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Cenevrede konuşuyorlar " Habeş hükU-
• • • • meti herhangi 

ltalqa proıeyı şı'ddetlı bir gizli görüş-
kayıtlarla kabul edecek meye kat'iyen 

aleyhdardır. ,, 
Irak ve Arabistan 

ittifakı 
Irak ile lbnissuudun Arabistanı 

arasında bir ittifak yapılmış. İttifak 
ınuahedesile iki memkket arasında 
çok sıkı bir ) akın hk ten1 in ediliyor -
ınuş. Hatta bu yakınlık S~) asa saha -

Cenevre, 18 (A.A.) - Havaı 
Ajansı aytarından: 

Milletler cemiyeti, bu sabah sa· 
at 11.15 de toplanmıttır. Bütün 
aza, hazır idi. Y almz Bay Titüles 
co, bulunmuyordu. Mumaileyh, 
henüz Cenevreye gelmemittir. 

Bay Litvinofun yerine Bav· 
Potemkine bulunuyordu. 

(Sonu Sa. S Sü. 3) 

Cenevre, 18 (A.A.) - Habeş 
hükllmeti tarafından tngiliz. Fran 
sPZ sulh tekliflerine dair Milletler 
Cemiyeti genel sekreterliğine gön 
derilen mektup sureti aşağıdadır: 

sında iki memleketin diplomasi uzu\'· ------------

1 - Hibeşistan hükfımeti, Mil
letler Cemiyetinin iki üyesinden, 
İtalyan hükUmetinin Habeşistana 
karşı açtığı taarruz harbine bir 
son verilmesine matuf bazı teklif
ler almıştır. 

lannın ekonomi yolunda d& mübadele Son dakika : 
vasıtası olan paralarının birleştiril -
mrsine kadar Yarıyormu~. Daha sonra S } H 
bu memleketlerin ticaretlerinde bi - amue oare 2 - Bundan evvelki toplantı -

lannda Milletler Cemiyeti konse
yi ile a&C3amble&i mesaiJerini bi -
tirmeden, Adisababa ve Roma hü 
klimetlerine müra<!aatta buluna -
rak onlan mümkiliı olduğu kadar 
sür'atle sulhperver münasebetleri 
yeniden tesise davet etmiştir. 

ribirlerine karşı büyük gümrük kolay. 
lıklan gösteren hususi tarifeler tat - ---- istifa etti --.. ı 
bik olunacakmış. .. Nihayet İngiltere 
lıükômeti bu suretle başlıyan ittifa - Londra, 18 (ôzel) - Dıı 
kın hududunu Akdenizde ve yakın l,leri Balranı Bay Samael Ho
şarkta genişleterek İran w Ef ganis · are bugün i.tilaını oermİf ve 
tana kadar Asya içerilerine ileri gö - i.tilaa tlerhal kabul eJilmiftir. (Sonu Sa. ! Si. 4). 
türecekmiş .• 

Fransız gazetelerinden çıkan bu 
türlU haberler doğru veya yonlrs o -
Jabilir. Yahut kIBmen doğru, kısmen 
~anlı~ A.c_ruWfür • · .. · 
b1r no1rta .ardlt"'kt o da11a'-t ...... 
hsi bugünkü şeklini aldı!ıtan sonra 
lngiliz diplomasisinin Afrikada ve 
Asyada ltalyan istiJ:1 shasasına kar· 
şı geniş duvadlar çekmek için hiç 
durmadan uğraştığıdır. 

İngiltere otuz milyon Jngiliz lira -
]ık bir istikraz yaptı. Jlununla ordu 

· ,., donanmasının ilk eks'kliklerini ta· 
ınamlıyacaktır. Londrad:ı toplanan 
deniz konferansının vereceği ka -
rarlara göre ordu ,.e dcnanma km· -
,.etlerini daha ziyade :ı rttırmak için 
başka istikrazlar da yap:ıcaktır. Son. 
l'a Jngiltere yalnız kendi harp vasıta
larını kuvvetlendirmek]~ kalmıyacak, 
Avrupada, Afrikada ,.e Asyada ken -
disi için yeni anlaşmalar arıyacaktır. 
Sözün kısası Habeş meselesi her ne 
şekilde biterse bitsin, Jngiltere ile İ
talya arasındaki siyasa rekabeti dev

Milletler Cemiyeti toplanh halinde. 

letler arasında büyük harpten 80nra ---------------------------
t~üs etmiş olan miivazene sistemin. 
de bir takım değişiklikl"r olacaktır. 
Irak ile Arabistan aras1nda çok sıkı 
bir ittifak aktedidiğf rivayeti Kı -
tıldeniz ,.e Hindistan yolu Uzerlnde 
hazırlanmakta olan bu yeni müvaze
lle sisteminin yalnız bir halkası olsa 
terek tir. 

ASIM US 

Türk - Sovyet 
dostluğu 

Moskova, 18, (A.A·) - Sovyet 
lnatbuatı, Türk Sovyet andlatma · 
sının onuncu yıl dönümünü kay -
dediyor: 

lnduatrielizaıyu gazeteıi bu 
ınünuebetle neşrettiği büyük bir 
ır.akalede diyor ki: 

Türk efkarı umumiyeai, Sovyet 
ler birliiinin ve Sovyet bant ıiya· 
•asının cumuriyet Türkiyesi için 
olan ehemmiyetini takdir etmek 
tecHr. Türk - Sovyet dostluğu 
llun takdirinde Türk efkin umu 
hliyesine temamile ittirak etmit 
olan Sovyet efkirı umumiyeai bu· 
IÜn, iki dost memleket münueba 
tında ıiyasal ana vesikanın onun
cu yıl dönümünü sevinç.le kartı · 
lanıaktadır. 

Olzeı bir teıebbtts 
Mektepliler, fakir 

yardım için para 
arkadaşlarına 
topluyorlar 

ilk mekteplerdelıi binlace lakir ve gadau çocuğa sıcak 
yemek vuebilmek için çallfan Kwlay Kurama, evvelce de yaz
dığımız gibi bütün yurttaılann küçük büyük ellerinden gelen 
yardımlannı yapmalarını belıliyor. Bu Fdımı dofnıdan doğ · 
ruya Kızılay merkezine götürüp verebileceğin~ gibi gazete· 
miz de emriraideclir, yartlımınuı baim va•ıtamızla da yapa· 
bilir•ina. 

Kurlay Karama, melcteplerde gençlilı Kuılay derne/J.ui 
kurmuıtu; •eoinçle haber aldığımıza göre bu teılıilat da bu lur 
yırlı if·için çallfmafa ba,lamlfhr. 

Robert Kollej talebai Kızılay dernefi ilk mektepludeki 
gıdau çocuklara ncalr yemek vermek ifine harcanmalı iiure 
talebe ve muallimler araında elli üç lira toplamlf, dernelı Üye· 

lerintlen iki talebe dün Kİzılay l•tanbul mu/tezine giderek bu 
parayı vezneye te.tim etmiı, malrbazana almııtır. 

Robert Kollej talebeıinin yük•ek ve temiz cluyplannt 
talulirle karııJaJılı. Gençlerimizin kendilerinden belılenen 
ödevi zevkle yuine ıetirtlikleri görülüyor; ötelıi melcteplerİ· 
mime ele toplanılacalı paranın 6urünlerde Kuılay merlıezin~ 
götürülüp yahrılacağını muhalılıalr biliyoruz. 
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Kırkından 
sonra? .. 
Ne olduğunu yakında 
öğreneceksiniz! 
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7 asarruf Haftasının Sonunda 

Ekonomi Bakanımızın 
uzun ve özlü sözleri 

" Tiirk ekonomisi dinamik bir ekonomidir. Her 
sahasında : Yapıcı, yaptırıcı, bir milli azim ve 

iradenin maddi tezahürleri fÖrillilr. ,, 
Ankara, 18 (A.A.) - Arttır -

ma ve yerli malı haftası münaae 
betiyle Ekonomi Bakanı Celil Ba· 
yar bu' alqam radyoda verdiği 
söylevinde demittir ki: 

"Evvelemirde ıuraıını belirt · 
mek isterim ki: 

Türkiye henüz istihsal düzen· 
lerini tamamlamamıtbr. iç pazar-:. 
larının mübadele ve iuihaal ka .. 
biliyetini karıılamaktan uzaktır. 
Ekonomik inkipf ve imar f aaliy., 
ti dolayııiyle dıprdan senit ı:~ 
yuta tesiıat ve mal almak v 
yetindedir. Böyle bir memleketbt 
ekonomik politikaaı ekonomik dü· 
ıünce ve tedbirleri hiç fÜphesiz ld 
ekonomi sahasında aıp·ı derece~ 
cihazlanmıf, iç pazarlarmm iıtitı. · 
lik kapasitesini aon hadlerine ka. 
dar kullanmıı ileri endüstri mem· 
leketlerinin ekonomi politikalan
~·'! phos..,ik .. .. u a.dlair 
lennın ayni olamas. 

Türk ekonomiıi dinamik bire· 

lf«y Celal. Bqar 
a etmektedir. Oaüm rekoltesinin 

Si.ıOOO ...... .mka • 
90 bin ton tahmin edil 

(Sonu Sa. 6 Sü. 1) 
konomidir. Her sahasında: Yapt· -------------
cı, yarabcı, bir milli azim ve ira Benet:t Cumur 
denin maddi tezahürleri görülür. Y 
Hareket, teıebbüı, mübadele gib: Reı·sı· 
esaslar ekonomi programımıza 
hakimdir. 

DÜNYA PiYASASINA 
UYACACIZ 

Dünya vaziyetine umumi bir 
bakıt bizlere gösteriyor ki: Ht>r 
millet kendi bünyesine uygun u -
ıullerle, muhtelif gayeler uğurun 
da çalıııyor. Ve hususi vaziyetin~ 
takip ettiği usullerin mahiyetine 
göre de değitik neticeler elde edi 
yor. Ekonomik "indices,, ler dün. 
ya ekonomiıir.Jle bir kalkınma , 
bir canlanma temayülü göıteriyor 
Bilha11a iptidai maddeler ile ma· 
denlerin fiyatlarında göze çarpan 
bir yükseli! ve talep kaydolunu 
yor. 

1936 mevıiminin bugünkü pr; 
lar içinde müsavi görülen inkiıa 
fından faydalanmak için, Türk;. 
yemizin iıtihsal kuvve! ve kabili 
yetini her sene geçen yıllara naza 
ran artbrmak esasını, en iyiyi, er. 
ucuza mal etmek prensibi ile ta 
mamlamalıyız. 

Zirai mahsullerimizin satııla -
nnda kendini gösteren bit' huıusi -
yet bir hastalık vardır. Bundan 
bahsetmeden geçmek istemiyo -
nmı: 

M~le psikolojiktir malları -
mız için arsıulusal ve ulusal vazi
yete göre: Sürülemez, a bsorbe e -
dilemez. Bir 'fazlalık" olmadığı 
halde: Sun'i bir heyecan cüvude 
ıetirerek panik hava11 içinde, mü 
him fiyat diifüklüklerine meydan 
vermek, ticareti organize olmamıt 
memleketlerde, ıık ırk tesadüf e
dilen hi.diae1erdendir. 

Bu itibarla zırai nıaddelerimi -
zin piyasalara tedric~n normal 
bir tekilde gelmesini temin ede -
cek tartları yerine getirmek için 
teıkilitlanmaya ihtiyaç vardır. Bu 
sene lmıirde yaptıitm ıon aeya -, 
hatte: ileri sürülen mütalealar ha
fızamda bütün tazelitini muhafa· 

Yugoslavya kabinesi 
isifasını verdi 

Bay Benq 
Prağ, 18, (A.A.) - B. Beneş, 

milli mecli" tarafından Cumur Baş 
k:ınhğına seçilmiştir. 

Prağ, 18, ( A.A.) - B. Beneş, 
440 reyden 340 reyini kaaznımş • 
tır. 76 rey puslası boş çıkmıştır. 
B. Neme~, 24 almıştır. 

Prag, 18, ( A.A.) - Ben eşin Cu 
mur reisliğine seçimi, şehre ha • 
kim olan şatonun evvelce Bohem· 
ya krallarmm taç giyme merasimi 
nin yapılmakta olduğu Vladislav 
salonunda yaprlmıştrr. 

B· Malypetr, B. Masarykin isti
fasına ait resmi tebliğf okumuş • 
tur. Mumaikyh, eski Cumur reisi· 
nin meziyetlerinden bahsetmiş ve 
hakkında tekrimatta bulunmuş · 
tur .. Beneş, temel yasasına yemin 
etmiş ve sonra bir merasim bölü • 
ğünü teftiş etmiştir. 

Prag, 18, (A.A.) - Hükfunet, 
istifasını vermiştir. 
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SON HABERLER: 
~n~~-~·'7-ı•ıurıl'F .. ııtw;~:d ... n•m•"-••w•ı .. .__.._111111 .... .,11111 
) ita/yan - Habeş harbi 

) Askeri vaziyet ";' -

Cenevcede Bozgun! ' 18/ 12 /935 
İ Erit1e cephesinde 

Sarpa saran sulh tekliflerinden 
kurtu1manın çaresine bakılıyor 

ltalyanların yeni bir taarruz i,in Mahalle ıJe garhintlc 
T embien haıJali•ini iıgal eden harekatını clün izah etmiftilı. 
T akaze hathnda, Ambapi fimalinde ltalyanların tGGn'IUllna 
karıı koymak için 300.000 kifi toplanuılardır. Bununlcw bnaber 
Habqlerin muhkem mevkilerine aalJırmaları ltalyan top oe tü· 

i /eklerine karıı muvalla/ıiyetli bir hareket olamazdı. Ba suretle, 

Paris projesinden evvelki vaziyete düşüldü. 
ita/yanların en zayii yeri, hiç fÜphesiz, Akaum ve ıarbincle Şir1e 

51f mıntaka•ıclır. Nazari olarak, kuıJıJetli ve taarruz kabiliyeti olat! i bir ordu ile T akazeyi geçerek Şire iatikametincle bir taarru1. 1 
j ltalyan orclu•u İçin pek tehlikeli aayılabilir. Zecri tedbirler komitesi tekrar toplanıyor 

Londra, 18 (A.A.) - Röyter 
ajanıınm Cenevreden öğrendiğine 
göre, muhtelif delege heyetleri a -
rasmda yapılan temaslu neticeıin 
de Fransız - İngiliz ~ulh teklifle 
rine suya dütmüt nazariyle bakıl 
maktadır. Şimdi aranılan fey bu 
tekliflerden en kolayca kurtulmak 
çaresini bulmaktan ibarettir. 

Cenevre, 18 (A.A.) - Millet 
Jer Cemiyeti konseyi, Habeş ihfr 
lafı hakkında Fransız - İngiliz 
tekliflerini öirenmek üzere bu ak 
tam aleni bir celıe yapmıtlır. 
Toplantıda Laval, Eden ve Beck 

ile Danimarka, Türkiye ve Porte
kiz e1çileri bulunuyorlardı. Sov -
yet Rusyayı, Pariı büyük elçisi 
Milletler Cemiyetinde ~aimi dele
ge Potemin temıil etn.ekte idi. İ -
talyanın ye1i boıtu. Maamafih 1 -
talyan mütahidi diğer delege he -
yellerinin eksperleri araıında sa
londa oturmuttu. 

Celıe, B. Senet için bir te&-1< 
tezahüriy)e batlamıt ,-e saat 18 
den biraz ıonra konsey baıkanı 
Arjantin delegesi Fuizgunazu, 
Franıız - İngiliz teklifleri ve Ha
beşistarun noktai nazarı hakkında 
iki tebliiiatta bulunmuttur. 

Bay Eden, Fransız ve İngiliz 
-biikUmetlerinin yapm•! olduklan 
t-.klifJeri '1V:V~l beevvel Milletler 
cemiyeti tarafından tasvip edil • 

mek şartına bağlı kaldıklarını ve 
ancak böyle bir tasvibten sonra -
dır ki, kat'i sureti hal projelerinin 
iki tarafa tavsiye olunabileceğini, 
çünkii Mille~ler Cemiyeti üyeleri -
nin pakta riayet etmekle ve hunu 
tatbik için mümkün o!::ı.n her ıeyi 
yapmakla mükellef olduklarını 
söylemiş ve demiıtir ki: 

"Franıız İr_giliz teıebbüsü akim 
kalsa bile Milletler Cemi)·etinin 
bir çok defalar yapm§ o-lduğu ha· 
nıtırma gayretleri ehemmiyetle · 
rini kaybetmif olamaz. Şurasını 
kaydetmek lazımdır ki, Paris tek -
lifleri mutlak surette bunların Ü· 
zerinde israr etmek fikriyle ya • 
pılmıt değildir. Eğer bu teklifler 
iki tarafoa ve Milletler Cemiyetin 
ce kabul edilmiyecek olursa, bü -
yük Britanya hükUmeti bunları 
müdafaa edemez. Bu takdirde ha 
rıştırma hareketinin akim kaldı • 
ğı müJahede edilir ve Büyük Bfr 
tanya hükumeti de bu hareketten 
vazgeçer. 

Laval da bütün tekliflerin Mil 
Jetler Cemiyeti l<on.seyinin mu · 
vaff akatin.a bağlı bulunduğunu e· 
hemmiyetle kaydeylemittir. 

Habet delegesi Mariamın mem· 
leketinin kendi ta\iine bırakılma
masını Milletler Cemiyetin en i • 
ca eden beyanatınaan sonra bat -

~ Aksum garbincle A•mara iıtikametinde ilerliyen bir or : 
kan İtalyan cevabının henüz bi · ) cluyu ltalyanların eriştiği bir yere takaim ettikleri anlcqılıyor a 
]inmediğini ve binaenaleyh müza Habeı taarruz i&tikameti ,ok güzel intihap olunmUfur. Fakat ~ 
kerelerin batka bir tarihe bırakıl · = 
ması lazım geldiğini söylemiştir. ;_ yapılan taarruz bu mikyaata umumi bir taarruz görülmÜı}lor 

Konsey bu noktai nazara itti - Şire iatikametincle yapılan taarruz 30.000 kiıi yerine 300 bi,., 
rak ettiğinden celse kaldrrılmıştır. kiıi ile olaayclı kati bir netice alınabilirdi. 
ZECRi TEDBiRLER FAZLA· i ltalyan reımi tebliğinde taarruz eden Habeı kuıJvetlerinitı 

LAŞTIRILACAK MI? 11 30.000 olmayıp 3.000 kifi olcluğu tcurih edilmektedir. Fikri
z: 

Cenevre, 18 (A.A.) - Eden i mizce bu taarruz 2 inci kol.ordunun geri lıuvvetleri ıJe ordu ihti 
ve Lavaföı konseydeki beyanatla· l yatları tarafından durdurulabilir. Bununla beraber bu Habet I 
te.iri altında bırakmak tetebbü · Bir ele, ltalyan cephe•inin en zayii nokta•ına yapılan bu taar 
rı milletler cemiyeti emrivakilerin taarruzp zaman ve mekan itibariyle pek müeHir olmuftur. ) 

ıünden vazgeçildiği suretjnde tef ,-ıir edilmektedir. ruzun mancuı, cukeri olmaktan ziyade siycuiclir. Habqler bu ... 
Fransız mehafilinde ıöylendi· = nunla müclalaaya hazır o!cluklarını ıJe mütemadiyen karfı kot· ) 

ğine göre, Paris projesinin tanzi. )mağa azmettiklerini filen , top ve tüfekle ilan etmiı bulunu 
minden evvelki hukuki vaziyete yorlar. 

11
\ 

avdet edilmittir. S ı · h · d 
İngilizler, bir hafta evvel pet· - oma r cep esın e I 

roi ambargosu müzakeresini bilıi 1 Bu taarruz memlekette halkın muharebe hevuini arttır- ~ 
müddet tehir etmiş olan 18 ler ko- f mağa ve sulh sözleriyle ordunun ve memleketin geıJcemeıinir. \) 
mitesinin Cuma günü toplanaca ' önünü almağa yarayacaktır. J 
ğı:u söylemektedirler. İngiltere · i Bu cephede yeni bir hareket olmamııtır. Bununla berabeY-, !!) 
nin zecri tedbirleri arttırmak tek- .. l d it l t l · ol h · aı· el D aon .g'!n er e a ~an ayyare er~ • cena flm . ın e ory .ı 
lifinde bulunacağı beyan edilmi vaclı•ıncle kuıJvetlı Habe§ ordugahlarını mütemaclıyen bombar· fır< 
yorsa da böyle bir teklife itira1 • d~ etmiyecektir. 1 ılıman ettiklerine göre bu cepheden ele bir Habq taarruz hazır· .... 
HBEŞIST AN BUGÜN CEVAP ) lığı olduğu kabul edilmelidir. Somali cephesinde Habqliler 

VERiYOR ltalyan orcluauna nazaran daha kuıJvetliclirler. Bunun için, bu 
Adiıababa, l8 (A.A.) _ Ha j- ceph.e~en yapılacak bir Habeı taarruzu daha ziyade müeai,. 

beıiıtanın sulh teklifleri hakkın olabı~~r. ~.uroıJaki ltalyan kuvvetlerini çabucak takviye etme~ 
da Franaaya ve lngiltereye cava. de mumkun Olamaz. a. o 

r ın gi ' z 
ve Fransız elçilerine verileceıcti.-. 

Habeşistan 
Büqük taarruzu ve zaferi (Vstyanı Birinc.:deJ 

1 

ne diyor? 
4 - Yapılan teklifin kendisine 

olan aidiyetini Habeş hükUmeti 
şu şekilde tefsir etmektedir: Btı taarruz, 

sayılıyor ve 
Habeşlerin 
bir :ıafer 

ilk büyük hücumu 
olarak kutlanıyor 

Londra, 13 (A.A.) - Reuter 
Ajanıının ltalyan timal orduıı. 
nezdindeki muhabiri bildiriyor: 

Habeılerin, Takkaze nehri H
zerinde yaptıkları hücum Habes 
ordusunun timdiye kadar tevessül 
e t•:ği ilk ciddi harekettir ve bu dt 
ğer Habet hareketlerine bir mu 
kaddeme olarak telakki olunmak
tadır. 

Bu müsademede bin kadar a.s 
ker ölmüttür ki, bunun üçte ikisi 
Habeılerdendir. Habetler öyle 
bir an ge)mittir ki, tankların ate
tıni tamamiyle teıirsiz bırakma 

Sovyet saa'atkarlarına 
Şükrü Kayanın teşekkürü 

------------------~---
ya muvaffak olmutlardır. Bunlu { 
tankların üzerine hücum ederek 
pek yakından sıkıttırmıılar ve do ı 
layısiyle tanklardaki mitralyöz!~ j 
rin kendilerine karşı tevcihini İm· 
kansız bir hale getirmiılerdir. Bu 
esnada bir ltalyan subayı tank i
çinde ağır surette yaralanmııtır. 
MUHAREBE DEVAM EDiYOR 

Adisababa, 18, (A·A.) - Ha -
bet kaynaklarından alman haber 
lere göre, halen T akaze nehri kı -
yılarında büyük bir muharebe ya· 
pılmaktadır. 

iT AL YANLARA GÖRE 
Roma, 18, (A·A.) - 47 ooma · 

ralı resmi ltalyan harp tebliği: 
Maitİm!et ile Demba gina a· a -

sında 15 b1rinci kinunt?a batlryan 
muharebeler 17 birincikanunda 
bitmittir. ltalyan kuvvetleri Dem· 
bagina civarlarmt:a bir çevirme 1 

hareketi yapmaya tetebbüs etmiı 
olan Habet kuvvetleme hücum et 
mitler ve göğüı göğüıe bir kılıç 
aüngü muharebesinden sonra bu 
Habet kuvvetlerini maliveylemiı
lerdir. 

ITAL YANLAR KAÇIYOR 
Adisababa, 18 (A.A.) - Dülr 

akşam buraya, İtalyanların Taka
ze suyu bölgesinde bir hezimet~ 
uğradıklarına dair Romadan ha · 
ber gelmiştir. 

Habeşler, ıuyun kuzey kısmm 
da önemli bir zafer kazandıklar,. 
nı iddialedivorlar. ltalyanlar rica• 
etmekte ve Ras Kassa ile Ras Se· 
yumun kuvvetleri tarafından ko . 
valanmaktadırlar. İtalyanlar, çe -
kilirken, yol üstünde birçok yan 
lı bırakmıılardır. 

Hükumet bu h? berl~ri ne teyit 
ne de tekzip etmektedir. 

Ankara, 18 (A.A.) - Dün ak· 
tam Moskova Büyük Tiyatrosun 
dan Türkiye için radyo ile verile~ 
Carmen Operası münasebetiyle 

Da~i~iy~.v~~ili ve Hariciye Ve~il Yunanistanda yeni intihap hazırlıkları 
vekılı Şukru Kaya Moskova Bu 
yük elçisi Zekai Apaydına şu te? · 
ırafı çekmiıtir: Ça/daris zamanındaki valiler muvakkaten! 

"Dostlarımızın bu aktam Türk 
milletine çektikleri muıiki ziya mezun addolunuyor 
fetine hepimiz büyük bir zevk ve 
alaka ile ittirak ettik. Sovyet san 
atinin varmıı olduğu yüksek sevi 
yeyi bir kere daha alkıılamak fır 
ıatını bulduk. Geçen yıl memle . 
ketimizi ıereflendiren Makıoko • 
v:ının ve arkadaılarının ıan'atla 
nna kartı duygumuz takdir ve h~
yccanı bir kere daha tazeledi. 
Kendisine, arkadaılarına ve bu 
akıamr organize edenlere ıonıu7 
teıekkürlerimizi bildirmenizi rİct\ 
ederim.,, 

Atina, 18 (Özel) - Hükume•, 
meclisin feshi üzerine intihaba': 
meselesiyle meı;ul olmağa batla 
mııtır. Baıbakan muhtelif nam · 
zetler arasında tarafkirlik yapma· 
mak için intihabattan on bet gün 
evvel Çaldaris ve Kondilis zaman 
larında tayin edilmit olan bütür 
valilere intihabat bitinceye kadar 
mezuniyet verecektir. Bu müdde" 
zarfında valilerin itlerini muhake 
me azaları görecektir. 

Dahiliye Vekili ıJe Hariciye Bundan baıka Baıbakan Bay 
Vekil ıJekili Şükrü Kaya Demircis ana yasada yapılacak 

değişikliklerle metğul olabilmek 
için şimdiye kadar uhdesinde bu· 
lunan dıt ve harbiye bakanlıkla
rına aıiller tayin edecektir. Har
biye bakanlığına, eski bakan Ge
neral Papagoı getirilmiıtir. 

iNTiHAP VE P ARTILr.R 
Atina,, 18 (Özel) - Cümuri

yetçi partiler yeni intihabata itti · 
rak edeceklerdir. Söylendiğin~ 
göre, Cümuriyetçi partiler Veni -
zeliıt partisi müstesna olmak üze
re intihabatta teıriki meıai ede -
cektir. 

Habeşistan bu davete derhal 
cevap vererek, :Millet.1<'!' Cemiyeti 
tarafından idare edil~cek görüş -
melere iştirak etmeye ve konsey 
ve assamblenin vereceği nasihat
leri dinlemeye hazır olduğunu bil· 
dirmiştir. 

3 - Bu beyanatta hulunnıakla 
Habeş hükfımeti, imparatorluğun 
hayatı, tamamiyeti miılkiyesi, Ha
beş milli an'aneleriniıı korunması 
ile alakadar olacak bir kararın a
ğır mes'uliyetini konsey ve as.sam
blenin iizerine yüklenıek niyetin. 
de değildir. Habeş hükumeti, o 
zaman düşündüğü g: bi bugün de 
emin bulunmaktadır ki, ltalyan 
taarıuzuna ':Ilihavet verecek olan 
sulhperver bir çarei hallin aran -
ması meselesi yalnız Habeşistanı 
alakadar etmemektedir. 

İtalyanın Habeşisl.aua karşı aç
tığı taarruz harbi mes"lesinin u -
zak ve vakm noktalar hakkında 
müteaddit defalar söylendiği ve 
tekrarlandı~ı gibi, p:ıhtı çiğnemiş 
ilfı.n edilen ltalya ile, kuvvet, renk, 
ırk farklan ırözetilmek~izin bü -
tün cemiyet üyelerinin h;tifadesi 
için pakt tarafından tasarlanan 
kollektif emniyet sisteminin ye -
gfıne kefili olan Milletler Cemiye. 
ti j('indc hir ihtilaf mC'vcuttur. 

Şimdiki hadiseler karşısında 
Habe5; hükumeti, Milletler Cemi -
yetinde üye olan herhangi bir dev 
lete zarar verici bir mahiyette ola
cak hiç bir harekette bultınmamak 
kat'i vazifesi ile ınükel!Pftir. (fün
kU böyle bir harekPltr kefiller 
bulunduğu ta kdirdP. bu dev -
letlerden her biri, pakt ahkamı 
nın vegane koruvucusu olan as · 
samblenin önünde. gerek Millet · 
ler Cemiyetinin atisi ve gerek ü 
ye olan her devletin emniveti icin 
hayati bir meselevi milnakac:ıa et · 
mek hakkTndan kendilerini m:ıh 
rum ettiği için Habeşistanı mu · 
aheze edebileceklerdir. 

Gerek konsey ve gerek assamb 
le tarafından tesbit edilen bir ta. • 
arruzun kurbanı olan Habeşistan 
aşağıdaki noktaları yerine getir • 
meye davet edilmektedir:. 

1 - Habeşistan, az veya çok 
kapak bir şekilde ve bir topı ak 
mübadelesi namı altında, mütear · 
nz olan ltalyaya milli toprakları" 
mn yansını vermeyi ve muteamz 
memleket ahalisinden bir kısmı • 
hm bu topraklarda yerleşmes'ni 
temin etmeve davet edilmektedir· 

2 - Habeşistan, Milletler Ce • 
mivetinin Habeş tonrakJannm öte 
ki kısmının kontrolünü kaoalr bir 
surette ınutearrıza vermesini k-ı • 
bul etmeye ve müstakbel bir il • 
hakı beklemeye davet edilmekte· 
dir. 

5 - Bu teklife cevap vermeden 
evvel Habeş hiikuıneti, Milletler 
Cemiyeti asamblesinin geniş ve 
serbest bir ı?Öriişme yapmak icin 
derhal toplanma..c:ımı, doğrudan 
doğnıva veva dolavtsivle hic.: bi~ 
tazyikin tesiri altmcla bulunma • 
dan bu meseleyi, dünva efkarı u· 
mumivesine karşı ~ürüst bir şekil 
de bahsetmesini, Hab~i~na ya· 
nılan tekliflerin nratik m!nası 
hakkında üye devletlerin düşünce 
lerini söylemek fırsatı verilmesiJll 
istemektedir· 

Resmen tesbit edilmiş bi~ taar ~ 
ruzun k"Urbanı olan Habeşıstan .~ 
le mutearnz hükfunet arasında!\• 
bir ihtilafın bu tarzda halline te· 
sebbüs edilmesinin nakt tarafın • 
dan tasMlanan kollektif emniyet 
sisteminin iflP.SI, ve Millet1er ce· 
miyetinin inkırazı gibi br sonuc~ 
vannam".st çin lazımgelen şart 
lann t.0 ' k;kini ictemektedir. 

Acı b;r tecrübeden ders a1•_11 
Hahes hükumeti herhanı?i bir ,rıı 
li görüşmeye katiyen aleyhtar btl 
lunmaktadır. 



.. !!LZ22Z! 1 - KURUN 

~ ......... s_ı~y=•=•=a=l-===D=u=r=u=rn====....:=ıJ 
Vaziyet hala 

karanlık! 
Diit!l-.ü yazımu.d a arııulusal Bulgarı öldüren Rumun kararı: 

durumun karanlık günler geçirdi · 
iini anlatmCJtık. Bugünün ondan Kız 
larkı Pariı aulh planını ha.zırlıyan 
iki kifinin biri olan B. Lavalin 

kardeşinin eski nişanlısını vuran 
• 

Koço 5 yıla mahkU.m oldu! vaziyetini dara dar kurtarman ve 
ıiyıueti kabul edilmediği takdir 
de iatila edeceğini tehdit maka 

rnınJa söylemiı ve nihayet vaziye. S b ı 7 ·ı ·k •' • k k 7 'k f' "' • J J f / • i h "k · 
ti lıurtarmlf olmandır. Zaten öt~ e ep, vası l l gı orur en Tl O Un agır ve Şluae l Q Tl ıne 

denbm d, iflerinAFransaJ_a ~ir unramasıdı:-• .talan gere şahitlikten duruşması yapılan Koçonun 
brıhran dogurman adet değildır. 6' 

Fakat Pariı planının ikinci a. annesi /(atina, cazadan variste tutuldu 
mili olan Sir Samuel Hoare Avam 
ltamarıuiyle ancak bugün karııla
ıoealthr. Onun da Bay Liival gibi 
harbi Avrupaya sıçratmamak e
rniyeıi vaziyeti kabul için hazır 
ıöyliyeceği §Üphe götürmez. 

Alınan haberler lngiltere Dıı 
btıianının çetin bir imtihan ge· 
~ireceğini gösteriyor. Gerçi bi:• 
müddettir lngiltere elk&rı umu 
rniyuini vaziyeti kabul için hazır. 
lanmalıta idi. Buna rağmen Avam 
"'1ruatuınla ıiddetli bir münaka. 
fanın vukubulacaiı tahmin olu
nabUir. 

Dün toplanan konsey, ltalya -
HaH, ifinin konuf(llmasını Avam 
ltamarannın müzalıerelerinder. 
aonraya brrakm11 görünüyor. 

ltalya aulh teklifine cevap ve · 
rememif olmakla beraber Sinyör 
Mııaolini bugün lahri hem§erili· 
iini aldığı bir ıehirde ıöylediğ! 
bir nutukta zecri tedbirleri tatbik 
eden devletleri "Muhalazakarlık, 
hof8&mlık ve riya cepheli,, diy.! 

Bu yılın ağustos ayında, ayın 
on beşinci günü akşamı Yeniköy
de Trikof adlı bir Bulgarı öldür -
mekten duruşması y.ııırlan Koço 
adlr Rum hakkındaki kararını, İs
tanbul ağır ceza hakyeri, dün ak
şam geç vakit bildirmj~tir. 

Kemalin başkanhğ1 altında ü
ye Sakıp ve Abdurrahman Şeref 
taraflarından, genel savamanyar 
Ahmet Muhlis Tümay hazır bu -
lunduğu halde bildirilen karara 
göre, Koçonun kızkerdeşi Vasili -
ki ile Trikof, bu vak'adan bir müd 
dıet evvel nişanlanmışlar. Sonra 
bazr sebepler dolayısile nişan bo
zulmuş. O zamandanheri Triko -
fun bir şey yapmasından korkul · 
duğu için, krız evinden Y eniköye 
gidip gelirken, tenha yo11arda hep 
erkek kardeşinin muhafazasında 
bulunuyormuş. Gene böyle bir gi. 
diş geliş sırasında, Trikof iki kar
deşin karşısına çıkmış, tehditler 
savurarak kızkardeşi zorla alıp 

götürmeğe davranmış. Bunun ü -
zerine de erkak karde~ tabanca . 
sına el atmış, bir el ate~ etmiş Ye 
çıkan kurşunla Bulgarı kanlar i -
çerisinde yere sermiş. 

Hakyeri kurulu, vak'anın böy· 
le olduğunu Koçomm evYelce ah . 
nan ifadesi, kız kardeşinin ~ahit -
liği ile sabit gördü. Bu ifadelerin 
aksi sabit olmadığı noktasından 
vak'anm bu suretle olduğunu ka. 
bul etti. Maktulün Koco tabanca · 
çıkarmadan bıçak çektiği ve Ko -
çonun bu ı:.uretle camm kurtar . 
mak için kurşun sıktığı yolunda · 
ki müdafaayı reddetti. Öldürmek 
için kanuni zamretin mevcut ol · 
madığr neticesine varıldr. · 

Neticede Koço, cezn kanunu -
nun 448 inci maddesirıe uygun o · 
!arak, Trikofu tehevvürle öldür -
mekten on eş yıla mahkum oldu, 
ancak vak'ada ağır v~ ~iddetli tah 
rik görüldüğünden, \'ak'anın ika 
şekli ve Koçonun taarruza uğra -

yan kızkardeşini koruyan bir er -
kek kardeş vaziyetin<f(! bulunuşu 
gözetildiğinden, 51 inci maddeye 
uygun olarak bu ceza müddetinin 
3 de 2 si indiril&i, Koço 5 yıla mah 
kum kaldı. 

Hakyerinde Koço ile VasiJiki . 
nin annesi Katina da wçlu yerin· 
de bulunuyordu. Vaktilc sorgu hu
kimine erdiği ifadeyi hakyeri hu. 
zurunda değiştirddği noktasından, 
yalan yere şahitlik ett iği iddiasile 
oğlunun yam sıra duruı:;ması yapı· 
lıyordu. Hakyeri kurult:, Katina -
nm sonradan tekrar sorgu hakimi 
huzurundaki ifadesinin doğn1 ol. 
duğunu söylemesini, h:lkka rücu 
mahiyetinde saydı ve kendisinin 
cezadan vareste tutulmasını ka -
rarlaştırdr. 

Mevkuf olarak duruşması ya · 
pılan Koçonun yanmdn serbest o
larak duran annesi Katina, evine 
gitti. Koço da tevkifhaneye götü · 
rüldü. 

tuvir etmif ve H abefe lıarıı açtı 3 ı k 
i~ ltarbin "ff '!1~ ve la~r"!yet,, har· ay ) 
bı olJuğunu Üave etm11hr. makam paraları tasdikten geldi 

Habq imparatoru iıe Frama 
ile lngiltere taralından tekli/ olu. 
nan mllaü tebellüğ etmemİf gib; 
davranarak Milletler cemiyerfnfn 

ilk okullar önümüzdeki seneden itibaren 
~lanı tetkik edip kendisine teklif orta okullarla birleştirilecek 
""""'8rhfın iSOIVO eeöib.iiii '."lıiiiıl·ra.,.,.,ıit'n'1W'~üz(lekt ers yılı 'başmdal 
receğini ıöylemiıtir. şehrimizin orta okul ihtiyacını 

Avam kamarasında bugün vu- karşılamak üzre kültür bakarılığı 
kubulacak müzakereler vaziyet" ile görüşmek ve şimdiden icap e-
aydınlatmağa yardım edecektir. den tedbirleri tesbit etmek için An 

ö. R. Do~rul karaya gillen kültür .direktörü Bay 
Tevfik dün sabah Ankaradan dön 
mi.~tür. Tahirof dün kitapçı!arı 

dolaştı 
Şehrimizde buluna:ı Başkırdis

tan Cumur başkanı Buy Tahirof 
dün müzelerde bir gezu,ti yapmış. 
tır. 

Bay Tahirof beratrrinde Sov· 
Yet general konsolosluğu başkfı.ti· 
bi Bay Kitabof olduğn halde as · 
keri müzeyi gezmişlel', sonra An. 
kara caddesine gelerek kitap çe· 
venlerinde dolaşmışlardır. · 

Başkırdistan başkam, tarih ve 
kültürle ilgili bütün muhitleri co
laşmaktadır .. Ilue.ün Topkapr sa· 
ray müzesini ve Eski <'~erler mü • 
zesini gezecektir. 

Türk - ltalyan f caret 
anlaşması 

ünümüzdeki ders yıh başından 
itibaren ilk okul bir çok memle · 
ketlerde oluu'ht rribi sekiz sınıfa 
Gıkarılarak orta Ökulla hirle::tiri · 
lecektir. İlk okulların tahkikatı i 
darei hmmsiye li.itçesinden veril 
mekte idi. 

Orta okullar ilk okullarla bir 
leC\tikten sonra tahsisatları kültii r 
hakanlr~ı bütçesine cıevrcrlilecek 
\"C o-; r]an idare edilecektir. 

Yalmz bu yıl ilk okullarda 6 m 
cı srmf a "ılacaktır. 7 inci ve seki 
zinci yıllarda birer birer açılacnl 
tır. 

tstanbulr1a bulunan ilk okul h· 
nalarınm nuıuınu rnkl:ı:-ıda ktll . 
tür direktÖ!'lüğü inceleme yapa · 
cak ve sonucu bir ay içinde kül 

. tür bakanltğına bildirecektir. 
İstanbul kültür direktörlüğü teş 

kilatmda bazı değişmeler yapıla· 
cağı da söylenmektedir. 
iMTİHAN T ALIMATNAMESI 

Ifomisyon tarafından 1iice1enme 
tedir. 
İmtihan talimatnamesinde nu · 

ınara beşten ona çıkanlnu~tll'. Ta 
iebe 5 numaradan aşağı aldığı tak 
dirde smıfta dönmüş sayılacaktır. 

Bundan başka dı~arrda lise bi · 
tirme imtihanlarına girenlel' için 
de lJazı maddeler ilave edilmiş · 
tir. Talimatname yakında bitecek 
tatbik edilmeğe ba<-lanaca ktır. 

MAKAM PARALARI 
tık tedri~at ispekter ve haş öğ 

retmenlerinin makam paralarının 
verileceğini yazmıştık. Şimdilik 

Işıkları söndürme! 
Beyoğlunda tik t~crübe 

yarın ak~am yapı 'ıyor 
Hava taarrnzuna knrşı Beyoğ· 

lu cihetinde yapılacak ışıkları sön 
dürme tecrübesi hazırlıklan ilf 
meşgul olan komisyqn dün yine 
toplanmıştır. 

Almanyaya ısmarlanan üc dü -
dük gelmiştir. Bunlar Reyoglu ci. 
betinde üç yere konar.aktır. 

ma pa ~ yalniz bç ay 
lıklan tasdik edilerek 1stanbula 
göndeı-ilmiştir. lspekter ve baş öğ 
retnıenler bu paralarım pek ya 
kmda alacaklardır. 
ÖZEL OKULLAR T ALlMATNA 

MESI 
Özel okvllar talimr.tnamesini 

hazırlamak üzre dün kültür direk 
törlüğünde ö~l okul direktör VC' 
müessisleıinin iştirakile bir top 
lantı yapılnu~tır. Toplantı bugün 
ele devam er, ecektir. 
iKiNCi OKULDA ATATÜRK 

BÜSTÜ 
Dün İstanbul ikinci okulda Ata 

türk biistüntin açılma tö:·eni ya 
pılmıştır. 

Törende bütün ö~~·etmenler ve 
talebe. ki.iltfü· ispekterleri ile Fır 
ka ve Halkevi namına birer kişi 1 

bulunmuşlarCJ, ır. 
Tö·.ene t::ı.lcbenin hen hir ağız 

dan sövledilderi ktikrd maı1;ile 
btı~lanmıc: \'e rl2ha snn· :t bec:inci 
sınıf t.alebes;nden mm:aff er tara 
fından bir söylev söylenmiştir. 
Bundan sonra lrnnukla··a biitün o 
kul gezdirilmiş yapılan elişleri 
gösteı;lıniştir. Bilhassa öğ~ etmen 
İsmail Hakkının ve bec:inci sınıf 
öğretmeni Bayan Adaletin vücu 
de ıretirdiği elişleri <;'"'k heğenil 
mistir. 

-, Gezintiler 1 
Günde on beş 

derece! 
SağlıiJın ela §artları var: HalHI, 

su, beılcnme ve gövdenin kenili 
yapısı birle1erek bu hiçbir ıeyle 
ölçülmez varlığı doğururlaı-. I• · 
tanbul, gittikçe sağlık için horlra
ln bir iklim oluyor. 

Eskiden de havaaında ve!a.ı&· 
lık se:r.ilmiı olacak ki, divan fOİr · 
leri l stanbul güzellerinin havası 
gibi 03mck ve maymun ~tahlılı 
ğır.dan •ızlanırlar. Ağır ba,lı ko · 
ca Cevdet PQ§a bile, bir yığın ilim 
eserinin üstiind en: 

- l stanbulcla kıı, yaz yoktur. 
Lodoı, Poyraz var. Zemher:de üg 
günlük Lodos ortalığı yua, ''Ey. 
yamı mecurda,, ü~ ııünlük Poyttar. 
kışa döndürür. 

Demiı. Evet bu güzel ıairin. 
keskin rüzgar akqlarına oçık ba
lunuıu, ikliminde kararsızlıklar 
yapıyor. Bir yıl Haliç clomırken 
erteıi kı§ da bademler çiçek ~ı· 
yor. 

"Naima", tarihinde bu defİ.fm•· 
lere ayrılmıı yapraklar var. F akaJ 
öyle ıanıyorum, fU ıon yıllarclahi 
kadar aykırılık hic görülmemiftir. 
Dün gece göklerde yıldızlar kırp•• 
ıırken yatmııtıh. Ortalılı siit li
manlıktı. Bir ıaat •onra yatalrlart' 
mızı bC§İ~e çeviren Cl%frn bir fı.·
tınanın kıyametlerivle lrrladılı.. 
Yerle "ölr birlt-ıtmiıti. "Afr-1•05•• 
taki gibi firrvehf,..r r-:ıkıvor. l:mluf· 
lar gürleyorclu. K,.ranlıkta batla -
niye aramağa kalkııtık. 

Bu azğın Lodos iki 1aat riirdil 
türmedi, hava Poyrazladı. Dolgu11 
bulutlar ııyrıldı. Çamlıca üstün • 
J en sabah ayı par par wöründü. 

Yalnız denizin ölkui gesm .. 
mif ti. Kıyıları tos!aya toslaya bö· 
ğürüyor, boğazdan acı Jüdülı ıeı · 
leri geliyordu. Günü zanwin l§ıltlı 
ve sıcak bir bahar içintle buldalı. 
Paltolar bırakıldı. ParJuülere br 
nmalJiti. Ştımui7fll.mt 7fidne fHI. 
kan olmadı. Fakat Beıiktaıtan 
kalkanlar, köprüye, Adaclan ge • 
lenler Modaya varmadan yağmuf' 
bo~andı, dolu yağclı. T ermomet1e. 
yeni taklak attı. Dünle buıünün 
arası d.o:fil, ıabaMa ak.amın ara
sı değil. bir ıc:utt öner ile ıimdinin 
arasm-la on, nn be• tle1'celik lıor· 
kunç bir ayrılık ~örüldü. Bu iklim 
zilu;ağıncla vür~ıt. demirden tle ol
ıa dayanmaz. Bilmem halimiz ne
ye varacalr ! .. 

-, KONFERASLAR ,-
---

Eminönü halkevin:lcn: 
Evi:niz, kışlık seri korıttranslanna 

başlamıştır. İlk olara!< 2~12-9!'5 
cuma giinü ı::aat (li,;{0) ·fa Cağaloi -
Ju merkez salonumıt"dl' Or. Bay Kl 
zım fgmail tarafından ( nngünkü he
kimlik) konuğlu bir konfrıan..~ ,·nne
cı>ktir. Bu konf crans bütün yurtdae -
Jara ac;ıkltr. 

§ Önümüzde!ii 20 ilk itantın tnı-ihin
den itibaren her cuma giinil uat =ı 
de Kadıköy halke,·i salorıunda ser -
bert konferanslara haşlnnacaktır. ilk 
lrnnf erans belediye im:ır bürogunun 
t>_c;;ki şefi Ziya Kocainarı tarafından 

verilere': tir: mevzu: ŞPh;rfilik. 

Türk - İtalyan tic:ıret anlaş -
ıııası bu akşam saat 1~ de bitiyor. 
Anlaşma esasen iki gün önce bit
nıişken alınan zecri tedhirler do · 
layıaile iki gün daha uzatılmış bu· 
lunuyordu. Anlaşmanın yeniden 
llZatılacağr hakkında alakalı ma· 

Lise ve orta okulların imtihan 
talimatnamesi kültür bakanlığın · 
da müsteşar Bay Rıdvan Nafizin 
başkanlığı altında toplanan bir 

l~ıklan söndürme tecrübesi ya· 
nn akşam saat 21,5 da başlıyacak
tır. Dün eeniden bir çok yerlere a
fişler asıldığı gibi büyiik mi.iesse. 
se ve mağazalar da haberdar e · 
dilmiştir. 

Konuklar okulda kuı uı~n hu · ---------------
susi bir büfede ağ·ırlanmışlardır. Mühend:s M~kt~bir.de 

kamlara henüz; bir karar alındrğı -----------------------------------------
bildirilmemiştir. 

iskan Direktörlüğü 
İskan işlerinin Sağhk Bakan · 

hğma devri üzerine vazifesi biraz 
daha genişliyen tstanbul iskan di· 
rektörlüğü için vilaye:in alt kat o 
dalannd~n ()aha büyük bir daire. 
Ye taşınması lüzumu hissedilmek· 
teydi. Direktörlük te~kilatına kafi 
gelebilecek bir bina olmak üzere 
~irkecideki Mifatpaş:ı hanının b:· 
l'inci katını seçmiştir; yakında ta
~nıacaktrr. Göçmen bürolarının 
bir arada bulunmasr muvafık ola
~dan galata nahiye müdürlü • 
gundeki göçmen bürosu da bura
)a nakledilecektir. 

Ekonomi haltcuı münaazbetiyle yerli mallariyle hazırlanan mağaza vitrinleri arasındaki müsa· 
balıa bittl; lrlmlerin kaamlıfı bugün belli olacak, reımimiz lıtanbuidaki gii.zel vitrinlerden iki taneıini 
wösteriyor. 

yeni l aboıa ' var\~r 
Yüksek mühcnd's n.cktebinde 

hu yıl yeni inşa cr:jiın('kte o:an 
elektro nı~kanik lfıb01 ı.tuvarı ile 
diğ·er lfı horatuv::ırların inF,a.sı ik • 
mal edilmiştir. Bu-;irı!rı·de labo • 
ratuv:::.r lcv::.7.ımı t.:.,ınam1unmak Ü· 
zeredir. Eilha...ı::.5a elel<t ı omeknnik 
lfıboratuvarı için 100 beygir kuv • 
\·etinde lıir tüı ho eleMrjk almm~ 
trr. Bnk~nlrk anlmacak hütiin nıal 
zemel r iç:n m~ktebe ~5 bin lira 
tahsisat venniştir . 

BALIK 11 IRACATI ARTTI -
Bu yıl balık ihracatı çok artmış -
trr. İhracatın çoğu, kr·m~u mem -
leketlere, hilh~ Yunanistana 
yapılmaktadır. 



Bir Bulgar gazetesine göre 

Balkan vaziyetini düzel-
k d •h t kt f Şark demiryolları / KARMEN tece a am nı aye çı ı. teftiş ediliyor 

Kaçan Yunus, 
Urküpte tutuld 

Sofya, 18 (Telefonla) - Sof· 
yaya yeni tayin edilen Yunan se • 
firi Diyamanpolos kral Boris tara· 
fından kabul edilmi§tit. Yeni se -
firin tayini münasebetile Zora ve 
Mir gazeteleri Bulgar - Yunan 
münasebatr hakkında gayet dos -

:ane makaleler yazmaktadırlar. Bu 
günkü Mir gazetesi "Balkan itti -
hadr,, başlıklı yazısında ~öyle di-
yor: 

"Balkan yarımadası dünyanın 
öyle bir noktasıdır ki üç muhare -
beden sonra bu yarımadadaki du· 
rumu normalleştirecek bir devlet 

adamı henüz ortaya çıkniamışhr. 
Bu durum gülünç ve manasızdır. 
Bulgaristanla Yunanistan arasın -
da bir ticaret muahe<les\ olmayı -
§ı bugüne kadar her iki memleke
tin zararına tecelli etmiştir. Biz 
Bulgarlar Yunanistanla iyi müna· 
sebette bulunmağa mecburuz. iki 
memleket arasındaki iyi münase
betin ve normal durumun teessüsü 
için kral ikinci Yorgi'nin Yunan 
tahtına geçmesi lazımmı§. Bu da 
olmuştur. Bulgaristan ile Yuna · 
nistamn arası bundan sonra düze· 
lecektir.,, 

Vagonların kafi g elip 
gelmediği yakında 

belli olacak 
Bayındırlık başmüfettişlerin -

den Mazhar ve mühendis Müey -
yedin Şark demiryofü,r1 tsta:ıbu1 
merkezi ve Trakya şubelermde 
yaptıkları teftişlerin deıniryolu -
nun satın alınması hazırlıklarına 
baslama mahiyetinde olduğu ya -
zıl;mştı. Yaptığımız tahkikata gö. 
re bu incelemeler, her yıl yapılan 
teftislerden ve tesisatı yeniden 
kont~·ol etmekten başka birşey de-

Sui kastci ler in Yunoslaqa kabinesine ğildir. Müfettişlerin yaı~t~ğı ?u 
5 incelemeler, mevcut v~!:aıtı ycrın-

M u lıakemesi muhalefet de görerek ihtiyaca kafi gelip gel· 
Sofya, 18 (Telefonla) - Hü . Sofya, 18 (Telefonla) _ Yu _ mediğini tebarüz ettirecektir. Bun 

k A t• 1 d · k B ı · dan başka, mevcut Yagonların ume ı zor a evırere • u garıs · goslavyada kral naibi prens Pol, 
t d · t k k k Trakyanın inkic::afı noktasından an a cumurıye urına ma sa · dün ög~leyin başbakan Yonoviç i- "' 
d ·ı k ı ·k t h ı · ı·htiyaçlara kafi gelip gelmediği ı e ra a suı as azır ıyan mı - le Kopııanak ve eski ba"bakan 

l D 1 L f k d .,. 'J' ve bu incelemeler sonunda anla -ra ay anye evşe v~ ar a aş · Yevtiç taraftarı Stefa:1 Kiriç'i sa· 
1 h k 1 · b ·· ... ı1acak ve hazn·lanacak rapor Ba· arının mu a eme erıne ugun rayda yemeğe alıkoymuş, radikal "' 
b 1 .,.. M. I L f ·1 yı~ ndırlık Bakanlımna verilecek -aş anmı!ıl .. ır. ıra ay evşe 1 e partinin kabineye kar~ı muhale • ~· 
general Zaimof v~ es?ti finans b~- fete geçmesi üzerine vaki olan va- tir. 
ka_nr To~olos .~ug~n sor~ya çekıl- ziyeti görüşmüşlerdir. Bütün say- • • •. d i 
mışlerdır: Mudcleıumt.'!llı_, _suç1':1. - lavlar değilse de kabinedeki ra - Elektrık saatlerı Mu hen s 
lann zabı~ b~l~~du~la~ı ıçın mu.· dikal bakanların istifaları muhak· M ktebinde kontrol 
dafaa vekıllerının ıhtıyat zabıt kaktır e . 
z:kili 4?lmaları lazım geldiği~i Öğİeden sonra prens PoJ, Bos. edılecek 
so!.lemışse de mahke~~ heyetı, na müslümanları başkam doktor Bir müdet evvel ölçüler baş -
muzakereden sonra, ı.ıvıl avukat- Mehmet Barleç'i kabul etmiştir. müfettişliği tarafından kapatılan 
ların müdafaasının da kabul olu- İstanbul elektrik şirketinin ayar 
nacağına karar vermiştir. dairesi Avrupadan g~tiıttiği 7000 

Suikast suçluları 27 kişidir. Bulgarislanda kış! küsur saatten 2000 inin buhrana 
Muhakemede 304 şalıit dinlene • Sofya, 18 (TelefonJa) _Bu_ meydan vermemek için muaye~.e 
cek. nuclularm müdafaasını 40 a- edilmesini istemiş ve bunları mu· 

1 - k 11.1 ı k b. rada müthiıt bir kıc ha•lamı•tır. vuıcat yapaca tır. "'ula eme ır :s- ')' ')' ')' hendis mektebine göndermek Ü • 
hafta sürecektir. Soğuk çok fazladır. zere ölçüler başmüfettişliğine baş 

vurmuştur. Bilindiği iizere, ay~~· 
dairesi tesisatım tamamlamak u • 
zere v~rilen mühletten istifade et· 

İuJnbul Bdediq~si 

Sehir1Yyntrosu Bu akşam saat 
20 de 

11111111111111 

• •••••••..•. 111 ........... . 

SAZ, CAZ 
Yazan: 

8krem Reşit 
Müzik: 

111111111 
Cemal Reşit 

Fransız tiqatrosu 
HALK OPERETi 

Bu akşa?' 
20.30 da 

TELU TURNA 

Büyük Operet 

Yazan: l\lahmut l~.:i. l\lüzik: 
Sezai ve Scyf ettin Asaf. Gişe gündüz 

a~ıktır. Telefon 41819. 
Fiatlar: 35-50-60.7:i.100 Loca 400-300 

Naşit - Ertuğrul Sadi 
HALiDE 

Şehzadcbaşı TUllAN Ti11atrosunda 
Bu gece saat 20,!l(} eh 

HÜLLECi 

Komedi 4 perde. 
Yazan: Reşat Nuri 
Her ta.rafa tramvay 

Telefon: 22127 

l'CftiCDlOO 0wna 
Takvim 191. KO.nun wr. Kıı.nun 
======tl3Ramazan 24Rnmazruı 

GQn dOğu§U 
GQn batl§ı 
Sabah nıımıı.zı 
Öğle namazı 
İkindi namazı 
Akp.m namazı 
Yatsı namazı 

Imsak 
Yılın geçen g1lnlerl 
Yılın kalan günleri 

7 21 7,21 
16:42 16.4~ 
6,15 6,16 

12 I I 12 11 
14,31 14,31 
16,42 16,43 
18 22 18,22 

5.!'-14 534 
355 ::t56 

II 10 

• . ,, ·. • ti' 

.. · BU GUNl<U~. 1 

.... ~R~ .. ~~('~.D~Y~O~, 
ı · . .,. . · PROCRA.MI 

JSTANB\J'.., -17 Üniversiteden nakU. !n. 
ktlll.p dersi, (Hikmet ·Bayur ı . lR dans mu -
slklsl (plA.k). 19 haberler, 19,HI Şcbrazad. 20 
keman, vlyolantel, piyano ile- muhtelif par. 
çalar. 20,30 stüdyo orkestra, caz ve tango 
gruplıı.rı. 21,35 son haberler. Saat 22 den 
ııonra Anadolu ajo.nsrmm gazetelere mahsus 
havadis servisi verilecektir. 

BOKREŞ - SGt m. - 13 - 15 plA.k ve 
haberler servl.81, 18 radyo ııalon orkestrası. 

19 sözier. 19,15 konserin devamı 20 sözler, 
20,15 Mozart oda mUziği, 20,4.0 s6zler, 20,45 
plA.k, 21,45 sözler. 21,15 fllharmonlk ııosycte 
tara.tından senfonik konser (nakil), 23,15 
p!Ak, 23,4.5 almanca ve frıınsızca haberler. 

VARŞOVA: 1389 m. - ıc.~o Adasda Gros 
nınn konscrl, 17 Çocuklara., 17,15 piyano 
(Bcethovcn), 18,!50 sözler, 111 Robert Şuma 
nın ııarkılanndan, 19,30 şundan, bundan. 19, 
45 plak. sözler, 21 Franz Lel. arın eserlerin. 
den '"Frasquitta ve Guldltta" adlı lkl opcre. 
ten birle§Urllmiş popuri, 21,45 sözler, 22 rad 
yo tiyatrosu, 22,35 Leh şarkılan, 23 kuartet 
konseri, 23,30 hafif musiki ve cr.nslar. 

BUDAPEŞTE: ~.50 m. - 18 KöylUye, ıs. 
35 LIBU habrlatan bir konser (müzik akade 
misinden nakil). 20,10 konferans, 20,4.0 kJtar 
ve §arla, 21,4.5 haberler, 22,10 koro konscrl 
(Hubnyun blümUnUn 50 inci Y'ldönümU mU. 
nasebctlle), 23,05 çingene ml!zlğ'l. 

iki konser 
Profesör Papelyan'm talebe · 

leri tarafından, biri 22 birinci ka
nun pazar günü saat 10,30 da, di
ğeri 29 birinci kanun pazar günü 
saat 17,30 da olmak üzore Beyoğ
lunda "Kaza ditalya,, da iki pi -
yano konseri verilecel\tir. 

MENŞE ŞAHADETNAMELE
Rl - Fransada eski formül üze· 
rine tanzim ve tasdik edilen men· 
şe şahadetnameleri kabul edilmi
yordu. Bunların bir defaya malı -
sus olmak iizere kabul edilmesi 
icra vekilleri heyetince bir karar· 
name ile bildirilmiştir. · . -

ir siye tin tesirleri 
Bütün Avrupada ün almıı bir eserin Muallim Remzi ve Dok 

tor Nihat taraflarından yapılmıı sadık tercümesidir. Romancılarr, 
avukatları, hakimleri candan ilgıler. En taze, en mühim bahisler; 
incelemektedir. Dün ve Yarın külliyatının kırk sekizinci ~itabıdır 
250 sayıf a - 75 kuru§. 

'r 'k · c Ulfüin tin 
müdıahalesine sebep olmuşur. ir· 
ket bu son vaziyetten sonra küçük 
saat yerine 1 O kilovat birden. ya -
zan büyi.ik saatler venuek ıste -
mişse de bu kabul edilmemiştir . 

Üç Zeytinyağı fabrikası 
açılacak 

:Memleketimizin mühim gelir 
kaynaklarından biri olan. z~ytin 
sanayiciliğimi'.ıi ilerletmek ıçın ba 
kanlık taraf mdan bir proje hazır· 
lanmak üzeredir. Bu proje yapı -
lıp kabul edildiği takrlirde Ziraat 
bankasına bu hususta geniş bir 
salahiyet verilecek ve_ banka tara
fından üç bi.iyük fabrıka açılacak· 
tır. Beheri on altışar baskılı olan 
hu fabrikaların ilk Htisi Edremit 
ve Ayvalık diğeri de Aydında ku· 
rulacaktır. Jı"akat fabrHrntörler bu 
f abrika1arm zeytin sanayiimize 
fayda değil zarar v0recek1erini 
ileri sürdükleri için mesele Ba -
kanlrkça tetkik edilmektedir. 

Muhanir Valti 
Romanyaya gitti 

Evvelki gün şehrimize gelmiş olan 
tanınmış kadın muharrirlerinden 
Bayan Luk Valti dün Romanya -
ya gitmiştir. ' 

Bayan Valti, aslen Yunanlıdır. 
1922 ayaklanmasında o zamanın 
Yunan hükumeti tarafından gıya. 
ben idama mahkum e<lilmi~ti. 

Bayan Valti Fransa da yerleş · 
miş ve neşrettiği kitapalra arasın~ -
da bilhassa son defa yazdrgr 
"Gençlik hataları,, 1~imli eser, 
Milletler cemiyetince de takdir e
dilmiştir. Kendisi Franr.anın "Lej
yondonör,, nişanını da haizfür. 

Tanınmış muhaıTir, Romanya
ya konferanslar vermek için git • 
mektedir. Memleketimizde de san 
at üzerine ve içtimai konferanslar 
vermesi için teşebbüslerde bulu -
nulacağı haber almnu~tır. 

Ing iliz Elçisi 
Şehrimizde bulunan İngiliz el

çisi Siı· Persi Loren dii.rı Ankaraya 
gitmiştir. Fakat.Noel ycrtusundan 
evvel tekrar 1stanbu1a dönecektir. 

l'doskova radyosundan 
a laka jJe d in lenildi 
Dost Sovyet Rusya, dün gece 

bize çok değerli bir :aıusiki ziya· j 
feti verdi. Dün gece :Mo~kova dev
let tiyatrosu Karmen operasını 
oynadı, radyo perde aralarında 
türkçe olarak verilen hahatle bir· 
likte operayı Türkiyayc• nakletti. 

Operaya saat tam 6,30 da baş
landı. llk önce güzel bir türkçe ile 
Türkiye için hazırlanan Karmen 
operasının haşlıyacağı ve perde a· 
ralarmda türkçe izahat verileceği 
söylendi. 

Operanın saat yediyi çeyrek ge
çeye kadar iki perdesi oynandr. 
Bundan sonra ilk önce türkçe ve 
sonra rusca iki perdeııin mevzuu 
hülasa edildi. 

Bundan sonra diğer kısmı oy· 
nandı ve bu perdelerin de hülasası 
yapıld1. Eserin gerek musikisinin 
çalınışmdaki beraberlik ve _mü -
kemmeliyet, gerek se~derdekı ve 
söylenişteki harikuladelik Sovyet 
san'atkarlarımn yüksek değerleri. 
ni ehemmiyetle tebarl.iı ettiriyor · 
du. 

Sovyet dostlaıı:mızı:ı bizim için 
güzel bir cemile olan bu değerli 
san'at geceleri dün Tii.ı-kiyenin her 
tarafında alaka ve memnuniyetle 
takip edilmiştir. 

Polis haberleri ! 

Kaçak etler 
Bir ev n1ezbaha hali•e 

getirilmiş 
Şehrin Kenar semtlerinde ka -

çaR et kesme va. a arı çoğalmak. 
tadır. 

Zabıta memurlarmın sıkı bir 
surette takiplerine rağmen kaçak· 
çılar faaliyetlerine devam etmek -
tedirler. 

Şişlide Silahşor cacidesinde 52 
nwnaralı evin bir mezbaha haline 
getirildiği zabıta tarafmdan ha . 
ber alınmış, ani bir ba~km yapıl -
ımştır. Baskında 105 kilo sığır e -
ti, s!ğır ayakları, üç sı_ğ1r derisi iki 
canlı dana lmlunınuştı..r. Gizli hav 
van kesen ev sahibi : ütcü de ya . 
kalanın ıştır. 

TRAMVAY YOLDAN ÇIKT I 
- Topkapr - Sirkeci hattında iş· 
liyen 20 numaralı traınvay, dün 
akşam saat 4,5 ta Gü lhane parkı 
önünde yoldan çıknu~, Ye uzun 
müddet tramvay seferleri kesilmiş 
tir. Bilahara yoldan çıkan tram -
vay yola konarak seyrüsefer te -
min edilmiştir. 

LAFA TUTMUŞl AR - Top· 
hanede oturan Hanife Salıpa.zarın 
dan geçerken sabıkalılardan Tay· 
yip ve Todori önüne \skımş, yol 
sormak bahanesile kad~m lafa tu
tarak cebindeki 150 kuruşu almış· 
lardır. 

ALACAK YÜZ ÜNDEN - Pa· 
sahahçede oturan Ahmetle aşçı 
Halit alacak yüzünd<m kavga et. 
mişler, Ahmet Halitli di)vmiiş, ha 
karet etmiştir. 

PARASI ÇALINMIŞ - Feri
köyünde Çoban sokağında oturan 
Nizaınettin zabıtaya 1~aşvurmuş, 

kendisi evde yokken dıJkuz lira -
smrn çalındığını iddia etmif-)tir. 
Ayni evde oturan Saniye yaka -
lanmıştır. 

Haliç hissedarları 

Suçlu ilk vasıta ile 
Istanbu !a g e tirilecekt; 
Ayazağada, Galata post2han 

veznedaıı Hüseyin Hüsnüyü · 
dürmekten suçlu Abaullah ve 
işte ilgili olmaktan suı;lu aşçı 
metle Bayan '.Mükafat, evvelki 
şam üzeri Sultanahnıet biri 
sulh ceza hakyerince sorguya ç 
kilerek tevkif edilmişler, do 
tekrar genel savamanhğa gönd 
rilmişti. 

Bu işin araştırınas.iJe uğra 
genel savamanyar Bay Cevdet 
rafından araştırmaya devam ol 
nuyor. Dosya, daha istintak dai 
sine verilmemiştir. 

Abdullahın suç ortağı Yun 
sun buraya getirilmesinden son 
istintak hakimi tahkikata el ko 
caktır. lstanbuldan Aııkaraya, 
karadan da Urkübe gittiği anı 
ı:;ılan Yunus, orada yakalanmışt 
Buradan yapılan iş'ar üzerine a 
nan ,.e yakalanan Yunu~, ilk v 
sıta. ile lstanbula getiıilecek, on 
dan sonra tahkikat derinleştiril 
cektir. Yunusun bugünlerde ge 
tirilmesi beklenmektedir. 

İkinci şube ınüc)ür muavini B 
Sabri ile birinci kısım merkez m 
muru Bay Kadri İbrahim dün K 
sunpaşaya giderek dere içinde b 
lunan l<adın cesedinin tahkikatı 
na girişmişlerdir. Şimdiye kad 
bu cinayetin tahh.ikatı!la Kasım 
paşa merkezince devam olunuyo 
du. Bir kaç gün içind1:1 bu Arna 
vut kadınının da kimler tarafı 
dan öldürüldüğü meydana çıka 
rı 1acah"tır. • 

K atil Ahdullah 
Üniversiteli Cleğilmiş '.! 

İstanbul, 18, (A·A. - Universf 
te rektörlUğündcn tebliğ edilmiş 
tir: 

Veznedar Hüseyin Hüsnüyü ö~ 
dürmekle maznun Abdullahıt 
1476 numarada dişçi mektebini 
yazılı talebe olduğu ifadesine at 
fen gazetelerde yazılıdır. Bu nu 
marada Yazıh talebe vurdda Ce 
Ialdır. A.hdullah. ne dinleyi<'İ, nt 
asıl tnlebe nhrak Ünh·cı·sitedS 
kayitli deP.:ildir. 

WezatJıklar da vası 
hall edilemedi 

Beledive ile Evkaf arasındaki 
anlaşmazİığı ortadan kaldıraca~ 
olan komisvon dün sa hah vilayet 
te tekrar t~planmı~. n,ezarlıklaı 
üzerinde tetkikat yapmıştır. He 
nüz bir }\arar verilemr-1t1iştir. !n 
celeıne devam edccekth. 

Eski mec~diyel er 
Eski mecidiyeler Liı şubattart 

itibaren tedavülden kaldınlıyor 

Maliye vekaletinden dün vilayetı 
yeni bir telgraf gelmi~, halkı~ 
muhtelif suretlerle bundan hab~~ 
dar edilmesi bildirilmjştir. Esl\11 

mecidiyeler yalnız vergi bflrçlatli 
için mal sandıklarınca lrnbul edi 
lecektir. 

Bir a yda kesilenfer 
Geçen ay mezbaft:ıda 2884~ 

karaman, 3914 dağlıç. 3528 kJVIt 
cık, 1861 keçi, 2560 kuzu, 14 om 
lak, 1601 öküz, 331 inek, 96 ma 
da, •127 malak, 1 O boğa kesilm · 
tir. 

Yapı faaliyeti durdu 
Ha,·a çok soğuk ve bozuk • 

tiği için tstnnbulda yapı !aaJiye 
1şini bırakan Haliç sosyetesi 

hissedarlaıından bazıları, sosye -
teyi protesto etmişlerdir. Protes -
tonun bir sureti de dün belediye
ye verilmiştir. 

azal ınıştır. 

Belediye protestoyu incelemek· 
tedir. Hissedarların ıwyi protes · 
to ettikleri bundan ~uma anlaşı -
lacaktır. , · 

Birinci teşrinde şehrimizde 
tı apartrrnan, yedi mağaza ye. 
pılmış, 326 bina tamir edilmiş 
Geçen ay ise bu ınikdar hemen y 
rrya inmiştir. Nisana karlar bu vs 
ziyet devam edecektir. 
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Roma elçisi A ttilinın 
heybetinden ürkmüştü 

Attila ile Bleda tabiatce birbir 
lerine hiç benzemiyordtL- Bleda 
ava ve eğlenceye düşkün idi. Vak 
tını ziyafetlerde ve av peşinde ge 
çiriyordu. Halbu ki, o vakıt daha 
kırk yaşlarında olan (Attila) da· 
ğınık Hün kabilelerini kendi em · 
ri ve idaresi altında toplayarak 
bütün Avrupayı zaptetmek isti • 
yordu ve bu maksat üzerine çalr · 
şıyordu. Amcası ile aktedilmiş er 
lan muahedelerin icrasına rehine 
olmak üzere Romada bulunduğu 
sırada bu memleketin zayif ta · 
raflanm pek yakından görmüş ve 
anlamıştı. Roma imparatorluğu 
eski ve büyük bir mazinin par · 
laklığı altında gizli bir takım su· 
iistiımıller ve ha.stalıklarla çüıii • 
miiş idi. ArtıK inhitat devrine gir 
miş idi. Roma imparatorluğunun 
ordusunda, maliyesinde, idare · 
sinde olan rezaletler Attilanm gö 
zünden kaçmamıştı. ESki impara· 
torluğun yüksekliğini ve satvetini 
temin eden şeylerden Roma sara 
yında hiç bir eseri kalmamıştı. Bu 
saraya dünyanın her tarafından 

bir takım şüpheli macera perest 
adamlar dolmuştu. Burası adeta 
bir suiistimal ve rezalet ocağı ha 
line gelmişti. Binbir türlü entrika 
lar, suikastler, komplalar arasın· 
da Roma imparatorluğunun mev 
cudiyeti tehlikeye doğru gidiyor · 
du. Roma im aratorluğ\ı gayet 
a~!l.!& cilalı, bir sıva altın a her 
·· biraz daha büyüyen yarıkla· 
çökmeğe nemzet görünen bil · 

yük Britanyaya benziyordu. Yal 
ız binanın çökmesi kuvvetli, ira· 

<leli bir adamın gelerek darbele · 
esini bekliyordu. 
Romanın elçileri yeni Hün hü · 
fundanın görünce bunun güzel 
·• zlerle aldatılamıyacak bir adam 
lduğunu derhal anladılar. (At · 
ila) kiyafet itibarile küçük ya · 
ılı bir adamdı. Fakat azmi, cesa 
eti, zekası , ihtirası gözlerinden 
kunuyordu. (Attila) daha Plint· 
m söz söylemesine meydan bı. 

akmaaan birkaç kelime ile Ro · 
dan istediklerini izah etti. 
İptida Roma hükumeti Hünle • 

• nüfuzu ve emri altında olan 
emleketleri ve milletleri isyana 

eşvik etmemeği kabul edecekti. 
onra esirleri ve firarileri derhal 
slim eyliyecekti. Aksi takdirde 
eher esir veya firari için sekiz al 
m verecekti. Nihayet Roma hükfı 

eti şimdiye kadar (Roua) ya ver 
ekte olduğu senelik tahsisatı da 

ki misline, yani (700) altına çı · 
aracaktı. 

Romanın elçisi (Attila) nm 
eybeti karşısında dehşete uğra · 
ştr. Onun için Attilanm bütün 
ediklerini hiç münakaşaya dü · 

eksizin hemen kabul etti. En 
akın olan yerdeki firari ve esir • 
er de yine bir gün geciktirilmek 
"zin teslim olundu. 

Plinthasm (Margus) dan ayrr 
acağı gün (Attila) teslim edil · 
iş olan ilk firari kafilesini Ro · 
a elçisinin gözleri önünde en a· 
işkencelerle haça gererek öl · 

~tü. Bu manzara Plinthas için 
ın nutuktan daha ziyade mana· 
bir hadise idi. 
Attila Romadan firari Hünlerin 
slirnini istemekle şu maksadı is 

tihdaf ediyordu: Hün milleti üze 
rinde kendi nüfuzunu ve hakimi 
yetini takviye etmek. Çünkü Hün 
ler Avrupaya geldikleri zaman · 
danberi kendilerini göçebeliğe 
vermişlerdi. Muhtelif kabileler da 
ğılmışlardı. Attila bütün bu dağı 
mk kuvvetleri bir araya toplaya · 
rak bir idare altında muayyen bir 
maksada doğru yürütmek Hün 
bayraklarını Romaya kadar götür 
mek istiyordu ve Attilanın karan 
idi. Hünler orada Romalılara hiz
met eden askerlerdi. Tunadan Vol 

gaya I<adar olan sahadaki bütün bu 
dağınık insanları kendi emri al · 
tında topladığı gün bir taraftan 
(Roma) ya, öbür taraftan (Bi · 
zans) a hücum edebilir, ondan 
sonra kayserlerin tacını kendi ba 
şma koyabilirdi. 

Roma ile (Margus) muaheae • 
sini yaptıktan sonra Attila kafa· 
sının içinde tasarlamakta olduğu 
büyük Cihangirlik planını açığa 
vurdu. İptida emri ve idaresi al • 
tında olan yerlerO.en hazırladığı 
büyük orduyu Tunamn sol sahili 
ne topladı. Bundan sonra Avro • 
panm muhtelif yerleıinde dağınık 
bir halde olan Hün kuvvetlerini 
ve kabilelerini teftişe ve bunlar· 
dan kendisine sadakat yemini is' 
temeğe gitti. 

(Attila) Bu tef ti~ esnasında 
Hün kabileleri tarafından büyük 
bir h ca m · 
şılandr. Bu heyecan ve rnemnuni· 
yet eski babalanmn şanlı ve şeref 
li mazisini yeniden gözleri önün· 
de canlanmış olmasından ileri ge 
!iyodu. Bazı kabileler · Attilanm 
vaatleri karşısında mütereddit ka. 
lryorlardr. (Attifa) kendisini iyi 
karşıTıyan Hünlere ihsanlar dağı 
tıyordu. :Mütereddit alanlan ik • 
na ediyordu.Fakat planının tahok 
kukuna engel olmak için isyan ha 
reketi gösterenlere asla merha · 
met göstermiyor, bunları en şid · 
detli bir tedip cezasına uğratıyor 
du. Bu sırada, (Don) Hünleri At· 
tila tarafndan menedilmiş olma · 
lanna rağmen Bizans ile miizake· 
reye girişmişlerdi. 

(Attila) derhal bunlar üzerine 
hareket ederek isyanı daha baş • 
langıcmda bastırdı: Bundan son · 
ra I\afkasya Hünlerinin beyi olan 
amcası (Aebars) da yine (Atti • 
la) nin tasavvurlarım kabili ta · 
hakkuk görmüyordu. Emirlerine i 
taat meylini göstermiyordu. 
(Don) Hünlerini ezdikten sonra 
Kafkasyaya gitti. Oradaki Hiinle 
ri de itaate mecbur etti. 

Her biri A vrupanm bir köşesi · 
ne dağılmış olan Hünler böylece 
birer birer bir tek şef tarafından 
toplanmış, Attilanm, kendilerine 
aşıladığı büyük ideale doğru yü • 
rümek için kendisinden hareket 
ve işaret emri beklemeğe, başla · 
mıştı. Attila bütün bu dağınık 
kuvvetleri tek başma bir maksada 
doğru yürütmek için gayet süratli 
bir posta sistemi kurmuştu. Bu sa 
yede en uzaklarda bulunan Hün 
kabileleri bile en kısa bir zaman 
da kendisinden emir ve talimat a 
labiliyordu. 

(Arkası var) 

ZEKAT VE FtTRENlZl HAVA 
KURUMUNA :VERiNiZ 

ltalya projeyi şıddetli 
kaqıtlarla kabul edecek 

Dünya işi 
Yahudinin biri bir lngiliz pcr 

pazına giderek Hıristiyan olmaJl 
istediğini •öylemi§, papaz da an
latmağa başlamıg: 

(Üstyanı Birincide) l 
Konsey, İrak AsW-ilerinin iı • 

kim meselesi ile me§gul olmuftur. 
Konsey azaları, bundan sonra mil· 
letler cemiyeti genel sekreteri B. 
Avenolun bürosunda toplanarak 
İtalyan - Habeı ihtilafı hakkın 
da noktai nazar teatisinde bulun
muılardır. 

Dün Bay Eden, İngiltere hükU· 
meti namına beyanatta buluna 
bilmesi için öğleden sonra toplan
tının aleni olmasını istemittir. 

Bay Edenin beyanatını büyük 
bir alaka ile beklenmektedir. Zira 
bu beyanat, Londra hükiimetinin 
Fransız - lngiliz sulh teklifleı·i 
meselesindeki hattı hareketini a 
çıkça gösterecektir. 

HABEŞ REDDETMiYOR 

Cenevre, 18 (A.A.) - Habeı 
delegesi, Milletler cemiyeti genel 
sekreterliğine bir nota vermittir. 
Bu notada Fransız - İngiliz sulh 
tekliflerinin kabule tayan olma· 
dığmın isbatma çalıtılmakla, an· 
cak bu teklifler kati ıurette redde· 
dilmemektedir. 

MUSSOLINININ BiR NUTKU 
Roma, 18, (A.A.} - Kurutul· 

mut olan Patins bataklıklarında 
vücuda getirilmit bulunan üçüncü 
komunun açılıt töreni münasebe • 
tiyle Bay Mussolini, §U diyevde 
bulunmuıtur: 

"Şimdiki liarp, kendisine kartı 
liodbinlik ve riya kuvvetlerinin 
cephe almıf olduğu bir milletin 
harbidir. Bu harp, çetin bir harp
tir. Ancak bu harbe sonuna kadu 
devam edeceğiz. Rejim, ltalyan 
milletinin müttefikan ve gönül
den gösterdiği muvaff akiyete isti .. 
nat Q~~~ yoluna aev.ın eClec:e • 
tir. İtalyan milleti, uzun bir mu 
hasaraya mukavemet edebilir, 
çünkü hakkın kendi tarafında ol· 
duğunu müdriktir.,, 

Y.ENI BiR PROJE HAZIR· 
LANACAK 

Londra, 18, (A.A.) - Roma· 
mil iyi malUınat vennekte olan 
bir kaynağından alınan hususi ha 
berlere göre, B. MusM>lini, Fran • 
sız· lngiliz planını önemli bir ta· 
kım ihtirazi kayıtlarla kabul ede
cektir. ltalyanm Paris ve Londra 
büyük elçileri bu 'kayıtların ne ol;. 
duğunu evvelki gün bildinniıler 
dir· 

Siyasal çevenler , müstakbel 
ıulh plinmm ki, son kanun eym· 
da tanzim edilmesi muhtemeldir. 
Laval"Hoare projesine pek ziya • 
de benziyeceği, ancak şeklinin baş 
ka türlü olacağı bildirilmektedir. 

lNGILIZ iZAHAT VERMiYOR 
Londra, 18, (A.A.) - Öğrenil· 

diğine göre, hükUınet, ltalyanm 
Londra sefiri B. Grandi tarafın • 
dan Fransız • İngiliz planı hak • 
kmda istenilen izahata hemen ce· 
vap vermiyecektir. Zira, böyle bir 
cevap vermek, Milletler Cemiye • 
tine aittir. 
LORDLAR KAMARASl YARIN 

TOPLANIYOR 

Londra, 18, (A.A.) - Haheı· 
ltalyan ihtilafı meselesini bugün 
müzakere edecek olan Lordlar ka 
marası perıembe günü toplana • 
caktrr. Yani avam kamarasının 
müzakere edeceği güne bırakıl • 
mr~tır. 

ITALYADA KONUŞMALAR 

Roma, 18 (A.A.) - lstefan\ 
Ajanaından: 

Laval - Hoare teklifi mesele· 
sinde diplomatik vaziyette bir de
ğitiklik yoktur. 

Londra ve Paris gazeteleri, 1 
talyanın diplomasi mümessilleri 
tarafından bir takım teıebbüsler 
yapılmıştır. Ancak bu te§ebbüsle! 
İtalyaya tevdi edilmi§ olan planın 
bazı noktaları hakkında izahat al. 

mağı istihdaf ediyordu. Binaena 
leyh, bu teşebbüslere müzakera 
tın bir nevi mukaddemesi addet -
mek asla mümkün değildir. 

Fransız - İngiliz projesi hak· 
kındaki karar, bugün toplanacak 
olan büyük faşist konseyi tarafın· 
dan verilecektir. 

Dün lngiliz sefiri Sir Drum 
mond ve·evvelki gün Fransız sefi
ri Bay Chambrun, Hariciye müs
teşarı Bay Suvich ile görüşmüş
lerdir. 

Ancak bu görüımelerin gayesi. 
Lava! - Hoare projesini müzake
re etmek değil idi. Şu hale göre 
vaziyette bir değişiklik yoktur. 1-
talyan delegesinin Cenevreye ha
reketi hakkında dün akşama ka • 
dar hiçbir karar verilmiı değH idi. 

TEKLiFLER GERi ALlNSIN 

Londra, 18 (A.A.) - Barış 
konseyinin icra komitesi, dün ka· 
bul ettiği bir karar suretinde Pa · 
ris tekliflerinin ne Milletler Cemi 
yeti paktına, ne de hükumetin se
çim srrasmda derpiş ettiği siya • 
saya ve ne de ulusun genel mane· 
vi hiuiyatma uygun olmadığı bil
dirilmekte ve hükUmetten bu tek
lifleri geri alması istenmektedir. 
Karar sureti, bu tekliflere karşı 
§İmdiden protesto mücadelesi a • 
ç.ılmaımı derpiş etmektedir. 

ITALY A CENEVREYE GEL
MiYOR 

Cenevre, 18 '(A.A".)" - Millet · 
ter Cemiyeti konseyinin bugünkü 
celsesinde İtalyanın mümessili bu· 
lunmıyacaktır. 

İtalyan delegasyonu çevenle -
rinde ltalyanın :bu istinkafmın se· 
bebi, büyük faşist konseyinin bu 
alqamki toplanmmtla Fransız -
~Ulii • ..P.. j,p..J<•i.l•md• 11e gi· 

bi vaziyet takınacağını öğrenmek 
arzusu olduğu söylenmektedir. 

Ayni çevcnler, lta1yanm zecri 
tedbirlerin tatbik mcvı..;ine konul
duğu tarihtenberi Cenevre toplan 
tılarma ittirak ebnemekte olduğu 
nu hatırlatmaktadır. 

V AZIYETIN DÜZEL TILMESI· 
NE ÇALlŞILACAK 

- Evvc!a bü~ün günahlarırtıı 
dan tövbe edeceksin? 

- Kabul ediyorum. 
- Sonra hiliseye devam ecir. 

cekıin! 

- Kabul! 

- Sonra yokmllarla dullara 
yardım edeceksin! 

- Kabul! 

- Sonra bütün borçlarını öde-
yeceksin .. 

Yahudi biraz düıünmüı ve c• 
vap vermİ§: 

- Bunu kabul etmiyorum 1 
Papaz fCl§ırarak sormuı: 
-Neden? 1 

- Çünkü borç verip verm•· 
melı, din ifi değil, dünya i§idirlı · 

Sıcaklık, soğukluk 
Öğretmen - Sıcaklığın nelet. 

yaptığını ıöyliyebüir mi.in? 
Tal ebe - Söylerim. Sıcakhl 

ciıimleri u:zahr, •oğuklak iıe kı
ıalhr. ' 

Öğretmen - Bir mi.sal söyle! 

Tal ebe - Günler! Yazın sıcall
tan uzuyor, kııın ıoğuktan kııalr 
yor. 

Sayıklama •• 
Bay T ape malihülyaya tutu( ~ 

mU§ bir adamdır. Soğukalğınlı• 
ğından biraz ökıürüyor, biraz Ja 
harareti var. Yatağına yatmıı, öl· 
mek ,üzere olduğunu sanıyor. Bir 
Joıtu kendisini görmeğe geld'4 
TI.,..,u :ullyorcA: .:l.::.o.l: 'lci. 

- "Ah, dostum! Eğer §İmdi 8· 
lecek olursam, pek müthi§ olacall• 
hr. Henüz öclenmemi§ borçlanm 
var; bunları ödemeden ölmek İ• • 
temi yorum. ' 

Bunu i§iten dostu, mutlakta 
lapa h~zırlamakla uğr(lfan hcuta
nın karınna ko§arak telll§la lio
ğı:ciı: 

- Aman, çabuk bir clQktoilı 
Halla sayıklamağa bQfladı. 

Paris, 18, (A.A.) - Oeuvre ga· 
zetesi yazıyor.: Dün •abah toplan 
mıı olan ln.~iliz kabinesi, Lavai 
Hoare planına en enerjik bir su· 
rette müzaheret etmeğe karar ver• •-m""'~-Ui""M""il'""'""",,,.&h-M&--$..,IUll!lbiMüü""'11lfhtatan11ABlllll!llldü11166MllnlDB_W_tMm_11 __ 

miştir. lngiliz halkı ihtilafın ıu Sadaka\ fi tir 
veya bu tekilde halli sayesinde 
Avrupada çıkacak herhangi bir 
ihtilafın dışında kalacağını anla·· 
maya baılamıştır. 

Diğer taraftan İngilizler, ihti
lafın iki üç ay içerisinde sona er· 
mesini istemektedirler. 

Bu sebepten dolayt İngiliz dış 
işleri bakanlığı, dün sabah Mos· 
kovadan gelen ve Sovyet Rusya
nın Cenevrede diğer memleket
lerden ziyade sulh projesi aley
hinde bulunmıyacağım bildireırı 
telgrafı memnuniyetle karşılamış
tır. 

LAV ALIN V AZIYETl 

Paris, 18, (Özel) - B. Lavalin 
dün saylav.lar kurulunda verm:ş 
olduğu diyev gazetelerin eltseri • 

lstanbul ~liiftülüğürulen: 

Buğday: 

Arpa: 
U?:üm: 

En iyi lyi Son 

K. 
17 
24 
105 

K. 
16 
00 
80 

K. 
14 
00 
55 

Hava kuvvetimizin yükselme ve: 
artması için her türlü yardımın 

yapılması yurt borçJannuzm en 
ileri gelenlerinden bulunduğu gibi 
bugün diğer milletlerin de kendi 
nrhklnrını korumak için durmak
sızın haya kuvvetlerini arttırmak. 
ta oldukları görülmekte olduğun. 
dan bu bapta Diyanet işleri baş. 

kanlıj;;rından ,·erilmiş olan fetva mu 
cihince sadakni fitir ve zekfıt ile 
mükellef olanların Türk hava ku-

sinde büyük bir sevinç uyandır • rumuna yardımda ve bu suretle 
mıştrr. Figaro gazetesi diyor ki: nna yurda hizmette bulunmalan 

Kabineye in;liri!mek i!!ler.ilen lüzumu ehemmiyetle ilfm olunur. 
bir d·arbe daha boşa gitti. Yapılar., 1 ... ____________ .,. 

taarruz, ~yet muvaffak olmuş ol -mııııııınmmııııııııııımnmıııııımıııınıaıoıııımımıamıaıtnıı, illQll
sa idi, netice hakikaten pek par" le muzaffer olmuş olduğunu ehem 
lak olacak idi.Bu , tam Cenevre · 1 ,,_ yd k" ·· ı d ·· k 1 · · ld w b" t mıyet e OKa etme .. c ve şoy e e muza ere erımn açı ıgı ır saa · . 
te B. La valin drı siyasasının inka· mektedır.: 
ri demek olacak ve lngilıere, Ce • Bu rakam, B. Lavalin ~imdiye 
nevrede yani başında dünkil me kadar elde etmiş o:ldl:ğu rej- ler 
sıai arkadaşını bulamıyacaktır. mikdarının en zaifi, ve temin et • 
Çünkü bu arkadaş, uzlaşdımıa . tiği ekseriyetlerin en hafifidir. sn 
ğa düşman bir vaziyet almış ola· tün sol cenah partleri, itimadlan 
caktr. Bereket versin taarruz, su · 
ya düştü. Meclis, 27 ilk kanun fr nı esirgemiıle-rdir. Biz, memleke-
yata.sını doğru bulmuş cldu. tin bütün cumuriyetçi lrutlelerinin 

Populaire gazetesi, hükQmetin Laval·Hoare pk:nını reddetmekte 
ancak elli iki reylik bir ekseriyet- olduğunu bihakkın ilan edebiliriz. 



Tasarruf 
(Üsıyanı Birincide) 

mesinden doğan bedhinane müta· 
Iealar muhitte bir panik havası 
vücude getirmitti. 

Eğer yukarda arzettiğim psi · 
kolojik amilin ehemmiyetini kav· 
rayarak bu panik cereyanını önli· 
yecek tedbirler alınmamış olsaydı 
bu büyük üzüm rekolte-ai, baıka 
bir ifade ile bu büyük "milli istih· 
sal emeği" yok ba'haıına elden çı· 
kıp gidecekti. Fındık için de va • 
ziyet aynidir, panik halinde tat · 
kınlık içindeki aatıtlar artık iktı · 
sadi hayatımızda tarihe karııma · 
hdır. 
Şimdi esaulı maluullerimizin 

1935 yılri:la elde ettiği fiyatları 
1934 yılındaki fiyatlarla mukaye 
se ederek bildireceğim. 

Ozüm rekolt~i geçen $eneye 
nazaran yüzde altmı f azluiyle 80 
bin tona yak9tmıftır. Fiyatlar ge 
çen sene seviyesinde tutulabilmit· 
tir. 

Bu ydki incir rekoltemiz geçen 
MDeye nisbeten yüzde 15 fazla -
aiyle 32 bin tonu bulm~ur. Fi • ""lar ise geçen yıldaki fiyatlara 
nazaran daha yüksektir. 

Fmdrk istihsalatım.ızm bu sene 
ki dunmıu ıgeçen yıllara nazaran 
çok üttündür. Bu aeneki kabuklu 
fJQdlk rekobmiz 16 bin tondur. 
Yüzde elli bir fazlalık ~öaterir. 
iç piya-.daki fiyatlar 'geçen üç. ıe 
neye nazaran çok yükselmi!tir. 

Bu aeınelci tütün mahıulü 38 mil· 
yon kilo tahmin edilmektedir. Ge 
çen aeneye ~zaran bütün memle 
ket itibariyle yüzde yedi nisbetin 
de yübelmiftir. 
DIŞ ncARET POLITIKAMIZ 

Sevgili yurddaılarmn, ulusal e
konominin kurulma11, milli hayat 
ta köklef!DeSİ için çalışll"ken, dıt 
ticaret politi:ka.aınm önemli rolü 
gözümüzün önündedir. Bir taraf · 
tan: 

Türkiye nüfusunun mühim bir 
k11mın1 tetkil ed~ ve geçi.mini 
7. İr.Aat iılmnden beıleliycn ınüatah· 
sillerimizin bütün bir yıl süren e· 
meklerini değerlendirmek ve dıt 
piyaMLlarda faal bir ticaret poli · 
tikuı ile hnaye etmd<; 

Diier taraftan, Türle medeni 
hayatmnı bir zarureti olarak ta • 
nıdığıınız büyük bir endüstri pro· 
ğramının doğurduğu yeni .ye mü· 
him fa:brikaların mamullerini ha · 
ricin yabcı rekabetinden yine fa· 
al bir ticaret politika'Sı ile koru -
mak. 

Bu iki hedefi telif ederek mil · 
li yübek menfaati.ara riayet et -
mek mecbmoiyeti laır!nmda bu • 
lunuyoruz. 

1934 aeneai 10 aylık ithalatı • 
mız: 72.052.000 Türk lirasına ba· 
lii olmakta ikenJ 193ğ senesi 10 
ayı zarfında 75.349.000 Türk li · 
raama çrkmıftır. 

ithalatımızda geçen senenin 
on ayma nazaran hu 1lenenin ilk 
on ayı azrfmda 3.29.000 liralık bir 
art ıörülmüıtür. 

fhracatmııza gelince: 1934 se
nesinin itk on ayında 65.431.000 
Türk ~iraama baliğ olmakta iken, 
1935 ıık on ayında 681432.000 
Türk lirasına balij olmu§tur. 

ihracatımızda da bu suretle 3 
milyon 1 .()()() liralık bir artıt gö · 
rülmektec:lir. 

Dıt ticaret politikamızın muh· 
telif anlqmalada hazırlandığı mü 
ait pliaman imkinlarmı, Türk 
çiftçisinin ütihaalinde göstereceği 
ıayreti arırul'Jsal mübadeleye ta · 
va11ut eden elemanlardan bazıla -
rmın müteessir etme3İPe "Türk ih 
racat mallarının,, itibarına hale1 
getirilmesine müsaade etmiyece -
ğiz. 

Bu mabat ile yakında "Ka · 
mutaya" ihracat maddlerini kon
trol kanunu sunulacaktır. Bu )iyi· 
ha "men'i taiıit kanunu,, hüküm 
lerini tamamlamakta ve müeyyi -
delerle müeasir bir ha~"! getirmek· 
tedir. 

ENDÜSTRi PROGRAMIMIZ 
!ev,IH ;omtta9l~rrm, 
~ndlttri programımız bizzat 

milletin kendi progrllmıdır. Bu 
çel;n fakat çok verimli mevzu•a 
yurttqlarımızın büyük bir alaka 

haftasının sonunda 
J<ADlNlN ile adım adım takip ettiklerini gö Endüatri kömür ve linyit mev -

rüyoruz. Bu milli, §Uurlu ali.kanın zuunu da ele almıştır. 
itler üzerinde büyük değeri var· Bu meyanda kütahyadaki lin · 
dır. yitler ehemmiyet itibarile ?Yanı Yazan : A. C. 

Sanayi programına dahil fahri· dikkat görülmü,tür. Yapılan ıon· Samime o müstehziyane gülü. 
kalardan tesis edilmi, ve iılemek- dajlar ve aramalar bu linyit hav · şün sebebim gözlerile araştırmaya 
te olanlar: za.aının vüsatini teyit ediyor. 

1 - Paıabahçe cam fabrikas•. Taş kömür husuaunda da Saf· başlayınca Hulilsinin tebessümü 
2 - Sömikok f abrikaıı. ranbolu, Azdvay ve Söğüözü mın sönüverdi. Siması düzeldi ve sa · 
3 - Kayseri bez fabrikası. takaları taYani tamik okluğu gö - kinleşti. 
4 - Bakırköy bez fabrikası rülmüştür. Samime kendi kendine: 
5 - Gülyağı fabrikası. UCUZ ELEKTRiK ENERJiSi - "Güzel komedya oynuyor!,, 
6 - Kükürt fabrikası. Bu gün memleketin bir çok yer dedi. 
7 - Sünger. 1 'nd tek ı._. 1-- 1 f k Hulı1si ise veni bir hücuma ha· A. - Sermaye: 9.500.00 lira erı e ~•na Kuru muı u a " 

santraller vardır. zırlanarak nefsine itımadı oldu -
B. - istihsal kıymeti 9.000.000 Memleketin türlü taraflarında r ğunu belli eden bir !:ı V"Irla: 

ıra. uf ak santrallar yerine, birbirine · · 
C. - Ham madde kıymeti~ bağlı ve birbirine yardım edecek "Siz çok kibirlısır:.iz, hanıme • 

3.500.000 lira. tekilde kurulmu§ büyük santral . fendi, dedi. "Fakat bu kibiriniz 
Sanayi programına dahil fahri- lar meyd~ gelince, halkımız da etrafınızdakileri hiç lı<'saba kat -

katardan teessüs halinde olanlar~ ucuz ve bol elektrik enerjisine ka madan hareket edebilmenize kafi 
1 - lzmit kağıt fabrika1t, vupcaktrr- gelecek kadar değil. Bu salonda o-

2 - Ereğli mensucat fabrikall, Su kuvvetlerimiz'ın etu'"tlerı'ne 
N ıı. f b 'k turan insanları siz ne tanıyorsu -3 - azi ı mensucat a rı aaı. bilhusa önem verilmektedir. 

4 B M · f b 'k nuz, ne de onlardan kNkarak bir - ursa erınoz a rı aı' Termik, yani Linyit kömürü ya 
5 - Gemlik ıun'i ipek fabrikası, kacak santralların da hesapları şeyiniz var. Böyle olduğu halde 
mecmuunun: yapılmaktadır. onlara uyrr.ağa çahs-ıyorsunuz. 

A. - Sabit sermayesi 15milyon Sevgili yurtdadtairım, Düşününüz: Yaptığınız küçük küs 
500.000 lira, B. - istihsal kıymeti Milli ekonominin u..'l1umi hat - tahlığm sırrını -bu tabiri kullan. 
15.000.000 lira, C. - Ham madde larmı 1ıösterir bir bilançoyu buzu- dığımdan dolayı beni affediniz-
kıymeti: 6.500.000 lira. runuzda kıaa ve açık olarak tahlil 

Sanayi programına dahil fa1'-. ettim. Bu milli ekonominin canlı . evet, yaptığınız küçül{ küstn.hhğm 
ri!<alardan tesis edilecekler: lığı milli tasarrufu doğurmakta, sımm aramızda payl:ışmağa ra -

1 - Malatya mensucat fahri- toplanan "milli arttırma" da mil • zı oluyorsunuz da hiç enteresan 
kası, 2 - Demir sanayii, 3- Kim li ekonominin daha hızlı ve kuv - olımyan lıir sürü zıpçıktılara kar· 
ya sanayii, 4 - Çimento, 5 - Ke vetli inkitaf hamleleri yapmasına şı küçük dü~mekten çekiniyorsu -
nevir, 6 - Sellüloz, 7 - Kağıt yardım etmektedir. nuz. Bu fikrimi mantild yollardan 
fabrikasının tevsii, 8 - Porselen Bankalardaki umuır.i mevdu · 
9 - Cam fabrikasının tevsii, at mikdarı, 30 haziran 1935 tari • giderek tahlile kalkışacak olur • 
10- Sömikok fabrikaaının tevsii. hinde 193.500.000 Türk lirasını sam sizin Şil anda ben<len ziyade 

Bu fabrikaların takriben iıtih bulmuttur.. etrafınızdaki insanlar3 ehemmi -
sal, ham madde kıymetleriyle ıa. 1924 yılı sonunda miUi banka- yet verdiğiniz neticesine varmam 
bit sermaye, kuvvet ve vaziyetleri lardaki mevduat "Emniyet sandı· icap eder.,, 
yek@nu töyledir: ğı dahil" 19.217.484 Türk lirası i· O d 

A. - Sermaye: 36.000.000 ti. di. 30 haziran 1935 de bu mevdu - yle ir.,, 
ra, B. - istihsal kıymeti: 37 ıı H at mikdan 146.900.000 Türk lira· - "Tabii öyledir. Fikrime iş · 
yon lira, C. - Ham madde kıyme ama eri.,miştir. Bu rakamlar: Hal tirak etmeniz benim için bir şe . 
ti: 19.000.000 lira. kımızın: Kendi kendiaine olan iti rı?ftir. Fakat, bana karşı olan la -
MADENLERiMiZ VE MADEN madmın, milli müesıcıe!ere olan kaydlığmrzı çırıl çıplak itiraf ey · 

SiYASETiMiZ inanının nasıl arttığını, "zihniyet" lemekle bir nezaketsizlik işlemiş 
Maden ..... ktaaındau _aeiiJikli;" . ~ M ~ol. olnnzyor mısınız? Bu .suretle ha . 

memleketimizin zengin ve tetl(ilfo ~uğunu ısl>at eder:- re ·et etmenızin sebebi.nedir? Siz 
.-yan mevzular arzettiği, timdiy~ - Halkımızı Türk parasının ıe· ki bu kadar medeni düşünceli ve 
kadar zaman zaman ülkemizi tet- nelendenberi filt i«ikrarmı ve nazik bir kadınsınız. Bu hareke 
kik eden Türk ve yabancı müte sağlamhğmı iç ve dış martelerde tinizden şu anlaşıhyor: Siz bana 
ha11ıılann mütterek noktai na mühafaza ettiğini gönnüıtür. karşı, şimdiye kadar gördüğünüz 
zarlarıdır. - Devlet itibarinin sarsılmaz erkeklerden büsbütün başka bir 

. Hükiimetin:. bu maden servet- ~~r tarzda teenüs ettiğini gönnüt . muamele yapmak istiyorsunuz. 
lerınden en muıbet varlık olarak tur. Madamki ben tamsalıdanbeti size 
gördüğü tat kömürü havzası layık - Dahili :stikraz tahvillerininıı karşı hakk1mda n~fret telkin ede 
olduğu ehemiyetle mütalea edil • fınlan "Au Pair,, bir kıymet gel • cek bir harekette bulunmadım, 
mektedir. ilk adım olarak kömü - me&iyle devlet tahvilatına verilen 0 halde tek bir ihtimal acık ka . 
rün, bu medeniyet vaııta11nın milli ehemmiyetin manuını anla- hyor: Beni şimdiden fikren ken· 
memleket içinde mümkün oldu • mıttır. di tarafınıza çektiğiniz için bana 
ğu kadar genit iıtihl&kinin temi - - Memleketin emniyet ve ıü -
nine çalıımakta ve dıt memleket- kUnunun içerde ve dqarda temin 
lere ihracata teıvik eClilmektedir. edildiğini görmüıtür. • B O R S A • 

Havzamızın ıon ıer.elerdeki iı· Bizim neslimize ve gelecekteki ~- 18 12 9 36 
tihıalitı iç ve dıt pu:arlara imra• nesillere "milli ekonomi,, mevzuu ı • • '-
rah tu §ekilde inkitaf etmittir: dahilinde çalı§ıDak imkanlarını dl:&aJarındal 1ı..1cıııı ... r .. w uaaa1ıaı. •u 

Dahili iımrar 1932 de 842.702, 933 h&hteden: Büyü.!t Önder Atatürk' rtııdf' mll&llk'lr "ört'nlf'rdlr Makamlar -

de 843.862, 1934 de 960.162; ha· Ü huzurunuzda tazimle selamlar, ıı kaptlnıe ıuıtıe ftyauanda 

rİci imrar sıraıile 335.553, 479.360 'Sevgili milletimiz için daimi re - nukut -----
ve 692.266, dahili ve harici imrar fah ve saadetler dilerim. • ı. ondra ' ı" • Vıuu ' ' -

yekunları ise ayni senelerde sıra" J&lanbulda iktısat : ~=~:or~ :!!i ;0 ; ~1;~~~d !~. :: 
sile 1.178.255, 1.323.222 ve 1 mil· 

1

. l\llltno ı;o, - • Varşou 14 _ 

yon 652.~8 dir. haftasının .son günü • llrühe 84 - • f'adıpeşlr H - ı 
Madenlerimizi en değerli biT ' • At lnı i'4 - • Bllkre ,,. -

)! -mübadele vasıtası olarak ele al ., Dün ekonomi haftasının son gü ·ıs - • Belgrıd 
nü olmak müna~ebetile lstanbul - • ~ur" ''· - • Yo~ohımB ~" -mıs bulunuyor. Arsıulusal marşe • d d kte d 1 • Anıııudı , ı-a - • Altııı 4' -

ı ı · ı ı b"' · a a me pler e müsamere er er e müsaıt 11art ar a 'ata ııecc~ı 96 - • l\lecidın ~:J 
mizi ümit ettiğimiz ihracat mad • Halkevlcrinde konferanslar ve · a ·. .. • Ru~ooı 311 -

delerim=z ara~ında görüyoruz. rilmiştir. Mektep çocukları kendi Çeklf!r ----
semtlerinde bayraklarla dolaşa · 

MADEN ARAŞTIRıMALARI rak ekonomi haftasının ününü ve • ı.onı1ra ~~~-ıı : ~,::~.'' 
Maden enstitiNii haziran sonun- Önemini halka yaymıqJardır. y 0~ , :vıadrtd 

da teıe1&üJ etmittir. Henüz beı ay Vitrin müsabakası i~in de jüri • l\lllao" 

lık bir ömrü vanlır. Bu müddet heyeti dolaşmış ve en muvaffaki 1 • ı rııht 
zarfında ele aldığı mev2Uhr tun· yetli vitrinleri tesbit etmiştir. Ne· 1 • Aııoa. 

Q81h4 • llerıı" 
4.7!11Q • Vırşou 

• 4 6 8 • Ra:Jıpes ı• 

1,4\ 7 , Hlilıre 
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lfll,'11-iH lardır: tice bugün anlaşılacaktır. ! tfDt\ rr 

P Y "'0 YI 6*,74l!; • l 'tlımı 1 !1'.f!IJ' 
etrol arqtırmaiarmm deva · emiş müsabakası ic : rı bakkal • / m«trdı, 1. 1774 • Yotohı "A t.n-' 

mı: Mardin tuaflarmda evvelce lara verilmiş olan kopÜnlar da ya ı rı v 10.~3- • \loskovA rOfl& 7\ 

bqlamı§ olıan M>ndaj halen 960 rından itibaren toplanacaktır. E 5 H A M __ _ 
metreye vamuftır. Müsait tabaka Dün akşam Bayan Safiye Hüse 

ı, Pıntas Q.fO rranıYIY 9.-
tm 1100 ili 1200 metre arasında yin saat 19 da İstanbul radyosnn- Anıdotı • 6.9 ~ • ~·ı menıo u 9.60 
kesilmesi belkleniyor. Bu eondajm da ulusal tutum üzerine bir söy · ı e , 1 ıs r·nvon ne! -. - · 
vereceği netice hakkmda daha lev vermiştir. fü . ı-ıayrh• ıs. arlı ııe• -.-
bir teY söylenemez. Çünkü petro ----·------------ !\tutu Ranhsı 63 tO ı 11lyı - -

liin mevcut olup olmaması tabia • Hususi F esef eve Edebiyat 1 ,l~" ~~~" -;:
00 ~~,~.;·" ec:u -:- 1 

tın bahtettiği bir ten•tır. 
Mürefte civarında üc küçük ders~eri - !atikraz!ar - tahvlller--: 1 

aondaj yapdnt."' ve gayri iktisadi B' Al f .. . • ı 9JJTilrlı flor.ı ~.80 !!'.lelıtrlk -. _ 
---'J' ır man pro esoriı, en çabuk ıı 2~.:-5 ı rımvı\ ıuo 

ohnakla beraber bazı petrol eme- ve en cezri usullerle almanca, • ııı ı4.·· Rıhtım 11 -
relerine tesadüf edilmi•tir. ı , .. •- ıı bııı ı '·9 • d ı ı 

'l' fransrzca, İngilizce edebiyat ve Si r.fu.I 
1 ... - * nDI o u 417'' 

Metal madenleri kı1o111mda enı Erıant istikraz• o~.i~ • Aoıdola ıı 41.71 
titünün na2arı drkkati timdilik felsefe dersleıi vermektedir. Uc- 19YH ~ ,. ın. Anadolu ''' 1,40 

krom, ıimli kurıun ve bakır üze • ret çok elverişlidir. Adres için ga- • S•vu-rrzurum q ~. 'ID"'m'' A 47.ro 
rinde temezküz etmi,tir. zetemize başvurulması. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİÖlllİiiiiiiiiiiiii ... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii'i: 

GECESl 
Bölem: 9 

müstesna bir adam muamelesi ya 
pıyorsunuz.,, 

Samime bu sözlere hayretinden 
sustu. Sözlerinde, hareketlerinde 
hiç bir mani tanımak istemiyen, 
daima ileri atılmaktan hoşlanan 
bu adam, Samimenin etrafına çe· 
virdiği çenberi gittikçe darlaştırı" 
yordu. Onun ağzından çıkan k~ : 
lime kadını utandınyordu, rencı 
de ediyordu, hislerinin ördüğü in: 
ce örümcek ağma kayıtsız, şart 
sız saldınyordu. Fakat ayni za • 
manda Hulüsinin tuhaf hali git • 
tikçe daha ziyade hoşuna gidiyor" 
du. O adamla hiç bıkmadan, u • 
sanmadan senelerce konuşabile • 
ceğini zannediyordu. • 

Hulftsi ikinci hücumunu da bı • 
tirdikten sonra sordu: 

- "Hakkım yok mu?,, 
"H - ayır.,, 

Hulıisi kadının yüzüne baktı: 
- "Han mı efendi, suallerime • 

nt bir surette cevap verişinizden, 
her ne olursa olsun sözlerime hep 
itiraz etmeği aklınıza koyduğu · 
nuz anlaşılıyor. Yoksa cevap ver 
meden hiç olmazsa bir saniye dü • 
şünürdünüz.,, 

Samime yüzünü e~iterek ce • 
vap ve,.di: 

- ''Aman yarabbi, her şey hak 
kında bu kadar fazla söz sarf et • 
meniz mutlaka lazım mı 7,, 

Hulı1si, bu cevaba ehemmiyet 
venneden yukariki sözüne devanı 
etti: 
-"Yapt,ğmız itirazlardan dola 

yı size mtüeşekkiı'im. Çünkü gize 
karşı duymakta olduğum meyli ih 
tiras derecesine kac ar çıkartacak 
olan yegane şey o itirazlarınız • 
dır.,, 

-"Hulusi bey, ~ok içimi sıkma 
ğa başladığınızın farkında mısr • 
ruz?.. nü 

Hulusi yine sıntmağa a. 8(11• 

Bu gülümsemelere tahammül et • 
mek imkan haricinde idi. Kadın. 
ona karşı peyda olan itimadının 
gittikce sönmeğe yüz tuttuğunu 
teessüfle kaydetti. Falfat alakası· 

ayni nisbette arttı. Sami.me eok 
heyecan içinde idi. Karşısrndaki · 
ni avucunun içine almak, nef • 
sine olan itimadını kırmak. süln1 • 
netini bozmak istfrordu ... Her ne 
bahasına olursa oıSun •.. 

Şarap şişesi bosaldı. Samime • 
nin vücudünü bir ıhklık kanladıif 
halde Hulılsi pek dertli gibi gö · 
rünüyordu. Samime buna hayret 
etti. Her halde kısa bir ihtan, a · 
dam üzerinde tesir bırakmaktan 
geri kalmamıstı. ~amime belki 
fazla ileri .l?ittim diye düşündü· 
Bundan dolayı biraz mütee~ir ol 
rlu. Hulusi. epiyce önüne doğru e· 
ğilmiş olduğu halde dururken S. 
mime onu bakıslarile ihata etti. 
Gözlerile onu del'inden derine tet 
kik ederken Hulftsinin koca elleri 
ve kalın dudaklart dikkatini cel • 
betti. Bu hal kadmın dudaklarrn" 
da, vücudüne tealluk eden garip 
hir his U"andrrdr. f:amime o za • 
mana kadar böyle bir his duyına· 
mtştı. ~? rıki dudaklnn bir ce11a • 
n~n tesirile iğneleniyor, ŞIBiyor gt 
hı oluyor ve bir terrRs ~rıyorrh1. 

Samimenin bası döndü. Evet. 
hi<: alı~madığı halde bir iki bar · 
<lak şarap içmişti. Belki bu baŞ 
dönmesinin sebebi buvdu. 

Samime hayatmda · bir erkek 
tarafından ok~andığmı hjç bilrnt 
yordu. 

HuIUsi b;rdenbire doğruldu .,e 
garsonıt ~a~rdı: 

- "Hes::ıp !,, istedi. 
İkisi de sükUt ediyorlardı. Sa • 

mime yavaşça ona sordu. 
- "Galiba artık gitmek istiyot' 

sunuz?,, 
H uhisi hayretle kadının yüztl • 

ne baktı: 
- "Burada daha fazla oturnıd 

muvafık olmasa kerek ;, •• dedi. 
Samime biraz düşündü. niha • 

yet dedi ki: 
- "Alaturka sazdan hoşıanıt' 

mumıız? .. 



"Ulus,, un dil yazıları 

Güneş-Dil teorisine göre 
Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

7 ürkçede şahıs gösteren sözlerin analizi 
iV. 

1411211936 vaziyet.I 

•Onlar, olar,, sözlerinin ve cemiğ eki denilen 
"/ar - ler,, edatlarının etimoloji, morfoloji, 
fonetik ve semantik bakımından analizi 

VI. - ONLAR (el + er) ekleri kaynatarak (lar) 

Al-<TIF 
Kah. Lira 

Altın : san kllogram 16.566,3361L23.301.927. 02 
Banknot .....................................• .. 9.549.964 -
Ufubıı ....................................... ,, 3 ı 8.558. 89 33.J 70.449.91 

Dahildeki Muhabirler : 

ve (ler) olmuttur. Türk lirası ·············--············ 1 L 403.228.83 , .<103.228 83 

:;~ün~.~lt.Dil" teo:;~: k-ıi Hariçteki Muhabirler: 
" na 0 e veya r 1 

• 
0 e- Altm. Safi kilogram 4.401,264 , 6.190.742. 17 

re yapıımalıla onda bır talrım ~lnnı rıhvili kabil Seıbrst dövlzlt 7 575.612. 13 18.766354.30 

"mana ve melhumlar yaratan Hazine Tahvlllerl : 

PASiF 

Serrnaye ··-·············-······································· 
lbtlyıc akçeaı ........................................................ · · 

1 eaawDldekl fanknotlar: 
Deruhte edilen evn .. ı nı ı.dy~ L 158.748.S68-

Kanıınun b ve 8 iner madde· 
lerhıe tevfi • ın haılnt tarı 

fından Ya i ıediuı 

Deruhlc edilen 0 1'1 ı na •ıy t 

bt•nyesı .................................. . 
KtrŞtlt~ı ıamamen alan olarılt 

10.901.98." 

147840578 -

Ura 

1.5.000.cm-
1026.1-.. 

(0), söz söyliyenden tamamiy
le uzak ve ayrı olan bir süje ve
Ja objeyi gösterir. Bunlar birden 
ziyade olursa o halde kelime 
(Onlar) teklini alır. Bu ıözün es
lci metinlerde ve bugünkü Şark 
lehçelerinde görülen ıekli (Ola)r 
clır. 

"Türk ekleri baaittir. Sonradan Deruhte edilen f'vrakı naktiye 1 
"kolaylık olmalt. i,in kurulmrq o- ııarşılığı l-158.748.563.-

tedavUlt 11tveıen vu"dn~ I,_' _ı _s._000._ooo_-1- ı 65 8-K' 571 .;: 

Her iki sözün etimolojik tekil
lerini alt alta yazalım: 

" • • • Kanunun o ve 8 ıncı mad· 
lan mürekkep eklerı anlıyabıl· delerine ıevfı li an Hazinf' tara· tt 10 907 98

!1i _ 147 840.578 _ 
"melt., onlan baait ıekillere getir- fındın vaki rediyaı ~ .. · · '· 

TUrk Lira.. Mevduatt t 
Vadesiz ······························ 14960730. 
Vadeli -·················-·-··-· 14.960780• 

·-----ı 
(l) (2) (3) (4) 

Onlar: oğ: + on + ol +ar 
Olar : oğ + . ·+ ol + ar 

"mekle mümlrünJür." [•] Senedat CUzdanı : • 
Yolundaki hükmünün manası Hazine bono lan •••········· ·····•·•··· J L. 617. 7 50. -

d bu 'l l ) . kk k" • Ticarf senetler ············-····- ···· 19709.79451 203!7.544.SI a , , ar • er müre ep e ının ·--" ...... --....-....;..;... 

D8vlz Mevduatı : 
Vtdesfa ···················-- ı 
\'ıdeh ·-················- -

it 3f5.561.91 
.106.011.91 11.ı111.11&• 

analiziyle izah edilnriı demektir. Eaham ve Tahvilat CUzdanı: 
lluhtellt ............ ·--·-· ...... ·-·· ... ··············-··- ·-

68371 °''·" ( 1) Oğ: Günet yerine ıeçmiı 
olan esu süjeyi gösterir köktür. 

OLAR A. tiyenin karplığı esham •e 34 615 667.56 
{ 

Deruhte edilen evrakı nak-

Not: 4. - Sözü "olar,, teklinde tah•iltı !itibari kıymetle l 
(2) On: Bu ek yalnız (onlar) 

teklinde göze çarpıyor. Bilindiii 
ıibi (n) konsonu mefhumun ya
lcınında, bititiiinde bulunan obje 
•eya ıüjeyi ve bunun esu aüje ve
Ya obje ile alakasını gösterir. Bu 
halde, (ego) dan uzakta umumi
)'et, medeniyet, tümul ıöater~n 
"L,, mmtakasında bulunan pham 
lcendi yakınında ve ayni mmtaka
da bulunan batka tahıslarla birlik 
olduiunu bu ekle anlamak müm
kündür. 

aldıfımız zaman dofnıdan dof .. B ) Srıbest Esham v .. Tahviltt •. 4.428.100.15 39043.767.71 • 
ruya "or' mefhumunun kendi fÜ- Altın ~e döTiı Uzerine av•ns 30.301 .03 
mul mıntakaıında teabit ve temer- f ıhvlltt Uzrrfne avans .. 4.6~9.304 19 

• 

küzü ifade edilmit olur. Hluedarlar···-··------·····--······· 
1. Necmi DiLMEN muhteClf 

468960522 

4500000 ·-
1391012505 
t17.6Sl.6~53 -(.-)-E_tlm_o_l_ojt,-m-orf-llo_j_f _n_fonetlk Yekin 

baknnmdan Ttirk Dfll aullz yolları. 
•: uo. 

2 f'art t118 tarlhl•den itibaren. 
lakonto hacNI ıU•de 8 1•2 - Altan Uz•rl- ••na yllzd• 4 t• 

Jandarma genel komutanlığı 
satınalma komisyonundan: 

Nafıa · Vekiletinden 
Aydın Demir7olwma 81 •• 84 fiDcl KUometrelerindeld Asbll 

Bu bakımdan en son ve en mü- 1 - Ataiıda çqit ve miktarı yazılı iki çetit yiyecek eksiltmeye ye Tünellerinin Devlet tipi Gaha riaiae slre tenii ve Aaisiye ...... • 
tekimil tivede tesadüf edilen bu konulmuıtur. yonunun bu teniata , .. iallh ve iDfU1 "Ardın hattının Kar..-
(. + n) ekine çok ince manalı bir A- Bir kiloauna 110 kurut değer biçilen 10150 liralık sadr.- istasyonunun Egirdir Ciheti mab11 hafmcla klin MI 1atalı t6 ..... 
ldev verilmiı oluyor, demektir. yafının ilk teminatı 761 lira 25 ku ruttur. Şartnamesi parasız olup genifletilmeai ve Aydm Ltu,ona ada Demir,ol üwine yapıı.alı il 

(3) Ol: (. + 1); ektir. (Ego)- kapalı zarf eksiltmesi 3-1 -936 Cuma ıünü saat on bette. metre açddıtında bir betmarme klpri iDfUI qapclaki tartlara. 
dan çok uzak, ayrı, müphem, be- B - Bir kiloauna 22 kurut deier biçilen 6000 liralık pirinci-ti kapalı sarf uauli7le olwlltu1J• komdmuttm. 

)Jlsiz bir sahada bir süje veya ob- ilk tem.inatı 450 lirad r. rtn esiJ>arjlaI.Z olup ka a ı ~rLek-::::s2• -~~- tı.,..r-wıııı..-•• Jlle;d;en-·~4=1~,1 .~! 
fe"'Ytf~eder. · S- t - 938 "tama sflnO aaat on dL · 1 

t 

( 4) Ar: (. + r); ektir. Herhan- 2 - Eksiltme Ankara Jandarma Genel Komutanlığı kurafında 
ıi bir ıabada bir varlığın teıebbüt yapılacak, f&rln&meler buradan alı nacaktır. 
ve temerküz ve tekarrürünü anlat- 3 - Eksiltmeye girmek isti yenlerin teminat makbuzu veya 
nıaia yarar. banka mektuplarını eksiltme saatin den bir saat nveline kadar komis 

O. ONLAR yona vermit olmaları. (7959) 

Not: - Şimdiye kadar ge
çen tahıs anlatır sözlerin hiç bi
rinde izi görülmiyen bu ( r) eki
nin buradaki teıbit vazifesi, Türk 

Sinir ve akıl hastalıkları 
Mütehassısı Dr. Etem Vassal 

dilinin orijinaliteıini gösterir en Cafaloğla Hillliahmer eddeai Ke~llrea apartlmanı kat No. (1) Tel: 2203.'J 
İnce nütelerden birini ortaya koy- Ev: Kadıköy Bahariu• Ueri ıokak numara 3. 'l'•ldon: 60791 
maktadır: 

Yalmzca (O) dediğimiz zaman ı ••tan bul Belediyesi ilan tarı 
hunda hakikaten hiçbir bellilik .__. ----------------------
•• belirlilik yoktur. Sözü söyliyen Dütkünler evi için 31 Mayıs 936 gününe kadar günde 50 der. 
Ye onun karııaında bulunan şahıs- 120 litreye kadar tahminen 18000 litre süt açık eksiltmeye konul 
lar hariç olmak prtiyle yeryü • muttur. 
alinde ne kadar tahıı varıa hepsi- Sütün litresine 12 kurut bedel tahmin edilmittir. Şartnamesi Le . 

3 - Eksiltme 23 - 12 - 935 tarilaincle Puarteei ıünü 1&at Oll 
bqde Bakanlık binumda Demi• Jollar iDtUt daireainde 0..byele 
lar intaat artbrma, ebiltme ft ib ale Komiqonuacla yapıla.ııtır. f 

4 - Bu ebiltlDef• ~ olanlar 2490 -•" arttırma -" • 
siltme" ihale kaamaa Tnfllran hamrla,.c•W.n teklif •1' o •' 
lanm ft eksiltme prtnameainde JUIL olan dla- nrak ft w•11dd 
eksiltme 1aatlnden hir saat enetf ne bclar numaralı maklaaa _ _. 
bilinde ma)dbo. daireJe •ermlt o:...ıımrlar. 

5 - Ba ite airmek iateJenler, milnakaıa aGnilnden • u Wr --··" 
ta enel istida ile Vekilete mürtcaat ed..a alamklan f..ml tMt • 
yet vesikasını teklif mektup!an11 a ko,...Jan lbmadır. ı 

8 - lateklll•, bu itler içba lwarlanan eksiltme ~ ..... 
kavele projes~, Nafıa itleri Umumi prtnameti, Fenni prtname, nllla 
di kiJUI fıat cetTeli, Profil ft tip retimlerinden mlinkbp ltir ..... 
evrakı 23,98 lira makabilinde Dtımiqollata fntaat ~ tit 
darik edebilirler. ( .. ) (.,..)' 

ltanbul iskan direktörlüğünden: 
ne (0) diyebiliriz. vazım müdiirlüjünde ıörülür. Eksiltmeye girmek isti yenler 2490 

Fakat (onlar) dediğimiz za- No.lı arttırma, eksiltme kanunuııda yazılı vesika ile 162 liralık mu- Trakya ıiiçmen eYleri için Te ldrtlaiıa .. t•lla tudJle pe il 
illan bu umumilik ve müphemlik vakkat teminat makbuz veya mek tubiyle beraber 3 - 1 - 936 Cuma lıkla abn alınacak ataiıda JUSlı pencere ft lcapı ............,.. .. ,~ 
azalır. (Onlar) dediiimiz ıabıa- günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (7955) kapnı ldlideri bialarmcla yazıla fiatlerle talibi ahcl ..... e Wm• 
lar (0) ile ifade edilen nihayetsiz ğundan llanlann tamamını •eJ• bir lmnunı daha atalı flatle ~~-
lcitiler içinden "muayyen,, bir Senelik muhammen kirası 60 lira olan Osküdarda imrahor ma mek iıtiyenlerin 23 - 12 - 935 Pazartesi pnii 1Ut • cllnle ·-··-
aümredir. lıte. (r) ekinin ıöster- hallesi ve sokaimda 103 yeni No lı Çakalzade Rüstempqa mektebi dar latanbal .uAJeti ltlrln Mlcllt IQüntle atm alma 
dili "teluıTrür ve taayyün,, mana. 936 ıenesi Mayısı sonuna kadar ki raya verilmek üzere pazarlığa ko· ıelmeleri illa olunur. (7111) 
aı dilimizin bu inceliğine iıaret nulmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa 2400 adet 2.3/ 4 pencere me.\ tefeli 24 adedin ftatl • ....... 
etmektedir. girmek istiyenler 450 kuruşluk mu vakkat teminat makbuz veya mek 27000 adet 2.1 /2 pencere mu teteli 24 adedin flali 30 Kt. 

"LAR • LER,, tubiyle beraber 20 - 12 - 935 Cuma günü saat 15 de Daimi En- 4800 adet 8 S/M. pomel kapım.-..-124 aMclia flatl il Jte. 
Not: - Görülüyor ki, eldek; cümende bulunmalıdır. (1.) (7697) 3800 adet 9,5 M. Pomel kapı meıdefelİ 24 adedin flati tc• 

aramerlerde Türkçenin cemii eki 5000 adet nümuneai yeçbile o ela bpı kilidi. Beheri 40 JCi. 
di~~~uilen '~-k~ ~z~ Sen~k m~ammn kiran l~lino~nB~~~a~Al~M· --------------------------~~ 
zannedildiği gibi basit ve tek ma· du caddeainde 389 metre murabba, ana 936 senesi Mayısı sonuna ka
nalı bir ek değildir. Bunda asıl d~r kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuttur. Şartnamesi 
wmamiyet, tümul, vüs'at manala- Levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek istiyenler 9 lira 
riyle cemiğ anlatan ( . + l) eki- lık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 3 - 1 - 936 

clir. Bunun yanma gelen (. + r) Cuma günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

zıh vesika ve buna benzer it yapb ima dair Nafia ... MllW• 
tasdik ettirilmit .ıw,- ....... •• 41 liralık _........ 
makllm ..,. mektaw,le heraw 7 - 1 - tal Salı ..... ,.. 11 
Daimi Encümende bulunmalıdır. (l) (7111) 

eki iıe, mefhumun o umumiyet, (B.) (7952) ~ 100 tane ,Us a•hua hebsi 3S braf. 
tibnul ve vüı'at ıabuında tekar- . . • ... 70 tane yin fanill hehm IOO ._.... 
rür ve temerküzü ifade eder. Bir Yapı~akta o~n ·kanaHhzasyonl~hmeElıyfatı dHolal ısıly]e Akkskalray· Cerrahpqa hastahanesi için lbma .. ,..brda JUlh ••• 

fb . b" . l I da Ahmedıye caddeaıne ınen acı Sa ı . ve a ıcı ar so a arı · ;k•ı türlu" _..•~ık -•--·ıltme•e konutm- iL-•- a..A-ünde ..:-~-~t. ille umun ıenıt ır 9ümu ama- . 5 'h· d · ·b k • -sı--r -=-- ' -st..... ..... •··- • 
ar, onun bütün fertlerini topla- nm bütün nak~l ~-:_aıtalarına 19 - 12 B ~3 tarı ın en ;1~;,;)en &· madıtmdan eksiltme 23 - 12 - 935 tarihine uad1lmıp. Ş~ 
llaakla; o tümulde tekarrürü de, pah bulunacagı ılan olunur. ( · 7 mesi Le'ftZllD müdürlüiünde 16rü lür. Eksiltmeye airmek latİJ'eQI• 
ha toplulutun değitmez tekilde Ketif bedeli 589 lira 83 kurut olan Pendik 1 inci mektebin bah· 2490 No.lr arttırma ve eksiltme ka namda ,...ı. •..ika ft ll llıa1ifl 
ifadeaiy)e mümkün olur. işte bun- çesine yaptırılacak keimürlük ve c dunluk pazarlığa konulmuttur. Ke· muvakkat temi.nal makbua Y.,a m ~ l.eraher 23 - ti -
dan dolayıdır ki, bu anlam1arı1 tif evrakı ye f&rln&mesi Levazım Müdürlüğünd~ görülür. Pazarhğ., Pawteai ıünii ... t 11 de Daimi Eac•-de ...,_._. ....... 
içiade toplıyan, (ol + ar), girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma ve eksıltme kanununda ya- (8.) (7111) 



ABONE ŞARTLAR/: 
!ıllık il &ylılr ı aylık A.)'lık 

Memte!tetlmlzdı 700 '20 236 110 
Yabancı yerlere l.MO 723 '°° ~ 

Posta birliğine J 
gtrmlyen yerlere 1800 9~0 ®O UI() 

l'llrklyenlo ber po3ta merkezlnde llUIU™• aboııı yazılır 

YAZ/ VE YONETlM YERi: 

latanbu.1. Ankaia caddeal. (VAIUT yarda] 

l Id&re: SIBTO 
reı.ıon {Yazı fflerl: 21418 

• Telgraf &druf: KURUN ı.tmabaJ 

Poata ır:utuau No. '8 
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,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

En güze! Bayra:n ve Yılbaşı hediyesi 

bir R E U E saatidir. 
ao senelik bir tecrübe mahsulüdür. 

A•aiıdalıl natclle"'9 aatılır ı 

lleyoilu'ncfa ı MISIRLI. fatıklAI caddHI 399 

Galata' da ı SAATCI MEYER, TUnel caddeal 21i1 

1 

Bunlar söz değil •••• 
Faikiyetinin delilleridir. 

~-·~- · ... 
~ t ı A. KE$1$YAN, Sultan Hamam, Yeni Cami 

caddeal 4 
latanbul'daı VAKSEVANOPULO BiRADERLER, Bah

çekapu, Arpacılar aokak 48 ve S irkeci, 
Hamldlye sokak 55-59 

ı 1 

L. DIARYAN, Sirkeci , HamldlY• sok. 20 

Ankara' cfa ı RIZA TEVFiK. Bankalar caddesi 8 

ve muhtelif Anadolu Villretlerlnde 

Umumt Oepoau : fstanbul. Bahçe Kapı, Taş Han 19 Tel&fon : 21354 

~D~P~~~~I 

TORl<•TiCAA&T ·BANKASI 
KUPONLU •VADELi ·MEVDUAT 

1 

1 

'1 

1. 

1 

ıı 
-----------lı 

Emniyet işleri genel 
direktörlüğünden: 

1 - Zabıta memurlarının 935 senesine ait fotinleri 20 gün müd 
'detle ve kapalı zarf usuliyle eksilt meye konulmu§tur. Bir çiftine bi · 
çilen eder (500) kuruı olup miktarı 3639 ila \4000) dir. 

2 - Şartnamesini almak ve örneğini görmek istiyenler her gün 
Umum müdürlükteki müte§ekkil komisyona gelebilirler. 

3 - Eksiltmeye girecekler (1500) liralık ilk teminat parası 

'1!ektup veya makbuzlariyle kanunun ikinci ve üçüncü maddelerin 
'deki belgelerle birlikte teklif mel: tuplarınm ihale günü olan 10 -
l - 936 Salı günü tam saat on beş ten bir saat evvel komisyona ver · 
meleri. (3678) (7927) 

ZAYl 

240 maaş ~10 esas numaralı cüz -
danla Beyoğlu malmüdürlüğünden al. 
makt.ı. olduğum dul maaşıma ait tat
bik mührümü zayi ettim. Yenisini a -
lacağımö..-ın eskisinin hükmü yoktur. 

(V. No. 12013) 

Kaymakam lbrahim Etem kamı 
Ayşe Tcı·lıide 

Sahibi: ASIM Us - Vakıt Matbaası 
Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevcngil 

1 

1 

• 

'·· .... . . ...... .... 
....... . ..... .,,. ....... .. 
...._ . ...._ ...... "'"..._. 
-... ........ ___ :· ..... ··--
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1936 model 16 - 2000 metre 
mahsus Radyoya birkaç ve takdirname: • • 

sıparış 

~1arkoni'ri kalabalık önünde tecrübe ettik. ~evyoıku Mo ·kom l kadar iyi aldık. Herkes hayreltt-. 
Siparişimizin iki mislini göndermenizi rica ederiz. C ..... Samsun 

Müşteriler l\farkoni ı~t bu derece iyi dinlediklel'ine hayret tdip bu hikmetin nerede bulunduğunu 
soruyorlar. Gönderdiğini:t. bütiin maki neleri sattık. Telgrafla nrdiğ!miz siparişin gönderilmiş 
olduğunu ümit ediyoruz. A.I' .... .Adana 

Uç seneden beri he!" türlii makineleri tecrübe ettim. Fakat ancak l\farkoni'nizi dinledikten sonra 
bil' radyo almağa karar , ·erdim. Mühendis A.1'' •.• .lstanbul 

Çok radyo dinledim fakat hiç birin de Markoni'nizin musiki hususiyetini görmedim. Rndyonuz 
hakikaten bir harikadır. · Dr. M .... İstanbul 
l\Iarkonilerin gelecek se,·kiyatından henim için 20 makine ayırınız. Müşteriler hayran oluyorlar. 
Gönderdiğinizde telgrafla bildiriniz N ..... Ankara 

Ankara, Nurettin ve Şki. 
İzmir, A. Vetter, 

Zonguldak, M. Mahir 
İstanbul, SAHİBİNİN 

Akhisar Urbaylığından: 

V. S. V. S. Y. S. 

Veresiye satıf yerleri: 

Samsun, C. Celal ve S. Kemal 
E~ki§ehir, Hasan Alanya 
Bursa, İzak Şoef 
SESi, Beyoğlu· Galatasaray 

Sivas, Ali Riza 
Antalya: Hacı Veli B. ler 

merkezi kartısında 

DAVAS URAYIND·AN: 
Urayımı'l: için fenni ehliyeti Ba -

yındırhk bakanlığınca ~:ı~dikli mü -

hendis veya fen memuru ile hesap Ye 

makinn. işlerinden anlar elektrik şe -
fiııe ihtiyacımız \'ardır. İsteklilerin 

1 - 300 metre hortum alınmak üzere açık eksiltmeye çıkarıJ.. 
mı§tır. Hortumlar bir buçuk ince kutrunda ve iyi ketenden namul !8 
telli İngiliz malı o1acaktır. Ve Dl vasa teslimdir. 

2 - Hortumların muhammen bedeli 300 liradır. 
3 - Eksiltme 30 - 12 - 935 Pazartesi ·günü saat 16 da UrŞf 

lira 50 kurut muvakkat temi-t 

istiyenlerin · dairemize müracaat· 
(7944), . 

hal tercümeleriJe urbaylığa yazı ile dairesinde yapılacaktır. 
başvurmaları ilan 4 - Eksiltmeye girecekler 22 

Akhisar u1'bayı: Niizlıct Işık /akçesi verilecektir. 
5 - Diğer §eraitini anlamak 

ları. 


