistam istila ettirdi. kında son ıünlerde polisçe alınan ve 
Hünler harp için iyi hazırlanma. bütün gazetelerde bir afudan tenkit 

Hu Vuanlar asırlardanberi Hün 
ler ile Çinliler arasında idi. Devir 
~evir birinin tabiiyetinden diğe · 
?ine geçerlerdi. Bazan birinin taz 
Y-lkmdan korunmak için öbür ta. 
lafa iltica ederlerdi. Bazan da bu 
nun aksine olurdu. Onun için Hu· 
'\Tuanıar Vagın emrini alınca ne 
Yapacaklaııeı şaşırdılar. Çünkü 
bu emre riayet etmek Hünlerin 
diişmanlığım celp etmek, etme · 
inek Çinlilerin gazabina uğra 
!bak neticesini verecekti. Fakat 
Yangın Uygur bcğleri hakkında 
tatbik ettiği şiddet siyasetini gö · 
l'iince tereddütten vaz geçtiler. Ta 
nıamen Çin tarafına geçtiler. 

Nihayet Hu·Vuanlaıın Hünlere 
ôtedenbeıi verdikleri cizyenin te ' 
diyesi zamanı gelmişti. Muayyen 
t.anıan gelince Hünlerin cizye tah 
liline memur olan adamları Hu. 
~Uanlann reislerinin yanına git -
tiler, her zaman olduğu gibi atla 
tı, develeri, davarları istediler. 

Bu defa Hu Vuanlarrn hal ve 
ta.vuriannda büyük bir değişiklik 
l'ardı. Tahsil memurlanm iyi yüz 
le karşılamamışl~:dr. lptida cizye 
den bahsedilince sükut etmişler . 
di. Bu hal Hünleri kızdırdı. Ma · 
dan.ıki Hu·Vuanlar kendi rizala · 
l'ile istenilen şeyleri venniyorlar • 
'h. Bu takdirde onlari kendi el · 
eı-ile alırlardı. Fakat Hünler ka · 
onenin atlannr, develerini, ve da· 
,.~.;lapnı bir bir topla~ 
ea hiç beklemedikleri bir hadise 
oldu: Hu. V uanlar Hünleıin üze 
tine atrlmışlar, ellerini ayaklarım 
bağlamışlar, caniler gibi bunlan 
asmışlardı. Bu arada ancak iç · 
leriııden bir danesi kaçıp kurtul· 
l!ıağa muvaffak olmuştu. Sürat i 
le koşarak Tanjulannm yanma 
titmiş, hadiseyi haber vermişti. 

Tanju Lieou bu müthiş haberi 
alır almaz derlıal askerlerine se . 
ferf»erlik emrini verdi. Uzun za · 
lnandanberi harp, etmemiş olan 
bu askerler büydJc bir şiddet ve 
hiddetle oklanm, yaylanm aldı · 
lar. Atlannın eğerlerine atladı · 
lar; tahsil memurlarma yapılan 
lnuamelenin intikamını aldılar. 
Siındi Hu-Vuan kabileleri ne, ka 
dar hayvanlan ve mallan va:sa 
hepsini Hünlere bırakarak kaç · 
ll:ıışlar, ancak kısmen canlanm 
kurtarabilmişlerdi. Bir kısmı da 
esir edilmişti. 

Lieou, esirleri isticvap ederken 
layanı dikkat bazı malfunat alinIŞ 
tı. Hu.Vuanlar kendi kendilerine 
Cizye vermeği reddetmiş değiller
di. Çinlilerin tehdidi ve tazyiki 
lltında bu tarzda hareket etmiş · 
lerdi. Bundan başka Çin impara 
toriuğunun ikinci bir suikasti da
ha keşfedilmişti. Hünler arasında 
~eou aleyhinde bir ihtilal hare · 

eti meydana çıkanlmıştı. Tah · 
~~neticesinde bu hareketin de 
ir~er tarafından verilmiş para 
carm uyandınlmrş bulunduğunu 
-.ıaml§lardı. 
• Demek ki, Çin imparatorluğu 

>iİle Hünler alevhinde eski entri
~ ve desise siy~etini yeniden e· 
-. almqtr. Liou Çinlilerin bir tah 
tiiiltma karşı ordulanm hareke · 
~ getirdi. Çinin Şen-Side hudut 
Q)'etlerine tecavüz etti. 

Pakat bu tarzı hareket akilane 

edilen tedbirlerden bahsetmektedir. 
mış oldukları için ilk müsademe Emniyet Direktörü, bu tedbirlenn 
de ricate mecbur oldular ve ta Si intizamı temin etmek makaadiyle atın· 
beryaya kadar olan yerleri Çinli • dığııu, belediye mevzuatında seyrise 
lere bırakarak çekildiler. Bu ma · fer kaidelerinde yazılı birer hüküm ol· 
lubiyetten sonra Lieou bir daha duğunu söyliyor '\re diyor ki: 

belini doğrultamadı. Nihayet sulh "Filhakika tramvaylann ıehrin ihti· 
talebine mecbur kaldı. Fakat yacma ıöre miktannm artbnlmu·, 
Vang sulh yapmak için Liounun Mferlerin fazlalatbnlmaıı li.znndll'. 

saltanattan çekilmesini şart koş =.ıun:ki:~yn ..:!tir== 
tu'ru için, Hünler ister istemez fennen mümlriin olduiu niıbette ar• 
Tang isminde birini kendilerine ba mevcut olduiu anlatılmaktadır; lnı
Tanju intihap etti. Bundan son • nunla beraber d.ha ziyade artbnlmuı 
ra Çin imparatorlan artık Hünle· da lüzumludur. 
rin her türlü dahili işlerine karış Traınn1larm yolcu taııma miktan 
mağa başlamışlardL Yeniden da- muayyenclir; ancak ba miktarla inli· 
hili ihtilaflar oldu. zam tesi• edilebilir. 

Bu itibarla arabalara muayyen mik· 
Bir gün geldi ki, Hünler artık tarclan batka kimsenin binmesine mu. 

yok olmuş sayılabilirdi. HÜnler aaade eclilmiyecektir. Bu hareket, poli. 
yeniden şimal Hünleri ve cenup ıin hizmet ve vazifesinin icaplanndan
Hünleri diye ikiye aynlmıştı ve dır. Halkm ııra beklemek suretiyle IMı 
bunlar her ikisi ayni ırktan olduk vesaitten istifade etmesi lizımdır. Yok· 
lanm unutarak birbirlerini mah· aa timdiJ• kadar olduiu sibi herku 
vetmek için mümkün olan her şe vabalara hücum edene intizam namı· 

na bir ..,. 7apılamu. 
yi yapmağa başlamıştı. Cenup Poliı IMı itlai t.enzinııe karar venfi. 
Hünleri (Pe) yi , şimal Hünleıi tinden pzetenizin de bu mevzuda po

de Punu (Pounou) kendilerine lilin ftZİfelİni tenkitten siyacle İfİ ko. 
imparator yapDll§lardL Bunlar • 1a11atmacak tekilde yardmum rica 
dan (Pe) de Çinlilerin himayesi· ederim.,, 
ne girdi. Emniyet direkt6rilniln ton cümlesi 

Bir aralık Tanju Punu Çin ü · kı111sında ıunu aCSylemek isteriz: Biz 

zerine..bir·~, iia.U~~=~ ... ~M~~~lıP.ıııııM., »R!!•in azil ini 't etme · Vazi· 
tı. F'akat ('in impara nı una ~ 

fenin yapıh1 teklini tenkit etmek de 
karşı gelmek için bir tek Çin as· bqka ıeydir: bizim neıriyatımız ise 
kerini silahlandırmağa bile lü · hidiseleri ve onların halle arasındaki 
zum görmedi. Çünkü Çin namına akislerini kaydetmekten ibaretti. 

( Pe) onlara karşı gitmişti. Hün Emniyet dircktörlilğilııiln iyi niyet· 
askerleri yine Hünleri Çin hudu . teri ve vazifesine aadakati hiç ıUphe 
dundan dışanya atmışlardı. cötürmez. Ancak vazifenin yapdıf tar 

Artık Hünlerin Asyada tarihle· zı halkın ukmb çekmesini ve fiklyeti· 
ri nihayet bulmuş oluyordu. Vak ni mucip olmupa bunu belirtmek ve 

bu vazifenin daha iyi bir ıeJdlde yapıl· 
tile bütün Moğolistanı ihata eden masını dilemek de Matbuatın vuifeai-
ve isimlerinin anılması bile bütün dir. Nitekim tramvaylara arkadan bin· 
Çini baştan aşağıya kadar titre • me, önden inme itinde bdmlann ve 
ten imparatorluk şimdi bir hatır çoculdann çektikleri aıkmtı VaJililin 
radan başka bir şey değildi. Ev · de gözüne çarpımı ve poliain verdiği 
velce (sekiz ordular) denilen ce. karann bu kısmi yukarda da yazdığı· 
nup Hünleri şimdi artık Van Hi · mız gibi defittirilınittir. 
ung-Nu (VauHioungNou) deni Tramvay arabalarının ihtiyacı kar 
r ç lil p)amadıp noktalma celince: Emniyet 
ıyor; yavaş yavaş in er arasın Direkt8rliiğil bu hususta pek haklıdır; 

da temessül olunarak milli mevcu tramvaylar •bah ve akıam uatlerio· 
diyetleri bile kaybolup gidiyordu. de ihtiyaca yetmemektedir; fakat bu 
Bir müddet sonra bu insanlar ar nu na kabul ettikten sonra yapılacak 
tık bütün eski hususiyetlerini kay ıey, tirketi tramvay arabalanm çoğalt" 
bedecek, tarihlerini bile bütün bü mağa mecbur etmektir; timdi de h&l~ 
tün unutup gidecektir. Buradaki arabalar çoğaltılmuaa intizam namıncı, 
Hünler artık Çinlilerden hiç fark ıu kıt mevsiminde karda yaiuıurda la· 
edilmiyecektir. tuyonlarda aaatlerce bot araba bekli 

Fakat bu mada şimal Hünleri yecek demektir. tntiam iyi ıeydir; bu 
(Pe-Hiung Nu) çöller içerisinde tün tedbirleri birden ahnmak prtiyle ... 

gerilere doğru ricat ediyordu. Et Tramvaylara muayyen sayıdan fu
raftaki düşman kabilelerin ve mil la yolcu alınmaması pek münasiptir, 

1 ti • "ki . l da fakat ayni zamanda tramvay arabalan 
e enn tazyi en a tm yıpra · ı çoğaltılmalı ve halle sokaklarda bekle· 

nıyor, biraz daha rahat yaşaya • tilmemelidir. 

bilmek, kendil~rine, atlanna ve Polis, itin kendisine ait kısmını 11. · 
hayvanlarma yıyecek ve et bula· pıyor; umanz ki Belediye de öte tara· 
bilmek için Avrupa istikametin · fıru tamamlar. 
de ileriye doğru gidiyordu. Vak • 
tile Çiçinin uzaktan hasretle bak 
tığı memleketlere doğru gidiyor · 
du. Onlan eskiden mütemadiyen 
şarka, Çin topraklarına çeken ma 
ceralar şimdiden istikametini ta· 
mamen değiştirmişti. Hün Tanju
Iarmm Asyada sonuncusu olan 
Pupu ecdatlannm tam üç bin se 
ne üzerlerinde dört nala at koş • 
turduklan yüksek yaylalara arka
lannı çevirmi§lerdi. 

( A.rluuı var) 

Aidatını veremeyen 
doktorlar 

Etibba od.asma aylık aidatlarr 
nı muntazaman venniyen üyelere 
sirküler gönderildiğini yazmıştık. 
Düne kadar 180 kişi aidatını ver 
miştir. Uçüncü Sirkülerden sonra 
para vermiyen doktorlar icraya 
verilecektir. Para vermiyen dok · 
torların sayısı şimdilik 220 ka • 
Ciardtr. 

Tasarruf Haftası 
Dün ismet lnönünün uzun ve 
çok mühim bir nutku ile açıldı 

(0•t11am birincide) ' 
iktısad~ sahada memlekete imti / 
han vermektir. Ve her geçen se . 
neki faaliyetimfai hülasa etmel• 
gelecek sene için yeni bir adım. 
yeni bir hamledir. Gelecek sene 
için şimdi anhyacağımız verim . 
lerden ve mis:ıllarden daha önrm
li ve daha parlak neticeler ve fay 
dalar Alaea'hmr.ıa şüphe yoktur. 

Elimizdeki notlardan size par
~a narça memleketin ekonomik 
faaliyetinin muhtelif sahalarda ve' 
is~ikametlerdeki cereyanı hakkın· 
da malumat arzetmek isterim. , 
MAHSUL ÇOK, DECERI AYNI 1 

Bu sene mahsullerimiz, geçen 
senekinden daha az para etme · 
miştir. Bu sene harice çıkardığı -
mız mall:ınn satış fiyatı geçen se
neki fiyatlardan daha az değil, 
hatta daha fazladır. 

Bu sene fiyatlann düşmesi ~ 
bilhasşa dikkatinizi celbetmek 
noktasından arzedeceğim ki, -
çok istifadeli olmuştur. Meseli, ü
züm. Geçen sene alman mahsul -
den çok daha fazladır. Geçen se
ne hatınmda kaldığına göre 50 
milyon kilo almıştık. Bu yıl aldı
ğımız mahsul 80 milyon kilodur. 
Böyle büyük mikyasta istihsale 
rağmen takriben ayni fiyat sevi -
yesini tutmuş olması, mahsulün 
değerini muhafaza etmesi alıcıla· 
nmrzın eksilmeyip artınış oldu -
ğunu göstermektedir. Fakat, mah
sulün kıymetini tutmasında yalnız 
bu satışlar değil, devletin piya -
saya müdahale edip tedbir almış 
olmasmm da esaslı bir tesiri ve 
faydası olduğu kanaatindeyim. 
Ayni vaziyeti fındıkta da göriiyo· 
ruz. Bu yıl, fmctk geçen seneki 
mahsülden daha çok olduğu hal • 

.ı1wn~-.t=-
driğim gibi alıcılanmızm daha 
müsait olması ve devletin aldığı 
tedbirler neticesidir. Tütün de, bu 
sene, geçen sene elde ettiiimiz 
mikdardan daha çoktur. Hatta 
tünün fiyatı geçen seneki fiyattan 
da fazladır. Harice gönderdiği • 
miz mallar için bir kaç misal ver
dim. 

Pamukta, yünde, tiftikte de 
vaziyet hemen aynidir. Çıkardığı
mız mallan umumiyetle iyi bir 
fiyatla satabiliyoruz. Yalnız bü -
tün memleket hep beraber düşün· 
melidir ki, iceride ve dışanCia sat
mak için yetifıtirdiğimz mallar ki.
fi değildir. Her sene biraz daha 
fazlasını yetiştirmeliyiz. Ve bunu 
yaparken hatmımzdan çıkmama
lıdır ki, her yetiştirdimiz fazlayı 
daima iki misline çıkarmak için el 
birliğile çalışmamız lazımdır. Şu
nu da söyliyeyim ki, bir zamanlar 
iki misli fazla mahsul almaya ça
lışmamız lazımdır dem~im. O za 
man mallanmızm cokluhndan ve 
fiyatlann düşkünlüğünden şika · 
:vet, herkesi o kadar yıldırmıştı 
ki. fazla mal istihsal etmek için 
kafi gayret gösterilemiyordu. 

Senelerdenberi cok alıcısı olan 
mallamnr~n verimini arttırmak 
~-o·unda a1d ğım•z neticeler kifi 
dectildir. Zannediyorum ki, j?ele -
cek sene için hem tedbir olarak 
hem anlayış olarak fazla mal ye
tiştirmek için müsbet neticelere 
vamıak hususunda cok j?ayret sar· 
fetmeye mecbur kalacağtız. 

Bütün bu mühim noktalar ara · 
smda huzurunuzda i~et etmek j~ 
tediğim bir nokta daha vardır. O 
da , iç fivatlar meselesi<lir. Biz 
pamuk, yün ipek gibi maddeleri . 
mizi içerde beynelmi1el fiyattan 
daha pahalı alıyoruz. Pamuğa, yü 
ne, ipeğe içerde verdiğimiz para. 
hu mallann ars'ltlusal nivasadski 
fiyatlanndan daha pahalıdır. Bu, 
hem icerde alıcmm olmasından 
hem de d~rda bu mallann kle · 
rin~e bağlı müşteri memleketler 
bulunmasındandır. Bütün bir mem 
leket bu sözlerimi eşitmelidir ki, 

bu yol tabii yol deyildir. İptidai 
madde fivatların bahalı Ye \'Ük • 
sek olması üzerinde alışılma'sı i . 
cap eden ekonomik bir vaziyet de 
yildir. Gaye bu mal1arı ~oğalt • 
mak ve bu malların fivatını ucuz 
latmaktadır ki, gerek 'sanayi sa • 
hasında ve biJh~~a harice Eabşta 
fiyatlanmız gittik~e daha tutumlu 
olsun. Fivatlann normal bir ha1e 
gelmesinin çaresi bolluktur. Do • 
la.ştığım yerlerde gördüm, ne ka 
dar mahsul alırsak o nisbette alıcı 
buluruz 

EKiN AZIYETI a 
Belli başlı ziraat mahsullerimiz 

<len bahsettikten sonra bu arada e 
kinden de kısaca bahsedeceğim. 
Bu sene ekinimiz geçen seneye na 
zaran miktarca daha az oldu. Hat 
ti bir aralık bütün ihtiyacımıza 
yetişmiyeceği mnnedildi. Tahmi • 
nimize ~re hububat mahsulümüz 
kendi ihtiyacımıza kafi gelecek • 
tir. Asıl mühim olan mesele, kiti 
gelecek veya gelmivecek seneler -
de hububatmnzm fiyatı üzerinde 
gelip ,geçen fiyat dalgasıdır ki, bu 
na nihayet azami bir had tayin et 
mek vazifelerimiz arasında ola 4 

caktır. 
Arkadaşlar, SiraSI gelmişken. st 

ze, ve bütün memlekete bu sene e 
konomik politika olarak fabrika • 
lann satış fiyattan üzerinde aldr 
ğmıız tedbirleri kısaca anlatmak 
isterim. Biliyorsunuz ki, belli bq 
lı bir kaç mahsulümüzün dahilde 
istihlikini artırmak için, hüktl • 
metin fiyatlar üzerinde yaptığı mü 
dahalelerde:n hissolunur müsbet te 
neticeler alınmıştır. Bu maksatla, 
tuzda, şekerde, ~entoda, kömür 
de fiyat kontrölü ve fiyat indirme 
leri yaptık. Hazineden fedakarlık 
lar yaptık. Bunların memlekette 
hdljJltlij ueıdb Ye bole& arfti 
dilmeleri için çalıştık. Dahilde e • 
saslı maddelerin fiyatlarını ucuz • 
latmak hükfunetce başlı başına bir 
ekonomik siyasa olmuştur. Bu yol 
da hazine fedakarlığı göze alDUf' 
tır. Miktarı ne olursa olsun bunu 
maktil ve doğru bir fedakarlık o • 
!arak kabul ettik. 

lik sene yaptığımız tecrütie • 
ler istihlik noktai nazanndan çoi 
ümit verici olmuştur. Meseli, şe • 
~erden, indirdiğimiz fiyata muka 
bil istihlakin o nisbette artDlIŞ oı. 
duğunu görüyoruz. Fakat biz fi • 
yatlan indirirken ilk zamanlarda 
bu kadar iyi bir netice alacağımı• 
zı mıınetmiyorduk. (Sonu Yara Jl 

latanbulda 1utum 
Haftası 

Dün ekonomi ve tutum haf • 
tasınin birinci günü olmak müna
sebetile tstanbulda da ekonoD\İ ve 
tutum cemiyetinin hazırladrlı 
programın tatbikine başlanmış ve 
bütün okullarda ders1er ekonomi 
ve tutum mevzuu üzerine veril .. 
miştir. t 

Bazı okullar haftayı türlü güır 
lere :ıyırnuşlardır. Birinci gün, 
yerli malı giyme günü, ikinci gün 
yemiş günü, üçüncü günü konfe
rans günü, dördüncü gün, müsa • 
mere günü. beşinci gün müzik, al• 
tıncı günü kumbara, yedinci giia 
konferans günü olmak üzere ay • 
nlmıştır. Cemiyet tarafmdan o • 
kullara yollanan vecizeli levhalar 
bütün sımf ve koridorlara asılrmt
tır. 

Kurum ayni zamanda okullal"t 
da oynanabilecek piyesleri de bas 
tırarak göndermiştir. Öğretmen • 
ler bu piyeslerden seçe"eklerinl 
talebeye oynatabileceklerdir. 

Dün ayni zamanda hafta so • 
nunda yanılacak vitrin müsabaka 
sına iştrak etmek üzere 20 kadar 
yerli malı satan mağaa da mü • 
sabakaya iştirak etmiş ve vitrin• 
terini donatmışlardır. 100 kadar 
mağaza da ikramiyeli yerli !Allı 
sat$na başlamrştn-. 



' Dünkü Keşi dede Kazanan Numaralar 
. Eminönünde Tekkollu Cemal gişesi listemizin gösterdiği 

mükafatları derhal verecektir. 

No. 

25 
64 

173 
186 
251 
254 
266 
375 
.379 
383 
413 
451 
498 
526 
538 
550 
558 
563 
617 
765 
846 
868 
897 
986 

1024 
82 
94 

147 
157 
158 
170 
227 
256 
321) 
347 
409 
487 
539 
551 
679 
732 
789 
807 
835 
904 
906 
915 
916 

2106 
212 
251 
270 
292 
301 
306 

1 338 
1 501 
! 576 
- 64!l 
~ 672 
3 

Lira No. 

30 
30 
30 
30 

150 
100 
500 

50 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 

500 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 

500 
30 

500 
500 
100 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 

500 
50 
50 

150 
50 
30 
50 

484 
527 
557 
583 
589 
603 
828 
829 
833 
882 
897 
912 
934 
969 
141 

4018 
180 
186 
209 
253 
281 
379 
414 
415 
513 
524 
626 
63~ 
640 
646 
657 

709 
701 
743 
748 
888 
894 
951 
958 

5035 
120 
121 
141 
246 
319 
348 
360 
364 
384 
410 
524 
558 
564 
739 
782 
833 

Lira No. 

30 
30 
30 
30 

500 
30 

100 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 

150 
30 

100 
100 

50 
30 
50 
50 
30 
50 

500 
50 
50 
30 
50 
50 
50 

500 
100 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 

500 
30 
50 
50 
30 

500 
50 

100 
30 
50 
50 

996 
7030 
. 42 
81 

117 
216 
228 
237 
302 
312 
389 
413 
469 
478 
657 
667 
882 
929 
942 
982 

8009 
321 
393 
51~ 
581 
610 
640 
651 
674 
681 
689 
870 
876 

9055 
90 
91 
99 
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Lira !No. 

30 
50 
50 
30 
50 
50 

150 
50 

500 
100 

30 
50 
30 

500 
500 

30 
500 
100 
50 

500 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
50 
30 

2500 
30 

500 
50 
50 

100 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
50 

500 
100 

30 
500 
50 
30 

150 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 

727 
825 
886 
887 
923 
942. 
939 

11014 
75 

145 
366 
544 
623 
680 
750 
84R 
851 
986 

12008 
41 
43 
49 
75 
96 

134 
135 
214 
238 
294 
311 
335 
361 
373 
450 
561 
647 
661 
712 
754 
853 
885 
966 
961J 
981 
991 

13056 
64 
69 
94 

50 
150 
50 
50 

100 
100 
30 
30 
30 

500 
30 

500 
30 
30 
50 
50 
50 
50 

150 
30 
50 
30 
50 

500 
50 

100 
30 
30 
50 

500 
30 

500 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 

150 
100 
30 
30 
30 
30 

500 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 

997 
14168 

269 
333 
337 
379 
450 
492 
500 
512 
529 
539 
533 
534 
575 
588 
704 
707 
788 
843 
869 

15022 
148 
192 
201 
218 
283 
284 
289 
339 
346 
418 
436 
441 
470 
478 
561 
563 
686 
812 
719 
740 
782 
824 
877 
921 
958 
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100 
100 
50 

500 
50 
30 
50 
30 

150 
50 

100 
30 
50 
50 
30 
30 

150 
30 
50 

500 
30 
30 
50 
50 

500 
150 

30 
500 
500 
500 
30 

100 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

150 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
50 

150 
50 
30 
30 
50 
30 
30 

500 
50 

500 
150 

30 
30 
30 
50 

224 
271 
301 
340 
392 

17528 
626 
654 
691 
782 
810 
864 
884 
905 

18071 
91 

107 
117 
14.'l 
174 
238 
245 
264 
229 
322 
347 
455 
491 
507 
579 
713 
724 
731 
783 
804 
841 

19123 
136 
U3 
154 
166 

19167 
173 
213 
218 
301 
355 
386 
389 
419 
563 
605 
629 

707 
779 
887 
844 
912 
92'6 
945 
954 
994 
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Lira•INo. Lira 

50 
50 

100 
30 

150 
30 
30 
30 
50 
50 
50 

lOa 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
50 

500 
30 
50 
3'0 

500 
30 
50 
30 
30 
30 
50 

100 
100 

50 
500 
50 

500 
50 
50 
50 
50 
30 
50 

20669 
809 
856 
856 
927 

21028 
81 

107 
121 

Oo<..ı 
215 
297 
316 
411 
489 
531 
630 
640 
715 
72.':t 
850 
852 
sn 
904 
922 

22087 
118 
165 
221 
24:t 
336 
339 
436 
756 
848 
856 
870 

23028 
94 
207 
233 
403 
416 
459 
524 
674. 
705 
748 
872 

100 
30 
30 
30 
50 
50 
30 

150 
30 

L9l 
50 
30 
50 

100 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
30 

500 
30 
30 
50 

100 
500 
30 
50 

100 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 

500 
30 

100 
50 
30 
50 
30 

972 ~ 
24029 

100 
fi O 
30 
30 

7~ 

152 
178 
184 

301 
~ · 
30 

100 
30 
50 
50 
50 
30 
50 ~ 673 

{§ 722 
i 728 
~ 842 
~ 855 
:;; 860 
i 954 
~ 998 
""" 3009 
§ 21 
5 53 

! lı~ 

1000 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

6014 
34 
72 

169 
177 
397 
430 
492 
580 
608 
619 
650 
717 
748 
784 
810 
819 
857 
931 
975 

500 
500 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

500 
30 
&O 
3@ 
30 

107 
299 
311 
320 
381 
413 
437 
465 
515 
522 
544 
599 
643 
661. 
702 
746 
815 
826 
852 
885 
907 
921 
93]. 
935 
945 
968 

10005 
84 

112 
150 
169 
302 
361 
374 
405 
541 
642 
650 
689 

100 
50 
50 

500 
50 
30 

150 
50 
50 
50 
30 
50 
30 

104 
289 
336 
341 
344 
351 
378 
438 
450 
466 
531 
590 
636 
644 
646 
663 
674 
684 
777 
793 
796 
798 
830 
851 
913 
914 
969 

500 
30 
50 

150 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 

16136 
151 
160 
165 
175 
188 
457 
471 
495 
544 
615 
698 
7ll 
802 
836 
828 
844 
883 
867 
95!> 
967 
976 
982 
995 

17002 
129 
162 
210 
219 

1000 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
30 

20038 
45 
96 
96 

105 
151 
186 
214 
257 
298 
422 
509 
611 
619 
630 

100 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
50 

500 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 

2419:\ 
217 
22!1 
292 
337 
339 
391 
453 
470 
479 
588 
591 
615 
626 
671 
747 
954 

25015 
75 

29009 
413 
948 

100 
50 
30 
30 
30 

2500 1 

500 
150 
30 
30 
50 
30 
30 5 172 

!5! 314 
i 324 

\. 

100 
50 
50 
30 

500 
150 
100 
30 

150 
150 100 

500 
50 

500 
30 

150 
30 
30 

500 
500 
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Veznedar Ne Oldu? 
Galata postahanesi veznedarı Hüsc· 

yin Hüsnü iki gündür kaybolmuştur. 
Çok ciddi ve intizamı sever olarak ta· 
runan Hüseyin Hüsnünün, bütün ha· 
yatında. evine haber vermeden geç kal· 
dığı bile şimdiye kadar görülmemiştir. 
Böyle beklenmiyen bir şekilde ortadan 
kaybolması evinde büyük bir telaş u· 

yandırmrş, hadiseye zabıta el koymuş, 
bazı kimseleri nezaret altına almıştır. 

Hüseyin Hüsnünün kayboluş şekli 
şöyle olmuştur: Küçük Langada tram· 
vay caddesinde 158 numaralı evde o· 
turan Hüseyin Hüsnü, Galata posta· 
hanesinin eski bir memurudur. Bura· 
daki vazifesi veznedarlıktrr. Yirmi lira 
asli bir maaş almaktadır. 

Hüseyin Hüsnil, bir müddet önce 
dayı zadesi tarafından Dişçi mektebin· 
de okumakta olan 23 - 24 yaşlannda 
Abdullah adlı bir gençle tanıştmlmış· 
ttr. Abdullah, bundan sonra Hüseyin 
Hüsnüye sık sık uğraınağa başlamış, 

arada bir kendisini evinde de ziyaret 
etmiştir. Hüseyin Hüsnü, bu halden 
şikayete başlamış, fakat neiaketsiz bir 
harekette bulunmaktan çekinerek Ab· 
dullaha hi~bir §CY 118ylememiştir. 

Abdullah, iki gün önce tekrar Ga· 
lata postahanesine uğrayarak Hüseyin 
Hüsnüyü bulmuş ve kendisini iftara 
davet etmiştir. Hüseyin Hüsnü, bu da· 

\'ete gitmek istememiş; fakat bir emriva· 
ki karşısında bulunduğunu söyliyerek 
kardeşi Doktor Zekiye kendisi ile be· 
raber gelmesini rica etmiştic. Doktor 
Zeki: 

- Ben davet edilmediğim için gele· 
mem.. cevabını vermiş, kardeşinden 

ayrılmıştır. 

Hüseyin Hüsnünün kardeşi ile 'son 
konuşması ve k~yboluşu buradan baş· 
lamaktadır. 

O akşam evinde, her günkü saatte 
beklendiği halde ortalıkta görülmiyen 
Hüseyin Hüsnü bütUn ailesi efradını 
geç vakitlere kadar bekletmiştir. Kar 
dcşi Doktor Zeki, bu geçikmeyi iyi ali· 
met saymryarak otomobile atlamış ve 
doğru Abdullahın oturmakta olduğu 

Pangaltıda Poyraz sokağında 24 nu· 
maralı eve gitmiştir. 

Abdullah bu evde ahçı Mehmet 
adında birinin yanı:nda oturmaktadır. 
Doktor Zeki Abduilahı görUr görmez 
karde§lııi ıormllf, Abdullah: 

- O çoktan gitti .. Hat~ ben ken· 
d.isini teşyi ettim.. Yolda bir tanıdığı· 
na rastladı. Onunla gittiler. Benden 
ayrıldılar .• Demiştir. 

Doktor Zeki, Abdullaha rakı içip 
içmediklerini sormuş, Abdullah: 

- Hayir ... Evde rakı içmedik ... Ben 
buradan Beşiktaşa gittim .. Orada ken· 
elim biraz içtim .• Demiştir. 

Bu had.ise dün polise haber veril· 
miş ve derhal tahkikata başlanmıştır. 

Abdullah iJe arkadaşı Mehmet nezaret 
altına alınmışlardır. Orada bulunduğu 
söylenen bir ki§i bulunamarruştxr, a· 
ranmaktadxr. 

Hüseyin Hüsnünün bir cinayete 
kurban gittiği sanılmaktadır. Yalnız 

ailesi üzerinde iki liradan fazla parası 
bulunmadığuu söylemektedir. Fakat 
postahane veznedan bütün kasalannm 
anahtarlarını üzerinde taşımakta oldu· 
ğu için dünkü tahkikat bu cihetten ge· 
nişletilmiştir. Dün postahanede yapıl· 
mış olan hesaplar birer birer tetkik 
edilmiştir. Posta baş direktörü bize 
bu hususta şunları söylemektedir: 

- Hesaplarda en ulak bir yanlışlık 
ve eksiklik görülmemiştir. Hüseyin 

J<ADlNlN 
Yazan: A. C. 

Fakat, Samimenin genç kız i· 
ken iz~vaç hakkında beslediği 
merak tatmin edilmemişti; o me· 
rak uykuya dalmıştr. Samime, ha 
yatmm büyük bir kı~mınr kocasi -
le beraber geçiriyor, arada sırada 
onunla seyahate çıkıyordu. Vel -
hasıl, karı ile koca arasında he • 
yecansız, bir ahenk hüküm sürü · 
yordu. 
Kadın, banyonun içinde, düşü • 

nüp dururken bir aralık kendi ken 
dine: 

- "Sanki Sadi burada olsaydı, 
bundan daha az mı içim sıkılır -
dı?,, dedi. 

Bununla beraber Samime, Sa
dinin kendisini otelde yapayalnrz 
bırakarak gitmeffi.ne çok hayret e
diyordu. Çünkü evlilik hayatında 
geçen iki sene zarfında Sadinin 
kendisini dalına tarassut altında 
bulundurduğunu zannederdi. Ta -
rassut altında bulunduğunu his -
setmekten de memnun oluyor ve 
kocasının kendisine karşı nadiren 
,gösterdiği sevgi alakalarından bi
rinin de bu tarassut olduğunu talı 
min ediyordu. 

Samime, saatlerce banyonun i
çinde oturarak hayalata dalmayı 
itiyat idindjği halde bu sefer ban 
yodan çabuk çıktı. Bornuzuna bü 
ründü ve odaya geçti. Zili çala · 
rak bir çay rsmarladı· 
Odanın içi hoşa gidecek şekil . 

de döşeliydi. Banyo vücudüne bir 
çeviklik vermişti. Kadın, vücu . 
dünün tam bir sıhhate malik ol · 
masından doğan bir fırsatla ge. 
rindi. Banyodan çabuk çıkmasına 
sebep o.lan kaygusu zail oldu. 

Hizmetçi kız çayı getirdi. Ça -
yın hoş kokusu, vücudünü saran 
f erahlrğr artırdı. Ayak pannakla 
rınrn ucuna kadar varan tatlı bir 
keyfile her tarafı sarsıldı. Bornu · 
zunun arasından sryrılrp açılan 
diz kapağına paıınaklarile dokun 
du.Bu dokunma, bir okşayiş gibi 
tesir etti. Çizgileıi bulanık lrnyal· 
ler, boş ve unutulmuş rüyalar, dü 
şüncelerini dört sene evvel Arna. 
vutköyündeki kolejin son smıf ta 
lebesinden iken bir bahar akşamı 
yaşadrğr hatıraya doğru cezbetti. 

Samime o zaman genç bir kız · 
clı. O gün Be bek tepelerinde do · 
laşırken oyun arkadaşlarından 
uzun boylu çevik bir genç,onu ko] 
larr arasına alınca bir anda çit ü 
zerinden aşırarak çayrrlrk üstüne 
bırakıvermişti. O çiti aşmaktaki 
maksat, yeşil otların arasından 

yükselen kıpkırmızı bir çiçeği ko. 
parmaktr. Fakat, Samime, gencin 
kollarından kurtulduktan ancak 
bir müddet sonra o çiçeği kopara 
bildi. Çünkü gençin viicudlle te . 
masa gelmesi kendisinde garip bir 
duygu uyandırmrştr. Genç arkana 
şr da derhal kızdan uzaklaşarak 
başım çevirmeğe mecbur olmuş · 
tu ... 

Samime çayı yudum yudum iç 
meğe başladı. Bütün düşünceleri 
hep hüriyet hislerile doldu. Ya] . 
mz geçfreceği günleri keyfine ve 
heveslerine göre yaşamak için 
her şeyi tesadü.f e bırakmağa ırn -
rar verdi. 

Samime. kocasına krzmak iciıı 
kendisini pek hakh görüyordu. Sa 
di neden beklemeyip seyahata çık 
mrştr? Bu iş <.::evahati okadar ace 
J.~ miydi? Aristidi ile beraber sa 
vuşmayr icap ettiren bu iş o ka . 
dar mühim miydi 7 

Aristidi... 7 
Bu adam kim oluyorrlu 7 

Samime, bir akşam Ankarada 

Hüsnü eski ve emektar bir memuru· 
muzdu. Tahkikatın bize dl.işen kısmını 
yapmaktayız. Şimdilik bir şey söyliye· 
meyiz .. ,, 

GECES! 
Böle1ll: :i 

·e 
kocasını .vazıhaneden alJ?a~a fit 
tiği zaman orada bu isırn t dl 
rum tammış olduğunu hatır a ·( 
Tanımak değil, yazılJ.ane~en J. 

karken onu yalnız görmüştti:.}1iJ11 
cası, o rumun göıiilecek .J.1~ vol 
bir işi için Ankaraya geldıgırll ·ıı.ıı 
da giderken Samimeye kısaca 
latmıştr. eP 

Vaziyeti alt üst eden işte ~di 
Aristidi idi. O araya girmese a.k' 
Sadi kansını yüzüstü bıraka~& 
gitmiyecekti ! O menhus, ,, do 
boylu, şişko, çenesinden aşa.ğ11 ı.ı' 
muz kılları gibi bir sivri sal<a 
zanan herif... . dil 

Samime bütün bu noktalaA ~a 
şünürken birdenbire durdu.. Jldı 
radan gelirken yataklı v~~~·pt 
gördüğü bir adam gözünün onu,ij 
gelip o adamı bir yerde görınef r .· 
miydi? Çenesindeki sivri saka ··11 
Ta kendisi, o mutlaka ko?8~1f j· 
yazihanesinde gördüğü Arıstıd 
dil ' 

Şayet yanılmıyorsa, aldan~!di 
yorsa o zaman ... o zaman, ri~ 

yalan söylüyordu. O zaman Ate 
tidi il~ beraber iş için seyah3 

çıkmamıştı... e · 
Fakat Sadinin yalan söyierl1 

si için bir sebep olabilirdi? sr 
Acaba işin içinde bir kadın P 

mağr mı vardı? ıı 
Samime bunu düşününce ·:ı. , 

sabi bir gülüşle kısa bir kahJ ~ 
ha salıverdi. Bu kahkahasrn .. 9 a· 
kendi bile üsktü. VücudünU, 
zücü bir his kapladı. 

Acaba azemetine mi dok2I1 
muştu? Hayır, hayır ! c:: • 

Samime, muhayyilesinde '"'t1r 
diyi düzgiinlü, pudralı , allı, J'liı 
mızılı yanak ve dudak boyaJatlbi' 
bulaşık bir kadınla beraber 

1 
otelin odasında görür gibi ol~t_~ 

İkisinin de odadan içerıY ' 
girdikleerini, kadının arkaSTJld~ıe 
ki mantoyu Sadinin kendi ~ıerı~ 
çıkardığım, zile basarak garso~ , 
çağırdığım , içki, meze, ve Y,ıl• 
mek ismarladığrru hayalinde ~6~ 
rattr. Kocasmm o kadına tatlı 5 

ler söylediğini işitir gibi oidtı~;, 
Fakat Samime, kendisi de koCf i~· 
nı kıskandığına deJaiet eden \\ 
ler aradı, beyhude aradı. çurı~e~ 
Sadiyi krskandığmı haber verec 
hiçbir duygu keşfedemedi. 

Kendi kendine: 
- Gülün~ şey!,, diye bağTrd191 

, O anda birdenbire otelin orı ( 
tı buçuk yaşındaki Boy'unu h~~;ıe 
ladı ve oğlanın, parıldayan go ~ 
rilen kendisine hayran haYr~bi 
baktığı zaman kız dudakları g\~ 
kıvrak olan dudaklaı-ırun ~~i· 
kaldığını gözünün önüne getıreef 
ğinden dolayr gülümsemeğe rl1 
bur o~~U· . . . e d~ 

- Zar1f bır çocuk ... ,, dıy ıı' 
şündü. Biçimli ayağmm ucunt1.ni 
zun, iplikli bir çorabın içine ~;ıo 
dırırken Mırıldanarak bir şll 
söylemeğe başladı. .ııt 
Akşam yemeğini otelin üst~·~ 

salonunda yemek için itina ue 
yindi, ku.<jandı. 

-4-
-" Mü sade eder misiniz?.ı 11 
Samime, utandığından dol9~, 

karşısındaki adamın yüzüne bll~, 
maya cesaret edemediği için ıı1.nr 
sade ettiğini anlatmak üzere ? 
nrz basınr iğdi. . ·1~ 

Kadın yemeğini bitirm~tı, ~il 
di dondurmasmı ka~ıklaı1'l~ 11 • 

meşg11l oluyordu. Kendisinde ~ır 
haf bir mahcubiyet duyuyor.~~ 
Başım kaldırıp karşısında otıg;~ 
adama bakmak bir türlü eliP oe~j 
gelmiyordu. Gözleri, önürı ı ' 
dondurma tabağına dikili~ .k~l 
mştı. Dondurmayı çabuk bıttı'101ıı 
mek için gayet yavaş yiyo~~· 
Çünkü bitecek olursa .. başını tıııf 
drnp etrafına bakmağa ınec ~( 
kalacaktı. Y alruz bir arahk ti 0;( 
smdaki adarnrn gözlerini doJ1. 6• 
ma yemekle meşgul olan eııerı~i! 
zerine dikildiğini her nedense ~ııe 
setler gibi oldu. Bunun üze 
mahcubiyeti bir kat daha artt)ı. 

( Arkmı f}flf. · 
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yo orkestrnııı. 21,35 son haberler. Saat .22 

• r.ondra 

I • l\uyor~ 
• Parls 

1 

• l\lllADo 
• f'riılı~e 

den sonra Anadolu ajansının gazetelere mah • Atloa 
sus havadla servisi verilecektir. • Ccnevıt 

Kadıköy sulh birinci Jıul..'Uk hakim- BUDAPEŞTE: MO m. - 18 kon!eranıı. • Solya 
lf6nden: 18,30 cazbant nakli, 18,50 spor, 19,30 Llatln • Amıterdııı 

Erenköyünde Eşref Ef. sokağın . eserlerinden konser, !MUzlk akademisinden • Pra~ 
da 7 No. lı köcıkte mukim iken Mana.~ nakil). 20•30 (daryonun fstıkball), adlı kon • Stotholm 

tı J9 

i2tı. -
161!. -
liO, -

li4. -

~4. -
~ıs --

e4 -
96 -
3l, -· 

• Berllo 
• \'arsova 
• Hudıpeşr ı 

• BUltre ~ 
• Bclgrad 
• \'okobınıa 
• Altın 
* Mecidiye 
• Bınlcnoı 

Y ferans. 21,10 operadan na.kil, Wagncrln "Lo ı 
tırda CBitolya) Timoçka sokağında 17 hcngrln,, operasının uçUncU perdesi, 22,25

1 
- -----

:No. Iı el·de bulunduğu bildirilen ve sözler, 23,20 haberler, 23,45 bando orkestra ı • l.oodrı 618,-t.• * Sıothlm 
Çeklıısr 

oradan da lstanbulda olduğu iş'ar kı· (Vals ve marııiar) . \ • Nev)Or• 0.796!\ • \' lyır. 
Jınan eski Manastır tahrirat müdürü BELGRAU 4S7 m. - 17,40 çocuklara, 18, • • Pı ı ls 12.06 • :\1ıdrld 
QA M sözler, 19 caz mUziğl, 20,15 haberler, 20, 1 * l\lllino 9.885>' • Rerlln vakir :kansı se,·kete. 

• 30 ulusal yıı.yım. 20,50 radyo orkestrası, 21 • Prükse 4.7 94 • \'arşou 
Emine Sen·et Ye Zehra Aziz ile 40 konferans. 22 Zağreptcn nakil, 23 haber • Atin~ '4.S!5 • Ru:.llpe$1r 

Vasfi Aziz, Muhiddin Aziz, Emin A- ler, 23,20 plAk. • < rncvrr 1.45EO , Jlllkm 
ziz, Abdurrahman Aziz tarafından \'ARŞOVA: 1SS9 m. - ıs Reportaj 18, 1 • oJ-a 64,66~0 • Uclgrıd 

17 -
:i6, -
'!4, -
S4 -, ... -
: 4 -
34, -

Q41, -

~3. -

?3~ - 1 

3. lll~l 

5.8 t ~,. 

l,9~01ı 

4,!!34 
4,!11!66 

101,4~44 

:14.919~ 

aleyhinizde açılan Erenköyünde :Eş . 15 §lir, 18,20 Trio Beethoven konseri, 18,30 • Amstcrdıım 1.1773 • Yokohımw '.i.771!5 
spor, 19 piyano re!akaUle ııarkılar. 19,30 ak ı 1 • l'rı~ 1 9, 197~ • f\loskova 1088. ı-.~ r-et Ef. sokağında 7 No. Jı maa bahçe 

köı;;k ve müştemilatı ile ittisalindeki tllıı.litc, 19,40 sözler, 21 aktUcl monol.iğ, 21,10 1 E S H A M 
Y radyo orkestrası. 23,~ daruı mUzlğl. 

7/ 1 ve karşısındaki 25 No. lı tarlanın ''fl"ANA: 611 m. _ 18 çocuklara, 18,30 it Bınhs 9.SO frımvıy 9,-

b.aleyi şüyuu hakkındaki da\•anın l:omer, (EMra Jung, F. :Mailer), 19 aktUa ı•Audolu ~6.!:- • ~·ımcnlO u 9.40 
ilanen yfıki tehliğata rağmen mahke· llte, 19,10 hafümın beden çor haberleri, 19, Heıı 2 15 r'nyon neı. -.-· 

d 35 hlkAye, 20 haberler, v. ıı. 20,10 uluaal ııcr Şlr. llıyrhe ıs. •·arır De!. -.-
llteye gelmemiş olduğunuz an hakkı vls. 20,80 "Cllvfa., adlı Doııtalin opereU. 22, •Merhz Bankası 63.- Rılyı 
hızda gıyap kararı \'erilmiş müşaın S5 Noel kitaplarına dair, 23 haberler, 23,10 U. Sl~ona -,00 ~ ark m. ecu -,-
k~fi icra edilip ehlh'ukuf tarafından Bachm en mükemmel piyano ve org eserle • Pomonıı s.ı~ rtıeroo -.-
verilen raporlar okunduğundan ye 1 rlnden, 23,40 Esperantıca, 23,50 tamimler, 24, -istikraz!ar - tahviller-
davanın hüküm derecesine geldiğin · 05 cnzband. 11 •19ş3illr\: Bor.ı .6.211 Elektrik -.-

• • 
Yeni O S RAM ''D,, lfımbalan dır. Çifte spiralli olan bu lambala 

diğer O S RAM lambalarına naz aran %20 ve ucuz adi lambalar 
nazaran da %40 daha idarelidir. 

Çifte spiralli O S RAM "D,, anı pullerini alrrken ambalajlann üz 
rindeki "D,, işaretine dikkat edin iz. 

den ve celseyi atiyede meYcut dem.ile BERLtN: 351 m. - 17•30 kUçUk konııer • il 26,05 rrımvn nro 
•• (Sokak şarkıları). 18 hafi! mllzik, (Keman, ı · _ 111 74 -· Rıhtım t ı _ ı t t• ti• k G ı •• d •• } •• "" •• k • ıt 

rore davanın bükme raptolunacağın. harpa, vlolA, flUt, siyolonsel,) 19,SO hukukt ı;tıtruıDıhlll I ~ - • Aııadolo 1 4380 s a ıs ene mu ur ugu e Si m 
dan bahisle namınıza mumeleli gıyap sözler, 19,40 aktU!ı.lite, 20 :MUnlhten nakit, •lrınl lıtlkrnı 9~.- • Aoıdola 11 ~.ko 
karan tebliği ile muhakemenin 2~12 20 40 aktUaııtc 21 haberler 21 l!S "Engel 1 M d komı•syonu başkanlıg"' ından•. 

H 
• • · ' t9t8 A ıo, Ana ora llJ 1,40 

--935 çarşemba günü saat 1' de taliki utcnsperyer., adlı piyes, 22•3° Königsberg • Sıvu-Frzura~ 9~. •"'lllmmıı A 47.31'> 
L_ • 1 b } d ~ d den: Şen mUzlk. 23 haberler, 23,SO ulu•al oen ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimôiii-.iiiii;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;ill 
-arargır o muş u un ugun an tarihi - 1 - 500 - 600 ıayıfa Beledi yeler, 170 - 250 Hususi idarel~ z oarkılar (Çaykovskl, Ştraus, SUpe). 
•ltndan itibaren on gün ivinde moame -------------- -e-ıı 17 • 190 1&""fahk Tarım ıtatiıtikle ri kapalı zarfla eksiltmeye konul 
lltı vakıaya itiraz eylemeniz ve yev . kemeye kabul olunmıyacağınız gibi rll".:::::::mn::::::::::::::::::::::::::::::::.. J. 

ın.l muayyende mahkemede bilesale ve hasmın dermeyan ettiği vakıaları ik Ü Dr. Mehmet Ali muftur. 
Yahut tarafınızdan musaddak vekil . rar ve kabul etmiş addolunacağı H. !i • _ 2 - Bu eaerlerin beher forma. ıı için tahmin olunan bedel 55 li· 
letname ile bir vekil göndermek su • U. M. K. 402, 404, 40:> ve 408 ncl mad· ~ Bevlıye mutehassısı radır. 
r-etile hazır bulunmanız ve gıyap mas deleri hükü~Jerinin ihtar edildiği ma İKöprübaşı: Eminönü han Tel: 21915 3 - Eluiltme 3 - lkinciki nun 936 Cuma günü ıaat 14 buçuk• 
rafını mahkeme nznesine teslim et · lilm ve tebhg makamına kaim olmak •:::::::::::::::::::::::::::::::s:=-m tadır. 
ıneniz lüzumu ve aksi takdirde muha· üzere illin olunur. (17604) 4 _ Şartnameler Komisyon katipliğinde görülüp istenebilir. 

~~~~~~~H 
.------.~--~ 

1 • N .u. 

F 
T 

1 

I ·lf~l&SiRINCi KANON· 1 

• • 

Ekıiltmeıine ıirecekler 2490 ıayılı kanunda yazılı tartlar dai• 
reıinde muaJ.Yen ıün ve ıaatinden bir ıaat evvel 268 buçuk liralık 
muvakkat teminat veıikasiyle tek lif mektuplarını Genel Direktörlük
te toplanacak olan eluiltme komisyonu başkanlıiına vermeleri. 

,(3626) (7822) 

Istanbul müzeler genel 
direktörlüğünden: 

Topkapı Sarayı bahçesinde eski Fodla fırınları denilen mahalde 
yatırılacak olan kimya laboratuva n açık eksiltmeye konulmuttur. Bi
nanın keıif b~deli 2861 lira 51 im ruıtur. Eksiltme 28 - 12 - 935 
Cumarteai günü ıaat 14,S da latan bul Müzeler Genel Direktörlüğü 
binasında yapılacaktır. F ennt ehli yetnameyi haiz ve Ticaret odasına 
kayıtlı bulunup da eksiltmeye girmek istiyenlerin plan ve tartname
leri görmek ve yüzde 7,5 muvakkat teminatı yatırmak üzere Genel Di· 
rektörlüğe ve yapı mahallini gör ınek için de Cumartesi, Salı günleri 
Müze Mimarlığına müracaat etmP. leri. (7847) 

1 ••tanbuı Beledlyesı llanıarı -- 1 
16/ Ki.nunuevvel/1935 Pazartesi 1 Numaradan 150 
17 ,, Salı ısı ,, 300 
18 ,, Çarşamba 301 ,, 450 
19 ,, Perıembe 451 ,, 600 
20 ,, Cuma 601 ,, 765 

lst&nbul mahalli idare müte kail ve ökıüzlerinin Kinunuevve~ 
935 üçüncü üç aylıkları yukarıda cüzdan sıra numaraları hizalarında 
ıösterilen günlerde Ziraat Bankasından verileceği ilin olunur. 

(7850) 

011111 r ııınıııır1 ue uııııırı ıııııme ~ıım ı~aresı illılırı 
idaremiz Eskiıehir atelyeai için teıviye_i, tornacı, kazancı '"e e~ t 

trik kaynakçı uıtaıı alınacağın ·' " " talihlerin imtihauları yapılmak 

üzer~ timdiye kadar çalrıtıkları yerlerden aldıkları bon ıerviılerıle 
hüsnühal varakalarmı, millet mekt ehi ıahadetnamt:lerini ve aıker -
lik veıikalarını alarak lıtanbul'da idaremiz Haydarpaşa Cer Bat Mü. 
fetti9liğine, lzmirde Alaancak ate:y esi şefliğine ve diğer yerlerde bu • 
lunanların da Ankarada Umumi idare Zat işleri Müdürlüğüne mü • 
racaatları. "3627 (7823'° 1 ,, ; 

lstanbul asliye mahkemesi üçün -
cü hukuk dairesinden: 

Beyoğlunda Mektep sokağında 18 
No. da oturan borsa acentası Zare ta 
rafından karısı Lh·ada kızı Safo aley 
hine açtığı boşanma davası arzuhali · 
nin bir nüshasının 10 gün zarfında ce 
vap verilmek üzere milddeialeyhaya 

. tebliğine karar verilmişse de yazılı 
adre~te bulunmayıp Yunanlstana git 
tiği tebliğ ilmühaberi altındaki mü · 

haşir meşruhatile polisin tasdikin -
den anlafılmış ,.e talep üzerine ill • 
nen tebliğat yapılmasına karar ve • 

rilmiş olduğundan mezburenin hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 141 
ve 144 üncU maddelerine göre tayin 
olunan bir ay mftddet zarfında CeTBJt 

vermesi için keyfiyet tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilin olunur. 

(V. No. ll8'0) 



ABONE ŞARTLAR/ : YAZI VE YONETIM YERi: 
llıllılı e aylık 

tdemleketlm!zde 760 &20 
Yabancı yer lere 1860 7~ 

Posta blrllğtne J 
ı;'trmlyeo yerlere 1800 960 

ıs aylık Aylık 

23C u o 
400 UiC 

~ 1Af 

btao bul. Aııkara caddeat, ( V .ı\KJ'I yurdU) 

pııare : 
Telefon fYazJ l~leri: 

Telgraı adres1: KUllUN 

2U70 
21418 

ı.ıantıuı 
1'1Jrk1yenlo her posta me.rkeztııde K 1TIUTNe etıone yazıııı I Peetıı kutusu Na. ce 
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Artırma ve Yerli Mallar Haftasında 

Sii.rner Ban 
RL · MALLAR Pazarı rı 

mal almakla hem tasarruf gapmış, hem de lJerli 
malı almak vazifenizi ifa etmiş olursunuz. 

Yerli Mallar Pazarlarının bütün peşin satışlarında 

Vapurculuk 
TÜRK ANO NiM ŞiRKETi 

Iıtanbul Acentalıiı 
Lima.ı han, Telefon : 22925 
Galata şubesi Tel: •3663 

/.,/ersin Yolu 
lNÖNÜ vapuru 15 birincİ" 

kanun PAZAR günü saat 1 O 
da Mersine kadar. 

J 1abzon Yolu 
GÜNEYSU vapuru 15 bir in· 

cikanun PAZAR ı:ıaat 20 de Ri· 
zeye kadar. 

Diyarbekir i cra memurluğundan: 

Pazarlarda her mahn yerlisi ve her mahn en iyisi vardır. 

Usküdarda Nuh kuyusu caddesin• 
de Polis noktası civarında hemşiresi 
Hopter yanında Dilsiz oğlu İsmail 
Hakkr. 

DGl tor Rifnta olan 3275 lira bor • 
cunuzdan dolayı namınıza çıkarılan 

icra emri oturduğunuz yerin belli ol· 
mamasındnn tebliğ edilememiş zabıta 

tarafından yapılan tnhkikatta da ye· 
riniz hulunamanıaı~tır. lşbu ilanın 
neşri tarihinden itibaren kırk beş gün 
içinde bir itirazınız ,·arsa bildirmeni:& 
aksi halde hakkınızda kanuni rnua • 
meleye teves<>ül olunacağı tebliğ ye -
rine geçmek üzere ilan olunur. <Y.No. 
118.)6) 

D 1 K KAT: Istanbul, Beyoğlu, Karaköy Yerli Mallar Pazarlarında ikramiyeli satışlar devam ediyor. 
Ankara ve lzmir Yerli Mallar Pazarlarında ikramiyeli sahş1ar 15 Birincikanund~ baş

hyacaktır, Bu ikramiyeli satışlar zamanında pazarlara verdiğiniz paraya mukabil, yüzde 
~ k • 

yüz de bedava mal almak imkanı vardır. 

Ankara - Izmlr - Samsun - Mersin 
Istanbul - Beyoğlu - Karaköy - EmlnUntt - Kadıköy • Beşiktaş 

FatUı sullı içrasrndarı: 

Bir bo~tan <lolayı mahcuz olup sa 
lılmasına karar veril en Ileyoğ1unda 

. YA~IN 
CEK DEf.TElllNE 

IMZAATAH 
flOYOK EL 

OLACAKTlll 

Istanbul deniz ticareti 
müdürlüğünden: 

18 - 11 - 935 tarihinde Mü düriyetimiz motörlcri için kapalı 
zarf usuliyle alınacak 15 - 20 ton benzine, yevmi mezkfırda bir ta• 
lip zuhur etmesi hasebiyle mü bayaa edilememiştir. Bu kerre pa• 
zarlık suretiyle alınacağından bedeli muhammen in yüzde 7,5 teminaU 
muvakkatesi olan 510 liralık banka mektubu veya Malmüdür· 
lüğüne yatırıldığına dair makbuz la birlikte 17 - 12 - 935 Salı saat 
11 e kadar, Galatada Rıhtım cacl desinde Deniz T icareti MüdürlüğU 
binasında müteşekkil Alım Satım Komisyonuna ve şartnameyi gör· 
mek üzere Müdüriyet idare şubesi ne müracaatları ilan olunur. 

ls tiklal caddesinde 3.!0 numaralı Re· 
~at Paşa apartımanrm ikinci dairesin 
de yazıhane, kana pe koltuk, heykel~ 

(7773) 
portamnto, ayna, yazı takrm ı ve saire ------------------------- ----
açrk arttırma suretile 17 inci birinci dar satılacağı il:ln olunur. ( V • .No. I Sahibi: ASIM Us - Vakıt Matbaası 
kfın un sa h günii saat 11 den 12 ye kn 11 11) Neşriyat Direktörü: Refik A. Scvcngil 


