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Kamutayın Dunkü 1'oplantısında 

Gümrük Ve inhisarlar Memurin 
•• 

Kanunu Uzerine Hararetli Müzakereler 
Ankara, 9 (Hususi muhabirimiz -

den) - Kamutay bugün Nuri Conke
fin başkanlığında toplanmıştır. Mar -
din saylavı Edibin kanunları ve ni
zarnnamelerin neşir sureti ve ilanı ve 
ıneriyet tarihi hakkındaki kanunun be 
§İncj maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifinin geri verilmesi 
lakkındaki takriri, Dış ve Finans Ba
kanlıkları 935 yılı bütçelerinde 3000 
liralık münakale yapılmasına dair ka
nun projesi gümrük memurları aylık
larının teadülüne dair kanuna bağlı 
iki sayılı cetvelle Sağlık Bakanlı 
kadro kısmına Ankara Nümune has -
tanesi için on hasta bakıcı eklenmesi 
hakkındaki kanun projelerinin ikinci 
görüşülmesi yapılarak kabul edilmiş -
tir. 

Gümrük memurları 
ıçın yapılan proje 

Gümrük ve inhisarlar Bakanlığı me 
l'llurin projesi görüşülürken idareye a. 
lınacak memurlar hakkındaki vasıfla
n tayin eden ikinci madde üzer~de 
llÖz alan Hüsnü Kitapçı (Mugla) 
memurlar hakkındaki vasıfları tekrar
larnağa lüzum olmadığını •. yeni. evsaf 
aranıyorsa bunların zikre?ılmesı k~y
dının ilavesini istedi. Necıp (Mardın) 
memuriyete alınmaınağı mucip olan 
halleri teker teker tasrihine imkan 
olmadığını ve ikinci madd.e?inA (B ~ 
fıkrasına (haysiyet ve şerefı ıhlal edı 
C:i bir suç ve alelitlak beş sene hapis 
'1eya ağır hapis ile suçlu olmayan) 
mtaydının irnvesini isteyen bir takrir 
\rtrdi. Ve takrir kabul edildi. 

Gümrük müfettişleri 
'Müfettişlere ait olan 6 ıncı madde

nin son fıkrasındaki ehliyet imtiha
tıında kazanıamayanların müfetişlikle 
alakaları kesilerek bunlar Vekaletçe 
d.iğer işlere naklolunur v_eya • va~ifele 
:rıne nihayet verilir kaydının ımtıhan. 
da muvaffak olamıyanlaın vazifelerin 
den mı çıkanlacağı, yoksa baska me: 
lnuriyete mi alınacağı hakkmdakı 
ıuale cev.aben Gümrük Bakanı Rana: 
lviUfcttişlere hususi bir ehe?'~iyct ve: 
tildiğini, kanuoda J;>uplar l0Çın ~uauaı 
lnaddeler konulduğunu, mlıfettış mu
tvini olmak imtihanını verenlerin ka
zanma ile ilmi ehliyetlerini isbat et -
tiklerini, ancak müfettişlik imtihanın 
da da kazanarak idari ehliyetlerini is
hat etmelerinin zaruri olduğu cevabı
nı verdi. 

Refik Şevket (Manisa). İşte bir sa 
lı:atlık olduğunu ve kendisini müfet
tiş olmak liyakatinde gören bir müfet 
tiş muavininin imtihan verememesinin 
~Ürnrük işlerinde işe yaramaz diye bir 
hüküm anlatamıyacağını, bir memu -
ı un işten çıkarılmasının umumi hü -
kürnlerle takyit edildiğinin ve hatta 
bu kanunda bile buna ait hükümler 
<>lduğunu,onun için "vazifeden çıkarı 
lır.,kaydının silinerek bak~nhk~a .':baş 
k~ bir işe nakledilir,. denılmesını ıste 
di ve bir takrir verdi. 

'.Bakan verdiği cevapta, bu hükmün 
~Cftiş heyetine yalnız ehliyeti olan -
ların alınabilmesi için konulduğunu, 
hu hükümler konulurkenMalive müfet 
tişleri nizamnamesinin gözönünde bu
~Unduğunu, orada da muvaffak olamı
l-'anlar için "ancak başka bir vazifede 
istihdam olunabilirler,, kaydının ko
~Ulduğunu, söyledi Reye konan Re
fık İncenin takriri kabul edildi. 

Gümrük kimyakerleri im
tihanla mı a 1 ı n m a 1 ı ? 

~~ınrük kimyakerliğine almacaklarm 
1uıumu halinde müsabaka kayıtlarına 
hakılrnaksızın kimyakerliğin her dere 
~esine acıktan veya terfi suretile alı
tı~bileccği hakkındaki 12 inci madde 
t()rü~lürken Ahmet Ihsan (Ordu) o 
bıaddede kimyaker ıahadetnamesini 
latt koştuğuna göre şimdiye kadar 
9chad .. tnamesiz kimyakerler mi çalış 
~tıldığını sordu. Ziya Gevher (Çan.ak 

ale) gençliğin ikide birde önümüze 
Ç;kardığı meselelerden birisinin bu b duğunu (ben çalıştım, almadılar; 
aşkası çalışmadı, aldılar.) telakkisine 

}'()l verilmemesi, lazım geldiğini. kim 
}'akerlerin neden müsabaka ile alın • 
!ltadığını sövledi. Bakan <:evap olarak, 
ltıcrnurlar kanununda müsabaka şartı 
esas olrmdığı halde bu parojede mü
bbaka şartının esas olarak alındığını 
~nun bu sahada ileri atılan bir adım 
~ duğunu, Ziya Gevherin arzusunu 
b akanlrğın c1ıa duyduğunu, bakanlıkta 
il~Şalan her memurluğun gazete ile 
t n edileceğini, müsabakanın eaas tu. 
ı~1~asile beraber ayrıca Bakanlık iein 
rı tıhansız kimyakerler almak hakkı -
h ın bulunduğunu söyledi. Ziya Gev-

l!r ·b·· t• ·0 ovle bir kanunu Kamutavın sev 
..:Yle karşıladığını, yalnız atılan adı-
-~ kat'i olmasının istendiğbi ve bu 
ta •da en ufıak bir rücuun bile hoş 

rUlınemesi lazım geldiğini beyan et 

ti. Ve kimyakerlerin de müsabaka ile 
alınması için bir takrir verdi; takririn 
bu madde ile beraber bütçe komisyo
nuna veilmesini diledi. 

Cezai hükümler 
Refik Şevket ( Mani&a : Gümrük me 
murlarının vazifelerinde arkı ahlak ve 
inzibat mefhumlanna bağlanmaları i
çin kat'i hükümler konulmuş bulun
duğunu, yalnız bunların tatbikat saha 
larında alacğı şekilleri düşünmek la
znn geldiğini, mesela bu arada güm -
rük memurlarının herhangi bir §ekilde 

• maaıının bir yılda tutarının yarısın -
dan fazlasının bağışlanmayacağını, 
yalnız bir tüccar kefaletile bir banka
"dan para alan bir memurun 
bu haddi maaşını on miıline bile 
çıka.s:ıbileceğini bu takrlirde hiçbir 
muavenet laznn gelmiyeceğini, bu 
ıcklin memuru mazeret iıbatına 
sevkedcceğini, bir memurun namus 
karlık derecesinde yaptığı borç_ 
lan aramanın iyi ve doğru bir 
mikyas olamıyacağını, bunda ef'. 
al ve harekatın esas tutulmasını, 
mesela vatandaşın evrakım sebep. 
siz havaleden havaleye sürükleyen 
ve çıkacak yeni kanunlaıı bekle. 
mek bahanesile dava açtırmak su. 
retile devlete tazminat verdirenle. 
re ait cezai hükümlerin de bulundu
rulmasını ve böylelikle milJetl~r a. 
rası mahiyeti haiz olan ve sür'at, 
emniyet istiyen bir işin esasının 
korunmuş olacağını söyledi ve bi:.
ımemurun borcundan dolayı çrkanl 
maktansa aldığı paranın aeb~pleri. 
ni izah etmesi lazım geldiğini, va. 
tandaıların itini geri bırakanlara 
ceza veriımesi kayitlerinin ilavesi 
İcap ettiğini aöyliyerek bir takrir 
verdi. 

Maaş kesilmesi 
Söz alan Hüsnü Kitapçı Üç ıey. 

den maaş kesilmesini istedi: 
1 - Bir kimsenin evrak:nı kaste 

makrun olarak kayb~ek, 

2 - Kayitaizlikle reami mua. 
melelere ve kayitlere uysun düı. 
miyen cevaplar yazmak. 

3 - Tefeciliği itiyat etmek. 
Kitapçı Hüsnü kabahatlerle ce. 

zalar arasında nisbet İstiyerek bir 
defa harcırah suiistimali yapanla. 
rın sınıfının indirilmesini ve bunu 
tekrarlayanların memuriyetten 
tardedileceğini burada, bu kl!lma 
ait fıkralardan birinin alınıp diğe. 
rinin ahnmadığmı söyledi. 

Ziya Gevher (Çanakkale), Güm. 
rük ve inhisarlar Bakanının geçen 
yıl gümrük işleri hakkında Kamu. 
ta.yda söylediklerini hatırlatarak 
evrak kaybetmenin İnsan aklına 
sığacak bir if olmadığını, hatta mun· 
tazam kasası bulunan yerlerde ev. 
rakın ancak kötü niyetlerle yok e. 
dildiğini, l.ele para işlerinin sırf 
suiniyetle ortadan kalkabileceğini 

söyledi ve bu maddenin Adliye En. 
cümenine gönderilmesini ve ede_ 
biyatımıza giren gümrük kaçakçı. 
lığının kökünden kesilmesini söy. 
ledi. Bakan cezadan İntibah bek. 
lendiğini cürüm ve ceza arasında 
nisbet olmazsa bunun müescir ola. 
mıyacağını, ceza şiddetli olursa 
bir yılgınlık doğuracağını, nihayet 
bir memurun başka bir evrakı kay. 
betmek gibi bir hadisede vukua 
gelebileceğini, bununla beraber 
bunlara ait hükümlerin ihmal edil. 
meyip konulduğunu İzah etti. 

Proje nerede 
konuşulacak? 

Edip - Görülüyor ki, yapılan 
kanun bu işe kafidir. Bu işlerde me· 
lekesi olan, anlayışı olan ar.kada,ları
mrzdan bir komisyon yapılaın, bu 
kanunu oraya verelim, orada göz. 
den geçirilsin, dedi. 

Faik - Asıl kanunda mazeretsiz 
kaydi vardır, mazeretsiz kaydi kal 
dırılsın dedi. 

Refik ince - Bu kanun tetkik 
edilirken ana kanunlar arasındaki 
ahenk muhafaza edilmiş değildir. 
Ceza hakkındaki fıkrayı alırken 
cezalan da almalıdır. Bunun ıçın 
kanunun yeniden gözden geçiril. 
mesi lazım olduğuna kaniim, de. 
di. 

Ahmet Ihsan - Kanunu incele. 
mek çok doğru bir ıeydir. Irat ge. 
tirmek noktasından hazineye, iş 
görmek noktasından ikhsada ve 
ceza hükümleri bakımından adli. 
yeye temas eder. Halbuki yalnız 
bütçe ve gümrük ve inhisarlar en. 
cümenleri bu kanun layihasını tet. 
kik etmiştir. Kanunun memur.in, 
iktrsat, gü:nrük ve inhisarlar ve 
adliye encümenlerinden geçmesi 
lazımdır. 

Ziya Gevher (Çanakkale) - Üçün 
cü defa olarak kürsüye geldi. Böy. 
le mühim bir kanun projesini ye-
niden komisyondan geçirmek la. 
zımdır, dedi. 

Mehmet (Kütahya) - Bu kanunu 
muhtelif encümenle.re yollar•ak bu 
iş uzar. Bir memurin encümeni var, 
oraya gitsin, dediler. Bana kalırsa 
muhtelit bir encümene verelim. 

Mehmet (Kütahya) dan sonra 
aöz alan Gümrükler vekili, yüksek 
heyet hangi encümene isterse ora. 
ya gider. Yalnız ben şimdiye kadar 
hiçbir memurin kanununun lktısat 
encümenine gittiğini görmedim. 
Gümrük memurlarının kanunları. 
nın hususi bir ehemmiyeti vardır. 
Bu kanun ana memurlar kanunun 
emrettiği hususi bir kanundur, de
di. 

Bundan sonra bu ,mevzu Üzerin. 
de muhtelif hatipler söz aldı. Reis 
verilen takrirleri okuttu. Neticede 
kanun layihası memurin encüme. 
nine verildi. Kamutay çarşamba 
günü toplanacaktır. 

Ankaradaki Kostümlü Baloda .. 

Pazar akşamı Ankara Palasta veri- ·çok davetiıler 1~7 yı bırfncı görmek 
len kostümlü balo, çok kalabalık ve istediklerini söyliyerek itirazda bu
güzel olmuştur. Gece yarısından son- lunmuşlardır. Yukarki resimler, kı
ra yapılan kıyafet müsabakası bazı yafet müsabakasına iştirak eden bir 
dedticodulara yol açmış, hakem heye- grupla birincilik kazanan ve kazan
ti 19 numarayı birinci ilan edince, bir ması istenilen bayanları gösteriyor . 

• 

"ULUS un Dil Yazıları 
" 

Türk Diliiıin 
Orijinalitesini Gös

teren Bir Analiz 
Güneş - Dil Teorisi, "Akşam" sözünün analizi ile, za
rnan ve cihet anlatan türlü sözlerin Türk jenisinden 

çıktığını nasıl ortaya koyuyor ? 
Dünkü yaz.ıda "Akşam,, kelimesinin analiz.i yapılmış, bunun 

ilk iki cüz.Ü olan (akaş - ak + aş) sözü ile bunun Yakutça. 
şekli olan ( ağas) sözü derinleştirilmiş, alınan örneklerdeki 
iki kelime üzerinde durulmuş idi. 
Bunlardan birincisi olan ( aiasa) sözü bize Hkaçak, koşu, 
gece, gark,, ve "kelimelerinin etimolojisini tanıtmış, buradan 
da ''kaş,, ve "huşuğ,, kelimelerinin öz. anlamları çıkanlmış 
idi. Ôrneklerde görülen ikinci kelime "arğa,,dır ki "garba,, 
anlamına gelmekte ve "garb,. söz.ünün de aslını teşkil et. 
mektedir. Bu söz. ile bundan çıkan kelimeleri de aşağıda izah 
eddiyoruz.: 

il 
GARB 

Arka, Gark, 
Kara, Gen 

2 - (Arğa = Jlarba): Bu iki keli 
menin etimolojik şekillerini alt alta 
yazalım ve bunların altına (Arka), 
(Gark), ( K ara ) , (Geri) söz
lerinin etimolojik şekillerini de koya· 
lım: 

Garba: (ag + ar + ah + ağ) 
Arğa : (ağ + ar -t ağ + ağ) 
A.taı : (ağ + ar + ak + ağ) 
Gark : ( ag + ar + ak + ) 
Kan : (ak + ~r + ağ + . ) 
Geri : ( eg + er + iğ + . ) 
(1) Ag, ağ, ak eg: Köktür. Güne-

şi ve onun hareketini gösterir. 
(2) ar, er: Hareket eden güneşin 

bir obje üzerinde temessül edip karar 
kıldığını işaret eder. O obje, (I) nci
de (ah), (il) ncide (ağ), III ve 
IVcüdc Vncide yine 
(ağ), (VI) ncıda (iğ) dir. De
me koluyor ki, güneş (sabah ley) den 
kalktı; son bir noktaya geldi; orada 
son olarak kat'i bir surette temsil o
lundu. f'Öründü.Bu yeri gösteren un
sur~ sondaki (ağ) dır ("ak" gibi ye
rin ismini tesbit ve ifade ediyor). 
(IV) ncü, (V) nci ve (VI) ncıda bu 
son ek yoktur. Tabii manaları da fark 
lıdır. 

(Ağ) eki ile tamamlanan kelimeler 
de mefhum isimlenmi_ştir. Fakat Ji -
ğerlerinde, umumi anlamda ayni sıfat 
ola..rak jcalmıştır. 

Bu kelimeleri son morfolojik ve fc; 
nıttik !JekilleriyJe altalta yaıalım: 

(I) - Garba 
(II) - Arğa 

(III) - Arka 
(iV) - Gark 

(V) - Kara 
(VI) - Geri 
Bu altı kelimede farklı gibi görü -

nen unsurlar (k • ğ - b) dir. Halbu~i 
(ğ v) dir; ayni zamanda (v - b, 
m ... ) dir. O halde farklı gibi gördü
ğümüz unsurlar iki katagoride(k) ve 
(b) kategorilerinde. müşterek olan 
( ğ v) dolayısile daima biribirleri -
nin yerini tutarak herhangi bir obje 
veya sujenin kendisini temsil eder -
ler. ( 1) Bir de son kelimede vokaller 
incelmiştir. 

1 sr.nmak". 
~ "Suol arabsara yol ayırıcı". 
Hatıra: (Agas) kelimesinin yukar

da yazdığımız birinci manala::-mdan 
sonra şu manalarını da söyliyelim( 2) 

il - Hududu geçmek, bir şeyi 
geçme, bir şeyin arkasına geçmek. 

111 - Bir şeyi kaybetmek, bir şey 
den mahrum kalmak. 

"iki tuttar ihbittcn ağasım '-"' lki 
tutan elimi k.ı.ybedeyim". 

AKŞAMLEYiN 

"Akşam., sözüne "il ey,, kabla-
rak yapılan "akşamley,. tamamen 
güneşin battığı yer., (batı) demek -
tir; (sabah ley) gibi. 

Akşapıleyin: Giineşin (akpmley) 
de bulunduğu zamanı anlatır. 

(1) Etimoloji, Morfoloji ve Fonetik ba
knnından Türk Dili analiz yolları, sahife: 
10-11 

(2) Bu birinci anlam duukU ııaymıızda 
yazılıdır. 

Talebe birliği 
idare heyeti 
Se~i mi bitti 

Talebe Birliği idare heyeti seçimi 
müddeti dün akşam saat 16 da bit -
miştir. Reyler, divan heyeti tarafından 
tasnif edilmeye başlanmıştır. Sonuç 
bugün anlaşılabilecektir. Oğrendiği -
nıiı~~r~~Jl'.a.W!~ ~~ljğ;i üy,~eri.gden 
bazıları, ilbaylık umuru hukukiye di
rektörlüğüne başvurae.aklardır. Bu 
üyeler. bazı azaların hüviyet varaka
larını .göstemeden 'Y'CY verdiklerini, bir 
kısım gençlerin hüviyet varaaklannın 
da tetkik olunmadığını ileri sürmekte 
dirler. Bu hususta divan heyeti başka 
nı Ekrem demiştir ki: 

''- Seçim, polisin nezareti altında 
olmuştur. Sandık geceleri merkeze gö 
türülmüştür. Hüviyet varakası göster 
meyenlere rey attırılmamıştır. Yalnız 
bazı yüksek mektep talebelerine hüvi
yet varakası verilmmiştir. Bunlar, 
reye iştirak edebilmek için ınektep ida 
resinden tasdikli tezkereler ibraz et
mek suretile intihaba katılmışlardır. 
Bu intihap şekli, ~imdiye kadar birlik 
te yapılan seçimlerin en dürüst ve 
muntazamı olmuştur.,. 

Fotoğraf 

Neden? 
Bu suali nekada rçok ve sık sor_ 

duğumu hibeniz bana şaşarsınız? 
Lakin her adım başında bu sorgu. 
yu icap ettiren o kadnr çok şeye 
rastlıyorum ki, artık ben de tıpkı 
muayyen sözler ezberlemiş papa
ğanlar gibi. 

- Neden? 
Diyorum ama söz aramızda bu 

suale ne kendim, ne de başkalan 
cevap veriyorlar. Zavallı (neden) 
leriım. 

Bizde bilet almak, tramvaya, va.. 
pura, trene binmek ve oralarda yer 
bulmak hatta sinemaya girip çık. 
mak bir medeni adamın tahammül 
edemiyeceği kadar biçimsiz, her. 
bat haldedir. 

Bu arada sinemalarda yer bul
mayı bugün parmağıma dolamak 
istiyorum. Çoğu şahsi dostlarım o. 
lan sinemacıların canlarını sıkacak 
olan bu satırlarımı iyi kabul eder. 
ler de söylediğim pürüzleri gide.. 
rirlerse, kendileri de istifade eder. 
ler. Çünkü bu benim yazacağım 
şeyden, benim gibi bezgin olup si. 
nemaya gitmiyenler pek az değil 
dir. 

Bir kere, neden sinemalarda ek. 
seri ayni kapıdan girip çıkılır? Bu. 
nu bir yoluna koymak mü:ııkün 
değil mi? 

Sonra neden matinelerde numa
ralı yer satılmaz. Asıl rahatsız o. 
lunan sıralar o aıralardır. Gece nu. 
maralı yer satıldığı gibi gündüz de 
satılmalıdır. 

Daha sonra niçin numaralı yer. 
ler yalnız husuııi ismi verilen paha. 
lı yerlere aittir. Parası az olanla. 
rın rahat etmek ve yerini olsun 
tutmak hakkı yok mudur? Ma. 
dem ki, yerler muayyendir ve an. 
cak oturacak yer kadar seyirci a. 
lınacaktır. Şunu rahatça oturula. 
cak şekilde aataalar olmaz mı? 

B. FELEK 

Kasımpaşada bir kadın 
cesedi bulundu 

Kasımpaşada bir kadın cesedi bu
lunmuştur. Yapılan tahkikatta bunun 
Taşköprülü Mustafa kızı 46 yaşların
da Sati olduğu anlaşılmıştır. 
Öğrendiğimize göre, Sati beş gün 

evvel pazarda gezerken bir temizlik 
arabasmrn çarpmasiyle yaralanmış ve 
Cumartesi günü de cesedi Bayram 
yerinde köprü altında bulunmuştur. 

Zabıta ve miiddei umumilik ölü
mün sebebini araştırtnaktadır. Ces~t 
morga kaldırılmıştır. Temizlik ame
lelerinden İsmail ve İbrahim adların
da iki kişi nezaret altına alınmıştır. 
Tahkikat derinleştirilmektedir. 

Evlenme 
Merhum Müşir Hakkı Paşanın to

runu ve Sivas Saylavı Necmcddin Sa
dığın hemşire zadesi Nihalle Nured
din Gündoğdu oğlu Radyo Şirketi mu 
h&sebecisi Hikmetin evlenme törenle
ri dün Tokatliyan salonlarında yapıl
mıştır. Düğünde birçok güzide davet
liler bulunmuştur. Genç evlilere saa
detler dileriz. 

Tahlilleri 
Görülüyor ki, (arka) kelimesi ne 

ise (garba) kelimesi de odur. Batıp 
kaybolmak manasına olan (gaıtc>, 
karanlığın sıfatı olan (kara), arkada 
kalmak manasına olan (geri) eıözleri
rıin, hep güneşin kaybolma vaziyetin 
den çıkmış olduğu anlaşılıyor. 

Resimlerinizi bize gönderin 

Not: '4 - Türk (ıabahley) den çı
kan güneşe bakarak ve (sabahley) ; 
esas tutarak, cihetler tavin etmistir. 
Güneşin son takarrür edip kayb()ldu -
ğu noktaya (garba), veya, zamanla 
ana kök olan (ağ) ı bırakıp (b) ye
rine (k) yi tercih ederek, (arka) rle 
miştir. Fakat. yine zamanla, bu keli
melerden (garba • garb) sözünü "ba 
tı,, anlamında bırakmış, (arka) sözii 
nü de kendisinin sırtını anlatmaya 
tahsis etmiştir. Pekanki'nin Yahut 
Dili Ltıgatinde: ( Arğa, Arğaı, Arka) 
sözlerinin §U anlamlara geldiği görül 
mektedir: 

1 - Sırt: arka: bir şeyin arka ta
rafı; Garb, garba git. 

2 - Arkadaki; garptrt<İ: "arğa 
öttö == garb cephesi (tarafı) •t: "Ar 
ğala - garba doğru gitmek, meylet 
mek (güneş hakkında) "; "Arğali = 
Biraz garba doğru, "Arğali seğuru di 
yeki cenubu garba doğru., 

Arkada kalan. eskiyen şeylerin sı • 
fatı olan (arkağ + ik arkağ k) 
sözünün de orijini görülmiiş oluyor: 
(ğ y) olduğundan kı>1ime (arka
yik) şeklinde de söylenir. 

IRAK 

Not: S - (Arakai) sözünün yal
nız (arak) parçasını alalım. Bunun 
uzak anlamında (Irak) şekli de ma
lumdur. Pekarski'nin yahut Dili Lfı 
dtinde "Arah (arak).. şekli vardır. 
Şu anlamlara gelir: "Aynlmak, biri
sinden ayrılmak, uzaklaşmak, çıkıp 
gitmek, gitmek.,. 
"Arağan tarğastılar = onlar ayrıl

dılar (evlerine dağıldılar) ". 
"Arağıs. Arahsar =-muhtelif cihet 

lere gitmek, ayrılmak, birisinden bo-

[Fizyonomist Profesör Jean Carteret'nin okuyucularımızın 
karakterleri hakkında yaptığı teşliisleri neşre devam ediyoruz:] 

Gerek şahsında, gerek hareketin -
de estetik arar. Biraz okumuş insan

lara mahsus hassa 
siyeti vardır. Tam 
bir müvazene hu -
dutları dahilinde 
ahengi sever. Has
sastır ve hassasi
yeti ile eğlenmeği 
sever. Kendisini be 
ğendirmek ister. 
Fakat bütün bun -
lar şahsiyetinin za 

Ertenü, 17.mir yıf ve sevimli ta-
raflarıdır. Yaşı ilerilerlikçe kafası 
olgunlaşacaktır. Müsait bir talih ken. 
disine yardım edecektir. 

Hassas bir san'atkar zihniyeti taşı
maktadır. Yolunu daima fikri sahalar

A. Yu6ul 

da arayan bir kafa 
sı var. Kendi ken
dinden çok ıztırap 
ceken. fakat hiç 
belli etmiyen bir 
1.,araktcrdcdir. Bu 
umumi durumu 
kendisini hem men 
faat, hem de mu -
habbct aramağa 
sevkedecektir. Bu 
aradıklarını kendi

sine bir çocuğıa verir gibi bağışlaya
caklardır. Ufak işler üz.erinde dahi dil 
şünmesini sever. 

Ahval ve harekatı ile biraz "tenor,, 
lara benzer. Hayatta muvaffakıyeti ~ 
rahatı arar. Kolay 
hayata meyli fazla
dır. Yani biraz tem 
belcedir. Fakat so
kakta hafif tertip 
sallanarak hızlı hız 
h yürür. İçtimai 
münasebet
lerinde nikbindir. 
Lakin kendi için
den öyle değil! Ar 
kadaşları daima Erman 

kendisini arar, o da kaçmasını iyi 
bilir. Toplu eğlencelerden hoşlan-
maz. 

Görünüşte sevimli bir çehre arka
sında çok aldatıcı bir karakter taşı
yor. Yani sevgile
rinde gayet uysal 
ve mahirdir. Fakat 
şimdi hiç bekleme
diği daha büyük 
bir muhabbete ih
tiyacı vardır. Çalış 
kandır, zekidir. Fa 
kat hazan işleri kü 
çük gorür. Bir par 
ça alıngandır. iç
ten hassastır. çiğ- S. Fuat Onal 
nemesinler diye tırnaklarını içeriye 
çeker, lakin icabı halinde tırmalamak 
fikrinden vazgeçmez. 

Resimlerinizi bize gönderin, Profesör 
Carteret sizin de karakterinizi anlatacaktır. --------...... 
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Ev Kre\DDçesö 

0SKÜDAR KIZ SAN'AT OKULU DİREKTÖRÜ 

Bayan Vesimenin Müsabaka
mız Münasebetile 

"TAN" a Söyledikleri 

U•küdar Kı% San'at mektebinde lu~lcırımı% dikif makineıi ba~ında 

[Baş tarafı 1 incide 1 
razhğındaki dişlerini göstererek: 

- Kimi arıyorsunuz? diye sordu. 
- Bayan Vesime burada mt?. 
Yağmurlu bir günde, Usküdara ka

dar ı:elip te, aradığını bulamamak, 
pek hoş bir şey olmadığı için ''burada 
yok!..,. yahut, "şimdi çıktı .. ,. cevabı
nı alacağım diye ödüm koptu. 

• Neyse ki korktuğuma uğramadım. 
Biraz sonra, Usküdar Kız San'at Mek 
tebi Direktörü Bayan Vesime ile kar
tı karşıya geçmiş, konuşuyorduk. 

"- ''Tan,,ın bu le~ebbüıünü ger. 
çekten faydalı buluyorum. iyi bir 
ev kadını olarak yetiımek için 
ırenç kızlarımızda anlatılamıvacak 
kadar kuvvetli bir iıtek var. Gaze. 
tenizin açtığı müıabaka ile, bu iı
'tek, bir kat daha artacaktır. 

"Cilmhuriyet kurulmazdan önce. 
Türk kadınlan içinde, ev kadını olma
ğı arzulayanlar pek azdı. Daha doğ-
rusu. pek azalmıştı. Çünkü Türk ka
dını için evinin kadını olmak, hem bir 
zevk, hem de öğünme fırsatı idi. Dün 
kü Türk km Ve"'Tütk kadını. harici 
hayattan olduğu kadar evinin i \erin
den de uazkta idi. o. !!adece "istih
lak .. etmesini bilirdi. Cümhuriyct ça
ğ•nın ktiltürü altında pişen yeni Türk 
kadını ise, hükumetimizin san'at okul 
larına verdiği önem sayesinde, bu 
yanlış gidişten kurtuldu. Son yıllar 
icinde birçok Kız San'at Mektepleri 
açıldı. Bunlar, kız çocukla .. ımızı, ya
rının temellerini kurabilecek surette 
~·etiştiriyorlar. Ote yanda yine birta
kım ak"am kız san'at mektepleri ku
ruldu. Buralarda da. öteki san'at mek
teplerinde okuyan kızlarımızın anne
leri, geçmişin kötü göreneklerinden 
kurtularak yeni bir vaşavıs voluna ~i
riyorlar. Aksam mekteplerinde. lstan 
bulun en ileri gelen ailelerinin kız ve 
kadınlan, havatlarını kendi alın teri 
ve el emeklerile ka?: anmak için. ka
dınlara gerekli olan bütün san 'atleri 
';ğrenmekterlirl,.r. 

"Tan gazetesinin bu mes'ut inkıla 
hı. bütün gazetelerden önce sezerek, 
ev kadınlığını teşvik etmesi, memle -
ket hesabına büyük bir kazançtır. Mü 
sabakayı kimler kazanacak? Ve bu a
rada Türkive ev kraliceliğine kim ııe· 
çilecek? .. Belki ben kendi payıma 
ev kraliçeliğine, san'at mekteplerin
den çıkan kızlardan birinin seçilmesi
ni isterim. Fakat buna pek o kadar da 
önem vermem. 

''Aaıl it böyle bir müııabakadan 
edilecek manevi iıtifadedir. Gaze
teni:r:in vadettiği birçok kıymetli 
hediyeler var. Fakat, ev kraliçesi 
olacak mutlu ıtenc kız v~ya genç 
kadın, bu hediyelerden daha çok 
kazanaca~ı temiz ~öhret, ev ka. 
dınlığı töhreti ile sevinecek ve bu_ 
nunla öğünç duyacaktır. 

Müsabaka 
Şartları Ve 
Hediyelerimiz 
ı - Dikit ve biçki, .2 - Yemek pİtİr 

mek 3 - Çocuk bakımı, 4 - Ev idareai 
ııbi 'dört kısımdan ıb~r~t o_lan müsabaka
mızın teknik ıdarea.nı, ımtıhanlarmı, mu
kifatlarmın dağıulma!>lnı Kız San'at Mek· 
teplerınin değerli idare ve tedris heyetleri 
deruhde edıyorlar. Müsabakaya herkes 
kayıtsı:ı:, şartıız ıı;irebilecektir. Kupon ve· 
ya cazeıemizin bır parı;asmı kesmek kul
f eti yoktur. Yalnu: tunlar mUsabakaları
mıza ııremiyeceklerdır : 

Profeayoneller, yani teniler, mürebbi· 
yeler, haatabakıcılar, doktorlar, ebeler, 
öğretmenler ve •azetemi:t menaupları ile 
aileleı·i. 

Hediyeler 
Dikit ve biçki 

Birinciye: 200 lira ddennde bir pırlan· 
ta yuzuk, 

lkıncıyeı ııso lira deserlndc bir dikit ve 
nakış makinesi. 

Üçüncüye: 7S lira defcnndc kumaş ve· 
ya kürk. 

DördGncüye: 25 lira detcrinde dtki$ ku· 
tusu. 

Beıinciye: lS lira deierinde bir ınan· 
ken. 

Altıncıdan yüzüncüye kadar muhtelif 
hediyeler. 

Yem k pitirmek: -------
Birinciye: 200 lira deierinde bir yemek 

odası takmıL 
ikinciye: 150 lira değerinde çatıl ve bı· 

çak takımL 
Üçüncüye: 75 lira dc~crinde tabak ta· 

kırnı. 
Dördüntüye: 50 lira dcierinde 12 kiııi

lik kare do tabi. 
Beıinciye: 15 lira deierindc çay ta· 

kımı. 
Altıncıdan 100 iıncüye kadar ütiı, yas

tık, abajur, masa örtüsü. çorap, eldiven, 
çanla g.bi muhtelıf hedıycler. 

Ev bakımı: 
• 

Birinciye: 200 lira deierinde bir salon 
takımı. 

lkıncıye: ı&o lira de&erındc bir radyo. 
ÜçiıncÜye: 75 !ıra deferindc bir av,ze. 
Dördüncüyeı 50 lira. dcgennde salon 

saatı. 

Betinciyeı 15 lira değerinde bir tablo. 
Altıncıd•n yüıüncüye kadar muhtelif 

hediyeler. 
Çocuk bakımı: 

Birinciye: 1000 lira değcrınde ve primi 
tarafrmudıın bildirilecek aicorta. 

ikinciye: ıso lira de&erınde bir ainc 
bcbi. 

Üçünciiye: 75 lira deierindF bir ıra· 
mofon. 

Dördilnr üye: 50 lira dcierindc bir kol 
saati. 

Betinriye ı ı5 lira dcicrinde çanta. 
AltınC'•dan yü:tüncüye kadar muhtelif 

hediyel•r. 
Ev Kraliçesi: 

Bütül\ bu imtihanlardan ıonrı, dcirı 
kıımm dordüne birden ıirmiı ve muayyen 
dcrecerı kazanmış olanlar arasında da bır 
imtih.,, yapılacak ve ka:ı:anıın ev kraliçesi 
u~ t'dilcrek kendiıı;ine 750 lira dierind' 
bir lriick manto hediye olunacaktır. 

"Türk kadınr, her gün biraz daha 
evine bağlanmaktadır. Kadın için her 
s~hada yetkinliği kabul edenlerdenim. 
Fakat, kadın, kadınlığını elden bırak-
mamak şartifle... En değerli kadın, ,_..__, ____ '-=== 

en iyi anne olan ve yuvasına bağlı ka- dan mahrum kalırsa, yine hiç şaşırma 
lan kadındır .. Aileye erinç ve başidinç dan cesaretle yaşayabilecek kudrette 
lik veren kadını da ancak ev kadınları ve bilgide bulunması lazımdır. Bunu 
arasında bulabiliriz. da iş işten geçtikten sonra değil. daha 

Yalnız şu da var: Kadın, günün bi- önceden düşünmeli, ve her zaman ya
rinde, yuvasının maddi ihtiya~larını payalnız yaşayacakmış gibi hayat im 
temin edecek bir erkeğin yardımın- tiamna hazırlıklı bulunmalıdır ... ,. 

Hava tehlikesini 
Bilen üyeler 

Ankara 7, A. A. - Hava tehlik~si
ni bilen üyeler listesi: 

Salih 23,49 ; Necdet 23,5; Ahmet 
21,41; Hüsnü 23,89; Canip 31 •29 ; Sa
dık 29,21: Turhan 29,21 ; Kemal 23,73 
Emin 27,65; Lutfi 40; Ziya Canal 22 

Yani 27,48: Kroze 22.32. 

YENi NEŞRtYAT 

VAHŞETi~ ÇAGIRIŞI - Jak Lon
don tarafından yazılan bu eserin ter -
cümeııi çıkmıştır. 

i ÇKi DUŞMANJ GAZETE - Ye· 
şil Hilal ve içki aleyhtarı gençler ku • 
rumu tarafından çıkarılan bu mec • 
mua dolgun yazılarla çıkmıştır. 

HAFTA - Bu mecmuanın bu 
haftaki ıaym birçok yazılarla çık. 
mı§tır. 

~ ...... -....ı_,,.,... ....... _ --ar anz 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

• 
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Tesadüf kime yardım eder ? 
Bir iki gün oluyor. Büyük profesör 

Richet'in Pariıte öldilğü haberinı ga
zetelerde okumuşsunuzdur. Yalnız a
rasında yetişti~i milletin değil. bütiın 
insanlığın iftihar edeceği büyük in -
sanlardan biri olan Richet fikrinb 
~enişliği bakımından acayip bir adam 
dı. 

Genç yaşındanberi Paris tıp fakül 
teı;inde emsalsiz bir ıurette doldurdl. 
ğu fiziyoloji ders kürsüsü hc:-hangi 
bir hocanın bütün zamanlarını alma
ya yetişirken o, hocalığını tam mana 
ııi!e yaptıktan başka, insanların uğrc.. 
ıabileceği nekadar fikir işlen varsa 
hepsine dokunmaya, düşünmeye va . 
kit bulurdu. 

Richet'in büyük bir hekimler ho • 
C3Sı olduktan başka. şair old11~unı.;, 
ıomancı olduğunu, tiyatro muharıiri 
olciuğunu, kendisinin metapsişi:C adı
ta verdiği ruhiya·t i§lerile ufra~tı~ı -
m. tarih kitabı yazdığını bilirdik. Bü 
yiık harp içerisinde insanları c!eni~e 
batmaktan kurtaracak bir de muşam
ba icat ettiğini ıazetelerde okumuş
tuk. Fakat bugüııkü ilerlemc:lerile 
dünyayı hayrette bır<akan tayyarenin 
de mucitlerinden biri olduğunu bilmi 
yorduk.Bir gün Le Havre şehri yakın 
laıında bir hekim kongresi munasebe 
tıle gezerken öğrendik: Meğer daha 
l 888 yıhntla RicC:et, hem de buharlı 
bır ınotörle tayy:ne yaparak o şehiı
derı havaya uçmuş ... 

Büyük hocanın hekimlik r.alıasında 
ıaptığı k·şifler b'1rada sayılamıya 
cak kadar çoktur. Fakat hunların ara 
sııtda iki biiyük kc:şfi vardır ki, bun 
ları herk!sin minnettarlıkla tanıması 
l.u~ımdır. Biri - m<'sela yur binlerce, 
ınl,yonlarc;,, ~ocukl<trı difterı laı;talı
ğ•ndan kurtaran - aeromla tedav; u
&ı lünü ilk defa ortaya koyanı,1 Ri .. 
chtt ol:n .. sıdır. 

Oteki, buj!Un nemen he·;,. sın di -
li .de doh~~ı. r-Mfillksi ha·lııesinin 
hşfidir. B ını •• rıt etme~ .;üç ise de 
ı.l' olduğı.:ııı. 1uymu§sUrıuı hır: Me 
eela,bir Ç»Cll.i!. ı':? gün hast&ı.l:ğına 
k .. rşılazırn o! ıın scromdan ı:p~yce bir 
ını'.:ftar şirı :ga c:rlilır. Çoc~k ona ta · 
hammül eder ,hastahiı iyi olur .Sonra, 
hatta uzun bi• raman son~<>. o ae -
romdan tei< aı •innga edi'n~ek lazım 
ı.•iuua ç~cıtr. 'Jfü' n kilçüi< biı mikta
rına bile tahammül edemez. İşte bir 
arı:ıfilaksi lıf,Jisesi, 

Otedenber: hi' Hğimiz ~erbetlenme 
nin akıi olan hı~ lıidiae :talnız teClavi 
işltrindc görülmez. Biı·ç"'< ha&tahk ~ 

J.ır bu hadiııed.!n Heri gelii'.'İ~r. Birçok 
&oamların bazı yemek1eri yiyınce has 
teıanmaları, aıieca .cehirlennıeleri de 
ondandır. Midye "C iıtıridy~ gibi ~ey 
kri, peynir v-.: y~gurt hı.1tta ekmek 
yiyemiyen. süt isemiyen, çikolata yi
't emiyen, çilek ;-•yemiyen. bunları 
zorla yeıse hemen ha&ta \)lan adam -
l:\rı bilirsiniz Bunlar da hep ayni ha 
di~edir. 

Hekimlikte ı:,ek ehemmiyetli sayı -
lan ve hekimligi ~Jir:ız dah-ı ilerletme 
ye sebep olan lıu keşfi biiyü'.t hoca 
1902 yılında Moneko Prensinin ya
t ııııla bir gezmed~yken yapmıştı. Bu 
bt.iyük keşfe 1<~n !isi "te-saciiıf eseri
'iir !,, diyor. Fakat onun b..ı mÜ\~vazi 
sö-ü yuma&ındkn çok onı:':, büyı.ik 
Pasteur: 

•Tesadüf a:ır.a~ hazırlınm·~ fikirle 
: < yardım eder:,. -

Diyerek ilim il!lerinde tesadüfün 
mil nasını çok gtizel anhıtrnıştr. 

izmir Şarbayı 
Kültür parkın 
Pllnlarını getirdi 
İzmir, 9. (Hususi muhabirimizden) 

- Sovyet Rusya 'ezisinden dönen 
§rtrbay Behçet üz lzmird! yapılacak 
~ultür parkın pl~.n!arını d i beraberin 
de ietirmiştir. Şcıroay, b~ hususta 
diyor ki: 

" - Hazırlanan planl-.ır~ son şek
lini verdikten sı- .1:a derhal işe başh
;.l:ağız. Bunun iç'n lzmlnfoki bütün 
ıni:nar v~ miıhen<lıslerle ağJ•j ıeti1ti .n. mütahauısları toplıyarnk bir gö
rü~me yapacağll. Izmir ki.ıltür paı kı 
nın tahakkuku :çı ı başan 1 ması laz•m 
~e1~n en mühim ı~, bu ie.1i.ş yangın 
y(;rınin düzeltilmesi ve bir plan hazır 
la ıması idi. P.ıı~un, bunun her ikisi 
de tahakkuk etmitı gibidir. Diğer iş -
ter beş altı !len •ve bölü,..ccek. pey
cleı pey tatbik t1lu:ıacaktır.,, 

Safranbolunun ekonomik 
durumu 

Safranbolu, (Hususi muhabirimiz -
den) - Filyoı - Irmak hattının işle
meye açılması Safranbolunun ekono -
mik durumu üzerinde veni inkişaf
lar yaratmıştır. Karabük . Ankara 
470. Karabük - latanbul gidi1 ücreti 
1300 kuruştur. 

======= 

l~K TELGRAF 

~~-R_L_E_R_ı_.,,. 
• M. Kemal Paşa. (Tan) - llçe

baylıkla urayın sürekli ve faydalı 
çalışmalaril~ şehrimizde çarşaf ve pe· 
çe işi, komşu ilçelere örnek olabile
cek bir şekilde tamamen kot.ırr mış • 
tır. Bütün ilçe bayanları çarşaf ve pe 
çeyi tamamen atarak soysal kılıkla· 
rını takınmışlardır. 

Artık sokaklarda eski kılıklı hiç
bir kadın görünmemektedir. 

'* Gediz. (Tan) - Gediz spor sos
yetesi faydaaına dün gece yeni sah
nede gençlerimiz tarafından ulusal 
musikimizle geniş bir konser veril -
miş çok kalabalık gelen halk neşe i
çinde iyi bir g< ce yaşamış ve gençle· 
rimiz değerlenmiştir. 

=:::.ıı=====---= . 
TEŞEKKÜR 

Eski Evkaf Nazırı ölü Hüseyin Ka
zımın kızı ve T. C. D.D. Yol direk
törü Fuat Zincirkıranın eşi Nazan 
Zincirkıranın genç yaşında ölümiyle 
uğradığımız derin acılara her suretle 
il~i gösteren ve bağlılıklarını mey
'dana l<oyan bütün ôostlarımıza ve 
cenazenin Ankaradan kalkış ve Hay
darpagaya varışında vucudlarile biz 
leri teselli etmek nezaketinde bulu
nan T. C. D.D. erkan ve memurları
na ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarız. 

Kocası Ablası Annesi 
F. Zincirkiran Rikkat Güzide 

MiM 

Malatya ilbayı, Yapılan Ve 
Yapılacak işleri Anlatıyor 
r Hususi muhabirimiı. bildiriyor] 

Malatya, 8 
İlbayımız İbrahim Etem Akıncı, il 

itleri hakkında 'unları söylemiştir: 
" - İlin genel nüfusu 350 bindir. 

Son af yasasından sonra 120 bin giz
li nüfus yazılmı~tır. ilin merkez: ve 
ilçelerinde trahum, sıtma gibi hasta
lıklar vardır. Sular temiz ise de faz
la kireçlidir. Sağlık kurumlarından 
özel muhasebenin elli yataklı bir has
tanesi, merkezde 10, Adıyamanda 20, 
Besnide 10 yataklı olmak üzere tra
hum savaş dispanserleri ve bir do· 
ğum evi vardır. Arapgir, Kemaliye, 
Hekimhan, Besni de birer dispan
ser mevcuttur. Bir yıl içinde Memle
ket hastanesile doğum evinde 21854 
kişi tedavi edilmiştir. Memleket haa· 
tanesine on bin liralık bir pavyon 
ilave edilecektir. 11 mıntakası dahi
lindeki hastalıklarla önemli gayqtş ya." 
pılmaktadır. 

Son yıllarda yirmi iki köylüle ara,- 1 
zi verilerek iskan edilmiştir. Ankara 
bayındırlık direktörlüğü tarafından 
yapılan şehrin müstakbel bayındırlık 
planının birinci parçası ilkbaharda 
tatbik edilecektir. Şehre su geti::-il· 
mek için 150 bin liralık bir su pro
jesi yaptırılmıştır. Getirilecek olan su 
Derme pınarbaşı mevkiinde büyük 
bir dağın altından çıkmakta ve yazın 
saniyede 7 metre mikabı su vermek
tedir. İçme ıuyu için borular kamilen 
getirilmiştir. 17 Kilometrelik boru 
ferşiyatı ve 11 beton depo yakında 
ikmal edilecektir. 

Önümüzdeki yıl saniyede 4 - 5 
metre mikabı su veren Sürgü suyu 
ile Akçadağ ovasını sulamak üzere 
kanallar yapılacak ve bu sudan Kırk kör istifade edecektir. 

ki yıl içinde Ortaköy ile Kale, 
Kürecik, Sincik, Tahir gibi beş ka· 
munun hükumet konaklan yeniden 
yapılmış. Adıyaman, Hekimhan. A· 
rapkir, Kahta hükumet bina!Qrı da 
esaslı surette tamir edilmiştir. İspen· 
dere, Doğanşehir, Fethiye kamunla 
rında da birer hükumet konağı yapı-

lacaktır. Ayrıca merkezde de bütiln 
daireleri içine alacak bir hükumet 
binası yaptırılacaktır. 

Son bir yıl içinde 105 ulus okulu 
açılmış 1930 kişi şehadetname al· 
mıttır. İlk okullardan iae 1277 tale
be çıkmıştır. Bu yıl eski kültür kad· 
rosuna 10 öğretmen ilave edilmiş ve 
on yerde yeniden okullar açılmıştır. 

Adıyamandaki okul bitirilmek üzere
dir. Yeniden de 15 köy okulu yap
tırılmaktadır. Merkezde Gazi okulu 
bitirilmiş ve birçok okullarda yeniden 
tamir edilmiştir. 

927, 928, 929, 930 yılındaki kura~
lık yüzünden Adana ve civarına eı
den halk Malatya, Sıvas şimendif eı 
hattı inşaatı ve geçen yıl ürünün faz· 
lalığı dolayısiyle köylerine dönmü~· 
lerdir. 11 çevresinde tarımı yükselt· 
mek i~in pulluk ve dört tekerlekli 

Malatya Vali•i lbrahim Et•m 

araba ietirmek lazımdır. Bu yıl Ak· 
çadağ ve merkeze 50 kadar pulluk 
verilmi,tir. Ayrıca 1000 kilo Tosya 
pirinci ı:etirilmiş ve meccanen halka 
dağıtılmıJtır. Meyvalardaki hastalık· 
tarla da ~iddetli sava~ yapılmaktadır. 
Yakınlarda yeni bir meyva fidanlığı 
açmak istiyoruz. 

Malatya çok dağınık olduğu içiJJ 
bayındırlığı güçtür. Uray da her yıl 
30 - 40 bin lira ıehrin bayındırlığı~• 
sarfedecek bir durumdadır. Şehıt 
yavıaı yavaı istasyona doğru genişle
mekte ve güzelleşmektedir. Uray b· 
met Paşa caddesinin şehre kavuştu· 
rulmasını dü,ünmü~ ve bu yer iı;in 
yirmi bin lira vermiştir. Çarşı ı:üıel 
bir ~ekilde değiştirilecek ve ura)' 
için bir b i n a y a p t ı r ı 1 a c a k· 
t ı r. - M. Yücel. 

61-- Dünya hakimi altunun büyUk destanı --
E R K E K, K A D 1 rf, H A Y V A " 

JAK LONDON'un ( VAt- ŞETIN ÇAGIRIŞI romanından iktibu .,,. 

K L A R Q A B L E - L O R ET T A . V O U " a· 
ile dünyanın en akıllı köptği HUCK tarafından temsil cdııeo 

ALT 1 rt H 1RS1 • 1 

BOy•jk ve alikabahf fılm bu Per,embe ak,amı 

SARAY SiNEMASINDA 
Hamış: Bu romanı kitap~ılardan arayınız. 

--
:JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllll 11111111111111111~ 
E Daima en büyük filmleri uaratan :; 
- # ~ 

G R E T A ~ 
Sabun değildir. Çama!ır ve = G A R B o e 

bulaşıklarınızı soğuk au ile te- ; • § 
mizliyen. yağ, kir ve leke bırak· - .., 
mıyan, elleri bozmıyan, kumaşı § ismi ve san'atı önünde saygı ile eğildiğimiz § 

.......... __ ... _________ _ 
yıpratmıyan' madeni, nebati bir E Yakında R E N K L İ ::: 
terkibdir. Tecrilbe ediniz. De· §,· p E K' d p E r E ~ 
poıu : Galata, Balıkpazar, Şa- e ~ 

ı · N 30 : muazzam filminde ~ rap skeleıı o. -2. Telefon f. 
!;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

43973. ----· -
Richet geçen yıl çıkarJıg: hatırala

r." da bu keşfiııcen dolayı kendiııine 
vı-rilen Nobel m~i.ftatım almaya git
tij!ı vakit yapt:ğı lJh yanht?lığ: ne gü-
1~; anlatır: lııveç kialı büyu'<: rr.ük.i. · 
fatın madalyesını bocaya verdiği va -
kit Richet: 

-5000 Lira~, Stnimanın en parlak iki yaldızı 

Görülmemiş bir güzel· 
lik ve müessir bir mev· 

- Merci. Fks.-llc.nı. 
Der. Krallar ... 1:-oyıe hi'n(l etmek 

ircı:ı şahına ha;ı ciemek ltadar ayıp sa 
vılır"" cta Richet kar\~r c;ok biltn bir 
büyük adamın tt-~ı ifat işi .,dı bu ka • 
dtrcık yanılma~ı r1bette hoş görülür 

Lokman HEKiM 

Sermaye bırakıp bizzat çalı~

mak üzere itlek bir ticaret evi

ne ortak olmak arzusundayım. 

Taliplerin- Çarşıkapı tramvay 

durak yerinde No 82 de Lüka 

perukar ıalonu Bay Hüııeyin 

HUsnil vaıııtasile Yuııuf'a mek-

tupla bildirmeleri. -

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan · 

Mektep talebesi için ( 2 7 5) çift iskarpin açık eksilt
meye konulmuştur. Tahmin bedeli ( 13 7 5) lira ve temi
natı muvakkatesi (104) liradır. Eksiltme 16 - 12 - 935 
tarihinde saat 14.30 da yapılacaktır. Buna ait şartna
mesini görmek için her gün ve eksiltmeye girmek ıçın 
bt:lıl gün ve saatta teminatlarını mektep veznesine ya-
tırmak suretile Komisyona müracaatları. ( 7 5 9 3) 

9842 

IST AN BUL BELEDiYESi ILANLARI 

Bir metre murabbama üç lira değer biçilen Aksaray yangın 
yerinde Balabanağa mahallesinde Harikzedegan sokağında 6 ın· 
cı adada 63 metro 25 santimetre murabbaı sahasındaki yüzsüz 
arsa alakadarlar arasında satılmak üzere açık arttırmaya konul-. 
muş, ihale günü isteklısi bulunmadığından arttırma 16-12-935 
tarihine uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görü
lür. Arttırmaya girmek isteyenler 14 lira 27 kuruşluk muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 16-12-935 pazartesi gü 
nü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (7779) 

• 

'ı 

J 
GARY COOPER 

A""A STE" 

zuda olan 

iLK GECE 
Fransızca sözlü büyUk 

filmde PERŞEMBE gece•i 

MELEK 
SiNEMASINDA 

----~---------------------------------------:::.~ 
DTTIHADo MILIL.i 

Türk Sigorta Şirketi 
H .k h .. . . l 1 . . yleriı 

arı ve ayat uzerıne ııgorta muame e erı ıcra e 
Sigortaları halk için müsait $eraiti havidir-

Merlrezi idorui : Galatado Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadı~Of 
Telefon : 4.4887 9 

Şirketi Hayriyederı: 
ı-ıarcrtl 

10-12-935 Salı sabahından itibaren vapurlar 
iskelesine yanaşacaktır 
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Y unaniıtanda 

Şimali Çinde Durum 

iki Ayda 
400 Milyon 
Me111leketin her tarafında 

yeni mitingler yapdacalt 
Japonı·ar Şimali Çin 

Plan Dahilinde 
İşinin Ancak Kurdukları 
Bitmesini istiyorlar 

Atina, 9 (Huauit) - Yunanistan
daki Endüstiri ve Tanm odaları önü
müzdeki pazar ıünü Atina ve Pire 
ile birçok mühim merkezlerde büyük 
mitinıter yapmağa hazırla:uyorlar. 
Gazeteler bu mitinılerin iki hedefi ol 
duğu mtitaleaaındadırlar: DIŞ POLiTiKA 

Barış Teklifleri 
Pvtembe sünü On aekizler K0-

lbiteai Cenevrede toplanarak zecri 
.... lw ..... petrol,dmür .. kö-
~ ..1. !..a...-1 .-.1:a:- ~·· . • L-1--..-uft - ın:11111 _...., _.....,.... -

kıacla karar verecektir. Ancak peL 
rol haldunda verilecek olan müa. 
Pet bir karar ltalyamn vaziyetini 
Çolc aorlqtırAcaimdan ve helki de 
Haltefiatanda baıladıfl tetebbüaü 
,.uya diifüreceiinden bu nokta üze. 
l"incll' e bir karar •erme:aden eYYel, 
talya • Habet harbin& nihayet 

•ermek için Muaaoliniye yeni tek.. 
lif yapılmau düıünülmiiftü. Ma. 
liimdur ki bir taraftan zecri ted. 
hirler tatbik edilirken, diier taraf
tan da aulh yolları aramak için la. 
ıilten Ye Fruuaya Kurum Kome. 
Yİ tarafmdaa Yasife YeriJmittir. it
te lqiliz •e Fralaaız Dıı Bakanları, 
Zecri tedbirlerin tiddetlendiri!Jdt
&i İçİD yeni adsm atdacajı bir ura. 
da Pariate söriife...k lta1Jaya ya
Pılacak teklifin f&J'llarnu araların.. 
da kararlqtll'lllltlardır. 

Parieten bildirildiiine söre, Mua. 
aoliaiye yapılan yeni teklifin eaaa. 
lan pnlardırı 

1 - ltalyaya Şimalde Tisre eya. 
letinin büyÜk bir kı- ile Cenup. 
ta Osaden Yerilecek. 

2 - Bundan baıka Cenupta Ye 
Osadenin sarbinde ltalyaya itlen. 
lllek üzere toprak verilecek. 

~ HlllMtiatana da :ra ltal:ra:ra at 
olan Aub, ve ltalya buna muyafa. 
kat etmezae, lnıiliz Somaliaindeki 
Zeila limaıu verilecek. 

4- Habetiatanm seri kalan kıa. 
llU mibtakil olacak. Fakat Habet 
İanparatoru memleketin idareainde 
Ulualar Kurumunun yardmmu ia. 
tiyecektir. 

Bu teklif, timdiye kadar ltalya. 
)'a.,apılaa StkliQemt.D ... i\t!i,.1it. 
ı.aektedir. Meaeli, timdiye kadar 
ŞI hl•TitıN=.a......,.._ ...... 
-.ermek .... .. .... u ·r.n·ttı· 
Anlqrlryor ki ıiA~aa a ı ol. 
dutu halde Ti~e'nin bir kıamı 1. 
w,.,. ~tir. Cenupta tim
diye kadar yapılaa tekliflerde 
ltalyaya Osaden yerilmifti. 

Son teklif ile Osaden'den fazla 
-..ı Yerildiii ıibi. aynca itlen. 
laek here toprak Yerileceli bildL 
l'iln.lıteclir. Aub .. Zeila 1inwıian 
.._ ıtlace; IDllUmdur ki,~ z..._ w.ilmeaini .......... ı.ldif 
ettiii zwnen, lttılya buna muv.,...t 
etnaemiıti. MuNOliai H.....-ıa
la& mutlaka bir mahreç temin eL 
ı.aek lbsm ıeltyoraa, bu mahrecin 
ltalya topraklarından seçerek bir 
ltalya limanında •erihneaini iate. 
llaitti. 1talyanm hedefi, ltalya top. 
"•imdan ıeçecek Ye ltalya lima. 
lllncla denize çıkacak bir mahrecİll 
liabefbtam iktıaaden ltalyaya bai 
lı bulundurmau idi. Aaab limanı. 
.. mahreç olarak Habeıbtana tab. 
aia etmekle lnsiltere ye Franaa 1-
talyanm bu noktai nazarsnı da ka. 
but etmiı oluyorlar. 

Görülüyor ki, Sir Samnl Hor Te 
l.a•al ltalyanm noktai nazanna 
lllaiiaaadekarlıkta hayli ileri sitmiı 
ol1a•kla lteral.er, henüz Muaaolini. 
laİa ur iatediiini yermekten çok 
"-ktadırlar .. Mueoliai. önce Ha.. 
........ t•J"••mı istiyordu. Son.. ta..._ H .... olmıyan topıakı.r 

Gaeriacie hlkimi)et -...kla ikti. 
'- ... ecelini bilcliralttir. Aalen 
........ o._,.an topraklar çok se. 
laiftir. Eier Muuolini hill buncla 
...._.. ecliyona henüz hir itilaf ze. 
llaİdj bulunduiu iddia edilemez. 

• Mu.aolininin seçen ıün aöyle. 
ı•ii nutuk ta ümit nrici deiildir. 

&fiat lideri bu nutkunda, ltalya. 
lb1a aon aözünü seçen aym on alt1. 
~da aöyledijini bilclirmiıtir. Eier ..... .-ı... ahili iatihliık için değil 
de ltalyanın hakikaten üzerinde 
....... edeceii tarllann aaıariai iae, 
tekliften bir netice çılanaar bekle. --...-A. Ş. E .. 

Patrasta fırtına 
L~•traa, 9 (Hususi) - Diln ıece çı. 
:-zı tiddetli bir fırt111a bUvtık nrarlar 
.r•Pauıtır. 

Madrid kabinesi 

la 
'.!tf adrid, 9 ( A.A.) - Kabine 
tifa etmittir. 

ll ... 

1 - Yunan uluaunu kardeı kavga
lanndan kurtarmağa çalışan Krala u
luaun tazimlerini ve dostluklarını bil

i dirmek. 
1 2 - Krala zorluk çıkarmak ve bel-

[Sağdan sola doğru üstte] Nan 
kin kuvvetleri tarafından yakala 
nan 'bir genç iıticvap edilyor. 
Çinin birçok yerlerinCte ko

münistlik perdesi altında baııboş gezen birçok gençler fırsat bul
d?kça soygunculuk yapmaktadırlar. [Soldaki] esir edilen komü
nıst şeflerden birçoğu ve kendilerine uyan gençler (Boltevik 
aleyhdan propagandacı yetiıtiren) mekteplere devam etmek 
şartiyl affedilmiılerdir. [Altta] Çin Erkim Harbiye mektebinde 
bir sınıf. 

Kominüt Çin orılcuile ~pal• la•. 
6i ülare eden Nfllllıin Generali 

Pey. ç...,. .Si 

Pekin, 9 (A.A.) - ŞimaU Çin'in 
yeni 'blü•takil idaresi "Çahar ve Ho
pey siyasal konseyi., adını taııyacak
tır. Bu konaey, ıümrük ve poata va
ridatının tıamamını Nankin hükumeti .. 
ne tevdi etmeye devam edecek, fakat 
diğer varidatı Çahar ve Hopey'in ida. 
resinde sarfedilmek üzere ıaptedecek
tir. Konsey, üç esaslı prensip üzerine 
hareket edecektir. Bu prensipler tun
lar~ 

1 - Hopey ve Çahar Nankinden 

aynlmıt tellkki edilmiyeceklerdir. 
2 - Dıt itleri, Finans, Milli MU

dafu •e Adliye daireleri merkezi hü
~mete bal'ı kalacaktu. 

3 - Bütün tayinler merkezi hükii
met tarafından y.pılacaktır. 

Japonlar kışkırt-
111akta berdeva111 

Pekin, 9 (A.A.) -Tiyençinden bil 
diriliyor: Kendilerine milliyet mümes 
sili süaü veren bazı Çinliler Japon
ların yardımiyle Tunıku polia direk
törlüiü binaaını ele ıeçirmeie tqeb
bü• etmitlerdir. 

Bir isyan 
Pekin, 9 (A.A.) - Bir Japon kay

natmdan bildirildiiine ıöre, Hopey 
eyaletinde Jenıoda üç bin köylü i• 
yan etmif. ''~I bi~l~n ~le ge~innit 
ler •e emniyet ıeflerini hapsetmiıler-

lQ&DIA claılü ~dJiij\~ 

Jaı>O~ ~ h• 
zırlıklar yapıyorlar 

Pekin, 9 (AA.) - Muhtar Şarki 
Hopey devletinin merkezi olan Tung
çov'a ,cız Japon askeri ıelmiftir. 200 
Japon askeri de Tunıço•'a celmek ü
zere yola çıkmııtır. Tunkçov yakinin
de bir tayyıare meydanı vücude ıetiri
lecektir. Bütün bu fuliyetler, .. Şarki 
Hopey yeni federasyonunun huduttan 
içine ahnmaıdan evvel,, askerlikten 
tecrit edilmiı mmtakada Japonlann 
bir nüfuz dairesi tesis etmek istedik
lerini ıöstermektedir. 

Talebe nümayiş yapıyor 
Tokyo, 9 (A.A.) - Talebe, birçok 

mahallelerde Hopey ve Çahar'ın muh 
tariyeti aleyhinde nümayiıter yapmıı
lardır. Ordu kuvvetine istinat eden 
zabıta nUmayitçileri dıağıtımf ve bun
lardan otuz kadarım yaJcalamqtır. 

Bir İngiliz Diretnotunda 
Esrarengiz Bir infilak 

Londra, 9 (A.A.) - Deyli Telıraf 
ıazetesine ıöre "Royıl Oak" zırhbaı
nsn bütün toplan (vukuu evvelce ha
bf verilmit olan esrarengiz bir lıııaza) 
neticeainde hasara uiramııtır. Aıli -
rallik ile Pileymut zabitaaı, tahkikat 
yapmakta olup Londra zabitaaının da 
yardımını istemit oldukları aöylenmek 
tedir. 

HükQmet memurları, bu kuanm 
bir kundakçılık eseri olducu ıeklinde
ki rivayeti teyit etmekten iatinklf et
mekte oldukları ıibi, tebip te etme
mektedirler. 

Deyli Herald ııuetesi, "Royal Oak, 
zırhhu mUrettebatmm kazayı ıizli tut 
matı yemin ile taahhüt etmit olduk -
lanru vazmakta4Jr. Bazı taYialana rö 
're, (Oberon) deniz altı ıemiainde de 
bir kundakçılık bldiaesi olmuıtur ve 
bu gemi de Devonport'da tamir edil
mektedir. 

Elektrik kontak yapllllf 
Londra, 9 (A.A.) - Royal Oak 

zırhlısında vukubulan Jaazanın bir 
kasd eseri olduiu hakkında Pileymut 
da dönen rivayetleri. Deniz Bakanlığı 
teyit etmemektedir. Zırhlıda elektrik 
kontakt yaparak bütün cereyanın ke
silmeaine sebebiyet vrmiıti. 

TAN - Boyat Oak 33,500 tonluk 
bir lnıilia dritnotudur. 22 mil sür'ati 
vardır. 38 lik sem, 15 lik on iki, 4,7 
li,t dört topu, aynca 10,2 lik dört uçak 
topu ve on bet makineli tüfeği vardır. 
1914 de Devenportta yapılmııtır. 

Hırsız bir 
B eıec1ı,e reisi 

Atina, 9 (Huauat) - Atinanm eski 
belediye reiai Merkllris'in beleCSiyeyi 
idare ettiği devirde et iflerinde yaptı
.1,ı bir auiistimal tahakkuk etmit ve 
aleyhine tevkif müzekkeresi keailmit
tir. Atina mezbahuı direktörü de bu 
yüzden tevkif edilmittir .... 

ki de memleketin sük<inunu yeniden 
bozmak niyetinde bulunanların naza. 
rı dikkatini celbetmek (yani bir nevi 
tehdit) • 

Bu mitinıterin 'balkı çıfırından çı
kanp CStede beride bazı kargafllıklar 
doiı.ırmaması için polia çok aıkı terti
bat almaktadır. 

Atina, 9 (Hususi) - Liberal parti 
lideri Sofulis'in bütün çalıtmalarına 
ve teıebbüslerine rağmen hülrillnet 
Çaldıris ve Kondiliı kabineleri uma 
nında yerlerinden atılmq olan Veni
zelos taraftan belediye ve nahiye bq-

[lii aylılt IHlfba•m1hfr l'anClft it&. 
nuine fam 400 milyon llralunqe 
mal pldufa .öylnen KonllW. H 
llalaift laarpfe malltip effili ayui 

llifmonlaruulG11 Kommenoa] 

kanlarını tekrar eski yerlerine koy
mağa razı olmamııtır. Bunun Kralcı
lar tarafından fena kaıılanaca~ı. 
twıunsuz bir hareket addedileccğıni 
ve dolayısiyle muvakakt kanunlnnn 
liivcdilrueaıni Pf4naipUe bir ~ad 
-- .. ff9ilal u ...... •• Demir
llltı-o a..l:ecM,. ~-- yeniden 
seçim yapılmaaı dotru olacağını söy-
lemi.tir. 

ltletalr.,.. 
Atina, t (Huaust) - Metana•. bil 

tün kuvvetile kendisine müzaheret e
deceiini Baıbakana bildirmiıtir. 

llıi ayda 400 milvon 
Atina, 9 (Hususi) - Kondiliain ik 

tidar mevkiinde bulundufu kısa müd 
det zarfında yaptıiı icraatın 400 mil
yon drahmiye mal olduiu, Divanı Mu 
hasebatta yapılan tetkiklerden anlatıl 
mııtır. 

Kommena. Selônilıfe 
Selanik, 9 (Hususi) - Aften istiia 

de den G r n e r a 1 Kommenos i
le Siroz fırka.. erklnı harbiveaine 
menaup bet arkadatı dün buraya gel
miıJerdir. 

Beynelmi'el 
Bir hırsız 
Tutuldu • • 

Beynelmilel zabıtanın, bilhassa A
merika zabı~aaının pek iyi tanıdığı aa

bıkalılardan biri, 
geçenlerde Paris -
ten Manilyaya git 
mek üzere trene 
bineceği sırada ya. 
kayı ele vermittir. 
Bu adam 1886 te
vellütlü ve lmıirli 
Sana Varipatia is
minde biridir. Şim 
diye kadar bulun

duiu yerlerde muhtelif isimler ve hü
Yiyet cüzdanlan tapmııtır. Polia ken
diaini bilhas• ıu iaimlerle arayordu: 
Arondson, Filipa, Barpoti. Konok, 
Kudey, Manoa, Simon ve saire .• Ame
rikan usulü hırsızlıkta eti bulunmayan 
Variyatis ayrıca eroin ve kokain ka
çakçıaıdır. 1933 de Fransadan koğul
muıtu ve 8 Ikinciteırin 1935 tarihli 
bir tevkif müztkkeresi ile aranmakta 
idi. Kendiai Pariate Bombaylı bir tüc
car zararına 110,000 frank çaldığı için 
sorguya çekilecektir. Variı>ati~ bun
dan evvel, bi defa daha Paris Müdde
iumumtliiine verilmiıti . 

........ ir. (Mariaıme) 

• 

' GrandaDQ 
ALEKSANDR'ın 

1-1.A. TI~.A.L.A.~ 

' No.55 Çeviren: M. Rasım O.c.\it!.ı-l 

Bazı Fransız, lngiliz Gazeteleri 
Bolşevikleri Hazineyi Soyan 

Bono Çetesine Benzelm.işlerôi 
• Grand-Dük, ıözü ile ıörmediği ve fedakarlık etmiye mecbur ol:iular. 

içinde bulunmadıiı ibtilil safhalHını Sovyetler, bu auretle, içlerindt"., ken 
1917 seııesinde Ruayaya. Franaız ae • dileri bile, yıkılmaaını temenni ettik
firliğile ıelen ve ıördüklerini, 1933 leri, rejimlerini kuvvetlendırdiler 
aeneainde neırettiii bir kitapta, çok Ecnebi hükumetleri, bu batalaıı, 
bitarafane menuu bahaeden Jozef feraaataızl·kleri yüz~nden irtikiP. et
Noulens'in fehadetine terkediyor. memiflerdi. Onlar, komünist reiir ··1in 

Petroıradda ıeçircliiim birkaç ay. hidiaelerin kudretiyle tekimlil ede • 
otoritenin, Prens Lvovun ve Kere:ıs- cefini ve nihayet kapıtaı. 
kinin dermanau ellerinde, naaıl par rin mevcudiyet prtlarına uyıun bir 
çalandıbm ve Markaiat otopsinin Le ıekle intibak edeceiini zanneylemiş • 
ninle çöme.zl~ri tarafmdan, ne auretlı terdi. 
tahakkuk ettirilditipi seyrettim. Onların aldandıkları me~nda • 

Rua milletini aaırlardanberi idare dır. Çünkü on dört senelik - hakibt· 
eden müeueselerin tamemiyle altüst ta pek te il"tit v~recek ~ekildf' "1-.a
olutunun •e o milletin.frensiz bir biir yan • tecrübelerden eonra, mil!et ko 
riyct rejimi kurmak peıinde katlan . miserleri kabineai, neticesi bır •dru na 
chlı istibdadın memleket dahilinde, rabt ve sefalet olu markaiat doktrin
meydana ıetirdiii neticelerden bili- lerini tedricen teni ve takviyede de-
han babaedecepn. va,., edip ıidiyor (1 • 

Bizim için en mühim nokta, bu ih - Moskova hükiımetinin resmi O"ga-
tililin harict teıirleridir. nı olan üçüncü enterna • o ·el, hicbir 

lhtiUl, ilk teairini orduda cöster - ti.vize katlanmadan ve hatıl rahatla
di w onun daiılmasını intaç etti. Bu
nun. FranNya neye mal oldu&tınu bı
liyoruz: Harp, birçok aylar daha u
zadı. Ruava hud1ttlerından eelen du, 
man kuvvetleri Ue cephelerimiz kı
rıldı. Uatümüze, hlli teairi altında bu 
lundutumuz bir insan zayiatı ve m1-
lt borç fazlalılt yüklendi. 

Biz, harbe, Ruıdann, bizim için bh 
kıymeti olmıyan, sllv dünyasında ve 
Karadenizdeki hlkimiyetini temin et -
mete taalliik eden birtakım mesel~ -
ler uturunda, onlarla olan tesa"\üdü
mil.z yüzünden aUrüklendik. 
Muhasematın ba•lanııcında. Fran · 

111 cumhur reisi olan Puanka"enin 
te19büsiyle kurulan anlatma paktını 
nakzetmek haklr, Ru" hükf1meti
ne en aı teveccilh ederdi. 

Bu pakta ıörc, Akitlerden her bi -
ri, Fransa, lnıiltere. Rusya, Belçika 
Ye Sırbistan, münferiden ıulhü imza
lamıvacaklarnı tıtahhüt etmf\lerdi. 
Rusya, harbin b~langıcındaki mes'u
liyetini ve verdiii sözü hesaba katmı
ya lüzum görmedikten ba,tca bu ara
dan cekUrnenin müttef;~1 .;ne aebeo 
olacalr felüetleri de d~ye itile 
)Uzum &lrmedl. 

Siyasi bir ders 
Ayni hidiaelerin, pek mühim bir 

siyasi ders tetkil ettiğini aöylemi1 -
tik. Bunlar, bize, ıenit bir im para to
l uğun çökmesini ve arkHından, bir
çok aaırlardanberi eti cörillmemi! o -
lan içtimai bir deiltildiği ıösterdi. 
Avrupa milvasenesi, bu yüzden, ber
bat oldu ve cihan ekonomisi o kadar 
kar11tı, lri, diler bütün milletlerin sa 
nayi ve ticareti birçok seneler için, 
ıevşedi. 

"Millet komiaerleri., , bir el çabuk
luiu ile Rusyayı hikim oldukları za
man. bü~•iıı a"~ne1erle ;ıı14k;ıılar·rı· ke
aen, medeni milletlerin liberal mües -
acael~ri"i ' 1Budu11 h~rel'eleri" aı'l-te
den bu bir avuç ihtilalcinin mev,ile
rini muhafaza edebileceklerine kimse 
inanamadı. 
Bazı Franaız ve Ingiliz gazeteltri. 

Boltevikleri, hazineyi soymak için mu 
v.ı.kakt bir .zaman için mevkil' hakim 
olan ve caldıklan paraları yemek 
için ertadan kaybolan "Bonnot çe
tesi,, ne benzetmişlerdi. 

Ben ,ahsen, Te,rinievvel ihtilalci-
1~rini idi birer 'çaplnr" ~evivesi.,e in 
diren ve onlann akidelerinin eli.in -
yada ne büyük siyaal ve içtimai bir 
tehlike oldutunu anlavamıyan bu a
damların basit düsüncelerini toarsm;k 
için Franudaki dostlarıma mektuplar 
yazmıya mecbur oldum. 

Bolşevikler bile, verdikleri te -
minata ;atmen. muvaffakiyetlerin • 
den emin değildiler. iktidar mevkiin -
de töyle böyle tutunabildikleri za -
man, vaptlklan bir nümayifte, Le
nin. pek haklı olarak, elde ettikleri 
neticelerle övündü; fakat afzından 
fÖyle bir itiraf da kaçırdı: .. DUşünU
nüz, dedi. iki ay evvel 1nt sarayını 
işcal ettiii19ir: va-kit. nekadar 7:avif
tik I Bir, yahut iki haftadan fazlı 
dayanamıyacafmııza kani idik; bu -
~. iki aylık bir mevcudiyett~n 
sonrıı hilA vasrvoruz v• he" l?Ün bi
~z daha kuvvetleniyoruz. Biz, yal . 
nız Ruayada değil. diğer milletler na 
zarında da bir hükUmet mevcudiveli-
yiz.,, 

Millet komiaerlerinin, ecnebi htiku
metleri ile tesia ettikleri münaaebat -
taki sebattan tekzibe utramadı. Bili 
ki• içtima! prensiplere ~c olmak 
tan zivade ar.amf'tle baflr olan buriua 
hükt\metlerlnin, SoYyet Rutyayı tet
kik eder gibi bidayette seyirci bir şe· 
kil alan vaziyetleri. bu sebatı. nfer
lendirdi. 

Cenevre, Lahey, Ceneve Uluslar
arası münaka.-ıannda Sovvet hüku -
meti daima kafa tuttu ve hasımları -
na tahakküm etti. Onun karşısındaki 
hükUmetler, mukabil fayda temininde 
ısrar etmeden, daima, kanaatlerinden 

Lenin oe Sterlin 

rini satın alacakları zannı ile Sovyet 
cümhuriyetleri 'İle muahede addeden 
devletleri bile istisna etmeden hn 
memlekette propaıandaaına c:lev:ım e
diyor. 

lngı1terenin hatası 
İngiltere, başka bir yanlışlık ta 

yaptı. Hindiatanda ve ona civar bulu
nan devletler üzerindeki hakimiyeti
ni idame edebilmek enditeaiyle Rus
yayı sarsan buhranı, hasmınm zaafı
nı artıracak bir lmil ıibi telikki et
ti ve Rusyının ye!ıi hikimleri tara
fından telkin edilen beynelmilelJi. 
ğin, onları iıtilA fikrinden uzaklaştı
racağını ümit etti. 

1918 aenesinde. öyle İngiliz me
murlarına raıtladım ki, Maksimaliz· 
min Ruıyada meydana getirdiği ka
rışıkhk yüzünden. Teşrinievvel ihti• 
tilinin. kmdilerine, hiç olmazsa ya· 
rım asır, Yakın Şarkta ve Asyada 
serbeat hareket etme&e müsaade ede
ceğini aöylüyorlardı. 

Britanya bükf1meti, Franaızlar, t
talyınlar ve Amerikalılarla beraber, 
Ruayanın şimalindeki hareketlere iş
tirak etmekle beraber, dü,üncede, bu 
memurlardan ayrılmıyordu. O. Rus
ya ihtilalini. içinden kendine bir 
menfaat çıkarabilecek, mahalli bir 
baatahk addediyordu. • 

Bu hodgim noktainazar. onun, Bol· 
şevikliğin. bütiin medeni milletlerin 
dahili nizamları üstünde ıezdirdiği 
tehlikeyi ve doktrinlerinin yayılma 
kudretini görmemesine sebep oldu. 
Filhakika, Bolşevizm cereyanı. İngi
liz devlet adamlarının heupların1 
zıt olank, Rua hudutlannı çok attı. 
Bu cereyan her tarafta teairini gös
terdiği cibi bilhassa İngiliz müatem
lekelerine sokuldu •e üçüncü enter
nasyonalin, en ziyade isyan çıkacsıi7ı
na ve Boltevikliie imtisal edeceğine 
ihtimal verdiği bu cahil miUetle d • 

raunda çok tehlikeli bir tahrikat 
membaı oldu. 

Millet komiaerleri, Çar hükumet• 
lerinin eaki ihtiraalarından da ayrıl· 
madılar. Muhtar görünşte bir cümhu· 
riyetler birliği namı altında güttük
leri aiyaset, bu ayrı cümhuriyetltri 
bir imparatorluk bütünlüğü içinde 
mıuetmektir. 

Avrupada muvakkattn harekeuiz 
blmaltrına mukabil Asyada yayıl 
mak çarelerini• arıyorlar: hatti Mon
ıoliatan, şimdiden, ellerinde ovuncak 
olmuıtur. 

Onların gizli gizli çahtımaları ö
nünde, İngiliz nUfuzu. Çinde. Tibet· 
te, Ef pniatan ve lrında epevc:e- 1<1-
rılmıştır. Anglo - Persiyın ,..... ı a· 
velenamesinin, son zamanlsr~a -r ·, 
ran hükumeti tarafındaTt feshn' nr 
sının, bu husu ata, minaaı olsa g~re ı 
tir. 

1 Arkas ~ 
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Denizlerin 

Deniz silahlarının tahdit edilmesinin ve bilhassa Londra de
niz konferansının açıldığı şu günlerde en büyük deniz devletleri
nin muhtelif deniz parçalarına ait birkaç resim koymay,ı faydalı 

Teklif hükumetin
den değıl, 
kendinden ... 

• 
''Matin" den: 

lşte işitilmemiş ve bütün hadleri 
Aşan bir şey. 

Uluslar Kurumunda petrolün zecri 
tedbirlere dahil edilmesını Us ıeı ıto 
mitesine teklif eden Kanada mümes. 
11ılidir. Halbuki, Kanada Başbakan 
Vekili Lapointe resmen şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- On sekizler komitesinde Kanad-s 
mümessili tarafından yapılan teklif, 
Kanada mümessilinin şahsi mütalea
sıdır ve Ottava hükumetinin noktai 
nazarı değildir. Zecri tedbirler mese
lesinde Kanada Hükfımetinin vaziye
ti sulhperver bir mahiyette tedbirlere 
iştirakten ibaret olacaktır. 

Böylece, Cenevrede ltalyaya gide
cek petrollere ambargo konulması 
k.in bir teklif yapılmış oluyor. Bu tek
lif fevkaHide nazik ve ehemmiyetlidir. 
Bu teklif harbeden iki taraftan birisi
ni boğmak, bir memleketi nevmidane 
hareketlere sevketmek, Avrupada har
bi doğurmak tehlikelerini gösteriyor. 
Ve bir sabah, bu teklifi lngilterenin en 
büyük dominyonlanndan biri namma 
yapan adamın. sadece kendi kafasın
dan geçen düşiinc.eleri bildird~ği~i, 
hükumetinin noktaı nazannı bıldır
mediğini öğreniyoru~. 

Ve bunu kabul edıvoruz. Ve U1us
Jar Kurumu denilen bu çılgınlıklar 
panayırının huzurunda eğiliyoruz. 
Biz de çıldırdık mı? 

italyada hınc; 
"Epoca .. dan: 

!talyada zecri tedbirlere iştirak e -

den devletlere ait sokakların isimle -
ri de değiştirilmektedir. Bu meyanda 
Romanya sokağının ismi de "Avus -
turya - Macaristan,, sokağı olarak de 
ğiştirilmiştir. 

Mussolini Italyasınm hisleri bu isim 
değiştirmede tamamile hulasa edilmek 
tedir. Bize. İtalyada bu suretle mua
mele ederlerken, Romanya gazetele -
ri zecri tedbirler rezaletinden hah -
setmekte devam ediyorlar ve başka ya 
zacak şey bilemiyorlar •. Üstelik te bir 
Romcırıyalı livan azası, avan kürsüsü
ne çıkarak "Yaşasın Italya !., diye 
haykırıyor. 

Mussolini kimbilir bizi nekadar is
tihfaf ediyordur? Buna karşılık, cam
lar kıran ve milli denilen gençliğin 

Bükreşteki "Benito Mussolini .. soka -
ğında levhayı indirip onun yerine 
"Vakar caddesi .. diye bir levha asa -
cağını beklerdik. Fakat bu olmadı ve 
kimse bunu düşünmemiş bundan mü
teessir olmamış gibi görünüyor. 

Bizim mi11iyetçiliğimiz lazım olma 

dığı zaman tecavüzidir ve Hizım ol
duğu zaman ise boyun eymittir. 

Arnavutlukta 
ileri adımlar 

"Dnevnilı,, elen: 

Bu Bulgar gazeteai, Arnavutluk • 
ta 1912 den 1928 5eneaine kadar 
geçenleri kaydettikten aonra di • 
yor ki: 

"ltalyanın maddi ve manevi yar -
dımı sayesinde Arnavut devleti miite 
madiyen terakki etmektedir. Asri ka 
nunlar yapıldı, mektepler açıldı ve bir 
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bulduk. Yukarıda İngiliz safı harp gemilerinin ve kruvazörleri
nin İngiltere Kralının jübilesi münasebetile yapılan manevra
larda alınmış fotoğraflarını görüyorsunuz. En aşağıdaki tayyare 

çok umumi işler tahakkuk ettirildi. 
1931 senesi nihayetine kadar 1600 
kilometre kadar şose yapıldı ve daha 
da yapılacaktır. Kral birinci Zogonun 
hüki'ımeti altında Arnavutluk maddi 
ve kültür hayatında ilerlemektedir 
Şimdi, yabancı entrikalarla miicadelc
edilerek rejimin kuvvetlendirilmesi -
ne çalışılıyor . ., 

Yirmi günde 
Devril lem 

Oaaka Mainich'den: 

Muntazam surette yirmi günde 
devrialem seyahatleri yapmak zama
nı artık gelmiştir. Artık bundan son
ra Atlas denizini ve Büyük Okyanu
su aşmak için kimse vapurlara binmi
yecektir. Kimse trenlerin içinde sar
sılıp gitmiyecektir. Sadece tayyareye 
binilecek ve kanatlı makine sizi aldı
ğı gibi hedefinize &"Ötürecektir. 

Büyük devletlerin hava kuvvetle
rinde rüchanı elde bulundurmak için 
giriştikleri yarış yüzünden, hareket 
sahası gittikçe genişliyen büyük tay
yareler inşa edilmiştir ve edilmekte
dir. 

Pan American Airways Fransiske
yu Manilaya ve Şanghaya bağlıyan 

yeni bir hat küşat etmiştir. Bu hatta 
tahsis edilmiş olan muazzam tayyare
ler küremizi üç haftada devredebilir
ler. 

Zeplinler bilahare Atlas Okyanusu 
üzerinde muntazam seferlere başla

dıktan sonra, Japon Air Transport 
kumpanyası da Çinle muntazam bir 

hava hattı tesis etmiş olacaktır. O za
man tayyare ile dünyayı devretmek 
için on l..ıeş gün kafi gelecektir. 

Osaka'dan bir sabah saat yedide 
hareket dilecektir. 011 saat sonra 

1 Dairen'e varılacaktır. Dairen'den Al
man veya Amerikan hava postaları 

ile hareket edilecek, öğleden sonra 
saat dörtte Pekine ulaşılacaktır. Sa
bah 8 de Hankeoda, 13 te Kantonda 
veya Hong Kongta . Hong Kong'tan 
Singapura gidilecektir. Singapurdan 
Hollanda tayyareleri ile beş günde 
Londra, Paris veyahut Berline git· 
mek mümkün olacaktır. Bu tayyare
ler Rangon, Kalküta, Bağdat, Aden, 
Roma, Marsilya üzerinden geçecek
lerdir. Bu hatta dörder motörlü F. 36 
tipinde Foker tayyareleri işlemekte
dir. Bu tayyareler otuz iki yolcu ta
şıyabiliyorlar. 

Paristen 12 yolcu taşıyan tayyare
lerle Cenup Amerikasına gidilecek
tir. Bu tayyareler 24 saatte Paristen 
Natale gitmektedirler, Natalden Flo
ridadaki Miyamiye 48 saat, Miyami
den Nevyorka bir iki saat.. Buradan 
San Fransiskoya hergün dört tayyare 
postası kalkmaktadır, bu postalar iki 
şehir arasındaki mesafeyi 36 saatte 
doldurmaktadırlar. San Fransisko ile 
Manila arasındaki mesafeyi Pan A
merican kumpanyası üç günde temin 
edecektir. Oradan da China Clipper 
kumpanyssı yolcuları bir hamlede 
japonyaya getirecektir.,, 

gemileri, içleri~ 36 tayyareyi alabitecek ve 12 tayyarenin derhal 
havalanmasını temin edecek kadar büyüktür. Bu gemiler çok 
sür'atJidir. İçlerinde Kurajüs gibi saatte 33 mil yapanları vardır. ... 

e~"ıo~ ~o e-~r ... . ·y 1 ,,,,~~ ~- 1 
et).Melef 

Unutulamayan Sevgili 
Muğladan H. B. yazıyor: Ni,anlı bir ICızın kom~uı\1 

Feriköyünden Ahsen iınzasile: 

"22 yaıındayım. Bir buçuk yıl 
önce latanbulda bir kızla tanıftım. 4 

Bundan evelkiler gibi onu da gelip • 
geçici bir aevgi ile aeviyorum, aan. 
dım. Aldanmıfım. O da beni aevdi. 
Bir günümüz bile ayrı 11eçmiyor -
du. Fakat onun pefİnde bafkaları 
vardı. Onlara aldırmıyor, aileai de 
beni tanıdıiı için iatediiimiz gibi 
vakit geçiriyorduk. Bir (lÜn yaflı 
gözlerle karfıma geldi; aileainin 
kendiaini bir m ·,., .. mdiale nifanlıya. 
caiını, aileaini kıramadıiını aöy • 
ledi. Bu mühenılia çoktanberi ona 
mektup yazıyor ve biz mektuplan 
beraber okuyorduk. Bu ihbara aea 
çıkarmadım. Aynldım. Ondan nel 
ret ettim. Bir müddet aonra ben 

•L • yrı aff' 
"Bir apartmanın ıHt a 11 ıJI 

U /ıta 
katlarında komıuyuz. z~ is ar'!• 
yakından tanııtık. Ailelerı; 0 ,.ı
aında gece ôlemleri yaptı bile t~· 
ıanlıdır. Hattô niıanlısını karşı b•f 
nıdım . Fakat bu kız bana fı/i~afl• 
meyil göatermeğe başladı;, ·ıJiğİffl 
lısı ile aeviıtiklerini d_.e -~011tı1d
için bu meyline evvela ;etlerifl• 
dım. Sonra birçok harj ,,.. (Jyll 
den ciddi olduiunu anla 1.J·yorrıffl• 

de bafka bir k,zla nifanlandım. 
Bu kızı da aevmeye bafladım . la • 
tanbuldan ve ondan .tyrılal' altı ay 
olduğu halde için için l6tanbulu dü 
fÜndüğümü •ezelim. Aklım fikrim 
latanbulda, onda. Akai gibi nİfan _ 
lım da bulunduğum memlekette tle 
ieli, Ne ycıpaywm, latanbuldakini 
r.a.ıl unutayım?,, 

Sevmeğe batladığınız nişanlınızla 

birleşerek hiç olmazsa onunla ayni şe 
birde oturarak ve onu sık sık göre -
rek. 

Bununla beraber zaman bugün ya -
rın size ilk sevgilinizi çarnaçar unut • 
turacaktır. 

d ··t ecıı olduiu halde tered " 
N d .. .,,, . c 

e er.,nız. . ..1·~irı1ı 
. ~ · i bılcı1r. bir 

Ni!3nlısı ile seviştıgın UlÜ 
göre onun size karşı tema:a bir şe~ 
hoppalıktan, hafiflikten ~s bele eoer. 
değildir. Bu temayüle mu a btf >'~1 
seniz belki eğlenirsiniz amd 01ı0'~,. 
vanın kurulmasına da eng onr• sı 
mümkündür ki bu cğlenm~j~jr. 
de birtakım acılar doğura 
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Deniz Silahları 
• 

Konferansı Dün Deniz 
Londrada Açıldı 

lDeniz konferanu dün Loadra.. 
da lnailiz Dıt Bakanlıfmm Lo. 
brno adlı salonunda Balctmnin kı.. 
ea birkaç IÖzile açılmıfbr. Baldvi. 
aia pek mühim bir liyaai nutuk 
IÔJ'leaaek içisa önüne çıkan bö7le 
lail- fa.Mttan istifade etm .... ini 
Laailiz diplomaaiainin iman aüki.. 
t..a kull•nmakta ıa.terditi .;_ 
fİlaaez iacıelilderden biri olarak le. 
laltılri etmelidir. 

He1et reialerinia ilk aözleriad"-'•wm pek aarp prensip zıt. 
...., içinde ı.oc.la,.acajıaı ....... 
-.it IDiimkiindiir. Koaferam mu. 
~ lasilterenin denizalb ıe. 
-.ilerini bül'1tün ilsa ettirmek ia.. 
ti1eceii •e Amerikaam da deniıı 
lhavwetıerinia d•bal üçte bir aiabe. 
tiade eluiltilm•ini ileri7e aünce.. 
ii bir taJİa halinde dola117ormuf. 
&gyle bir lnıiliz teklifi Franaanm 
lıabuı edebileceii bir te1' delildir. 
Alaerikaa teklifi iae: "intaatta e.. 
Pey seride kalmıt olan Amerika. 
lala 7apmak hakkım haiz olup ta 
laenüz inta edememif bulundufu 
•...Uleri tezıiha koymak külle. 
tiaclea qnulmak istemesi,, teklin
cle anlaıılmabdır. Bu kaçamaklı 
IÖaler karpunda Japon Amirali 
~ Amerika '" lnsiitere i
.. •iiaa•at istemekte ıarar eden kı.. 
ea a11tlm. Uzakf&rk Te Puifik'te 
tana ulqmak ai7etiai ~uiu 
lle191DODJa71 bütün hatlanle an. 
~ bir erkim harbiyeye tam bir 
ifade olu7or. - N. N. 

konferamm açılma meruiaüne 
clair olan telıraflan Yeriyoruz: l 

l.oadra, 9 A.A.. - Baldvin, de. 
iliz konferanamda azalara bot ıeL 
~ demek üzere bir nutuk IÖy. 
lecliktea aonra dün Pariate yapıL 
llaıt olan itilifname hakkında ıö. 
l'iltmek iizere Eden ile Peteraon'un 
1uılarma ıitmittir. 

Konferansta her memleket alb 
.... e ile temliJ edilmektedir . .. 

Konferansın başkanlığı 

l.onctra. 9 A.A.. - Amerikan de. 
~OllGAUD tmlifi üzıerine deniz 
lrOaferana bqkanlıfı Sir Samvel 
ltar'a ye bqk•nlık muaYinlifi a. 

illa l»i1"1iii .... ı..uu orta7a atmıt
br. 

Çok açık bir liaan ile ,.üriitülen 
Japoa noktai nazarına ıöre, deniz. 
alb , ... ilerini bir müdafaa ailllu 
olarak kabul eden Japonlar bun. 
lana kaldınlmaunı kabul elmiye. 
celderdir. 

Japonlar bqlıca deniz ıdnletle. 
ri araunda bir azami had komaL 
maaını teklif etmekteclirler Japon. 
ya donanmalar araamdaki niabet 
eaau üzerine tahdit yapmak tek
linde olan eaki aistemin tel'kediJ_ 
meaini Ye milli r :dafaa bakmun. 
dan her memleket iç.in müaant le. 
min edilmesini taniye etmektedir. 

Denizaltı gemileri 
Londra, 9 A..A.. - Bu aabah ele. 

niz konferanamda IÖxlemit oldufu 
bir nutukta Corbin (Fransa), BaL 
dvinin denizaltı ıemilerinin harp 
eanaunda kullanıhaau kaid•leori 
hakkında bütün deYletlere açık 
bir protokol lehindeki hareketine 
telmih ederek Frama hükalmetiain 
bu teklifi kabul etmekte otduiunu 
n eaa.- Franaaıun 1930 .. neain. 
de bu teklifin ihtiYa ettifi madde. 
lerin tanzimi itine ıenit mikyuta 
ittirak •tmit buluncluiunu aö,le. 
mittir . 

DOnya gazeteleri 
ne diyorlar? 

Fransızlara göre 

.................. ili 
leıketf•, muhtıeinel 
kartı harbi kazanabilecek en biL 
yük kozlan elinde lulnnlf addediL 
mektedirler. 

Ba kozlar, büyik ol»üa toplana. 
daa, biJiik lmnuörlerde birs 
toahak ~ atacak, yani .. ir J'&7-
ı- alette oe iki taa çelik lnuacak 
oe.ild top •ardD'. Her ı.üde ea 
af&iı 200 yaylım at... yetifecek 

1 kadar mermi bul-dufuaa sönt, 
ila laeMpta iki IMU. daha az 
.. ir muharebe zamanı içinde, h• 
aırhb düpnanma kartı 2400 ton 
çelik •• maddei mütteile saYUrabi. 
lecektir neticesine Yarılır. T atbi. 
katta iae bir zırhlıyı batırmak içisa, 
üç dört yaylsm atef kafi ıelmek. 
te.flir. Yani bir buçuk dakikadan 
ilci dakikaya kadar ..• 

a;,. l,..uis dretnoıaw iaaktU ,,,.,,.,. 
!llİl-allik birinci lordu Sir Baltan 
~. tevdi edilmittir. 

Deniz kuvvetlerini 
üçte bir indirmek 

~ 9 A.A. - De,.li Telec
tafaa )"azclıima ıöre, N..,.... De,. 
~ lı_oaferanaa ittirak edea dn. 
~ clepiz kunetlerini derhal 
:ttle bir eluiltımeleriai teklif eL 
,... ..-. imit, ..... teldifin 

... Mni-lb ....... ini --
:1'1111&. ortaclan kalclumak bakkın-

'-lci lnıiliz teklifinin naun itiba
" • il•oeii ......... , •• 

• 
İtalyan murahha-
smm söyledikleri 

l.on.tra. 9 A..A. - Denis konfe. 
~da Grandi, ltalranm VafİDI. 
-.aa kendisine tahaia eclilmif to. 
'-.1 llliktarnua tamamım inta eL 
~ oldufunu habrlatmqbr. 
~ _ ihtimal A.kdenizdeki 
~ telmih ederek _ meaeleler 

babia oldukça aulhün mu. 
.... pye ittihaz edilerek bir 
~~ bulmak için tetkiklerde 

.. au taraft4ra • oldutunu 
~. 
~ delepai mninl Napaoı 
~ fikrin hi,;ik d..tetl..m ai. 
~ için mittenk " IÜlakün 
.. ~ kadar kiiçik bir hld tea. 
~ -.... oldajanu, ,beyan •tmit-

Silih beraberliği 

Bu atıp 20 ye zarp ediniz, ata. 
lı 1Ukan INr deniz mubarebeai ne. 
ticniae 91'11'U1Uz. 

Sovyetlere göre 
Japonyanm fikri 

"ltlirooa7 HaatlflÜtiwl'i Mirooa. 
70 PoUtia,,den: 

••29 Birincikanun l 934 te Va. 
Iİnstia Mfiri M. Saito, Birletilc 
Amerika Dıt Bakanlıima Japon.. 
)ama Vllfİnlton IMl&bedeai hii. 
kümlerile bundan aoara kendiaini 
mukanet addetmi,.ecefini bildir_ 
mitti. Londra muahecleai de 1938 
da aiba,.et bulacafma ıöre, timdi 
eter mümkünae, bir anlqma ze. 
mini bulunman menuuı.ahiatir. 

Bqünkü bale ıöre. bqbca de. 
Dizci devletlerin dUNDN nedir? 
Japonya hicliaelen ,,. •ak'alara 
dayanarak, deniz ailaıaJanmaaında 
tun bir müaavat istemektedir. 
l.oaclra ve V qinston 1111ahedeleri. 
le kencliaine bai1tl...._ hudut, her 
ı..U kateıoriainde bldma bldım 
dola11qtur. 

Mualaedoler aoa buluncaya ka.. 
dar elinde lralu zaman içinde de 
filoemna ,ine ım.r.etlendinneie ça. 
btacakbr. Bu muahedeler zabirea 
mer'idirler. Fakat Japon,.a ba sL 
bi mülihazalara hiç te kapılm.,.a. 
cafım pek ill l'--..İ. 

Japonya Vqiqtae amahedeai 
•e Milletı. c-',.d .U-lamu 
....-. ........ ahzi :M ......... 
.ariWrüa..._, •.••. 

Deniz tezıilalaımcla sizli aiali 
talatelbabirl• inta etmiftir. Hal• 
inta etmekte olduf11 aarnıç ı...U .. 
rfnin de hakiki hir maatin knna. 
zörden farla ,.olrtar. Ve ita Japon.. 
ya, Cini açık kapı olarak kabul .. 
dea dolma de.Jet mualaedeaini boz 
Dlaflur. 

Japon polilikuı, AQa topn. 

17.oo» 

S.ooc 

6 .. ..,.., ... 

A 
JA 
f:Af 

tındaki Japon ilerleyitinde, Japon 
ya filosunu lnsil~ ve Amerikan 
filolan ile aJ'fti dereceye .,.ükaelte
bilirae, bu iki filonun zaten ıaJri 
mvhtemel olan it birlijiaden de 
korkmayacaktır. 

Japon7a kuYYetli deniz Galerine 
da)'anarak, kendi deniz müdafaa. 
mu ve A.a7a ile muvasaleaini temin 
edebilecektir. 

Amerilc,. iıı~ şimdn .. : ı. ... 1.1.. '• 
ponranm k.rpama çlbbilecek bir 
halde defildır. O da hAÇ Clurnauı...uı 
filolarını kuYYetlenclirmeie çalıt
maktadır. Amerikalılar henüz Va. 
fiqton ,,. Londn muahedeleri ile 
yapmalanna müsaade edilen tonaj 
haddine aıa.aut deiillerclir. 

Amerika, 1922 den t 930 a kadar 
ancak onu bin tonluk 1ekiz kru. 
yazör Ye bi1"kaç tane de deaizalb 
ı..Uai ima ebneie bqlun11br. Bu 
kruYazörlerin 1ekizer puluk top
lan vardır. 

Fakat Uzaktark duramancla hu. 
aule ıelen deiifiklikler, Amerika. 
yı da politikaamı deiittirmeye mec 
bur etmiftir. Deniz iıl...U.de büyük 
ihtiaau olan Cumhumiai 'RuzYelt 
( aekiz aene Bahri7e nazırlıtı yaP
.IDlfbr) deniz iDf&atmm ıiditini im 
lanclmna1a karar .......Uftir. 

1934 • t 935 71b proırammda 8 
pualuk "toplarla mücehhez bir kru. 
yazör, 6 pualuk toplarla mücehhez 
üç kruYazör, 12 muhrip, 1 denizaL 
b ıemiai Ye saire Yardı. 

1935 - 1931 yılı propamı iM 
.taba çok ,.üklüdür. Fakat un.uL 
11Ul'1Dalıdır ki, Amerikanın bütün 
iaııkinhrnna ...,_,. böyle bir pro. . . . .. -
bakar. Denizaltı ıemileri ise an. 
cak iki. üç aene içinde ift!& edile. 
bilirler. Mütehaaualann hesapları. 
aa &'Öre, a)'Dİ Pl'Ol'l'UD dahilinde. 
ki bü,iik ıemiler 1939 11lma •e 
lriiçük ıemiler de 1942 11lma ka.. 
dar bitirilmit olacaklardır. 

Hulüa Londra Ye Vqinıton mu 
ahedeleri -.. erdeefi sıralarda 
dahi, Amerikanın elinde kendisine 
müsaade edilen niabette ıeımi bu. 
lunm.,.acakbr. Amerikalılar ~ 
vazörler •• tanare remileri için 
üç, küçük tonajda semiler için ..... 
altı aene kaybetmiflerdir. Amerika 
hükalmeti b11 sa.hada madun bir 
mevkide oldufunu bilmektedir. 
Onun içindir ki. hava kuYVetlerini 

fi•~ 
efilotan• 
1914 19" ._.._ 

Tıiiitt-. ... ] 

Fr "71'*1>1 
Yukandakl ırafik yıt~ 
liit.iltcre ile F·ıpıua ....,. 
filofırınr ~ 7.ıtlt tık:an ._. 

. gaaterir. 
tekaif etmek auretile, bu bothıfu. 
na doldurmak iatemektedir ~ 
kararlar• nazaran, A.aaerikaıa ha. 
•a fil«M1111Cia 4IOO tanan buluna. 
caktır. A.,..U ._da da tanare 
ı..Uleri inta edilmekte, yeni ha. 
ya ballan açılmakta Ye Bi1'ik Ok. 
yanuataki deniz Galeri bYYetlen.. 
dirilmektedir. BütGn bunlar, Bü. 
.,.ük Ok7anuatald JaponyaJ'• mGaa. 
it bir •ad:Jet ihclu ..._ "meaafe,, 
.ı...miyetini ....... lı içiBclir. 

lnsilizl..t• ~ &J'l'IC& 
aralaraula ela lr-mpnlıtadırlar . 
ı.-clra ... ,........... A.merib, 
Japoe7amn ... ilerini hiçe indir-
mek • • lnsilterenln .... hereti. 

IÇlD • • ... _.__ .. &---! 
ni tmlin 9'1-mwtti. r- _.... 
lumm, bu 1ef• ''denizlerin ........_ 
tiAi., meMluiade mibaadekir dav. 
r6aralı .. lnsilt....U. kru.azör_ 
lerini arbrllluma mı olarak, ye. 
ni battan a711İ taU'ftln tekrarla. 
...... iatizar ..m.bilir.,, 

Radyonun ilk kurtlluıunda bir mev 
zu vardır ki, bütün radyo dün:raaıru 
düıündürüyordu. Radyo spikerleri ka 
dm mı yoksa erkek mi olmalıdır? Pek 
genç olan radyoculuk bu hususta 
katı bir karar vermedi ve spikerlerin 
bir kıammı erkek, bir kısmını da ka
dınlardan aeçmiıtir. 

Haddi zatinde oldukça yorucu bir 
it olan spikerin erkek olmasını ter -
cib eden radyo sosyeteleri ekseriyeti 
t~ıkil etmekle beraber, birçok mem • 
leketlerdeki radyo abonelerinin arzu 
ve iararlerı üzerine 1925 ve 26 sene
leri kadar radyolarda daha ziyade ka 
dın spikerler kullanılmakta idi. Da • 
ha sonralan erkek ıpikerliğe rağbet 
çoğalmağa baılamııtrr. Bilhana repor 
tajlar ve bir mevzuu bir yerden nak 
lctmek itini üzerine alan apikf'rlf'rle 
ıece yamından sonralan çalqan spi
kerlerin kadın olmasına imkin ıörü
lemiyordu. Buna ratme~ ltalya, Leh, 
hiatan, Macaristan ıibi belli batlı rad 
yo aoayetelei apikerlerini k ı • m e n 
erkek ve kısmen kadın seçmekte idi -
ler. 

1934 seneainden sonra ı~lerin 

yalnız erkeklerden intihap edilmeai 
daha mtınaaip görülüyordu. 

O vakte kadar birkaç kadın "Piker 
bulunduran İngiliz ve Alman radyo -
ları kadın spikerleri stüdyolardan çı
kanıuflardır. Bilhaeaa 24 aut hiç dur 
madan yayım yapan kıaa dalgali rad
yo poatalannm hiçbirisinde kaduı a
nonaörler kullanılmamaktadır. 

Franau radyolarında haber ve pek 
çok ifidilen reklimlar yapılırken ka: 
dmla erkek ıpiker ayni zamancb 111-
dildiiinden mevıua daha iyi bir a
henk verilmif oluyor. 

Biae nuaran spikerin kadm veya 
erkek olmuı hakkında bir mesele yok 
tur. İstanbul radyosunun diğer Av -
rupa radyoları cibi çok İfİ 01mama11 
muhakkak bir bdm epikeri kullaml
ma11111 iatisan etmez. Radyo •pi~er • 
terinin her ıeyden eYYel fonojenik ve 
veni' kültürü. ıarp li~ bir, 
ikisine bihakkin aıina olması lbnnge
lir. 

Kadınlarımız arapda kaç kifi var
dır, bilmeyiz? 

T. BLEDA 

,,...., roıl7fl!lfl .... ,,.,, • ........,,. ,..,,,.,,.,..,, flw.tıifi ...... ,.........., .. ...,......., .. "•""'--'""' .,. ..... 
Parazit'e d -~-

HABERLER 
Bir takım Avr'upa radyo mecmua -

larile bu mecmualardan naklederek 
burada çıkan mecmualardan binnde 
Rooaevelt Cumurbapanı Hoover ıle 
karaaının radyo konferansları m:.ıkabi
lil)de 100 küıur bin dolar iicret ald·k
luı, bildiriliyor. ve bunun dotru bir 
hareket olmadığı kaydediliyor:tu. 

Bizim, doğruluğuna ihtimal v~rmi 
yerek nakletmediğimiz bu baben bu 
defa Amerikadan yalanlanmaktldır. 

Cumurbatkanile kanamm konfe -
rarıaları mukabilinde kendilerine üc • 
ret verdiği bildirilen "National Broad 
Caıtint Company,, radyo aoayet~si 
bu haberi veren bir Avrupa r•dyo 
mecmuaama ıöndermi' olduğu bir 
mektupta ne M. Roosevelt'in, ne de 
kanamm konferana mukabilinde t-iı 
santim bile ücret almadıklanm ayni 
ıütunlarda ilin edebilecetini bildir • 
mittir. 

• 
Radyoya spiker aranıyor 
Bu bqlığı ıörerek latanbul radyo

suna apiker aracfıtuu sanmayuuz. 
Radyomuza Mea'ud Cemilin ıempati~ 
ve sadık sesinden başka bir sesin ya
lafabileceği aklımızdan ıeçirmif de -
liliz. . 

Çekoalovakyanm Brüno po1taıma 
iki apiker aramıyormuş. Çek radyo 
aoayeteai bunu ilin eder etme• 130 
ıa.i ıpikerliğe taliptir. Bunlardan 12 
ai bir jüri heyeti tarafmdan ıynlımt
tır. ikinci bir jüri tetkikatı aonunda 
bu 12 kitiden tekrar 8 ki,iyi ayırarak 
dört spiker naımedi geri bfrakmlfUr. 

Sonraaı radyo abonelerine bırakıl -
ml1tıf. Spikerler birer, birer mikr~ 
fon önünde muhtelif mevzular llzerin
de konuıturularak dördünden ·Jriai 
dinleyiciler taorafındata seçilecek ve 
spikerliğe alınacaktır. 

• 
Çek radyosunda ekonomi 
1934 senesinde aarfedilmek tizere 

Çek radyoları bütçeaine 5100000 Jeton 
tahsisat konulmG!tur• Soiı &illnçod'ln 
anlapldıtma l'lre Çek radyo idaresi 
lıencliaine tahm olunan bu paradan 
yahııa 4964944 kronunu. Sarfetmiı, 
135.058 kron ta•rruf etmiftir. 

• 
aMiriii ..... ~~~:~----~~ 

okunan yazılardan batka birçok rad -
yolarda da Habetiatanı tanıtan konfe 
ranatar clinletiJmekte ve evvelce her 
kesin, iyi bilmediii memleketin vazi
yeti bildirmektedir. Yalnız timdiye 
bdar bu memlekette nud bir ariisik 
dinletildiii birçok kimaelerce bilin • 
memekte idi. Vart0va radyosu bunu 
görönilne alarak proğramlannuzda 
da b~dirildiii ıibi önümüzdeki çar -
pmba ıünü aaat 23 te Habef milziii 
plildan dinlctileccktir. Habqiatan -
da anrejiaötre edilen bu pliklann en 
sevilen Habeş halk havalarından o._ 
dulu kaydedildiğine göre Val'fOYA 
radyoau Habqistanın müzik külttirü 
nün vaziyetini dinleyicilerine ıöıter 
aıiı olacaktır. 

Radyoyu bildik bileli fennin bu ba
rikuına kartı duran damıt bir düt • 
man vardır ki, her uatte i&teditimiz 
yeri bile dinletmez. Parazit.. 

Parazitin türkçeai "fuzuli nya lü
ıumaua, ite yaramayan rUrillti1,, d~ 
mektir. Hakikaten .r.üzel bir keman ve 
ya bUlbiiJ cibi bir -Sopran mupnni • 
yeıinin aeaini zevkle dinlerken araya, 
tavada patlıcan ve kabak kızartılır • 
ken çıkan adaya beMiyen yeniz 
gürültülere verilen bu iaim pek ye
rindedir. 

Parazit iki türlildiir. Biriai ve hiç
bir surette karp durulamayan havai 
parazitler. ikincisi de tehir dahilinde 
ki motör, tramvay, otomobil, yUkaek 
tekerrür tertibatnu haiz bilümum he
kim ve ditÇi maiineleri, elektrikle 
ifllyen Utü, ocak, dikit makineli, sü
pflrıe, buz dolaplan ve aaire bütün 
elektrikli motörler. 

Havai parazitler yaz ve bahar mev. 
simlerinde kendini en çok gösterirler. 
Bu itibarla bu kıaım parazitler buııün 
bizi o kadar allkadar etmez. Bulun
dufumuz mevaimc:Je bizi taciz eden ve 
dinlediğimiz konserlerin ahenpi bo
zan paruitlerin yüzde doksana yaJri. 
nüıi tehir cereyanile ifleyen ve yu
karda aözü ıeçeıı motörlU makineler
dir. 

Bu çCfit parazitlerin llyıldle önüne 
geçilebilmesi için bütün bu makine
lerin cereyan aldıkları pria veya cere 
yan membalarile bu aletler aruma 
.. anti parazit,, bir tertibat teais ettir 
mek linmdır. Fakat bütün konu kom 
ıu ile kendi e'rinde berkeain bu tesi· 
aatJ yaptırması bugiin memleketimiz
de pek pahalıya mal olur. 

Bunun için ikinci bir çare Y&rdır. 
Bununla 3 7 5 nispetinde tehir cU • 
rUltillerinin önüne seçilir. 

Şehir parazitleri tıplct bir ıis ta • 
babu gibi (Şekil 1) kendini cöate • 
rir. Bu parazitler motör Yeya elektrik 
aletlerinin bulunduğu yerlerden etra 
fa aaçılır ve bu ,errareler en çok an
ten nlltaaile ıMkineye girer. 

Muhafazalı ve .. .ırh,, h bir anten 
ile bu ıerrarelerin antene çarpmama 
11 temin edilmektedir. Böyle bir an • 
ten her nekadar diierlerinden daha 
pahabya mal olmakta ile de netice • 
de diler antene nuaraa çok fatldı • 
dır. 

Anten miiinkttn oldula kadar Jilk· 
eek kurulmalıdır. Qlnkil parant nq 
reden ıiae bensettftbnb atmosferik 
vrrare tabakam evlerin damlannı çok 
W.la apmaz. Anten direkleri evin da 
mından 3 ill 5 mete kadar yUbeie 
pkartdına paruit tablb11 oldukça 
•ltda kahmt olar • 

. 
Bu suretle antenimizin aaıl bauas 

ve cuip kısmım atmosferik cürültü -
le:-den kurtarmıı oluyoruz. 

Mümkün olduğu kadar yüksek ya
pılan bir anten naaılaa antenin bir 
bt daha hauu olmuma yardım 
eder. 

Şimd,J antenin inif laamı kılıyo:: ti 
bu, nuılaa kısımlarına, kadar indin1-
mek 1'mn gelir .• lniı kolu boruya i:ı 
mek için parazit tabalrumı yararak 
geçecetinden, U.t kıunmm yübekli
ğine balmuyarak bütün parazıtler ma 
kineye olduğu gibi ıirer. Yapılacak 
it antenin inişi etrafındaki iz'aç edici 
terrareler antene ulaıtmnadan yok et 
mektir. 

Bunun için antenin initini ta yuka
n dirseğinden makineye peceği nok 
ta,.a kadar bir veya iki untimetre 
kutrunda, etrafı nrhh ve iç kısmı izo 
le bir tüp içeriainden ıeçirmek icap 
eder. Şöyle ki, zırh ile antenin hiç 
temas etmemeaine çok dikkat edilme
lidir. 
Zırhtan toprak hattına k a l ı n 

bir bakır tel bağlayarak zırhlı toprak' 
la birlqtirilmelidir. Böylelikle anten 
kolu etrafındaki bütün aımo.feı Cil • 
rilltiller zırh tarafından yakalanarak 

toprak hattına nakledilirler. 
ikinci mühim biı noktaya daha dik 

kat ecijlmelidir. Mıkinanın toprak 
ıa.mmt bealiyen toprak battı antenin 
nrhile ballı olan lnırtun ıu boruaile 
birlqtirilmemelidir. Mümkünse ına
kinaya hiçbir toprak kabloau verilme 
meli. Verildi il takdirde de b.ıtk ı bir 
taraftan bir toprak battı eld: edilme
lidir. Bu nrhh antenlerin hazırlan 
da bazı radyo tücc:arlannda bulunmak 
tadır. 

Eyfel Kulesi uzerinde Televizyon 

lnrWz ve AlmaaJar procram CS.l • 
reainde televizyon po1talan iıletmeğe 
batladıktan sonra bu ife büyük bir 
ehemmiyet Yeren Pransız posta ve 
telcraf miranı Manclel Eyfel kuleai 
lbedDı bir teleYbyon "'l1ıaktan cGr-

me,, c&nderici postası kurdurm:.11tar. 
Kısacık bir umanda ikmal •da.en 

bu po1ta bugün çahr•ktaclar. Res -
mimiz bu poMallm stldyoeaada nak-

ledilen bir aahneyl '6*rifOI'· 
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ZAHiRE BORSASINDA 9 Birincikanun Pazartesi 

Buğday 
isteksiz 

Satışları Biraz 
Devam Ediyor 

Zahire Bonasında buğday ve un 
aatııları umumi bir nazarla bir haf. 
tadanberi aynı fiyatlar Üzerinden 
cereyan etmektedir. Bilhassa yu. 
muıak ve sert buğdaylar Üzerinde 
bir haftadanberi satı§lar yine ay. 
nidir. 

Sert buğdaylar isteksiz, "yumu. 
ıaklar da az taleplidir. Buna mu. 
kabil un satıtlan hararetlidir. Ge. 
çen haftaya nazaran fiyatlar dütük 
tür. Ziraat Bankaıının satıılara 
karıımaaı piyaıayı tanzim etmit 
ve a.ylardanberi devam eden kan. 
ııklık kalmamıştır. Tüccar, banka. 
dan daha aşağıya fiyatla mal sat. 
mak iıtediğinden fiyatlar mütema. 
diyen düımeğe batlamıs ve niha. 
yet bu düımeler yumutak buğ. 
daylarda 6 kurut 10 paraya ve 
aertlerde 6 kurut 1 O para üzerin. 
de durarak satıtlar normal bir va. 
ziyette devam etmittir. Yumutak. 
lar 7 kurut 20 paraya ve sertlerde 
6 kurut 37,5 paraya kadar çıkabil. 
mitlerdir. 
Buğday Nlrtlarının istekıizliği 

Ramazan münaaebetile ekmek sar. 
fiyatının azlığından İle!"J relıni,tir. 
Bundan batka yü;uek piyasalar sı. 
raıında Urfa ve Meninden satın a. 
lınan, şehrimize yeni gelen mal. 
ların teaJimine baılanmış olması 
da piyasanın gevıekliğini fazlalaı-

tırmışhr. 

Buğday stoku çoğalıyor 
Diğer taraf~n Ziraat Bankası. 

nın Cenup vilayetlerindeki buiday 
stoklarından getirmeğ~ karar ver. 
diği buğdaylar da bir haftaya ka. 
dar tehrimizde bulunmuf olacak. 
trr. Esasen tehrimizde mevcut stok 
ihtiyacı kartılayabilmektedir. Ali... 
kadarların söylediklerine göre ye. 
ni buğday getirmekten makıat 
mevcut ıtoku takviye etmektir. • 

Bu suretle buiday meaeleai kö. 
künden halledilmit olacaktır. Ye. 
ni ıelecek buğdaylarla fiyatların. 
da bir miktar daha dütüklük ola. 
caiı muhakkak görülmektedir. 

Borsada dünkü satışlar 
Zahire Borsa11nda dün sert buf. 

day üzerine muamele olmamıttır. 
Yumutaklar da düaük bir fiıyatla, 
6 kuruı 30 paradan 30 ton satıl. 
mıthr. 

Un sabalan bir haftadanberi ay. 
ni hararetle devam etmektedir. 
Dün de muhtelif cinı 330 çuval un 
sahlmıthr. Ekıtra ekıtra unlar 
930 - 1080, ekıtra 930, birinci 
yumuıak 800 - 825 Ye birinci aert 
unlar da 750 - 795 kurut araım.. 
da muamele görr.ıüttür. Dün yeni. 
den 547 ton buiday ıelmittir. 

Yunanistana 
Kereste ithali 

1 italya ile 
Ticaretimiz 

Bunun için evvela izin 
.almak lazım 

Son haberlere göre, Yunanistan, 
~ereate ithalini müwadeye tabi 
tutmuttur. Ebniye inıaatına ait 
keresteler ve ahıap inşaata müte. 
allik maddeleri Yunaniıtana ihraç 
etmek istiyen tacirkr. daha evvel 
Yu~rn kambiy:o ı -U'akabe heyetin. 
den ve Yunanıatan Bankasından 
ihraç edilecek mal için izin ala. 
caktır. 

No. 26 

Polis Nikol 
MORJS LOBLAN 

bu ıuretle Arıen Lüpene az çok r.ep 
heden hücuma ıeçmeli idi .• Fakat bu 
hareketi Alekaandrayı da ortaya çı • 
karmış olmıyacak mıydı? 

Yahut ta ne? Yahut ta Moleon ta
rafını tutmıyarak, Aleksandrayı tut -
mak ve Moleonla mücadeleye ıeç -
mek •• Nikol neden bunu böyle yap -
mak iıtiyordu? Arsen Lüpeni kimse-
ye bırakmamak için .. 

Bazı zamanlar olur ki, insanlar 
hiç düşünmek iıtemezler, kendilerini 
hadiselerin cereyanına bırakırlar. Ni
kol balkondan tekrar eğildi, müfetti1 
Urmonanrn köşeden çıktığını ve ya
vaş yavaş otele doğru reldiğini &ör -
dü: 

Ne yapmak istiyordu? 
Urmona meılektatlannm ptur • 

duğu kanapenin önünden geçerken, 
kendilerine baktı. Uç kişi arasında be
füsiz bir ba, hireketi oldu. 

Larmona yine gezmeye çıkmış gibi 
hir adam edasile karşı tarafa geçti ve 
otele girdi. 

Nikol tereddüt etmedi. Lirmona ne 
yapmağa gelirse ~elsin, herhalde ~~n 
disile konuşmak lazımdı. Onun ıçın 
apğıya indi. 

Çay saati yaklaşıyordu. Birçok ma
salar şimdiden işgal edilmişti. Hölde 
ve geniş koridorlarda oldukça kala -
balık vardı. Bu gürültü içinde Nikol 
ve Urmona farkettirmeden konuıa • 
hilir lerdi. 

- Ne var, ne yok? 
- Otel aartldı. 
- Na11l bir ıey haber aldılar? 
__: Bar baakınındanberi, lngilizin 

burada oturduğu anlaşıldı. 
- Ya Prenses? 
- O mevzuu bahis değil 1 
- Arsen Lüpen? 
- O da mevzuu bahis değil! 
- Evet: yeni vaziyete kadar .• Sen 

bana yeni bir haber venneğe mi gel
din? 

- Hayır, ben vazifedeyim. 
- Haydi canım. 
- Bir kişi eksikmi,. Ben de Mole-

onun yanında dolaııyordum. Çağırdı, 
beni buraya gönderdi. 

- Geliyor mu? 
- Geldi bile •• itte kapıcı ile konu-

ıuyor. 

- Vay, mesele çatallaşıyor deı&o 
ne .. 

- Biz burada on iki kişiyiz. Sen 
fırlayıp gitsen, iyi olur. Daha vakit 
var. 

- Sen deli misin? 
- Sonra seni de sorguya çekecek-

ler. Eğer baş müfettiş aenin Nikol ol
duğunu tanrrsa .. 

- Eh, ne olacak? Nikol vazifesi 

PARA BORSASI 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Franıı 
20 Liret 
20 Belçika Franıı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ,ilin 
Mark 
Zloti 
Pcnıo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç kuronu 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

Alış 

618 
124.-

166 
165,-
82.-
22-

812.-
82.-
93.-
22.-
33.-
22.-
22.-
13.-
23.-
52.-
32.-
31.-

941.-
52,50 

236,-

621 
126,-

168 
170,-
84.-
23.50 

815.-
84.-
96.-
24.-
36.-
24.-
24.-
14,-
25.-
54.-
34.-
32.-

942.-
53.-

237.-

Çekler 
Parla üzerine 
lnıiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovakya kuronu 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çemovetı 
İsveç kuronu 

12.06 
618.25 

0,79,62 
9,88,52 
4,72.63 
2,45,66 

64,63,90 
1,17,36 

19.20,90 
4.24 20 
1,97,79 
4,21.-
4,51,40 

63,77,55 
34,96.33 

2,73.30 
10.98 

3,13,42 

1 

E aham 

ARPA 
rı Cinsi Ks.P. Mikta 

Ymlik çuvallı 

BUGDAY 
Sert - .-
Yumuşak 6,30 
Ekstra -.-
Çavdar 5.15 

FINDIK 
İç ıivri 52.20 
Kabuklu -.-

C EV l Z 
İç -.-
Kabuklu -.-

TiFTİK 
Oilak -.-

YAPAK 
Trakya 

YUN --
Yıkanm11 (c\iz) 61.20 • 

icabı Perolu kıyafetine girmiş dene
cek değil mi? Sen bana karışma .. 
Git, yeni haber topla .. 

Lirmona kapıya doğru yürildil. Mo 
leonun yanına gitti. DtJardan gelen 
bir polis memuru ile beraber müdU • 
riyet odasına girdiler. 

Uç dakika. Urmona tekrar ~örün 
dil ve Nikol tarafına ~eldi. Ancak 
birkaç r.ümle konuşabildiler. 

- Otelin yoku defterlerine bakt· 
vorlar. Yalnız oturan lnP'llizlerin i"im 
teri aranıyor. Hatta bütün ecnebile -
rin •. 

- Nitin? 
- Cünki.i bu herifin İAmini hi1'111 -

vorlar. lnp'İliz olduğuna da kat'i ka -
İtaatleri vok. 

- ~onra? 
- Sonrasr hepsini birer birer cağı 

racaklar. vahut odalarına çıkacıııklar, 
kai!rtlannı tetkik ede~,.kler. Belki ıe
ni de !lOrt'uva çekecekler. 

- Fakat benim kiğıtlarım munta
zam, hatta colr ,.,.., ..... ,,_.... ,;:fer bi-
riıi draanya çıkmak iıtene? 

- Altı kisi kaı>tl;ıırt h,.kli.,nr ~nn.. 

heli e:önltenler mUdiriyete ıevkedili
yorlar. Bir milfetti' de, telefon •n
tralmda otelin icindeki telefon mu
haverelerini dinlivor. Her şev inti
zamla yapılıyor. Skandal olmadı. 

- Sen ne yapacaksın? 
- Arkada, Ponito sokağında, otel 

adamlarının girip tıktıkları bir kapı 
var. Bazan müşteriler de girip çıkı-

BEYAZ PEYNİR 
23.-
-.-

Tam yailı 
Yarım yafh 
Yaisız 

KASAR 
Yaih 

PEYNİRİ 
51.-

Yaiıız -.-
ZEYTİNYAGI 

Ekıtra 
1 inci yemeklik 
2 inci yemeklik 
Sabunluk 

NEBATİ 

Pamuk tufiye 
Susam tasfiye 
Bezir piımiı 

UN 

-.-

-.-
YAG 
30.-
32,20 
- .-

Ekstra 
Ekstra 
1 inci yumu. 
l inci sert 

1000 
930 

72 k. 8.10 
7.60 

Cava 
Çin 
Hindia 
Seylan 

BORSA DIŞI 

ÇAY 
(Kilosram huabiledir) 

K1 S . 
260.-
-.-

285.-
265.-

DEMİR ~E ENVAI 
(Kilosram haaabiledir) 

Kt. S. 
C11-tık, kötebent 
Oörtköte. llma. yuva. 
Mıhlık, ıilme 

- .-- .--.-
Potrel - .-
S yah çember -.-
Yuvarlak (6 mm. ve atait -.-

.. .. (oluklu) 
Siyah saç 
Karfice 
Çinko ----

KlTRE 

16,-
11.50 
10.50 
27.-

(Kiloıram betabiledir) 

Kı s. 
-.-

t 115.-
il 95,-

54,-
45,-

-.-
20,-

Kt. S 
360.--.-
350.-
360,-

Kt. S 
8,50 
7,75 
8,50 
7.50 
9.50 
8.50 

16,50 
12.50 
12.25 
28,-

Kı. S 
-.-

125,-
110,-
60,-
47,50 
35.-
22,-

yorlar ya.. Ben o kapıyı tutacağım. 
- Parola? 
- Aktam saat altıdan evvel kim-

seyi geçirtmemek.. Geçmek için ote
lin kartı üzerinde Moleonun imzası 
lbım. 

- Sence, ben ne zamane kadar ha
rekete geçebilirim? 

- Harekete mi ıçeceksin? 
-Evet. 

- N"e yoldan? 
- Sus! 
Ayrıldılar. 

Nikol asansöre bindi. .<rtık hiç te
reddüt etmiyordu. Kendisi için orada 
alınacak bir tek karar vardı ve o ka
rarı tatbik edecekti. 

Şöyle düıünüyordu: 

"Ahval ve ıerait projelerime uy
gun gidiyor. Yalnız acele etmek la
zım. Da.ha önilmde on beş dakika 
var. Belki de yirmi dakika .. ,, 

Yukanya çrktriı zaman, Alcksan
dranın kapııı açıldı ve genç kadm 
1anki çayı iniyormuı gibi, ıebir kı
yafeti ile dıtartya çıktı. 

Nikol yürüdü ve kadını hafifçe oda
ıına doğru itti. Aleksandra rzdı, 
mukavemet gösterdi. 

Nikol dedi ki: 
- Polis apartımanı sardı, her ta

rafı arıyorlar. 

Korucu ·Ömer 
Yazan: Peride GENCAY --

SEKiZiNCi KISIM 

KEMBRİÇTEKİ BUYUK 
MÜCADELE 

-1-

Aleksandra, mukavemet ıöstermek
le beraber, gerilemeğe de batladı. 

Antişambrı geçtikleri zaman, Ni
kol hemen kapıyı kapadı. O zaman 
kadın bağırdı: 

- Ne c;irkin şey 1 Siz hangi cesa
retle buraya giriyorıunuz? 

Nikol sükunetle cevap verdi: 
• - Polis oteli aardı. 

- Sardıysa bana ne? 
- İngilizlerin isimleri aranıyor. 

Hepsi de sorguya çekilecekler. 
- Bu, prenses Bazilyefi alakadar 

eden bir mesele değildir. 
- Fakat bu İngilizlerin arasında 

Bimiç de var. 
Kadının kil"pikled hafifçe titredi, 

titremeden : 
- Ben Bimiç iaminde kimaeyi ta

nmıryorum. 

- Tanıyorsunuz.. Tanıyorsunuz, 

bu katta oturuyor. 337 numarada. 
- Tanımıyorum. 

- Tanıyorsunuz. . 
- Siz beni tarassut mu ediyorsu-

nuz? 
- Şimdi olduğu gibi, icabında size 

yardım etmek için .. 

Kayser ide yapılan 
Kalp paralar 

Kayseride, iki kalpazanın yeni gfl
müş liraları taklit etmek için çalıştı~" 
ları anlaşılmış ve yakalanarak Adli" 
yeye verilmişlerdir. Dün bu husu~d 
darphane direktörü Fuatle görüşt~ 
Bize dedi ki : 
"- Kayseride basılan bu kalp p~· 

ralardan bazılaf}qı., \ıuraya göndereli" 
lıer. Bunlar üzermWtetkikat yaıi>tı!O' 
Bu kalp paralar, döktim suetile yap; 
mıştır. Şeklen çok kabadır. HirHtatlt 
kurşun ve kalaydan mürekkepdf· 
Kalp paralarda kenar tırtılları yo1' " 
tur. Ağırlığından ve kabalığından do
layı kalp olduğu kolayca anlaşılıtıı1'" 
tadır Bizim bastığımız liraların , .. 
sıl hususuiyeti kenar tırtıllarrndadrf• 
ve bunu yapmanın imkanı yokt~f~ 
Bu suretle, darphanenin yeni par~·'a 
rın taklit edilmem,.si için düşündui 
bu şekil, ilk faydalı semerelerini .,er-
miş ve gayemiz filen hasıl olmuştı.ırı1 

• Darphanede ufaklık paraların 1>"' 
ıımı sürmektedir. ı . 5 ~e 10 kurı.ı~ 
luk nikel paralar, yılbaşında piyası~r 
çıkarılacaktır. Eski 25 kuruşluk 

1 
mukabili olarak Cümhuriyet ~er~~
Bankasrndan bugünlerde 125 bın 1 

ahflacaktır. 

Yürekleri iyilik için çarpar 
ıurtta~lar; 

Bugünün fitresi on beş, yir 
ni yıl önceki fitreden bambaŞ 
<:adır. Sizden istediğimiz, bt 
.aşkalığı iyice kavramak ve or 
tan sonra yardıma koşmakt1' 
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So:rı 

Daklk~~l 
BiNLERCE ÇINLI TALEBE BACIRIYOR 

Japonya ile Harp için Milleti 
Silah Altına Çağırınız l 

Pekin, g (A.A.) - Peipin&deki Japon ataşcmiliteri, Yenşing 
~e Tanigua yolu ile Peipingi istili eden talebe kafilelerinin Ja
PGnyaya karşı yaptıktan gösteriler hakkında Peiping prbayı 
Şin. Sun nezdinde tetebbüelerde bu1UDD1Uftur. Yüzlerce. talebe, 
Peipin.g kapılarında toplanırken, diğer iki bin talebe, Çın Har
bi~ Bakanı General Hoying • Şin'in umumi karargahı önün
de gösteri yaparak «Japonyaya ka111 harbetmek için milleti si
lih altına çağırınız. Kahrolsun muhtariyeti Çin bir Japon kolo
lliai mi olacaktır?• diye bağırmıılardır. Silihlı polisler gösteri 
Yapan talebeye hücum etmiş ve bu çarpıpna neticesinde birkaç 
talebe hafifçe yaralanmış, diğer birkaçı da ya~la~ıştır .. Siy~
lal ihtilatlar çıkmasından korkan General Hoyıng.Şın Unıversı
te makamlarına müracaat ederek talebe gösterilerinin tahdit e • 
dilmesini ehemmiyetle istemiştir. Bu arada, Şansi muvakkat hü 
kfimeti başkanı General Şangşi, Tiyen Çin bölgesinin mtthtariye 
ti için vukubulan küçük kalkmınanm bastırılması için askeri 
kuvvetler yollamıştır. Bu kalkınma, Nankin hükmnetine taraftar 
bulunan bir hakimin iıhtililciler tarafından yakalandığı, bilhassa 
Jen - Şin • Sein şehrinde ehemmiyet göstermiştir. 

Mussolini İtalyan Menfaatlerini 
Sonuna Kadar Müdafaa Edecek 

RQl'Da, 9 (A.A.) - tenatonun açılışında tıpkı saylavlar k~
hnda olduğu gibi bir protesto tezahürü olmuştur. Büyük Amıral 
de Revel söz alarak büyük harpte kumandası altında bulunan 
lta!yan filosunun İngiliz ve Fransız filolarile kardetçe teşriki 
nıesaide bulunduğunu kaydetmiş ve demittir ki; 

Günün birinde İngiliz filosunun İtalyaya karfı Akdenizde tah 
fit edileceğini ve Fransa ile İngilterenin ltalyaya karşı anlaş -
lllalar yapacağını o zaman hiç kimse aklından geçiremezdi. Bun 
dan sonra Senato Saylavlar kurulunun cumartesi günü kabul 
ettiği karan ittifakla tasvip etmiştir. Bunun üzerine söz alan 
?\fusaolini kararın kabu.lünde ıösterilen ittifaka birkaç kelime ile 
teıekkür etmiş ve ltalyanm Afrika ve Avrupadaki menafiinin 
aonuna kadar müdafaa edileceğine ıenatomm emin olabileceğini 
IÖylemiıtir. 

Revalde Bir ihtilal Teşebbüsü 
~~~.f.aldmida qaftdild tat.nl\ v~: 
'-meyi hazırlamak için toplanan milliyetperver feder~y.onu 
ltongr&ıma memleketin her tarafından gelen 1,500 delege ıştıraık 
etmiıti. HükQmeti yıkmak için hazırlanan plan, bu kongrede en 
Ufak teferrüatına kadar tesbit edilmişti. Silihlı hücum kıtalan 
IÖzyqı bombalan da atacaktL 

italya - Habeş 
hti kollamaktadırlar. Ayni samanda 
~ cephesinin muhtelif kı9ımların
- yapılan temizleme harekitı da de
'- !iletmektedir. 

Eritre kaynafmdan selea -... 
~ .... söı'e Makalle sarbinde 
~ İgal edibnif bölıede hareket e. 
~ ltalyan lutau bu aabah kınYet.. 

bir H.a..ı papa tarafmclan ta. t::u- uframııtır. Çetin bir .. kilde 
1_ - lerini müdafaa eden ltalyan. 
,. birkaç kere aünsü ile hücmn eL 
""91..tir. ltalyan tam:re Jutalan.. 
.._ seım..i çarpıpnaya nihayet 
~~ •• Habefler aiiratle çekiL 
_,,.,.ir. 
•-Adi•babanm hüldllnet çevenlerin
L_ .CS,lendiğine göre imparator, Ha
~ topraklarmın herhangi bir parça
~ vermemek niyetindedir. Aynı çe
::~rde Laval ile Hoar anamnda Pa
tlete yapılan anlapna tartları hara
~ ınünakap edilmektedir. Burada 
·. ~dildiğine göre Mu11olini km-
-.ıae teklif edilen metni kabul ede
~~r. Ve bittabi zecri tedbirler de 
il;"'lf yant hafifliyecektir. Vuiye
'4- hayle muhtemel bir inkipfı bura• 

fena bir tekilde k&rfılanmaktadır. 
4111.beı memurlan tarafından kayde 
._~litıe göre iki aylık bir harpten 
~ ltalyanlarm elde ettikleri mu· 
~~ftet hemen hemen hiçtir. Ha· 
1' .,.!._~ talyanlarm Şimalde ve Cenup 
L.:~ ettikleri baberlerile cesaret 
~\lflardır. Habet memurlarının 
"t 1.ıt tine göre, Habetiıtandm bir ka 
~~ yer verilmeai teklifi çok mana 
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ar Aytarmdan: 
Geçenlerde cenup cephesinde Dnlo 

n1n Şimalinde Ras Deatamn ordusu 
ile büyük bir yerli İtalyan kuvvetı a
raamda tiddetli bir muharebe olmuı 
ve 1600 kiti ölmüt veya yarab:ımıt· 
tır. Bütün bir gün devam etmiş olan 
bu muharebe eınasında Habetl.:ri:ı iki 
İtalyan tangı zaptetmit oldukları ıöy 
lt-nmektedir. Habetlerin 850 ve ltal -
yanların 700 kiti kaybetmiı oldukla
rı bildirilmektedir. 

Habeşlerin ordusu 
ç o k mükemmel 

Hamburg, 9 A.A- Habetistırıdan 
avdd eden İsveç Generali Virgin bu
rada karaya çıkmıttır. General, bU
yi:k bir harbin vukuu mümkün oldu
tunu, ancak bunun pek yakınd'A vu
kua ıeleceii fikrinde bulı.nbna-iığını 
aöy lemittir. 

General demittir ki : 
"Habetler, yalmur mevsimine ka • 

dar İtalyanların büyük muvaffakıyet
ler kazanmalarına mini olabilir, bu
nun da harbin neticesi Uzerin:ie mü
him bir teıiri olabilir. Habeşista~ 
dahilinde nifaklar çıkmıt olduğu 
dofru delildir. Mühim kabilelerin re 
isleri, •mlmu surette Neçaıi'ye bağ 
lıdırlar. Raı Kasaa ile Raı Seyyu
mun ihanette bulunmalı dütünmele· 
rinin imlrlnı yoktur.,, 

General, Cibuti - Adisababa de
miryolunun kaybedilmeımin Ha
beşleri aanmıyacalı ve kervanlann 
hemhudut memleketlerden aiWı ve 
mühimmat tedarik ve naklini temine 
kifi ~leceti mütaleaamda ~ulunmuı 
tur. 

Tasarruf Ve 
Yerli Mallar 
Haftası 
Ankara, 9 A.A - Tasarruf ve yer· 

li mallar hafta11 bu ayın 12 inci Per
ıembe günü başlıyacaktır. Haftayı 
Bafbakatı İamet İnönü saat 15 de 
Halkevinde vereceği bir söylevle a
çacaktır. Bu ıöylev Ankara radyosu 
ile her tarafa yaıyılacaktır. Bu sene 
tasarruf ve yerli maJlar haftasının 
memleketin her tarafında öteki sene
lerden daha muvaffakıyetli olmaıı 
için icap eden bütün tedbirlerin alm
dığını ve haftanın ulusal bir ekonomi 
bayramı halini alacağını öğreniyo-
ruz. 

İngiliz - Fransız 
Teklifi 
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4 - Habefiatanın Amharik kg. 
mı ma.talıil kalacak, lakat impo. 
rator, Milletler ~iyetinin ekono. 
mik yardımını iatiyecektir. 
Fransız - lngiliz teklifleri bugün 

Mussoliniye bildirilecektir. İngiliz 
Dıt Bakanlığı çevenleri, Mussolini • 
nin 18 ter komitesinin toplanacağı ta
rih olan ayın 12 sinden önce bunlara 
cevap vereceğini umuyorlar. Eğer bu 
cevap uygun olursa Baron Aloisi bir 
uzta,ma müzakerelerine giriımek üze 
re Cenevreye gidecektir. Bu takdirde, 
Fransa ile lngilterenin, l"etrol ambar
gosuna dair o~ kararın tehirini ko
miteden iıtemeleri muhtemeldir. 

Bu vaziyette Laval ve Eden'in mU
zakerelerin muvaffakıyetini kolaylaf
tırmak üzere 18 ler komitesinden zec. 
ri tedbirlerin ağırlıaıtmlmaamın önü
ne geçmeyi istemeleri muhtemeldir. 

Plan Habeş İmpara
toruna da bildirilecek 

Londra, 9 (A.A.) - Fransa ve Bil
yük Britanya mümessillerinin Habq 
ihtilafının hatline müteallik olarak 
tanzim etmiş olduldan plan baklanda, 
lngiltere hükılmetince verilen karar 
hemen Pıarise bildirilecektir. Eğer ln 
giltere vereceği karar ile bu planı tal 
vip edecek oluna, plin, Franu ve ln 
ıiltere hük<kmetleri namına Musaoli
niye gönderilecektir. Bu plin, aynin 
manda lfabet imperatoru:ıa da gönde 
rilecek ve pllndaki eaaılara istinaden 
meaelenin halli hususunun Milletler 
Cemiyetince tasviJı ~4ilip edilmiyece
ği anlatılmak üzere iskandiller yapıla-

Fr•nsız gazeteleriniıı 
yaptıkları tefsirler 

Paris, 9 A.A. - Gazetelerin Sir 
Samvel Hor ile La•al tarafından 
kabul edilmit bulunan •e Romaya 
teklif edilecek olan ihtilafın halli. 
ne müteallik fo..mülün neden iba. 
ret oldujunu sahih surette öire.a
memit olmakla beraber Londra ıle 
Paria aralUMla tam bir itilaf mev. 
cut oldufunu ehemmiyetle kaydeL 
mekteclirler. 

Gue.- müzakerecilerin ..mt
mit olduklan meaaiJ• ifa1'9t eL 
mekte ve Romanm Franaızlarla 
lngilizlerin hüanü niyetine kail o. 
lacağı ümidini izhar eylemektedir. 
ler. 

Saint _ Brice, le Journal sazete. 
ainde cU:ror ki: ·' 

"Antant Kordiyalin yeniden laa
aırlanma.ı, alelôcle hir laôcli.'e çer. 
çeoai laaricine çıkmalrıadır. Parit, 
ile Londra arar.nda manevra ya. 
pabilmek ümidinde bulananlar el.. 
clanırlar.,, 

Petit Pariaien ıazeteainde Bour. 
pes törle diypr: 
"Romanın Fran-. • ln6ilis pro.. 

je.ini ne aaretle ltarplayacafı IMf· 
haldür. Fakat prcuı malaaltlıalı. 
rır ki Lorulra fle Parit ,,,,,..,.,,,a te. 
euü• etmit olan alaenlı ~7flCGlı. 
ıır. 

Matin razeteainden: 
,'Ei•r Roma, ltendmnin mepa 

arnlannut ,..._. diltltate aluunif 
alclafunu wörerek mii•k•r•lere si 
riım•ii lrahal etmi.Yece olaraa laif. 
bir f8Y Ceneorwde petrol maelai.. 
nin telair eflilmenne mini olnu7L 
caktır.,, 

Almanya ile müşterek 
bir program dahilin
de görüşülecek 

Paria, 9 A.A. - 0vre fazeteai 
yastJGl'I 

Bir 1 talyan uçakçısı 
zabiti öldürdüler 

'le~ 9 A.A - Remnt bir bildiri
~ ~talyanlar, Deılie Şimalinde 
a..:.._ ~ ı bombardıman etmitlerdir. 
~tayyareleri, lrunetli bir te• 
~: tnerkennin U.erinden uçmuı
~ • llabefler, ta~reler ilserine a-

General, milkemmel asker!erden 
mürekkep olan Habeı orduM1Dun İtal 
fllnlann tiddetli taarruzlarma muzaf. 
f.,rıne mukavemet edebileceii fikrin
dedir. 

Dlfİtlerİ Bakanlıfmda yapılan 
söriifmelerin aonunda iatitmalcle 
Almanya ile yapdacak müzakere
lerde ıa6-terek bir hattı hareket 
takip edilmeaine karar •eril.mit oL 
dutu .öylenmel:tc.clir. Bu müaake. 
relerin ,.bat aJllMla llliltterek bir 
Fraıws • lnailis proaramı ile açı. 
lacafı beyan edilmektedir. Bu haf. 
ta içinde Alman 'met adamların. 
dan biri kara •ilülanmn tahdidi 
pi'ojeainin bir taslatmı hlmil oldıa
X.u halde Pariae ıelece• tir. Her hal 
ele l.a•al ile Sir S-.el Hor, Al. 
maaya11 Cenevreye celbetmek ve 
Almanya ile kara •• hava silahla. 
nnın tahdiclı meaeleai--; müzakere 
eylemek için bütün nifuslanm kul 
lanmak hu1UIUDCla 1a11tabık kaL 

~lar ve bir İtalyan zabitini 
lerdir. 

Cenupta bir gün 
muharebe 

lı kanunu projesi 
Ankara, 9 (Huaual muhabirimiz -

den) - lt Kanunu projesini tetkik 
edecek yeni muhtelit encümen cuma 
ıünü toplamrak projeyi yeni battan 
lncelemece bqlayacaktır. -~•ant.r. 

Türk 
Antrasiti • 

[Baş tarafı ı incide 1 
ca yine siı yeniden batladı. Zongul -
dağa laadar kesif sis içerisinde müte -
madiyen düdük çalarak gayet yavaı 
gelindi. Bu sabah onda ayni rota üze
rinde yürüyen' Karedeniz vapuru ile 
kartı karpya geldik ve aralarında an
cak birkaç vapur boyu kalan iki vapur 
tornistan ederek biribirlerine yol ver
diler. Bu suretle ncak saat dörde doğ
ru telsiz telgrafla, kartılıklar ve dü
düklerle Zonguldafı bulabildik. Dört 
buçukta limana girildi.'Vapur limana 
girince, Vali. Parti Batkanı, saylavlar, 
mevki kumandanı, urbay, emniyet mü 
dürü, Türkit müdürü ve diğer mahal
li erkinın bindikleri motörler, vapu
run etrafını aldı. Sis azalmı$ ve tehir 

Tiirlı antruiti labrilıaanclan 6ir ...... 
akpmm alaca karanlığında gCSrUnme
ğe batlanuttı. Biricik tam sınai ka
sabamız olan Zonguldağın limandan 
görUnütü çok güzeldi. Rıhtımdaki kö
mür tcıiutı, yamaçlardaki güzel vil
lalar, tehrin elektriklerle donanımı ay 
dmlık yüzü ve Ekonomi Bakanını kar 
ıdamağa gelen kesif halk kalabalığı • 
ma eev\nçli halleri, inana, yalnız ti • 
rin bir Türk tehrinde değil,. ayni za
manda aanki bir bayram yerine çıktı
ğı hi11ini veriyordu. Ekonomi Bakanı
nı nfuzika \te bir jandarma ihtiram 
kıt'asr aellmladı. Ve rıhtımda halk, 
m~'Ylar, mektepliler ve esnaf birlik 
terinden mürekkep kalaoalık arasın
c:ı. izerlcrine veci.adcı .. e bilbasaa 
·~ inan~~ • A.Pkara - bmit -
lıhl - 8eihft - "l.tdbul aeyabatle-
rinde söyledikleri nutuklardan çıkar
tılnuı cümleler yazılı takların altından 
geçerek viliyete geldiler. Valiyi zi
yaretten sonra fırka binasına gittiter. 
Fırka binasındaki kütüphane güzeldi 
Burada kütüphane memurundan oku
mağa gelenlerin niıbetini ve okuijuk
ları kitapların cinsini sordular. Memur 
her gün kırk elli itçinin grlip okuduk 
lam)I, en çok ta roman, mecmua ve 
tarih okuduklarını söyledi. Fırka bi -
naaından aonra belediye binasına gidil 
eli. Ve daha aonra otomobillerle Türk 
antraıiti fabrikasının yapıldığı maden 
kömür itleri Türk Anonim Şirketi 
mıntakaaına gelindi. Geçen sene teme 
li atılan bu fabrikanın - o zaman boş 
bir saha olan yerinde - bir buçuk mil
JOn liralık koca bir Türk fabrikası -
nm çelikten ve demirden kesif bir ha
cim halinde arkasını zengin madenle
re dayayarak heybetli bir siloet çizen 
gölgeai yükseliyordu. Burada otomo
bilden inildi. Mavi gömlekltt giymif 
ve sıralanmıt temiz itçilerin çalıtkan 
ve muntazam hatlan ortaamdan geçi
lerek tirketin daha yukarıda kurulu 
Merkez Dire~rlük binasına ıidildL 
Bura11 elektrikler ve yetil bahçeler 
içerisinde tenia korot.rına. aesli sine
mauna kadar herteyi tam bir modem 
milenae olarak lbean gödine, Zon
guldak91 canlandırılmak istenen me
deni hayatın sembolü gibi duruyor •e 
ıöniile f erablık veriyordu. 

-Siı yfiztlnden npurun ıeç kalma-
11 proıramm tehirine mecburiyet bl
sıl etti. Bucün için kararlaıtırılmq ol 
dutu halde fabrikanın açıhmısı yarına 
kaldı. 

Fabrikanın açılma töreni yarın on 
birde yapılacak ve bu milnaaebetle E
konomi Bakanı tarafından bir nutuk 
verilecektir. 

Türk antrasit fabri
kasının tarihçesi ve 
istihsal kabiliyeti 

Til"k antraıit fabrikaaınm tarihçe· 
li ıudur: 

lo'abrikanın 15 Aluıtoı 1934 te te· 
meli atıldı. 31 Temmuz 35 te fırınlar 
atqlendi. 20 Eyl'nl 35 te ilk mahaul 
alındı. Senelik kabiliyeti istihsaliye 
60 bhı ton Tlirk '1\traaiti, 500 ton 
benzol, l 450 ton Kreozot 800 ton ma
zot 1400 ton katran ve 1,400,000 
metro mikibı baYa.: gazıdır. Teneke •· 
telyeıi aenede 75 bin adet teneke ya· 
pacaktır. Briket daireli iae 30 bin ton 
iıtihsal edeceJrtir. Fabrika ıs i ecne
bi olmak üzere 91 itçi çalııtrrmala 
batlamq ve ayrıca 400 aileye it taba· 
11 açılnuıtır. Febrika 22.500 metro 
murabbalık bir tabaya kurulmuıttır. 
Binalap 4052 metre murabbalık bir 
uha itPI ediyor. 710 kilovatlık elek· 
trik motarlerile 140 ıaetro murabbaı 

Mısır Yine Karıştı 
[Bqtarafı birincide} 

[Mısırda Veft partisinin propa.. 
ganda ve tahrikatı Neıim Pqaya 
kartı olan umumi infiali daha 
büyük bir ıiddet derecesine yük. 
seltmiıtir. Dün selen haberler 
Samvel Hor'un nutkundan (Lon.. 
dranm tahmin ettiği gibi) Mıaırlı. 
lann memnun olduklanna delalet 
etımiyor, Kahire aokaldannın bu. 
günkü hali küçük mikyasta bir da_ 
bili harp manzarası vermektedir. 
Hadiselerin Jiirüyütüne bakılıraa, 
lnl'ilizlerin Nesim Pqa hükUıneti 
bazı ltalyan tahrikatçılannı Mııır. 
dan uzaklatlınnalan muhtemel gö 
rünmektedir. Son telrraflan veri. 
yoruz:l 

yapılmıştır. 
Bir antanta varılabildiği takdir.ie 

hükfunet, milletin kütle halinde rr.u
halefetile karşılaşacaktır ki, bu tak
dirde hükumetin istifa etmesi muh
temeldir. 

Kahire, 9 (A.A.) - Dün en mü -
him kanııklık Kasrel Ayni hastanesi 
önünde olmuttur. Kahire sokak lan kı 
rılmıt. ağıaç dallariyle, indirilmiş •lek
trik fenerleriyle ve Xıakılmış tramvay 
arabaları ankazı ile doludur. HükUmet 
ciddi tedbirler almaktadır. Universi -
te, gayri muayyen bir tarihe kadar 
kapatılacaktır. Geceye doğru tehir sü 
kiinet bulmuıtur. 

Gösterilere karşı 
tedbir alınıyor 

Kahire, 9 A.A - Talebe tarafın
dan yapılan nümayiıler üzerine sala
hiyettar Bakanlarla polis otoriteleri 
arasında yapılan bir toplantıda silah 
istimal etmek hususunda polise ko
nulan yas1ğın kaldırılması karartaı
tırılmıştır. 

Toplantı bundan başka gösterilere 
ittirak eden kimselerin hapis cezası

na mahkılm edilmelerini kararlattır

mıştır. Bugün Kabirede sükıln hü
küın sürmektedir. Bir ihtiyat tedbiri 
olarak, Gizeb Üniversitesi ile Kahi
re arasındaki bütün nakil vasıtaları 
durdurulmuıtur. Üniversiteler şim
dilik kapalı bulunacaktır. . 

Gösteri yapan talebe
nin ekserisi kızlardır 

Kahire, 9 A.A - Bugün bükfunete 
karşı gösteri yapan talebenin ekseri
yeti kızlardan mürekkeptir. Bu kız
lar sınıflara girmek istememitler ve 
mekteplerde gösteri yapmııtardır 
Kız talebe, müdahale etmek isteyen 
polisi, hükUmet aleybitıde bağrııma· 
tarla kal'§ılamıtlardır. Polis, mektep
lerden çıkmak iıteyen kızları bund'.\ll 
menetmittir. Göateriler esnımda bir 
talebe yaralanmıştır. Öğleden sonra 
bazı kız talebe, Sen Mari kilisesi yıt
kini!JM tgınvqlara :bWnım ederek 
devirmiılerdir. 

HGJtqQıethı istifa 
etmesi muhtemel 

Kahire, 9 A.A - Bugün Başbakan 
ile İngiliz yüksek komiseri arasınd'i 
Lirkaç uatlik bir konutma yapılmı1-
tır. Komiser yann Kral tarafından 
kabul edilecektir. Gazetelerin verdi
ği haberlere göre Batbakan istifa et
mek niyetindedir. 

Eski Başbakan Mohammed Mah
mud Pap ile V efd Partisinin mühım 
üyeleri arasında uzun bir görüıme 

İngilizlere göre ... 
Londra 9 A.A. - Kahireden bil 

dirildiiin~ ıöre, dün Tıp fakültesi 
ile t?,:aret mektebin.ıe yeniden bir
takım hadiseler olmuftur. 

Bu hadiseler, gece reç vakte 
kadar uzayıp gitmitlir. Tıp faküL 
lesi duvayeni, talebenin nümayİf. 
lerine bir nihayet vermesi için mü. 
dahelede bulunmasını Polis ku. 
mandanlıimdan talep etmittir. Şe. 
hirde tiddetli bir saleyan hüküm 
sürmektedir. 

Onüncle bü)'lik nürnayİf oldufrı 
haber oerilen Ka.riildyni 

Hükiamet ıece ıeç vakit bir be. 
yanname ne,retmi,tir. Bu beyanna. 
me halk, hikuna da.et eJibr-ekte 
ve hükiametin karıatalıiı her tür. 
lü çareye batTiırarak tenkil etme.. 
ie ·~arar nrmit oldu;u bildiriL 
mektedir. 

Hüku:net, polisin a:liıhım kulla. 
nacağını Ye hakiki kurıunlar isti.. 
mal edeceiini ihtar etmektedir. 

OniYenite mahafili, mücadeleye 
devama karar vermiı ,ibi ıör~n. . 
mekteclir. • 

İngiliz Donanma
sının manevraları 

lskenderiy~ i (Mıımaki hususi ~u 
babiriımden) - Inpu. donanma• 
geçen aym yirmi birinde yaptığı n1a
nevra ve atıf tecrübelerini tekrar et• 
rniştir. Manevraya Kral Fuadin mü
messili olarak Prens Mehmet Ali iş
tirak etmiştir. Prens Mehmet Ali Ber 
vik sefineainde yer almıttı. Bet safı 
harp gemisi, 6 kruvazör, 18 muhr:p 
ve iki tayyare gemisi ile birçok detıi& 
tayyareleri muhtemel bir ba"ptc de -
niz ve hava kuvvetlerinin müştereken 
çalıpnalan esası üzerinden kurulmut 
bir pllru tatbik etmitlerdir. 

Başkırdistan Başkanı istanbulda 
konsoloehanesinde kendisini ziyaret 
ederek uzun uzadıya konuıtuk. 

Tahirof bize Türkiyeyi ziyaretinin 
sebeplerini anlatarak dedi ki: 

- Türkiyede ilim, dil ve kültür sa
hasında tetkikat yapmak üzere lstan
bula geldim. Bu maksatla burada ilk 
mektepleri, ku muallim mektebini, 
çocuk dispanıerini, aan'at mektebini 
gördüm. Bu müeueaeleri pek beğen
dim. Her birinden gayet iyi intibalar
la ayrıldım. BUhaasa çocukların sıh
batlerile alikadar olan çocuk dispan
aeri bende çok iyi bir intiba bıraktı. 
Şehir Tiyatrosunda oynanmakta olan 
Saz ve Caz operetini de seyrettim. 
Bu hafif bir piyeı olmakla beraber gü 
zel oynanıyor. Piyea çok iyi tertip 
edilmittir. Hükılmetin tiyatronun in
lciıafına ehemmiyet verdiği anlatılı
yor. Artiıtlerin kabiliyeti, sahne de -
korlarının zenıinliii bunu ıösteriyor. 
Şehir Tiyatroaunun yakında Karama
zoff Kardetler piyeaini oynayacağını 
itittim. Bunu da bilhaua g8rmek iste
rim. Bundan istifade ederek burada 

satıh teshini ve 12 kilo tazyik ile 
1600 kilogram buhar veren Ve bava 
gazıyla ıaıtılan 2 kazanla çalıf!Dlk· 
tadır. Büyük bir kısmı şimdiden iki 
miıli bir iıtihaale cevap virecek su
rette yapılan fabrika timdi ye kadar 
bir buçuk milyon liraya mal olmuş
tur. Difer eksiklikleri ikmal edildik
•n sonra 1.650.000 liraya çıkmıt ola· 
caktır. 

Türk antraaiti '8brikaaım Türkif 
teaiı etmittir. Bu aene 20 bin ton ka
dar iıtihsal edecek ve ~lecek lftle 
bu miktar 50 bine çıkacaktır. Fabrika 
ihtiyaç olursa 120 bin ton k&Dtir iı· 
tihul edebilecektir. Bu fabrikanın a
çılmaaiyle elde edilen en mühim ne
ticelerden biri memleketin mahrukat 
ihtiyacını temin ettikten blfka kim 
ya, kömür aımayliniıı bir kıammı da 
teliı etmelidir. 

Ali Naci KARACAN 

[Baştarafı birincide J 
piyes muharrirlerile artistlerle tanıt
mak isterim.,. 

Tahirof Abal bundan sonra bize 
Beıkırdıstanın kültür hareketlerin• 
den bahsederek dedi ki: 

Dünlcii oe lnqünlrü BGflırdUtaA 
- Batkırdıstarun üç milyon 65 bin 

nüfusu vardır. Çarlık Rusyayı zama. 
nında Batkırdistan kültür sahas;nda 
pek geri bırakılmııtı. Halkın ancak 
yüzde beti okumak yaznwk bilirdi. 
Çarlık idaresi tarafından istismar edi
len bu halk inkılaptan aonra bir cüm
huriyet te~kil ettiler. Bugün her kö
yünde bir ilk mektep vardrr. 140 tek
nikum mektebi, 2200 orta mektep ve 
altı enstitü vardır. Ba~kırdıatanda U 
tiyatro heyeti vardır. Bunlarm cum
lesi hülrllmetin himayesi altındadır. 
Bundan batka tiyatro, musiki ve ba· 
let mekteplerimiz de vardır. Türkiye 
ile Sovyet Rusya arasındaki dostluğun 
istikbalde daha ziyade kuvvet bula
cağına eminim. Türkiye toprağına 
ayak baıtıtmı gündenben Türk doat
lanmızdan büyük bir lalanil kabul 
gördüm. Bu vesile ile TUrlr milletine, 
Başkırdiıtan milleti namına çok sa
mimi selicntarmu ıunanm. Ve istik
balde-Tilrk milletinin bir kat daha in
lripf ve terakkisini temenni ederim. 
Buradan ADQnya gideceğim. Anka-
r • / • n cllnütte yine 
t e r a r A v r u p a d a kültür 
aahaamda tetkikatta bulunmak veba· 
n mubarrirlerle tanışmak üzere Pa· 
rise gideceğim.,. 

Samvel Hor İsviçreye gitti 
Paria, 9 A.A. - Sir Samvel Hor, 

dün alqam laviçreye hareket et. 
mittir. 

Onsekizler Komitesi 
Bem, 9 (A.A.) - On sekizler ko

miteıi petrol üzerine am':>argo konul
ması meıeleainde vaziyet almak üzere 
12 birinciklnunda Cenenede toplana
caktır. 
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Yurdumuzun nefis meyve usarele
tile hazırlanmıştır. Mümasil Avrupa 
müstahzarlarını aratmıyacak mükem
meliyettedir. 

Hazimsizliği, muannid inkıbazları 
g~derir. Fevkalade gazozlu olduğun
dan yemeklerden sonra ferahlık verir. .. 

Üçüncü İcra Memurluğundan : 
Gazetemizin 21-11-935 tarih ve 

213 - 3516 No. lu nushasının son sa
hifesinde Emniyet Sandığına ait ilan 
daki gayrimenkulün No. lan eski 29 
mükerrer yeni 1-1-10 olduğundan tas 
hihan ilan olunur. 

Tasfiye halinde bulunan 

Güneş Sigorta 
Türk Anonim Şirketinden : 

Tasfiye halinde bulunan Güneş Si
gorta Türk Anonim Şirketinin 6 Bi
rincikanun 1935 tarihinde saat on
birde Şirket merkezi olan İstanbul
da Bahçekapıda Cermanya hanında 
yaptığt fevkalade genel kurultayda 
kanunen lazımgelen ekseriyet hasıl 
olmadığından" ticaret kanununun 
366 ıncı maddesine tevfikan hissedar
J.ann 27 Birincikanun 1935 tarihine 

1 ):tes'idüf eden 'ctiıha glinU. saat on bir
de tekrar Şirket merkezi olan aynı 
mahalde fevkalade olarak içtimaları 

takarrür etmiş olmakla bilumum his 
scdadar bu içtimaa davet olunur. Bu 
toplantıya iştirak etmek için bütün 
hissedarların malik oldukları hisse 
senetlerini en az on gün evvel Şir

ket merkezine tevdi ederek muka
bilinde duhuliye varakası almaları la 
zımdır. 

Müzakerat ruznamesi 
1 - Tasfiye memurları ile mura

ki p raporlarının okunması. 
2 - Kat'i hesabın kabul ve tasvibi. 
3 - Şirket mevcudatının hissedar

lara tevzii. 

4 - Ticaret kanununun 452 inci 
maddesi mucibince şirket evrak ve 
defterlerinin bir yedi adle tevdii. 

5 - Tasfiye memurlarının mun
zam ücretlerinin tespiti ve zimmetle
rinin ibrası. 

Tasfiye memurları 

İstanbul Tapu Müdürlüğünden : 

Koca Mustafa paşada Canbaziyc 

mahallesinin Meşeli Mesçit ve Ko

ca Mustafa paşa caddelerinde eski 

bir ve 344 No. lu iki adet kasap ge

diğinin sekizde 3 hissesi Aziz Selami 

ve Rahmi ve sekizde bir hissesi Os

manm ve iki ıediğinden birinin se

kizde dört hissesi Seyid Abdullah ve 

Şerife Alime ve Şerife Fatmanın ve 

diğer birinin sekizde dört hissesinin 

üçte bir hsisesi Seyid Mehmed ve 

üçte iki hissesi Sarraf Pişmiş oğlu 

Hoca Nişan Üzerlerinde kayıtlı
0 

olan 

işbu emlakin murisleri Seyid Meh

med ve Osmanın vefatları hasebile 

bunların mirasçıları olmak itibarile 

ve diğer hissedarların hisselerinin 

dahi talakiimülk etmek suretile niza

sız tasarruf ettiklerinden tamamının 

namlarına tesçili hiBSedarlardan A

%iz Selami ve Ruhi taraflarından di

lekte bulunduğundan bu yere bunlar 

dan başka tasarruf iddia edenler var

sa vesaiki tasarrufiyelerile birlikte 

t>n gün zarfında İstanbul Tapu !da

lcaine müracaatları ilan olunur. 
9 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Manisa merkezindeki kr -
taat ihtiyacı için 290000 ki
lo un münakasaya konul
muştur. Şartnamesi 232 
kuruş ücret mukabilinde 
Manisada· Tüm satrnalma 
kmisyonundan verilir. Mü
nakasası 12 birincikanun 
935 perşembe günü saat 10 
da Manisada Tüm satrnal -
ma komisyonunda yaprla
caktır. Eksiltme kapalı zarf 
usuliyledir. Unun beher ki
losunun muhammen fiati 
16 kuruştur. Teminatı mu
vakkatası 3480 liradır. İs
tekliler ticaret odasında mu
kayyet olduklarına dair ve
sika ibraz etmeleri lazımdır. 
Teminatı muvakkata mak
buzu ile birlikte teklif mek
tuplarım münakasanm belli 
saatinden en aşağı bir saat 
evvel Manisada Tümen sa
tına1ma komisyonuna vere
ceklerdir. ( 482) ( 7501) 

9881 

*** 
Konyadaki kurumların 

ihtiyacı için 26600 kilo sa
de yağı kapalr zarfla eksilt
meye konulmuştur. Muham 
men bedeli 23940 liradır, 
Şartnamesi Konyada Kor. 
Ankara ve !stanbulda leva
zım amirlikleri Satınalma 
komisyonlarında isteklile -
re okutturulur. Eksiltmesi 
16-12-935 saat 10,30 da 
Konyada Kor. satınalma ko 
misyonunda olacaktır. İstek 
lilerin 1 796 liralık ilk temi
nat ve teklif mektuplarını o 
gün saat 9, 3 O da Sa tınalma 
komisyonuna vermiş olma -
lan. ( 4 8 5 ) ( 7 5 1 6 ) 

9886 
* '1- * 

Kırklarelinde her biri 
225 şer tonluk ve üçer tak
sitli 4 şartname ile eksiltme
ye konulan unların kapalı 
zarfla ihalesi 16 - 12 - 93 5 
Pazartesi günü yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek isteyen
ler ihale günü teklif mek
tuplan ile kanuni belgeleri 
saat 14 de kadar Komisyon 
Reisliğine vermeli ve saat 
15 de Komisyonda bulunma 
sı tahmin edilen bir kilo un 
fiatr 16 kuruş 62 santimdir. 
İlk teminatı 2805 liradrr. 
Şartnameleri K. Eli Satınal
ma Komisyonunda her gün 
görülebilir. (490) (7605) 

9911 
• .. * 

Bir çiftine biçi1en eder 
200 kuruş olan 15000 çift 
yemeni kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Şartna
mesini 1 5 O kuruşa almak ve 
örneğini görmek isteyenler 
hergün M. M. V. Satınalma 
Komisyonuna uğrayabilir
ler. Eksiltmeye girecekler 
2 2 5 O liralık ilk inanç parası 
mektubu veya makbuzlari
le kanunun 2 ve 3 üncü mad 
del erindeki belgeler le bir
likte teklif mektuplarını iha 
le gunu olan 18-12-935 
Çarşamba günü saat 11 den 
bir saat evvel Ankarada M. 
M. V . Satınalma Komisyo
nuna vermeleri. ( 491) 

(7606) 9938 

*** İstanbul'da Tophanede 
Ordu Dikimevi için bir us
tabaşı aranıyor. Taliplerin 
hazır elbise imal eden bir 
fabrikada ustabaşı olarak ça 
lışmak iktidarını haiz tahsil 
ve talim görmüş olması la
zımdır. Taliplerin tahsil de
reces1nı ve kabiliyetlerini 
gösterir vesikalarını hami
len birincikanun 935 niha
yetine kadar İstanbulda 
To ha ed · · aralı Le-

vazını Dikimevi Müdürlü
ğüne müracaat etmeleri ve 
mezkur vesikaların birer su
retlerini istidalarına rapten 
oraya bırakmaları. ( 5 O 8) 

(7786) 
• •• 

Pınarhisar için 14.31 O li
ralık 2 6 2 ton arpa ilk peyi 
1074 lira, 6270 liralık 6,5 
ton sade yağ İlk peyi 4 71 
lira, ve Vize 1çin 9330 lira
lık 9,5 ton sade yağ ilk peyı 
670 lira, Alpullu için 8455 
liralık 9 ton sade yağ ilk I 
pey 635 liradır. Hepsi de 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhaleleri 2 1-
kincikanun 936 Perşembe 
günü saat 14 te yapılacak
tır. İsteklilerin Vize Satın
alma komisyonuna gelme
leri. ( 506 ) (7788) 

• * • 
60 kiloluk 1 dane örs, 2 

tane nalbant örsü, 300 t ane 
keçeli belleme 2 5 O yula ve 
sapı 150 tane gebre 70 tane 
Zincir, 100 tane H ayvan 
mellemesi, 500 tane Çul, 40 
tane tavla halatı pazarlık 
suretile ı 2 B. Kanun 9 3 5 
perşembe günü saat 14 te 
alınacaktır. İsteklilerin Vi
ze sa tın alma komisyon una 
gelmeleri. ( 505) ( 77 89) 

• • * 
Talibi çıkmayan 44200 

kilo Nohudun ihalesi 13 
Birincikanun 935 saat 16 
da yapılacaktır. Bedeli 4 4 2 O 
liradır. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile birlikte Lüle
burgazda Tümen Satmal
ma Komisyonuna gelmele
ri. ( 5 O 4) ( 7 7 9 O ) _____ .. _ 
ZAYİ - İstanbul İthalat gümrüğün

de 7294 sayı ve 12-9-935 günlü be 
yanname i1e muamelesini yaptığımız 
eşyanın gümrük resmini ödediğimize 
dair 223563 sayı ve 23-11-935 günlü 
gümrük makbuzunu kaybettik; rYeni
sini çıkartacağımızdan hükmü olma
dığını ila nederiz. 

Hanı V al ter F eultel 

Asliye İkinci Ticaret Mahkeme
sinden : 

Vapurculuk Türk Anonim Şirke
tinin Gereze vapuru 30 Birinciteşrin 
935 tarihine mü&adif Çarşamba gü
nü saat 7 ,30 raddelerinde Karade
nizdc (Karaburun) ile (Klaso) ara
sında (Kirazlı) mevkiinde gemi ha
mulesile karaya oturmuştur. Mez
mulesile karayıa oturmuştur. Mezkur 
vapurun suvarisi tarafından deniz ra 
porunun tanzimi istenilmiş ve muha
keme günü olarak 16 Kanunuevvel 
935 saat 14,30 a tayin kılınmış oldu 
ğundan gemi ile ve yükü ile veya ka-
1.1a ile alakadar olanların rapor alınır
ken tayin kılınmış olan gün ve saat
te mahkemede hazır bulunmaları de 
niz ticareti kanununun 1065 inci mad 
desine tevfikan ilan olunur ( 17 496) 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar
zade Han. Tel. 227 40. -

Trabzon yolu 
lZMıR Yapuru 10 Birı ncikanun 
SALI S"iinü aaat 20 de RIZl:.'YE 
k•d&r "7716H u ıoı 9 t M 

Ayvahk yolu 
AN 1 A LYA vap uru 11 Biri acı 

ı<.anun ÇA Ş ı\MB i. g ünü 19 da 
AYV A IGA kadar "7785,, 

Mersin yolu 
VAT AN vapuru 12 Bırınc 

Kanun PERŞEMBE gün6 aaat 
1 t de PAY ASA kadar "7776 __ ____ _.;, ______________ ..._ __ 

ZAYİ - Sirkecide Emir mahallesin

de Hamidiye caddesinde 25-30 nume 

rolu Köprillü hanm 933 senesine aid 

tanzifat vergisile tenviriye resminde 

tediye eylediğim mebaliğe ait mak

puzları zayi edilmiş ve yenisini çı

karmak üzere şubeye müracaat edil

miş olmakla eski makbuzların hük

mil olmadığını itan ederim. Mezkur 

utasarnflarmın vekili Hakkı 

, 

PERL ODEHT Diş macunu ilmin bulduğu en iyi for · 
mül ile ihzar edilmiştir. Ağzın a&rf 
sıhhat koruma ihtiyaCjlarmnı temin eder. 

PERLODErtT, Diş macunu ağızdaki bütün mikrop
ları öldUrUr ve dişleri -;UrUmekten 
muhafaza eyler. 

PERLODErtT, Diş macunu günde iki defa muntaza• 
men kullanlldığı takdirde di,ıerln sa· 
r1 k ir l erini yok eder ve diflere par· 
lak bir beyazhk verir. 

PERLODErtT, Diş macunu kullanıldığı takdirde Pyor· 
• rhea nam diş etleri hastahğına karşı 

koymak i~in CjOk mUesslr bir vasıtad1r. 

pERLODErtT, Diş macunu nefesi temizler ve. aazı 
serinletir. 

TüR~iYE YAG VE M~MUL~TI 
SANAYii LiMiTED ŞiRi<ETi 

IS TANBUL - i ZM i R 
... 

• 

İstanbul Gayri mübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

muhammen J(. 

---
1401 Fener Sifrikoz Fener Cad. E. 193 Y. 205 90 metre arsanın 900 Açık ar· 

tamamı tırıP8 
1406 Beyoğlu Yenişehir E. Mankasar :&. 3 Ahşap hanenin 4/ 8 

Y. Kalkan Bostan Y. 5 his. 300 ,, 
1410 Beyoğlu Kurtuluş E. Hiristo E. ve 87 metre arsanın 

Y. Yeniasıı Y. 2 tamamı 130 ,. 
1438 Tarabya Aya Yani E. 2 Y. 14 103 metre arsanın 

tamamı 309 " 1440 Edirnekapı Hacı Muhiddirn E. Kürkçü E. 13 22 metre arsanın 
Y. Abacı Y. 11 tamamı 110 ,, 

1446 Bebek Yenimahalle E. 12 Y. 14 Ahşap hanenin 2/ 7 
His. 150 ,, 

1450 Üsküdar Selami Ali Selamsız E. 199 Y. 201 Kagir dükkanın ve 
hanenin 1/ 4 His. 140 ,, 

1451 Bebek Kilise E. 62 Y. 76 Ahşap hanenin T. 819 ,, 

1466 Samatya Koca Mustafapaşa Demirci Oskiyan Y. 36 Kagir hanC!lin 1/ 12 
His. 125 ,, 

1475 Edirnekapı Hacı Muhiddin Löküncüler Y. 165 300 metre arsanın 
tamamı 340 ,, 

1492 Beyoğlu Feriköy Baruthane Cad. 135 Mü. ha- 144 metre arsanın 1/ 2 
rita 13 His. 108 .,, 

3459 Beyoğlu Hüseyinağa Feridiye Cad. E. 87 Y. 103- 180 metre arsanın 
105 tamamı 720 ,, 

7763 Bakırköy Kartaltepe İncirli Cad. E. 26 Mü. ha- 962 metre arsanın 
rita 5 tamamı 290 ,, 

7764 .. 
" E. 26 Mü. harita 6 952 " 

238 .. 
7765 " .. ., .. 7 945 .. 236 ,, 
7766 .. .. .. .. 8 936,50 .. 234 .. 
7767 ., .. .. .. 9 928 232 " ,, 
7768 " .. .. .. 11 1151 230 ,, .. 
7769 12 1151 230 " .. .. .. .. .. 
7770 ,. ,, . , ,, 13 1171 234 ,, .. 

'hiilf' 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satış~ çıkarılmıştır. İhaleleri 20 - 12 - 935 tarı 

tesadüf eden Cuma günü saat on dört tedir. Satx~ münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

=-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 650,00 lira olan 30 ton kalay ve 
1 O ton antimuvan 24 İkincikanun 1936 Cuma günü 
saat 15,30 da Ankarada İdare binasında kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4500 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler 325 er kuruş mukabili Ankara ve Hay
dar a a veznelerinde satrlmaktadır. (7676) 

lHTIRA lLANI 
mı· 

"Dokunabilir fitillerin hadd~ zJ,ı 
'k cıha. 

kinası cezasına mahsus tazyı 
19

32 

hakkında istihsal olunan 1 ~artberiiltı 
günle meç ve 1318 sayılı ihtıra. ·stil1' 
. h kkında ı ,., 
ıle keza aym mevzu a unJef'l'C::J 
sal olunan 6 Haziran 1933 g dik• 

·ıAve ta$ 
ve 1318 sayılı berata 1 a 111ıık .. file kOt1 
namesi bu defa mevkn 1 

• ar e-
.. ~ veya ıc: 

üzere ahere dcvruferag oaıa.tıı• 

dileceğinden talip olanların ferrİYe 
da, İktisat hanında, Robert 

. ·1· olunur· müracaat etmelerı ı an 
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SATILIK ECZAHANE 
Hali tasfiyede olan Hüsnü Ha.ydar Eczaneai Kollektif Şirketi Tasfiye 
Memurluğundan: 

Eminönünde Köprü meydanında 9 No. da kain Hüsnü Haydar Ecza_ 
nesi tasfiye sebebile aatılacaktır. Satın almak istiyenlerin • 

20 Kanunevvel 1935 Cuma Saat 10 dan 12 ye 
kadar adı geçen eczanede bulunmaları ve ihalenin saat tam 12 debi_ 
tirileceği, bu it için fazla malümat almak iatiyenlerin ilin tarihinden 
itibaren hergün aaat 16 dan 18 e kadar 4 Üncü Vakıf Han 4üncü kat 
17 No. da 

Tasfiye memuru Avukat Suad Hayrı'ya 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

SIHHi AÖIZLIKLAR 
Sigaranın nikotinini kamilen çeken 

...------· ' - . ' 

Alman Doktor Apostelin en son icadı 

Satıt mahalli : Sultanhamam kebabcı karşısında 
Sahibinin Sesi Ma~azası 

l lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu ıl4nları j 

İstanbul levazım amirli -
ğine bağlı kıtaat için 200 
ton un 16-12-9 3 5 pazartesi 
günü saat 16 da Topanede 
Satınalma komisyonunda 
kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 32000 lira
dır. İlk teminatı 2400 lira
dır. Şartnamesi 160 kuruş 
mukabilinde verilir. İstekli
lerin kanuni vesikalarile be
raber teklif mektuplarını i
hale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

(291) (7461) 9878 

• * • 
1stan bul levazım amirli -

ğine bağlı kıtaat için 11 O 
ton pilavlık pirinç 16-12-
935 pazartesi günü saat 15 
te Topanede satınalma ko -
misyonunda kapalı zarfla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
26400 liradır. İlk teminatı 
1980 liradır. Şartnamesi 
13 2 kuruş mukabilinde ve -

Ankara Levazım Amirli
ğine bağlı kıtaat ve müesse
sat hayvanları için 360 ton 
arpa ve 200 ton yulaf 
26-12-935 ~rşembe günu 
saat 15 te İstanbul'da Top· 
hanede Satınalma Komis
yonunda kapalı zarfla ay
rı, ayrı eksiltme~i yapıla
caktır. Arpanın tahmin be
deli 25,200 lira, yulafın 
12,000 liradır. Arpanın ilk 
teminatı 1890 lira ve yula
fın 900 liradır. Arpanın 
şartnameşi 126 kuruş mu
kabilinde Komisyondan alı
nır. İsteklilerin kanuni vesi 
kalarile birlikte ihale saa
tinden bir saat evvel teklif
lerini komisyona vermeleri . 
(325) (7743) 

* "" • 

•------Yeni kUtad edilen-------.\ rilir. İsteklilerin kanuni ve-

Hastaneler için 1 O adet 
büyük kapalı kazan 20 adet 
küçük kapaklı kazan 6000 
çorba tası 20 büyük kevgir 
20 saplı kepçe, 200 kapaklı 
bakraç, 2000 alaminyon su 
kabı, 10 bakır semaver, 20 
çamaşır leğeni, 20 yağ ta
vası, 3 O büyük süzgeç, 2 O 
küçük kevgir, 100 kuşhane 
tencerenin pazarlığına is
tekli çıkmadığından yeni
den pazarlığı 13-12-935 
cuma gunu saat 14,30 da 
Tophanede Satınalma ~o
misyon unda yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 
9444 lira 60 kuruştur. Son 
teminatı 141 6 lira 7 O kuruş 
tur. Şartname ve nümune
leri Komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyonuna gelmeleri. 

ş E N .I • z M .
1 
R sikalarile beraber teklif mek 

tuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona ver-

N AK l i YA Ti Umumiye Şirketi me1eri. <292) (7462) 

Eıyalarınrzı veriniz. Baılıca nakliyatları lzmir havalisi ve Akdeniz 
ha valisidir. 
Göndereceğiniz biliımum eşyai tüccariye ve beytiyeyi kemali itina 

ile sevk ve mahalline kadar teslim eder. 
Adreı: Jatanbul, Sirkeci, Yalıkötkü caddeai Meymenet hanı 

altında 46 - 48 No. 

Akıam gcuı;eteıi serbayii Mehmet Aiabey1 A•al, Nevz.at ve 
Eğirdirli Ahmet 

FESHi.NE 
Mensucat 

Türk Anonim Şirketinden: 
. 

- Defterdar fnl"ikaııa41ainıa ttii'ileceli yün lnirutmıl demir çc.. 
hlı bina toptan sötürü eaas üzerine ekailtmeye çrkanlmıttır. Bu itlerin 
tahmin bedeli 8730 lira 36 kuru§tur. 

2 - Bu ite ait evrak şunlardır: 
a - Ekailtme ıartnameıi, 
b - Mukavele projeıi, 
c - Fenni ıartname, 

d - Keıifler 

e - Proje, 
rateklilen' bu evrakı 4,5 lira mukabilinde tirket veznesinden aJa. 

bilirler. 
3 - Ekıiltme 24 1. nci kanun 1935 ıalı günü saat on bette 1 nci Va. 

kıf handa müdürlük dairesindedir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. • 
5 - a - Ekıiltmeye girebilmek için isteklilerin 655 lira 80 kuruş 

muvakkat teminat vermesi, 
b - Ehliyeti fenniye vesika11 ibraz etmesi, 

b maddesinde anılan ehliyeti fenniye veıika11 banka tarafından ka_ 
bul edilmit olacaktır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda yazrlı gün ve saatten bir aaat evve
line kadar münakasa komi&yonuna verilmit bulunmalıdır. 

Osmanlı Bankası 
TOrk Anonım Şlrketı,.Tesis Jarihı:1863 
Sermayesi: 10.000.000 lngiliz Lirası 

TUrklyenin bathca tehirlerile 

Parla, Marsilya, ftia. Londra ve Manc;esterde 

Mısır, Kıbrıs, Irak, Iran, Filistin ve Yunanistan'da 
şubeleri 

' 
Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna-

nistanda filyalleri vardır. 9sı2 
Her türlü Banka m":'ameleleri yapar. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır-
rna ve Eksiltme komisyonundan· 

Fi Yekun Teminat Saat 
90 Ton 19 1710 128,25 Kok kömürü 14 

3 SO ,, 17,50 875 65,62 Kriple 14,30 

8
28,so Metre 5,25 1724,62 129,30 Paltoluk kumaş 15 
2S •• S,50 4537,50 340,27 Elbiselik 15,30 

Mektep için yukarda cins ve miktarı yazıh mevat açık 
eksiltme ile alınacaktır. Eksiltmesi 20-12-935 de ve yine 
hizalarında gösterilen saatlerdedir. İsteklilerin şartna
lllelerini görmek için her gün ve eksiltmeye gelmek için 
de belli gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 7 691 ) . 

10084 

9879 

*** 
Harbiye Okulu için 1 7 

ton sade yağı 20 - 12 - 935 
Cuma günü saat 15 de Top
hanede Satınalma Komisyo
nunda kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 15300 liradır. İlk te
minatı 114 7 buçuk liradır. 
Şartname ve nümunesi ko
misyonda görülebilir. İstek
lilerin kanui vesikalarile bir
likte ihale saatinden bir sa
at evvel tekliflerini komis
yona vermeleri. ( 3 O 9) 

(7545) 9908 

• • • 
Harbiye Okulu için 2~00 

kilo DomateS alÇlfiü 1 -12-
935 çarşamba gunu saa-t 
14,30 da Tophanede Satın
alma Komisyonunda pazar 
lıkla alınacaktır. Tahmin be 
deli 600 liradır. Son temi
natı 90 liradır. İsteklilerin 
belli saatte Komisyona gel
meleri. ( 3 1 2) ( 7 7 2 2) 

10120 

(327) (7784) 
* *. 

İstanbul Levazım A
mirliğine bağlı kıt' at için 3 5 
ton Zeytin danesine istekli 
çıkma'drğından pazarlığı 

16-12-935 pazartesi günü 
saat 14,30 da yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 7700 liradır. 
Son teminatı 1l55 liradır. 
Şartnamesi Komisyonda gö 
rülebilir. İsteklilerin belli 
saatte Komisyona gelmele
ri. (326) (7785) 

Vekaleti 
Şose ve Köprüler Başkanltğından 

İstekli çıkmadığınd~n dolayı ihalesi yapılmamış o
lan Bursa - Karaköy yolunda 5 7 inci kilometre üzerin
deki 40,000 lira keşif bedelli betonarme köprü inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 18-12-935 çarşamba gü
nü saat 16 da Nafıa Vekaleti Şose ve köprüler Reisliği 
eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
200 kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden 
aJmabilir. 

Muvakkat teminat 3000 liradır. 
İsteklilerin yapmış oldukları işlere aid vesikaları iha· 

leden en az üç gün evvel göstererek Nafıa Vekaletinden 
ehliyet ves;t. ;ı alınması lazımdır." 

Teklif mektupları 18-12-935 günü saat 15 şe kadar 
Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmelidir. 

(3518) (7628) 9970 

Tekirdağ Urayı Başkanlığından: 
Tekirdağ şehrinin Halihazır harita ve planı yaptırı

lacağından gerek yalnız haritayı ve gerek her ikisini 
yapmağa talib. olanların Tekirdağ U rayı Başkanlığına 
nıiiracaatları ilan olunur. ( 7665) 

10045 

------------------------------------------------
Türkiye Şeker Fabrikaları 

Anonim Şirketinden: 
Eskişehir Şeker Fabrikasından ve İzmit yoliyle de

nizden 1936 senesi zarfında İstanbula getirilecek şekerle 
rin nakliyesi 21 İlkkamm 1935 cumartesi günü saat 
11 de Şirketin İstanbul'da Bahçekapuda Taş Handaki 
Bürosunda kapalı zarf usuliyle talibine ihale edilecektir. 

Şartname ve tafsilat Şeker Bürosundan alınabilir. 
10035 

Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketınden 

Turhal Şeker Fabrikasından 1936 senesi 
~inde Samsun limanından göndereceği şeker 

lerin vagondan vapura kadar nakliyesi kapah 
zarf usuli~le ve 21. llkklnun 1935 tarıhinde Is 
ıanbulda Bahçekapıda Taş Hanuıda Şeker Bü 
rosunda talibine ihale edilecektir. 

Şartname ve tat sil At lstanbul ve Samsurı 

$eker Bürolarında" ::ahnabitir 

ı0ı87 

Deniz Levazım Satınarma komıs
yonundan · 

Kilo Tahmin Fi. M. Teminat Eksiltme gün Saat 

lrtanbuldak.i Deniz 

eratı için 88218 4408 L. 8 K. 330,61 Kr. 16-12-935 14 de 

Heybeliadadaki tale-

be ve erat için 12192 658 (28} 49,37 ,, 16-12-935 ıs de 

Yukarda miktar ve tahmin edilen fiatları yazılı yaş 
sebzenin hizalarında yazılı gün ve saatte açık eksiltmesi 
yapılacaktır. Şartnameyi görmek isteyenler her gün, 
Eksiltmeye girecekler yazılı gün ve saatte yukarda mik
tarı yazılı muvakkat teminat makbuz veya mektuplarını 
vermek üzere Komisvon Başkanlığına müracaatları. 

( 7 5 71) 9904 
~--------------

1 lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 1 

Eskişehir Hastanesi Sıh
hiye ihtiyacı için şehir cer
yanı ile işler sabitRontken 
cihazı alınacaktır. Muham
men tutarı 8900 liradır. İlk 
teminatı 668 liradır. Şart
namesi komisyonda görüle
bilir. Eksiltmesi kapalı zarf 
usuliyle 23-1-936 perşembe 
günü saat 15 tedir. Eksilt
meye gireceklerin ilk temi
nat makbuz veya mektupla 
rile 2490 No. lu kanunun 
2, 3 üncü maddelerindeki 
vesaikle birlikte ihale günü 
vakti muayyenden en az bir 
sa~t evveline kA1qşr Fındık
lıda Satınalma ?komisyonu 
na gelmeleri. ( 7 6 S O) 

10037 

• • • 
Gülhane Hastanesinde 

yeniden inşa edilecek olan 
bina kapalı zarf .a eksiltme· 
ye konmuştur. Muhammen 
tutarı 32.610 lira 43 kuruş
tur. İlk teminatı 2446 lira
dır. Eksiltmesi 23 B. Kanun 
935 pazartesi günü saat 
15,30 dadır. Şartnamesi 250 
kuruş mukabilinde Komis
yonumuzdan verilir. Eksilt 
meye gireceklerin ilk temi· 
rıat makbuz veya mektupla
rile 2490 No. lu kanunun 
2 ve 3 cü maddelerindeki ve 
saikle birlikte ihale günü 
vakti muayyenden en az bir 
saat evveline kadar teklifna 
melerini F ındıkbda Satmal 
ma Komisyonuna vermele
ri. (7652) 

10039 

• • • 
Yeni den yapılmakta olan 

Ankara Hastanesi ameliyat
hanesi için 20 kalem Seterli 
Sation cihazı kapalı zarfla 
alınacaktır. Muhammen tu
tarı 8500 liradır. İlk temi-

' natı 638 liradır. Eksiltmesi 
23-1-936 perşembe günü 
saat 15,30 dadır. Eksiltme
ye gireceklerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 
2490 No. lu kanunun 2 
3 üncü maddelerindeki ve-

saikle birlikte ihale günü 
vakti muayyenden en az 
saat evveline kadar Fındık
lıda Satınalma komisyonu
na gelmeleri. ( 7 6 S 1 ) 

10038 

* * • 
Çatalca Müstahkem Mev-

ki kıtaat eratı için alınacak 
olan 12.000 kilo Mercime
ğe verilen fiat Makamca 
p a h a 1 ı görüldüğünden 

13-12-935 cuma günü saat 
14 te açık eksiltme ile alı
nacaktır. Muhammen tutan 
2640 liradır: İlk terifinatı 
198 liradır. Şartnamesi ko
misyonda öğleden evveLı.gö
rüle bilir. Eksiltmeye gire
ceklerin ilk teminat mak
buzlarile birlikte belli gün 
ve vakti muayyende Fın

dıklıda Satınalma komis
yonuna gelmeleri. ( 7 712) 

• • • 
Çatalca Müstahkem Mev 

ki birlikleri için 1 7 ,000 ki
lo kuru fasulya açık eksilt
me ile alınacağından mu
hammen tutarı ' 2720 lira 
olup ilk teminatı 204 lira
dır. 3-1-936 cuma günü 
saat 15 tedir. Şartnamesi 
Komisyonumuzda öğleden 
evvel görülebilir. Eksilt
meye gireceklerin ilk temi
nat makbuzlarile birlikde i
hale günü vaktı muayyenin
de Fındıklıda Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(7752) 
* • • 

Çatalca Müstahkem M ev 
ki birlikleri ihtiyacı için 
14,000 kilo bulgur açık ek 
siltme ile alınacaktır. Mu
hammen tutarı 2240 lira o
lup ilk teminatı 168 liradır. 
Eksiltmesi 3-1-936 cuma 
günü saat 15,30 dadır. Şart
namesi öğleden evvel Ko
misyonumuzda görülebilic. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminatlarile birlikte ihale 
günü vaktı muayyeninde 
Fındıklıda Satmalma Ko
misyonuna gelmeleri. 

(7753) 

Yozgat ilbaylığından: 
Yozgat Memleket hastanesi için fazla mikdarda kar

yola, yatak, battaniye ve mefruşat levazımı satın alına
cakdır. 2 Kanunusani 936 saat 14 de Daimi Encümen 
huzurile ihale ediJeceğinden talihlerin izahat aJmak ve 
şeraiti öğrenmek üzere Yozgat, Ankara, İstanbul Sağ
lık Direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. ( 3548) 

(7664) 10044 
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EN SON ÇIKAN TÜRKÇE 
PLAKLAR LiSTESi 

FE 84 - MÜNİR NURETTİN 
Bebek 

Turnalar 

AX 1873 - SAFİYE 

Bir yer ki sabah olmıyacaktır. 

Leylakların hayali 

AX 1874 - SEYY AN 
Keder - Tango 
Cicim 

AX 1876 - CİCİ NECDET 
Siladan mektup aldım 
Ankaralı 

AX 1878 - URFALI MEHi.'1ET 
KALFA 

İstanbul 
Bugün ayın üçüdür. 

AX 1879 - MÜŞERREF 
Ben şad olurum 
Karşıdan gel göreyim. = Aç karnına bir kahve kaşığı = alınd kta kabızlığı defeder Yemek· AX 1875 - KÜÇÜK MELAHAT 

---- AX 1880 - NAZİLLİLİ AHMET 
FEVZİ = lerden b•rer <ıaat sonra alınırsa Karşıyakada bir gece Güzel kızlar 

§ Hazımsızhğı, mide ekşilik Şeker sözlerin, güzel gözlerin Mehmedin Zeynebi 

-------- - ve yanmalarını giderır Ağızdakı ARAYINIZ! -- E tatsızlığı ve kokuyu ızale eder --- BU MARKA: --------------------= -----------------------------------------.... 

Sağlamlık, Güzellik - ve
". ölçü - ayar yasası ,, na 
uygunluk garantisidir. 
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lstanbul • Beyoğlu • Karaköy 
Yerli Mallar Pazarlarından ahşverif 
edenlere birer kupon verilecek; her 
ay sonunda, o aydan bir gUn seçile· 
cek; o gün mal almış olanlara, ku· 
ponlarında yazılı paranın yüzde yUzU 
nisbetinde bedava mal verilecektir 

ikramiyeli bş Başladı 
Bu Büyük Fırsattan istifade Ediniz 

9063 

.1 
' 

D• kk t 1 Ankara ve lzmir Yerli Mallar Pazarları 1 a İ ikramiyeli Satışlara 15 Birincikanunda Başlıyacaktır. 

9982 

""~ .. •-!t·l· 

TOZU iLE BiLCüHLE 
MU:rBA&C E $YA VE 
EDE VATINIZl,BANYO· 
LARINIZI VE SAiREYi 
YORULMAWSIZIN TE· 
MiZLE.YiB PARLATABi· 
LECEGiNiZi MATIAINIZ· 
OA TUTUNUZ. 

• BiR 

TURAN 
MAMULATIDIR! 

Çok Mühim 
t:rkek vr.kadın farkı yok 

Ademi iktidar, belgev· 
şekliği ve dermansızhğa 
karsı Almanya'da ki•n Stc 
Hormona A G fabrıkuının 

GLANDOKRATiN'i 
kullanmak en emin ve 

müessir ~aredir • 
Her eczanede kutu u 200 kuruştur 

Türkiye acentasi: 
ZAMAl"t Ecza Deposu 

........ lstanbul ........ 
9986 

İHTİRA İLANI 

"Mevaddı gıdaiye ile meyvalann 
ve bozulmağa maruz bulunan diğer 

hertürlü erzakın muhafazası için u
sul,, hakkında istihsal olunan 16-12-

1933 günlemeç ve 1670 sayılı ihtira 

beratı bu defa mevkii fiile konmak ü
zere ahere devrü ferağ veya icar edi
leceğinden talip olanların Galata'da, 
İktisat hanında, Robert Ferri'ye mü· 
racaatları ilan olunur. 

9994 

Ademı ıktıdar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
ı af•illt Galıııta ooata kutu•• 

··------ 1255 9925 

Umumi neşriyat ve yazı işleri mü
öfüü: Etem izzet BENiCE. Gazete
cilik ve Matbaacılık T. A. Şirketi. h· 

tanbul, Ankara caddesi. 100 
Basıldığı yer: TAN ıv.atbaası 

1----------------------~------....i.-------------=----------------
AX 1877 - MAHMURE ŞENSES ve A. ÜNAL 

Atlat, aldat, yan gelip te yat 

MAHMURE ŞENSES 
Herkes ona 'aşık 

SÜMER BANK 
Genel Direktörlüğünden: 

Avrupa ve Amerikanın Yüksek fen mektep· 
ıerinden, Üniversitelerin Kim va fakültelerinden, 
Dört senelik yüksek mensucat mekteplerinden 
ve Teknikum derecesindeki ihtisas mekteple· 
tinden 1933, 1934, 1935 mezunlarının, Sümer 
Bank Müesseseleri ve faörikalarrnda istihdam· 
&arı düşünüldüğünden, bunların aşağıdaki vesi
kalarile, Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlü· 
)üne, lstanbulda Sümer Bank lstanbul şubesi 
Müdürıuaune müracaatları lüzumu ila.n olunur. 
Müracaatların yukarısına, sair müracaatlardan 
tefrikı i~in " M. E. ,, işareti konulması 

" 3465 ,, " 7 485 " 

HUvlyet • Askerlik hizmeti 
rercümei hal 
Oiploma Kopyası. 

' Bildiği ecnebi diller 
" iki tane resim 

Çünkü 
çift~ 
pire~li 
vem 

OSRAM "D,, 
lambaları ucuz 

lambalara nazaran yüzde 
ı.o fazla ta~arruf temin 
~derler. O S R A 1\1 " D ,, 
ampullerini kullananlar hesap· 
larını bilen ki m~elerdir. 

Universite Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarllk komisyonundan: 
Eczacı Okuluna lüzumu olup Üniversite Rekt~r~~: 

ğünde bulunan listede yazılı ecza Üniversite Rektor be 
ğünde toplanan Komisyonda 19 - 12 - 935 Perşe~·ıe 
v.ünü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usu/ra 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedel 3?41R 

1 
k-

15 kuruştur. Şartname ve liste her gün Üniversıte eda 
törlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanun bll 
yazılı vesika ile 228 lira 10 kuruşluk teminat rnekt:ıarı 
veya makbuzlarile ihale günü saat 14 de kadar zar 
vermiş olmaları lazımdır. ( 7 5 86) 9841 


