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Yeni taarruz başladı fakat sözle 
Barış yolundaki proje Mallat kitap ı 

Ermeni vatandaşlar dün bir toplanb 
yaparak filmi protesto ettiler Bu sefer de Italyan gazeteleri tara

fından bombardıman ediliyor 
üçüncü plin 1 

Arttırma n yerli mah haftasını a-l 
çarken ismet lnönünün verdiği söy -
lev memleketimizin fi<onomik vaziye-j 
tini aydınlatmıştır. Fazla olarak bu 
aydınlıkta gözümüzü ve gönlümüzü 
açan mutlu bir ışık vardır. 

BUyUk Başvekilin söyle\·inde geçen 
ınUvazeneli bütçe, ödeme müvazenesi, 

lini, Abumu bırakmıyacalaı1 
ıöylemİftİ. Diler taraftan, cenub 
ara:zitinde bir zabıta kuvvetinin 
tetkil ve idare hakkım da iıtemit j 
tir.,, \ 
HABEŞLiLERiN BEYAZ KITA 

BA CEVAPLARI ' 

nıilll para kıymetinin tutunması, eşya 1 -
fiyatlarını ucuzlatma, demiryolu ve 
bayındırlık planlarını yürütme ıibi 1 
lf adeler -galiba çok söylendiği ve ya 
hat alıpldığı için- hepimize pek ta
bii itler olarak görünüyor. Halbüi 
etrafımızdaki memleketlerden bir ço
h bu iflerden yalnız bir tanesini ba • 
taramamak yüzünden buhranlar için· 

Londra, ıs (AA.) -Ha\eti• 
tan elçiai, lqiliz Beyaz kitabın• 
cevap olarak bir teblii çıkarmıı 
br. Bu tebliicle deniliyor ki: t 

de çırpmıyor. 
Bununla beraber bu sözler~ arasın

da bizim için yeni birer beşaret ola
rak eöylenmiş olanlar da yok detti -
dir: Bu arada hükQmetin (üçüncü e • 
konomlk plln) hazırbfına girmek ti -
len balumasıdır. 

Herkes bilir ki İsmet İnönü hüktl
WDldemıryuı~ı glDI b6 .. 
nomlk pllnlan da tik zamanlarda k· 
il muhitlerde şüphe ile karşılanmıştı. 
-r&rldye ilk maddeler meleketidir. 
Bunlar arasında üzüm, incir, fındık 
ribl hazılan da bir dereceye kadar 
]flb gıdalar nevindendir. Eter Tilr -
kiye sanayileşme hareketine girecek 
olarsa şimdiye kadar bizden mal sa -

Cin alan memleketler müşteri olmaktan 
çıkacaklardır. Türkiyede her yapıla
cak yeni fabrika milli mahsullerimi • 
ıin dışandaki satışına ket vuracaktır. 

ilamın neticesi buhrandan kurtulmak is 
terken daha mühim buhranlara uğ • 
ramak olacaktır. Sözün kısası Tür -
ldyenln sanayileşmesi yafmurdan 
kaçmak istiyen adamın doluya tutul 
nıası kabilindt-n bir felaket halini ala
caktır.,, Diyenler görülüyordu. 

Sayın Başvekilin son söylevi bu gi
bi itirazlara karşı verilecek cevapla
i'ın en güzelidir. 

lamet lnönü bize diyor ki: 
- Birinci ekonomik planımız ilk yıl

larda o kadar iyi neticeler verdi ld ıo
ltunu beklemeden ikinci bir pitin ha -
~rladık. Onu da tatbike baıladık. 
Şimdi ikinci pitin bitmeden üçüncüÜü 
hanrlamağa çalııı11oruz • ., 

"Sir Hoe.re'ibı Aclclia -Abalı• ·! Din toplanan Emı•n"i Cimltınl lleelW · 
daki lqilb elçiaine ı&nderdı~ı ı 

:::=:-ta=:::raı:e,1 Pragd811 Aalsara1a 
Yaptılılan proje her tara/tan Mi ı lmparatoıUDUD ba fanab pnimet 
arma uğrayan Bay Laval ·u. Ba)· bilerek miizak•8J'• siritıae1lnl Ku•• Ç •• k ) Balk kb ) 

Samael Hoar " ha mretıe ai)'UI zek&aım a&- U an aşma Ve an pa Y e 
Roma, 15 (A.A.) - Akpm tenwini talep editi doiradao bir devletler zinciri teckil Olunmuştur 

pzeteleri, Framıs - lqiliz tek- doiraJ& aülünçtür. Y 

:::=:==.nwı.. ITAL~=Ho- Bu heybetli bir cephedir ! 
Giornale d'ltalia di1'or ki: 
"Hflflô .ıırl~Jc.,el_cıı ..... ...., .......... ,. 

telıliller, tatmin edici malaiyette 
telalılri olunamaz.,, 

MUSSOLINI ŞiMDiDEN GOÇ 
DECIŞIKLIKLER ısnYOR 
Pariı, 15 (A.A.) - Eko dö Pa· 

ri ıazeteai yazıyor: uBaJ Muuoli
ni daha ıimdiden, 8 Klmınuenel 
tarihli pilinda, Cenevre yualari · 
le bunu telifini daha da ıütletti
ren bir takım defiıiklikler yap
tmnaia çalıımaktadır. 

Fransa elçiıi Kont dö Şambriin 
ile ilk ıölrüttUiünde Bay Muuo-

Roma, 15 (A.A.) - Guete • 

tekliflerine kartı taarrua ıeçmit
ler ve ıiddetli tenkitlere giritmiı· 
lerdir. Gazeteler, fU noktaları ile-
ri ıüriiJorlar: 

1 - Hududun taıbibi netice · 
sinde ltalJ&DID eline pek ehemmi
yetsiz arazi ıeçecektir. 

2 - ltalya Abum&lan vazıe
çemez. Çünkü kendi anulariyle 
itaat etmit olan ahalinin Habet · 
lerin intikam muamelelerine ma 
ruz kalmumdan korkar. 

(8oıuı Sa. 4Si.1) 

Ekonomi 
5 inci 

Haftasının 
•• •• gunu 

Tür kofis başkanı Bay Necdet 
Alkin'in söylevi 4 üncüde 

Biilıreı, 15 (A.A.) - Kralın 
.. . . .......... . .......,.,.,,. ~- ......... ~ . .,........,... 

T ataraco amn bir aöyleo oere· 
rek hükametin i~ ve Jıı siycucuanı 
oe ıo.yal, ekonomik ve linauoıl 
alanlarJalıi mavallakiyetlaini 
anlatmqtır. 

Bat bakan J11 n,a.a haklnnJ a 
demiftir ki: 

"Dıı siyasanın hedefi ıulbü ve 
ıınırları garanti etmek olmuıtur 
Pragdan Ankaraya kadar, küçük 
anlatma ve Balkan anlaımaıı ile 
bir devletler zinciri teıkil olun . 
muıtur. 

• 
(Sonu Sa. 5 Sü. 4) 

Sürp Agop hastanesindeki yeni~ikler 

Hakikat halde hüktlmetin aldıtı ---- ----------- -----------• 
favdah tedbirler sayesinde memleke 
tim izde yeni fabrikalar yapılması 
memleketimizin ihracat hareketine as
la zarar vermemiştir. Nitekim bu yıl 
Gztm, fındık, incir mahsulleri geçen 

yıldan fazla oldafu halde fiyatları 

a-eçen senekinden eksik delildir. Bat
ka memleketlerde ekonomik buhran 
istihsalin çokluiundan, bunun aksine 
olarak ahcınm yoklafundan çıkıyor. 

Biz de iae istihsali daha fazla arttır · 
mak, bugün Tfirk pi)'UUmda mal ba
lamıyan abalara mal yetittirmek ll
zım ıellyor. 

ASIM US 

Dün· yapılan spor hareketleri 
Siirp Aıop lecutahanai, ~n( idare heyeti taralinılan modern 

ve laydalı bir müeaae haline reti rilmiftir. Bir nnılaarririmisin röriif 
ferini dördüncü aayılatla lnılacalıı ;nız. BuraJalıi raimde haatahane• 
nin ameliyat oJaaını görüyorsunuz. 

Kırkından sonra? 
ı-,ledir, bunu yakmda 

~~~~h~~n~=~~~-~~~7~~~~~~- ı ___ A ___ n_l_ı_y __ a __ c_a __ k __ s_ı_n __ ı_z __ ! __ _ 
· .(Yazııı 5 inci 1a1ıfad• ~ 
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) ltalyan - Habeş harbi 
Dış Bakanımız Belgraddan Cenevreye Gitti ) İngiliz - Fransız sulh projesi· 

T u~uyoruz ! ) ü .. ,t:~~~7.,~;~.~~;~~.;~~~~::~:,.:~~ Taahhütlerimizi 
1ürkiye, l'ugoslavya Balkan antantının amaçJarına 

sadık bir surette bağlıdırlar 

dirilen lngiliz - Fransız projesine Mussolininin vereceği cevap 
henüp resmen belli olmamıştır. Proje, açıkça ltalya lehinedi, 
ltalyan ordusunun ifgal ettiği hudut mıntakalarından baıka. 
cenupta ltalyan Somalisi - lngiliz Kenya müıtemlekeıi v~ 
göller araııncla oldukça geni, bir mıntaka ltalyan nüluz tJe 

Belgrad, 15 (A.A.) - Bay Sto ı 
yadinoviç bugün saat 13,30 dn 
Türkiye Dış bakanı Bay T evfi'c< 
Rüştü Aras şerefine bir öğle ziya 
feti vermiştir. Yemekte bazı hüku 
met azasından başka Balkan an· 
tantı ve küçük anlaşma devletle 
rinin diplomatik mümessilleri ve 
dış bakanlığının yüksek memur -
ları hazır bulunmuşlardır. 

Yemekten sonra1 Bay T cvfik 
Rüştü Aras ve Bay Stoyadinoviç 
matbuat mümessillerini kabul et
mişlerdir. 

Yemekten sonra, Bay Tevfik 
Rü§tÜ Aras bu münasebetle yap 
tığı beyanatta her defa lırsat düş
tüğü ve yahut hükumetler lüzum 
gösterdiği vakit, yalnız Balkan 

antantının azası ııfatiyle değil ay· 
ni zamanda menfaatleri ayni ola-:ı 
devletlerin mümessilleri. sıfatiyle 
müşterek bir hattı hareket teshil~ 
hakkında Bay Stoyadinovi~ ile 
noktai nazar teatisi için Belgrad· 
da durmaktan geri kalmadığın: 
aöyl~miştir. 

Bay Tevfik Rüştü Aras, bu de-ı 
fa Belgradda kalmasını hadisele
rin icap ettirmekte olduğunu giz
lemediğini, çünkü bütün Balkan 
Antantı azası tarafından süratle 
halledilmesi arzu edilen bir mese-
le mevcut olduğunu i!ave etmiş ve 
demiştir ki: 

"Beynelmilel durum, hadisele
rin inkişaf mm en büyük dikkatle 
takip edilmesini isti}zam etmek -
tedir. Her şeyi hakiki ve mühim 
olarak kabul etmek itiyadımızdrr. 
Hattı hareketimiz malfundın .. Ba
rış fikrinden ve kollektif teşriki 

mesaiden mülhemdir. Türkiye ta
rafından büyük müttefiki olarak 
telakki edilen büyük Yugoslavya
mn mukadderatını idare eden 
devlet adamlariyle daima mutabı· 
kım. -

iki memleket biribirinden ay
rılamaz ve Balkan antantının ta-
kip ettiği amaçlara sadık bir su
rette bağlıdırlar. 

Cenevredeki duruma gelince, 
Bay Tevfik Rüştü Aras demittir 
ki: 

Şunu ıöylemekle iftihar ederiz: 
Taahhütlerimizi tutuyoruz. Fakat 
mutaassıp değiliz ve realit~yi dai
ma nazarı itibare alıyoruz. 

Bay Tevfik Rüştü Arastan son
ra, Batbakan beyanatta bulun
muş, Bay Tevfik Rüttü Araıın be
yanatına ittirak ettiğini ve noktai 
nazarları daima ayni olduğunn 

söylemiştir. 

TEVFİK RÜŞTÜ ARAS VE 
PRENSPAUL 

itletmesine bırakılmaktadır. 
i, Bu geniş iskan ve nüfuz mıntakasınm, Kızıldenizder. 
~ ve Britanya irtibat yollarından pek uzak ve İngiltere için müm· 
if kün olduğu kadar tehlikesiz, sapa bir yerde ayrılma•ma ehem· 
) miyet verilmiştir. Bizce, İngiliz - Fransız teklifinin uıtahğ. 

' 

bundadır. 

Sulh projesi karıııında, Habe§iıtanın vaziyetine gelince. 
o, konufma tekliflerini açıkça reddetmemekle beraber Milletler 

~ Cemiyeti umumi heyetinin çağırılmasını talep ve prenıip itiba· 
1 riyle, pek haklı olarak, müte arrıza tavizat verilmuine, laydal.ar 
a temin edilmesine itiraz ediyor. 
=, Bu ayın on sekizinde, Cenevrede (o;!anacak, Milletler Cc-

Belgrad, 15 (A.A.) - Türki • ; miyeti meclisi lngiliz - Fransız teklifini görüfecek ve likrinı 
ye Dış Bakam Bay Tevfik Rüştü bildirmek mecburiyetinde kalacaktır. Bu mütalea, her iki tarcıl 
Aras. bugün saat 16 da naip Prens için, bilhassa taarruza uğrayan Habeıistan için, tatbiki zaruri 
Paul tarafından kabul edilmiştir. bir karar mahiyetinde olmıyacaktır. Harbin §imdiye kaJcır re· 
DIŞ BAKANIMIZ CENEVREYE i çen ıalhası, ltalya için, bir askeri tenezzüh yürüyiifü •ayılabilir ı 

GİTTİ § Habeı mukavemet ve müdalaaıı, ciddi müıkülat bundan ıonra ... 
Belr,rad, 15 (A.A.) - Bay f bQflıyacaktır. Ve bu, ltalya için, kolayca bertaral edilecek bir' 

Tevfik Rüttü Araı ve Stoyadino· ~ fey değildir. Eğer sulh şartları, Habeşistan lehine esaılı bi• f 
viç ıaat 18.30 dan 19.30 a kadar ~ tarzda, tadil ve tahlif olunmazsa, kanaatimizce, ltalya. - Ha· ' 
tekrar görütmütlerdir. Saat 19.30 g beı harbi, kati bir neticeye kadar bütün §iddetiyle devam 1 
da, Türkiyenin Belgrad orta elçi- J edecektir. ~ 
ıi Bay Haydar, Bay Tevfik Rüt· E e. o. ' 
tü Arasın şerefine bir yemek ver- &. ı 

. B T f.k R A ~-· L I ıu . ..__.? ............ ı-.ıaıııtıınııııuumııııtHlllllı~-, 
mıth~ ay ~ı ü~ü nsı•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
at 21 .40 da Cenevreye hareket et-

Mısırda nümayişler mi tir. devam 

Bay Baldwin söylüyor : ;'lngiliz askerine 
ediyor 

tecavüz 
Cenevre • • 

proıeqı 
• 

hclesi ile sükun iade olunmuş ·, 
tül'. 

Ingiltere yeniden yapılacak teşebbüslere yardım edecek 

Kahire, 15, (A.A.) - Vefd 1i 
deri Nahas paşanın tavsiye üzeri 
ne, talebe nümayişlere nihaye' 
verilmesine karar vermiş olması 
na rağmen nümayişler bu sabah 
da devam etmekte idi. Hükumet, 
tezahürata nihayet vermediği tak 
dirde halk hakkmda şiddetli tecl 
birler · tatbik edeceğini bildirmiş· 
tir. 

lngiliz kumandanlığı hadiseyi 
yüce komiserliğe bildiııniş , yü · 
ce komiser de Ba§vekili ziyaret 
ederek bu gibi \·akaların iki de'' · 
Jet arasnrlaki ivi münasebetleri ih 
lal edecek mahiyette olduğunu i · 
zah etmiştir. 

Londro, 15 (A.A.) - Bay Van 
Sittart, 1talyan - Habeş ihtilafı
nın halline mütaallik olan Fransız 
- İngiliz tekliflerinin tanzim e -
dilmiş olduğu ahval ve şerait ve 
Cenevreue yapılmış ve yapılmak
ta olan müzakereler hakkında B. 
Baldvin ile görüşmüştür. 

Bay Eden, ·aün gece Cenevre · 
aen gelmiş olup o da B. Baldvine 
mülaki olacaktır. Bu göıiişmeler, 
perşembe günü avam kamarasın
da kabine tarafından yapılacak 
beyanatı hazırlamağı istihdaf et· 
mektcdir. 

Bay Baldıvin, dış işleri siyasa-
nna müteallik müzakerelere büyük 
bir ehemmiyet atfetmekte ve elde 
edilmesi daha müşkül olacak olan 
muvaffakiyete nail olmak için bil 
tün kozlaıım elinde toplamak ar
zusunda bulunmaktadır. Hükumet 
11er halde kendisinin aleyhine rey 
verecek olan muhaliflerin nüma. 
yişlcri ile meşgul olmamaktadır. 
Buna mukabil, muhafazakar fır · 
kanın içinde Paris plfım aleyhine 
hasıl olan mühim hareketten do
layı son derece heyecan içindedir. 
l\fohalifleıin tevbih takriri ver · 
memek hususundaki niyetlerinde 
ısrar eylemeleri takdirinde bir 
çok muhafazakarlaıın bundan bil
istifade muhaliflerle birlikte hü -
kumeti tenkit etmelerinden endi
şe eylemektedir. Böyle bir hal, hü 
kumete niifuzunun büyük bir kıs
mım kaybettirecektir. Bakanların, 
partinin nüfuzlu azalarını bir ta -
kım tevbihlerle hükftmeti zafa uğ 
ratmamağa ikna için şahsi nüfuz 
larmı istimal edecekleıi tahmin e
dilmektedir. Parlamento çeven -
leri, hüklımetin takip ettiği siya -
sete :ıit zikredeceği delilledn şun
lar olduğunu beyan etmektedir: 

1 - İngiltere, milletler cemiyeti 
ile tamamile beraber olmakta ber
dcvamdıır. 

2 - İngiltere, sulhun esaslarr tesi, Milletler Cemiyeti ile Fran · 
nı araştırmQ.k için Cenevrede ken- sız ve !ngiliz meclislerinin Laval· 
disine tahmil edilmiş olan vazife· Hoare tekliflerini çoğaltmakta o· 
yi hakkiyle yerine getirecek ve lan bir muhalefetle karşılayacak · 
Fransız - İngiliz projesinin ınün larmı bildiriyor. 
hasıran bu düşünceden mülhem ol Eko de Paris gazetesi, lliç de· 
duğunu kaydedecektir. yilse şimdiki şeklile, bu teklifleıin 

3 - l\Iilletler Cemiyeti, projeyi Cenevrede muhakkak reddedile · 
reddedecek olursa İngiltere, yeni- ceğini zannetmektedir. Bir çok 
den yapılacak her türlü sulh te · heyeti murahhagalar ve bilhassa 
şehbüsüne yardım edecektir. lskandinavva murahhaslan derin 

lNGlLlZ ASKERJ.ERlNE 
TECAVÜZ 

K::ıhire, 15, (A.A.) - Hane:i 
partilere mensup olduklan belli 
olmayan bir nümayişçi gurubu, 
sokakta İngiliz askerlerine ta:ır · 
ruz etmiş, fakat talebenin miida · 

Başvekil kanunu esasi iade edil· 
ciikten sonra, manası kalmamış <r 
lan nümayişlere nihayet verdir · 
mek için, Nahas paşadan, taraf • 
tarları üzerinde imali nüfuz eyle • 
ınesini dilemiştir. 

Nahas paşa , halkevindeki hir 
toplantı eBnasında halkı süküna 
davet etmiştir. 4 - İngiltere emniyet ve kol · bir surette hayfıl inkirnrına uğ"ra · 

lektif kararlar sahasında mevki a mışlardır. Diğer taraftan B. l\lus · 
lacaktır. Fakat bütün üyeler bu S?lin~ bazr tadille.r te~lif etm~ş. Masarik'in isti~asrndan sonra 
veçhile hareket etmedikleri tak - tır kı, bunlar teklıflerı daha zıya / ı .. ......... amı.................................:-... dir?~ !.ek ~aşına bunun mes'uli • de kabule şaya~ ~ir hale getire~ek 
yetını uzerıne al~mıya~ktrr ... ,, mahiyette deyıldır. Fransız mıl · c • • 

5 - Av~pa sıya~etı;ı~~ .h~lru - !etler cemiyetine müzaheret. ce · Ü fil Ü r re J S 1 
met Fransa ıle mesaı bırlıgının za mivetlerinin Lord Sesil · tngıltere 

kim olacak? 
ruri ~ldu'JU~u k~yde~ece~t~r. se~ato azasr'Rolen ·Belçika - Panl 

Huküm~t~n dun Sır P~ı~ıpps.ta Boncour ile Pier Kot dahili olduğu Sagw ve sol cenah namzetlerini gösterdi 
rafmda!1 sılahla!1n tahdıdı, bır halde bir cok Fransızlann hazır 
hava mısakı aktı. ve Almanyanm bulundukları bir toplantıda, tek -
Cene~:eye avdetı ~3:k~ınd~ t~k. • lif edilen tarzı hallin mütearrız i· 
rar ~uzakerel~re gırışılmesı ıçın cin bir misal teşkil edeceği ve bn 
B. Hıt!~~. nezdındc ya~ılm~ş olan na binaen genel banşr tehlikeye 
teşe~busun menfi n~tı~esın~ de koyacağı bevan edilmiştir. 
telmıhde bulunması ıhtımalı var · ~ 

1 dır. HABEŞLER SANKl HARB 
INGILIZ DIŞ BAKANININ KA YBETMlŞLER GiBi.. 

BURNUNDAKi KiRiK Adisababa, 15, (A.A.) - 1m · 
Londra, 15 (A.A.) - Sir 

Hoare'ün gelecek perşembe günü 
Lonrlrava dönmesi beklenmekte -
dir. Yaiı resmi surette bildirildi -
ğine göre Hoare'ün burnundaki 
kırık endişe uyandırmakta ve faz· 
la azap vermektedir. Bu sebepten 
Avam Kamarasının toplantısına 
kadar odasında kalacak, fakat bu 
zaman esnasında kabine arkadaş· 
larmm ziyaretlerini kabul edecek 
tir. 

iLERi GERi FiKiRLER 

Paris, 15, ( A.A.) - ltalyan· 
Habeş anlasmazlığımn müsliha · 
ne halli ve İngilizce Beya·l Kitap 
gazetelerin hususi dikkatini çek · 
mektc berdevamd'Ir. Matin gaze · 

parator dün Dessiede, tayyare ile 
oraya hareket eden ecnebi mü -
şavirleri ile birlikte !n.giliz Fransız 
tekliflerini tetkikle meşgul olmuş 
tur. Bu tetkik neticeleri hakkın • 
da şimdiye kadar hiç bir haber 
gelmemiştir. Mamafih hükumet 
merkezinde bu teklifler acı suret
te tenkit edilmektedir. 

Habeş mahafili diyor ki: 
"Bu tekliflerde Habeşistan san

ki harbi kaybetmiş gibi telakki o 
lunmakta ve öyle muamele gör • 
mektedir.,, 

Asmara, 15, (A·A.) - Karabi 
nerilcrden mürekkep muntzam 
polis teşkilatı işgal edilen arazi · 
rle faal;yete başlamrşt.ır. 

Prag, 15 (A.A.) - Bütün gn., 
zetelerin reisicumurun halefi mc , 
selesini hararetle tetkik etmekte
dirler. 

Sol cenah gazeleri, l\Iazarikin 
tavsiyesine müzaheret edeerk, B. 
Benes'in namzetliğini müdafaa e
ci1yorlar. 

Sağ cenah, Çek milli meclisi -
nin başkanı Bay l\lemekin nam 
zetliğini derpiş etmektedir. 
HiKMETi ŞAHSINDA TEM -

SiL EDEN HAKiM 
Paris, 15 (A.A.) - Bütün ga· 

zeteler, Çekoslovakyanm "Halas
kar Reisicumuru" Mazarik'in si • 
tayişleri ile doludur. 

Figaro gazetesi, müşarüniley -
hi hikmeti şahsında temsil etmiş 
olan son hakim diye tavsif etmek· 
te ve şunları söylemektedir: 

Bay Ma.ıarik'e her taraftan ge· 
len tekı·imata biz de iştirak edi · 
yoruz. Zira Mazarik, vatandaşla· 
rmm minnetC:ıarlığma ve bütün 
dünyanın ve bilhassa sadakati mü 
cerreb bir dostu olduğu Fransa -

nm hürmetine istihkak kazanmış 
bir zattır. Müşarünileyhin kendi· 
sine Bay Benesin halef olması 5~1 
retinde göstermiş olduğu arzu bı· 
zim de arzumuzdur. Bay Denes ': 
den üıha ziyade liyakat sahibi 
değildir. Biz bu fikirdeyiz. .. 

Çekoslovakya, Bay Benes'in ı 
aaresinde, Fransa, Küçük ltiJfof, 
alkan !tilafı ve Sovyet Rusya ile 
uzlaşarak Milletler Cemiyeti nıu • 
kavelesi ile kollektif emniyet mi -
sakı siyasasını takip edecektir. 

BENEŞlN KAZANACA(lI MU· 
HAKKAK 

Prağ, 15, (A·A.) - Gazetelt • 
re göre çarşamba günü yeni Rei' 
sicumuıu seçecek olan meclis, ik! 
nemzed arasında seçim yapacak 
tır. 

Bunlardan eski reisicumur B· 
Masaryk tarafından tavsiye edile~ 
B. Benes, sosyalist ve ÇekosJo 
vak fll'kasma istinat etmekte o · 
lup intihabına muhakkak nazari.1 
le bakılmaktadır. 
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lıaretler 1 
Ambargodan 

kimyaya Hili bulunamadı !Aç çocuklar! l utum haftası 
,,.,,.., cun6arsom sai Wfiı 

....... _. aınhrsa.a ,.. """"'•eri Hüseyin Hüsnünün kansıf Kızılay yemek 1Tayyare:er bugün duman· 
• ln6ilü - ltalya taaılı kaybolmamııbr la yazı yazacak'ar 

ettilıs• 6a saluıtla tla 1uır Galata Postanesi veznedarı dagı"-' tacak Ekonomi ve tutum yedigünü · 
ttılaalılıalı eJecelıtir. Ha- Hüseyin Hüsnünün esrarengiz bir nün dördüncü günün olan dün de 

6a diplomatilc salluıyı talrio şekilde birdenbire kaybolmasın • Jkı· okulumuzda Örnek şehrin semtlerindeki ilk, orta o • 
..,.,._,., motörleımİf ltalyt111 dan sonra bir hafta geçtiii halde kullarla liselerde müsamereler ve-

..,._ igin talarilı edici maddi! bu işin aydınlanması için henüz olacak teıkilit rilmiştir. Çapa Kız Otretmen o · 
...,...,. ;~ .. oöz öniintle tatu· bir ip ucu b~~~· • • kulunda verilen müsamere çok gu·· 

~-· • Zabıta bütün gizli vorlen bı Kızılay kurumu tarafından ilk 
maelelertlen biritlir B~lc . "": ·· ·· ·· • okullarda okuyan fakir çocukla. zel olm1111. ve bilhassa yerli malı • • ·• ..,.. • rer bırer arqtmnış, yem olü go • -ır 
Rlenm Acaanan hır Ami · mülen çukurlan kazırnş fakat ne· ra öğle yemeli verileceğini evvel· reklamı için oynanan piyesler mu 

'-' "Zoler petrol tlal•al.ıırı ütün· tice yine boş çıkmıştır. Diğer ta. ce yazmıştık. Kurum kollan ken· vaffakiyet kuanmıştır. 
~ pUi., rlemifti. Ba 6i · raftan bu mesele etrafında 22 ki· eli mmtakalarmdalıi ilk okullan Bugün yine müsamereler ve 

. lıaı711 - Habeı Nırb şinin nezaret ~ltm2!: ~lm~.ğı ~a dolaşarak fakir talebe sayısım te& konferanslar verilecektir. Bugün 
Pntlenberi iae petrol s<?.ylenmektedir. ~~yın H!-1811u • bit etmişlerdir Yemek verme işi • ayni zamanda tayyare ile bir uçuk 

mirelılıe6atı lttJ .J:..,.,,. nun kaybolduğu gundenben mey· ne bugünden itibaren başlanacak· yapılacak ve yerli malı hakkında 
• • .. yanın.,,_. dancia bulunmıyan lokantacı Meh tır. Bununla beraber Kızılay ku • havada dumanla yım yazılacak 

11s Wrinci plana al.tllfı iflertlen met Can da meydana çıkanlarak rumu bu yıl ancak iki bin kadar tır. 
Jlrwır. sorguya çekilmiştir. .. . .. talebeye yemek veribelicektir. Di 

llGlYG Büyüle H•pfen aonra Bütün sorgular Huseyın Hus · ğer hayır kununlannm da bu işe 
......... petrol iflerine ianımalo nüyü iftara davet eden Abdullah iştirak etmeleri için yapılacak te· 

ı. Kendiaine petrolla koloni· ile ev sahibi lokantacı Mehmet şebbüslere yalnız çocuklan esir· 

Eski ittihat ve Terakki 
binasında tüfekler çıktı 

Can üzerinde toplanmaktadır. geme kurumu tarafmdan birce· ittihat ve Terakki cemiyetinin 
...iL Biqiilı harpten sonra Abdullahm polise verdiği ifa. vap gelmiş, diğer müesseseler he Nunıomnaniyedeki merkez bina. 

,.,,,.,mz ltalyanın illı p!Gntla tlii delerin biribirine uymamakta ol· nüz bir cevap vermemişlerdir. sının temelleri kazılırken bodrum ....,Qi İf petrolla •ahalara 8CI duğu da söylenmektedir. Çocukları Emrgeme kurumu • katından bazı tüfekler çıkmıştır. 
il. olınM oe ,,.trol yartlariylr. MEHMET CANIN NIŞANLISI nun yolladığı bu cevapta da bu yıl Kazı devam ederken herhangi bir 
fi •mı6edere sirifm•i oltla. F,.. NE DiYOR? için kurumun yardım edemiyeceii '·--ya meydan vermemek içın" za 
a., ,,.,..olla -"" eltle etlnneJi Mehmet Can Rukiye adında bir bildirilmiştir. b;: arsada arqtırmalar yapmak-
,...,.,,. memlelıetlerle münGH . kadınla nişanlıdır. Rukiye kadm Difer taraftan okullarda fakir tadır. Temel katlannda bomba, 
~ -6arso ıualü nlıra indir· iftann kendi evlerinde yapıldıfı· ~klara ~:dmı içi~ teşekldlller rı§ek gibi bir takım patlayıcı mad· 
.._ .,.elintletlir. m söylemiştir. Anlattığına göre vucude getınlmektedır. Bu arada delerin bulundufu zannedilmek • 

Mehmet Can yanında Hüseyin İstanbul 27 nci okul ile 2 nci okul tedir • • • 
An.6.r•o lıalyayı matlalıo Al· 

lllw ltıırieİnll• harbe .ariilder mi? 
At. qn bir ~eJir. F aluıl pet· 
r.ı -6ta•omnılan tlofacalı iri"
.._ 79fti lıimya oe •lıonomi la 
~ ltalılanda finıtlitlm 6i ... 
... ,.,,.,. .;;y'emM ünWnı .,.,.. 
dır. 

...,,_. petrol brılanriultlıfr 

ile. lı,.J>- luıricl•n ~trol g.ıİıl • 
..... .......... w.ı ... m 
dN eınhrsonan illı mllltiın lai 
l'f ltat,..,. Almanya ile olan elıo · 
ııaa•lilz miinae6elinıie •öriileeelı · 
lir. Alnvul7fllla ....ıetilı petrol q: 
elaenuni79fli bir hal almqtır. Va 
Ara ... in lıa,...,a petrol Alman-
1G itin bile tamamiyle Wli .ayı!a· 
illa. F tılıat mlilaim oe pelı llman
la 6ir oaiyet luırfuuatla Almanyo 
-.'i petrol mİİfleriaİnİ lıaybelme· 
_, irin .ltlen •elen laer ıey.: ya· 
lteakır. 

Ba .,,..11. Almanytll/a •n'i 
Pilıvl fflllli7di bira tlalaa lan! 
6lr W oloealıtır. 

l,.,,.,la tla malıinelerin 

....- ttılariJı edici '""'"" ....Uel...U.. uyfıın bir ıelıil alo· 
od:-. N.ıelıiın hem motirler pet 
1'0f ,.,,,,.. allıol lrallanmay11 bat· ......,,.,._ 

lfllha isin allıol iatiluali 
Pefrol sfbi alıametle hrıdflfan 
6ir M:Iİ791f• llefiltlir. Binaena 
lqla '*'°'1• PJ111an malrineler 
.u.oa. PJllfJflllYfl 6aflı1aealılar--· Ba ,.ı.,_. luırp herimle ne 
1-lar naiWet oeya menli taiı 
.7tlli•ırlfır. Bilıni70ftll'L F alıaı 
•ıflıerl .,,,_,,.,,,,yen~ iti•. )feflİ .,.....,.. ,,.,...,,.,,.,. ,,.,,, " 

Satiri...._. 

Bu•pristan sefirimiz 
ameliyat oldu 

t,. Sofya ( Ozel) - Hastahfı se 
~clavi edilmek malmadile 

gitmiş olan Sofya aefi 
tlilds Ali Şevki Berker, Viyana 

•eliyat olmu§bır. 
Buraya gelmekte olan haber · 
~, Bay Şevki iyilepnefe 

ohıp, bu ayın yirmi be • 
.. dOfru Sotyada i§inin bafina 
tlaetektir. 

Hüsnü, Abdullah ve diğer bir ar birer hayır kunımu meydana ge' • • 
kadaşı Yunus olduğu halde eve tirmişlerdir. Balık sahıı Hale alınacak 
gelmiştir. tftardan sonra saatse· b" na· 1 m buçuğa doğru Mehmetle Yu· Yurtdaılar pfkat alanın- ya ~ :u: bele~: L!N:u!~ 
nus eve kalmış ve Abdullah vez . d ba' la bu·· ...;ilr jhHuaçlanndan bırıaını" • • • teş 
nedar Hüse:Yin Hüsnüyü tramvay a yram flDIZ JUA ·wv· 
dd-ı.. ka. d ....xua-:ı""'4;,.. kil eden .~.ır bir hava dep0611 i · ca ÇD41Ue ar guwı-WUiJ"u.&. Çoeuk .,,,,,.,. Krırruıaındat auaua 

Bundan sonra Abdullah aaeak ge çin de, bu araca b~l'!Oje yapma-
ce vansma doğru eve dönmOştür. Din •Jn111armda ppdaa htla- vr diWfnmektedir. mpr taraftan 

.,.,. 1 d b" .. d .... sl7ant 8881'~ Çenk.. .,. M!l' 
Yunus, Mehmet e ev e umu 111rı- K..-•na ••• ,,. rlea • • •tıl&& bulunM babklarm dahna 

det oturduktan sonra gitmişlerdir. taze bir batae butuımıasmı arzu 
Gece yansı Hüseyin Hümünün deriz. eden belediye Maliye Vekiletj t · 
kmd~Bvki-K~C..m~vine · c- ... -- __ .,_ ı.tık:A: 
btcSıhODille getm'* m da hale a'---~. ft._ & ... 1. e. Mehmetıe bir müddet konuştuk · fmdan ıueteıetıe aepo~na ~wı- D1I .,.. 
tan sonra onlan da otomobiline suretle iyilik aeven insanlar doetlannı hale ilave edilecek yeni paviyon. 
alarak gitmiştir. kutlamış ve dostlarının kutlama ve lardan birisi balıkhaneye tahsis 

Rukive ifadesinde bundan baş- ziyaretlerini kabul etınlı ayılaeaklar edilecektir. 
ka hiç bir şey bilmediğini ve bir dır. ş· h ı· b 1 
daha hiç birinin ytizünü görme • Yant .. aMül JObal yuuaeaklar Up e l AJYA D ar 
diğini sövlemiştir. Zabıta iftarda lçba çek dlferli olaeak olan bil .. • Bir kaç sene evvel, şehirde yi· 
bulunan Yunusu da nezaret altına lfln bent ... meainl ,.. raJil..... ne ea1gm bir hal gösteren kuduz 
almıştır. dlleris. hastahklan üzerine, belediye bay-
HOSEYIN HOSNONON KARiSi Ankarada bulanan renel merkez tarlıklannda kudwı hayvanlarm 

KAYIP DECIL tarafmdan fhndldea para ahn•ata 
..... 1 Ra "- zr w müşahedesi için demir kafesler 

Dün Çıkan bazı gazetelerde Hü UD9 anmııtır. masan -yramı • 
rlnd Unu 935 eama rlalae raatıa- yaptmlmıştı. Kenclisinden şüphe 

seyin Hüsnünün kansının da kay· maktadır. edilen hayvanlar evveli burada 
bolduğu yazılıyordu. Dün bu me · müşahede altına alınıyor, hata. 
sele etrafında Hüseyin Hüsnünün Recep Peker g"tti lık müsbet bir inkişaf gösterdiği 
oturduğu eve giden bir yazıcnnı • 
za Hiisevin Hüsnünün ailesi şun· Bir müddettenberi şehrimizde takdirde kuduz hastanesine sev • 
lan sövlemiştir: bulunan C. H. P. genel sekreteri l\etliliyorlardı. Son günlerde mey 
"- Bazı pzetelerde Bay Hü • Bay Recep Peker dün akşam An· dana çıkan kuduz salgınında ise 

aeyin HU.nünün ailesinin de kar karaya dônmüştür. hayvanlrar belediye dairelerinde 
bolduiu yazılmaktadır. Halbuki Çenberlitaşın etrafı müşahede altına alınmadan doğ· 
Bay Hüseyin Hianüniin aileıi hiç nıc"an doj'ruya kuduz hastanesine 
b:r yere ıitmit delildir. Her ak· Çemberlitaşm etrafının açıl • götürülmekted1rler. Bu vaziyet 
tam ev"n-!e:lir. Gündüz herhrngi masma karar verilmiş ve karann hastanenin çalışmasını işgal etti. 
bir teY için Yeya birini ıörmek i· tatbikine başlanmıştır. Taşın ya • ~nden belediye alikadarlara bir 
cin evden bir kaç saat ayrılabilir. nmda bulunan harap bir kulube • 6~ 
Bununla hiç bir zaman bir imanm nin eski eserlerden olduğu söylen tamim göndermiş ve kuduz şüp • 
lra,.boldutuna hükmedilemez.,, mekteydi. Yapılan araştırmada hesi gö&teren hayvanlann evveli 

O~oBIL ÇARPTI - şı·ş- bunun Adt bir kulübedıen ibaret ol- belediye baytarhklanna sevke -
' 1 vuı 0 dilmesini bil~u-;..+; ... 

lide Narlıyan apartnnanmm 1 nu· duğu neticesine vanlmıştır. Taşın \.LU"Uii"" 

maralı dairesinde oturan Abdul • açılmasında eski müzeler direk .ı============ 
Jah krır Hayriyeye Sedadın ida · törü bay Halil de bulunmaktadır. lqilterede: lJll(lfı malı, kullan, 
resindeki otomobil çarparak klflıi============- Frauada: Frumz malı kullan, Al · 
ayafnu1~n ve y6ziinden yarala • oturan Sinoplu yirmi beş yqmda man1ada: Almanra malı kullan. dl -
mıştır. Havriye hastaneye kaldı · Makbule odasında yıkanırken ü· yorlar. 
nlmıe. suc;lu yakalanmıştır. zerine fenalık gelerek mangalın Yariclaf: Biz de bal'tnyoruz. Her 

FENALIK GELMiŞ - Beyoğ. üstüne düşmüş, ve belinin bir kıs Türk Tlrklye •alı kullanmalı. 
lunda Venedik sokafmda Cumu • mı yandıjm~n tedavi için Haaıe-1 Vlual Ekonomi w 
riyet apartmıanmm bir odasında ki hastanesine kaldmlımştır. Arttırma Kurrılllll 

! IGezintiJer f 
Musadağı ve altın 

buzağı! 
"llaNllaimJa lıırlı .anı,, ıa. 

mi i~in yazdanlan tlilrkatle oh 
yorum. Bu İfle airtlfan "H-... .. 
sene ön •ratla. 

Bu filmin kona..,., bilnti,. 
ram. F alıtıt gautelenle onan için 
"alsalıftıl', "mel'anea,, tletlilıleri · 
ne 6alnlırea, 6izi hatıran bir iftira 
remhri alacalı. 

Bence 6a lıitap oe 6a filmin nl· 
çin yazılıp, neJen feoriltlifi iia
tintle tlarmaJan İfe IHıflamolt. 
7Üf'İİ7Üf ,&ileri taarlamcdt ,., • 
ra tlefil,rır. lllrin fllllll öfrM· _, .. 
mcııyu:: 

Bu lıitap, "Morgntao,, laatırola
n sibi bir telı öcün fG/tlarufl •
tlır, yolıMı tll'tlıntla ıirlıetler, w .. 
balJılar, lıiitleler mi oanlır1 B• 
noktaların apaytlmlılı olaralt -8· 
rilmai matlalıa •erelılüllr. Si.la • 
lam cimi 6iliıtmeden .iper 7tfllll· 
naca. 

Sonra anafmamaılı lıi, ht 
altı aı öne., porilecefi '•7Sflf9· 
TiirlıiyeJe YGYlun tıf.,iyle ...... 
lantlılı oalrif: 

- Hayır, pvirmiJOftD/ 
Dem;,lenli. B,,.an ıelırar İfe 

6afl-nalan, .... ye 6ir ....,, 
İfİ oiı...ın1 Haop İfİ ıa: Fihnin 
r..,,.;ı,,..qı• "Gol,oin il~,. .,. 
"P"'"""""" marWcınn. .... 
nan Tialıiye mi. 10'- ••• _.,,,, 
fantla,, altın 6aafıl• -~ 
mı ralıamt:a ütiindiir 1 EMl inWr-
lanna rafmen fİmllİ ~ 
......., .... • ~iti, 6üliin JWr.. 
"' ........... 6a illmi~ 
mafa yetmemİffİr. "11• U. ...... 
bir milletten üst tutulan bu lilntirt 
-·. 1 ....... .,.,, B .... g. 
meli,U. 

Koım, Aorapanan afauttl• fit-. 
n ... fifw Plriii .... ""-" 
fU aytlrmna iatliamllll', .,._.ı 

aiııinleri lolm lu.. ile 6ir Ofllft 

.a1ımqe hil• ,.,,,.__ Kilaıl mey 

""""" olılafrına .... 6'um ...,.,.. 
ınM A 6ir if ..ıın- St;Mqo, 
.... aynlılılar .,.. ~ ...n .. 
lıölıiinii tlefİllİreına. 

Salanetl• ... '-'• ..,..,.. 
...,.,.., 7fll1111111 ~ ...... 
6ir yonılan ..,.,,.r. Sonnı tliinyan_ın 
bütün yaei""""'• lı-'ini ...... 
••nriillaloııl neli' lttılılıı ,..,,,... 
6aiıtlamn&ftır. 1irlıi~elıi Er· 
meni rnaelai, )'CiM .,. _,,_ i-
niinde Amerih maltlıMaeleriıtll• 
llİl• 1irh ltalı lıaanılırtıcelı ,,,, 
lırıooettetlir. 

F alıtd ~ """'""""""
selairli bombalara metleniyelin si-
141aı tlemelıten atann11yan 6ir N• 
Jayu. Y ann hUıi • hra, lca • 
•7" timMla ,......,.,. '• ~ 
mi,ebilirler. Y alnu 6a pi H 

lrirli tla,üncel.. Anıerilıamn i .. 
t..Uyerelı .ı .. ...... ,.... ıa. 
pee •üleı:ck nolıtalar ..-..itil• 
baım la.,,.;.wien öne. ileri liinnÜ 
ideris. 

lla4emlıi, bir,., lilm. 6iifiin 
bir tleulef w milletin hopm• 
lafana Ü•t tutuldu. Banan arlıa • 
nntla ~ı:lenenla oar, tlem•lı. Gis· 
lenen ,;,ana, lıentli tl11H81m ._. 
tli lıapfi,le ~- tle la, tliflflfl• 
nı cmmnmaJIS. DörtıJı6d:ııtlU •· 
~· hlıliyorm. Ma..Jafına .ıtna 
basafdara lıGOUfmcıll ~ ra'mt· 
1111', buna anatmaınlar. 

s ••••• 

ZEKAT VE FITRENIZI HAVA 
KURUMUNA VERiNiZ 



Ekonomi Haftasının Beşinci Günü 
Türkofis Başkanı Bay Necdet Alkin'in Söylevi 

Sürp Agop hastanesi 
islah edildi 

Ankara, 15 (Özel) - Türkofis 
haıkanı Bay Necdet Alkin bu ak
şam radyoda bir söylev vermİ§tlr. 

Bay Necdet bunda ezcümle şun
ları söylemiştir: 

Sayın dinleyicilerim, 
Maksadımı izaha başlamadan 

evvel Ekonomi tarihinde önemli 
bir mevkii olan Merkantilizm ve 
yahut Kolbertizm mezhebinin e -
sas prensiplerine kısaca işaret et
mek istiyorum. Çünkü bu mezhe. 
bin prensiplerine bu günün arsıu· 
lusal ekonomi prensipleri arasın · 
da büyük bir benzerlik vardı::. 

Ha.tta bugünün iktisadına 20 in 
ci asır Merkantilizmi demek bile 
caiz olur. 17 inci asrın sonların -
dan 18 inci asrın ortalarına kadar 
hakim olan bu mezhebin prensip
leri memlekette altın ve gümüş 
miktarını çoğaltmak, ham madde 
ihracatım menetmek, sanayi mah 
sullerinin ihracatım primle teıvik 
ve himaye etmek sanayiin muhtaç. 
olduğu bilumum ham maddelerin 
ithalatı istisna edilirse bilumum 
ithalatı ağır gümrük resimleriyle 
tahdit ve binnetice menetmek gi
bi noktalarda hülasa olunabilir. 

Bugün hemen her millete tat -
bik olunan kontenjan rejimi, li -
sans usulü, döviz mürakabesi, fiat 

· kontrolü, kliring sistemi, kompan
sasyon mecburiyeti konsisyone! 
tecim anlaşmaları, preferansiye! 
tarifeler, ihracata prim vermek, 
ithalatı munzam resimlere tabi 
tutmak, damping siyasetini takip 
etmek ve en nihayet devalüasyon 
gibi ekonomik tedbirlerin ba,hca 
gayesı, ithalatı tahdit etmek 
memleketten yabancı memleket -
leı;e döviz çıkmasına mani olmak 
ve hinnetice ticaret ve tediye mu 
vazenelerinde aktiviteyi temin et· 
mek. 

DÜNYA TiCARETi VE BiZ 
Uluslar kurumunun çıkardığı 

en sen statistikler cihan ticareti -
nin altın kıymet üzerinden 1929 
senesi .yüzde itibariyle 1935 A -
ğustos sonunda 23,5 düıtüğünü 
yani yüzde 66,5 nisbetinde bir te 
nakus ve gerileme kaydetmi,tir. 

Bir taraftan dünya ticaretinin 
bu keskin dütütüne, diğer taraf -
tan sanayi hareketlerinin doğur -
'duğu ithalatımızdaki azalıılara. 
rağmen Türkiyenin cihan ticare . 
tindeki mevkii 1929, 1930 senele 
rinde binde 2, 75 iken 1934 de bin
de 3, 7 ye yükselmiştir. Bu yılın ilk 
ayındaki alrş verişlerimiz geçen 
yılın ayni devresinden daha iyi 
bir durumdadır. 

Statistiklerimizin ifadesine na
zaran 1935 başlangıcından Birin
citeırin sonuna kadar ihracatı
mızda geçen senenin ayni yüzde
sine karıı 3 milyon lira bir fazla
bk temin edilmiıtir. Baılıca çıkarı 
ürünlerimizin ücretlerine bakarak 
1935 senesinin son iki ayının çı 
kat gelir tutarının geçen yı1dakin· 
den fazla olacağına hükmedebt
liriz. 

1ktisadi varlığımız için en ge· 
rekli olan sanayiin yurdumuzd~ 
bulunduğu ve umumi kriz tesiriy· 
le dünyanın genel gidişine uya · 
rak ticari politikamızı takyid ve 
tahdit tedbirleriyle techiz ettiği -
miz bir sırada elde edilen bu mu 
vaff akiyet Türkiye iktisadiyab 
nm idaresindeki uzluk ve isabetin 
canlı delilleridir. 

Bugün hükumetler, her gün zi · 
yadeleşen bir nisb.et dahilinde t!-

cari mübadelelere karışmayı ikti 
sadi bir zorağ telakki etmektedir· 
ler. Bütün dünyanın bu halde ol
masının bir neticesi olarak millet
ler arasında koyu bir ticari ve ik
tisadi anlaşma ağı görülmü§ bu 
lunuyor. 

Bu hakikat karşısında kend! 
mizi dünya ticaretinin bugünki.i. 
şartlarına uydurmaktan başka ça · 
re olmadığını kabul etmeliyiz. Ya · 
ni şimdiye kadar iktisadi benliği 
mizin mesnedi olan dış tecim ve 
bilhassa ihracatımızın ana sırrını 
tetkil eden maddelerin başlıcala
rı üzerinde önemJi tahliller yapa· 
rak neticelerini göstermek ve ona 
göre tedbir alınması lüzumuna i 
şaret etmek İstiyorum. 

YURDUMUZUN iSTiHSAL 
VE iHRACI 

Sureti umumiyede yurdumu 
zun istihsal ve ihraç maddelerini 
iki gurupa ayırabiliriz. 

Birinci gurup: Sanayi progra· 
mımız mucibince fabrikalarımızın 
muhtaç bulundukları ham mad -
deler. 

ikinci gurup: Sanayi progra· 
mımızm tatbiki ile doğrudar. 
doğruya alakalı odmayıp da kli
rink ve hususi kompansasyon u 
sulü ile ihraç edebileceğimiz mad 
deler. 

Birinci grupa dahil maddeler 
den başta, pamuk olmak üzer~ 

yün, kendir, ve kenevir, demir kö 
mür, bakır, kükürt, gibi madde 
leri yurt işinde daha çok istihsa~ 
etmek ihtiyacındayız. Meseli 

1936 ve 1937 senelerinde dahi · 
it pamuk ihtiyacnnız 200 bin bal 
yayı yani 40 bin tonu bulacak -
tır. Halbuki bugün ancak bu mik 
tar istihsal yapabiJiyoruz. Bina 
enaleyh hem fabrikalarımızı İpti 
dai maddesiz bırakmamak hem 
de ihracatı korumak için pamuk 
ve bunun gibi maddelerin dahil
de istihsalini çoğaltmak zorağın -
dayız. 

Bugün yetiştirmekte olduğu -
muz üzüm, incir, fındık, yumurta. 
ve emsali gibi gıda maddelerinin 
dahildeki sarfiyatı diğer mem1e -
ketlerin ayni maddeler sarfiyatı -
na nazaran hiçtir. 

Üzüm bizde adam başına sene 
de 310 gram, Amerikada adanı 
başına senede sarfiyat 800 gram. 
A vusturyada iki kilodan, Yuna . 
nistanda ise bir kilodan fazladır 
incir, bizde adam başına 125 
gram, Yunanistanda 860 gram, Is 
panyada 890 gram, ltalyada 1.220 
gramdır. 

Fındık sarfiyatı ise, bizde 190 
gram, ispanyada 430 gramdı'!'. He 
pimiz biliriz ki, meyvalarm sıhhi 
cihetten hizmetleri, vitamin niı -
betleri fazla olmasından dolayt 
büyüktür. Bu hakikate binaen Av 
rupanın her tarafında yaş ve kuru 
meyva sebze ve süt sarfiyatı çok 
artmıştır. Bu cereyan her sene da 
ha kuvvetle kendisini hissettir -
mektedir. 

Girintili ve çıkıntılı kıyılariy 
le sahillerinin uzunluğu 3.000 mili 
aşan Türkiye sularında yılda an 
cak 20-22 bin ton balık çıkarıln. 

Halbuki bu istihsalatın en aşağı 
100 hin tona yükseltecek derece
de dahilde balık sarfiyatını artır 

mamız iktisadi olduğu kadar içt; 
mai bir ihtiyaçtır. 

Yumurta sarfiyatımız yukar 
da saydığım diğer maddeler gi 
bi çok geridedir. Kanadada a -

dam başına_ senede 360 Amerika Hasf an eye en modern alet /er alınmış 
da 260 lngılterede 160 Almanya 1, 

da 120 yumurta isabet ettiği hal - parasız muayene günleri kabul edilmiştır 
de müstahsil bir memleket olma · 
mıza rağmen bizim yumurta sar · Sürp Agop Ermeni Katolikler".! 
fiyatımız adam başına 45 radde. hastahanesinde peş altı ay kadar 
sindedir. evvel mütevellilerle hastahaneyi 

Bugün muhtelif devletlerle yao idare edenler arasında ortaya çı
tığımız tecim ve klering anlaşma . kan bir anlaşmamazlık sonunda, 
larının neticesi olarak hariçten hastahanenin düştüğü feci vazi
getirilecek malların bedelleri ol yet, Sağlık bakanlığının da dikka
mak üzere merkez bankamıza ya- tini çekmişti. Bakanlık, hastaha 
tırılmış 20 milyon liradan fazh neyi idare edenlere, sağlık duru -
para vardır. Bunun manası şu . munun temiz ve bir hastahaneye 
dur: llgili ecnebi memleketler yakışacak şekilde sıhhi metotlarla. 
yurdumuzdan hu kıymette Türk yapılması için muhtelif müsaade 
malı almak mecburiyetindedir. lervermiş ve durumun süratle dü-
Şunu da hatırdan çıkarmamalt ze)ti!mesini bildirmişti. 

yız ki biz dış pazarlardan asld Bilindiği üzere Sağlık bakanlı
vareste kalmayız. Döviz ihtiya - ğı hastahane nizamları, bu gibı 
cmuz bakımından bilhassa bugürı ahvalde, hastahane idarelerine 
ki iktisadi şartlar içinde dış paza!' karşı büyük dikkatler göstermek 
larda bize nazaran dahi iyi ~art . te ve bu nizamlara aykırı hareket 
lar içinde oldukları şüphesizdir. eden hastahaneleri kapatmakta -
Onların lehinde olan bu şartların dır. Buna rağmen Sürp Agop Er. 
başlıcalarını burada tekrarlama - meni hastahanesi, mütevellilerle 
ğı faydalı buluyorum. idare heyeti arasındaki geçimsiz-

i - Birçok rakiplerimizin mah lik yüzünden Bakanlığın emirle
reç piyasalarda valuta bakımın - rini lazım geldiği süratle telakki 
dan rekabetleri artmıştır. etmemiş ve mühletleri daima ge-

2 -Rakiplerimizde hayat ucu' çirmiştir. Fakat üç ay evvel orta 
luğu dolayısiyle maliyet fiyatla ya çıkan yeni bir vaziyet karşısın-
rında düşkünlük vardır. da eski idare heyeti istifa etmit 

3 - Rakiplerimizin bir çokla ve yerine gelen yeni idare heyeti. 
rı coğrafi vaziyetleri dolayısiyle bakanlık tarafından verilen ka 
istihlak pazarlarına bize nazaran patma müsaadesini derhal önle 
daha yakin olduklarından sattık . yerek, mühletin son günlerinden ,, 
ları malları daha ucuza naklede • istifade çarelerini aramaya başla-
bilmektedirler. mışh. Bir yazıcımızın dün hasta· 

4 - Rakiplerimizin çoğu ken. hanede yaptığı bir incelemeye gö 
di mallarını kendi vapurlarile ta · re, Sağlık bakanlığının eski idare· 
~ı ıkla.rı için nakliye masrafları ,_ ye verdiği bu son mühletten yeni 

yine kenai memıeıcetlerinde kal · idare haltikaten istifade ederek, 
makta ve bu gelirler göze görün- hastahaneyi iyi bir şekle sokmuş
meyen ihracat olarak onların mil- tur: Bahçe tamamiyle yeni baştar. 
li gelir hanesine irad olarak gir · tanzim edildiği gibi hastahanenin 
mektedir. muhtelif kapılarına açılan yollar 

5 - Rakip malların daha iyi boten bir şekilde döşenmiş, bahçe 
standarize ve tipize edilmiş olm:ı 
111dır. 

6 - ihraç ettikleri maddelerin 
pazarların arzularına göre amba .. 
laj edilmiş bulunmaları ve pazar 
ların taamüllerine tamamen uy 
mal arı. 

7 - Rakip memleketlerde mü 
masil ihracat maddelerinin istih
sal, ticaret ve ihracile meşgul o 
lanların münferit surette çalışma· 

yıp teşkilatlanmış bulunmaları. 
Bugünkü tecim politikamızın e 

sasları şu noktalara dayanmakta
dır: 

1 - Malımızı alanın malın , 

almak. 

Mahut 
Bir yahudi muharrir tarafın -

dan yazılan ve Amerikan sinema 
kumpanyalarmdan Metro Goldvin 
Mayer stüdyolarında çevrileceği 
söylenen "Musa dağında kırk 
gün,, adımdaki mahut filmi protes. 
to etmek üzere şehrim~zdeki er -
meni cismani meclisi dün saat on
da Beyoğlu kilisesinde toplanmış. 
bu hadise karşısında teessürlerini 
ifade eden heyecanlı bir konuşma 
yapmışlardırr. Bu konuşma so · 
nunda bir protesto sureti hazırlan· 
mıştır. Ermeni vatandaşlar, pro -

bir havuz ve parkla t.üslenere~ 
hafif hastaların güneşli hav<"Jar' 
da teneffüs dakikalarını geçir111e· 
)erine müsait bir hale konmuştur• 
Diğer taraftan, hastahanenin ta ' 
mamiyle döküntü bir hale gel111İt 
olan odaları yeni baştan tan:ıiıı' 
ve ıslah edilmiştir. Bu arada nıo 
dern bir hastahaneye lazım olabi· 
lecek bütün tertibat alınmıştır· 

Röntgen dairesi sipariş edilen ye· 
ni röntgen aletleriyle düzeltilmifı 
bir laboratuvar yapılmış, karanlı~ 
oda ve takim odaları kurulduğ11 
gibi bir banyo dairesi de vücccle 
getirilmiş, bilhassa hastahanenitı 
büyük bir ihtiyacı halinde bulu • 
nan elektrik, havagazı tesisab yı.
pılarak su dağıtma işi de düzene 
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konmuştur. 

Hastahane odalarına kış gürt' 
leri için tedarik edilen sobala1 
her odaya yerleştirilmiş ve hasta· 
ların daima şikayet ettikleri ye· 
mek işi tanzim edilmiştir. 

Ayrıca herkes için parasız mu· 
ayene günleri de açılmışbr. sıı 
günlerde hiç bir ücret alınmadığı 
gibi memleketin en tanınmış dok 
torları da getirilmiştir. Bu doktor· 
lar arasında F ahrettin Ker :m 'f/f 

Etem Vassaf gibi sinir müteh~ı • 
sısları, dahiliyeci Y akup Asım, "' 
peratör Bayan iffet, röntgenci 
Kazım Nuri ve göz doktoru Bur· 
han Tezer vardır. 

Bu suretle Sürp Agop Türk er· 
meni kı\tolil•!ori b.cı.ctali~n•!;, 
memleli:etin en iyi aletli, hali(, 
parasız bakan ve tanınmış doktot 
ları etrafında toplayan büyük ha· 
yır müesseselerinden biri halin• 
gelmiş bulunmaktadır. 

Kitap 
testolarmı bilhassa 
verdikleri şu sözlerle 
tcdirJer: 

ehemmiyet 
bitirmek • 

"Biz Türk E men'leri yurdu• 
mu-z:a ve Türklüğe öyle kavi ve çö• 
zülmez bir bağ 'a l:a~lı bu'unuyo • 
ruz ki bu g'bi şeyler savgili vata• 
nımıza ve milletimize olan bağlı • 
lığımızı zerrec~ nr.:maz. Bufün • 
kü uzağı gören değe··H Cuınuri • 
yetin bu gibi hadiselerin önün4' 
geçmek i;;in azami kuvvet vasıta• 
far nı kul"anacağ:na emin'z.,, 

2 - Tediye muvazenemizin 
aktivitesini temin etmek. 

3 - Memlekette yetişen mah
süllerin mümasillerini sokmamak, 
memleket dahilinde yetiştirilip d~ 
ihtiyact tamamen kapatmıyan 

malları ihtiyaç nisbetinde sok-

Barış yolunda ki proje 

mak, -
(Ustyanı birincide) 

3 - iki memleketi müsavi ol -

Geçmiş Kıı1uniar~ - · 
16 Kanurıucvvel f92I 

4 - Memleket içinde çJkreı-
yan ve sanayiimizin muhtaç oldu- General Metaksas 
ğu malların mallarımızı alan sulh istiyor 
memleketlerden alınmasını terviç Venizelos aleyhtarı olmakla be-
etmek. raber lıükümeti lıazıraya da mu-

Bu yol 1 O aylık ithalat ve ihra· lıalif olmak üzere yeni bir fırka 
teşkili hakkında verilen haberlere 

catımızın tutarı kıymet itibariyle zımnen bu yeni fırkanın esbak er. 
geçen seneninkinden 6 milyon ve kanı harbiye reisi Meta.k-sas tara. 
1933 10 ayındaki vaziyetten 12 tından tesis edileceği haber alın
milyon lira daha fazla olarak 44 rmştır. Yakında neşredilecek olan 
milyon liraya yakındır. Geçen Vl! yeni fırkanın programında dahili 
• • .... , salcüıın temini vaadedilecek, mev-

duğu suret!ndeki yanlış prensibe 
istinaden Assab'ın terki. silah ti· 
caretini kolaylaştıracaktır. 

4 - Yeni teklifler mucibince 
ltalyaya verilmek istenilen nüfut 
yerleştirme bölgesi 1891 - 1894 
protokollarınm ltaJyaya bahşet · 
mekte olduğu bölgeden daha kü -
çüktür. Çünkü Eritre ile ltalyalJ 
Somalisi ıuasında irtibat tesis et· 
memektedir. 

5 - İtalyanın bu mıntakadak\ 
vaziyeti ve menfaati, kararsızlılıı 

içindedir. Bu menafiin emniyeti -
nin Adisababanın ve Milletler er 
miyetinin otoritesine terkedilmetİ tıcaret b1lançomuz 5 buçuk mıl · k'· "kt"d .. d nd b · A 

·ıı ı ı ara vurll u an erı na. 
yon lira ile lehimize kapanmışh. , dolu mücadelesinden sarfınazar et. 
Bu yıl dahi bunun bir misli fazla ml'k cesaretini göstercmemiı olan 
aktivite temin edileceğini kuvvet. hükümet mualıaze olunacaktır. 1 

kabul edilemez. 

Kazanılmış hukuka riayet. bli· 
tün ecnebilere kapuyu açık bulun· 
durmaktadır. le söyliyebilirim. 
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Nihayet kumandanlar 

intihap olunmuştu 
lşte böyle büyük bir heyecan ile 

her tarafa saldırılan haberler bü 
tün Hlin alemini yerinden oynat 
lllI§tr. Asyamn muhtelif bucakla
l'ıncla ne kadar Hün :ısireti yarsa 
hepsi yeni keşfedilen 'ırn aleme 
doğru harekete gelmişti. 

Bir halde ki, az bir zaman i · 
Çinde yüz sckt'en Ifün aşireti top 
lanmış bulunuyordu. Bu aşiretle · 
rin her biri de on bin kadar asker 
çıkanyordu. Yalnız Avrupa kıtası 
na gclmiyecek kadar uzaklarda 
o~an aşiretler ile bu mübaleğalr ha 
berlere pek inananuyanlar yerle 
rinde kalmıştı. 

Bundan başka Hünler arasına 
yayılan bu haberler onlara yakın 
olan diğer bir takım aşiretleri de 
harekete getfrmi~ti. Hünlere ita 
at etmiş olan l\Ioğol aşiretleri ile 
Yu Çi (Yue Tehi), Sicn Pi, U Si 
un, Va Huan kabileleri Hünler a 
tasma karı~mı~larclı. 

Her taraftan gelen binbir çe · 
şit insan kalabalıkları ile nihayet 
siz bir insan çiğ gibi gittikçe bil · 
yüyen bu göç kafileleri şimdi ten 
dilerine kumandan seçmek için 
toplanıyorlardı. Çünkü birbirleri 
ne karşı dü~man olan bu disiplin 
siz insan kitlelerinin ayni reisle 
rin emirlerine itaat etmeleri lazım 
geliyordu. Bir çok isimler dellal -
lar tarafından etrafa bağrılarak 
ilan ediliyt>rdu. Bağırılan bu isim 
ler ya kabul edilerek alk1şlanıyor, 
yahut red makamında nurıltı]:tr 
ile kaı"Rılamvordu. llan edilen i · 

~ . 
simlere karşı kalabalık tarafından 
gösterilen kar~ılık isim sahibled · 
nin şöhretine, dirayetine, kifayet 
sizliğine, yahut halk arasında ta 
nınmış olmasına göre değişiyor 

du. Bu intihap muamelesi çok uza 
yınca her tarafta atlar kişniyor 
'ar, ayakları ile yerleri vurarak, di~ 
lerini gıcırdatarak ortalıkta biı 
sabırsızlık havası uyandırıyorlHr · 
dı. 

Nihayet kumandanlar intihap o 
lunmuştu. Eski :l\1acar tarihçileri 
nin rivayetine göre o zaman inti 
hap edilen kumandanlardan hatır 
da kalanların başında (Bela) is 
mi vardır. Buna bazıları (Belam 
ber) , yahut (Balamir) derler ki, 
(Zemen) aşiretinden (Ehola) nrn 
oğludur. Sonra Keve ve, Kadicha 
ismindeki k2rdeşler ile Kadar aşi ı 
retinden Bendeguekin oğlu At · 
lakovve ve Buda vardı. 

Bunlardan başka bütün kuman 
danların aralarında çıkabilecek 
ihtilaflaıı hal icin en büyük bir 
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salahiyet ile bir baş kumandan d:ı 
ha intihap edilirdi ki, bunun reyi 
ancak millet mecfüi (Kurultay) 
tarafından bozulabilircli. Bu ma 
kam için de doğruluğu, dirayeti i 
le her tarafta tanmmış olan ( Ka 
dar) seçilmiş idi. 

palıların korkuları bir kat daha 
artmıştı. 

Herkes mademki Alenler bu 
Hünler ile başedememişler, o hal 
de artık onlara karşı durulamaz, 
diyordu. Herkes Hünleri bir suret 
le tasvir ediyordu. Bazıları onla · 
rın yansı insan, yarısı at bir nevi 
hilkat garibesi olduğuna inanıyor 
du. Çünkü daima at üzerinde gö 
rülen Hünler sanki atın bir parça 
sr gibi zannolunuyordu. Böyle ha 
rika nevinden mahlUklann elleri" 
ne ucu sivıi kemikten yapılmış ok 
lar da bulunursa elbette artık on
lara karşı dwıılamazdı. 

Bunun için Alenlerin mağlubi
yetinden sonra bir çok milletler 
Hünlerin ittifakına girmek sure · 
tile şerlerinden kurtulmak yolunu 
tutmuştu. Bu suretle ittifakı kabul 
eden milletler Hünlerin impara · 
toruna rehine olarak birer prens 
gönderiyorlardı. Sonra en iyi as 
kerlerinden birer alay teşkil ede. 
rek onların emirlerine veriyorlar· 
dı. Nihayet kendi sürülerine malı 
sus olan meralarını Hünlere bıra· 
kıyorlardı. Buna mukabil Hünler 
de o milletlerin hayatlarına dokun 
muyorlar, ,geriye kalan mallarına 
dokunmuyorlardı. 

İşte böyle bütün Avrupa kıtası 
nm Hünlere kat·şr itaate mecbur 
olduğu bir sırada yalnız biradam 
Hün istilasma kar~ı durmak iste· 
di. Bu adam, yeni (Aleksandr) is 
mile tannnuş olan (Ostrogoths) 
larm kralı ki, asıl adına (Herma· 
narich) denilirdi. 

Ostrogoths kralı Heı~anaıich 
bir çok tsıav milletlerini ve Finle
ri mağlUp etmişti. Cermen ve ls 
kandinav kabilelerinden pek ço · 
ğu onun emri altına girmişti. Şah 
sen çok boylu, fakat ihtiyarlığın · 
dan dolayı beU bükülmüş bir a 
damdı. Ak saçlan, parlak kığıl · 
crm saçan gözleri vardı. Ostro -
gothslar esasen İskandinavyalı i 
di. Fakat kral Berigin yanında üç 
vapurile bir kısmı Orta A vrupaya 
geçmişlerdi. 

İhtiyar hükümdar Hermanarich 
m istirahate ihtiyacı vardı. Çünkü 
esasen kendisi yüz on yaşını bul · 
muştu. Fazla olarak vücudde bir 
yara vardı ki, tedavi edilemiyor 
du. Bir müddet evvel Ostrogoths 
ların emri altında olan Rosomon 
kabileleri isyan etmişlerdi. Her · 
manarich bunlar ile harbe tutuş · 
muştu. Krallarını ele geçirmek ve 
asmak kararını vermişti. 

Fakat asi kral kaçmış, kabile 
!erinin kumandasını karısı Sunil · 
daya bırakmıştı. Bu, hakikaten gü 
zel ve cesur bir kadın idi. 

Kadın Hernıanariche itaat tek 
lifini reddetmişti. 

Birkaç gün sonra Hennana · 
richin sarayına iki meçhul adam 
gelıni~ti. Kralı görmek istemişler 
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bKONOMi [~ -~ ~=y-= ~-~~~-~-~] 
Taze meyveler Dünkü lik maçları 
ihracatı kontrol 
etmek lazımdır ,Fener 5- Vefa O; Galatasaray 5-Ana

dolu O; lstanbulspor 3 - Beykoz 1 Son günlerde Türkolia taze . 
meyve ihracatı üzerindeki tetkik· 
/erini ilerletmiıtir. Hatta bu yol.da 
birkaç tecrübeye de giriıilmiş ve 
iyi neticeler alınmı§tır, Türkiye -
Romanya arasındaki ıon tranıit 

anlCJ§ması ela taze meyve ihra~a· 
tını arttırmak imkanlarını temin 
edecektir. 

Son günlerde birkaç ticaretha· 
ne bu İ§e girişmiştir. Rize elmala 
rı Alman piyasasında pek beğ~ 
nilmiştir. Köstence yolunun Tür • 
kiye ile Avrupa arasında en kısa 
yol olu§u, taze meyvelerimize Ao
rupada yeni yeni mÜ§teriler ha· 
zandıracaktır. 

Yakında portakal ve maridari- -
na ihracatı da artacaktır. Bu mal-

1 

lanmız da Köstence yoliyle Av 
F ener1'aliçe - V ila m armilan 'li:r g°&rfinüı. 

r3tanblıl, 15, (A.A.) - lstan -ı 
uul mmtakası futbol şampiyona· 
sına bugün de devam edilmiştir. 
Havanın dündenberi yağışlı olma 
sına rağmen stadlann her üçü de 
futbol oynanabilecek bir halde i 
di. Ve müsabakalar yapıldı. 

ler kendilerini sıkmadıklan için o 
yun gevşedi ve m~, bir gol daha 
atan sarı-lacivertlilerin 6 ·O gali· 
biyetlerile bitti. 

rupaya sevkedilecektir. 
Yalnız elma ihracatında hatı · 

ra bazı fikirler gelmektedir. Bir -
kaç parti olarak Almanyaya gön-
derilen Rize elmaları beğenümi§· 
tir. Fakat diğer partilerin de gön
derilen nümunelere uyğun olma· 
ıına dikkat etmek lazımdır. Bu· 
nun için, taze meyve ihracatını 
kontrol etmekten ba§ka çare yok
tur. Almanyaya ve diğer memle· 
ketlere gönderilecek Almanların 
üzerinde benekler, çizgiler, leke· 
ler görülürıe daha ilk adımda bu 
elmalar piyaıalardaki şöhretini. 
kaybeder. Bunun için fazla vakit 
geçirmeden, taze meyve ihracatı 
nın kontrolü hakkındaki tasavvu· 
ru, tatbik etmek lazımdır. 

Bir taraftan bu tarzda bir ni· 
zamname tatbik edilirken, diğer 
taraftan, ziraat dairelerinin bah
çe ıahiplerini ikaz etmeleri icap 
eder. Rizede ve birçok yerlerde 
iyi elma yetiştirmek, usullerini 
bahçe ıahiplerine öğretmek, De • 
jenere olmuş ağaçlardan elma 
toplamağı yasak etmek lazımdır 
içleri kuru, kabuğunda benekler 
olan elmaları, ıandıkların içine 
doldurup Avrupaya göndermek· 
ten büyük zararlar göreceğiz. 

Burada en mühim meseleler · 
den biri de, Ambalaj meseleıidir. 
Vaktiyle lıkenderiyeye gönderi 
len bir parti elmanın denize clö • 
küldüğünü gazeteler yazmı§tı. Bu· 
nun en mühim ıebebi, ambalaj 
bilgisizliğinden ileri geliyordu. 

tık maçı, Eyüp·Süleymaniye ta 
kımlan yaptılar. Eyüp daha düz · 
gün bir oyunla bu maçı 1-0 ka
zandı. 

Fenerbahçe ile Vefanın yapa -
cağı müsabaka, günün en ehemmi 
yetli karşılaşmasını teşkil ediyor· 
du. Fenerbahçeliler, mutat takın · 
lariyle sahaya çıktılar., Birinci 
devre, sarrlacivertlilerin kat'i ha· 
kimiyetleri altında geçti. Fenerli· 
ler bu devrede Ali Rizamn ayaği
le iki, Fikretin ve Şabanm ayağile 
birer gol yaptı. Ve devreyi 4 · O ga 
lip bitirdi. 

tkinci devrede Vefalılar daha 
sıkı bir müdafaa oyunu oynadılar. 
Galibiyeti garanti eden Fenerli · 

TAKSIM STADINDA : 
tık maçı, Güneş Topkap,ı oyna • 

dılar. Güneş takmu talihsiz bir o· 
yundan sonra 1 · 1 berabere kaldı. 

Galatasaray · Anadolu maçı 
çok güzel ve canlı oldu. Sanlar • 
mızılılar, cidden hakim ve ener · 
jik bir oyundan sonra 5 - O kazan 
clılar. 
ŞEREF STADINDA : 
flk maç, lstanbulsporBeykoz 

maçı idi. tstanbulsporlular ağlr 
basan bir oyundan sonra 3 • 1 ka· 
zandrlar. 

Beşiktaş · Hilal maçı çok ente
resan oldu. Birinci devreyi 1 · 1 
beraberlildc bitti tıdnci doVl"on.in 
ilk golünü Hilal atarak 2 - 1 faik 
vziyete geçti. Fakat, Beş~lr · • 
lar canlandılar ve üstüste iki gol 
atarak maçı 3 • 2 kazandı1ar. 

Boks teşvik müsabakaları 
Dün gece, fatanbul Boks Heye· J 

tinin delaletile Galatasaray ku · 
lübünde boks teşvik müsabakala 
rr yapılmıştır. Çok fazla bir ka · 
balrk önünde yapılan bu maçlar 
büyük bir intizam içinde cere · 
yan etmiş ve neticede: 

Sinekte: Mehmet Hasan birin 
ci, Numan Derviş ikinci, Horuz · 
da: Coşkun birinci Ağop ikinci. 
Tüyde: Mehmet Talat birinci ikjn 
ci yoktur. Hafifte: İsmail bilin -
ci Alber Levi ikinci, yarı ortada: 
İhsan birinci, Hakkı ikinci, Orta 
da: Naci birinci ikinci yoktur. A
ğırda : Melih biıinci, ikmci yok · 

tur. Olmuşlardır. 
Maçlardan sonra Melih ile Naci 

arasında bir gösteriş müsabaka -
sı ya pılmıştıı·. 

Dün akşam da gördüğümüz gibi 
boks maçlarına şehrimizde büyük 
bir alfı.ka vardır. 

Heyete geldiği gündenberi gös 
terdiği mesai ile şehrimizdeki 
boks faaliyetini canlandıran Sü • 
heyli ve arkadaşlarım tebrik eder· 
ken HalkeYi ve Galatasaray ku · 
lüplerinde basket ve voleybol maç 
ları yapılırken bir faaliyet göş · 
teremiyen voleybol heyetinin de 
kalkınmasını dileriz. 

Sandıkların içine zedelenmiş --------------------------
elmaları baıit bir surette istif et· 
mek usulüne nihayet vermek za • 
mana da gelmi§tir. Taze meyce 
ihracatı hakkında nizamname 
projeıi yapıldığı sırada bu cihet: 
de ihmal etmemek lazımdır. 

Ekonomi bakanlığı, tüccara ve 
müıtahsile nümune olmak üzere 
Ankaracla, lzmircle bir ambalaj 
ıergiıi açmı§tı. Bu gibi sergileri 
ihracat yapan bütün mıntakalar • 
da açmak, hatta nasıl ambalaj ya· 
pılır diye ihracat tacirlerine mü· 
tehaısıslar tarafından izahat ver
mek lazımdır. 

Pragdan Ankaraya 
( V styanı Birincide) 

Öyle devletler ki, istedik· 
)eri yalnız, serbestçe çalışarak in· 
kişaf etmektir ve gene öyle devle•
ler ki, devlet hayatlarının prensi· 
bi olan "bugünkü sınırların mu · 
hafazasına dayanan sulh,, prensi
bini ihlal etmek istiyecek her han· 
gi bir kimseye karşı heybetli bir 
cephe teşkil eylemektedirler. 

Miladın dördüncü asrında i<li· 
Bütün Avrupa kttasr Asyadan Tu 
haya ve bütün küçük Asya kıtası 
l3oğazlardan Bağdat ,.e Basraya 
kadar hep dehşet içinde titriyor 

du. Bu dehşet de Hiin istilasndan 
geliyordu. Daha evvel Avrupa mil 
!etlerinin g·özünü yıldırmış olan 
Alenlerin de Hünlere mağ!üp ol 
cluğn her tarafta duyulunca Avru 

di. Bu adamlar, Sanildanm iki eı- =========:::============= 
Mütecavizin tarifi hakkındaki 

Londra mukavelesi ile Romanya · 
nın hakimiyeti altındaki bütün a
razi, her türlü tecavüze karşı ga· 
ranti edilmiş bulunmaktadırlar. 

Romanyanın dıt siyasası o tarz. 
da kurulmu§ ve o tarzda idare. e· 
dilmektedir ki, Romanya için düş· 
man yoktur. Romanyanın düş 
manları, sulhün düşmanları olan
lardır. Bu siyasa, Milletler cemi 
yeti kadrosu dahilinde cereyan et 
mektedir. Romanya, Milletler ce 
miyetine karşı olan teahhütlerine 
bunların tatbiki Habeş - İtalyan 
anlaşmazlığında olduğu gibi ken 
disi için elemli dahi olsa, tam su 
rette riayet edecektir.,, 

BQ§bakan söylevinin sonunda 
bazılarının ıiddet iıtemelerine v.e 
diğer bazılarının demag"ji yap· 
mak arzularına rağmen hükfıme· 
tin mqrutiyet ve sükunu temine· 
J eceğini ve milli parlamento ve 
demokrcuiyi devam ettireceğini 
bildirmif ve bu suretle ıözüne ni· 
ltayet 11ermiftir. 

kek kardeşi idi ki, birisinin adı 
Muınunius, diğerinin adı Farus i 
di. 

Kral kendilerini kabul etti. Fa 
kat bu adamlar huzuruna çıkınca 
daha söz söylemeğe vakıt kalma
dan hançerlerini çıkarmışlar, ihti 
yar krah ağır surette yaralamış · 
lardı. Hermanarich derhal bağı · 

rarak bunları tutturmuş ve azğm 
atlann ayakları altında ezilerek öl 
dürülmeleıi emrini vermişti. Fa · 
kat onlarm hançerlerinden aldığı 
yaralan da bir daha iyi edeme · 
mişti. thtiyar kral bu yaralardan 
her gün biraz daha kuvvetini kay 
bederek eriyip gidiyordu. 

(Arkası var) 

Sovyet Rusya ile karşılıklı ga 
ranti esasına dayanan tabii mü • 
nasebetlere yeniden başlanmış v ~ 
bu suretle şarktaki büyük komşu 
ile dostluk şeraiti tesis olunmuş -
tur. 
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Çirkin ruh! 
8ir Fransız bakkı
llıızda neler yazmış 

Fransada Lordr isimli bir ga • 
zete, son günlerde Türkiye aley -
hinde acayip bir yazı neşretmiş · 
tir. Bu yazı bir kar~i mektubudur; 
ve mektup içerisinde Fransanın 
Türkiye elçiliği katipliklerinden 
birinin olduğu işaret edilen bir 
rnektup sureti de görülmektedir. 
Bugün okuyucularımıza naklet -
ınek isteddğimiz bu acayip mek · 
tupta şöyle denilmektedir: 

"- Türklerle münasebetimiz 
gittikçe güçleşiyor. Almanlarm 
ordu ve kültür sahaımda mütema
diyen genişliyen nüfuzunu bir ta· 
rafa bırakalım; çünkü askeri mü · 
tehassıs ve hocalarımızı zorla ka • 
bul ettiremeyiz. Fakat Türk mat· 
buatı bize karşı taşılacak derece· 
de suiniyet gösteriyor. Laval'e a· 
çrktan açığa irtikap isnat ederek 
hemen her gün gazete1er hücum 
ediyor. Fransanm ltalyan - Ha
beş davasında uzlaştırma tarafta· 
rı olması, onun aczine, kararsızlı· 
iına atfediliyor. Türkler, biz Fran 
•ızları, milli sermayemizi idare e· 
dememekle ve medeni milletler 
ıilaileıine aitmcı, yedinci derece
de gelmekle ittiham ediyorlar. 
Bu hücumlara Fransız gazetele -
rinin verdikleri cevaplar nelerdir? 
Bir takım saçmalar ... ,, 

Bu saçmalar, bu acayip mek -
tubun muharririne göre yurdu -
ınuzda yapılan yenilikleri büyük 
gönnek ve bunları bir mucize say
ınaktrr. ! 

lSTANBUL - 18 plA.k, ha!if musiki, 18, 

Denizyolları 
iŞ LE TM E 5 i 

Ae•l•lert: Kar&J(i)' - K.iprGba,ı 
Tel. 4-2.~ • Sirkeci Mllllrdar ud~ 

30 Güne§ klübünden na.kil konferans. tl'nl -111••• 
verstte profesörü Bay Şeklp Tunç, Sait Edip 
orkestrası, 19,30 ınusal ekonomi ve arttırma 
kurumu namına. konferans. Bay Hazmı A- 1 
tıt, 20 Ilgan musikisi. (ptflk). 20,30: Stüd • 

Haa teh•fon: 22740 --• 

yo orlcestrasr, 21,20 son haberler, 21,30 EmL 
nönU halkevi gösterlt kotu tarafmdan (Ye· 
ğenlm) monoloğu komik Bay SadetUn, saat 
22 den sonra Anadolu ajaruımm gazetelere 
masus havadis setvLııt verilecektir. 

Bt.iKREŞ: S64 m. - 12,50 Dinlku orkes. 
trası, 13,40 spor, 13,55 konserin arkası, 14,15 
haberler, 17 köylü saati, 18 Matache orkes. • 
trası, 19 haftalık haberler, icmali, 19,lli caz 
bant, 20 haberler, 20,15 Florian tarafından 
Romen şarkıları, 20,40 sözler, 21 Bachm e • 
serlerlnden Noel koro havalan, 22,80 haber_ 
ler, 22,50 Bir lokantadan kon.,cıer nakli, 23, 
115 son haberler. 

VARŞOVA, 1839 rn. - 17,15 orkestra, 17, 

l:zmir Sür'at Yolu 
EGE Vapuru 17 Birincika

nun SALI günü aaat 11 de 
kalkacak ve ÇARŞAMBA sa
bahı lzmire varıp PERŞEMBE 
günü lzmirden lstanbula dö 
necektir. (7870) 

Trabzon Yolu 
GÜLCEMAL Vapuru 17 

Birincikanun SALI günü saat 
20 de RIZE'YE kadar. (7871) 

45 Leh şarkıları (Ka.tto\1tZden nakil), 18 4-1-• Dün ve Yarın-'! 
dans, 18,4.0 sözler, 19 plflk (Straussun po _ 
em senfonisi). 19,30 radyo plyesi. 20 sözler, 
rekll'lmlar, 20,30 operetlerden plA.klıı.r, 20,45 
sözler, 21 Ronska tarafmdan şarkı piyano 
21,45 muhtelif sözler, 22 Şen program, 22,30 
Trizm, 23 !sveç müz!gi (orkestra ile), 23,4.0 
dans plA.klan. 

BUDAPEŞTE: 550 m. - 16,50 çingene 
müziği, 17,30 konferans. 18 müzik akademi 
sinden noel yayımı, 19,05 Holandada Noel 
(plA.klr), 19,35 "Schweitzer" salon orkestra
sı, 20,20 konferans. 20,50 spor, 21 piyano bir 
ilgile keman konseri Bach, Dobroven, Gau.. 
bert, Fişer, Hubay. 21,30 radyo piyesi. 23 
haberler, 23,15 caz, 24 Çingene mllziğt. 

\.'İY ANA: 51 '1 m. - 18,:M> Ernst Zabn 
kendi eserlerinden çalıyor. 18,50 eski ve ye. 
nl operet parçaları (Holzer ve radyo orkes 
trası), 20 Haberler, spor, 20,10 operet kon. 
serinin devamı. 21 şiirler, 21,05 köylU Uyat.. 
rosu, 23 haberler, 23,20 su topu oyunu Dla· 
na banyosundan. nakil reportaj) , 23,50 söz. 
ler, 24,05 cazband. 

:WOSKOVA: 172! m. _ 19,20 !skandinav_ 
ya şarkıları ve dansları. 19,45 şllrler bfdzat 
mikrofondan söylUyorlar, 21 senfonik kon • 
ser, 22 yabancı dillerle yayımlar. 

BERLİN: 85'1 m. - 17 Kolonyadan nakil. 

Tercüme külliyatının 4 üncü 
ser~si tamam]andı 

31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 

1 O kitap 520 kuruı 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

Rasin Ahmet Retit 
Arial.o Metafizik Hilmi Ziya 
lskender Haydar Rifat 
K.ldm ve Sc 4)'alizm Sabiha 

Zekeriya 
Demokrit Haydar Rif 
Dinler Tarihi Hilmi Omeı 
FiJozofi ve san'at Suud Kemal 
Etika Ağaoğlu 
Heraklit Haydar Rifaı 
Ruhi mucizeler Cemil Sena 

Mutlaka alınız ve okuyunuz 
lstanbul • Ankara caddeai 

250 gramllk ambalaj 

f U R Y A G saf, hazmi kolay ve bütün yemekler 
için kullanılan mükemmel bir nebati mutbah yağr 
dır. Çek idareli olup, ateş tesiriyle tebahhur ede
cek hiç bir maddeyi muhtevi değildir. 
Kendi ambalajrnda birkaç ay taze olarak muhafaza 

edilebilir. 
Saf nebati TUR Y AQ ile pişirilen yemekler çok 

lezzetli olur. 

ıstanbuı - ızmir 

Bu mese etrafında bir yazıcr 
nnza, şehrimizdeki tanınmış Fran 
sız :va bancıları, böyle bir yazının 
bir Fransız sefareti müntesibi ta -
rafından yazılmış olmasına ihti -
nıaı bulunmadığım söylemişler -
dir. 

Şa.rkıh karışık konser. 19 Meyva ve ll§k §ar --------------------- - -------------·-------
kılan. 19,45 hokey spor maçı haberleri, 20 

Doğrusunu söylemek lazrm ~e
iirse bizim de bu satrrlarm bir 
F""ransız kaleminnen çıktığına inan 
nuyacağımrz geliyor. Kimseye he
sap vermek mecburiyetinde de -

1 
ğiliz. Bununla beraber Türk ga -
zetelerinin neşriyatı meydan -
dadır. Bu satır1arr yazan kalem 
hakikati gören bir kalem de~ldir. 
Bunlar her seyden evvel çirkin bir 
ruhun eseridir. 

haflt müzik. 21 karı§ık yayım, 21,45 Sibelfu. 
sun 70 inci dog-dutu yıl d<lnUmU mllnasebe. 
tııe eserlerinden konser. (Berlln radyo or • 
kestra.sı). 23 haberler, 23,30 dans ve Şram. 
mel orkestrals.rı. 

Yf Ui BOBM 
V. STROVSKl 

Akademi üyelerinden 
HAYDAR RlFAT 

D. ve Y. T. K. No: 47 

Gayyur usulile ------~ 
48 derste 

Kendi kendine 

Fransızca 
Bay M. Gayyur tarafından yazılıp HABER gazetesinde 

tefrika edilmiş olan ( 48 Derste Kendikendine Frannzça) not· 
ları bu defa V AKIT Matbaası t:lraf mdan kitap halinde çıkarıl
mııtır. Memur, işçi, talebe, ve herkes için faydalı olacak olan 
bu kitaba 320 sayıfa olmasına rağmen yalnız 75 kurut fiat ko
nulmuştur. Tevzi merkezi: V AKIT Kütüphanesi Ankara cad
desi lstanbul. 

011111 ~ıminıııırı H Hııııırı ııııtıe ~ıım 1~1re11 illılırı 
Sıvas - Erzurum hattının ilk 43 kilometresi üzerinde bulunan 

8oıtankaya ve Tecer istasyonlarının 19-12-935 tarihinden itiba

ten iıletmeye açılacağı ve timdili k bu kısım üzerinde pazartesi ve 

Perteınbe günleri gidit gelit birer muhtelit tren işletileceği saym 

ha.ika ilan olunur. (3643) (7856) 

Muhammen beledi yerli olduğu takdirde 67760 ve ecnebi oldu

iu takdirde 36652 lira olan 700, 000 tane galvanize tirfon 30 ikinc; 

klnun 1936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarfla Ankarada 
ldare binasında satın alınacaktır. J 

. ,-

ao·sON 
KUMBAllASlNA 
1>~R~ATAN 
KOCDKEL 

·yA~N 
CEK DEfTEPJNE 

iMZA '\TAN 
&OYdK EL 

OLAÇAKTIR 

T0RK(Y 
rs 

r>ANKASI 
Bu ite girmek istiyenlerin yerli olduğu takdirde 4638 ve ec 

1 nebi olduğu takdirde de 2748,90 liralık muvakkat teminat ile ka

~ tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30a 1- ------- ----------- --- - ----------------
Muhsinzade ııakfı mütevelliliğin - Muhsinoğtu hanının üst katında altı % 7,5: nisbetinde pey akçelerile 30 -

kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. d~n: oda bir meydanhk kiraya verilece - -12-93:1 pazartesi sa.at ikide lstan · 
Şartnameler 180 kurut mukı bilinde Ankara ve Haydarpaıa lstanbuJda Hubyar mahallesinde ğinden talip olanların bir senelik kıy bul EYkaf müdiiriyetincle Evkaf en • 

'°4lanelerinde ıablmaktadır. (7804) Mimar Vedat sokağında 9 numaralı meti muhamrnenesi olan 660 Jiramn cümenine müracaatları. (V. No. 1188') 



ABONE. ŞARTLARI: YAZI VE YONETIM YERi: 

rlllık l &JWı ı aylık Aylılı lltanbul. Ankara caddesi, ( v AIU'I yurdU) 
llemleketımızde ·uıo '20 w 110 
Yabancı yerlere U'50 72C 400 1150 \idare: HB'70 

Posta blrllfl.ne J 
J'ele!on fYo.zı i§lerf: %1418 

gtrm!yen yerlere 1800 9:)0 600 18( ·Telgraf adresi: KURUN bm:ıbuJ 

l'OrklyenlD ber posta merkeztııde KURUN• abone yuıln Posta tmtuw No. '8 
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Çünkü yüzde 40 daha idareli olan 
Çifte spira1li OSRAM "D" lambalarını kullanıyor. 
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Türkiye 

Şeker fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

Turhal Şeker Fabrika1tnın 1936 senesi içinde Samsun Li· 
manından göndereceği şekerlerin vagondan vapura kadar nak 
liyesi kapalı zarf usuliyle ve 21 llkkanun 1935 tarihinde latan· 
bulda Bahçekapııında Taıhanında Şeker bürosunda talibine 
ihale edilecektir. Şartname ve tafsilat lıtanbul ve Samsun Şeker 
Bürolarından alınabilir. J 

• Sinir ve akıl hastahkları 
Mütehassısı Dr. Etem Vassaf 

Oağaloğlu HiUitiahmer caddesi Keçigören apartımanı kat No. (1) Tel: 22033 
Ev:. Kadıkö11. Bahariye ileri ıokak numara 3. Telefon: 60791 

ıat. Levazım Rmlrlllll Satın ıı 
Alma Komisyonu lllnarı 

Dikimevleri için 320 bin ila 420

1

1 

bin adet nümunesi gibi çengel 3 -
lkincikanun - 936 Cuma günü 
saat 15,30 da Tophanede Satınal~ 

ma komisyonunda kapalı zarfla 

-- ~-BU UN 
AGRILARA 

KARŞJ 

eksil~eyekonulmu§W~ Tahmin~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bedeli 15750 liradır. İlk teminatı 
1181 lira 25 kuruşwr. Şartname KARYOL lngiliz karyolalarının 
ve nümunesi komisyonda görüle · 936 desenleri gelmiştir 
bilir. isteklilerin k8Jluni vesikala- Asrt Mobilya Mağazası: Ahmed Fevzi 
riyle tekliflerini ihale saatinden İstanbul Rizapaıa yokutu No. 66. Tel 23407 bir ıaat evvel komisyona vermele· ._ __________________________ _. 

rt (335) (7878) Sahibi: ASIM Us - Vakıt Matbaası Neşriyat Dir'cktörü: Refik A. Scvcngil 
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