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Ati.na, 17 (KURUN) - Meclis 
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Mısırda yeni parla
mento intihabı 

~ahire, 17 (A.A.) - Bugün çı
kan bir emirnamede, yeni parla. 
mento intihabatı, 5 mayısta yapı-
lacaktır. · -

lngiliz pliJnı işi hallediyor! 
ngiltere de Almanyanın arzusunda: Lokarno meselesi ile 
beraber Aman teklif erinin de müzake esini ileri sürüyor 
lngilterenin bu 
fikri kabul edildi 

Sulh için Atmanya ile 
Fransanın neler 
yupması ıô.zım? 

Londra., 17 (A.A.) - Lokarno dev
letlerinin bu sabahki toplantısı saat 
12,30 da bitmiştir. 

Toplantıdan sonra, Fransız delege
lerinden biri şu sözleri söylemiştir: 

"Toplantıda pek çok vesaik teati 
edilmiş, ve I..okarno devletleri, saat 
15,30 da1d konsey celsesinden sonra 
tekrar toplanmağa karar vermişler -
dir ... 

ALMANYA !LE Mİ. ALMANYASIZ 
MI? 

Londra, 17 (A.A.) - Lokarno dev
letleri delegeleri, Lokarno muahedesi 
Yerine, A lTUpa emniyetini sağhyacak 
Yeni bir sistem ikame etmek çirelerini 
nıUmkere maksadile, saat 11 de Dış 
bakanlığında toplanacaklardır. Son gelen haberlere göre, Fransa Şark hududuna ihtiyat aakerlerlnl gönderTIU'ktedir. Buradaki resimler son sevkiyatı gösteriyor. Yulı.·arıda 

(Sonu: Sa. 7 Sü. 1) solda: Bir mitralyoz alayı, aşağıda: Bir topçu alayı kamyonla gidiyor. Aıağıda, solda: Orduda çalışan polisköpekleri., aağda: Avcı kıtası. 

lnqiliz gemilerine 
düşman 
gaklaşamıyacak! 

Londra, 17 (A.A.) - Avam kama
rasında bahriye bütçesinin müzakere. 
Sı~ ... ~ ında muhafazakfu saylav De
şer demiştır ld: 

- Büyük Britanya deniz altı ge. 
inilerine karşı reflektör şu~LııT siste
ltıine istinat eden gayet müessir bir 
silaha maliktir. Eğer bir deni1 altı 
gemisi, diğer bir gemiye torpilini at
lnak içip icabeden mesafe dahiline 
girerse, derhal bu şualar altında im
ha tehlikesine maruz kalır. Diğer ta. 
raftan amirallık, ha,·a taarruzları
na karşı limanları çok müessir bir 
tarzda müdafaa için yeni tipte gemi. 
ler hazırlamıştır. 

Bir vergi • • 
lŞl ......................................... 

Uçan 
benzinler 
7 icaret Odası 
bugün mühim bir 
mesele konuşacak 

(Yazısı 7 İnci sayıfada) 

a 
Mükafat 

1 avla müsabakamız 
başlamak üzere 

(Tafsilftt 6 mcı sa.yfn'luzda ı 

Türk - Sovyet dostluğu 
bardımaa uçakları Sulh ve 

daima 
iş birliği yolunda 
inkişaf edecektir ltalyanların en çok ehemmiyet 

verdikleri silahlardan biri, belki de 
birincisi tayyaredir. ltalya hükôme. 
ti, tayyare faikiyetinden c;ok büyük 
istifadeler umuyor ve ona göre tay. 
yarelerini ioğaltmağa çalışıyor. Çr .. 
kardıkları en son bombardıman tay. 
yarelerinin saatte vasati süratleri 
270 kilometredir. Havada 3060 kilo. 
metrelik bir müddet kalabilirler. Ras 
Kassa ile Ral'I Mulogettanrn kuV\'etle .. 
rinc karşı bu tayyareler gönderil .. 
miş, Amha Alaci gibi mühim mev
kiler hu tayyareler tarafından bom .. 
bardıman edilmiştir. 

11ıı tayyareler, hüyük bombalar
dan başka iki muhrip te taşı}·or ve 
bunlarla düşmana bir hayh zarar 
vermeğe imkf\n hasıl oluyor. 

Resimde hu tayyarelerin ta~ıdık. 
]arı bu torpilleri görüyorsunuz. Bu 

Bir Habeş 
değil ltalyan! 

Yukarrda gördüğünüz lefoğraf, 

ltalyan - Habeş Jıarbinin yapıldığı 

IJerlerde alınmıştır. Fakat gölde elini 
yüziinü yıkadığını gördüğünüz adam 

• bir Habeı değil, bir ltalyan zabitidir. 

Dost memleket gazeteleri a.ndlaşmanın 
gıldönümünü sevinçle kutlulıgorlar 

Moskova, 17 (A.A.) - Za lndustri
alizasiyu gazetesi ''Türk - Sovyet 
.dostluğunun 15 inci yı1 dönümü., baş
lıklı bir yazısında diyor ki 

"Türk - Sovyet dostluğunun bu
gün kutlanan 15 inci ~ıl dönümü, sıkı 
bağlarla Türk ekonomisine bağlı bu. 
lunan Sorıyet endüstrisi ı·e Sovyet 
tekniği için de büyük bir elıemmiycti 
haiz bulunmaktadır. Ancak iki mem
leket arasında mevcut tam samimi11et 

bil olan bu iş birligı ıstikbalde de 
iki memlekete büyük faydalar ın11in 

edecektir. Türkiye ile yaptığı i\' flir
liği, Sovyet endüstrisi için aynı za. 
manda kıymetli bir imtihan ra;ifrsi 
de görmektedir. Çünkü Türk piyasa
ıunda yabancı firmaların ve mütelıas
sısların kuvı•etli rekabeti karşrsrnda 

Soryet makinelerinin kalitesi ,.,, mü
lıendislerinin kabiliyeti tebarüz eyle. 
mektedir. 

tayyareler ayın zamanda ortalığı du- ı·e karşılıklı anlaşma esasları ile ka. (Sonıı Sa. 7 Sil. f ) 

mana~~~amurafhl ~d~hrı---------------------------~ 
gibi, icabında gök yüzünde güzel şe. 
killer de ~izmektedirler. 

Vealzelos 
ölüm döşeğinde 

Atina, · ı 7 (Kurun) - Paristen ge • 
len haberler orada bulunan Bay Veni 
zelos'un zatürrieden hasta olduğu ve 
son dakikalarda hastalığının çok vahim 

ltalganlar ilerle11J.ekte 
devam ediqorlar 

Habeşler ltalyanların 
gidemi yeceklerini 

daha ileri 
ıımuyorlar 

bir hat .~1d.ığı bi~dir~lme.k~c~ir. Haya - Habeşlerin 
tından umıt kesılmış gıbıdır. bütün kuvv~lleri ne kadar? 

Bu haber burada halkı çok fazla mü -
teessir etmiş, bir çok kiliselerde Veni• 
ı:elos'un iyileşmesi için dualar edilmiş -
tir. 

VENIZELOS'UN EN SON MEKTUBU 

Bay Venizelos'un birkaç gün evvel 
Atinadaki bir dostuna gönderdiği mek 
tup bugün neşredilmiştir. Bu mektupta 
şu cümleler bulunmaktadrr: 

"Yaşasın kral! Son askeri mesele
leri hal hususunda çok büyük bir ma • 
baret göstermiş ve çok iyi bir hattı ha· 
reket takip etmiştir.,, 

.... ~ ~ ................... -----·-·-
Şarkı Afrikada bir ka~ aylık bulunuı 
kendisini böyle karartnuıtır. 

General Grazlanı si11.ah. 0,iJnıleklUeri teftiş edl.yor. 
(Yazısı 2 ııci sayfamızda.) 
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SO:N ., HABERLER 
... ..ıı. .. .-.- - - - . . 

Vaziyet mühim surette iyileşti 
lngiltere Almanyaya yeni bir teklif • • 

ıçın fırsat veriyor 

Almanya Londraya Von Ribbentropu gönderiyor, yarın 
Lokarno devletlerile müzakerelere girişecek 

Londra, 17 (A.A.) - Röyter bildi · ı 
riyor: 

Milletler cemiyeti konseyinin gizli • 
toplantısında münakaşa gayet hararet
li olmuı ve İtalyan delegesi Bay Gran
di harfç, koftseyin bUtiln azası bu mü
nakapya lftirak etmiıtir. 

Konıeyde ilk ıöz alan hatip, Tür -
kiye delegesi olmuıtur. Delege, konse
yin tetkik etmekte olduğu mesele hak • 
kında bir tavassut olacaksa, konseyin 
tavanut etmesini tercih edeceğini bil -
aimllttir. 

Tilrk delegesinin millihazatı, kendi
ıinin daha geniı bir münakapya mu • 
halif bulunduğunu göstermekte idi. 

B. Tltülcaco uzun bir beyanatta bu -
lunınuı, meseleyi uzun boylu izah et -
miı ve bu meselenin, doğrudan doğru • 
ya alikadar memleketlerden daha ge -
niı bir eahaya tesiri olan prensipleri or
taya koyduğunu kaydeylemiştir. B. Ti· 
tülesko demiıtir ki: 

"Ortada, Milletler Cemiyetini ken -
dileri için en esaslı destek olarak gö -
ren bUtUn kliçUk devletlerin emniyeti 
ve refahı, mevzuu bahsolmaktadır. Kon 
ıey, tecavilze mukavemet etmelidir.,, 

Meseleyi hukuki bakımdan tetkik c
'den İspanyol delegesi, Milletler cemi -
yeti konseyi tarafından takip edilmesi 

lazım gelen yolun sarih ve basit oldu -
ğunu ve konseyin ancak muahedenin ih• 
lali meselesi fü:erinde bir karar verme
si lazım geldiğini bildirmiştir. 

Yalnız Danimarka Clış işleri bakanı 

Munech, konsey müzakerelerinin, mu . ANLAŞMA iÇiN BULUNACAK ÇARE 
ahedenin ihlali meselesinden daha ge - LER NEDiR? 
niş bir sahada inkişafı ihtimalini nazarı Londra, 17 (A.A.) - Alman haber 
dikkate almıştır. Bay Munech, umumt alına bürosu bildiriyor: tngilterenin bu
bir hal suretine açık kapı bırakılması- gün diğer Lokarno devletlerine verdiği 
nı ve münakaıanın umumi bir mahiyet muhtıra hakkında sükQt muhafaza e -
almasını ar.zu eylemektedir. dilmekte ise de umumiyet itibarile iyi 

Bay Eden, Hitler tekliflerinin mü - malQmat alan bır İngiliz kaynağından 
nakaıası hakkındaki ikinci Alman ih • ıu malOmat alınmııtır: 
tiraz kaydı üzerinde konseyin aa11hi - İngiltere, Almanya yeni bir teklifde 
yettar olmadığına karar verilmesini bulununcaya kadar Lokarnonun süel 
t eklif eylemittir. hlikUmlerini muallik tutmak istiyor. 

Bay Flandin ise demiıtir ki: Bu teklif vaki olmazsa, Almanyayı da 
''Fransa, bir tecavilze maruz kalmıt- ihtiva eden yeni bir anlatma aktedilin

tır. Muahede, Fransaya, kuvvete kuv • ceye kadar muteber olmak üzere, Fran 
vetle mukabele hakkını vermekte idi. saya 11Uel teminat vermek ve erkanı har 
Fakat Fransa, meseleyi Milletler Cemi- bfyelerin teşriki mesaisini temin etmekı 
yetine havaleye karar vermi§ ve vazi • mutasavverdir. 
yet ile ahenktar ve haklı bir hal sureti LONDRA YA FON RtBBENTROP 
talep eylemekte bulunmuıtur.,,, GiDiYOR 

Lokarno devletlerinin müzakereleri Berlin, 17 (A.A.) - Alman dı§ ba -
gece yarısmclan sonra devam edecek • kanı bugün Londrada Milletler Ceml-
tir. yeti genel sekreterine aşağıdaki telgrafı 

VAZIYET MOHIM SURETTE çekmittir: 
tYILEŞTI 16 mart tarihli telgrafınızı aldım. 

Londra, 17 (A.A.) - Reuter'in bil • 
dirdiğinc göre, diplomatik mahafilin 
dUn geç vakitki fikri, sabahleyin gayet 
vahim tel!kki olunan vaziyetin akpma 
doğru iyile§miı olduğu merkezinde i -
dir. Hatti bazıları, vaziyet mtihim su• 
rette iyileşmiştir, demekte idiler. 

Salalıiyettar Franarz maha!ilinin fik
ri dilnkU mUnakagalar sonunda tngili.z 
ve Fransız noktai nazarlarının pek zi -
yade yakla mı olduğu merkezindedir. 

Fransa ve Belçika hUkCimetleri tarafın
dan meclise verilen meselenin müzake • 
resi sırasında Almanyayı büyük elçi 
Fon Ribbentrop'un temsil edeceğini bil
dirmekle bahtiyarım. Kendisi perşem -
be sabahından itibaren Londrada milza
keratn ittirake amade bulunacaktır. 

KRAL DA KONUŞUYOR 
Londra, 17 (A.A.) - Kral, buglln , 

öğleden sonra, Buckingham sarayında, 

Bay Flandin'i, Bay Beck'i ve Bay Van 
Zeeland'ı kabul edecektir, 

Japonya Rusyaya 
bir anlaşma teklif etti 

13 ler 
Bugün toplanıyor 

Londra, 17 (A.A.) -13 ler komi -

Italganlar ilerlemekte 
devam edil}orlar 

Habeşler ltalyanların 
gidemi yeceklerini 

daha ileri 
umuyorlar 

' 

Habeşlerin bütün kuv~~lleri ne kadar? 

Londra, 17 (A.A.) - Röyter ajant.. 
bildiriyor: 

Şimaldeki İtalyan sağ ccnaliının 
Guram istikametinde giriştiği taar • 
rUz deva etmektedir. 

Adisababadan Şimal ve Cenup cep
heleri hakkında çok az havadis gel -
mektedir. Bazı mahafilde sanıldığın~ 
göre, bazı Habeş vilayetlerinde karı 
aıklıklar baş göstermiştir. Diğer ta 
raftan imparatorun ve Ras Nasibu' . 
nun ordulannı takviye etmek için ye· 
niden asker toplanmaktadır. İtalyan 
lar tarafından mağlfip edilen ordulara 
mensup bazı Habeş muhariplcrinin 
evlerine döndükleri haber verilmekte 
dir. 

Habeş payitahtında teyit edildiğinL 
göre, imparator Dessle yolunu İtalyan 
!ara kapatmak niyetindedir. Habeş 

hükihncti, Antolo ve Selikop şimalin
deki İtalyan ordularının çetin çarpış • 
malardan sonra, milşkW bir mevkide 
bulunduklarını ve bu çarpışmalarda 
Neogallalı muhariplerin İtalyan dağ 
kuvvetler.ine mühim zayiat verdirdik
lerini haber vermektedir. Habe§ zayi
atının da mlihim olduğu söylenmek -
tedir. 

Habeş hükumetinin ehemmiyetle 
hatırlattığına göre, İtalyanlar, 1896 
senesinde Ambaalagiye yaklagmıglar
dır. Fakat bu yaklaşmıya rağmen Ha
beşler onları püskU.rtmUş ve harbi ka
zruıınıglardır. 

HABEŞ KUVVETLER! NE KADAR?' 
Asmara, 17 (A.A.) - Yeni fetho -

lunan mevzilerin tanzimi hemen he -
men bitmiştir. Tatbik edilen plan baş-

lıca iki aye özetmektedir: Habeş -
Icrlc temas temin etmek ve ayni za. -
manda hem süel hareketlere hem de 
siyasal ve ekonomik maksatlara ha ~ 
dim olacak arazi ve mevzileri kazan
maktan ibarettir. Habeş kuvvetleri 
§öyle tahmin edilebilir: 

;.ımali Amharada, Deca7 AuJub • 
urru'nun kumandasında 35.000 ,·e 
Dessie umumi karargahmda jf),()00 

asker tah§it edilmiştir. 

Bundan başka ayrıca Ras Müluge
tn, Scyyum ve Inıru orduııırının d:J 
döküntüleri vardır. 

Cenupta, Ras Nasibunun kuman • 
dasında 35.000 ve Decaz Amihapte 
Selasiyenin kumandasında, HarratJll 
cenubunda 15.000 kişi mevcuttur. 

Balede ise Decaz Bayene Mercd'iıt 
20.000, Ras Kassanın 10.000 kişilik bi• 
rcr kuvveti bulunmaktadır. 

Bu muntazam kuvvetlere, çeteleri 
de ilave etmek icap eder. 

HABEŞtN SULH TEKL!Fl YA~' 
MIŞ! 

Adisababa, 17 (A.A.) - İki cep· 
hede müsademeler olmuştur. 

Habeş hükfimeti, İtalya ile miiza • 
kereye girişmek niyetinde olduğu ba1'· 
kında yabancı memleketlerde çıkaD 
haberleri yalanlamaktadır. 

ITALYANLAR HABEŞLERi 
YENiDEN PROTESTO 

ETTiLER 
Roma, 17 (A.A.) - İtalya hUkft• 

meti, 9 martta millt!tler cemiyetine 
verdiği bir notada 13 şubatta şi111•1 

cephesinde Habeşlerin yol inşaatınd• 
bulunan İtalyan amelesine karşı ysP• 
tıkları mezalimi protesto etmi§tir. 

l\f~zkur notada, bir askeri hare• 
ketin mevzuu bahs olmadığını ve hatl' 
etmiyen ameleye karşı büyük bir hırS• 
la taarruz edildiğini ve çoklarırıııt 
dum dum kurşunile yaralandrf'\nt ~ 
yaralı nr rttr parçalınrt!ı~ 
chemmlvetle kaydetmektediİ-. • · • · • de 

Bu taarruz, son kırk sene i~lrı 
Jlabeşistana mücavir müstemlekelere 
kar ı yapılan taarruzlann bir tipidif• 

Notnya bir çok fotofrafJar ıerre
dilmi~tir. 

Mmova, 17 (A.A.) - Japon el-J 
~c:ıi Ohta, dlin dı komiser muavini 
Stomoniakof'u ziyaret ederek hüku
meti namına aşağıdaki tekliflerde bu. 
Junmuştur: 

üzere derhal tini mi bir muhtelit sınır 
komisyonu teşkiline amadedir. 

Sovyet komiser muavini, bu tek. 
~.~~~~~~--~~----------------------~~c cafl topıantıda, umumiyet itibnrlyıe o A n k ara H a be r 1 eri a 
Milletler cemiyeti çerçevesi içinde bir __ 

1 - Sovyet - l\lançuko sınırını 
l\anka götü ile Tümen nehri arasında 
yeniden tahdid için muhtelit bir 
Jtus - Mançuko komisyonu teşkili. 

JiClerin Sovyetlerin arzusuna tama. 
mile tevafuk ettiğini, ancak Japon -
yanın mümasil tedbirlere Mogolis. 
listan - Mançuko sınırı üzerinde de 
tevessül etmeğe muvafakat edip et'
mediğinin bilinmesi zaruri olduğunu, 
çünkü Japon tekliflerinin ancak bu 
şartla Rusyaca müsait bir kabul gö. 
rcbileceğini söylemiştir. 

hal sureti bulmağa davet olunan İtal-

yan ve Habeş hUk<lmetlerinin cevap- Vekı·ııer Heyetı• harı·c"ı 
tarı ile me3gul olacaktır. 
- 13 ler komitesi, petrol ambargosu 

2 - Sovyet hükumeti, böyle yeni 
bir ınır tahdidine muvafakat ettiği 
taktirde Japon hükumeti bu mınta -
kada smrr hadiselerini tetkik etmek 

meselesini görilşmlyecektir. Zira bu vazı•yetı• go•• ru•• ştu•• 
meselede salfıhlyettar tc§Ckkfil, 18 Ier 
komitesidir. 

Deniz 
konferansında 

Bir anlaşma 
. . 

proıesı 

Şehinşahın 
yıldönümü 

Bütün Iranda kutlulandı 

Mısır tahvillerin
den kazananlar 
Kahire, 17 (A.A.) - Yüzde üç fa -

izli ve ikramiyeli Mısır kredi f onsiye 
tahvillerinin dUnkU çeklli6inde: 

1886 senesi tahvillerinden 371.269 
numaralı tahvil 50.000, 1903 senesi 

Londra ı 7 OLA.) _ Deniz konfe • Tahran, 17 (A.A.) - Şehinşahın tahvillerinden 446.200 numaralı tah -
- ' • doğul!\unun yıl dönümünü bütün mem. vil 50.000, 1911 senesi tahvillerinden 

ransının alikadar komıtesi, bir muahe- lekette halk tezahUrler1e tesid etmiş 68.780 numaralı tahvil 50.000 frank 
de projesi hazırlamıştır. Bu proje ter- k • d ve büyü şehırler onatılmıştır. ikramiye kazanmışlardır. 
elime edilecek ve bugün bir daha tet - -

Gazeteler, şank şefin idaresi al-

tında memleketin son terakkilere ve Harici Kısa Haberier kik olunacaktır. Bu muahedenin gelecek ( ) 

hafta bidayetinde imzalanacağı ümit c- tahakkuk ettirdiği eserlere sütunlar 
dilmektedir. tahsi eylemektedir. 

Türle - Yugoslav ticaret 
a-nlaşması 

Ankara, 17 (Telefonla) - Akitler -
den biri taraEından fesh arzusu göste -
rilmediği için 20 temuza kadar kendi -

liğinden altı ay uzayan Yugoslavya ile 
aramızdaki ticaret anlagmasına bağlı A 

ve B listeleri yerine geçmek Uzere ha• 
zırlanan yeni listelerle Klering anla§ -
masının da ayni müddette uzatılması 

vekillerce tensip edilmiştir. Yeni B lis
tesine g8re hiç bir tahdide tabi bulun -
madan ithal edilecek Yugoslavya men· 

etf manar arasında boya, terzi ve leke 
sabunlan, amele ve san'atkarlara mah -

sus alat, her nevi şişe, amonyak ve em
lalır gibi maddeler vardır. 

Aynı münasebetle Başbakan, Gü. 
Jistan sarayında elçilere büyük bir 
ziyafet vermiş ve elçilerin en kıdemli
si ile Başbakan arasında samimi nu. 
tuklar teati olunmuştur. 

Kazaya uğrayan bir 
tayyare kurtarıldı 

Viyana, 17 (A.A.) - Saualp tepesin· 
de mecburi bir inis yapan yolcu tayya-

resinin dUn sabah imdadına giden heyet 
tayyarenin mevkii hakkında Uk gelen 
malQmataın doğru olmaması yüzünden 
geri dönmU§ fakat ak amleyin 15 Alp 
kayakçısı ve sekiz rehberden mürekkep 
bir heyet tekrar yola çıkmıt ve 2000 
metre lrttraında ve müthi~ kar fırtınası· 1 

na rağmen tayyareyi bulmuştur. 

Yolcıılar kamilen sıhhattedir . 

~ 4 nisandan 9 nisana kadar, 
Pragda, Çekoslovak cümhur reisi B. 
Benesin yüksek himayesi altında arsı 
ulusal bir musiki terbiyesi kongresi 
toplanacaktır. 

,,. İspanyada cümhuriyet birliği 

lideri B. l\lartinez Jlarrio mecli~ re
Lc;;liğine ~eçilmiştir. 

~ ispanya bakanlar kurulu, bü

tün memlekette örfi idarenin deva
mına karar vermi;;tir. 

-'J: Sofyada eski drş bakanı Kollef 
\'C albay Kelenderof aleyhindeld dn
vaya ayın 2:1 ünde ba:.lanacaktır. ne,·. 
Jeti koruma kanunu mucibince "uçlu
ların idamı istenecektir. 

Jt. J,ondradn hlr fakım e."rarengiz 
hrr.srzlar, amiralhğı ~oymağa teşcb. 

blis etmişlerdir. Yalnız bir kaç fo
toğraf dosyası ~alınmıştır. 

:t- n. Hitlcr Bcrline dönmi.iştür. 

Ankara, 17 (Telefonla) - Vekiller 

heyeti bugün öğleden sonra toplandı 
ve geç vakte kadar görüıtü. Bu toplan

tıda harict vaziyetini görüıUldüği.i zan• 
nediliyor. 

Kamutayın yarınki ruznamesinde yal 
nız mecliı hesaplarının tetkikine dair 
encümen mazbatası vardır. 

Kaqseri bez fabrikasının 
ilk raporu 

Ankara, 17 (Telefonla) - Kayseri bez 
fabrikasının son üç aylık faaliyetini 

gösteren raporu Sümer Bank'a gelmlg -
tir. Bu rapora göre üç ayda 663000 kilo 
pamuk harcanarak bir buçuk milyon 

metre bc.z dokunmuş, günde 2820 ame
le çalııtırılmııtır. Fabrikada mevcut 
33000 iğden 32000 i faal haldedir. Gün
den gUne artan siparişleri karşılamak 

için ~eri kalan l 000 iğ de faaliyete ge • 

geçirilecek, amele sayısı da 3000 e çı

karılacaktır. 

Polunqa ile bir ticaret 
anlaşması yapılıyor 
Ankara ,17 (Telefonla) - Polonya 

ile ticaret anlaşması müzakereleri bit -
ml , anlaıma parafe edilmiıtir. Klering 
e.nla~ması müzakerelerinin intacı için 
Polonyadan bir murahhasın gelmesi 
bekleniyor. Ticaret ve Klering anlaş -
rnaları ayni zamanda tasdike sevkedi -
terek mer'iyete konulacaktır. 

"' Hazinenin Taranto veznesinden is • 
tihlfık vergisi olarak alacağı olan 93000 

Antalya hattı 

16 Martta c..pLıgor 
Ankara 17 (Telefonla) - Antı11' 

hattının Karakuyu ve isparta kısııntarı· 
nın 25 martta açılma merasimi yapıl&· 
caktır. 23 martta Ankaradan iki ıcat•: 
hareket edecek, 24 martta Afyona "' 

are 
racak olan heyet kurtuluş ve tay)' 
abidelerinin açılma merasiminde bıJll1 ~ 
nacak ve abideleri general ismet tnöt1 
açacaklardır. 

Antalya hattının açılacak 
seferlere hemen başlanacaktır. 

Yunanistana hayvan 
ihraç edeceğiz 

•• Jc "e 
Ankara, 17 (Telefonla) - Tur 1,. 

··teııeP Yunan hayvan tüccarlarından rnu ~ , 

kil bir zümre Türkiycden Yu~ani•~:r 
hayvan ihraç etmek üzere bir şır~et bi1' 
mak istediklerini tktısat Vekaletıne "1 , 
dirmişlerdir. Şirket yakında tenUP ,. 
1ayetlerin6en başhyarak raaUyett geÇ 
ccktir. 

~ 

1. . d • mOraf ••-' 
ıraya aıt avanm temyızce . dil , 
bitmiş, hüküm tefhimi için talık e 
miştir. ~ 

* Ankara beeldiyesi ekmek fi>" 0ıı 
bugUnden itibaren on bir buçuktat1 if • 
bir on paraya indirmeğe karar verdl 

tir. 



1 işaretler 
Fikirlerin vuzuhu 

Biz çocukken edebiyat hocala
rı hep ıunu ıöylerlerdi: 

"lbham Vuzuhtan, yarı karan
lık aydınlıktan, ıünbüli hava gü
rıqli gökten ııüzeldir.,, 

Edebiyatımız o zaman bu cüm
lenin perdeleri altında çarıallan
clı, gölgelendi. Edebiyat, eskiden 
ibhamı bir kıymet sayıyordu diye 
fİrnc/i onun tam :zıddı olan yüzde 
l'iiz vuzuhu, edebiyatın şartı san
mak hata o!ur. 

Ne mutlaka mücerred vuzul: 
bir güzellik, ne c!c ibham bir çir
kinliktir. Vuzuh da, ibham da 
fikre, manaya, h "sse. dünya gö
rii§ür.e ait birer semboldiir. 

Baz.an öyle §eyler söy!eriz ki. 
ttıaksacl sadece alelade olan feyle
rin anlatılması, birinin ~uurunda· 
lıi manaları başlwı:ına nakletmek 
Ve şuuru bir ba~kasında afyona 
l~al betmektir. 

"Bana bir bardak su ver,, de
cl:ğimiz zaman, cümlenin vazile· 
si kar§tıındaki inıanı ıürate, idra· 
he ıevk etmektir. Suyu, bardağı 
'fnlatmıyan, fakat "myu ve bar
dqğı kasteden,, bir cümle dejene
re, maskara bir §eydir. 

Artık "at,, dememek için ze-
4cinızı bütün kuvvetile iıletin, ma
lıimu meç hulle§tirmeye çalııın. 
811 nevi te§bih, istiare ve umumi· 
l'etle üılup denen ıey kötü mak
YQjı/an daha kötüdür. Böyle ib
ltQm, insanı maıkara olmaya 
BÖtürür. 

lbhamın bu kötülüğüne muka· 
bil, vuzuhun da bir kötülüğü var. 
Her.~etin kolayca anladığı, bildi
ği fey "lep demeden leblebiyi,, 

.. ; 'l]~ta., fikirler harcı alem olan 
- 'J..cr'(t ...Sanat. böyle harcı alem 
f :ı~irlcrin söz halinde yan yana 
tc'n·csi değildir. 

Bir sosyetede orijinaliteyi tem· 
.. il eden inıan, ya yeni bir fikir 
buf mu~tur. Bu fikir, daha evvel
i i fikirlerin kadroları içinde an· 
lQtı'amaz. Bunu dinliyenler fikir· 
lerin alaca karanlığında kalırlar. 
~u hakiki orijinal fikrin vaılıdır. 
Faltat bs. vaziyette olan sanat a· 
damı, fikrini anlatmak için müte· 
lltadiven cehdeder. lbhamdan 
vuzuha geçmek onun için bir idc-
Qldir. 

Orijinal bir fikrin alaca karan· 
lığında biribirlerini takip eden 
•özlerde bir büyük cehdin, büyük 
lıcımlenin ızleri vardır. Bir yarat· 
ltıanın ve ona f ekil vermenin ız· 
fıtabı, güçlüğü, ıevki ıezilir. 

Grev sürüyor j 
Süreyya Paşa 
fabrikasında işçiler 
çalıŞmıyorlar 

Süreyya paşa mensucat fabrikasın -
ddki işçiler fabrika sahiplerile anlaşa -
madıklan için evvelce başladıkları gr.:.· 
ve devam kararını vermişlerdir. 

600 işçiden kadınlarla on beş, yiımi
si müstesna hiç biri dün çalışmamıf, a~ 
şamıı kadar fabrika civarındaki kahve-
1<'.:!!!:.. vakit geçirmişlerdir. 

Söylendiğine göre işçilerin greve de
vam etmelerine fabrika kapısına asılan 
bir k;iğıt sebep olmu§tur. Bu kağıtta is• 
t,lyen işçilerin çalrşabileceği. istemiyen
lerin de çalışmamakta serbest oldukları 
yazılmıştır. 

Kağıtta ayni zamanda çalışacakların 
eski şartlar içinde çalışmayı kabul et -
mc!eri de şart olduğu yazılmıştı. Bu 
kayıttan ameleler, bir hafta sonra bi -
rikmiş bütün paralarının verileceğine 

dair söylenen sözlerin ve edilen vaat • 
lerin suya düştüğü manasını çıkarmış -
Jardır. 

Ameleler kırk beı gUnlük birikmiş 
yevmiyeleri verildiği takdirde çah§a -
caklarını; aksi takdirde greve devam e
deceklerini 8Öylemektedirler. 

Amelenin bugün vilayete tekrar mil• 
racaat etmesi muhtemeldir. 

Tazminat 

Yaralananlar 
Tramvay şirketile 
uyuşuyor) armış 

-Şirket genı proleter 
hazırlıyor, zam istiyor 

Tramvay §irketi İltanbulun bugün
kü nakil ihtiyacını göz önüne alarak 

tramvay hatlannı yeni bir intizama koy 
mak hususunda bayındırlık bakanlığı i
le temasa girmek tasavvurundadrr. Bil -
dirilidiğine göre Belçikadaki sermaye• 
dar grubundan üç kişilik bir heyet de 

yakında şehrimize gelerek buradan An
karaya geçecektir. Şirket müzakerele
re esas olmak üzere bir proje hazırla -
mış bulunmaktadır. Müessesenin vazi • 

yçtini ve ııebekenin faaliyetini gösteren 
bir takım istatistikler de bu projeye haf 
lanmıştır. 

Projede ayni umanda, bugünkü mas
rafın çıkarılamadığı da ileri sürülmüş 

ve hafif bir zam da istenmiştir. Buna 
mukabil şirket yeni hatlar inşasını va -
adetmektedir. 

Diğer taraftan şirket, şehrin Beyoğ
lu ve İstanbul olmak üzere iki mınta -

kaya ayrılmasını da teklif etmiş, bu su· 
rette aktarma biletleri ihdas edebilece -
ğini ileri sürmüştür. Şirket ucuz tale -
be ve amele biletleri ihdası meselesini 
de, vekalete takdim etmek üzere oldu
ğu yeni projenin kabul ve tatbikinden 
sonraya bırakmak istemektedir. 

! - KURUN 18 MART 1936 

Yusuf Akçora 
Dün Halkevinde bir 

ihtifal yapıldı 

Toplantıcla Pmlunanlart1an bir grnp 

Edebiyat fakültesi profesörlerinden 
bay Yusuf Akçora'nın ölüm yıldönümü 
münasebetile dün Eminönü halkevinde 
edebiyat fakültesi talebe cemiyeti ta -
rafından bir ihtifal yapılmıştır. 

ihtifale tam saat on yedide başlan • 
mış, evvela _doçent Enver Ziya pro • 
fesöriln bayatını ve üniversiteye yaptığı 
bliyük hizmetleri anlatmıştır. Enver Zi· 
yadan sonra edebiyat fakültesinden 
Bahadır Yusuf Akçora'nın eserlerini 
içtimai ve siyasi, tarihi ve müteferrik 
olmak Uzere üçe ayırmış, ve her kısım· 
da yazmış olduğu eserlerinden bazı par
çalar okumuştur. 

Talebeden bayan Remziye gençliğin 
merhuma karşı duyduğu büyük hür • 
metten, Abdülkadir Karahan siyasi ha
yatından bahsetmişlerdir. 

Doçent Hilmi Ziya Yusuf Akçora•nm 
felsefesini anlatmı§ ve ihtifale son ve • 
rilmiştir. Toplantı sonunda cemiyet baş
kanının idaresindeki bir heyet profe • 
sörUn Edirnekapıdaki mezarına giderek 
bir çelenk koymu§tur. 

;::::u::=::ı:: 

Kllltllr lflerl 

Bay izzet 
vazifesine 

• 
yenı 

başladı 
--.. -~.--

Kültür yar di
rektörlüğüne ta. 
yin (!dilen ilk ted-
risat ispekterle. 

"tinden Bay izzet 
dUnden itibaren 
yeni vazifesine 
lıaşlamrştır. 

Day izzet bun
dan enel kültür 
.rnr direktörlüğü 

,·ekaletlnde bulun. 

Köprü işleri 

Vapur sahibi 
su/han anlaşmak 
istiyor 
Sevim vapurunun <;arpmasi!e bazı 

yerleri kırılan Karaköy köprüsünde 
mühendisler dün gene bir keşif yap -
mışlar ve hazırladıkları raporu beledi
ye reisine vermişlerdir. Rapor bura -
dan daimi encUmenc gönderilmiştir. 

Kırılım yerlerin iki bin liraya yapı -
labileceği anlaşılmıştır. 

Vapurun sahibi dün belediyeye baş 
vurarak sulhan anlaşma teklif etmiş
tir. Bu kabil olursa belediye vapur sa
hibine protesto çekmiyeceği gibi mah
kemeye de baş vurmıyacaktır. Kırı • 
lan yerlerin tamiri yapılmaktadır. 

Unkapanı köprUsünUn de tamirine 
pek yakında başlanacaktır. Evvelce 
de yazdığımız gibi yeni köprU yapılın
caya kadar Unkapıını köprUsUnden 
yalnız yayalar geçecektir. 

Şirketi Hayriyenin malı bulunan 
araba vapurlarından birinin karşıdan 
karşıya işlemesi de çok yakında temin 
edilmiş olacaktır. Vali ve belediye re
isi bizzn.t Şirketi hayriye mUdUrU ile 
görüşmektedir. Gazi köprlisil yapıl -
dıktan sonra Unkapanı köprUsünlin 
Sütlice ile Eyüp arasına konması dü
§ünülUyordu. Pek harap bir hale ge -
len Unkapanı köprüsünün nakli, E -
yUple Sütlice arasına yeleştirilmesi , 
köprü başlarinın istinad ettirileceği 
sahalardaki foşa.at ve istimlak büyük 
masrafları ihtiyar ettireceğinden bun
dan vazgeçileceği anlaşılmaktadır. 

Eyüple Sütlice arasında karşıdan 
karşıya ge~ccek ·kimselerle nakil va
sıtalarının azlığı da bu kadar fazla 
masraf yapılmamasını zaruri kılmak
tadır. Bununla beraber bu hususta 
kat'i bir karar verilmiş değildir. 

Yaş meyva 

Yeni tenzilatlı tarife 
yakında başlıyor 

Şark demiryollan şirketinin diğer 

dört memleket demiryolları şirketlerile 
birlikte yaı meyva, fındık, tütlin, yu -
murta sevkiyatında navlunu yüzde 30 
- 40 kadar indirmesi tasavvuru, Paris
teki idare merkezi t:uafından da tasvip 
edilmiştir. 

Aldığımız malumata göre, ~imdi mu• 
rahhaslar Viyanada toplanarak resmi 
tarifeyi tesbit edeceklerdir. 

ıtmtmll'llllltnlllWM-""'~...-..mı d tAUI 1 ..-: 

muş n uzun uı- yeniden tatbik edilet'eği bir gazete ta. 
Kültür uar direk. man ilk tedl"i.,.at rafından yazılmıştı. 

törü Bay i zzet ls~kterliği yap. Du mesele etrafında salihiyettar 
mış değerli bir rnaarifçidir. Kendi- makamlardan öğrendiğimize göre, im
sine yent vazifesinde murnffakiyetleı- ti han talimatnamesinde henüz hiç bir 
dileriz. değişiklik yoktur. lkmaJ imtihanı o. 

Baq Cevat An karada 
Şehrimizde bulunan teftiş heyeti 

başkanı Bay Ca\'at eHelki gün Oni
versiteye giderek üniversitede açıla. 
cak yeni enstitüler etrnfın~a Unh·er
site rektörü ile görüşmüş. bazr i1a. 
hat almı§tır. Hay C:nat dün akşam 
.Ankarnya gitmi~tir. 

sulünün tekrar konması da meYzuu 
bahs değildir. 

}'eni paı1yonlar - Tıp fakültesin
de yapılacak yeni payyon i leri etra. 
fında ı:örüşmek üzere dün Oniversite
de bir toplantı yapılmıştfl". Açılacak 
pavyonlara konac.'lk yatak mikdan ü. 
zerinde görii~ülmüştür. 

Gezintile.r 

Beyin kalp 
akçe mi? 
Bir gazetede gördüm. Bir çok 

sayılı bilginler, toplanarak, ada· 
mın değerini para kantarına vur
muılar. Kol, bacak, kulak, !JÖZ 

için ayrı ayrı liatlar koyduktan 
sonra, bir de bütünlüğümüze pa· 
ha biçmiıler. Otuz YQ.Jında bir 
erkek, bizim para Üe otuz binli
ra; kadın yirmi beı bin lira edi
yormuş. Y af ilerledikçe, elbette 
liatın düıtüğünü söylemeğe lüzum 
yok. Ôyle, ki altmııını geçen 
kadına hiç kimse - bilginler bi
le - bef para vermiyorlar. 

ôlçüd e güzellik, kuvvet, sağ .. 
lık, ve ıağlamlık hatırlanmamıı
tır. Bütün insanları hep bit çır
pıda hüküm süzgecinden geçiren 
bu bilginler ne biçim adamlar • 
dır ve hangi ilmin ôlimidirler bil· 
mem. Yalnız ıunu ıöyliyeyim, ki 
bunlar, kulağı, göz.Ü, burnu hat
ta belki mitle ve barsağı heıaba 
kattıkları halde, beyin için liıte
ye hiç bir ıey koymamıılardır. 
Beyini kalp akça sayan, adam 
varlığının heıabında ona yer ı1cr· 
miyen bu bilgi soytarıları kimler
dir? Ne yazık, ki pilıinçonun al
tında adları yok. lnıanlık tarihi, 
keneli hakkında bu kadar acı hü· 
küm verenleri bilmediğine bir gün 
gelip üzülecektir, sanırım. · 

lnıan değeri için, bundan ön
ce de yapJmıı bir takım huapla· 
rı hatırlıyorum. Fakat onlar, a
damın et ve kemikten ibaret var
lığındaki zavallılığı ortaya koy
muılar ve gerçek inıanlık değeri· 
nin ancak ruh tarafında aranaca
ğını ileri ıürmiiılacli. Bir gövde
den kaç çivi yapılabileceğini, on
dan çıkarılan kireçle kaç metre• 
lik bir duvarın badana edilebile
ceğini keıtirmekte belki tuhaflık
tan gelme bir hoıluk ıezilebilir. 
Fakat bütün vücuda liat korken, 
beyini atlamak, beyinıizlikten 
baıka neyi göıterir? .. 

Gazete, bu gülünç bilançoyu 
yapraklarına geçirirken, ıinema 
yıldızlarının kirpik 11e elitlerine al· 
tı yüz bin, gözlerine bir milyon 
liralık bahalar biçildiğini, ıigorta 
ıenedlerinde böyle yazıldığını ela 
söylüyor. Yalnız, ilk bakııta a• 
damı kızdıran ve karanlık bir ka
la verimi gibi görünen bu hesap, 
ıakın zamanın inanıılarına, çağın 
gidiıine ıavrulmuf kantarlı bir 
hiciv olmaıın? •.• Y ahud ıanatkar ıoıyete içinde 

)eni bir hiı manzarcuını teıbit et· 
ltıi§tir. Y tni bir psikolojik hal 
i~indedir. Bu hi11i artık kamus
tqki kelimeler ıöyliyemez, anla· 
fQmaz. Dil bunu ifadede dilıiz
dir. Bu pıikolojik halde de ıa· 
l'lcıt adamı, kendi 1uurundakini 
~Qfkalarına yüzde yüz anlatmak 
'•ter. Bütün telerrüatını naklet -
l)tek bir emeldir. Fakat taze ve 
1ekillqmemi§ olan hiı, hende.i· 

Diln tramvay !firketinde fevkalade 
bir toplantı yapıtmı§tır. Makam paraları veriliyor 

Halk konferansları - ünh·ersite
de yapılan ~crbe.st halk konferansları 
hu yıl fevkaff•de rağbet görmi: ·tür. 
Rektörliik, biitün konf ernn..qları kitap 
halinde ba~tırmağn karar ,·ermiş n• 
hazırlığa başlanmıştır . . Konferan~Jar 
nı bir fiatla halka satılacaktır. 

En açık noktalar üstünden bu 
kadar kapalı gözlerle geçen bir 
bilgin kalabalığı, tarihin hiç bir 
dönüm yerinde kendini ıöıterme• 
mittir. Cahilliğin de bu kadar 
yükseğine varmak için kelkin bir 
zeka gerekmez mi? Beyni kalp 
akçeler gibi değer piyataıından 
kaldıran hükümde ben, acı 
bir alayın, zehirli bir kahkahanın 
1aklandığını görür gibi oluyorum. 
Galiba doğrusu da bu!. ~mekten uzaktır. O zaman ıa· 

11"t adamının kendini anlatama· 
ltıcuınrn ıztırabını duyarız. Ate
ti11i damarlarımızda hi111ederiz. 

8unlann dııında kalan ibham 
tekli, kalanın fena teıekkülü, 
el "~ru ve dünyayı kavrayııta dal-

'ırı •nopluğun clereceıini iıaret 
~er. Hakikat ba.ittedir. Batit 
11

' cınlaııldığı zaman vazihtir. 
....._ Satiri Ertem 

t TOPLANTILAR 1 
ltı Kızılay kurumu Beşiktaş şubesi cu- ll 

• ~rtcsi gtlnU on dörtte Beıtiktas halk -
·~ a ~ • 
A.. rı e ten elik toplantısını yapacaktır. 1 
tı'~aların toplantıda bulunmaları iste • 

1Yor. 

Tazminat işinde 
Diğer taraftan aldığımız malfimata 

göre, Şişhane yokuşundaki tramvay ka• 
zasında yaralananlar, tramvay şirketilc 
anlaşma yaparak tazminat almaktadırlar. 

Bu suretle tazminat davaları fazla ol • 
mıyacak demektir. 

Yazısız hikaye; 

ilk tedrisat ispekter \'e baş öğret

menlerinin üç aylık birikmi' makam 
paraları önümüzdeld a) başında ,·c. 
rilecektir. 

llukuk Fakültesinde - Unh·er~l
te hukuk fakültesi imtihan talimatna-. 
mesinde baıı değişmeler yapılacağı.I 
eski ikmal imtihan tnlimatnamesinin 

,,. ilk okul öğretmenlerine hugün 
niversite konferans salonunda yazı 

kur~u etrafında Bayan Hüviyet Uekir 
tarafından hir konferans verilcrt>ktir. 

S. Gttzgin 

ŞARK ŞİMENDİFERININ SATIN 
ALINMASI iSİ .. 

Şark §İmendif er kumpanyasının sa • 
tın alınması hakkında tetkikler yapıl • 
dığını yazmıştık. Haber aldığımıza gö • 

re, kumpanya delegeleri yakında ıehri
mize gelecekler ve bir toplantı yapacak· 
)ardır. Toplantı martın otuz: birinci gü-

nü yapılacak ve kumpanyanın hüküme -
te devri i§i görUıUlecektir. Bu toplan • 
tıda bulunacak hUkOmet mümessili he • 

nUz tayin edilmiş değildir. Bu mümes • 
silin yakında Ankarndan gelcce~i u -
mulmaktadır. 
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Gazeteler gazetecilikten 
çıktı, magazin oldu 
(Bay Celal Nuri'nin bundan ev • 
velki yazılan, 13, 14, 15, 16 ta • 

rihli sayılarnnrzda çıkmıştır.) 

GazeteyL acaba, tarif edebilir mi -
yiz? Neye gazete derler? 

- Gazete, bize, günü gününe, yahut 
mümkün olduğu kadar çabuk dünya 
havadisini veren sahifedir. 

Gazetenin yürüttüğü mütalea ikin • 
ciderecede kalır. Önce haber, sonra fi
kir. 

Havadisten maksadımız umum ha -
vadis, bütün havadistir; yoksa yalnız 
siyasi havadis değildir. Times'in sahi -
felerini karıştıracak olursanız 24, 28, 32 
sahifenin içinde ençok yer tutan para ha 
vadisi ve sütunlarıdır. Ondan sonra her 
türlü spor ve eğlence haberleri mühim 
yer i~gal eder. Sırf politikanın tuttu
ğu mahal 4 sahifeyi aşmaz. Times tam 
bir gazete olduğundan kısa hikayesi, ro. 
man tefrikası yoktur. Buna mukabil her 
sahada efkarı umumiyenin makesi ola
bilecek yazılar, actualite olmak şartile, 
sizi sair vasıtalarla cereyanı takip et • 
mekten vareste bırakır. Ötede beride ve
rilmiş konferanslar ve dersler, nutuklar 
ya tahlil edilir, yahut bunlardan ikti -
baslar yapdrr. Hasrlr gazete - actuel -
dir; bugüne taalluk eder. Daha açık bir 
sözle ifadesi lazımsa şunu söyleyebiliriz 
ki Times'de münteşir yazılar yarma ka
lamaz, onların mutlaka bugün intişar -
lan lazımdı. Yarına brrakılsa bayat o· 

urlardr. Halbuki (Magazin) denilen va
kit geçirme mecmualannda hiç de öy • 
le değidir. Mesela Candide, Gringoire 
gibi çok satan Paris magazinlerinin baş
lrca kısımları bir sene altı ay önceden 
hazırlanıyor. 1 Bunlardan birine gönder
diğiniz bir masal ancak on iki ay sonra 
basılryor ... Neden? Çünkü bir yıl son
r;ı basılmakla okuyucu hiç bir şey kay
betmez. Magazin gazete değildir. Ga • 
zetede magazin olamaz. 

Dünya gazetelerinin bir çoğu. hatta 
Temps bile magazin neşriyatına bir yer 
ayırır. Fakat asıl kuvvet actualite'ye 
verilmiştir. Gazete demek odur. Ye -
mekten sonra nasıl sigara, kahve, 1i • 
kör içilirse, actualite'nin yanında da bi-

[KISA HABERLER] 

• Gilmrük ve inhisarlar bakanlığı İs
tanbul gümrükleri teftiş heyetinde mün 
al dört müfettiş muavinliğine müsabaka 
imtihanı ile dört müfettiş alınmasını 

kararlaştırmıştır. Müsabaka imtihanı 

bir iki gün içinde yaprlacaktır. 
• Tavuk neslinin ıslahı için Ankara 

Türkofis merkezinde toplanan komis -
yon istihsal vasıtaları, yumurta topla -
ma usullerinin ıslahı, ucuzlatma işinin 
temini ve bir yumurta şirketi tesisi işi 
etrafında konuşmalarda bulunmuştur. 

* Hukumetimiz Yunanistanda güm -
rük tarifesinin A 324 ve C pozisyonları
na giren sargılık kağıttan 100 bin kilo 
ve C 341 pozisyonuna giren mukavva -
dan 90 bin kilo kontenjan verilmesine 
müsaade etmiştir. 

* İstanbul liman reisliğinde motör re
islerine ait mesleki imtihanların icrası • 
na başlanmıştır. 

* Türkiyenin Lahey adalet divanına 
iştirakine dair taahhütname Bern elçi
miz Cemal Hüsnü tarafından Cenevre -
·de imzalanmıştır. 

Fransız tiqafrosu 
BALK OPERETi 

Bu ak.'.ıam saat 
20,30 da 

Zozo Dalmas 
ve Kofinyotisle 

Son haftalar 

HALiME 

Cumı aqamı Şirin Teyze 

Gişe gündüz açıktır. Tel: 41819 
Fiatlar: 35-50-60-75-100-125 

Loca: 400-300-500. 

Yazan: Celal Nuri 

raz masal, garaip, roman okunabilir. 
Yoksa bu gibi mükeyyefat asri gıdamn 
yerini tutmaz. 

Bizde ne oluyor? 

Bizde gazeteler dolu dizgin maga -
zin olmaktadır. Yani garaip, acaip ha• 

vadisin ve cereyanın yerini tutuyor. Hiç 
bir memleketin matbuatı bu şekli iktisap 
etmemiştir. O halde günü gününe gaze
te çıkarmadan ise haftalık magazin neş
ri daha münasiptir. işte bu hikmete 

mebnidir ki memelketimizde garaip ve 
acayipten bahis magazinlerin adedi al -
dı, yürüdü. 

Okuyucu, imdi, gerek iç, gerek dış 
işleri hakkında toplu, ihatalı malfımat 

edinemiyor. Cereyanı Frenk gazetele -
rinden takip etmiyen vatandaşlarımızı 
ara sıra gizliden gizliye imtihan etmek
teyim . Malumat hamuleleri pek hafifi 

Halbuki, yine bu memlekette, Temps 
gazetesini sırasile okuyanlar (fakat iyi 
ve tam okuyanlar) başka malUmat men• 
balarına müracaat etmedikleri halde 

dünyanın siyasal, soysal, ilmi cereyan
ları hakkında az çok maliimatdardır -
lar. Bunlar oldukça asri insanlardır. Hiç 
bir mecliste yabancı kalmazlar. 

Bizim gazetelerimizi takip edip baş
ka bir kaynağa baş vurmayanlar ise ilk 
önce havadisi bile iyice ihata edemiyor

lar. Ondan sonra kendilerine bol bol 
sunulan tefrikalar zihinlerini alt üst et
miştir. Gazetelerimiz tıpkı variete tiyat
rosuna döndü. Güreş. dans, canlı tablo, 
maç, sinema filmi, Romance denilen 

masallaştırılmış tarih, batman batman 
letaif, garaip ve acayip ... Bunlara mat
buat ancak yüzde on derecesinde bir 
yer ayırabilir. Bu yer daha büyük olur
sa okuyanı zarara uğratır. 

Şunu da söyliyeyim ki gazetelerimiz· 
de cereyana vakıa yüzde on kadar bir 
yer tahsis ediliyor; lakin tahsis edilen 

bu yerdeki yazılar da muntazam değil
dir. Gazetenin müdürlük, muharrirlik 
makamları havadisi bizzat takip ede -

miyorlar ki tasnif edebilsinler ve okuyu· 
cularr müstefit edecek bir şekilde on -
!ara sunabilsinler 1 

Amerikalı 
Arkeolog!ar 
1 rovada araştırmalar 
ne neticeler 'lJeriyor? 
Her yıl Çanakkalede Trova haı abe -

!erinde hafriyat yapan Amerikanın Sin
sinati üniversitesine mensup arkeoloğ -
dan altısı şehrimize gelmiş ve dördü 
Ankaraya ikisi de iptidai hazırlıklarda 
bulunmak üzere Çanakkalcye gitmiş -
!erdir. 

Arkeolog heyeti profesör Bleygenin 
başkanlığı altında bayan Doroti ve Rov• 
son, bay Sperling, Lands, ve Kaskey' -
den mürekkeptir. 

Dün Çanakkaleye giden arkeoloğ 

Sperling v mimar Lands ile Perapalas 
otelinde görüştük. 

Bize şöyle demişlerdir: 
"Bu yıl biraz erk!'ln işe başlıyoruz. 

Ankarayı gezeı:ı ardakatlarmuz da bir 
kaç güne kadar bize iltihak edec&<tir. 
Erken başlamamıza sebep geçen sene 
elde ettiğimiz neticeleri üzerinde tet -
kikler yapmak ihtiyacında olmamızdır. 
Bununla beraber kendimize yer hazır • 
lıyacağız. Ve yeni hafriyat için hazırlık
ta bulunacağız. 

ilmi bakandan faaliyetimiz, Tro -
va'nı!" muhtelif tarihlerini teshit etmek· 
tir. Bunu da toprak, eşya keşfetmek ve 
onları tetkik etmek suretile yapıyoruz. 
Bulduğumuz küçük eşya, ait oldukları 
C!evirlerin çok mühim hususiyetlerini ta 

şıyor. Bazan hu eşyanın mesela Yuna -
nistanda bulduğumuz eşya ile münase • 
betini arattırarak o yolda tarihini, ait 
olduğu devri tesbit edebiliyoruz. Bu • 
nunla beraber, Trovadaki çalışmaları • 

13 Martta 
Tevkifhanede bir 
suçlu, çıldırmış! 

Sahiden mi, l]Oksa?~ 
Şimdi müşahede 
altında tutuluyor 

Hayli zaman önce, Seliıniyede bir 
cinayet işlenmiş, Demiryollar idare -
sinde odacılık eden lsmail, karısını 

kıskanarak, böyle bir şüphe üzerine 
helvacı Şükrü'yil öldürmüştü. Bu da
vanın görülmesi, İstanbul ağırceza 
mahkemesinde sonuna yaklaşıyordu. 

Dün celse açılmış, fakat suçlu mah 
kemede bulunamamıştır. Şükrü'nün 

martın on üçüncü günü tevkifhanede 
de delilik halleri gösterdiği ve bu se· 
hepten müşahede altında tutulduğu 

anlaşılmıştır. Şükrü, şimdi Adli tıb 
işleri müşahedehanesindedir. Sahiden 
mi çıldırdığı, yoksa cezadan kurtul -
m::ık için mi delilik taklidi yaptığı hak 
kınrla rapor verilecektir. 

Mahkeme, Adli tıb işleri müdürlü· 
ğünden neticenin sorulması kararile, 
muhakemeyi başka güne bırakmıştır 

Bir f!enç, hem mahkum 
oldu, hem beraet etti! 

Sahte olarak bir tasdikname ha -
zıı'ladığr ve bu suretle Kayseri lisesini 
bitirmiş gibi görünerek yüksek bir 
mektebe girmek istediği iddia!:'ile İs . 
tanbul ağırceza mahkemesinde bir 
müddettenberi muhalteme edilen Şük
rü hakkındaki karar, dün bildirilmiş
tir. 

Mahkemede müddeiumumiliği tem· 
sil eden Ahmet Muhlis Tünay, suçu 
sabit görmüş, ceza istemişti. Mahkeme 
bu isteğe uygun olarak karar vermiş· 
tir. Muhakeme edilen genç, bir yıl hap
sedilecektir. 

Kendisi aleyhinde bu dava ile be -
raber ikinci bir dava da vardır. Bu 
ikinci dava, bir kat sivil elbise dolan
drrmaktır. Müddeiumumtıik, bu nok -
tadan suç sabit olmadığını ileri 
sürmüş, beraet isteğinde bulunmuştu. 
Mahkeme, bu isteği de yerinde bula· 
rak, Şükrü'nün o cihetten beraetini 
kararlaştırmıştır. 

Ceza verildi, fakat . • 
Karaköy nüfus memurluğunda bu

lunduğu sırada, vazifesinde yolsuz bir 
takım muameleler yaptığı iddiasilc 
İstanbul ağırceza mahkemesinde bir 
miiddettenberi muhakeme edilen Yu -
suf, dün üç sene hapis kararile ceza
landırılmıştır. 

Ancak, suç af kanunu çıkmadan 
işlendiği için, evvelce heı hangi biı 
suçtan ceza yemiş bulunmadığı da göz 
önünde tutularak, bu cezanın çektiri
lemiyeceği kararlaştırılmıştır. 

NE BIÇIJI iŞ - Bay Ali isminde 
bir mütekaidin sekiz yaşındaki oğlu 
Zeki dört gündenbcri kayıptı. Zeki 
dün Galatada bir aşçının yanında bu
lunarak babasına ~eslim edilmiştir. 

nuz, bizde bir çok malumat noksanını 
da dolduruyor, 

Mesela ilk §ehrin misarisi hakkında 
ma.lUın.atmuz yoktu. Şimdi evler bulu • 
yoruz. Sıra ile ikinci, üçüncü, nihayet 
altıncı devre kadar evler bulup çıkar • 
mışızdır. Faaliyetimiz halckında henüz 
kitap yazmıyoruz. Fakat her seneki ça
lışmamızı bittabi raporlar halinde üni -
versiteye veriyoruz. tş!erimiz tam ma • 
nasile tekemmül ettiği vakit eserde neş
redebilcceğiz. Beraberimizdeki iki ba -

. yan arke?loji aleminde çok tecrübeli iki 
şahsiyettir. Türkçe de öğreniyoruz. Ça
lıştırdığımız iş!;İler, bizim kendilerine 
türkçe olar?.k hitap etmemizden çok 
memnun kalıyorlar. 

Bulduğumuz evlerin bugünkü mo -
dern mefhumuna uyup uyınadrihnr ıo· 
ruyorsunuz ... Bu ev1erde sadelik mef -
humilc hareket edilmiş olduğunu, bina
ların basit surette yapıldığmı pÖrüyo • 
ruz. Lüzumsuz şeyler yok. Bu1?Ü1'kü 
mimaride de ayni şeyler düşünülmü -
yor mu? Fakat buna modem demiye • 
lim. M aktı] bir mimari. ... ,. 

Ankarada bulunan diğer dört arke -
oloğun perşembe veya cuma günü şeh• 
rimize gelerek Çanakkaleye gidecekleri 
sanılıyor. 

Muharebe gazlarına 
· karşı sığınaklar 

Resmi, gayri resmi binalarda yapılacak 
sığınaklar için hazırlanan talimatname 

Resmi. ve gayri resmi binalarda 
yapılacak sığmaklar hakkında beledi· 

yece ha::ırlaııaıı talimatname tetkil. 
edilmek iizcre ŞeJıir meclfaine veril -
mi§, orarlaıı da kavanüı encümenine 
gönderilmiştir. Ehemmiyetine binen 
talimatnameyi aynen yaztyoruz: 

1 - Yeniden yapılacak bilı1mum 
resmi ve gayri resmi binalarda lüzumu 
halinde muharebe gazlerine karşı sı -
ğmak olarak kullanılacak bir yer yap· 

mak zaruridir. Aşağıda yazılı şartlar 
dahilinde sığınak yerleri yapmak şar 
tile bina inşaatına izir: verilebilir. 

2 - Binalarda yapılacak sığmak· 
!ar sureti umumiyede bodrum katla 
rında olacaktır. 

3 - Sığınaklarda döşeme üstünden 
tavan altına kadar yüksekliği 3.20 
m. den aşağı olamaz. 

4 - Antrşambrlar hariç olmak üze
re sığınakların sahası bodrum katı 
hariç olmak üzere dört katlı binalara 
kadar umum katlar mesahai sathiye
si yekiınunun %10 nu ve beş katlı bina 
tarda ~c9 u, altı katlı binalarda %8 ,i 
yedi katlı binalarda %:6 dan küçük ol
mıyacaktır. Sığınak odası en küçük 
dılı 1,80 M. den aşağı olmamak üzere 
beş metre murabbaından ufak olamaz. 

5 - Sığınaklarda birbirinden müm· 
kün olduğu kadar uzak olmak üzere 
iki kapısı olacak, kapılar birer ant
rişambr'a açılacaktır. Antrişambr' -
lardan birinin bina dahilinde diğerinin 
de bina haricine kapısı olacak ve bü
tün kapılar dahile açılır bir vaziyette 
olacaktır. Bu antrşambr'larm dahili 
eb'adı 1.20Xl.50 m. olacaktır eğer 

binanm arkasır.daki bahçenin sokağa 
kapısı varsa veya bu bahçeden diğer 
bahçeye veya apartıman vasıtasile so
kağa çıkılırsa harice açılacak antri • 
şambr'ın bahçe tarafına getirilmesi 
ve her halde sokaklar bilvasıta ve
ya bilftvasrta rabıtası olması 18.zımdır. 

6 - Kapılar demir çerçeveli saç -
dan yapılıp lastik veya keçe veya bu-

Polis haberleri: 

iki iskelet! 
On beş yıl evvele ait 
hır kaza eseri mi? 
Bakırköyünde çimento fs:brikasına 

ait taş ocaklarında fabrikanın toprak 
kazma makinesi yeri kazarken iki in
san i~keleti meydana çıkmıştır. Bir 
az ileride de iki kazma ve bir kürek 
de bulununca keyfiyet Bakırkoy jan
darma kumandanlığına bildirilmiş, 
hemen tahkikata başlanmıştır. 

İskeletlerin on beş senelik olduğu 
o zaman toprak kazan bu iki amelenin 
üzerlerine toprak çökerek altında ka
lıp öldükleri kuvvetle tahmin edilmek 
tedir. Kazma ve küreklerin yanlarında 
çıkması bu tahmini kuvvetlendirmek
tedir. 

İskeletler morga kaldırılmıştır. 

Alacak yüzünden .• 
Osman Bey matbaasında çalışan 

Ahmetle Küçük Ayasofyada oturan 
Feyzi bir alacak yüzünden kavga et -
mişlerdir. Ahmet sustalısını çekmiş, 

Feyziyi sol kasığından yaralamıştır. 

Ahmet elinde çakısı ile yakalanmış, 

yaralı Cerrahpaşa hastahanesine kal
dırılmıştır. 

iHTiYAR KADINI DôGMVŞ -
Ortaköyde Dereboyunda oturan Ke -
mal, 65 yaşında Matyo ismindeki ka
dını döğınüş, yere düşürerek başından 
yaralanmasına sebep olmuştur. Kemaı 
yakalanmıştır. 

SARHOŞ VE SiGARA - Sami is
minde bir adam Bayram sokağında 
22 numaralı eve gitmiş, sarhoş oldu • 
ğundan yatağa girip yatmıştır. Sami
nin elinde bulunan sigara bir aralık 
yere düşerek döşeme tahtalarını tut -
tuşturmuş, itfaiyeye haber verilmiş, 
yangın etrafa sirayet etmeden söndü-ı 
rülmüştür. 

DELiREN ADAM - Beyoğlunda 

na mümasil bir madde ile kapı kenar· 
!arı tecrit edilip gaz kaçırmaz bil' §&' 

kilde imali lazımdır. Kapıların eb'adı 
0,75X2.0 metre olacaktır. 

7 - Sığınaklara pencere inşa edil· 
miyecek ve ancak dışarıyı kontrol et· 
mek üzere 0.20X0.20 M. eb'adında 

pencere açılıp buraya kenarları tema· 
men lastikli olmak üzere asgari iki 
santim aralıkla tripleks veya kalın 

kristal cam konup bunun ön tarafına 
kuvvetli tel kafes konacak ve dahih 
tarafında açılıp kapanır saç kapak 
olacaktır. Sığınak kapı ve pencereleri 
belediyede mevcut kapı ve pencere 
nümunelerinc göre yapılacaktır. 

8 - Sığınaklarda sifonlu bir hela 
ve lavabo bulunacaktır. 

9 - Sığınağı ihata eden duvarlar 
0,50 M. den aşağı olamaz. Bu duvar • 
lar masif çimentolu harçlı dolu tuğla· 
dan veya taşdan yapılır. Delikli tuğla 
veya ağlömere kullanılamaz. 

10 - Bilumum binalarda sığınak 
tavanı veya zemin döşemesi ayrı ayrı 

olacaktır. Zemin katı döşemesi bilhe
sap 15 santim kalınlığında olduğtJ 
takdirde altındaki sığınak tavanı sı • 
hani asgari 12 santim sıhaninda sıkJ 

olarak yapılmış betonarme olacaktır. 
Bu betonarme beton db = 30 kg/ 2.cnl 
olarak kabul edilecek ve buna göre 
sıklet ve demir hesap edilecektir. Ze· 
min katı döşemesi sıhani bilhC'şap in· 
celdiği takdirde sığınak tavanile :ze • 
min döşemesi sıhani mecmuu 27 san· 
timi bulacak surette sığınak tavanıns 
sıhan verilir. 

11 - Sığınaklara konulacak fi • 
litre ve aspiratörler için sahası bit 
desimetre murabbaından az olmamak 
üzere asgari iki adet ve büyük apart· 
manlarda nüfusa göre tesbit edilecek 
adette tecdidi l'iava menfezi yapılacak 
tır. Bu menfezler filitre konuluncryıı. 
kadar başka bir surette kullanılmıya· 
caktır. Bu hususta mevcut resimlere 
göre bu tesisatın yapılması iktiza 
eder. 

GÜMRÜK BİNASINDA TADİLAT 
YAPlLACAK 

İstanbul gümrük binalarının moderrl 
bir hale getirilmesi için mi.rJ'aılara yap
tırılan yeni ptanların tetlCikine bıı;şlan • 
mıştır. Bu ptanlaröa İstanbul ithalat 
gümrüğü kimyahanesinin iç ticaret 
gümrüğüne kaldırılarak iyi bir halde 
kurulması, muayene salonuna da bir 
başka şekil verilmesi öne sürülmüştür. 
Bu suretle memurların daha ziyade fi • 
kir selameti ile çalışmaları temin edil • 
miş olacaktır. 

. 
SİPAHİ OCAGINDA 

Sipahi ocağının manej yeri yağıştı 
havalarda çok çamur olduğundan burll" 
daki toprağın değiştirilmesine karar v~· 
rilmistir. Bundan başka beynelmilel rıı
zamata göre dar olan manej yeri geniş• 
letilecek ve şimdiki tahta manialar ye• 
rine sun'i duvar ve çalılardan müre1' " 
kep manialar vücude getirilecektir. 
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.Şehir1Yyalrosu ?ülmiyen çocu~ 
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ı111t1tt1t1U1•11tı1t1mftwtu11u""'ı"""'"'""mnııın11mttııut1111mumtıuıutlltfll ,.,.. dS 
Aynalı kavakta kömürcü sokngın .. , 

r ırı1.,,• oturan Avram oğlu Nesim de ı: 'iıl 
Tıbbı adliye gönderilmiştir. Ncsınl ~ 
bir kaç kere timarhaneye girip çıktıı; 

• anlaşılmıştır. os· 
GARDENBARDA DAl' AK - ıı 

man isminde bir adam yanında 1h5ıı., 
isminde bir kadın olduğu halde Ga;~. 
den bardan çıkarken garsonlarla k lal' 
gaya tutuşmuş, garsonlarla kapıcJh ,. 
tarafından dövülmüştür. Zabıta ta 
kikat yapmaktadır, 

~ 
( 

J 
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Sigara hakkında hüküm 
nasıl olur? 

~ı i~zanı Teneşir Paklar 
C A t.&lar 16z0) 

Yazan : Sermet Muhtar Alus 
Mirasa göre ( 

Koca, karı•ının mturalların - (ı 
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B al .. Elb. ••• • ................. :::::::::::::. ••• _..___ -====-===------ .. 
- u ne mtur ~ ue para- .. ---·--- . . 

•ı, ayalı lıabı para.ı, •inema pa- -Artık bıçak kemiğe dayan-r Sesını yavaşladı: 
rcua, tiyatro, otomobil para.ı!... dı tahammüle takatim kalmadı. - Tükkan atsmak için de pa. 
Buna Karun'un ~~~neleri ol•a da- D~yanamıyacağım, gebereceğim; ra lazim. Onda para yok. Simdi 
yanmaz. Ben öldulı.ten •onra ne geberemezsem canıma kıyaca - niçin kosuyonım. Hristostaki ak • 
yapacaBk•ın L -L • •• , ğım ! Diye hınk hınk göğsüne yum rabalarda? Hem bu Kotso bize 

Bir teklif 
- ıraıracusan mırtua gore. . w b 1 d · · 1 · 

ruklar indınnege aş a ı. bırakmayın dıye ya varazayım, 
Angeliki, gözlerini bayılta ba· hem soyilyezeyim ki bulun buna 

_ Bir labrikatörün kazını •e- yılta, alt dudağını rsınyord~: . hiraz sermaye: gitsin Kalyonzu 
ven bir ge"', gidip kızın baba - - Kale ne diyorsun, ne ısıdı - kolukta, atsin tükkan .. 
••ntlan nifanlanmak iznini i•te- yorum? Benim gibi zava 1i hir _m_o- Dana, gene sakal avucunda, 
mifti. Ertesi günü kız. •ordu: distra kiz sevdin? .. Sen ne kıbır- sordu; 

· - Benimle nİfanlanmalı iate- siz bir pasa ... inanmam, ep erk~k~ _ Ne kadara lüzum görüyor 
eliğini babama •öyledin' mi? ler evvela boy le diyor; sora :p,sın1 acaba? 

- EıJet, •öyledim. Senin tlf - unutuyor. Gelsin baska kadın· _ Ben pek isitmedim. Galiba 
kınla bütün gecelerimi uyku•uz · k 1 kt k.. e 

Artinin öğütlerı u a n up benim mamaya diyordu ki 10, 15 geçirdiğimi anlattım. d b d 
- Ne dedi? ya, Dana nihayet dobra o ra e. lira bana yetiyor! 
- Bana, labrikada gece bek- di ki: 

çit:~ni teklil P.tti! - Sana tek hir ~ualim v:ır el-
' J ı masım. Benim clacak mısın yok-

Mfıtehanıalar hem içer, lıem flldrlerlnl yazarlar. Li kiaaSl}OR meseıesi sa olmıvacak mısın? 
Adeta oltimatoma çevirdi: l•tintalı hakiminin ktutuında 

hesap veriyordu: 

Dana sesi kesti ; ağzı ka palr, 
bir müddet burnundan soludu. 
Kabadayılığa da şin getirmek is
temediği için gene dudaklannı 

araladı: 
Almanyanın Karlsrohe şehrine ya-f 

krıa olan Forçhayim'de tUtfln tizerin-
4' ~lışmalar ve araştırmalar yapan 
'bir enstftU verdır. Burada yaprak 
'iraralan ve umumiyetle sigaralar 
llltltehusıslar tarafından içilir ve her 
lllfltehusıs, her hevi sigara hakkında_ 
ki ıautalealannı kaydeder. Mtitehas
"8lann toplantılan görülecek bir şey. 
4fr. Bunlar bir masanın etrafına 
tlılıtrler, slgaralannı yakar ve her 
•efes çekişinde önündeki kiğ?dlara 
dfltlneelerfnl yazarlar. Bu mflllha
talar tenkit mahiyetinde otdutu l~ln 
•lraraıan yapanlar bunlan nazan 
dikkate alarak tUtUnU mlah ederler. 

L === 
levfik Rüşt ü 
:x•d• . cıt:n Jnz Kr.1taik.lt taze pek garp ve pek' fa iş ltlr 

hata yapmıştır. Londrada toplanan 
l'Gurahhaslann resimlerini koymuş, 
'l'evtik Rilttü Arasın resmi altına 
"Tevttk Paşa,, diye yazmıştır. 

Besbelli ki gazete, eski rejim si. 
Yaallerinden Tevfik paşa ile CUmhu
rf1et Türldyesinin Dış Bakaaı Tevfik 
lttıştii Arası kanştırmıştır. lngitte. 

Kraliçe Mari 
Antaoanetin baoıılıı 
lrliizagedede 
Yüınü Parlste mftlm bit mtlza. 

hde yapılacak, btiytlk Fra1181Z ihtl
ltııncte idam edilen Kraliçe Marl.An
~net'ba tarihi t.vulu mtl:ayedeye 
loııulacaktır. 1770 mayısının yedi
llııde, nlf&nlısı Ltti Dof an ile birlik. 
tıe 1qamak l~ Franaaya relen Pren
.... Ren nehri ilzerinde bir adada 
t.ar....., Avusturya elbillelerinl çıka. 
~ l'ra1181Z tilvaletinl ıiymiş, 
~ mtleevlıerlerini takmlf ve bir 
~ ~ prenaesl olmuıtu. Eski el • 
"-Jer1n1, nlşanl1&1nm gönderdiği 
~ ~telllarla, fistilnde Mart.An
... ._. Dofen arması bulanan kmnı
" -.anken bir banla koymqtu. 

•- ipe bir kaç hafta sonra mtlzaye. 
.. De atıbla pbnlaeak olan t.vul ..... 
t KONFERANSLAR 1 

20-s-93& cuma cflnG uat (17,30) 
4- e.lmbln Calaloilundaki merkez sa
lo.ıuııcta Idmyacer Necmettin tarafın -
4-ıı (Zehirli pzlar) konulu bir konfe

;:: •erileceketir. Bu konferans bOtiln 
daf]ara açıktır. 

• !atanbul Univenitesi iktnat ve içti

~)'at enıtitüaUnUn tertip ettifi kon -
~ "Şehir kredi mlleueaeleri,, 

~ZUluau ZO mart cuma günü uat 17 
~ d~ent Dr. Refik ŞOkrll tarafından 
em~. Hukuk fakültesinin birine 

;.. llillıfında verilecek bu konferans her
"'Pktır. 

Mtitehassıslar sigara içmekten yo. 
rulduklan zaman lşlerlnl kolaylaştı -
racak vasıtalar da bulunmuştur. Bun. 
lar sipralan yakıp içen ve her siga
ranın mahiyetini kaydeden mlhanfld 
vasıtalardır. Mütehassıslar, makine. 
lerin kayıtlanna bakar ve ona göre 
rapor verirler. 

Bu mütehassısların çofu tütün 
yetiştiren ve sigara ile sigar imali -
tından istifade eden kimselerdir. 

Karlsrohe taraflarında tütün ye. 
tiştlrflf r ve büyük odalar içinde sıkı 
surette hava va hnh•• lrnvv•tl ile ku
rutulur. 

Aras: Paşa! 
ıeıüa.....u ......... , .... teı ........ W..i-
nln bunu yapması, bir yanılmadan zl. 

- Gece mağazaya girdin. Bek
çi •eni orada yakaladı. Ne diye-. 
ceain? 

- Sebebini söyliyecefim. 
- Söyle bakayım. 

-Mağaza önünden geçiyordum. 
Kapının ü•tünde kocaman bir lev
ha vardı. Levhada ba •özler ya
zdı idi: "Büyük lilrida.yon. Ser 
be•tçe ırirebilirıiniz •• , Banu m de 
gÖr•eydiniz, Bay hakim, girmez 
miydiniz? 

Orasını bilemem 
Bir genç, elinde bir çeleralı tu

tarak gidiyordu. Çolr güel pçek
laden yapJmq olan ba çelenk, 
bir ihtiyar katlının meTakına •• -
~el oldu. Kadın •ordu: 

- fi1lNir çiçellerl Wme w• 
türüyorsun oğlum? 

- Bayan Fatmaya! 
- Her halde çok memnun ola-

- Yoksa, bu deveyi güdecek 
kudretim yok; bu diyardan gide· 

... . ' cegım. . 
Analmadıysa diye daha açığa 

vurdu: 
- Sana kavuşabilecek.sem, bir 

yerde buluşabileceksek febiha .. 
Sana kavuşamıyacaksam, bir yer
de bulusamrvacaksak artık bu ye
re bat~ı ad~da oturamıyacağnn; 
lstanbula cehennem olacağım! 

Angeliki hem şaşırmış hem 
yumuşamıştı: 

- Pasam tsok haklisin. Bana 
sevdiğini anladim. Benim hatir 
yapmak için bu kadar masraf 
yaptin. Bunun karsilik istemek se
nin hak. 

Ardından, lark dereden su ge-
tiriyordu: 

Buluşabilecekleri yeri tayinin 
güçlüğünü, evde bu işin mümkün.l 

yade bir cehalet eseridir. Niyuz 
Kronikl gibi bir Londra gazetesinin 
bugün Londrada bulunan Dış Baka
nımızı ba suretle takdim edişi, İngiliz. 
tere mahsus bir rarlbedir. Rlr lngl
lfz gazetesinin bu cehaletine bilmem 
ne dersiniz?. 

cak!. 
_ Orannı ,,ek bilemem. süzlüğünü, maniin Koçonun çıka-
- Neden? gelmesi olmadığını, onun yann ö-
- Mezarına konacak Ja... hür gün mutlaka bir iş tutup bura-

------------- dan gideceğini sayıp döKüyor,gözle 

Mıısoliniye film 
mukabilinde lop 
verecek/ 

Entranaijan'dan: 
Vaktile bir Çek filminde oynamış 

olan bir bayan, Çekoslovakyalı zen
gin bir endüstri taciri ile evlendL Ta. 
clr, karısının çevirmiş olduğu filmin 
bUttin dünya ekranlannda göriilece. 
tini düşünerek filmi satın aldı. Fakat 
kopyaları her tarafa dağılmış bulu
nuyordu. 

Bunlann en ziyade ltalyada olda. 
fana haber alan zengin tacir, hepsi
ni elde etmek için bir çare düşündü. 
M11S01iniden miilikat rica etti. Bu 
mflllkat Bll'&Slnda, kendisine iade 
edileeek film adedince top venneyi 
teklif ettL 

Böyle bir teklif karş1S1nda hayre. 
te d619n Dtiçe, zannedildiğine göre 
bir u dfltfinmek müsaadesini iste
mlftfr. 

SELAllK LIMAlllDA TRANSiT iŞi ERi 
SelAnik limanı yolu ile transit olarak 

merkat Avrupaya yapılan aevkiyatı 

arttırmak ve kolaylqtırmak için Seli -

611- Bilir misiniz? --... 
Dünkü Sa)'UIUZcla eorduldammz n 

cevaplanı 

1 - ''dollar" kelimesi nereden ge
liyor? 

- Ameribb1ar paralamu Alman
yada Johac:ıbimathal'de Çlkanlaa " 
JobachimathaJer adı Yerilen, kendi -
lerinin de laaaca "thaler" dedikleri 
madenden yaparlardı. Par.ta verilen 
bu isim sonralan "&>llar" oldu. 

2 - Yalancı inci neden yapılır? 
- Bir nevi balıjın pul!armdan. 
3 - "Hiç bir şeyde inıan sona va• 

ramaz, onun !erefi boyuna yürümek. 
tedir,, sözünü kim ıöylemittir? 

- Guizot ( ıizo). 

4 - '"Bebek müzesi" nerededir? 
- Almanyada, Neuıtadt'da • 
S - Mae Weat ıinemaya na11l gir

di? 
- Bir gümrük kaçakçıbiı hadiae. 

•İne karıtbnhnaıı yüzünden. 

YENi SORGULARIM17. 
1 - DÜJlya nüfuıunun o/o 95 i ne

rede yaşar? 
2 - Hangi hayvan bir gözile uyur, 

öteki gözile etrafı gözetler? 
3 - "Herkesi affet kendini affet-

me .. darbrmeıeli kimlerindir? 
nik .limanı mmtakau komiserliği bazı 4 - Briç oyunu ne zaman ve ne-
tedbirler almqtır. Buarada tranlit e!ya- rede çıkanlmı,tır? 

gUnlllk mllhletten tonra da bu e,yaya 
antrepo Ocretinden yüzde yirmi bet ten
zillt yapılacaktır. 

anım Selanik muvakkat antrepolarında S - John Gilbert artist olmadan 
Ucretliz kaldıktan bet günlük müddet önce ne i' yapardı? 
on bq ıUne çıkartıtnuıtır. Bu on betı•------(•Ce•vap..._lan_ıııııiyi.ann--=) 

HAYYAI SAYIMI BAŞLADI 

gelen heyetlerin teşkiline ba!lanmııtır. 
Bu heyetler her hayvanı mahallinde, a
hırda veya ağılında görerek teabit ede
ceklerdir. Yeni kanunla hayvan vergisi 
yilzde elli indirilmit olmakla beraber 

tld ıflnd\tr tatbik edilmete batJanan vergi gelirinin yeniden ortaya çıkacak 
yeni Ayım kanunu mucibince mevcut! hayvanlarla ayni niıbeti muhafua ede • 
haJ.Y8Dlarm tcal!i.t cdilmeai için lllım ceii ümit olunmaktadır1 

rini kapayıp elerini oğuştura o -
ğuştura: 

- Ben fena kadinlar gibi o • 
telde, pansiyonda, f&Dlbr moblede 
gidemem. Boyle bir yerde hiç git· 
medim; korkarim. Olmek bana 
daha iyi! Diyordu. 

Esseyidin çatılmış kaşlanndan 
artık bükülmez bir hal aldığını 

anlayınca gene yumuşamıştı. Böyle 
bir para menbaı elden kaçırılır 
mı hiç? 

Angeliki gene çekine çekinl' 
etrafına bakındıktan sonra Hacı· 
ya sokuldu. Kıllı elini küçük avuç
lanna aldı. başını omuzuna yas -
J.andınp gözlerin~ içine bakarak: 

- Ah, dedi, sen evde yalniz 
değil. Senin familya olmasaydi 
ne kolay olurdu. Beni1n mama, 
benim teyze uyuduktan sonra 
bahtseden sana katsardim, kimse 
bilmezdi. 

Hacı hemen eli sakala attı ; sı 
vazlamağa başladı. Dünyada bun· 
dan daha ala, daha salim, daha 
mantıki bir mütalea olamaz. Sesi 
can evinden çıktı: 

- Evdekileri aşırmak ha!. On· 
dan kolay şey yok, peki ! .• 

Ve ardından sordu: 
- Adı Koçmudur, tekemidir 

o akraban olan delikanlı ne za -
man iş tutup buradan pılıyı pırtı· 
yı çekecek? 

Angeliki dudağım büktü: 
- Kotso ne zaman is tutazak? 

O birinci berber ama kalblik git
miyor. Kalyonzuko1ukta kendi 
tükkan varmis; gene boy le bir 
tükkin atsmak istiyor-

- Bir icabına bakanz. Para 
ile bitecek mesele, mesele değil -
dir; sıfırdır! .. 

Angelikide ne yaltaklanma: 
- Pasam, bu iyilik de bize ya• 

pazaksin? Bizi bu bela Ko~dan 
kurtarazaksin? .. Kör olayını, bu 
dünyada senin gibi adam bir daa 
bulunmaz. tste benim mama basin 
da yemin ediyorum, istersen istav: 
ruz opezeyim; ne ki benden. beklı 
yorsun, epsine malista ; senın soz 
benim kabul!. 

Dananın ağzı hemen kulakla-
rına gitti: 

- Çarei f elahınız ve felahı • 
mız, 15 liranın tedariki ile o bal• 
dm çıplağı atlatmada ise ondan 
kolay yok. Parayı veriveririz, o • 
lur biter; o da buradan defolup 
gider! 

Angeliki atıldı: 
- Amman simd~ verelim, Kct

so simdi lstanbulda gitsin. O, bu 
vakit de yol buluyor. Bir kayık bi• 
nip Maltepede geçer; simendif er 
alir, Haydarpasadan son vapurda 
biner! 

Dananın eli zaten sakalında; 
sıvazlama da. 

15 lira nerede? Ce bindekinin 
olup olacağı 80 küsur kuruş. A
caba mühendis Artine bir görü • 
verdi: Biraz ötede tstavrinos so • 
nüp borç istese nasıl olur? Onda 
yoksa bile ada kalantorlanndan 
vükeli ve vüzera zadelerden 
bunca tanıdıkları var. O kurd. 15 
lira değil, 60, 100 lira bile bula • 
bilir. 

Aşk ve şevkle dedi ki: 
- Evvela, para keyfiyeti zer • 

retüma cayı teemmül değil. Maha
za o kadarı şimdi yanımda da yok; 
zira bila lüzum nezdimde fazla 
sikke taşımak adetim değildir . 
Çekmecemden alıp getiririm. Sa• 
niyen, birbirimizin olmamIZ, bu • 
luşup koklaşmamız bizim hanede 
baş başa olmarr.ıza mı kalıyor? 
Hele o husus hiç mucibi mülaha
za değil. Yanndan tezi yok bizim 
cavalacozlan, takım taklavat ls • 
tanbula aşırdım gitti!.. 

Angeliki, birden sıçrayıp DA -
nanın boynuna sanldı. Şap f:ap. 
belki 8, 10 kere yanaklarını öp• 
tükten sonra dudaklarını uzatuı 

- Op, hurda pasam ! 
Ve Çınar cadedsine doğru ko

şup kayboldu. 
Dana, karanlık sokakta, tek 

başına, elini bir daha ~kağına 
dayadı. ' 
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Kurtarıcı Kozu 
Mari Lüiz saat on birde evden çık f 

mrştr. Ne kadar şendi. Ne kadar 
memnundu. Niçin memnun olmasın. 
kocası bugün pek meşgulmüş, iş için 
çağırıldığı yerde yemek yiyecekmiş, 
ancak akşama gelebilirmiş!. Bunlar 
haber aldığı zaman bütün gununu 

- Fransızcadan -

di. Hemen bir taksiye bindiler. 
- Yarabbi, yarabbi! Beni o kadar 

seven, benden başkasını gözü görmi 
yen kocama ne diyeceğjm ... 

Mari Lüiz boyle söylenerek evi
nin kapısını çaldı. Kapıyı açan oda 
hizmetçisine dedi ki: 

22 den sonra Anadolu ajansmm gazetelere 

mahsus havadis servisi verilecektir. 

serbestçe Morisin yanında geçireceğini 
düşünerek fçi içine sığmıyordu. 

- Geç kaldım değil mi? Mösyö :ı----------------1 

BORSA Çok iyi bir tuvalet yapmış, sırtına 
kaplan derisinden bir manto atmıştı. 
Yaya kal,dmmı üzerinde gidiyordu. 
Ah bu Moris ne iyi adamdt. Ona, o. 
nun gibi ciddi bir kadına kur yapma
sını biliyordu. Bunu da öyle usta. 
lıkla, öyle bir sanatla yapıyordu 
ki.. Hem bu işte tehlike de yok. Kır 
da bir otomobil gezintisi, bir lokan
tada birlikte yemek yemek o kadar 
çekinilecek bir şey mi sanld? Tabü 
Mari Luiz, bundan daha ilerisine gi 
decek, daha samimi olacak kadar dü
şüncesiz bir kadın değildi. 

Böyle düşünüyordu ama, müna · 
sebetfn bu kadarla kalacağına kendi
si de inanmıyordu. 

Moris onu uzaktan gördü, hemen 
koşarak ellerini tuttu: 

- Çok naziksiniz, hele bu manto 
n uzla o kadar güzelsiniz ki .. 

- Kaptan derisi, beğendiniz mi 
- Bu kırmızı tırnaklarınız da in-

sanın kalbini parçalryacak bir kaplan 
pençesine benziyor. Nereye gidelim? 
Vernon boyu fena mı? 

Otomobil yollann dönemeçlerini 
dönerek çayırlar arasında uçup gidi 
yordu. Son bahar güneşinin solgun 
ışıkları bir altın toz gibi saçılıyordu. 
Mor.isin söylediği gönlü gıdıklayıcı 
sözler Mari Lüizi sarhoş etmiş gibi 
idi. Öğle yemeğini yemek için bir 
hana indiler. Sonra tekrar otomobi
le binerken Mari f,üiz, bundan son · 

bürosunda mı? 

- Hayır, Mösyö henüz gelmedi. 
- Ne. gelmedi mi? Telefon mu 

etti? Hayır mı? Bu ne demek olu. 
yor? 

Islak elbiselerini çıkardı. Bu se
fer de yeni bir düşünce, büs bütün 
başka bir üzüntü başladı. Kocasr bir 
tesadüf es eri olarak bu işi duydu mu? 
Randevularını öğrendi mi? Böyle ise, 
çok müteessir olarak, karısını bırak 
mış, kaçmış olacak ... 

Dakikalar boyuna geçiyordu. Sa
at on.. Onu ~eyrek geçiyor. Sokak 
kapısı açıldı. I{ocası Adriyen girdi. 
Fakat ne giriş! Alnı sarılı,kolu boy 
nuna a.ı;ılmış. 

- Adriyen neye geç kaldın? üzün
tüden deli oluyordum. Bu ne? Başın 
sarılı, kolun asılmış! Neyin var?. 
Allah aşkına çabuk söyle. 

- Bir şeyim yok sevgilim. Telaş 
etme. Küçük bir kaza geçirdim. 

- Kaza mı? Ne kazası? Nerede? 
Otomobilde mi idin? Hani otomo 
bilin? 

- Dur camm, anlatacağım. Te
laş etme diyorum. 

- Anlat, ah boğulacağım. 
- Peki söyleyim. Biliyorsun ki 

pek acele bir iş için çağrılmıştım .. 
Parisin dışarısında.. Dönüşte seni 
fazla bekletmemek için acele ediyor· 
dum. Bir kamyona çarptım. Başım , 
kolum bir az yaralandı. Ama o ka
dar tehlike1i değil.. Fontenbloda 
idim. 

17. 3. 936 

Hlzalamıda yıldız lşaretJJ olanlar, tize 
rinde muamele görenlerdir. Rakamlar 
aaa.ı 12 de laıplUUf aatııt fl.yatlan:ı \JJ'. 
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Çimento 10.BO 
lJnyon Del. O 00 
Şark Del. J 00 
Balya J 00 
Şark ın. ecza O 00 
Telefon O 00 

Tahvlller 
* 1983 T.Bor. ı lalHl> .tmekltlk U0.00 caki randevunun Morisin evinde olaca

~ını söyledi ve ilave etti! - Fontenbloda mı idin? Orada ne * .. .. .. n 21.60 Tramvay ııı,70 
- Artık dönelim, geç kalmak iste işin ''ardı? Kiminle beraberdin? ,. .. ,. m 2!140 tahtım 14:00 

miyorum. Adriyen söylediğine pişman ol- L!ltlk.Da.hıu U4: l'ıO *Anadolu 1 tS 60 

Otomobil bütün hızile gidiyordu . . du. Genç ve güzel bir kız1a gezmı"ye ErgenI tsUk. 116.00 *Anadolu n i3.60 
- 1928 A M 10 00 Anadolu m 1 4.0 

Artık h.ava kararmış, bir yandan da gitmişti. Tabii bL.,... karısından sak- .. ••Um u A 6 "ö s. Erzurum !)..,, .... ess .ı .., 
yağmur başlamıştı. Bir kaç kilomet. lıyacaktrr. Kaza olunca kızı koru· ı•--·------------11 
re gittikten sonra, araba yava,Tadr mak için kendini yaraladı. 
ve nihayet ıssız bir yerde durdu. l\fal'i Lüiz durmuyor, bir sual yağ· 

Mari Lüiz telaşla sordu: muru altında kocasını şaşrrtıyordu. 
- Ne var.. ne oldu? Nihayet Adriyen ikrar etmek ve bir 
1\loris hemen atlamış, motörU göz- daha şeytana uymıyacağım temin ey-

den geçirmeye başlamıştı. Cevap temek mecburiyetinde kaldı. 
verdi: Mari Lüiz, kendi geciktiğini unut. 

- Anlamıyorum, bir sakatlık muş, hüngür hüngür ağlıyor, arada 
var ama... kocasını paylıyordu. Artık Morisi u. 

Tetkik uzun dakikalarca sür<lü. nutmuştu. Şimdiden sonra kocasını 
M.ari Ltiiz: yalnız bırakamıyacağın dan yeni ran-

Ah, çok geç kaldım Ne fena, ne devulara gidemiyecckti •• 
fena r. 

Diyordu. Uzüntüden çenefori sı
kı1dr. Artık bir şey söyJiyemez oldu. 
Bardaktan boşanırcasına yağan yağ 
mur altında uzaktan gelen bir moto
sikletin feneri görüldü. Yaklaştr, ü 
zerindeki muşamba elbiseli genç adam 
yere atladı. Yakın bir kasabada ga
rajcı olduğunu söyliyerek motörü mu 
ayene etti. Yol üzerinde tamir edile
miyecek bir sakatlık olduğunu söyle 
di. 

Mari LüJz artık tahammül edecek 
yağmur başlamıştr. Bir kaç kilomet
halde değildi. Arabadan indi. l\foto
sikletli gencin söylediği yakın ka
sabaya yürüyerek gidecekti. M<>ris 
otomobili garajcıya bıraktı, Mari Lü
ize refakat etti. Yağmur altında ça 
morlara batarak gidiyorlardr. Kasa -
baya geldikl&i zaman istasyona koş · 
tular. Fakat tren ancak ı;ıaat onda 
harek-~t edecekti. Garaja gittiler. 
Yolda tanıştıkları genç gelmişti. Saat 
yedi buçukta, zarif bir otomobil gele
ceğini 'Ve onunla kendilerini Parise 
götürebileceı:!ini söyledi. 

Şehir Meclisinde 
dün konuşulanlar 

Şehir meclisi dün saat on dörtte 
ikinci reis vekili Bay Tevfiğin ba.şkan
lrğmda toplanmıştır. 

üsküdarda Şemsipaşa mahallesin
deki Bostan sokağının kapatılarak sa
tılmasına dair fen heyeti tezkeresi 
mülkiye encümenine, Frigiderlerle bun 
!arın emsalinden. alınacak resme ve 
şimdiye kadar resim vermem.iş olan 
soğutma aletleri sahiplerinden bir mis 
li ceza alınıp alınmıyacağma dair he
sap işlerinden gelen kağıt mülkiye ve 
kavanin encümenlerine, Zührevi has -
talıklar hastahanesi baş hekiminin 
makam ücreti hakkındaki Sıhhat işle
ri müdürlüğünün tezkeresi bütçe en . 
cümenine gönderilmiştir. 

Bu sırada vali ve belediye reisi 
söz alarak demiştir ki: 

"- Cerrahpa:;a, Haseki, Beyoğlu, 
Zeynep Kamil hastahaneleri ba§ dok
torlarınm makam taMisatları arttı -
rtlmıştır. Bu arada Zührevi hastalık -
Zar hastahanesi sertabibi unutulm~
tur. Bunun da makam maa§ı arttırı -
lacaktzt." 

T k • Çar§amba Perşembe 
8 VJm 18 Mart 19 Mart 

======1~4 Zilhicc 5 Zilhicce 
GUn dOğufU 
GUn bab§ı 
Sabah namazı 
Öğle rıamazJ 

Iklndl Dam&Zl 

Alqam namazı 
~&tsJ Dam&ZJ 

Imsak 
Yılın geçen gUnler1 
Yılm kalan gUnleri 

6 Of\ 6.04 
18,19 18,20 
5,36 5 36 

1222 12 22 
15,46 15,46 
18,19 18.20 
19.49 19,50 
4,28 4,26 

78 79 
287 286 

Okuyucu mektuplar1: ......................................... ..., 
Aksaray 
caddesinde 

1ramvay 
kazalarının önüne 
nasıl geçilir? 

Okuyucularımızdan Beykozlu mi

mar Bay ibrahimden şu mektubu al -
dık: 

Beyazıttan Aksaraya giden tramvay 

yolu üzerinde, Koskadan Peyazıda ka • 
dar uzayan kısımda, hiç bir seyrüsefer 

nizamına uygun olnuyan bir kantıkhk 
vardı. Bütün Bakwköy ve T opkapı ki-

reç fabrikalarına itliyen kamyonlarla, 
Yedlkule, Topkapı, Florya, hatta Edir-

neye itliyen bütün nakil vasıtaları bu 
yoldan geçmektedir. Halbuki bütün bu 

vasıtalann bir dakika içerisinde birden
bire kartı karşıya geldikleı-i ve yolu ge

Sümer Bank"ın idaresinde bulunan) ya ve Almanyadan da devam eden is -
Beykoz deri ve kundura fabrikası, mem tek fiyatları normal hadde tutuyordıs. 
leketin ve hatta Balkanların bu sahada Fakat şimdiye kadar yalnız cenubi >-.f· 
çalışan en büyük fabrikasıdır. Bu fab • rika tiftiklerini kullanmakta olan tngil
rikanın Türkiye ekonomisinde oynadrğr tereden de tiftik için istek başlamı~tır· 
rolün ehemmiyetini anlatmak için 1935 Dünyanın belli başlı tiftik istihlak ed~ 
senesi içinde satın aldığı yerli ve ya - merkezlerinden biri olan bu memletin Tüf 
hancı deriler mikdannm 1.360 milyon kiye tiftiklerine müşteri çıkması, Türle 
liralık 3.100 milyon kiloya vardığını tiftiklerinin fiyatlarını muhakkak sıJ • 

söylemek kafidir. rette yükselteceğini göstermektedir. l 
Fabrika imalatr, seneden seneye ge • 

niş ölçüde artmaktadır. Kösele imali, 
1933 de 412.007 ve 1934 de 818.574 ki
lo iken 1935 de 1.326.823 kiloya çık -
mışbr ki 1933 senesine nazaran 1934 de 
% 99 ve 1935 senesinde 1933 e naza • 
ran % 28 artmış demektir. Bunun gi -
bi kundura ima13.tı da, 1933 de 326.707 
çift iken 1934 de % 54 bir fazlalıkla 

504.709 çifte ve ve 1935 de % 39 bir 
fazlalıkla 702.043 çifte yükselmiştir. 

Vakete imalatı da 1933 de 214.953 ki -
lodan 1934 de 333.1550 kiloya ve 1935 de 
494.727 kiloya geçmiştir. 1933 de an • 
cak 1589 işçi çalıştıran fabrika 1935 de 
vasati olarak günde 1.050 İ§Çi kullan
mıştır. Fabrikanın umumi satışları i -
çinde orduya ait siparişler pek mil • 
him bir yekilnu tutar. Devlete olan sa -
tış yekunu 1933 de 1.347.704 lira iken 
1934 de % 76 fazlalıkla 2.374.083 lira
ya ve 1935 de% 31 fazlalıkla 3.106.721 
liraya çıkmıştır. Piyasaya ait serbest 
satışlardaki artış nisbeti daha memnu • 
niyet vericidir. 1933 de ancak 102.481 
lira tutan bu satışlar yckfuıu 1934 de 
111.189 liraya ve 1935 de % 475 bir 
artışla 640.374 liraya yükselmiştir. 

Bu fabrikamız, Sümer Bank'ın ida
resi altında çalışmaya başlıyalıdanberi 
gösterdiği bu hızlı ilerleme ile Tlirkiye
nin yeni endüstrileşme hamlesinde ken• 
di Uzerine düşen hisseyi layıkile başar -
ma yoluna girmiş bulunuyor. 

1 iftik fiyatları 
yiikselmek Ü.zere 
Bazı gazeteler tiftik fiyatının son 

günlerde yükseldiğini yazmışlardı. Bu 
hususta yaptığımız tahkikata göre tif
tik fiyatları henüz yükselmiş de -
ğldir. Fakat fiyatlann ya • 
km zamanda artacağı harice ve bilhassa 
tngiltereye fazla sevkiyat yapılacağı 
muhakkak görülmektedir. Sovyet Rus-

Çivi fiyatları niçin 
yükselmiş? 

Geçen yılın mayıs, haziran ve tetl'I -
muz aylarında istanbulda çivi yapal1 
fabrikalar fiyatların dü§uklüğünden "'1 

zarar ettiklerinden alakadar makanıl•f' 
şikayette bulunmakta, bunun aralarınd• 
ki rekabetten ileri geldiğini söyletne!V 
te idiler. Sonra çivicilerin kendi arala' 
rında anlaştıkları ileri sürülmüştü. çurı 
kü fiyatlar eskisine nisbetle dört kurul 
kadar yükselmişti. Alakadarlar bunu!'I 
sebebini geçen yıl büyük mikyasta re * 
kabet yapmağa çalrşan bir fabrikanıt1 
işlerine nihayet vermesi olarak izah et' 

mektedirler. 

Almanlar memleketimil" 
den neler almak 

istiyorlar? 
Son hafta içinde Almaoyanm ınub.' 

telif şehirlerinden muhtelif tanınmıt fıt 
malar Türkiyeden her nevi zahire, ce • 
viz, kemik, ham maden, zeytinyağı, bBİ' 
mumu almak istemişlerdir . 

Gene Almanyanın tanınmış firmaları. 
Türkiyede diş doktorluğu malzeınesiı 

1 d . r.ıl' 
inşaat evleri, saç. demir te , emır , ~ 
buk ve dökme demir işi üzerinde veiı 
aradxklarmı bildirmişlerdir. Alikadat 
makamlar bu istekleri icap eClelf1mUe' 
seselere bildirmişlerdir. 

Saraçlar kooperatifinde 
Beş yıl önce kurulmuş olan saraçla' 

kooperatifi bir toplantı yaparak koope' 

ratifin durumunu görüşecekler ve ba : 
yük bir ihtiyacı karşılaması .azım ge 
len teşekkülü daha faydalı bir hale g c:· 

tirmek için kararlar verecekler, çalıştıla· 
k . • h t.ritll' ya esas olaca nızamnameyı azır.vı 

caklardır. ,. 
BiiJ8k Tavla 
nılsabakamız 

Eu lıafla başlıyor. Mükafat: 
100 Liradır1 

Müsabakada önce semt şampi
yonları anlaşılacak sonra. semt 
şampiyonları birbirlerile karşıla

şarak bunun neticesinde İstanbul 
şampiyonları belli olacaktır. 

tstanbul şampiyonlarından bi -
rinci çıkana otuz, ikinciye yirmi, 
üçüncüye on beş, dördüncüye on, 
beşinciden onuncuya kadar olan
lara beşer lira mükafat verilecek 
ve bunların isim ve resimleri gaze
temizle neşredilecektir. 

Müsabakamıza mektepli ve ço
cuklardan başka herkes girebilir. 

Müsabakaya girmek için gaze-

li camiinin yukarı kapm önünden Çu -r 
lturçeıme caddesine, oradan da Zeynep 
Kfunil sokağından geçmek ıuretile Vez 

temizle bundan önce neşred.iJ.DliŞ 
olan on kuponun gösterilmesi şart· 
tır. Şimdiye kadar bu on kup<>ll\J 
biriktirmemi§ olanlar bunları ids.· 
rehanemizin yanındaki V AKIT kil• 
tilplıanesinden derhal tedarik ede· 
bilirler. 

Vakit pek az kaldığı için tavla 
meraklıları acele etmelidirler. 

Bay Muhlis Çayırlı'ya: 
Tavla müsabakamız hakkında 

görüşmek ü.zere gelip gelmiyece~i~ 
nizi bir an evvel bize l>i1dirmeı&it' 
rica ediyoru~. 

u ırı6" mxş muhtelif vilayetlerde salah ha 'f' 
·raıı 

teren mahkumları buraya ye.rle~tı le~ -

Mari Luiz yerinde duramıyordu: 
- Aman yarn hbi, kocama ne di 

yeceğim? Beni Snrlofüırrn e,·indr 
biliyor. Orada briç oynıyacağımı 

söylemiştim. Ilu gidi.;;le dokuzdan 
cn·cl orada bulunamıyacağrm. Benim 
gelmediğimi göriincc telaş edecek. Ne 
fena. ne fena! 

Halıcı oğlunda Kumbarahane mey
danında çarşamba günleri pazar ku -
rulması kabul edilmişse de Kızıltop
rakta Zühtü paşa mahallesinde Rüş -
diye sokağında pazar kurulması ka -
bul olunmamıştır. 

nedler yolunu takip etmelidir. Bu ıu -
çilemiyecek bir vaziyete soktuktan da • retle Aksaray _ Beyazıt yolu üzerinde 

ima görülen hallerdendir. Onun için bu her an vukuu muhtemel büyiik kazala -
yolda her hangi bir kazanın önüne geç-

ti. Şimdi ineboluya bağlı NıgrCS ra~ 
yünden 23 aile bakanlığa_ baş.,u·~l)1ei 
köylerindeki toprak azhgından t' dl 
etmişler ve kendilerine imralı. a~s~l , 
toprak verilmesini istemişlerdır. e . , 

- Genç kaldı~nm cıöyJersiniz. 
- Evet, geç kalmak. doğrul Fa-

lrn t briç oyununda bu kadar geç ka
Jınma1. Ya Şarlotlarn. telefon eder 
.se? 

Dokuzu beş geçe Parise gelmişler-

Bundan sonra belediyenin 936 bilt
c;esinin masraf kısmı okunmuş, tasdik 
edildikten sonra bugün toplanmak ti-
zere toplantı bitirilmi3tir. { 

nn önüne geçilmiş olacakbr . ., 
mek hususunda şu şekli teklif ediyo -

rum: itfaiye, imdat otomobilleri Vez - f nebofu köqlü/erİ /mra/-
neciler tarikile Zeynep Kamil sokağın- l / k • f • l 
d B .... k R . dd • ıya qer eşme ıs llJOr ar an uyu eşıtpaşa ca esme ve o -
radan da Laleli yoluna çıkmalıdır. Ak- Adliye bakanlığı bir müddet evvel 

sa.raydan Beyazıda gidecekler de lale • İmrah adasında zirai bir hapishane yap 

. . • . bitdit 
Jet meselcyı İstanbul vilayetıne tef• 

miş ve İnebolu köylülerinden adayı ,, .. 
••t ... 

ketmiyeceklerine dair bir de taabbll bO ~ 
. t 1 il. ti f ne nedı almıştır. stanbu v aye '1' et• 

lulu köylülerin bu arzularını tetkı 
meğe başlamıştır, 



iliz pllaı ı 1 
llalledlJO .ı 

( o.ı ,..., 1 Utda) ilk defa olarak kendi tek1Werinl iab 
Bu delepler, tasavvur edilt:n pro- edecektir. 

Senla Almanya ile veya Almaııyuıa Deyli Her*kl ..--, BUytlk Brl· 
olarak akdine dair bUytlk Britanya tanyanm Franaa ile Belçikaya yeni 
ll'W ve Belçlka tarafmdan ham - yardniı teallN-tl vermeli Ye Frauız, 
1anan teklif muhtiralarmı tetkik ede- İngiliz ve Belçika erkim harbiyeleri 
aeıldenllr. anamda derbal llıtiprelln bqlamuı 
:ALMANYA LONDRANIN CEVABI- hUSUIUDda, l'ngütereye teklitlerde bu· 

Nl M'OSA1T KARŞILADI lunıcaklarmı yumakta.dır. , 
BerUn, 17 (A.A.) -Röyter ajanaı- SULH tçtN FEDAKARLIK YAP· 

nm Vllhe~ mahaftllnden ha • KAK' LAZN! 
ber a1c1J1ma göre, komeyhı cevabı, Londra, 1'1 (A.A.) - Haber veril· 
AJman bllkOmeti tarafından mUu.Jt dflin• 16re, İDgtUa kablllell, B. l:dene 
1Untte lw'lılaDllllftır. Almanyuun ~ aiyuetlae devam etmeal 
timdi, Loııdraya bir delegasyon gön- · için talimat venntettr. Lokarno dev • 
c1eımeie huır bulundutu, fakat, kat'f Jetlerinin hepeinin muslihane bir hal 
aaDı t.eldltleri u.iDde ''vakit ve r.a • tarsı bulmak ilMl'C bir talcnn feclülr
manmcla,, mllakerata bqlamak hu - ıı1dar yapmafı kabul etmeleri lbım 
•mndıki talebine lııglltere htıkOme- plmektedir. 
tinee verilecek cevabı beklediği zan • ı - Almanya, Renden, bir miktar 
~. u1rer1ni ge)maek ve yahut Ren mmta-

Alıwı ~unun bu akpm kumda tahkimat yapmamalı ftılllt. 
hareket edip edemfyeceğini bilmek mek •uretlle bir bQmıU niyet hareJd:I 
llle8eleld bu cevaba bağlıdır. ga.termelldlr. 
ALMANYA GöR'tfŞMELERE GE. 2- ........ lle~Almanyaya 

LlYOR kU'll dalla u temen1ld ~ • 
Londra, 17 (A.A.) - Berlinden p- dirler. 

len teı,n.tl&ra göre Alman htlkOme- Bu takdirde Brltanya htıktmeti, 
1 Lolldra glirilfmelerlne 1ttirakf esu Lokarno m11ahecleml mucibince kendi· 

itibariyle kabul ~tttttnr İngiliz elçili • ne dtleen ta&bhtlderl lfa,a buır o1cıu. 
tine llOdfıomıttlr. tunu blldlneek Ye l'N-. ile .... 

iKiNCi ŞARTA NJ: CEVAP _,,, tecaYlllll..,.. al+lrlert tak • 
VERİLECJCK? dinle mlldafaa etmeli teklif edecek • 

Berlln, 17 ( A.A.) - Haber verildi- tir. 

Bir verıl işi 
-•111111 3 3 • 6 1 .. 

lJça 
benzinler 
1 icaret Odası 
bagün miilıim bir 
mesele konuşacak 

rtcan& odua meclisi buala top. 
luarak .. hteUf meseleler Ml+mda 
............. Ba arada lulrlerta 
laarlee •pllat lçla kambf10 •llude. 
lerl ... " ............ 1es1 ba•-
talaeütn'· Fakat aaya dafıblan 
rmameye lire, 1a111Uaktl toplantıda 
- •lldal ve enteremu lllr •-le 
hıkkm .. da karar ftrlleeektir. Ba 
•wle ._..nla bir NM4e n tabii 
..,.ıt ....... de .............. h. 
1anat .. tar .... at.1letldlr. BlfJe 
Wr .... tfeant o-..a latllral .._e
sinin •bebl de ... u: 

MIJala bir firma, _..,.,., bea. 
linlırlnhl bir Jaanunm "flUll ytllln
•• ebllalltnL banan I~ eklllen 
mlktanll verıtye mena tefkil edeaL 
1eeeli Wdlumda lnıhmmaıtar. Jhl. 
na lr.erlne millim bir ftrri tatannı 
laeap eden maUye, hakiki vaziyeti 
t.Mt için .tlearet odaama mtlraeaatla 
beul•I• tebabhur •lktanm IOIW11f

t111'. idare lle1et1 de bu h11&uta TU'· 
dfll bran •Hllae bflclfrmlştfr. Kati 
karar badn verlleeeldlr. 

~ g&re, Alman Dil Bakantıf!, kon- BERLINDEKt INGtı.ız ELÇiSiNiN . 
mey toplantııarma lftlrak huusunda TENASLARI Donanma 
Almanya tarafmdan ileri aUrWen ikin- Paril, 17 (A.A.) - BerliDdeld Jn • • 
eı tut hukmda, tn,u1z h8k0mettaln g111z elglain•n, Aıman,amn WJetJer pıganıosanila 
VUiyetlnl 11&1'1.hatle bildirmesini !ngi- cemiyeti komıeyi mtlalrerelerine itti- r_ · ı 
lis elc;latnclen latemiftlr. raldnl temin etmek mıJr!ıtıM11e Vil • KGZOftQft namtıraıar 

8IJUI mallıfeller, lngiUs cevabmm M!M!b .... ne bir defa daha t.emu Doaenma ~ ikramiJcU tahft. 
bUCOn atıeden eonra geleceflnl san - edeceji haber verllmeldıldll'. Jttı piyan&011Jmm 16 mart 1936 19'1 
maktadırlar. Bu suretle Alman dele - ALMANYA DANZIG! DE 111 JIOAI· ,apdm IO 9a lsıaid11ln4e ._.. • .,. 
IUJonu da •u &qam Londraya hare- mm 11morti isabet eden tahvil numaraJaram 
ket ei•~Ueoaktir. nu..,, 17 <A.A.> - Nal Uderl ..-1r cet.eNtr. 

IK!Nct ŞARTA EDEN CEVAP B. Albert Font.er, bugtbl 8Öfleclill Ketldede itfa olanan tfttlp numa • 

~ "* ntüta: raJan: 
Londra. 17 (A.A.) - R6yter ajan- ''Bitler Dlmlgi untmaDUfbr. Dan 

~ber \'erdiğine göre, B. Kitlerin . 9.767. 1400. 2120. 2884. 4119. 4512. 

ıleri sürdüğü ikinci şarta BUyilk Bri· -----------
tanya tarafmdan derhal cev:ıp veril 
n eai ihtimali fazla değildir. 

B. F.den'in bu suale cevap vermi. 
Yeceği, çünkü bu cevabm Lokanıo dev 
1etlerlnhi ll&Wıiyetf dahilinde oktutu 
IÖylenmektedfr. B. Eden ancak bu aa
balaki toplantıdan eonra cenp vere • 
bilmek ,ayetinde olacaktır. 

u,ter, bu abahld içtimada, her 
4efefl8)Cı;ıun, kendi g6rUelerini. tah· 
ıirl ollnk b!Nisıoek, ve Almanlar 
llUtlarmm kabul eatNltiııi haber al -
•ıden ba tahrlrl noktai nuartar tan
lim edllecektir. 
lNGILtZ PLAN! TEBLlC EDlLDl 

Londra, 17 (A.A.) - Lokarno dev
le&led del11p'ı hain bu ..... ki top • 
laatmndı, B. r.den, clelepJere, Lo -
b1no taıbbhtttleriDiıı b•llb•m vut
nte Q1duruimuı hUBUIUDdaki İDlilfz 
.... ,. tebJll etmJltil'. 

Toplantıdan llODl'a, B. l'landin ote-
nı. a1'det etmif, w B.: PüJ Boncourla 
\'e ctiPr' ebperlerle birlilrte bu teklif. 
~ t.etkik etmittfr. 

!NGtt.tz TEKLtF1 KABUL 
EDILtYOR 

Loadra. 17 (A.A.) - Havu ajan
la-.I mubablrlnJn, mtlhlm mab -

te11en1m ~ maltmata göre, Loku 
110 muabedeslni hma eden devletler 
~ mlh tekJiflll1ıle Lolmnlo 
~-..--.,. -P. ...... 

....,.., leldnde wJll&D ınsmz 
laoktal nuarmı nihayet kafluı edecek-..._ 
lf t.&B:a:Y DIVAN!NA GiDECEK 

Loadra, 17 (A.A.) - Deyll Telcraf = •1a1an1a 11e J'&Plll<U .... 
1U tedbirle1rden aonra yapıt. 

~ Jatemekt.edlr: 
.Alı ır, J'rm • Sovyet paktı 

ile Lobrno muahedeeinin kabili . telif 
oı., obDldJlı metlelatnl Llhiy diva~ 
.._ &1'91deoek, ve divm Alman)'& a -
...... larar veftUji takctircle kltaa• 
- Ben mmtü111md'n pri çMmeti 
~ ın,tlteıe, •ılbam 
~ içinde l'nm8a ve Belçlkaya 

ı ·11ıao r+ıwheclelinip iQabet • 
w.tı.at:a teldıl edecektir. 

...... Poet gueteslnln ~-
• .__ BIJlk BrltaDJa, Lobmo 
~li*lmta biallü8 tiJplantmlDda, 

Türk 
do 

- Sovyet 
ıuou 

(UıtJam 1 iMi ..,,...) 
TlrlQe iı111 ,,. 1f 61r11A tltld ,,,..,.'*"' ..,., .,,..,,., ,_,,,,, .,_ """" .., .. _ h,,,..,,_ ,.,,,..., .,..,. ..... •ldtel-- .......... 

im ,,,_,_,._ Mlild Mr .,,,..,,, ,,.,,,,..,. ... ] ...... , ... 
Galte, ....... ••ra. Tlrklye 

•illi ••IRrlıllala ,.... .. , •• ...._ 
Jest berlade tallilltlı mhat ftl'lllek. 
te ve Ttlrk endflatrlllaln vul1etlnl 
radillal lllr amette ueü 111111 •lca. ••ve ldklll ........... •mffer ol•···· deiittlNlllal telıutls eL 
tlrdllda IOlll'& fl1le dnul et.ek.. 
Wlr: 

"t'lrW.. U. s..,.,...,,. .,..,._ ............................ 
,,,,.. """"" lnldflıl ~ ifdl. 
,,.. ,.,,,,. ...... l'.crlW .,,,,""' 
olan doaUd u. iM .. , ...,.,., ,.. 
reibıtdl~........,.. ............ ,. ... .,, .. ....... . .......,..,...,.,. ... ... ... -....,, ..,,.. " ,,,,.,,,, ...... 
6a -..ıa 6Cr .............. . 

ikramiye TL. 

1300 -100 
ıo 

ıo 

ı• 
10 
11 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
s 
5 
5 

Tertip lloı 

1400 
9409 
2121 
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4SH 
IHI 
1400 ... 
9409 

9 
aııe 

7419 
2120 
7733 
6313 
767 

·aau 
aıao 

lllalfo: .. 
M 
11 
1 

• .. 
• ,. 
' S4 

67 

' • 22 

' a 
20 

Baltdakl tertiplerin 1llalumda ,.. 
terilen ma numaralanndan mlltebakl 
ayni tertlf1eriıa diler ma n......ıuma 
" U84· 4189. ""· No. ita tctibe ki • 
mlleıı amorti isabet etmiftir. . 

tlsıaınlye •• amorti ilabet etmltdr· 
Skrami1e " amorti bedellai as 

mart 936 tarilliDdea itiltaren tediye •• 
dDecütlr. Amorti beclell beher tüftl 1-
tla bir Terk Urw • km .. tar. ,....,.,.. ,,. ....,, ...... 111••-------------

.,,, llu •••"....,. ._ .,... ,., Urııfaan milll talcımı 
~ ,..... - Allfd ,,, ,,.,.... 'lJ1 

.,. ~....,.,....,., .,,,. ... -... ınernleltetimiae geliıor 

.,,.. ...,,.,.... lfr6d t.,ifl e•· . 
,.,,..,.,,,,.. .... ,.,,,,. il. .,., ...,.,,., ,...,..... .. ........ ,..,. 
...,.,. N ı11ü 111111..,.., Tiri -
ğODfld .,.,,.,,. ~ 

BalmelarM Wrlasm&1111,.ıl 
ben pleaık olu UnptaJ' .Ult ta. 
..... Tlrk milli talmaı De .. kar. 
........ lcta tekllftt .......... 

Bu teklifi tetkik etmek ben dla """"""" ..... ,,.,..,,.. Wflltltl lk 
Walf •swlı1WI lw. aq.. toplaaaa t.a..1 , .. ....,... 

ili !'iri _ 8.,,,,., ,_,. .. 1$ ı.. .-ım ... etl1lulle bbld et.lplr. 
ri "'1 ...... ~' U.- Ve Ur .. wva1 dit......_ Paı1ıdeld 
~.. ..... '* .,....,.,. -- ... .... pldlen telpiafta. .... 
..._.,. • .., .... ,,...,...,,. ••· n..,. w •• ,...... tü-
,,,,.. llWfilaldl le dl ,,,,. it ,.,.,,. dlrde llOO, 28 mart ...,._. lbl 
_.,.,,.,. .. 1111111 a. """-ctın. yapıtına 2:500, 2t mart puar lld

lturfunmf dofma. 6lrf6lrfıN &allıva- nl bhl ederlene 3000 Ura verlleee-
eaifd'.,. il blldüil•lftlr· 

BD...telabıa Jba. Uohb,al __________ _ 

tncH~ Ralloean C.zeta. OL 

kw llY ................ .. 
...... Tlıt- ...... u 

.. el ,. ....... ...., d.tue ,.. 
nlarla dol• dtalar taı.. qle•ek· 
tedlrler. 

iL YAZILARI 
ponomik analizler 

"Tur - ova = Troie" ve ''fur" 
Has isimler 
------· 

Gilnet • Dil teorisinin yardnm ile baı 
isiınlerin ualdıll yapıp ......... öt
renincle çalıfırken lreJlmelerin tarihini 
de yapmak fırsatını elde ediyoruz. Şim 
diye kadar •"fl'09a" hlann Anadoluda 
ve ~Jda aereJeri doltpr!f alchapnu 
bir dereceye kaclar Qıeumlt tNlU1R1yo
nu. Evet; Trova'yı kuran Türk ••Tor" 
lar prkta bir çok yerJenle ..._l'"'tlar
dı. ( Dorlar: Etileri Pteryada (Kaba -
dokya) yendikten 10nra bütün "Dorl" 
dili ~ ... dotru btiyilk bir 
abada pJdddar. Sonra yine Hititlerle 
birlqerek Türldatana kadar ıittfler. Bir 
müddet sonra da tekrar Anadoluya dol 
~ dBndWer]. [ G. Hempel. Mediterra
nean Sudiena. a. 11.] 

Basan 4ott Nan 411pnan ı~clftc • 
Jerl "Etiler" ia9 "Yavon" lıamı ile Tiriı 
teri ''Etiler" in; •Yavon" bmı Uı Tk
ldatandan ı..,_ d&ıdGldlri zaman 1* 
kolla da Oral'ı aeçtiklerl muhakkald& 
Çünkü Oral ceçldlnin tam atnnda bu· 
,ıOa bile bir Tro-lü kuabaaı yqamak
adır. Batı cenu1*aa c1olru U.ledlllmia 
...ırit bir Tor-illr w -Din; ..ter"ln al • 
smda bir "'Tiraı" claha slril)wu. 

Bu Tor yani <ot + et + •) Oe Tir 
yani (il + it + lr) kelhnelerlnln a)'DI 
kıymette oldupnu enelce aırenmit • 
tik. Tir tü1l ile btittla lllıilled tloldu • 
ran yer ac1Janndan llllli hlllı GlanJar 
fUlllardır: 

Tri • bola 
'11re 
Terme 

Tar • -
Tir•,_. 

w vatan hudun4\lml ..-.ır 
Trablua. 
Bül J1rUkede: Tir •ey& Tur ............... .,.... 
Etrtlakler devrinde ttalyada, Tarldn 

bftDm 
adı 'Tarlmm" idi. (Ve Drillk hlklm • 
dan idi.) 

ltalpmn prp llblDedınde w SlcD· 
ya'ma llttlade "Weetennlllım Welt 
atla" a sin "'T)ulwaum" " tuUaiD 
lıidnd cbdlnde1d 20 namarah buitada 
Tirhm biçiminde yaadm11 olan Terilen 
denisi. tıpanyada tberu9 ........ "Ta· 
ralroa .... Portıeldsc:le Dor uma&s .. ... 
ri. 

• • • 
l - Vuomm yanında bir baba: 

Tor della anana. 
2 - ,._.,,... Wr a..aı.ı Doda. 
3 - Sudanın pmalinde bir kuaba: 

Dor. 
4 - Vtso J&Dtftda bir kasaba: Dor 

del peee. 
5 - Efpnlltanda bir dal ailalleti: 

l>Ga8 • 
Amspa w Mri1mma bütan llJIU • 

1frinc1e tıJ>or"' w "Tor" la iatmleN rast 
plrk. ltcıman,.)'I sapteden .,.,.,, 
Jnmwnbnm ada (Tara,U) (TorU) ol· 
dala cllll Tlrk ırlamn en ..,em mer
llulerlnden blrlnln adi ela "Turfan" idi. 

Bltla bu lreffme1erde llnoııliliris 
mana ~ llil1ik. ,ucelikl lnw • 

vet, Wnt, .p " - olmaktır. 

ranno.s :çt.ulcri de ayni antam•ıda be 
rôer tuildlmdw w dtldatı&r 'NMla 

nm vermektedir. (a. 48). 
Dejenere olmadıiı morfoloıjiı" ılilul .. 

belli olan ikinci kelimenin Gtlnet • 
teoriline ıöre analiclnl ,apuü a 
manayı elde ederiz. 

Turannoa = 
(1) (2) (S) (4) (5) (t) 

ui + ut + ur + af + an + • 
1 - uı -ana köktür. Burada 

lük " kudret ifade -eder. 
2 - Ut • ektir. Aa lılSk .mum• 

bir tüje veya obje üzerinde yapdds 
anlatır. 

3 - Ur • anlamını bir .Oje veya ola. 
jede iatilaarmı 16atnwı ektir. 

BIJlece (al + ııt + m) 7&nl 
meydana pr. 

4 - Al .. hali ifllle ... ektir. 

5 - - • tekarrilr " ifade 
dilmlt -. ıilje ..,. .ttjenln m11 
bitine ve yalan bitiflline ıltllren 

6 - Oı • ( . +I) yerine plerek 
D&JI t1mem1aadıran ve iaimlencUren 
tir. 

BiJlece (ut +ut+ ur+ •I + 
+Ol) tannnoe". 

YObeklilr, yOcelllr ve bq 'O 

Wr ılijc veya oltje tam ve mtucemı• 
dlarak tuahOr " teklrr6rGDGn 
..... olur. 

HWha: Tur kelimesi p.4i19 ka 
dar 81renditimk v...o.n ...,. 
admm uk ve esuıdır. 0-. içindir 
eüller 111Jt1k mUletla .... lı ytrl 
çqltll •"•Jarda oJaialr -Turan" • 
veıiJorlardı. Adrlyatik laydarmda ya 
.,an .. Ama..,ı lravml adım alan 
,.. caWıauwo Tirit mmıdac •erdili 
ki acl Turi't idi. Cemi ~ o1ait 
btamtınca -rurr ve halM tdll 
"Turiğ" ve "Turik" mey8anl ttelftlit 
.._ Ve -.an ...... ki Alll .... r.fl.t 
lan hep '"Tur'' lu lıaı iıimlerle dolu 

H. Reeit TMIKUT 

O. Hempele sin Bt1ce4e dahi (Tur • u hm l 
ri • ia • an • •> bilmeli baris; hlldm, , • m e e 
1ivribait. 11er1 • ..._ ,aaekte c1unn.. Beoli,,. nıltelM ... ıa . 
manaJanm +alfonhL Yine "'Hempele" "'-....... : R ..... I ... T'llı 
rar. iMi wıı '"'"' ,..,...._ " T1I -

Tea tarihi ı 1888 
idare merkezi: IS'/ ANBUL (Gaata 

rklJ eki .. bel~:-la 

latanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
iz lr, enin 

Yun nlatandakl Şubeleri ı 
IAal • Atlna • Pire 

Her neoi Banlca 1JU1amelatı. 
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Fenne uygun olmıyan bir elektrik tesisatı 

CEREYAN KAÇIRIR 
ve 

SARFiYATI 
Elektrik 

ÇOGAL TIR 
tesisatı 

Bir defa yapılır 
iViSiNi 

yaptırmak menfaatiniz icabıdır. 

SAT • 
ı E 

en mükemmel tesisatı 

12 AY VADE iLE 

YAPAR 

SAT • 
ı E 

Şubelerine müracaat kAlldlr. 

Ankarada Jandarma genel komu
tanlığı satınalına komisyonundan: 
Vasıflarına uygun ve bir tanesi ne 78 lira değer biçilen seksenden 

yüz tal-;ıma kadar zabit bineği eğeri yeniden eksiltmeye konulmuftur 
Kap:llı zarf eksiltr::ıesi 26 - 3 - 936 perşembe günü saat on betle 
yapılacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan alınabilir. 
İsteklilerin kanun ve tartname de yazılı belge ve 585 liralık illf 

lemınat makbuzu veya bımka mektubu içinde bulunacak teklif mek
luplarını en geç eksiltme günü vaktinden bir saat evvel Komisy~-
ba vermiş olmaları. (1229) 

Ankara Jandarma genel komutan
lığı- satınalma komisyonundan: 
Ankarada Jandarma ve Poliı mektebi çamaşirhane ve matbahın-

4la yaptırıhnası 46458 lira 60 kur U§ keşif bedelli tesisat kapalı zarf 
mulile 30 - 3 - ~36 pazartesi günü sant 15 de eksiltmeye konu· 
lacaktır. 

Şartnamesi 233 kuru~ karşılığın da kom'syondan alınabilir flk 
leminat 3484 lira 40 kuruştur. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin kanun ve şartnamede yazılı belge 
!er içinde bulunduracakları teklif mektuplarını en geç eksiltme vak· 
tinden bir saat evvel Komutanlık kurağındaki komisyona vermiş 
t>lmaları. (535) (1278) 

An karada Jandarma genel komu
satınalma komisyonundan: tanlığı 

lstanbul 7 inci icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı merhun olup sa -

tılmasma karar verilen santafurüş sık • 
ma makinesi ve ütü makinesi 19-3-
936 günü perşembe saat 12-13 kadar 
Yeşildirek Hoca handa hazır bulunacak 
memur tarafından satılacağı ilan olu -
nur. (V. No. 14454) 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 
(Cağaloğlu Eczanesi yanında) 

Salı ıünleri mec:canendir .. 

Telefon. 22566 

ZA Yt - Deniz Ticaret çevirgenli -
ğinden almış olduğum 1513 numara 
şehadetnamemi zayi ettim. Yenisini a• 
lacağımdan eskisinin hükmli yoktur. 

(V. No. 14140) 
lnnail oğlu Mehmet 

SERVOİN 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIGİNE en 
tesirli bir ilaçtır kutusu 

150 kuruş Sirkeci Merkez 

Eczanesi, Ali Rıza 

htanbul ikinci icra ınetmırluğundan: 
Paraya çevrilmesine karar verilen 

muhtelif balık ağları ve balıkçılığa ait 
eşyalar İstanbulda Balıkpazannda Pey
nirci sokağında Jak Peres'in dükkanın
da 24-3-36 tarihinde saat 16 dan iti· 
baren sözü geçen dükkan önünde ha -
zır bulunacak memuru tarafından bi -
rinci açık arttırması yapılacağı ilan o • 
Junur. (21244) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassıaı 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ts. 
tanhulda Divanyolunda (104) numa . 
ralı hususi kahine~inde hastalannı 

kabul eder. Sah, cumartesi günleri 
sabah "9 1/2 . 12" !'ıaatleri hakiki fı. 

Ankara 
tanlığı 

Jandarma genel komu 
satınalma komisyonundan: 

650 kuruş tahmin bedeli on kütüklü 2590 palaska takımı ile 4 
kuruş tahmin bedeli 5000 tane tüf ek kayıtı 25 - 3 -- 936 çarşauı 
günü saat on beşte kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

istekliler ıartnamesini parasız Komisyondan alabilirler. Eksil 
meye girecelerin 143 lira 38 ku ruttan ibaret tem:nat mektubu 'V 

ya makbuzu , içinde olacak teklif mektuplarını eksiltme vaktinde 
bir saat evveline kadar komisyona vermiş olmaları. (516) (1230 

Posta T. T. Levazım müdürlüğünden: 
idare ihtiyacı olan üç nev'ide 100 ton Galvanizli demir tel k 

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 23/ 3/ 936 tarihinde " 

saat 15 de Ankarada Posta T. T. U. Müdürlüğünde toplanacak k 
misyonda yapılacaktır. 

100 ton telin muhammen kıymeti 13500 liradır. 
Talipler 1013 liradan ibaret te minatlarmı idaremiz veznesin 

teslim edecek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber bank 
teminat mektuplarını ve tartname de yazılı belgelerle teklif mektup 
larını ihtiva edecek olan kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tarih 
tesadüf eden Pazartesi günü saat 14 e kadar sözü geçen komisyo 
Reisliğine vereceklerdir. Şartnameler Ankarada Levazım Müdii 
lüğü ile lstanbulda Levazım ayni yat muavinliğinden parasız olar 
verilecektir. "463,, "1112,, 

lstanbul Belediyesi sular idaresinden 
idaremizin Nuruosmaniye Şubesinin Çemberlitaş'ta Karababa • 

kağmda 16 numaralı binaya tatmmıt olduğu muhterem aboneleri~İ 
ze ilan olunur. (1417) 

Ankara belediye reisliğinden: 
A - Satın alınacak ıey Otobüı pirektörlüğü için 50- 70 ton be 

zin olup tahmin bedeli 25375 liradır. 
B - Şartnamesi 127 kuru! mukabilinde Direktörlük levazımı 

dan alınabilir. 

C - ihalesi kapalı zarf usulile 3 - 4 - 936 cuma günü saat 1 
de Direktörlük binasında yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat miktarı 1904 liradır. 
E - İsteklilerin, kanunun emrettiği bütün şeraiti haiz olmaları 

icap eder. 

F - Kapalı zarflar 3 - 4 - 936 günü saat on dört buçuğa k 
dar Komisyona tevdi edilmiş olmalıdır. (589) (1411) 

' 
ıstanbuı lr.teledlvest ııanrar• 

1000 metro Amerikan bezi bir metrosu 28 kuruş 
250 ,, patiska ,, ,, 34 ,, 

Çocukları kurtarma yurdu ıçın lüzumu olan ve yukarıda cinsi 'I 
miktarile bir metresininm uhammen kıymeti yazılı olan yerli auıerİ 
kan bezi ile yerli patiska pazarlığa konulmuştur. Nümuneleri levazı 
müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 28 liralık 111&1" 

vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 20- 3 - 936 cu 
günü saat 16 da levazım müdürlüğünde bulunmalıdır. (İ) (1420) 

Kadıköy Belediyesinden: Para cezası borcundan dolayı haciz al: 
tına alınan 13 kalem muhtelif eh adda kapaklı kapaksız çini takHd• 
tabaklar borcun ödenme:nesindcn dolayı açık arttırma ile satılacak 
tır. isteklilerin 19 - 3 - 936 ta dhinde Kad1köyünde Bayat pal 
rmda 9 dan 12 ye kadar bulunmaları. (B.) (1421) , 

aUffl?Q U!Sil'fUH • .JillSOSlfl?W l?,(aunı ını il 
göre muamele olunur.Muayenehane Vl' mı 

ev telefon: 22.198. Kışlık telefon :21044 
~ ~11 ~ 1 1111111• '" ,, ' l 'i l'j I' '·ı ı/11 ı. ıiı ı·lı' ı 'ı 11: 

l .,ı' 1ıı ,. 
ıl 1 ·ı1.1: ı!.: ıl'ı 1 

KURUN Türk Hava Kurumu 
1 - y eniıehir Jand:ırma ve polis mektebi civarında yapılacak Gazetemize göndertıeo yazılar, gazete· Bu·· y u·· k Pı· yan g o su 

müstakil tabura ait 2 ve üç numaralı iki pavyonun yapılması 25 - ye girmek için ise, zartmın köşestne Cga-
ıcte) kf'llmeat yazılmalıdır. 

3 - 936 çarfamba günü saat onda yapılacaktır. 
2 - Bu pavyonlardan üç num aralmın keşif bedeli 25,520 lira 33 10 ~:r~~.:kts~:ıe:0;;:~::;;,;ektupıarma Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

kuruı iki numaralının ke"ifteki su lesİHh üç numaradan almak SU· zengı·n etm~ştı·r. T Buılmıyan yazılan geri göndermekten, • 
retile tadil edildiğinden 24,020 lira 33 kuruttur. Her iki pavyon ıuy.netatz yollanmıo mektupların ıı;tne 
toptan ve .:ıyrı ayrı en az fiat tek lif edenlere verilebilecektir. konulan paraıann kaybolmasından, UA.n 6. nCl keşı• Je 71 JlTl•SQn 936 dadır. 

olarak çıkan yazılardan dolayı, direktör • uı l. y j 

3 - istekliler atağıda yazılı teferruatile fartname 128 kuru! IUk, UstUne eoru eorgu almaı d 
kartılığında Komisyondan alabilirler. Keıifname, fenni şartname Giinü geçmif sayılar 5 kuruıtur Büyük ikramiye ; 200.000 Lira ır 
mukavele projesi plan. • 111' 

4-Ekailtmeye girmek istiyenlerin 3 numara için 1915 iki numara Adre :nı dcgtşttrerı aboneler 2:'> kuruş Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 hra 

için 1902 liralık teminat makbuz veya banka mektubu ve Bayındırlık Merler. llll~ilkl ııı'ııaııııımı~~·iye •' erlle-(50.000) lirah~ıkı•iki 11m~1u1-~1k,~aı"~~f.at -Bakanhfı yapı itleri müdürlüğün den alacakları vesika veya diplo· Oa7.ctemb:de çıkan yazılarla reıdrnlerln 
ınah mimar veya mühendis ve bu gibi bina inta ettiğine dair vesi· h.er halckı 8alt kendıııı içindir. 

lrQ.ı teklif mektubuna bailamaıı arttır. 515 1228 lliıııi.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--.;; .... iiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;iiiiiliiiiıı-iiiiiiiiiiii-__, 


