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SAYISI 5 KURUŞ ISTANBUL 

Zonguldak Antrasit Fabrikası Açıldı 

Bu Kömürlerle istediğimiz 
Kadar Enerji Yetiştirebiliriz 

Bayar Açılma Töreninde Kömürün Celal 
Endüstri Planımızdaki Rolünü· izah Etti 

Zonguldak, 10 (Ekonomi Bakanına 
refakat eden arkadaşımızdan) -
l'ürk antrasiti fabrikası bu sabah saat 
11 de büyük törenle açıldı. Halk, 
tnektepliler. işçi kütleleri ellerinde 
~Ürk ve parti bayraklarile törene işti
rak ettiler. Evvela Türkiş madenleri 
direktörü Esat ve Zonguldak Halk 
l>artisi Başkanı Mithat birer söylev 
verdiler. Bundan sonra Ekonomi Baka
nı Celal Bayar, şu açı_ş nutkunu verdi. 

Celal Bayar'ın açış nutku 
••- Sevgili vatandaşlarım; 
Cümhuriyet hükumetinin birinci beş 

tenelik endüstri progrıamına dahil olan 
hırinci Türk antrasit fabrikasını sizle
rin sıcak hüsnü kabulünüzün verdiği 
bahtiyarlıkla açıyorum. Fabrika hak
kında istediğiniz malUınatı salahiyet
tar 6ğızlardan dinlediniz. Fabrika bir 
buçuk milyon lira ile vücude gelmiştir. 
Azami kapasitPıSİ altmış bin ton mik
darmdadır. Memleket müdafaası için 
tnuhtaç olduğumuz maddeleri bize ver
mektedir. Fabrika verdiği ilk mahsul 
ile lk.tısat Vekaletinde bu mahsul üze-

( Arkası 7 incide] ... ......_~-....... 
Celal Bayarın Endüstri 
planına dair beyanatı 

7 inci sayfamızdadır 

- ...... ~-
Mıc:ırda 

Zonguldak labril:aaında benzol iati hsal eden dair, - Fabrikanın açı. 
lıf törenini yapan Ekonomi Bakanı Celal Bayar - Zonguldakta kö • 

mür tahmil eden vinçler 

lğneadada 

Alemdar 
Vapuru gemi 
Enkazına çarptı 

Su almağa başladı 

fakat yerinde tamire

dilerek limana döndü 
Gemi Kurtarma Şirketinin "Alem

dar .. vapuru, tayfaları isy.an eden ltal-_., 
yan gemisinin yedeğindeki mazot d~I 
basını bulmak üzere iki gün evvel Bo
ğaz dışına çıkmış ve sahillerde uzun j 
aramalar yapmıştır. "Alemdar,. vapu
ru, bu araştırmalar sırasında Iğneada 
açıklarında deniz sathından gözükme-

J yen bir gemi ankazına çarpmış, deli -
nerek su almağa başlamıştır. Açılan 

1 yara mevcut vesaitle kapatılarak va
pur derhal limanımıza hareket etmiş ve 
buraya gelir gelmez tamirine başlan
mıştır. lğneada açığında rastlanan ge
mi ankazının, Balkan .harbi sırasında 
batıtn "Asarı Tevfik,, zırhlısına ait ol
duğu ileri sürülmektedir. Alemdar va
purunun kaptanı bu hususta bir rapor 
hazırlamıştır. Gemi ankazının bulun.du 
ğu yerin şimdiye kadar bilinmeyişi ve 
deniz haritalarında buna ait hiç bir işa 
ret bulunmaması meselenin ehemmiye
tini arttırmaktadır. Öğrendiğimize gö
re, bir fen heyetinin iğneada civarın
da tetkikat yapması ve Asarı Tevfik 
zırhlısına ait olduğu iddia edilen ankaz 
la bulunduğu yerin tesbit edilmesi 
muhtemeldir. 

Atina Emniyet direktörü 
azledildi 

Atina, 10 (Husuai muhabirimiz • 
den) - Huıusi poliı teşkilatı di _ 
rektörü miralav Zapaa ile Atina 
emniyet direktörü Spinı azledil • 
mi§lerdir. 

TA" Yakında SAYI 233-3536 
On Birinci YIL 

Amerikadan 
Getirttiği Harfler 
ile Cjıkacaktır 

SAHiP ve 
BAŞM UfiARRIRI 

Mahmut SOYDAN 

TELEFON { Müdür : 24318. Yazı işleri : 24319. 
İdare ve Matbaa : 24310 
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Beyoğlunda 

Hava Hücumlarına Karşı 
Bir Manevra Yapılacak 

20 Birinci Kanunda Beyoğluna tayyareler hücüm 

edecek her yer yarım saat karanlık kalacak 

İstanbulun herhangi bir hava hü· 
cumundan korunması için gerekli gÖ· 
rünen tedbirler alınmaktadır. İlbay
lıkta kurulan hava tehlikesinden ko· 
runma komisyonu dün de İlbay Mua
vini Hüdai Karatabanın Başkanlığın-

da toplanarak, şimdiye kadar yaprJan 
işleri gözden geçirmiş ve alınan ted
birler meyanında olarak 20 Birincika
nun Cuma glinli gecesi hava hücumu
na karşı korunma için bir deneme ya-

[ Arkası 7 incide} 

Feci Bir Kaza 
Hala Kanlı 
Nümayişler 
Devam Ediyor 

italyaya verilen geniş imtiyazlar Bir ihtiyar Kadıköyünde 
Cenevrede ·hayret uyandırdı ! tramvay alimda parçalandı 

Dün, öğle ~zeri Kadıköyünde Altı ğmda 32 numaralı evde oturan la. 

Krala bir arize verdiler 

M ı s ı r ulusseverleri 

Süveyş, 10 (A.A.) - Kahire
den alınan haberler, dün sabah 

~'~.r kralı Fuad, Mmr Başvekili 
e•ımi Paıa ve /ngilu fevkalade 

komiaeri Sir Mileıı Lampsam 

~akayide görülen inkişafın haki 
n ateı_ı v.ahim görünmekte olduğu 

1 .~ hıldırmektedir. Şehrin muhtc 
~ Yerlerinde nümayişler yapıl • 
Ilı 1§tı~ .. Zabıta, bunları bastır -
ttı ak ıçın büyük bir enerji göster 
l' ek mecburiyetinde kalmıştır. 
a. ~ebe ile zabıta arasında birçok 
br edeler olmuştur. Birçok tale
d e f Yaralanmıştır. Zabıta, birçok 
t e alar nümayişçiler üzerine a -
Vş açmağa mecbur olmuştur. 
d a._raıııarm hakiki mikdarı belli 
t:gildir. Nümayişçiler, tahribat 
t'tliiY~pmışlar ve hususi binaları 
n hını hasarlara uğratmışlardır. 
\>iunı~r caddelerdeki fenerleri de 
~a1:11ışler, otobüs ve tramvayları 
J.~a etmişlerdir. 
~ ~n ak§am Kahire §ehrinin büyük 

111l'U knnnlık içinde idi. Hüku -
[Arkası 5 incide] 

İngiliz Kabinesi Projeyi Tetkik Etti, İtalya Daha 
Geniş Menfaatler Kazanmağa Uğraşıyor 
İngiliz Kabinesi Faris 

projesini beğenmedi 

Londra, 10 A.A - Reuter Ajan
sından: 

Fransız - İngiliz sulh formülleri
nin muhtelif noktaları kabinenin bu
günkü toplantısında tetkik ~,.ı;ı.,.;~ 
ve bu toplantı 80 dakika kadar devam 
etmiştir. 

İngiliz hükumetinin noktai nazarı, 
bu bapta bir karar alınır alınma?:, 
Fransız hükumetine bildirilecektir. 

İngiltere, hük~metinin hattı hare
keti, değişmemiştir. V c üç tarafc;:a 
serbestçe kabul edilemiyecek herhan 
gi bir uzlaşma meselesi mevzuu b:ıh
solmadığı gibi Habeşistan üzerin .ie 
tazyik icrası da mevzuu bahis değil
dir. 

Kabine formülü tetkik etti 
İngilterenin Habeşistan siyasasın

da bir değişiklik yoktur. İngiliz Ba
kanlan, cidal halinde bulunan üç ta-

[ Arkası 9 uncude] 

'llA.LDVIN 

Şimal cepheainde ltalyanların kullandıkları tanklar yürüyüı esnasında 

BOMBARDIMANLAR DEVAM EDİYOR 
--~·---------------------------------------

ita 1 yan Somalisinde Kolera 
Baş Gösterdiği Bildiriliyor 
. Adisa~ab~ •. ıo._~.A - Tigre cephe-1 lar. Dagabur'da yapılmakta olan çok 
sınden bıldırıldıgıne göre, Ras Sey- mükemmel tahkimat, bunlara Avrupa 
y~~·un a~kerleri küçük bir İtalyan 1ı subayların yardım etmekte olduk
mufrezesıne taarruz ederek 4 nefer }arını gösteriyor. 
öldürmüşlerdir. Başka bir çarpışma 
esnasında da İtalyanlardan beş, Ha
beşlerden de bir kişi ölmüştür. 

Ras Guksanın adamlarmdarı olup, 
İtalyanlar tarafına geçmiş bulunan 
50 kişi geri gelmişlerdir. 

Habeşler müdafaa 
tertibatı alıyorlar 

. Tigre cephesi, 10 A.A - Habeşle-
710, Gorahai bölgesini ele geçirmek 
ıçin sarfettikleri boşuna gayretlerden 
sonra, İmparatorun kuvvetleri, Har
rar yolu üzerinde önemli bir sevkül
ceyş noktası olan Dagabur havalisin
de müdafaa mevzileri hazırlamaktadır 

Kolera başladı 
Diredaoua, 10 A.A - Somali kabi

lelerinden gelen haberlerde Mogadis
cio yakininde kolera hüküm sürmek
te olduğu bildiriliyor. 

Şimdiye kadar yüz kişinin musap 
olduğu söylenmektedir. 

Bom bardrmanlar 
Adisababa, 10 A.A - Teyit olunan 

bir şayiaya göre, İtalyan uçakları, A· 
disababanın 150 kilometre şimali şar
kisinde kain Ankober şehrini bom
bardıman etmişlerdir. 

[Arkası 7 incide] 

yol l\ğzında çök feci_ bir tramvay ka. mail isminde ihtiyar bir iakernleci • 
zaaı olmuttur. AJdıgımız malUmat. ye çarpmıttır. Zavallı adamcağız, 
ta: .. _ . arabanın altında kalmış, iki kat ola 
. Kadıkoy - Baglarbatr hattında 1§. rak çok feci bir ıekilde ezilmİ§ ve 
lıyen ?. ~umaralı tramvay arabası, ölmüttür. Tramva.y arabaaı, ancak 
Kadrkoyunden gelmek Üzere Sö • 20.25 metre kadar ilerledikten 
ğütlü ~.etme .caddesinden geçerken, aonra durdunılabilmittir. 
Yeldegınnenınde Türk Yavuz aoka (Arkası 7 incide] 

KRALöÇIESô 

Selçuk Kız San'at Mektebi Direktörü Bay 

Asım teşebbüsümi.iz münasebeti1e diyor ki: 

" iyi ev kadını meziyetlerini taşıyan 
fakir bir kadının KraliCje SeCjilmesi ni 
ben hiCj te imkansız bulmuyorum ,, 

Ev kraliçesi müsabakalarımızda im
tihanlara Istanbul Kız San'at Mek
tepleri idare ve tedris heyetleri neza
ret edeceklerdir. 
. ~emlekete binlerce ev kadını ye
tıştıren bu mekteplerin değerli di
rektörlerinden ev kadınlığına ve mü
sabakamıza dair fikirlerini sorduk. 
Dün Usküdar Kız San'at Mektebi Di
rektörü Bayan Vesimenin sözlerini 
yazmıştık. Bugün de muharririmizin 
Çapadaki Selçuk Kız San'at Mektebin
deki anketini ve Direktör Asımla mü-
13.katını aşağıya y<ızıyoruz: 

lhtiyarca bir kadın Bay Asıma bir 
liste uzattı: 

- Efendim, bugünkü listemiz ... 
Çorba, et suyile döğülmüş makarna, 
balık pane, cevizli çörek .•. 

Çapadaki Selçuk Kız San'at Mek
tebi Direktörü Asım, kendisine uzatı
lan listeye kısa bir göz attıktan son
ra, sordu: 

- Nekadar tutuyor, hesapladınız 
mı? 

- Evet ... 338 kuruşa çıkıyor. 28 
kişinin yiyeceği yemek ı. 

Asım, bu aralık bana döndü: 
- Demin, soruyordunuz, ev kadı

nından ne anlarsınız diye .. İşte, ceva
bı: Ev kadını, 338 kuruşla 28 kişinin 
karnını doyuran kadındır. Bizim ço-

[Arkası 4 üncüde} 

Çapadaki Selçuk Kı:z San'at Mek. 
tebi Direktörü Bay Aşım 

Müsabaka şartları ve He
diyelerimiz 4 cü sayfada 
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DOşündü~~e 

~azaıaraa orta tahsil 
T.firkiyede hayat pahalılığın.. 

aan çok bahsedilir. Bu hayat ke
limesinin içinde bulduğumuz şey, 
bir insanın vücudünü to-prağa se· 
rilmekten kurtaran her madde
dir: Yiyecek. içecek, giyecek. Fa
kat bu pahalı maddelerin hepsin
c!en daha pahalı birşey var ki pır
lanta ile rekabet halindedir: Kül
tür. 

1'ürkiyede, hele kazalarda 
mektep ve maarif çok pahalıdır; 
mekteplerimiz ucuz veya bedava 
oldukları halde kaza halkmm, he 
le köylülerin ilk mektepten son
ra tahsil derecesini aşmak iç.in 
ihtiyar etmeğe mecbur oldukları 
masraf ve külfet, bir kelime ile: 
yıkımdır. Bir orta mektep bul
mak ve bir tek çocuğu okutmak 
için kazadan ve köyden vilayete 
kadar ailece göç etmek lazım ge
lir, ki pek az insanın kavu~abile
ceği bir lükstür. Orta tahsilin vi
lfiyetlere münhasır kalması, he
nüz bilgisizliğe karşı açılan sa
vaşın merkezden muhite doğru 
intişar etmek için geniş bir adım 
atamadığım gösterir. 

Kültür Bakanlığı, şimdilik ilk 
mekteplere birer orta sınıf ilave 
ederek 96 kazada orta tahsilin 
ilk merhalesini korumaya hazır
lanmak suretile memleket çocuk
lannın ayaklarına dolanan hain 
mesafeyi silmek için en ameli, en 
zeki tedbiri almış olacaktır. Ba
kanlığın gelecek yıl için verdiği 
karar, bunun için, memleketin 
yüzünü güldürdü. 

Herkes bilir ki orta mekteple 
bir dereceye kadar tamamlanma
yan ilk tahsil, çocuğun zekasını 
cehalete karşı teçhiz etmiş sayıl
maz; hatta, eksikliğinden dolayı 
lüzumsuzluğa kadar ric'at etme
ğe meyyal bir tahsildir: Devamı 
olmayınca, ekseriya, üstüne bir 
kat bile çıkılmadığı için işe yara
mıyan bina temellerine benzer. 

Külütr Bakanlığı bu birinci 
katı inşaya hazırlanırken mernle. 
ket irfanına unutulmaz hizmetle
rinden birini yapamya karar ver
di ği için en sic~k tebriklere 15.
yiktır. , 

Peyami SAFA 

Buğday yo:suzluğu 
Tahkikatı 15 güne 
H adar bitiriliyor 
Şehrimizde bulunan Ziraat Müste -

§arı Atıf, buğday yolsuzluğu tahkikatı
nın tamamlanması için lhımgelen te
maslara devam etmektedir. Müsteşar, 
buğday piyasası ile de alakadar olarak 
Ziraat Bankasmda incelemeler yapmak 
tadır. Müsteşar Atıf dün kendisile gö· 
rüşen bir muharririmize tetkikleri et· 
rafında §Unları söylemişti: 

Buğday yolsuzluğu tahkikatı devam 
etmektedir.Devlet Şurası tarafından ay 
dınlatılması istenilen noktalar üzerin
deki incelemelerimiz on beş, yirmi gü
ne kadar bitecektir. Tahkikatın 'onun
da hazırlayacağımız raporu Devlet Şu
rasına vereceğiz. lncelemeler dolayısi
le yeniden bazı kimı;elere i,ten el \jek
tirileceği haberi doğru de~ildir. Buğ
day işlerinde hükumetçe alınmrs olan. 
tedbirlerin tatbikatından olarak Cenup 
vilayetlerile bilhassa İzmirdeki fazla 
istok malları lstanbula getiriyoruz. 
Bu buğdayların 1stanbula celmeıile pi
yasanın daha düzeleceği muhakkaktır. 
Fiyatlarda fa zla bir değişiklik değilse 
bile ufak bir ucu·dama beklenebilir.,, 

N.o. 116 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Cemile Nail Beye o Ccadar yakın 
duruyordu ki zaten mernktan büyü
yen gözleri mesafenin yakınlığı için
de endiıe verec:ek bir cesamet al
nuftı. Nail Bey oturduğu yerde ge. 
ı·Dedi: 

- Rica cderin1t dedi, telif etme-
yiniz. F evkaladc bir t•Y yok. 

- Yatıyor mu? 
- Yatrror, kalluyor .•• Fakat hasta. 

Çok zay.fladı. 
Cemile, cevap vermekte tereddüt 

ettiii takdirde NaH Beyi ellerile hır
palamak istiyormuş gibi kollannı uza
tıyor titriyor ve hep ıözlerini alabil
diğin'e açarak baiırıyOl'du: 

- Peki ... hastalığı nedir? 
_ Kan celdi akzından ••. Harareti 

de var biraz •• Vücut çarçabl ~' zayıf
ladı. Allahtan bir mins meselesi ol
du da elime birl<aç bin lira geçti. 
Şimdi onu sanatoryoma ıönderece-

tlln· 
- Ner ve? 

Tramvaylarda 
İniş, Biniş · 
Meselesi 

Arkadan binip, önden 

i n m e k zor oluyor 
Tramvaylara yalnız arkadan bin

mek ve ön taraftan inmek huıusunda 
Emniyet Direktörlüğünce verilen ka
rar etrafında itiraz ve şikayetler gün 
geçtikçe ~oğalıyor. Şehrin bugünkü 
vaziyetine göre, mevcut tramvay şebe 
.kesi daha fazla araba işlemesine ma
nidir. Halbuki mevcut arabalarla da 
izdihamın önüne geçmek kabil olamı
yor. Bu itibarla arkadan binerek ön
den inmek te kalabalık arabalarda bil
hassa kadınlar için çok zor oluyor. 
Bu noktalar eö;ı:önünde bulunduru
larak, bugünkü durum yeniden ince
lcnmeğe ba;lanılmııtır. Tramvayların 
ön hanhklarında vatmanla beraber 
beş kişiden fazla yolcu bulundurulma 
ması ve init çıkıt işlerinin daha iyi bir 
düzene konulması düıünülmektedir. 

BELEOiYE 

Birinci ekmek 20 para 
inebilecek 

Amele için çıkartılacak yeni ekme
ğin halitaıı belediye kimyahanesine 
cönderilmiştir. Deneme i•lerinin cu
marteıi &ününe kadar bitirilmesi ka
rarlaıtırılmıttır. Yeni ekmek pazarte
si gününe kadar piyasaya çıkabilecek
tir. Birinci ekmek ile ikinci ekmek ve 
francalaya da pazartesi cünü yeni fi
yat konulacaktır. Sert ve yumuşak 
un fiyatlarında hissedilir derecede dü 
üklük devam ettiğinden birinci ek -

mek fiyatlarının 20 para kadar düşe
ceği tahmin edilmektedir. 

Bütün belediyeler şubelerinde ansı. 
zın teftişler yapılmaya ve memurların 
devam vaziyetlerinin tetkikine başlan 
rr.ıştır. 

"' Belediye cezalanndan dolayı iti
razen sulh hakimleri tarafından ceza
ların tecili hakkında verilecek karar
ların kanuna mugayir olduf'una Tem
yiz mahkemesince karar verilmiştir. 
Keyfiyet lç Bakanlıktan dün belediye-
lere bildirilmiştir. . . 

"' Maçka tramvaylarının nihayet is
tasyonu "Md1s'ka 'ra\a,.uı t>uUull<:11 uı<::-

zarhğa kaldırıldıktan sonra, üstü ör -
tülü durak yeri son istasyona nakledil
memişti. Belediye Maçka Pala~ istas
yonunun kalabalığını gözönünde tuta
rak bekleme yerinin yine orada kalma 
sına ve mezarlıkta yeni ve ü'tü kapalı 
bir durak yeri yaptırılmasına karar 
vermiştir. Bu hususta dün '!irkete teb
ligat yapılmıştır. ln~ata hemen baş
lanılacak ve plintonluk t;ı. yeni durak 
yerine taımacaktır. 

* Kuduz salgını etrafında süren 
mücadeleye biraz daha ehemmiyet ve
rilecektir. Büyük çarşılarda, caddeler
de dolaşan aeneri köpekler öldürülmek 
tedir. Bazı doktorlar. mücadelenin da
ha esaslı şekillerle sistematik bir 'uret. 
te yapılabileceğini ileri sürmüşlerdir. 

Bunlara göre, vilayet hudutları içinde 
bulunan bütün baytarlar, mücadele iş
lerinde bilfiil uğraşın;a salgının' önüne 
daha kolay geçilebilmesi mümkündür. 
Bundan başka, kazalarda ve nahiyeler
de- şu sıralarda kuduz istasyonları açıl
ması da muvafık görülmektedir. Maa
mafih, doktorlu ve aliikadarlar yalnız 
belediyenin değil, halkın da bu çalışma 
tara elbirliğiyle yardım etmeıi zaruri 
olduğunu söylemektedir.Dün, şehirde 
bir kuduz ve ısırma vak'ası olmamıs, 
evvelki gün Usküdarda bir köpek tarcl'
hndan ısırılanlar tedavi altına lınmış
lardır. 

- Sanatoryoma. 
- Ne demek o? 
- Sanatoryom, yani Avrupadıı1. 

böyle haataları tedavi ederler, hastı'l
ne. 

Cemilenin ansızın bo~azı kul'udu. 
Hiçbir ıey söyliyemjyor ve bir !uu
talığa ait bilgilttile kanıık biıtün 
hayaller büyük bir hızla zihninden 
geçiyordu : Kan tük;irmek, zayıfla
mak, hastane, öksürülc ... 

- Oksüriiyor mu? diye sordu. 
- Evet. Arka ağrılan da var. 
Cemile veremin ne olduğunu b:li. 

yordu. Büyük yengeıin:n ıütoğlu lb
uıhim böyle ölmüştü: Bir aktam tit
riyerek eve gelmİ§, yatmış. Günle•·le 
hir nöbet. Kuru öluürük. Derk"n ağ
%ından kRn boşanır. Aylarca hekim. 
ilaç. Tebdilihava derler: Bo•ti\ntı, 
orası yaramaz: Heybeli, oraaı da ya
rımaz. Avrup1t de-rler, para yok. Oi
lan yedi ay içinde gitti. On yedi ya• 
şında idi. Selim y·,.,,,; dört vardır. 

Cemile Nail Deyin yakasını tuttuı 
- Nuıl bat\:\dt, ıöyt~•f!ne ... 
- Sık srk aksıtıp ökıürüy<>rdu, 

nöbet relip ıidiyordu, soğuk al~mlı
ğı sandık, bir gC!ce fazla nöbet geldi. 
yath ate' yü!ueldi, bir hafta ıürdü, 
derken bir gece a~mdan kan botan
dı. Kimin aklına gelir: Gürbüz çocuk. 

Cemile dii§ündü: "lbrahim .ı .. 
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Ne Dersiniz? --... 
iLAÇ iHTiKARI 1 

Bilmiyoru:a alakcularlar görmii • rilra liati 
yorlar mr?. latanbulcla ilaç ölçü 6 Nakliye maaral• 
ve tartıya gelmiyecek kadar paha. 21,70 Gümrük 
lı ve .,İthatini kazanmak, bilhas. 2,20 Oktruva 
.a laltir tobalta için bir sünnet dü. 5 ilaç pulu 
ğünü kadar masraflıdır. 14,30 Muamele verg;8İ 

Bunun sebepleri nedir? Bunu 2,50 Mütelerrilıt maırtıl 
1imdi analiz edecek eıdejili:a. Fa. 
kat her feyden evvel bunun acbe. 159,70 
bi satıcmın haata kesesinden çok 
para ka~nmak, ölçü11ü:a para ka • 
zanmak isteyİfidir. 

Biz bu sütunlarda muhtelif ta • 
rihlerde bu yolda yazılar yazdık . 
Bunlar, Sıhhat Bakanlığının şüp • 
hesiz ,özüne ilişti. Hatta matbuat 
direhtörlüiü kanalile bize alaka. 
dar dairenin cevaplan da bcutırıl. 
mrıtı. Lakin o ifÜn bu,ündür hcila 
ne fikayet ettiiimiıı hazır ilaçlar 
iıinde, ne de alelumum ilaç liatle. 
rinde bir salah göremedik. 

Her feyden Ve herkesten evvel 
hasta rJc muztarip halkın hırpa • 
lanmasını mucip olacak §eyleri or. 
taya atmaiı İf edincliiimi.1' için yi. 
ne ve İ•rar ile h•m ele ba •eler rak 
ltamlara clayanaralt yazıyoruz ki, 
birtakım ilaçlarda apaçık ihtikar 
yapılmaktadır. 

Şimdi bakınııı: " 
latanbulda eczanelerde al: bulu. 

nan rJe ancah talep üzerine ecza. 
ne vasıtasile bir marul ceza de • 
po•undan tedarik edilen bir spesi. 
yalite vardır. Bu ilacın latanbulda 
ltaça mal olduğunu aıağıya ya.u. 
yoru:c. 

Kuruı 

108 ilacın 12,95 Franktan lab. 

Diyelim iti 180 kuruş. 

Bu ilôcın l11tanbulda p«'rakende 
satıf liati üstünde 250 kuruş ola • 
rak yazılıdır. Bu fiati kim tesbit 
ediyor bilmiyoru:ıı. Falıat muhak. 
kak bir ıey 1Jar$0 160 kuruıa mal 
olmuş bir ilacın 250 kuru~a satıl • 
masının ihtikar oluıudur. Amma 
biz buna ela razryrz. Bu ilaç bir 
deponun elinde inhisar halinde 
olduiu için o depo, eczacılara bu. 
nu 265 kuruıa 11atmalttadır. Ec. 
%aneler bu fiyata aldıiı bu ilacı 
tabii 3 liradan aıağı ıJermez ve 
İfte halkın ııhhati üstünde böyle 
ihtikar yapılır. 

/ıin daha ıarip taralı bu ilacın 
rcçen .eneki peraltencle aatıf fia. 
tinin 190 lıturuı olaralı yal:ıılı ol • 
mıuıdır. Bu •ene neden 60 kurut 
artmııtır? Diye kimse arayıp •or. 
muyor. 

l•tanbulda ilaç fiatleri ve ilaç 
itleri hakkında yapacağımız bir 
aeri ıikôyetlcrin biri buclur. Hesa. 
bını ıJerdiiimiz bu ilacın v• onu 
böyle pahalı •atan deponun adını 
i.tiycnlere bildirebiliriz. ElıJerir 

ki •onundan bir ıey çık•rn. 

Bi:z. böyle düfiinüyorıu. 

Siz ne dersiniz? 
-,,~---------•N•-nrw••--.a.--• • ,...,...., __ _.,_..._. ______ ..,...._.._,_. ____ ~-------' 

Şoförler Agrılıyor 

KUÇUK HABERLER 

* Son yağmurlar yüzünden düırııek 
iızere bulunan Çemberlitaştaki büyük 
taşlar, itfaiye tarafından alınmıştır. 
Çemberlitaş, yakında tamir edilecektir. 
Müzeler Genel Direktörlüğü, bunun 
isin icap eden keşfi yaptırmıştır. 

• Kızılay kurumunun Ankaradaki 
fabrikasının hazırladrğ ı zehirligaz mas 
keleri illere gönderilmektedir. Şimdiye 
kadar 30 ile maske gönderilmi~tir. 

• Ege Gençler Birliği üyeleri, Hava 
kurumuna yardım için aralarında bir 
heyet kurmuşlardır. Heyet, ilk i~ ota. 
ak 50 genci Hava tehlikesini bilen üye 
k&:ydetmi tir. 

• Hacıbekir ticarethanesi Mısır şu
besi direktörü Ahmet Ali, Hava kuru
muna 30 lira teberrü etmi~tir. 

* Bundan bir müddet evvel yolcu 
ialonunda üç Franııız yakalanmış, ya
pılan aramada bunların üzerinde esrar 
bulunarak mahkemeye verilmi~ti. lki
şer yıl hapse mahklım olan bu kaçak
g;ların esrarı Yani namı diğerle Jan 
isminde bir adamdan aldıklarını sövle
meleri üzerine yapılan araştırmalar- bit 
mi§ ve Jan yakalanarak ihtisas mahke
mesine verilmi tir. Mahkeme Janın 
tevkifine karar vermiştir. 

"' İstanbul Kızılayı, ilk okullardaki 
gıdasız çocukların bir kısmına yemek 
tevziine dünden itibaren başlamıştır. 
Bakılmasına imkan görülen bu yoksul 
çocukların adedi bindir. Pazartesi, sa
lı, perşembe ve cuma günleri öğleleri 
ı:cak yemek verilecektir. Ktzıbv. co
cuk esir('(eme kurumunun da yardımını 
i teyecektir. 

• Belediye kooperatifi bayramın yak 
la!'ması münuebctile ortaklara faizle 
ödünç para venneğe batkımıştır. 

"' Yarın ilk tedrisat müft>ttişleri ma
arifte bir toplantı yapacaklar ve terbi
ye ve tedris usullerinin bir plana rap
tedilmesi için karar vereceklerdir. 

• Alman büvük elcisi Von Keller An 
karaya ~itmiİtir. Sefaret müsteşarı 
Von Fabriciuı da izinli olarak Alman
yaya gitmittir. 

• Profesör Hinch yarın Universite
de "Anadoluda bir seyahat., mevzuuy
le umumi bir konfcranı verecektir. 

ADLiYE 

C 0 m İ y 0 t, p 1 a k a p a r a S 1 Universiteden 

işlemeden VeriJme2 .. Diynr'.~ ~!~~~'-P~~~d~~~-- ·-. 
Yeni hazırlanan talimatnameye göre şo

förler için bir haysiyet divanı kurulacaktır. 

Oç aylık plaka paraaınm peşin ı zırlamıttır. Cemiyet, talimatname • 
iıteruneıi yüzünden şoferler cemi - yi resmi makamlara arz elmİ§· 
yeti ile belediye araaında bir anla- tir. Yeni talimatnamenin tatbiki 
şamamazlık baş göstermiştir. için cemiyette bir hayıiyet divanı 

Şoförler cemiyeti, bu ihtilafın hal kurulacak ve bütün taksi yerlerin 
!edilmesi için, dün esnaf, cemiyetle de de tam ıalahiyetli birer mü • 
ri merkez bürosuna ba§vunnuı • meuil bulundurulacaktır. Cemi • 
tur. Cemiyet erkanı, şimdiye ka • yet, taHmatnamenin resmen tatbi
dar işledikten ıonra tahıil edilen ka konulmasından ıonrl'I MPl'l"'k 
plaka parasının yanlıt tehir yüzün haysiyetini boı:duilları ıörülen fO
den peşin İstenildiği kanaatinde _ förlerin ehliyetnameleri ellerınden 
dirler. alınacaktır. 

ileri sürülen iddiaya ıöre, bele. Bunlardan batka taksilerde hile 
diye nizamnameıinin tenviriyeye yapanlarla. nöbet uıulünü bozarak 
ait olan bir maddesinde versinin arkadatlannın 11rasını alan şoför • 
ancak itledikten sonra tahıil edi • ler de ayni muameleye uiratılacak 
lebileceiine dair bir kayıt bulundu tır. Talimatnamenin tatbikinde po. 
iu ıibi diğer bütün belediye ver _ lisin de yardımı temin edilecektir. 
cilerinin de bu esaaa tabi tutula- .. 
caiı yazılıdır. Şolorlerle, patronlar ve 

Seyrüsefer idaresi iıe, bu mad • müatahdemler ayrılıyorlar 
dedeki kaydin diğer verıilere tet
mil olunamıyacağını ileri ıüı·ere-k 
esl<idenberi i!ledikten sonra alınan 
plaka para11nı peşin tahsil etmek 
kararındadır. 

Şoförler Cemiyeti yeni 
bir nizamname hazrrlaclı 

Şoförlüğün mütekamil bir meslek 
haline sokulabilmesi için ıoförler 
c•miveti yeni bir talimatname ha • 

ıürbüzdü." 
Bayılacak gibi oldu. 
Bir sandalyeye çöktü. 
Yere bakarak uzun müddet hiçbir 

ıey söylemedi. 
Nail Bey ayağa kalkmı,tı: 
- Tela, etme yavrum, dedi, o ka

rla .. merak edilecek bir vaz.ivel vok. 

Diğer taraftan, foförler cemiyeti 
nin bugünkü dunımn .. ., d,.,fll-: •• : ....... 
yeni bazı kararlar daha alırunıf· 
tır. Cemiyet, şimdiye kndar fOtur • 
lerden batka patronlarla müstah _ 
demleri de ihtiva ediyordu Cemi
yetin bu 'ekilde kalrna11 °her iki 
zümrenin de menfaatJ,.rin; lu•ln' 
dar ettiğinden cemiyetin yeni bir 
tekle ıokulmaaı lüzumlu ı?Ör .ıl. ,. i -

icabına balm<'aiız. Hamdolsun vazi· 
yetimiz iyidir. 

CC!mile de nyoğa C.<Rlktı ve all;ya-
cakmıt ıibi aıeıilerek: 

- Haydi, hemen beraber ıidelim, 
dedi, çabuk! Çabuk! Ben onu aör
mezaem deli olurum, çabuk, 'imdiye 
kad11r b11n" '1Cden haber vermediniz? 

üniversite Hukuk ve Fen fakulte -
teri salonfarında asılı pardesü, boyun 
atkısı, eldiven ve daha buna benzer 
bazı e§yaları çalmaktan suçlu Hukuk 
Fakültesi talebesinden lsmail Safa ile 
bu e§yalardan bazılarını satın almakla 
suçlu Çarşıiçinde koltukçu Hulfııinin 
sorguları dün Sultanahmet birinci 
sulh ceza mahkemesinde yapılmıştır. 
lsmail Safa, bundan iki ay önce yine 
bir iftira yüzünden mahkemeye veril
diğini; fakat beraet ettiğini ıöylemiş, 
bu seferki suçu hakkında şöyle cevap 
vermistir: 

- Ben, ero•n müptelasıyım. Bu ip
tilanın ve zaruretin tesiri altında ka
larak bunları yaptım. Söylenen eşya
ların hepsini ben çalını! değilim. Be
nim aldığım yalnız üç pardesü ile bir 
boyun atkı!lı ve bir çift eldivendir. 
Pardesülerden ikisini Hullısiye bir ta 
nesini de Y enicamide bir baskasına 
sattım. Oteki eşyaları polis iıtfrdat et 
tL 

Suclulardan Hulusi de her ne kadar 
tsmafı Safadan iki pardcsü satın al
mış ise de bunların çalınmış mal ol
duklarını bilmediğini söylemiştir. Ne 
ticede Hulüainin terbeıt bırakılması
na, İsmail Safanın tevkifine ve evra
kın müddeiumumiliğe gönderilmesine 
karar verilmiştir. 

tür. Otomobil sahipleri ile otomo • 
billerde Ücretle çalıtanlar da ayn 
ayn birer cemiyet kuracaklardır. 

Ne antika babasın ı~n? Haydi, yürü, 
fena oluyorum, ko,a kota rıitmeuem 
ıırl\kkadak dü,er bayılrrım. Haydi! 

Cemile kapıya dofnı koıarken 
Nail Bey arkaa1ndan seslendi: 

- Cemile Hanım! 
Cemile dönerek: 
- Haydi! diye lff<rarladı. 
Nail Bey ona doğru kamburunu 

çıkartan bir yalvarıtla iki üç adım 
attı: 

- Yavrum, dedi, Allah ıcni ınan· 
dıraın ki tehlikeli bir vaziyet yok. 
Yemini billah ederim ki yok. 

- Gidelim, haydi Ridelim. 
- Beni dinle yavrum. Gel buraya. 

Çok rica ederim. Y alvarırnn ıara. 
Bak ben ihtiyar bir Adamım. 

Cemile bairrdı • 
- Peki, çabuk ıöyle, nedir? Be-

nim ıitmemi İ•tem.İyor musun? 
- Gel, dinle beni, otur ıuraya. 
- Oturamam, fena oluyorum. 
Cemilenin renıi o kadar uçmuştu

ki Nail Bey onun ayakta durabilme
sine ~'ıyordu: 

- Buyrun, dedi, ıelin, oturun, 
kuz.um. 

Cemile bir sandalyeye ilişti 
Nail Bey, kat"1111nda, yemin üstü

r• yemin ederd< telaıa değer hiçbir 

Amasya tarihinin dördünciİ 
cildi 

Bir tarih ancak bütün bir öınrü d.~1• 
duran ince elemelerin, yoruçU etut· 
:erin sonunda yazılabilir. Ilk ınekt~ı>: 
te yazar. bozar tahtalar üstünde a 
ralama tecrübeleri yapar ~ibi kol~Y· 
lıkla yazılan tarihler, raflarını biJgıt 
tahsis eden kütüphanelerde yer bU a: 

·1,.· cı 

nıazlar. Ne yazık ki bizde bu ı,..ın 1i 
cinsten "TAR!HI" eserler bir haY 
çok: ve ikinci kategoriden olanlar P;'' 
makla bile sayıiam ıyacak kadar a~ r;; 
Amasya tarihi gibi çok mütevazı b~r 
ad ta~ıy.an ve hakikatte eksiği a~ ~ık 
orta devir Anadolu tarihi olan buyu 
eser i te bunların baımda ~r tutar: 
Ve Türk tarih kurulunun dünya ta 
rihine prensip veren dört cildini yarın 
pafta pafta işlemeğe kalkışacak ~ıaıı: 
tar Amasya tarihinde {bilhassa bıyog d 
,.afik bakımdan ) çok kıymetli ve kU 
retli bir yardımcı bulacaklardır. ffll 
Reımi evrak hazinelerini. Evka . 

sayısız defterler dolduran vakfiyeıerı· 
ni, Osmanlı Saltanatına kendinden 
evvelki Orta Anadolu Saltanatları~· 
dan devren gelmiı vesikaları birer ~ı· 
rer okuyup inceledikten sonra ka ~; 
sında taktir edip iyi tasnif edilmiş b!. 
eser içinde Türk ulusuna sunan '?,~· 
verrih, ~lnız bu noktadan değil. bo~i 
le ulusal mahiyette bir eseri kell 
dar bütçesile bastırmı' olmak nokta• 
sından da tebrike layıktır. Elimize>'.~· 
ni aldığımız dördüncü cildin uçarıc; 
den bir hayli zaman sonra çrkınas. 
bu cildin Amasyalılard'ıln gelen ka~ır· 
şinashk ve bilgi alakası ile neşredıle
bilmiı olmasına bağlşlamahdır. 13~ 
nunla beraber Amasya tarihi hen d 
tamamlanmış değildir. Bunun bir e 
beşinci cildi olacaktır. 
Eğer müverrih JIÜ~ 

s a m e d d in f e r d i hayaurıd! 
acar, yahut bir işi baıarmak için h; 
yere baş vurur adamlardan ol!Sf, 

1~ 
Türk bilgi muhitinin bu eser Uıerııı 
deki alakaaını tahrike ve istisma~ ça~ 
lı~ır, hiç olmazsa KüJtür Bakanlıgırıı ıı 
ciddi eserlere karşı olan yardıını~da. 
istifade etmek imki'nını bulabilirdi· 

Ama~ya tarihi zaten kitap piyas~~ 
ı-ında kıymeti pek yüksekte duran bı. 
eserdir. ltk cildinin mevcudu tUk~tle 
mi~ gibidir. Elden ele dolaşanlar .15

1i 
ilk fiyatlarının dört misli, beş 11'115 

üstünde mü teri bulmaktadırlar. 1 Eğer beşinci cilt te çıkacak oı~rs 
müverrih bu çalışmadan beklediğı 'fe

gine teselliyi elde etmiş bulunacalc~~r· 
Türk tarihinin bir paftasını 1 

Eyüp peygamber sabriyle ve çok tıa.: 
rikulade bir karınca çalışmasile ı;~ 
ginleştirmiş ve işlemiş olmanm, bl tı. 
kütüphanemizde saygılı bir köşe tU 

ı.:ı---=- '"*··W1~'lirtt~rrlli"1J'Ji..., 11 

. / 
Atatürk 
Köprüsünün 
Heykelleri i· 

Ankarada dikilen Emniyet Abide~,, 
nin yanm kalmı~ aksamını tarrıarııfe' 

yacak olan Alman heykeltras pr~ı1' 
sör Thovak dün Ankaradan !starı 0ıı 
la gelmi~tir. Thorak dün öğle~cn ;ta' 
ra vali Muhiddin Üstündağ ıle dııt<i 
türk köprüsünün her iki tarafın ıs
meydanlarda yapılacak heykeller. fıı1' 
tanbuldıa dikilecek yeni ~bide .~ı~ai~il1 
da görüşmüş ve tAatürk köprusıJ .. 0 • 

hazırladığı projeyi Muhiddin Ustdiitl 
dağa vermiştir. Profesör Thor~k 
akpmki trenle Berline gitmişttr· 

Talebe Birliği yeni idare 
h ' . ey etı ııe· 

Milli Türk Talebe Birliği idar~ırıı.ıf 
yeti ıeçimi, evvelki gün &O~ bu gö
ve yeni heyet seçilmittir. Ne~ce~eptııtl 
re hukuktan Remzi baıkantıga. ıs· 
Faruk batken vekilliğine •. tıp~~1sat' 
mail Hakkı katibi umumilığe, \usııt• 
tan Sadi muhasipliğe ve yine 1 dil ' 
tan Tahir veznedarlığa intihap e 
mişlerdir. . ki cU' 

Yeni idare heyeti, önümiızdEırıirıÔ' 
martesi günü saat on dörtte cıı1' 
nü Halkevinde bir toplantı yap<! 
ve and içecektir. 

k .rıı,t· 
fey olmadığını tekrar te rer. birrJ 
bktan ıonra, Cemilenin ~~ngı ıti: 
yerine geldijlni ıörünee ,ıa.,e e~"' 

- Ben sizden ••• Ben s~nden f ~t. 
bir ıey rica etmeie ıeld1J11·. aııl•t"' 
yavrum, o kadar sinirliıin lu 
m.yorwn. ..,ı., 

Cemile korku içinde çırpınan 10 

lerle soruyordu: 
- Ne ricaıı? 1 1 

- Fakat biru sükunet bı.ı' 
ıefecndi~ı· h" ı· . . du oudııkl•rf• 

eıru e a a tıtrıyor '_ 1ııtı: 

m ısırarak kendini tutınaıı" çıt 
- Söyleyiniz! dedi. •. "ne b•"' 

• C 'l . yuzı.ı Naıl Bey emı enın 

madan, ürkek b~r sesi~: . Avı'll~a.f' 
- Ben, dedı, Scl11111 

•
1 

esi ıç•~· 
.. d - . T d • edı ın t>ı· 

son ereceıım. e a~•. . de orııd"' • 
Hazır gitmi~(ten tahsıliN bü Jıı.l 
tirsin, diyorum. Sen de bana 
•uıta yardan edeceksin· 

Cemile bağırdı: 
- Ne gibi yardım? 

K d. . · t--"yor. - en ısı ti .,. ... 

ki seni düıünüyor. Sen 
edersen kabul edeı-. 
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Gümrük Ve inhisarlar Me
rnurlarına Ev Yaptırılacak 

Ankara, 10 (Hususi muhabirimzden) - Gümrük ve In~!sarlar 
Bakanlığı Gümrük ve İnhisarlar memurlarile muhafaza subayla
nna ev yaptırılması hakkında bir kanun projesi hazırlamıştır. Bu 
Projeye göre gümrük ve muhafaza memurlarile sübaylann~n .bu
lundukları mahallerde devlete ait ve aile oturmasına elvenşlı ev 
bulunmadığı takdirde Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı bu memur 
larıa sübayların aileleri için köy bütçesinden ayıracağı tahsisatla 
ev yaptıracaktır. 

"ULUS,, un Dil Yazlları 

YATSI 
"Y ataı, yatmak, uyumak,, ve "yok,, sözlerinin 

etimoloji, morfoloji, fonetik 
bakımından analizi 

YATSI 

kelimenin etimolojik şekli ıudur: 
(1) (2) (3) (4) 

. (ay + at + as + ığ) 
(1) Ay: Köktür. Burada "kuv
•et, hareket, faaliyet" anlamlarına
clır. 

(2) At: Kökün anlamlarını tem
•il eden ona sahip olan unııurdur. 

(3) As: "'at" unsurunun temsil 
~ttiği anlamlaTin oldukca uzak bir 
lahaya intikalini gösterir ektir. 

(4) iğ: Kendinden önceKı sözün 
•nlamını tamam1ıyan, tayin eden ve 
onu isimlendiren ektir. 

(Ayatuığ Yatısı): Kuvvet, ha-
tcket ve faaliyetin bizden uzaklaştı
iının ifadesidir; hareketsizlik, ıüku
ııet bildirir. 

Not: 1 - ''Yatsı ile yatan" ara
lında ufak bir nüans vardır: "Yat
•r'' sözünden, kuvvet, hareket, takat 
1llcfhumlarının uzaklaştığını anlıyo
ruz; fakat bunların henüz bitmiş, tü
~enmiş olduğu anlamı yoktur. Bu 
~taret ettiğimiz nüansı gös~ermek 
ıçi.n "yllbnak" sözünü de analız ede
liııı: 

(1) (2) (3) (4) 
Yatm.k: (ay + at + ım + ak) 
{J():): Köktür. lıu~. dotr~an 

ltcailmek'' anlamlarındadır !l l. 
(2) Atı Burada:- ektir.. İY>QWmiz 

tı'bi kökteki mananın olmuJ olduğu
ıtu bildirir. 

(3)1m: Kök manasının olmuş ol
duğunu kendinde tecelli ettiren bir 
lınıurdur. 

(4) Ak: Ektir. Söziln anlammı ta
lllanıt.ar, tayin eder ve iıimlendirir. 

(Yatm..ık yatmak): Kuvvet, 
takat, hareket, faaliyet bitmiş olma 
lleticesi yapılan hareketi ifade eder. 

t<fot: 2 - "Yatsı" kelimesinin eti
~olojik ve semantik bakımından ana
lızini yapilrken kökün işaret ettiği 
•nlarnıarın kaybolduğunu ve nihayet 
telinıenin sükunet ifade ettiğini 
lcaydetmiştik. "Y a t s ı" kelimesi 
.. Yatııı ( mak)" ıcklinde ayni ma
lla ile dilimizde kullanılmaktadır. 

Y atıpnak - Sükün bulmak demek
tir. 

Not: 3 - "Yatsı'' kelimesinde işa
tet ettiğimiz gibi kuvvet ve takatin 
ltıcfkudiyetini gösteren Türk kelime
~~rinden kolayca hatırlıyabileceğimiz 
•1r ikisini daha gösterelim ve bu ke

li?telerin etimolojik şekillerini "yat
lı' kelimesinin etimolojik şeklile alt
llta :yıazahm: 

(1) (2) (3) (4) 
1-Yatsı: (ay+ at+ as+ ığ) 

1111-Aydaıık: (ay + ad+ aş + ık) 
1-Aydaf: (ay +ad+aı+ .) 

lı Bu Uç kelimenin kökleri birdir; 
tpsi de ayni anlamdadırlıar: Kuv

'°et, takat hareket. Kökten sonraki 
(~. + d '"t") ekinin rolünü bildiği
~ız gibi ondan sonraki (V. + ı 
J~) v: son ek o 1 a n (V. + i 
ır) nin de rolleri malumdur. 

1 Şimdi kelimeleri son fonetik ıekil
trile okuyalım: 

1 - Yatar = izah olundu. 

)' 11 - Aydaırk = Aciz, zaifülbün
e. 

llJ -Aydaı -= Mariz, zaifülbünye 

UYUMAK 

telimenin etimolojik şekli ıudur: 
(l) (2) (3) 

(uy+ um+ ak) 
tc (1) Uy: Bitmek. tükenmek (ha
lı ltet, kuvvet, faaliyet, akıl mef
llıtılan). 

di (2) Um: Kökün mefhumunu ken
(de tecelli ettiren bir unsur. 

h 3> Ak: Iıte bu manayı tamamh
t!t~' nıuayyen kılan ve isimlendiren 

r. 

il - Ayalonak = Gurup et
mek Pl 

111-Uyhu =Hap r4l 
iV-Uyku =s Hap rsl 

V - Uyuk = Hayel, hvalet, ra
kit r6ı. 

VI - Uyunın!lk ..... Sakin olmak 

f71 
Vll - Uyuntu == Faaliyetten 

mahrum 
Vlll - Uy .... = Naim f8l 
Not: 2 - Pekarski'nin Yakut sözü 

vardır. Bunu "uğtuyt" sözü vardır. 
Bunu "uituyat" şeklinde de yazar. 
Kelimenin batındaki kökün "uğ = 
uy" olduğu meydandadır. ı Bu kök 
"uyku" kelimesindeki uy'un kendi
sidir 

(Uğtuit, uğtuyt) = Uyumaya 
yatırmak, uyutmak, uyumak imkanı
nı vermek, birinin uyumasını mucip 
o1mak, ninni söyliyerek uyutmak: 
söndürmek. 

Not: 3 - (Uyunmk) kelim~inde 
kölı olan "uy" isaretinin Yakut di
linde "ah" şekH vıardır. Anlamı 
"durmak, birdenbire kesilmek v. s. 
dir. 

insan uyku haline gelince adeta 
sersem olur. Yakutlar bu anlamı ifa
de için-'4111wult'lllliıarl.a ki eamı. da 

vü~mi" -atııimTarıJ"tf.l~üiıa:;~rar ~haa 
Arapça zannolunan ~" ke

limesinin de orijini budur. 

YOK 

Kelimenin etimolojik §ekli 
(1) (2) 

(Ay + ok) 
(1) Ay: == Köktür. "UzakLaşmak, 

bitmek, nihayete varmak, kesilmek" 
(2) Ok: = Ektir. Kökün mana

sını tamamlar, anlatır, ifade eder. 
Yok: Düşünülen herhangi bir süje 

ve objenin, düşünenlerin muhitinden 
uzakta olduğunu, hazır bulunmadığı
nı ifade eder bir sözdür. 

Yok = Mağdum f9l 
Yolwnak == Nihan olmak poı 
Y l!atmak = Helik etmek r 11 l 
Not - Yakut lehçesinde konson-

lar arasında daima vukua gelmekte 
olan tebadüllerden bir hatırayı kay
dettikten sonra, bahis mevzularımız
dan, "yat, yatmak" sözüne dönece
ğiz. 

Yakut dilinde ıu konsonlar biribi
rinin yerini tutar: y = s c ... 
"Sıt" (yıt): yat, cat, yatmak, uı;an 

ma"; 
"Sıttdcta: birine yastık vermek 
"Sıttıktan: herhangi bir şeyi yastık 

yerine kullanmak, başının altına bi!' 
'ey koymak." 

Çok malüm ve anlamları her Türk 
için besbelli olan şu birkaç öz türkce 
kelimenin analizi, bize açık olarak 
gösteriyor ki, Türk dili, Türk dima
ğının tam teşekkül ve inkişafından 
sonra düşünülerek kurulmuş akade
mik, sun'i bir dil değildir. Türk dili. 
Türk dimağı kadar tabiidir. Tiirk 
dili, Türk dimağı ve eneriisi kdtiar 
lojiktir, yükacktir. Türk dilinin en 
küçük bir morfemi, Türkün tahiıtti 
tetkikten aldığı en büyük mefhumun 
ifadesidir. 

(1) Pekarıki: Yakut Dili LOgati. 
(2) Radlof. iV. "Uyıur ve Çagatay leh-

çeleri,.: Bursadaki Kuran tercümeıi. 
(3) Caıatay Ltıati. 
(4) Radlof. 1. "Azeri lehçesi., 
(5} Kamusu Türki: Radlof. 1. "Teleüt, 

Altay, Kırırz. Karakırgız, Sart lehçeleri .. 
(6} Ahterii Ieebir; Divanü Lugat - it -

Türk. 
(7) Divanü LOgati - it - Türk. 
(8) Tıirk Dili LOıati. 
(9) Kamusu Türlü. 
(10) Radlof. 111. "Oımanlı ve Caıatay 

lehçeleri.., 
(11) İıtanbuldaki Uyıurca Kuran ter

cümeli. 
-~lJl'laftak) ==- Kuvvet, fıaaliyet, dü
"c ce mefhumlarını bybetmit olmak 
ita Y~ut onlarm bizden uzakta,ıp Maden kazaaı 
~ lrnu, olması halini ifade eder. 

'btEblirnede "uzaklaşıp kaybolmak" Coalhunt, (Alberta) 10 A.A. 
N Urnu sarihtir. Lethbridl'e madeninde bir girizu it 

tııı_0t: 1 - "'Uzaklaşıp kaybolmak'' tigali ohıu,tur. 5 kisi ölmüı, 3 ki -
t'tır:'"'da ayni kategoriden batka ti ~' ve 11 Côti enkaz al-

•8zleri de vardi!': tında kalmııtır. Hamen kurtarma 
.:....;ı1a.. _ _ __;t~-==.,Uıır.al-1L.J=.-6u.tı:ın...L'.ZJ.._.l..a-.Jiıjv..,aJll..a~~ . 1 • • • • • 

Artı .rma 

Haftasında 
Konferanslar 
Ankara, 10 A .A - 12 Birincika

nunda başhyacak olan arttırma ve 
yerli mallar haftası münasebetiyle 
Ankara radyosunda konferanslar ve
rilecektir. 

12 Birincikanun akşamı saat 19.30 
da Sil Bakanı ve Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu Başkanı Kazım Ö
zalp. 

13 Birincikanun akşamı saat 19,30 
da Sümer Bank~Cflel Direktörü Nu
rullah Sümer. 

14 Birincikanun akşamı aynı saatte 
Türkofis Başkanı Necdet. 

15 Birinci Kanun akşamı aynı saat
te C. H. Partisi Genel Sekreteri Re
cep Peker. 

16 Birincikamm akşamı aynı saatte 
İçişleri Bakanı Şükrü Kaya. 

17 Birinci kanun akşamı aynı saatte 
Tüze Bakanı Şükrü Saracoğlu. 

18 Birincikanun akşamı aynı saatte 
Ekonomi Bakam Celal Bayar. 

Konferanslarını vereceklerdir. 

Parti Kamutay 
Grupunda 

Ankara, 10 (A.A.) - C. H. P. Ka
mutay grupu bugün doktor Cemal 
Tuncanın başkanlığında toplandı. Bir 
vazife gezisinden ve kısa bir istirahat 
tel\ aydet eden başbakan İsmet İnönü 
genel siyasal ve arsıulusal durum hak 
kında parti ile müzakerelerde bulun -
muştur. 

Telefon şirketinin 
ödeyeceği taksitler 
Ankara. 10 (Hu•usi muhabirimiz 

den) - lstanbul telefon tirketinin 
ödenecek takıitleri, ne ıuretle öde. 
neceği hakkında ekıperin venniı ol 
dui"' karar Finana &alr:anlığrnca İn 
celenmit ve finanı bakanlriı bu ka 
rar hakkındaki İncelemeleri netice. 
ıini ve mütaleasrnr Bayındırlık Ba 
kanlrğına bildirımittir. Öğrendiğime 
göre, Bay:m,dırlık Bakanlığı .l~~e -
tin müme~ilıerini mukaveleyı un • 
.. aıAı.ı&aa ..,..,"'• '\..i n.aa11•"4• ..,,., ._ ..ı w. ••• ır...-

mİftİr. 

KUÇUK ANKARA 
ABERLERi 

• Ankara, (Tan) - Osmanlı Ban
kasının muamelelerine müteallik ev -
raka mukavelesi mucibince damga ve 
tayyare pulu yapıştırılmayacağı ala
kadarlara tamim edilmiştir. 

* Yat meyve ihracına mukabil hu 
suıi takas volile kontenjan işinde 
Mısırdan "kına ve buharat itha -
line bundan böyle müsaade edilme 
meai Ekonomi Bakanlığınca karar -
latmıttrr. Yalnız emirle verilmit o. 
lan müaaadelere dayanarak başla -
mıı olan muamelelerin neticesine 
müıaade edilmittir. 

* Ankara, (Tan) - Macar an -
latmaaınrn mer'iyet tarihi olan 16 -
10 - 1935 tarihinden evvel Maca -
ristandan Türkiyeye ihraç edilmit 
olan Macar mallarından anlatma 
ile kabul edi'en veni formül men -
şeler tahadetnameleri aranmamaıı 
ve eıki formül tehadetnamelerle 
gelen efyanın memlekete ıokulma • 
sı gümrüklere bildir:ilmittir. 

* Ankara, (Tan) . Bina vergiıi 
kanununda yapılacak değitikliie 
dair olan kanun proi . si buaün Ka. 
mutayın finanı ve dahiliye komisyo
nundan mürekkep muhtelit komisyo -
nunda incelenmeye baılanmıtbr. 

AFRiKA HARBi: 6 

italyan -Habeş sava
şına toplu bir bakış 
1 

Harekatın bundan sonraki inkişaf İstikametleri 
ne olabilir? i--- ·-----

Acllsababa 

1$.rC'tlrr. 

H.,,,.....--.. .....-ı • ..a ... 
,,~ .....,.,.. --"*'~ C::ı 

l>olo 

--..... o -.. ... .._ lfe,,..,. -ı 
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İtalyanlar Habeşistandaki hareket· 
terini çok süratle ilerletmek ve inki
şaf ettirmek zorundadırlar. Aksi hal
de bütün fedakarlıkları ve masrafları 
boşuna gidecektir. Zira ark~~rınd~n 
50 milletin aşikar olarak, dıger bır
kıaç büyük devletin de bita.raflık aaı 
altında tatbika kalktıkları zecri ted· 
birler ve hele ancak birkaç elde top
landığı için tatbiki her şeyden kol~}'. 
olan petrol yasağı bütün gayretlerını 
alt üst eder. Habeşistanda petrolsuz, 
yani tanksız ve otomobilsiz harp ko
laylıkla 189(5 durumunu meydana ge
tirebilir. Zaten bin bir güçlükle kar
şılaşan İtalyan ordusu da bütün g_ay
retlerine rağmen imha olunabılır. 
O halde İtalyanlar bakımından ilk 
düşünülecek şey en kısa zama?da .~e 
ri hareketle Eritre ve Somalı mus
temlekelerini birlettirmek ve Negüsle 
baş bata sulh yapmaktır. 

Habeşlilere gelince; onlar için de 
bütün hedef İtalyan ileri yürüyüşünü 
geciktirmek, evvela. bir iki .ay sonra 

'1dfak edilece'k yenı mahsulir alarak 
qrciıı @sesini kol11v!a$_tırm~k. sopra 
da yagmur mevsımınde Italyanları 
tekrar atalete aevkederek zecri ted-
birler ve 5.000 kilometro ötede veri
len bir harp yüzünden girişilen ma
li fedakarlıklar dolayısiyle İtalyayı 
yıpratmaktır. 

Şimdi Habeş haritasını önümüze 
alarak geçen iki ay zarfında iki ta
rafın bu arzularında ne dereceye ka
dar muvaffak olduklarını gözden ge
çirelim: İtalyanlar bu iki ay zarfın
da cenupta takriben 300 kilometro, 
şimalde 150 kilometro ilerlediler ve 
en ileri hatlıarının biribirine mesafesi 
şimdilik kuş uçuşu takriben 650 ki
lometredir. 

Habeşliler İtalyanların bu 450 ki
lometrelik yürüyüşünde hemen de 
hiçbir güçlük ve mukavemet göster
mediler. Geri çekildiler. Fakat son 
günlerde çete harpleri ve dağınık 
kuvvetlerle İtalyanları hırpalamaya 
baş}adıkları her iki tarafın tebliğin
den anlaşılıyor. 

Bundan sonraki harekatta; şim
diye kadar Habeı topluluklarının bü
yük muharebeler vermemesine ve 
İtalyan kolları ilersinde mevziler ha
zırlamakta olmalarına rağmen, bu 
Habeg kuvvetlerinin büyük işler gö
receğine, meydan muharebeleri vere
ceğine kani değiliz. Çünkü vasıtaları 
biribiriyle kıyas edilemiyen ve hele 
muntazam bir ordu karşısında iyi bir 
şekilde sevk ve idare edilemiyecek 
olan disiplinsiz Habeı toplulukları 

.... 
süratle başarılamadıktan sonra onu 
tekrar garba doğru genişletmek sü
ratini bir hayli daha azaltmak de
mektir. Halbuki İtalyanlar için ilk 
önce arzu edilecek şey çok fazla ara
zi kazanmaktan ziyade ordularını 
birleştirmek ve vaziyetlerini daha 
sağlam yapmaktır. Binaenaleyh bi
zim bunoon sonraki harekat için tah
min ettiğimiz istikamet §imalden ce
nuba doğru Makalle - Ambaalagı -
Dessie cenuptan şimale doğru da 
Sasabenah - Harrar - Direduar'dır. 

Bunlardan cenup kolunun arazi 
vaziyetinden başka da şimalden da
ha süratle ilerlemesi bu kolun daha 
evvel demiryoluna vararak mühim 
işler göreceği fikrini vermişti. Fa
kat Habeşlerin dıaha bidayetten iti
baren tehlikeyi anlıyarak kuvvetleri
nin hiç değilse yarısını buraya ayır
maları ve İtalyan Somalisine doğru 
tehditkar vaziyet almaları Grezyani 
kuvvetlerinin mühim kısmını Harrar 
istikametinden alarak garba doğru 
kullanmıya mecbur etmiş ve burada
ki ileri harekat da durmuştur. 

Somallye yeni tayyare ve kara 
kııv~~leri ,&~n?,~rilmesi es§l Jı"'-rekitın 
Cfa yakın<ıa ~aşlamasını mümkün kı-
labilir. Şurası var ki, eğer İtalyanlar 
şu birkaç ay içinde süratli bir hare
ket yapamaz ve oldukları yerlerde 
kalırlarsa, askeri bir hezimete uğra
madan dahi siyasi icbarlar dolayısiyle 
partiyi kaybedecekler gibi görünü
yor. 

M. Şevki 

Suriyede hafriyat 
Brüksel Güzel San'atlar mektebi 

muallimlerinden asarı atika mütehas-
81~1 ~coste ~vyelki gün Suriyeden şeb 
rımıze gelmıştır. Lacoste Belçika pro. 
fesörlerinden Mayence'ın başkanlığı 
altında Suriyede hafriyat yapmakta o
lan asarı atika heyeti ile beraber Suri
yed~ bulunmuş ve mevsim dolayısile 
hafrıyatın tatil edilmesi üzerine Bel
çikaya gitmek üzere lstanbula uğra
mıştır. Lacoste'in bize verdiği habere 
göre, heyet ikinci asırda Suriyede bu
lunan Apanis şehrinin bulunduğu yer 
de araştırmalar yapmakta ve bu şeb -
rin mimari tarzını tetkik etmektedir. 
~coste şehrimizde kaldığı birkaç 
g~n zarfında Bursaya gitmiş ve bu şi
rın şehri çok beğenmiştir. 

Fotoğraf 

Tramvaya giriş ! 
Tramvay arabalarına binip i 

timizden bu sü!ur:ılarda .. ben tik 
yel elmİ§lİm. Likin bugunlerde. 
bik ediımekte olan arkadan bı 
önden inme usulünden de yine 
rada benim ıızlanmam biraz ga 
dü§ecek amma dinleyin: 

Nasreddin Hoca: 
- Sarmıaakla bal yemeıini 

icat ettim amma ben de beğe 
dim. Demif. 

Bu aon karan veren zat her 
ae mutlaka tatbikattan sonra b 
kendiai de beğenmemittir. 

Her feyden evvel unutmam.al 
ki, bizim tramvaylar pek tekın 
ğil. Onlara dair ne ki yazmıı, 
rarlattrrmıı isek edebiyat ola 
kalmıt, bir türlü tatbik edil 
mittir. 

Arabaların içinde ayakla du 
cak yer adedini bildiren yazı 
bu nevidendir. 
G~lelim ıu arkadan binme 

mine: 
Doğrusu tenha ve içerisi bO§ 

balarda bundan daha süzel 
lamaz. Lakin düıünün bir k 
kadının kalabalık bir arabaya a 
taraftan binip, bütün o geçil 
rindeki adaımlara ıürtüne ıü 
ön kapıya kadar gitmesini. 

- Efendim, artık kadın e 
kaldı mı? Hala mı harem?. D 
bilir. 
Yazık ki, çoğumuz b..-emi ~ 

mıyacak kadar yaılı oldu· 
halde harem ile kadınlığı birib 
den ayırt edememekteyiz. 

Efendim, öyle değil! Kadın 
dındır. Arada fiziyolojik far 
haıaaıiyel farkları vardır. 
baremi kaldıralı turada beı o 
ne oldu. Asırlardanberi hare 
dir bibıiyen meml~etlerde 
için ayrı kompartimanlar, k 
için ayrı lokant;- ve çayhane 
ları ve ..nihayet ne uzağa gidiy 
bizde bile. kadın için ayn ayak 
lan vardır. E, hani ya harem 
tu? Onun için kadmr erkekte 
n tutmak, ayn dütünmek m 
riyetindeyiz. Ondan doğduğ 
olsun unutmamalıyız ki, sünü 
rinde bir tramvaya çocuklu 
sebe bir kadının da binmesi 
kün olduğunu hatırlryalrm. 
tramvaylann bugünkü halile b 
kadan binip önden inme usul° 
bik edilemez. Beyhude ısrar e 
mese ve halk lüzumsuz yere 
edilmeae çok iyi olacak .. 

Eier bu uaulde -mutlaka ıs 
dilecekae: 

1 - Tramvaylann içindeki 
yolda bir tek adam durmama 

2 - Arka aahanlıktaki ka 
önünün daima aerbeat kalmaı 

3 - Arkadan binenlerin 
lınmadan arabanın -timdiki gi 
rekete geçmemesi temin edi 
ve bundan batka da kadınlar 
hurran önden binip önden i 
dir. 

Y okaa bu İt sökmez. Kazala 
lur, halk rahatsız olur ve mu 
bu karar tatbikat güçlüğünde 
layı ihmal edilir. 

A vrupada gerçi oto'büı ve t 
vaylarda böyle usuller vardı 
kat mesela Pariı ve Londra o 
lerinde arkadan binilip inili 
arabanın orta yerinde aıyakta 
durmaz. 

iyi uıuller buluyoruz. Li.ki 
bik edeceğimiz "süje,, nin §a 
ona uyacak mı? Uymıyaca 
Bunu araıtırmaya lüzum gö 
ruz. 

B. FEL 

Tahlilleri Türk • Fransız 
Hakem mahkemesi 

bir meydan muharebesi vermeğe mü
sait değildir. Buna karşılık İtalyanla
rın her ilerleyişi durumlarını daha 
kötüleştirecektir. Çünkü hareket üs
lerinden o nispette fazla uzaklaıacak-

Türk.Franaız mahkemesi, eldeki lardır. 
davalan on ıenedenberi bitirmedi. Şimal cephesinde ordunun arka
finden dolayı yeni bir reis &'Önderi • ıında bulunduğu tahmin edilen 7 ,000 
linceye kadar memurlanmızm geri kamyondan fimdiye kadar yalnız 200 
alınmaıı kararlatlmlmısb. ü uçuruma yuvarlanmııtır. Fena yol-

Resimlerinizi bize gönderin 

[Fizyonomist Profesör Jean Carteret'nin okuyucularım 
karakterleri hakkında yaptığı teşhisleri neşre devam ediyo 

M,.hkem~ ••1•rihin 30 nisan 936 lar dolayısiyle yarısının da daimi ta
tarihine kadw taımmlanac:ağı mire ihtiyeç gösterdifi söyleniyor ki 
Franıız elçil'ği tarafından hüku _ kara yolu uzadıkça bu nisbetin de 
.,.,etimiLe b;J. :"'tir. Bakımlar artacağı şüphesizdir!. Yani iki taraf
heyeti ıeriye alınan nMmurlardan bir lı olarak 450 kilometre iki ayda kat
kısmmın mh!ıeme itleri .i neticelen • edildiği halde önümüzdeki diğer iki 
meıine kadar kı:;a bir zaman için ayda ilerlenecek mesafeyi bu bdar 
vazifelerine iadesini kararlaıtır _ tahmin etmenin imkanı yoktur. O 
mııtır. halde iki taraftan gelen mütearrız 

kuvvetler birleımeden yağmur mev-
Y eni Evkaf kanunu simi de gelip çatacaktır ki bu hal 

Yeni Evkaf Kanununun tatbikma İtalyanların hiç de itine gelemez. 
önümüzdeki cuma gününden itibaren Diğer taraftan ltalyanlann günler
başlanacaktır. Bu kanun, ötedenberi denberi Tembien yaylasının temizlen
sürüp gelmekte olan Evkaf ve mülki- mesinden bahsettiğine cöre ileri ha
yet meselesini kökünden halledecek- reketlerinin Habeı çeteleri dolayısile 
tir~ Bu kanun mucibince mukataalı de geciktiğini hesaba katmak lizım
topraklarla icareteynli gayri menkul- dır. 

Kısmen şahsi mesaiıile temin ettiği 1 
içtimai mevkiinin verdiği memnuni-

yetten mütevellit 
münşerih bir çeh
resi var. lsa betli 
ve açık görüşlü 
bir zeka kullanır 
ve bu zekasını kul 
landığı · meseleleri 
faydalı surette hal 
leder. intizamı ve 
metodu sever. İşin 
de ne kadar ciddi 
ise, evinde ve ar-

Nedim TGJÇı. k d la d 
-ı a aş n arasın a 

og u o kadar mütebes-
l!imdir. lyi terbiye görmüştür. Çocuk
lara karşı muhabbetlidir. Bir antipati 
duyduğu zaman, ayağında diken var
mış gibi rahatsız olur. Birçok mes'uli
yetleri deruhde edecek kabiliyettedir. 

Çalışkandır, fakat nikbin de 
Hırslarını tutmasıRı ve yenmesi 
diği içindir ki, za
rarlarının önüne 
geçmeğe muvaffak 
olmaktadır. Mer -
kezler haricinde ça 
lışmakta menfaati 
vardır. Fotografin 
ifade ettiğine bakı
lırsa. etrafını ko
layca mes'ut ede
cek bir karakterde 
dir. Fakat fotograf 
ta hakiki adamı ek 
ıeriya yanlış gös. 

termez mi? Kendisine şehirlerd 
de, teşkilatı daha noksan olan 
katarda gidip çalışmasını tavsi 
rim. Benimsedi ği şeyleri bü 
kuvvetle müdafaa eder. 

Resimlerinizi bize gönderin, Prof 
Carteret sizin de karakterinizi anlataca 

ler icare ve mukataalarının 20 miıli İtalyan ilerlemesinin tekrar geniş· 
mukabilinde bedelleri 1 O senede öden- liyerek Gondar ve Tana gölü havali
mek şartiyle mutasarrıflarına temlik sine de sirayet etmesi İngilizleri taz
edilecektir. lcare ve mukataa bedelle- yik edeceği için İtalyanlarca çok şa
rinin ileride kurulacak olan Evkaf Ban yanı arzu dahi olsa, bizce bu şerait 
k~sına bir. sermaye olacağı haber ve- altında buna imkan yoktur. Bu dar 
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Ev 

Selçuk Kız San'at Mektebi 
Direktörü Bay Asımın Beyanatı 

_'_' _!""""y""-i_ev kadn~~e~iyetlerini taşıyan fakir bir kadının 
ev kraliçesi seçilmesini ben hiç de imkansız bulmuyorum,. 

Çapa Kız San'at MeMhtebinde kızlarımız laboratuvarda. 

[Baş tarafı 1 incide 1 
cuklar, yeme-kleri işte bu kadar ucuza 
mal ederler. 

- "TAN" m ev kraliçesi müsaba
kasını nasıl buldunuz? ' 

- Mükemmel bir düşünce ... Mem
lekette yeni bir inkılap yaratacak 
önemli bir mevzu •.• 

- Sizce, bu müsabakaya kimler gi
recek ve bunlar içinden hangi sınıf 

kadını kraliçe seçilecek? 
- Böyle bir tahmin yürütmek bi

raz güç olur. Müsabakaya, her genç 
kız ve her yafta kadın ırirebilir. Ki
min kazanacağına gelince, bu belki 
ortahalli bir aile kadınıdır, belki de 
yüksek sosyeteden bir ''adın olaaı.k-

"lır. Bununla beraber, ıyı ev kad•nı 
.meziyetlerini taşıyan herhangi fakir 
bir kad nın kraliçe ıcçilmeıini, ben 
hiç te imkansız bulmuyorum. 

- Ev kadınlığından ne anlıyorsu-
nuz? 

- Kısaca söyliyeyim: Kadın var
dır, bütün gün dışarda çalısır. evine 
geç vakit, yorgun argın ciöne!. Bu
nunla beraber. kocasını bütii.ı ncş'ı-
ıile karşılar. Yalnız, bu zavallı koca
nın önüne konulan, gayet kötü hazır. 
bnmış, yahut hazırlanmamış bir yr-
mektir, içine gjrsJJ&i c..x1 her yanı ber
bat. bir evdir. Karşısına tıkan hakıı•n
sız çocuklardır. Sonra. yine kadın var
dır. bütün gün evden d•sarı Çik•mz. 
Akşam üstü, kocasının hoşuna giden 
yemekleri hazırlamış, evini derlevip 
toplamış, çocuklarını ciçek gibi giy
dirmiştir. Fakat kendisi o kadar _Y'>.r
gun, o kadar nef esiz, o kadar bıtkın 
bir haldedir ki . kocası geld:ği zaman 
ilk söz olarak baş ağrısından şikavet 
eder. sonn da birtakım can 'ltkıcı h~-

' herler vererek günün islcrile bunalan 
kocasının bütün neş'esini kaçır~r. 

Bunlann her ikisi de iyi ev kadını 
değildir. Ev kadını, hem mutfağında 
heıT' sıııo.,un~a hem kocıtc;ının kus·· 
sında, bulunduğu yere ve üzerinde ça-
lıştığı işe göre değ;smesini bilir. 

Sıras~da salon k:tdını, strasında 
ahçı, ırrasında. nik~hlı kan ve çocuk
larmın anllsı olan kadın ... l§te ev ka-
dını budur. • 

Yeni havat §artları, kadını da calıs
mağa mecbur ediyor. Fakat evinin 
dtşında çalışması, kadını, bir ev karlı
nı olmaktan alakovamaz, daha doğru
su alakoyamamalıdır. 

- Ev kadrnlığ•nın bir de ekonomik 
tarafı var, değil mi? 

Asım, başını salladı: 

- Havır, ev kadınlığının ekonomik 
tarafı yoktur, o, haılıbat na ekonomi 
demektir. Ev kadınl•ğında aradığrmız 
,artların birincisi, kadının en az pa-

Müsa baka 
Şartları Ve 
Hediyelerimiz 

1 - Diki, n biçki, ·2 - Yemek pi,ir 
mek, 3 - Çocuk bakımı, 4 - Ev idare1i 
gibı dort kısnndan ibaret olan müsabaka
mızın teknık idare::ı.ni, imtihanlarını, mu
kifatlarının ddıtılmaııını Kız San'at Mek
teplerinin dei:erli idare ve tedris heyetleri 
deruhde ed.yorlar. Mü&abakaya herkes 
kayıtsız, fiartsız gırebıleccl:tir. Kupon ve
ya gazetemizin bır parçasını kesmek kül
feti yoktur. Yalnız şunlar musabakaları
mıza gıremiyeceklerdır : 

Profeayoneller, 7ani lerziln, mUrebbi· 
yeler, haıtAbakıcılar, dnktorlar, ebeler, 
öı:retmenler ve ıazetemiz meıııupları ile 
aileleı i. 

Hediyeler 
Dikit ve biçki 

Birinciye: 200 lira deterınde bir pırlan. 
ta yuzuk. 

İkıucıyeı 150 lira deıierınde bir d:kiş ve 
nakı:ş mak:pçsi. 

Üçüncu7e: 75° lira deterinde kumaş ve
va kurk~ 

Dördunc\İye: 25 lırn iJc~cnncıc dıkıf ku 
tusu. 
Beıinciye: 15 lira ..değerinde bir man

ken. 
Altıncıdan yü.tüncüye kadar muhtelif 

hedıyeler. 

Yemek pİ§irmek: 

Birind7e: 200 lira dcicrındc bır yemek 
odası takımL 

İkinciye: 150 lıra dceerınde çatal ve bı· 
çak tııkımL 

Üçuncuyeı 7S lıra deıierinde tabak ta
kunı. 

Dördüncüye: SO lira deıı-:erinde 12 ki~i· 
lik kare do tabi. 

Betincıye: 15 lira detennde çay ta· 
knnı. 

Altıncıdan 100 üncuye kadar ütü, yas· 
tık, abajur, masa brtusiı, çorap, eldiven. 
çanta gıbı muhtelif hedıyeler. 

Ev bakımı: 

Birinciye: 200 lira dcgerinde bir 'alon 
takımı. 

lklncıye: 150 lira degcrindc bir radyo. 
ÜçüncÜ7e: 75 lıra dcı:crinde bır avı.ıe. 
Dörduncüyeı 50 lira değennde salon 

saati. 
öeıinciyeı 15 lira dei;erınde bir tablo. 
Ahıııcıd•n yü~üncü7e kadar muhtelit 

hediyeler. 
Çocuk bakımı: 

Birinciye: 1000 lira deıerınde ve primi 
tarafımızdıın bıldi nlecek sigorta 

ikinciye• 150 lira deierınde bir ıine 
bebi. 

Üc;ünciiye: 75 lira değerinde bir ıra. 
mofon. 

Dördo;n<;Üyeı 50 lira değerinde bir kol 
saati. 

Bc,inri1~ : 15 lira değerınde çanta. 
Alıınr.,dan yüzüncüye kadar muhtelif 

hedirel•r. 
Ev Kraliçesi: 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Musiki kulağı 
Bu yakınlarda, batı muaikisinin 

bizim memlekette de yayılması için 
iyi bir propaganda yapılıyor. Bu pro
pagandayı alkışlamamak kabil değil
dir. 

Bilirsiniz ki, Almanyada musiki 
merakı genel bir • din gibidri. Orada 
mezhep bakımından biribirlerinden 
ayrılan, şimdi biribirlerini biraz da 
hırpalıyan Almanlar muıiki merakı 
ile birle§irlcr. Kendisini gerçekten 
medeni sayan her §ehrin, bütün şe
hir halkını alabilecek kadar büyük 
bir musiki salonu bulunur. Medeni 
bir terbiye almış olan herkes musi
kiden anlamağa, kendiıi de az çok 
müzisyen olmağa çalı§ır. 

Onun için Alman hekimleri de in
san kulağının şcklile musiki duygu
su arasındaki münasebetleri gayet 
ciddi olarak tetkik ederler. Bu he
kimlerin arasında Königıberg üniver
sitesinde hoca Gerberr Almanyanın 
en ciddi hekim gazetelerinin birinde 
o münasebetler üzerine önemli bir 
yazı da çıkarmı§tır. 

Bu hocanın incelemelerinden çı
kard•ğı neticeye göre gerçekten mu
siki artistlerinin kulakları enli ol
maktan :ziyade uzun olur. Onlarda 
kulak kalın olmadıktan başka kulağın 
bütün çizgileri muntazamdır. Kula
ğın en dışındaki çıkıntı ile onun içer
sindcki ikinci çıkıntı biribirine tamamı 
tamamına mütenazır olurlar. Kulağın 
memesi de kulaktan iyice ayrılmı§tır. 
Kulağa yapışık gibi olmaz. Sözün kı
sası musiki artistinin kulağı her suret
le düzgün ve güzel bir kulaktır .. 

Böylece tarif olunan kulak daha 
ziyade, medeniyette yükselmi' in~an 
soylarının kulağıdır. Halbuki bu ku
lak §ekli, büyük bir musiki artisti
nin, Avusturyalı Mozart'ın kulağına 
hiç uymaz. Bu büyük artistin, Salz
burg şehrinde, içinde doğmuş oldu
ğu evde artistin bıraktığı özel hatı
lalariylc birlikte, kulağının resmi de 
seyyahlara gösterilir. Bu resmin ya
nında bir de bayağı, fakat muntazam 
bir kulak resmi vardır. Bu da büyük 
adamın kuJ.ağını ba!ka kulaklarla 
karşılaştırabilmek içindir. 

İki resim kar~ılaştırılınca anlaşılır 
ki, Mozart'ın kulağı uzunluğuna de
ğil, daha ziyade enine doğru, hem de 
çok büyümüştür. Sonra, kulağın iki 
çıkıntısı hiç de muntaz.am değildir. 
Çizgileri iğri büğrüdür. Daha ıonra, 
ljula~m.,p)emesi sı~ vak i!.İhidir. le .. ,,._ 
gın cı ~lıgıne gelınce, ounun cıa maıc-

taı muntazam bir çember de_ğildir, 
çemberin alt kısmı düzdür. Bir Ame
rikalı hekim Avusturyalı üstadın ku
lağını daha başka musiki artistlerinin 
kulaklarıyla da karşılaştırmı§. onları 
da intizamsız bulmuştur. 

Gene sözün kı!lası, gerek Mozart'ın 
gerek başka büyük musiki artistlerin
den birçoğunun kulakları. renk cihe
ti bir tarafa bırakılırsa, daha ziyade 
kara adamların kulaklarına benzer. 

Bunda da ~şılacak bir şey yoktur. 
Şimdi en ziyade işittiğimiz musiki 
artistleri cazband çalan kara adamlar 
değil midir? 

Daha doğrusunu isterseniz, musiki 
artistinin hassalarını kulağının şek· 
linde değil, her türlü duyguların 
merkezi olan beyinde aramak lazım
dır. 

Lokman HEKiM 

Safran bol uda da 
Bir Halkevi a~ıhyor 

Safranbolu, (Hususi muhabirimiz 
den) - Gençler birliği, önümüzdeki 
~ubat ayında açılması mukarrer Halk 
evinin hazırlıkları ile meşguldür.Zon 
guldak saylavı Mithat Altıok ilçemi
ze gelerek Halkevinin ihtiyaçlarını 
tesbit etmiştir. Gençler birliği, Halke 
vinin çekirdeğini vücuda getirmı:k 
üzere açtığı altı şube, üye kaydetmek 
tedir. Edebiyat kolu başkanlığına oğ 
retmen Fuat Edip, gösterit kolu ba~ 
kanlığına kUltUr iş yarı N cemi A.ran 
spor kolu ba~kanlığına da Ihsan se -
çilmişlerdir. 
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Konya belediyesi 
Ekmek fiatlerini 
Yeniden indirdi 

Konya, (Huıuıi muhabirimiz >il -
diriyor) - Uray komiıyonu son top 
lantmnda ekmek fiatlerini birer ku 
ruş indirmiştir. Buna göre ikinci ek -
mek 10, üçüncü ekmek 9, halk ~me
ği 5,5 kuruıtur. Komi~yonun verdi~i 
kararlara göre, halk ''meği"in dıoıha 
ucuzlatılması imkan. bulunacaktu·. 

Konya Sehir Meclisi toplan
tılarını bitirdi 

Konya, (Hususi muhabirimizden) 
Şehir mecli<ıi. şubatta toplanmak üze
re dağılmrştır. Alınan kararlara göre, 
Dutlu suyu işi. gümrük geliri karşı
lık gösterilerek Belediyeler Bankasın
dan yapılacak istikrazla ilkbahara k~
dar halledilmiş bulunacaktır. Şehır 
meclisi tanzifat resminden on ve on 
be§ yıllık borcu olanların ıasfiyesjne 
karar vermi§tir. 

Köylüye tohumluk 
Uşak, (A. A.) - Bölgemiz bu yıl 

kuraklıktan çok mütc-essir olduğun
dan köylümüz tohumluk sıkıntısı için
de irli. Son ~ünlerde Ziraat Ban~a~ı 
köylüye doksan ton tohumluk d~~ıt
mış ve bu yardımı köylü çok sevıns;le 
karşılamıştır. 

Köv kanununun tatbikini 
kolayl~shrmak icin ... 

Mersin. (A. A.) - Köv Kanunu
nun tatbikini kolaylaştırmak ve kö~
lülerin i~lerini düzenli ve sürekli bır 
surette kovalamak üzere ilbavımız ta
rafından 24 maddelik bir öğrenek ha
zırlanarak hütün ilçelere gönderilmi~
tiı-·. 11 merkezi ile ilcelerde bu iş icin 
yükümlü isvarlar atanmıstır. Ay11ca 
bir örnc-k köyü yapılacaktır. Bayın
dırlık. kültür, yol ve sa~lık işlerir.in 
seneleri" taksim edilmek .;uretile ~o
nucland•rılmuı için cie veııiıien pro
gramlar hazırlanması ilhavlıkça ilgi
li direktörlüklere bildirilmi§lir. 

Çınarcıktaki ölüm h a4isesi 
Yalova köylerinden birisinde bir 

hastanın doktorsuzluk yüzünden öl
düğü hakkındaki yazı üzerine. "Ya
lovada Doktor Ali İhsan Tilmaç .. 
imzalı bir mektup aldık. Bu mektup
t:a. d.pi.liv4r lca • ~ • · ı u 

"Bırıncııdinunun uçuncu sa ı gun 
saat 19,5 - 20 arasında polis merke
zinden gönderilen hir bekçi, Yalova
ya karadan 16, denizden 10 milden 
fazla uzaklıkta bulunan Çınarcık na
hiyesinde bir hasta olduğunu. mo
törle davet edildiğimi, muvafakat et
tiğim takdirde açık havalarda iki bu
çuk üç saatte ancak gelebilmekte o
lan motörün Çınarcıktan beni almak 
üzere tahrik edileceğini bildirdi. Ben, 
denizin sertliğini de bir tarafa bıra
karak batan Afitap motörü hadise
sinde~ sonra yüke mahsus vesaitle 
insan nakliyatının menedilmiş olma
sına binaen, otomobil tedarik edildi
ği takdirde gidebileceğimi bildirmiş: 
tim. Sonradan başka müracaat vakı 
olmadı. Gazetenizin rnanzurum olan 
neşriyatı üzerine ~ay.makamlıktan is
tifsarı keyfiyet edılmış, alınan cevap
ta da temin edilen vesaitin motör ol
duğu. hastanın ailesi tarafından ma
kama şikayet yo11u bir müracaat ya
pılmadığı anlaşılmış, bu bapta ma
kamca hakkımda muahazeyi icap et· 
tiren bir sebep görülmediği bildiril
miştir.,, 

~ın.-ma dtınyaaında 10 ıen~Jır 

kraliç~Jik bcın ı taşı yan ılahi 

n rakibı•z yıldız 

• 

Okuma Çağmd_aki Talebe 
Sayısı Gittikçe Fazlalaşıyor 

Ç analtkalenin 

[Hususi Muhabirimiz Yazıyor] 

Çanakkale, 9 

Çok eski bir tarihi olan orta olcul 
şimdiye kadar binlt',fce mezun ver
miştir. Mektebin bulunduğu binada 
daha önce idadi ve lise tedrisatı ya
pılmıştır. Bu yıl 130 talebe alan orta 
okulda cem'an 300 talebe ve 10 öğ
retmen vardır. Okulun 8 talebelik 
bir pansiyonu vardır. Kızlara r:ıah
sus ayrı bir pansiyon olmadığı i;in, 
hususi şekilde açılan bir paMiyou bu 
işi kafi der~cedc temin etmektedir. 
Çanakkale gibi 1 O kazası bulunan ve 
eskiden mevcut lisesi sonrada:-ı kal
dırılan bir vilayetin liseye çok ve 
acele ihtiyacı vardır. 

Bugün ilimizde 22 si şehir mekte
bi olmak üzere 141 ilk okul vardır. 
164 erkek ve 81 kadın öğretnıı:.ı ta
rafından 703 7 si erkek, 5. 748 i kız 
olmak üzere 12. 785 çocuk okutul
maktadır. Bütün gayretlere r.:ığmen, 

uzaktan görünÜfÜ 

mevcut mektep sayısı hakiki ihti)';ıcı 
tam manasilc karşılıyamamclktııdır· 
Köylerde de okul ihtiyacı hemen ;ıe
men ayni durumdadır. Tahsil ~agın· 
daki çocukların artması bunu:l ba~· 
lıca sebebidir. Vilayetin kültür biit• 

çesi 193. 189 liradır. 

Çanakkalelilerin posta işleri üıc· 
rinde bir dilekleri vardır: Istanbulul'l 
mahallesi olan Çanakkaleye haftada 
4 gün lstanbuldan ve bir gün de sa· 
lıkesir yolu ile lstanbuldan pos~a 
gelmektedir. Bandırma - BaııkeFI~ 
yolu ile gelen posta ancak saat 2 

sularında buraya ulaşmaktadır. pos· 
ta direktôrlüğü, İstanbul po:;tasııtı 
almak üzere postahaneye baş vuraıt· 
lara, bu dileklerinin yerine getirile• 
miyeceğini söylemektedir. Bu karzrııt 
değiştirilmeıi, l&tanbul post~sırıı~ 
geldiği gün tevziinin temin edılr:ıe5 

ç o k luzumlu v e f a y d a 1 1 • 

d ı r • - C. Tanıfnllln 

Aydında Bütün Talebeler 
Hava Kurumuna Üye Oldu 

Aydın, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Sa~_'at, orta v~ 
ilk okullar talebeleri hava kurumuna yardımcı uye yazıınıa 
ıcin müracaatte bulunmuşlardtr. Hava kurumunda yapılafl 
toplantıya bu talebeler de iştirak. etmişler.~ir ... Ev":ela, k~ru~ 
bas kam Ahmet Emin söz almış, hır tcşekkur soylevı vermışt. 
B~nu talebelerin seçtiği delegelerin söylevleri takip etmiştı!: 
Yukarıki resim, bu toplantıyı hazırlıyan Aydınlı talebe deleg 
ler:ı.i bir arada gösteriyor. 

Bir ka~ak(jı 
Şebekesi 
Ele ge~irildi 

Göçmenler 
Kışhk ekime 
Başladllar 

. ·ırıf• -
Urfa, (Husuıi muhabirimizden) - Tekirdağ, (Husuıi muhabırı k,, 

Sinan isminde birinin idareaind,. bulu den) - Göçcmenlcre verilen topra •t 

nan bir kaçak;ı kafilesi Sumatar. nahi- lara bu yıl kışlık ekim ekilmekte ~. 
k. . . d . d'd hazırlı 

yesi dahilindo Tektek dağları içinde yazlık e ım ıçın e şım ı~· e~ yerleşti 
gümrük muhafaza kuvvetlerinin pu- lara baılanılmaktadır. ımıze .. ret 

1 
.. .• .. d ki yıl o 

susuna düşerek yakalanmı§lardır. ı<.a rilen föçmcn ere onumuz e kkalt 
filenin 12 avenesi on beygir ipek yü- men duruma geçecekleri muh• 
k .. ·1 k 1 nazarilc bakılabilir. 
==u==ı =c=y=a==a=a=n=m=ı=ş=tı=r·====================================::::::::~ 

Yarın ak9am SARAY Sinemasında 
QLARK QABLE ve LORETTA vourt 0 

NOON'uıı fnka ıidede temıı l ye JACQ UES LO 

t':> ve en 87 ~~kle en kısa 78""'ı\n-la 
evin bütün ihtiyaçlanna yetişebilme
aHir. Bu b kımdan. ev kadını. - ,;Ö

zün tam manasilc - idareci bir ka
dındır. Kocasının, alınteri dökerek 
kazandığı parayı, yerinde kullanmak 
için, ekonominin bilinen ve bilinmi
yen bütün kaidelreinden. - kendi de 

Biltur\ bu imtihanlardan sonra, dört 
kısmm dordune bırden rırmiş ve muayyen 
derecevı kazanmış olanlar arasında da bir 
imtih•~ yapılacak ve kazanan ev kralıı;c-;İ 
ılan •dilerek kendisine 7ŞO lira dierinde 
l:ıir kıick manto hediye olunacaktır. 

-- ... ·----- - - ---- tarafından bir ıuretı 
( VAHŞtl İN (. AÖ '' JŞl ) roman ·n dan ıktı baa edilen 

bi•takxm kaideler icat ederek - isti-•""---~----·---·---=-=-----·
fade eder. Sözümü bir misalle kuvvet- kazancından birazını pek ala arttıra
lendirevim: Hepimizin evlerimi?.de, bilir.'' 
sofradan artan ekmekler olur. Bunlar. 
çok defa i11e yaramadıkları icin bir ke
nara atılırlar. Dilimlerin büyük 'ke· 
silmesinden ileri gelen bu ziyankarlı
ğın derecesini, kilo ba ına elli gl"ilrn 
olarak kabul edersek. ortaya şöyle 
korkunc bir rakam çıkar: On altı mil
yon nüfuslu Türkiyed~ bi~ gün .i~ir.
de vr.nilen ekmek dıvrhm kı, 8 mılvon 
kilodur. Kilo baQ:na hava,ra ~iden f·? 
gram. 8 milvon kılonun vırmı ?e b.m. 
yani 400.000 kilo eder. Ekme~ın kılır 
sunu, 1 O kuruştan ~~sap edelırı:: De
mek oluyor ki hergun 40.000 lıramız 

kmek kırıntısı seklinde aile bütçele-
e 'd. rimizden ::ıkıp gı ıvor. 

B yekOn gittikçe kabararak bir 
,..ı u 1 200.000. hir vılrla 14 milvon 

8 ' \la, ' "'k 1· E k 1 400 bin liraya k::ıdar >:u se ır. --~ ac .~ 
n• buna b"n?.f'r daha bırt11kım ~oze go 
rünmez. küçük tasarruflarla, her ay, 

Ucuzluk idealimiz 

Bay Asım bunları söylerken,. b~
nim önüme bir tabak pasta getırdı
lcr. San'at mekteLi direktörü, ikram 
etti: 

- Buyurmaz mısınız, dedi, bizim. 
çocukların pastası ... 

Ben pastayı, çok lezzetli bulduğu. 
mu söyleyince, Asım gülümsedi: 

- Ucuz ... Ve buna rağmen lezzet
li.. Değil mi? 

Sonra, sözüne devam ederek: 
- Ucuzluk, bizim idealimiz ... dedi, 

mesell 6 liraya manto dikiyoruz. Bi
rinci sınıf terzilik i'i ve malzeme 
kullanarak 8 liraya bir rop çıkarıyo
ruz. Konuda, komsuda manto diktir
mek istiyenler varsa, hemen bize e:_c-1-
sinler ! ... - Salahattin GÜNGOR 

, ........ . ., .. tdMI 

Gün delik S iyasal G a zet e 

T E l EFON { Yazı ı~ıert_; 24319 
ldart ıslerı: 24310 

TELGRA F: .. l AN .. tıtanbu 

Bir aylılr 
3 
6 .. 
ı vuhk 

ABONE 
Tiırltiye ıçlr. 

Lira K 
1 so 
4 -
7 50 

14 -

iLAN 

Dı,arı ıçın 

Lira K 

8 -
14 -
21 -

111.ıılar için tllncılılr Sirlletlerine mi1-
racaaı edilmelidir 

Küc:ülı lllnJar doirudan dotruva 
ıdarenıııc• almıbllıt 

Kıl(Ulı ıllnlırın ~ 111tırlıtı bir delahlr 
30 lıuruetuı 5 aatırdaıı fulası ıçin sa· 
tır batına ~ lı:urue alınır Bir defadan 
(azla lc;in nlr!ından o/o 10 lıurua indirilir 

'---------------.) 

Ack - lh ' iraa n ıüı:ellik 
fi lmı olan 

RENKLi 
PEÇE 

Cuma r~c~ıi 

i PEK Sinema 
aında 

Frantı:ıca ıöa.l•ıdür ••mi 

, 
AL 11 N H 1RS1 

Fraosı:ıca sözlü büyük film başlıyor 
Altın tabir edilen •••• Altın filmi •••• 

.. -- ... -.. 

Har i k Hayat Kaza ve 

Ü K"in Sigortalarımz1 Galatada nyon Hanında a 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız· 

T ürkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte otan 

d»rMW@~ 
. rmavınıı 

Kumpanyasına bır kere uğramadan sıgorta yaptı 9so9 

Telefon · 4.4888 
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SC>N' a ·A.13ER- [Baş tarafı l incide] 

met memurlıı.n halka nümayiıçilerin 
yeniden batlamak için yap.laca~ bü -

. 

1 

tün teıebbüslerin ıon derece tıddetle 

G 1. d ·ı y o r tenkil edileceiini ve nüm~yiıçilerin 
mahkeme huzuruna aevkedılerek hak 
lııır:nda ailT cezalar tertip edileceğini Deniz Kont eransı Ağır 
ilan etmiılerdir. 

Japonyanın "Emniyet Müsavatı,, Hakkındaki 
Dileği Hemen Ruznameye Alınacak 

Mısır nasyonalist1eri 
Krala bir arize verdiler 

Süveyş, 10 (A.A.) - Kahireden bil 
dirildiğine göre, memleketin hemen 
her tarafında vukua gelmiş olan hadi
seler dolayuıiyle Mısır nasyonalistleri 
Krala bir ariza takdim ederek kendi
sinden 1923 temel yasasına rücu edil
mesini istemişlerdir. Bu teeşbbüs, pek 
manalıdn. zira bu teşebbüs Büyük Bri 
tany~nın Mısırın tamamen dahili olan 
bir işine karışmağa hiç bir veçhile hak 
kı olmadığını göstermek için yalnız 
Kral nezdinde yapılmıştır. 

DIŞ POLiTiKA 

Londra konferansı 
l"oplandı 

1922 Vatinıton ve 1930 Londra 
deniz ıilahları mukavelelerinin mu 
kadderatını tayin edecek olan bet 
devlet konferanıı Londrada İn· 
ıiliz Baıbakanı Baldvin,in bir nut. 
ku ile açıldı. MalUın olduiu üzere 
1922 aeneıinde İmzalanan Vaıinır • 
ton deniz ıil&hlan konf eran11, ıaffı 
harp ıemilerinin azami tonajanı o. 
tuz bet bin ton olarak teıbit ediyor 
ve bu ıınıf harp ıemilerinden lnıil 
tereye yanm milyon, Amerikaya 
yarım milyon, Japonyaya üç y~z 
bin ve Franaa ile ltalyaya da yuz 
Yetmit beter bin ton ayırıyordu. 
1930 ıeneıinde imza edilen Lon -
dra mukaveleai de hafif kn.ıvazör 
lerin, torpitoların ve denizaltı ıe -
tnilerinin hacimleri ve her devlete 
tahıiı edilen tona· miktarı üzerin -
de bir anlatma idi. Bu mukavelele. 
rin müddeti 1936 ıeneıinin aonun -
da nihayet buluyor. Binaena!eyh 
bir aene evvel, yani 1935 ıene11 çık 
rnadan bir konfer.:.ı.nı tophyarak 
bunlar hakkında karar vermek mu. 
ahedelerin ahki.mı iktizaıındandır. 
İtte timdi Londrada ıörütmelerine 
haılıyan konferana bu maluatla 
toplanmıttır. 

Deniz devletleri araaında birta -
kan ihtili.Aar mevcut olduğu öte· 
denberi malumdur. Bu ihtilafların 
bazıları ıunlardır: 

1 - lngiltere denizaltı ıemileri -
ni ilga etmek iıtiyor. Franıa buna 
razı deiil. Bir lnıiliz • Franıız ih. 
tili.fı olan bu meıele, V aıington kon· 
feranıında belirmiıti. Hali. da de. 
vam ediyor. • 

2 - lngiltere ile Amerika ara -
aında gemilerin hacmi hakkında an 
laımazlık vardır. lngiltere, açık de. 
IWl;lerde üıJUtia!'r'i1'rt_. -~ k'dmür 
gunda küçül[ .hacpÖe s.-i bu 
~Jetin iti• .ııcw,..H&Jbuki A. -
rnerikanın çok kömür depolan ol_ 
nıadığmdan bu devlet için de bü • 
J'Ük gemi sahibi o1mak deha elve • 
ı;İtlidir. Bu da İngiliz • Amerika ih. 
til&fı. 

3 - Franaa ile İtalya anaında bir 
lhtili.f ta müaavat meseleıidir. V:ating 
ton muahedesile ltal:va Fransaya 
rnU.avi tonaj almııtır. Halbuki Lon 
draiıda daha küçük gemiler meıele. 
ıi mörü§üldüğü zaman Fransa ltaL 
Yansn müaavatını tanımamı§tı. Bu 
Yüzden Londra mukaveleıi ltalya 
~e F;ranıa tarafı:ıdan imzalamna • 
lllıt iç taraflı kalmııtır. Bu da de. 
iliz ıilahlan meıeleıinde bir hal • 
1• • f.ranaa anlaımazlığıdır. 

4 - Bu Üç ihtilaftan batka daha 
birtakun anlaımazlıklar vardır: l. 
talya i!e İngiltere arasında Akde • 
Jıiz anlıa§mazlıiı var. İtalya Franıa 
ile ittifak yaptıktan ıonra lngilte • 
te için Akdenizde yeni vaziyet mey 

tdana ıelmittir. Sonra Almanyanm 
rıgiltere tarafından bir deniz dev
leti olarak tanınmaıı Franıa için 

)'eni bir meaele ortaya atnuıtır. Fa· 
ltat en mühtnı ihtilaf, Japonyanın 
hıüsavat için ortaya attığı tekliften 
doğmaktadır. Bu nokta halledilme 
dikçe Lodra gÖrü§melerinde ile • 
tiye doiru bir adım atmak müm • 
kün değildir. Binaenaleyh Londra 
~örüımelerinin düğüm noktası Ja. 
Ponya _ Amerika ihtili.fıdır. 

Japonya gerek 1922 ıenesinde 
V aıinıtonda ve ıerek 1930 ıene • 
•inde Londrada Amerika ve İngilte 
!enin bet niıbetine kartı üç niıbet 
!le iktifa etmitti. Şimdi Amerika 
ıle .ınüaavat iıtiyor. Ya Amerikanın 
~endi raddeaini inmeıini, yahut ta 
"endiıinin Amerika dereceıine çık. 
bıaıını ıararla ileri ıürmüttür. Ja -
Porıya için tonaj miktarı ehemmi • 
)'etli değildir. Şimdi Amerikanın 
•ahip olduğu towıaj ile iktifa ede • 
C:eği gibi, kendi tonaj miktarını da 
•:ıanıi had o1arak kabu] etmeğe ha 
:t.ı~dır. Şu tartla aci, Amerika da ~Y
atı tonajı ıeçmemelidir. Daha az to 
rı .. ;, belki Japonranın daha itine 
el\'erir. Çünkü Japonyanın ıiyaaal 
jll'lelleri Uzak Doğu Üzerinde top • 
;rınııttır. Amerika kıt'aaına gidip 

l'llerikaya tecavüz etmek iıte • 
l'lle:ı. Fakat Amerikanın da Okya • 
hoau ıeçerek Japonyanın Uzak Do 
iudaki teşebbüalerine en!fel olma • 
>'-

1 
çalr-.ınumr arzu etmez. Binaen. 

~ ~h daha az donanma, Japonya 
.~Çın daha büyük fnJ1livet demektir. 
'.&'l.l !artla ki, Amerika da o raddeyi 
teçıneıin. 

«I Aırıerikaya gel'nce, bu devlet, 
• 
0nannıa hacimlerini indinneğe 
•tf1"dır Fakat ıu·adaki niıheti mu 

ltalyan Jclegeai vis ômiral Pini c.ıc Amerika dclegHİ c.ıiı amiral Jame• 

Londra, 10 A.A - Deniz konferan rı orudan kalkmış olacaktır. B. sını· 
sı, sabahleyin toplanmıştır. Konfe. fından kruvazörler, torpido muhrip • 
rans, evveli mesaisinin tensiki ve teri ve denizaltı gibi "tedafüi,, keli· 
icap eden tali komitelerin tesisi işi ile melere gelince bütün dünyanın malU
uğraşmıştır. Bundan son~a İngiliz d:- mu olan noktai nazarımızı muhafaza 
leguyonu tarafından verılen ve teslı- ediyoruz. Her millet. kendi emniyeti 
batın kemiyet itibariyle tahdidi mese i~in. zaruri olduğuna kail bulunduğu 
lesinin hemen müzakere edilmesini miktarda "tedafüi,, gemilere malik ol 
talep eden takririn müzakeresine gi- malıdır. Binaenaleyh denizaltıların 
rişmiştir. ortadan kaldırılmasına dair olan tek· 

lifi kabul edemiyeceğimiz tabiidir.,, Bu usule göre Japonya'nın müsa· 
vat talebi, hemen rüznameye konula· Amerikanın durumu 
taktır. Loındra, 10 A.A - H;vas Ajansı 

Konferans yarına tehir edilmiştir. aytarının öğrendiğine göre, Ameri
Bu toplatnı eımasında konferansın kanın hhtı harp gemilerinin tonajı 
Noel yortuları münasebetiyle 20 Bi· 
rincikanundan 2 İkincikanuna kadar meselesindeki hattı hareketi itilafgi-
toplantılar yapmamasına karar veril- rizane olmakta berdevamdır. 
miştir. Bütün delega~yonların. konferans 

Resmi bildirik, bugunkü toplantıda komitesinin bu sabahki müzakerele
j;ain?'%"'Usul ~leiMHff'Mtmıl<e e edil rin ne olduğu hakkinda tam bir karan 

~ • .. ,. " J .1 ••1.• •!s; ' '' w... 1. uwa .. , """. . --·· •'- •11• ••• . ~ ... 
.zaker~letc de~am olunmuş olduğunu 

l>ildl~~Q\t .... rıfrWAtGd 1ltl!; 
J aponyanın teklifi 

Londra, 10 A.A - Gazeteciler tara
fından sorulan bir suale cevap ve· 
ren Japon delegasyonu reisi Amiral 
Nagano, Japonyanın deniz silahları
nın kalite itibariyle tahrtidi m .. .,,,.ı ... : 
hakkında bir itilaf vücude getirilmek 
üzere müzakerelerde bulunmağa ken
disinin müsavat hakkı kabul edilir e. 
dilmez. girişmeğe hazır olduğunu 
söylemiştir. 

Bütün filoların yüzde 20 nisbetin
de eksiltilmesi yolunda Ruzvelt tara
fından yapılmış olan teklif hakkında 
Amiral Nagano, şöyle demiştir: 

Bu teklif şimdiki nisbetleri muha
faza etmek demektir. Japonya, bunu 
evvelce reddetmişti.,, 

Amiral, ilave etmiştir: 
'Deniz silahlarının müşterek bir 

haddin dünyanın bütün milletlerine 
tatbik edilip edilmiyeceği suretinde 
sormuş olduğu bir suale Nagano, Ja· 
ponyanın bütün milletler için bir em· 
niyet müsavatı., istediğini ve bilaha· 
re yapılacak müzakerelerin bu müsa
vatı tayin edebileceği suretinde ce-
vap vermiştir. • 

Tedafüi gemiler 

dir. Bunlardan hiçbiri haklarında 

tam bir aydınlık içinde birtakım ba
riz noktai nazar ihtilafları baş göste
recek olan bir veya müteaddit mese
leleri ortaya attmak suretiyle müza • 
kcıatın idaresini ele almağı ve at:ş 

açmağı arzu etmemetkedir. 

M uhteJif memleket 
gemilerinin tonajı 

Paris, 10 A.A - Deniz Bakanlı~ı. 
muhtelif gazeteler tarafından, bahri 
devletler filolarının tonilatosuna dair 
neden mütebayin rakamlar gösteri ı. 
miş olduğunu izah etmektedir. 

Bu farklar, neşredilen istatistikle· 
rin. bazan hali inşada bulunan veya. 
hut inşası kararlaştırılan ve tahdit-.iz 
uğradıkları halde hala kullanılma ıwı 
olan gemileri hesaba katıp, hazan dıı 
katmadıklarından ileri gelmektedir. 

Hali hazırda, kullanılan veya heniiz 
kızakta bulunan gemilerin umumi du
rumu şmırlan ibarettir: 

Amerika: 1.371.510 ton. 
İngiltere: 1.362.524 ton, 

!
Japonya: 830.709 ton, 
talya: 518.488 ton, 

Almanya: 254 949 ton, 
Sovyetler 189.514 ton. 

Naayonali•t liderleri, ayni .za -
manda bir Mile• Lampsama bir de. 
lcigaavon l(Öndermck ni:vetindcdir -
ler. Bu delcga•von. kendi•inden Mr. 
•ır millet;nin 1930 acnesindc tekli/ 
ed:lmif olan u.zlafmamn lngWs Hü 
kriml!ti tarafından kabul edilme•İ 
c.ıe Mmrın istilrMlinin tanınma•• 
auret:fe lngili.z • Mmr münaaebatı 
meaeleainin kat'i olarak hallctl:lme 
sini ar%U etmekte olduiunu bildi • 
recektir. 

Yalanlanan b;r h,,her 
Kahire, 1 O(A.A.) - Reuter Ajan

sının talebe ile ~abıta arasında vukua 
gden arbedelerde yaralanmış olan bir 
talebenin ölmü~ olduğuna dair dün res 
men verilmi§ olan haberi yalanlamak· 
tadır. 

Milli cenhe 
Kahire, 10 (A.A.) - Mısır parti

lerinin §eflerile mutabık olarak mi!li 
bir cephe teşekkülü ve bu cephenın 
kraldan 1923 kanunu esasisinin tek -
rar meriyete konulmasını istemesi ef
karı umumivede derin bir memnuni -
yet hasıl etmi§tir. Cephenin lngiliz -
Mısır siyasası üzerinde büyük tesiri 
ohcal{ı ümit edilmektedir. Bal}bakan, 
lngiliz fevkalade komiseri Lampson 
ile J!Örüsmüş ve sonra bakanların ço
ğunu toplavarak kabinenin ak•betini 
aHikadar eden durum hakkında iza -
hat vermiştir. Münakalat aııervisleri 
gyrimuntazam isliyor. Sura.da burad:t 
münferit tezahürler vuku ~ulmuttur. 

Afedilen Subavlar 
Atina, 10 (Hususi muhabirimiz -

den) - Bac:.bak:ın ~azetecilere affe 
uğravan Hııh"f'tan bi·k1c:.mının altı 
aulık bir müddet icinde Atina. Sela-

u n:-... --ı · .. 1 ...... : ... ;1. -----·-.~1ttır .. 
tı:ıkk•.,da veriJ,.n kararın tek·ar tet -
IWc edilerek ızeri alınması mümkün ol 
duğunu söylemiştir. 

Madritte lıa~ine 
buhranı sürüyor 
Mf\dr:d. 10 A.A. - Cnmurreiai, 

iıtiıo.uelerine buğün tekrar başlıya_ 
Cll 1<+rr. 

~nl cr.nllh muhaliflerinin miimes 
"ill•ri olan Be.11t~iro ile Barrio Knr. 
•e,.lerin fe,ı.. • ..:ı;ım~·i ve ven: seçim 
leri yaprıcıı.k olan bir "h'lkiki cu • 
murivetciler., hükumeti teskil ed:l 
ntfl•i tavııiveıoinde bnlunmu•lardır 
ııın·J;...,,,.rıt'\ ,.lc•er;v,.tinin m;ime•"il 
leri iııe b!Ji\1<iıı bu •k~,.rİ•·et tarl\fın. 
~l\n viir"~" o-"'tiri),.~,.lc h:r k,.\Jine. 
.,: .. te•kilini =1ti2am etmi•lerdir . 

Ch~t>"prietl\ .,.az,.teoc:t .. rf' h\lhran 
'1iter bitmf':t Alm"nvava bir ,,.va 
""t v ......... ,,.1, ·l\•avvunınrll\ olduğu . 

Karnera ga'ip 
Nev.York, 10 A.A. - N,.v_Ynrk 

l,i.ikı1meti il ~h;linde kr.in P.\;ff"fo • 
~. h~k~ör Cl\tnerA. b-k•ör ~ra~ke 
... j dördüncü ravntla 'laka,vt etmi• 

"" 
Brıtckey. nakavt ol""""'t\n 

••f'!di def" vere dii•mİi•tÜr. 
evvel 

ŞiDDETLi Y AGMURLAR 
L<mdra, 10 A.A - Deniz konferan 

sındaki Japon heyeti namına söz söy
lemeğe salahiyettar bir zat, gazeteci
lere şu beyanatta bulunmuştur: 

"Tayyare gemileri, hattı harp zırh
lıları ve a sınıfından kruvazörler gi· 
bi taarruz silahlarının ortadan kaldı
rılmasını veyahut miktarlarının son 
derece eksiltilmesini istiyoruz. Zira, 
bu suretle, her türlü· taarruz imk!nla-

Selaniğin Birçok Yerlerini 
Su Bastı, .Yıkılan Evler Var 

' 

hafaza etmek tartile. Yani Japo.:ı • 
ya için mü1ıavatı 1tabul etmiyorlar. 
Bu, Amerika için emniyet meıele • 
ıidir diyorlar. Japonya, diyor ki: 
''Amerika için müaavatıızlık emni • 
yet meaele-ai iıe, müsavat ta bizim 
için hem emniyet, hem de haysi
yet meıeleıidir., , 

Binaenaleyh ıörülüyor ki, Lon • 
dra ailahs11:lanma konferanar gemi 
ıinin çarpaca~ı ta,, Jap,mya ile A. 
merika •!asındaki bu müsavat da. 
vaaıdır. Bir uzlatmaya varılamaz 
da Amerika ile Japonya araaında 
bir deniz inıaatı rekabeti batlarıa, 
bütün niıbetler altüıt olacaktır. in 
giltere geri kalmasm diye gemi ya 
pacak. Alman dananmaaı lnıriliz 
donanmaıının vüzde otuz beti ola. 
rak teıbit edildiğinden otomatik ıte· 
kilde Almanlar donanmalarını •r. 
tıracaklar. Franıa ve İtalya artıra. 
cak ve harpten evvel olduğu gibi 
akibeti tehlikeli bir deniz ıilahlan. 
ma van,ı batlıvacaktır. - A. Ş. E. 

Seller yüzünden birçok ycrleri harap olan Selcinikten bir manzara 

Atina, 10 (Huıusi muhabirimiz - ı larda kalmııtır. Istrumca ve Nestes 
den) - Dün Makedonya ve Trakya- irmakları dıa tatdığından Selinik -
da pek müthiş yağmurlar yağmıştır. Dedeağaç treni Dramadan hareket 
Selanikten bura gazetelerine gelen edcmemi~tir. Atina ile Selanik arasın 
telgraflarda suların hücumuSelaniğin daki telefon muhaveresi kesilmiştir. 

bir çok mahallelerinde korkunç bir şe Şiddetli yağmurlar Morada da büyük 
kil almııtır. Çöken ve yıkılan evler hasara sebep olmuştur. Patras • Ber-
pek çoktur. Bu evlerin ahalisi sokak- gos arasındaki tren itleyememiştir. 
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Bütün 
Istırap 

l dare l şJerinde Yalnız 
Ve Atalet Görülüyordu 

Sovyet kudretinin bütün Rusyada 
ve cihan siytisetinde sağlamlaş~ası
nın tesirleri, şimdi her tarafta hısae
diliyor. Bununla beraber ''Rus me
selesi,. aktüalitesini, gene muhafaza 
ediyor. Benim şahit olduğ~m hadise
ler, bugünkü siyaset üzerınde, hal~. 
teıirlerini gösteriyorlar ve uzak. bı~ 
istikbali de, hiç 9Uphcsiz, tesırlerı 
altında bulunduracaklardır •. 

Bütün bu muhtelif noktai nazarlar
dan bakıldığı zaman, eseri yazmakta 
geç kaldığıma hükmolunmaması la
zımdır. 

Ben, bu eserimi, tam bir hüsnüni
yetle ve hiçbir tesire kapılmıyıarak 
bitaraf bir fikirle yazdım. Bu yazıla· 
rımda, yalnız hakikatlere dayanm:ya 
ve gördüklerimi objektif esaslar da· 
hilinde tasvir etmiye çalıştım. Yazar· 
ken hadiselrin cereyan tanını gözü
mün önünde buludurdum. Harp için
deydik ve ben de, yapabildiğim ka
dar onu yapıyordum. Bunun için bü
tün düşüncelerim, onun tesiri altında 
idi ve bütün ilhamlarımı ondan alı
yordum. Bundan dole.yı, bu, her gü
nü mücadele içinde geçen devreye 
ait olan hükümlerim, reylerim, beya
natım içimde uyanan hislerimin ma
keıi ~ldukları için husu~~tkar bi.r 
hususiyeti haizdi. Cihan. muc.adelesı: 
nin en karanlık saatlerındekı haletı 
ruhiyemizi gösterdiği için, ~azımda 
da o karakteri muhafaza ettım. 

Rusyanın çökmesi 
Ana vatanları düşman iıtilasına 

uğradığı zamanlarda, ihtilal R~syası 
askerlerinin düşmanla kardeşhk te· 
sis etmek gibi acıklı hallerini göre
rek teessür duydum. Halbuki bu a~
kerlerin, Marm meydan muharebesın 
den evvel 14rki Rusyaya saldırdıkla
rı .zamanki hizmetlerini de biliyo~
dum. Bu askerler, iyi teçhiz edilmıı 
ve lüzumu kadar bakılmıt olsalardı 
muzafferiyete kadar döğü~ürkrdi. 
Rus ordusunun mağlCıp olmasında, 
mtzırların ve kumanda heyetinin ol· 
duğu kadar erkinıharbiye, leva.zı~ 
v .. nııltliy,. hi7metlerinin de mes uh
yeti vardır. 

.Bildin idare i§lerinde yalnız atalet, 
yalnız istirkıap, yalnız hile ve dcsıse 
hüküm sürüyordu. Zabitlerin çoğun
da vazife hissi vardı ve vatanları ıçin 
necip bir şekilde kendilerini feda et
mekten çekinmezlerdi. Fakat kaygu
suzlukları, bilhassa Rus karakterinin 
esası olan tevekkülleri, otor.teıeri 
inkar edildiği gün onları ayak dire
mekten menetmitti. 

Askerler, köylü oldukları için Rus 
köyhisünün meziyet ve kusurlarına 
sahiptiler: Galeyana da, ümit::.izl ... n· 
meye de ayni derecede müsteit idiler 
İtiraz etmeden ölüme koştukları hal
de, vatan severlik heyecanının \'er
diği cidal ateşinden mahrumdular. 

Bu manevi mallıliyet zabitlerde de, 
efratta da müşterekti; hezimetın fer
dasında, kendilerini ümitle yaşatacak 
idealleri olmadığı için .intihar eden 
bırçok ceneraller bu halin delilidir. 
Ceneral Katedin, Krimof, Sam•onof, 
Skalon böyle intihar cdenleruen, 
kendilerine emniyet edilen vazifele
rin başından kendi kendilerini kaldı
ranlarılandılar. 

Şarbruadan sonra Jofr, Sen • Gon 
batakl.klarından soııra Foş ve Dam 
yolunda cephenin yarılmas.ndan son· 
ra Kleınanso birer teessür yüzünden 
intihara başvurdular mı? Bunlar, 
pek ala biliyorlardı ki, muzafferiyet 
ancak sebatla ve işte sabırla kazanı
labilirdi. İşte, Ruslarda bu mezıyet
ler pek nadir olduğu içın çarlığın in
hidamına da, karşıklığın zaferine de 
karşı konamadı. Bütün Rus milleti 
felce ugramış gibiydi. Fütur altında, 
tevckkiU içinde uyuşan ruhları hiç
bir ümit canlandıramıyordu. Herkes 
elim bir teılimiyetle, kendiaini dah;ı. 
kuvvetli bır iradeye cıir etmiye ha
zırdı. 

Rusların en iyi adamlarını saran 
uyuşukluk, ataletti kı, felaketi mey· 
dana getirdi: çünkü vaziyet, ümitsız
Jiğe sevkcdccek kadar fena ve hali 
ıslah edecek fırsatlar da eksik degil
di. 

17 Temmuz 1917 deki ilk Bolşevik 
isyanı. muvakkat hükumetin, hatta 
gevşek olan tedbirleri ile pek güzel 
bast.rılabilirdı. Kçeçinskaya sarayın
dan koğulan Leninle crkanıharbiyesi 
ve dağ.tılan avenesi, ertesi günü, 
Pctrogradın ortasındaki Neva .1ehrın 
de demirlemiş olan küçük Orora kru
vaıörtinde toplanmıılardı. Yilz kadar 
gemicinin himayesinde olarak, bu ce
miden, hUkQmet kuvvetlerine kafa tu 
tuyorlardı. Bunlar, Uç ay burada kal
dılar ve hiç kimse tarafından rahat
sız edilmeden hazıtlıklarını yaptılar 
Başka bir hükumet olsaydı, aı;ileri 

teslim olmaya davet ederdi : teslim 
olmadıkları takdirde gemi batmlabi· 
Hrdi. hin bu ıuretle halli çok kolay· 

dı; çünkü Orora, Piyer ve Pol kale. 
sinin ate§i altındaydı. . 

Kerenski azimkar hareket etsevdı, 
Bolşevik rüesası ortada? . kalkard.~ ve 
belki de ihtilalin kendısı de so .er 
giderdi. 

İsyan haline geçmiş olan ve kanun 
harici sayılan Bolşevikler! imha ~~
mek için, bir Klemanso, hıç tnreddu: 
etmeden ateş emri verirdi. ~albu~ı 
hiçbir Rus hükumet adamı, boyle bır 
mcs'uliyeti üzerine alamadı. 

Orora üzerine sallanacak bir mer
mi birkaç adamı öldürebilir~i; f~k~t 
beride, komünistlik şanını ıla ıçın 
kurban edilen milyonlarca masumu 
kurtanrdı. Kerenski hükumeti isya
na kuvvetle karşı koyamadığı ıçin, 
milli h;ıvatı viiriit.,.n 'hfitiin lrııvvPtl11-

Hatip Kerenslti ihtilalden ıonra ilk 
Jenizaltı gemisinin denize indiril • 

me -raliminJe J 

rin, Bolşeviklerin eline 
bizzat kendisi hazırladı. 

geçmesini, 

Rusyanın, son on beş senelik ta
rihi, bir şeyi temsil etmiyen bir a~lı
ğın karşısında güzidelerin gösterr~ık· 
teri zaaf ile meydana gelecek net!ce
lerin nekadar korkunç olduklannı 
gösterir. Gene bu hal gösterir, ki na 
tıkaperdazlara, meşhur beligat.c ıle:e 
mukadderat•nı teslim eden mılletın 
akıbeti felakettir. 

İhtilalin ö n ü n e 
geçilemez miydi? 

Teşrinievel 1917 ihtilalinin önürıe 
geçilmenin imkanı olmadığı iddia e
dildi: bazı kimseler. ayaklanmış olan 
halk kütlesinde. karşı konulamaz, 
bir kuvvet gördüklerini bazlları da 
hükumet darbesinin teknik hazırlığı

nın, hiçbir hükumet kuvvetinin d•ı r

duramıyacağı kadar mükemmel oldu
ğunu ı;öylüyorbr. 

Bu iki tez de doğru değildir. Çar n 
·sukutunun ertesi günü mevkie gecen 
muvakkat hükumet erkanı. bu gibi 
iddiaların lehindedirler ; çünkü mes
uliyetlerini azaltmak kaygusu?dad·~
lar. Hadiseler bitarafane tetkık edı
lirse, Rus milletine hudutsuz bir hü r
riyet vaad •den. müfrit hareketl~r~ 
müsamaha ederek efrada zabı tlerını 
öldürten. millet ile ordu arasına ni
fak sokan adamları mes'u1iyct ten 
kurtarmanın imkAnı olmadığı görü
lür. 

İçtimai nizamı ve onun müdafaası
nı temıil ettiklerini iddia eden L vov 
ve Kerenaki hükumetlerinin siyase
tinde, müfritlerin taşkınlıklarına kar
şı koyan bir cüret. bir azim, bir me· 
tanet aramak da beyhudedir. 

Sonra. Mart 1917 ihtilalcH ~ride, 
çarın etrafındaki adamlardan, ciddi 
denilecek hiçbir mukavemete u ğ a
madılar. Ciirct ve azim daima Bolşe
viklerin tarafındavdı . 

Bir memleketin diğer bir memle. 
kete göre cemaat ruhu nekada r fark
lı olursa olsun hepsinde. kendile .. ni 
en tehlik~li gafletlere sevke 're k, 
müşterek bir temizlik, bir saflık v Jr
dır. 

Burada medeni ve münevver bir 
memleketi, kolay tahakküm edebil
mek için çarın cahil bıraktığı bir 
memleketle mukayese: etmivorum. 
Anlatmak istediğim şey. böyle bir 
memleket halkının, yeni fıkirlcrın e
siri altında naıııl cileden r: kacağı 'ı r. 
Mişle, daha 1857 de Avrupava höv1 c 
bir (etiketin geleceğini. havretc <ıa
yan bir anlayışla, tahmin etmiştı. 

1 Ar:<aı: ıır l 
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Deniz Silihlarından Hava Devlerine ••• 

Deniz silahlarının tahdidi için Londrada bir konferans toplan- edilip edilmemesi meselesi teşkil etmektedir. Son zamanlarda mektedir. Büyük devletlerin tayyaresiz filosu hemen yok gibidir. 
dığmı telgraf havadisleri arasında okumuşsunuzdur. Bu konfe- tayyarelerle, deniz kuvvetleri biribirindn ayrılmaz bir hal almış- Yukarıda sıra ile İngiliz ve Fransız gemileri ve deniz altı gemileıo 
ransm mevzularından birini de tayyare gemilerinin tahdit tır. Dniz filoları muhakkak birçok tayyarelerle kuvvetlendiril- rile bunlara yardımcı olarak kullanılan uçaktan görüyorsunuz. 

' 
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Fransanın 
Durumu 
BGflı~cak olan diplomu 11e 

feltnilt muharebede FranMU1ın 
durumu ne olacaktır? Echo de 
Parü gante•İnde lirlıateyn kap. 
tanı Sombom Fraruanın durumu. 
nu fÖyle anlatı)'Or: 

yanm İngiliz filosunun yüzde 35 şi 
nisbetinde filoya sahip olmak hakkını 
tanımaktadır. Almanya bundan son
ra 10,000 yerine 20,000 tonluk gemi· 
ler de yapabilecektir. 

Müşküllt CjOk 
Büyük ımiş 

değer yeni bir alimet taktıkları görü
lüyor. Bu alametleri yakından tetkik 
edenler, Habeıistanın meıhur Buda 
aslanını tanırlar. Bu alameti taşıyan
lar koyu Nazilerdir. Almanyadaki ar
laada§larının taııdığı alameti düpedüz 
taııyamadıkları içindir ki, bu suretle 
Avusturya hükumetinin politikasını 
beğenmediklerini de anlatmıf oluyor
lar.,, 

borular, Avlonya körfezinde, Krio
nera tepesinin eteğinde mahreç bul
maktadır. Şimdiki halde 28 metre 
kutrunda ve 5 metre yükseklikte 6 
tank inşa edilmektedir. Bu tanklar
dan denize doğru bir boru uzanmak
ta ve bu boru muhtelif ıubelere ay
rılmaktadır. Sahnnç Yapurları için 
iskeleler inşa edilmiştir. 

Gizli Kalan Sevgi 

"Fransa Londrada son derece basi
retkirane hareket etmek mecburiye
tindedir. Çünkü Almanya bu konfe
ransta hazır bulunmıyacaJc, fakat Ce
nevreden gidişinde olduğu gibi, bütün 
müzakereler üzerinde ağır basacak· 
tır, Almanyanın 18 Haziran 1935 ta· 
rihli İngiliz - Alman anlaımasına bağ 
h olduğu ve bu anlatmanın İngiliz 
denizciliğinin ilerlemıine daha müsa
it bulunduğu doğrudur. Fakat Alman 
yanın deniz anlatmasının kendisine 
müsaade ettiği nispet dahilinde sü
ratle kalkınması, Fransanm öne süre
ceği her programda yer bulacaktır.,. 

Ve ilave ediyor: 
"Salahiyettar bir mahfelden, Al

manyanm 1 Kinunuaani 1937 den ev
vel, 35,000 tonluk iki saffı harp ge
misini tezgaha koyacağını haber al
dık. Biz bu cepheden teminat alma
dıkça, hiçbir veçhile kendimizi Lon
draya bağlıyamayız. 
Konferansın muvaffakryeti ne olur 

18 olsun, Fransa için yapılacak teY 
35,000 tonluk iki kruvazÖl<ın lu-r-... u1 

devam etmek ve geçirdiğimU kantık 
aamanlarda süratle bitirılmeai IU.m
gelen timdiki deniz programında bi~ 
bir tadilit kabul etmemek.,, 

BelCjlkahların 
Görüşü 

Nation Belge .,ueteainde, Raoal 
Grahbe İnPCUanı tGfl~" bir y~, 
Almanyanm bahri te•lilaatmın e. 
lternmiyetinden fU •retle bahaet. 
mektedir: 

"Bahri vaziyeti Versay muahedsi
fe tesbit edilmi§ olan Almanya Va
tington mukavelesine ittirak etmedi. 
Fakat Almanyanın bu muahede hil· 
kümlerini artık taıumadıiı da ma
lumdur. 

Kara silahlarında kimseye danıı· 
maksızın serbestisini ele alınıı olan 
Almanya, denizd~ kesif inpata ~1-
karsa, İngilterenın merha~etsı~c.e 
muhalefetine maruz. k~lacar:ını bı~ı
yordu. Onun içindır kı İ_ng~terenı_ıl 
nabzını yokhyarak, kısmı hır denız 
lnpat programı mukavelsi yapmağa 
muvMlak olmuıtur. İngiltere Alman-

G eniı mahiyette ayai bir eNr uü 
cuda getirm'1k fÖyle dur•un, M. İtalyan telsizciler İne 
Brauolette "La Republique gaze • 
teainde çılcacalc müılcüllerden fÖY- .Bir yasak 
le bahaediyor: 

"Heyhat ki, noktai nazarlar ara- ''Le Pouple den: 
ımdaki fark çok büyüktür ve iktiha- "Bir arkada§ bana bütün İtalyan 
mı kabil olamıyacaktır. Japonya artık telsizcilerine gönderilen bir tamimi 
nispet farkı istemiyor. Amerika ise gönderdi. Miralay Ponettinin imzesı
aksi iddiadadır. İngiltere ise, deniz nı taııvan bu tamimde deniliyor ki
yollarının selameti namına kruvazör- "Bütün alıcı radyosu olanlara teb
lerinin tonajını 25,000 e çıkarmak ta- liğ olunur: 
11avvurundadır. Diğer gemi kategori- (Numara 4.902) Matbuat ve pro
le,rinde de büyük görüı farkları var- paganda nazırlığının emrile, alıcı rad
dır. Hulasa kemmi ve keyfi hiçbir yo sahibi bulunduğunuz müddetçe, 
nokta yoktur ki, Londra, Vaşington, ecnebi istasyonlardan verilen prog
Tokyo, Paris ve Roma uyuşabilsin- ramlan ve radyo haberlerini alma-
ler.,, manrzı ehemmiyetle ihtar ederim. 

Bu tebliğe muhalif hareket eden
lerin ellerindeki radyo vesikaları der
hal alınacak ve bir daha geriye ve
rilmiyecektir. 

Konferanstan 
Birşey Cjıkmazsa ... 

''Petit Pan.ien,, /ngiltere hülıa
metinin, lıar,...Ua lııulunduia ilıi 
plılcı anlatıyor: 

"'Ya anlatma politikaamda yürüye
rek filoyu yenilemekten vazgeçmek 
veyahut yeni bir tealibat programı 
tatbik etmek.. İngiltere bahriye ne
aaretindeki ikiliklerden bazı zevat, 
bu proıramın tahakkuku için bizim 
frank paramızla 37 milyar tahmin et
mektedirler. 

Almanya İngiliz filosLnun yüzde 
35 i nispetinden yukarıya çıkmak is
tiyor. Amerika 1935 yılı için üç bu
çuk milyar frank sarfedeceğini bildir 
miştir. Japonya iae deniz bütçesini 
yüzde 30 arttırmıştır. Sovyetler 193 5 
te daha geniş bir program tatbik et· 
mek emelindedirfer. İtalya aaffı harp 
gemileri politikasına devam etmekte
dir. ispanya 1935 yıh için geniı bir 
hafif vihidi kıyastler inpsuu dütünü
yor. İsveç, Norveç, Finlandiya dahi 
deniz kuvvetlerinin arttırılmasını ia
tıyorlar.,, 

Avust"rya 
rtazherinin rengi 

----
Para yerine 
Tereya§ı 

''Muenclaner N...ıe Naclaricla
ten" den: 

"Sar havzasındaki Alman komiseri 
Gavlayter Borkel apğıdaki emirna
meyi neıretmiştir: 

"Bizim ıttılaımıza gelen maUlmata 
göre, tacirler, herhangi miktarda 
baıka malı satınalmıyan müıterileri
ne tereyağ satmamaktadırlar. Tere
yaj kıtbiı yürinden, tacirler bu 
maddeyi tercihan ve o da muayyen 
bir nispet dahilinde mütterilerine ver 
mektedirler. Fakat ben bu emirname 
ile bütün salahiyettar makamlara, te
reyatmm batka maddeler için satıı 
mecburiyeti tahmil edemiyeceğini 
tebliğ ediyorum. Gittikçe geniılemek 
istidadını gösteren bu suiistimal 
kat'iyyen kabulü caiz olmıyan bir 
pntaj u.ulünü tqkil etmekte ve bi
dm de nzifeıniz buna mini olmak
tadır. 

Arnavut petrolleri 
''Neuiglıeitaweltlıılatt"dan: ''Ri11iata ltaliancıı clel Petrol;." elen: 

"Birkaç gündür Viyana 10kaklarıu. .. Arnantluktaki İtalyan petrol bo-
da, delikanlıların göğüslerine meraka rularmm dötenmesi bitirilmistir. Bu 

Çok geniş olan Avlonya körfezi 
birçok yerlerinde fırtınalara maruz 
bulunmaktadır. Fakat Krionera kör
fezi öyle değildir, rüzgirlardan ma
sundur. 

Petrol borusu ise senede 300,000 
ton petrol akıtacak kudrette inta e
dilmiştir. 

Petrol ambargosu 
Başlarsa ... 

''Courrier Royal" den: 
"İtalya, Afrika toprağında aavaşa 

giren orduları pet'roldan ' mahrum e
dilirse, feci bir vaziyete düşmekte 

gecikmiyecektir. 
Zira İtalya petrol istihsal etmiyor 

ve müstemlekelerinde de petrol yok
tur. Bu bakımdan ecnebi memleket
lere muhtaçtır. Eğer suni petrol ima
line yol bulamaZBa,. Fakat petrol da
marları itibariyle İtalya müsait coğ
rafi veziyette de değildir. İtalyanın 
ıun'i petrol için baıhca Uç kaynağı 
vardır: Kömür ve kömUr tepubatı, 
ispirto ve nebati yağlar. Halbuki 
İtalya kömür istihsal etmez. Müstem
lekelerinde araıit yoktur. ispirtoya 
gelince, bunun istihsal imkanları za
yıftır. Bundan batka idrokarbür sa
nayii nazik, pahah ve uzun bir ittir. 

Onun içindir ki, ltal,a, ciddi bir 
ablukaya atmına. ıilratle harbe de
vam edemiyecek bir vaziyette kala-
caktır.,, 

Yunanlstanda süel 
Durum inceleniyor 

Şi-Ef tanıdığı bir kızla bugüne ka
dar sevgiye dair konuımadığı halde o
nu rüyalarında sık sık gördüğünü ve 
ona kartı zulmetmek arzusunu duydu
ğunu yazıyor: 

••Acaba, diyor bu ona zulmetmek 
arzu•u ile bu .. 1ı nlı rüyada •Örüf 
neye delalet ediyor? Ben iti ç'!k 
halim bir adamım; lcannca.)11 bıle 
incitmekten çelıinirim. Ben lıi hiç 
görmü)'Or denecelı kadar az rüya 
BÖren bir lıinaMyim; bu nlı H ber. 
ralı rüyalann .mlıı ne '1 

Ba:sı gayrı pnırda beliren NOgİ. 
lerin mulatelil aebeplerle lcaranlılı 
fUUrdan aydınlık fUUra çılıamıycı. 
rak kendimizin bile larlıında olma. 
dıiı bir lıontrol ue zabıta lıu1111eti 
ile gayri fUurda laapaeclilclijini ıı.ıe 
hatta bedi anir laa..talıklarının 11e 
ezcümle iaterinin bu gibi bir ihtiba 
lıeyliyetinden ileri geldijini rulaL 
yatçılar 11e bilhaua Freud iddia 
' eder." 

Bunun bir sevgi olup olmadığını 
dütünmeniz ve rüyalarınızın gizli ~r
zularınıza tercüman olduğunu hatır
lamanız bile sevdiğinizi göstenneğe 
kifi delillerdir. 

• 
Acaba bekliyeyİm mi? 
İzmir, Karantinadan Semiha imza

aile: 

Atina, 10 (Hususi muhabirimiz -
den) - Yunanistanın yüksek Milli 
Müdafaa Şurası yarın toplanacak ve 
memleketin aüel durumu hakkında ko 
nuımalardıa bulunarak kararlar ittihaz 
edecektir. Kralın batkanlık edeceği 
bu ,eırada Başbakan Demircis, Fi
nans Bakanı Mancervinoa, SU, Deniz 
ve Hava bakanlıarile Kara, Deniz ve 
Hava erkanıharbiye baıkanlan bulu
nacaklardır. 

''Bundan bef yd önce melıhpler 
bayramından dönüyordulı. Pefime 
lııir genç talnldı. Konuf"'lllı İafer gi. 
bi gözleri,,.. bakıyordu. O .)111 ona 
daha bir ilıi yerde rutladım. Göa 
göze, lcarf(dan JronUfuyor, anlGfı. 
yorduk. Ondaıı aonra yolumu belı. 
lemeie fııcıtladı. F alcat yine lıonUf. 
malı ceaaretini giNtermecli ıı.ıe bir 
sün melıtubunu aldım. Ceuap ,,... • 
,,..,,im. Yine lııir melttup yadı; al
dırmadım .,. bir •ler de rnelıtup 
crnarmn ,,_._... eline g;çti. Çolı 
lcııulılar .,. ~ poli.. INılııer uer. 
diler. Berelıet iti tutulmadı H lııu 
.)iti ldCllı bir yer• tayin edilerelı 
gitti. Bana yaıulıfı melıtupt• "Beni 
belıler' diyor. Acaba lııelıliyeyim 
mi'1" 

Mademki aranızdaki anlatma yalnız 
kartıdan karııya ve gözlerin dilile ol-

muştur ve hiçbir mukavele yoJctUf• 
Onunla konuıtuktan sonra se~ip ~C"· 
miyeceğiniz, onunla evlenmenız ınu: 
kün olup olmıyacağı da malumun 11" 
değildir. Beklememeniz daha bıyıt 
dır. 

• 
, Kartıdan karşıya 

T 'f4 
Kadıköyünden Altıyoldan • 

yazıyor: 

• 1Vç laalta eouel P,..l bir~ 
lcı:sının 6altlflanna lcopıldıtn· B"" 
lunduiumua yerde .,. icarı• ltorr:; 
gözlerimiz biribirine ballandİ, • ol 
dı. y anımcla annen .,. lıarclef ,::i ~ 
dufu için lıonUfGmadılı. Ba ,,,._ 
haltadanlııeri deoam ediyor: ~ 
la lıon..,,,..,, iPn ,....,1 lııır 
ltollıya.)llm '1." "" 

Bu fırsatı hazırlamıyacak otan 01.,. 
dur. Mademki aiz'\nde alikadat y• 
yor: bir elin elbet ya konuı-:~.1'· 
mektuplaımak zeminini. buır~a Ui 
tır. Onu görmeniz üzerınd~n. 
baftıa geçmif. Acele etmeyınts• 

• Nitanhaını istemeyen ki' 
Kilybı Tahlisiyesinde A. cıan~ 
''Bir Jrızla ..,. derece .. • ,,.,_ 

ruz. Falıat laa il: yıld011~1 • ..,.ı 
lcaana nifll'llıdır. Ama n~;,tı.. 
iatemiyor. Benimle eul~ ol. 
yor. Ben nifanl,.nun n ~ 
maandan. kdlft aile.in~,,.,. ,,,,._ 
ile eolenmuini iat........-,_..., ,,-
YI tereddiit ediyorum ,,. 
remiyoram.'' c1a Jıı11r 

Kum ailesinin tesiri altıft ).ta.,-
rak nipnlandığı anla~r İknaa çı
ki ıizinle aeviıiyor : aileaiJıS 1,uııe ~ 
b91rak ondan aynhnall v~-~ .. 1dl ~ 
lenmesi kendisi için de, nı,.--kil"ısil 
de bayırbdır. Siz ara~.:~ 
bile iki yıldanberi kendini anı_. ,,,. 
yen cencisı nipnlısıDJll :ur. 
bip olması kabil oıınıvaca 

• 
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Zonguldak Antrasit Fabrikası Açıldı BeiJoğlunda Müzayede 

Bu Kömürlerle istediğirriiz EğerHalkı~Aldanmaması ŞartsaBeyoğ
Kadar Enerji Yetiştirebiliriz lunda da Bır Sallş Salonu Yapılmahdır 

Dükkanlarda Satdamıyan Eşya Çok Kere Apart

EKoNoMı BAKANININ s~YA~~~? manlarda Müzayede Sahşı Gibi Elden Çıkarılıyor ri.nde yapılan fenni tahlillere göre mu-ı 
'Vaffakıyetini göstermiştir. Demek olu
~or ki birinci Türk antrasit fabrikası 
tnuvaffak olmuş bir eser sayılabilir. An 
cak memleket ihtiyacının büyüklüğünü 
hesap edince, bunu bir ilk adım olarak 
~abul ederiz. Düşünmeli ki memleke
tın bazı taraflarında odundan daha kö
tü maddeler yakılıyor. Türk kömürü 
'I'ürk evine ayni zamanda ucuz bedel· 
le girmelidir. Bunu temin ettiğimiz za
tnandır ki memleketimize karşı vazife
hlizi yapmış sayılacağız. 

Bizde kömür sanayii 
Bazı memleketlerde kömür sanayiine 

'hernmiyet vermek 18 inci esırda baş
lar. Biz ise kömür sanayiinde daha ilk 
kademedeyiz. Kömür için Cümhuriyet 
tejiminin, seksen senelik hayatı olan 
!iavzada yaptığı isler söylenmeğe de
ger. Cümhuriyet Havzayı tesellüm et-

• tiği zaman istihsalat beş yüz bin tondu. 
~Ümhuriyetin kaç senelik olduğunu bi 
lıyorsunuz. Bu müddet zarfında istih-
6alat milyona varmıştır. 

Kömür melclcsini ıureti katiyede 
Türk milletinin umumi menfaatlerine 
~Öre halledeceğiz ve Türk milletinin 
lçtimai ve medeni seviyesini daha ziya· 
de yükscltmıic için bunu yapmağa mec 
huruz. Fabrika bize çok büyük mikdar. 
da "Ümitler veriyor. Buna dayanarak iı. 
tihsalab arttırması ve bunun icin •le İn
!aatı büyültmes.i hakkında alakadarlar. 
la görü~erek karar almı! bulunuyoruz. 
Gelecek sene fahrikanın altmış bin 
tonluk kapasitC!i yüz yinni bin tona 
çıkarılacakt.T. Buna mcmlcltetin ihtiya 
CJ bakrmından ne kadar lüzum varsa 
Ucuz rcömür p;,litikamız bakımından da 
o kadar ihtiyaç vardıT. 

Bu fabrikayı bize lş Bankası yapmış. 
tır. Ve hükumet lş Bankasına bu işi 
bir vazife olarak verm\!::tir. lş Banka
lı Büvük Atatürkün yüksek kudretin· 
den ilham alarak daima dinamik hare
ketlerde bulunmak suretile kend; saha 
sında millete rehber olmuştur. Bu o • 
nun yüksek şiarıdır. lş Bankasının bu 
§iarı, Türk milletine karşı hizmet et -
tnek mükellefivetini tam vapmak su
retinde t3rif olunabilir. Bize verdiği 
bu modern ve yüksek eserden dolavı 
bankanın şahsiyeti maneviyesini ve bu 
tnilli müessesemizi" yüksek kıyasetler
lc idare eden arkadaşlarımın isimle ini 
hürmetle yad ederim. lş Bankası Hav
taya ayak attığı zaman lindeki raües
lleselerin istihsalatı yüz bin tondu. Bu 
tnikdar bugün dört yüz bin tona var -
tnıştır. Bunu, kıvmetli maddi bir rakam 
<>lduğu için değil, milli tekniğin değer
lerine örnek olacak üstünlüğü ifade 
için söylüyorum ve onun için bunun 
tizerinde durmak istiyorum. Havzanın 
llleksen senelik hayatı maziyesi üzerin
de bize en mükemmel örneği veren şüp 
h,. yok ki milli bakımaan lş Bankası ol
duğu gibi istikbal için en çok ümit ve
ren de gene onun faaliyetidir. Bu gün 
tasyonel kömür istihsalatını büyük mu 
Vaffakıyet saymıyoruz. Asıl şimdi gir
diğimiz hedef kömilr sanayii üzerinde. 
dir. Bunun ilk müjdecisi de şu gördü
iü!Jlüz fabrikadır. 

Maden arama ensti
tüsünün çalışmaları 

. 'Vekaletin münhasıran memleket ma 
dencilcrile iştigal için kurduğu maden 
arama enstitüsü, bu civar da dahil ol
duğu halde memlekette tetkikat yapı
ror. Bazı mıntakalarda jeolojik tetkik 
er bitmiştir. Şimdi sondajlara başlana 
caktır. Sondajlar müsbet netice verdiği 
~akdirde kıymetli buluşların Türk mil
... ~tine mal olduğunu tepşir edebilece
C~rn. Şimdilik daha ziyade tafsiUita gi
tı"1teksizin Türk mühendislerile arka 
daşlarımın mesailerinde muvaffak ol -
~akta olduklarını tepşir ediyorum. Bi 
t~ın sanayi kurmaktaki kuvvetimizi tcş 
kıt eden anasırdan biri de milliyetper
\'er ameledir. Amelenin zekası. amcle
tı_in dikkati, amelenin iş üzerindeki ih
lı~sı muvaffakıyet için en birinci amil 
d~r. Amelemizin zekasına güveniyoruz, 
~ı~k~tine inanmak istiyoru~, !ürk mil 
etının umum menfaatine hadım olmak 

taı;ı ba ka gayesi olmayacağını kalıul 
tdıyoruz. Memleketimiz iptidai madrl(' 
~~tiştiren bir memlekettir. Bu gördü
Cunuz kömürlerle istediğimiz kadar 
~~erji yetiştirebiliriz. Yüksek mühen • 
it ''ilerimiz vardır ve halkımı:ı:ın i~tihlak 

apasitesi vardır. O halde bu kadar ana 
s~r bir araya gelince sanayi hareketimi 
tı_: muvaffak olacağından şüphe etmek 
zafıkalptcn başka bir şey olamaz. 
lı.1Prnleketi kurtaran, hepimize saadet, 
te~ah, ümit bahşeden Büyük Onderi -
llıız, bu işleri büyük alaka ile takip et
~ektedir. Cümhuriyet Halk Parti<ıinin 
~ngresinde ikinci bes senelik sanayi f ~~ı için Büyük Onderden ·ıe İsmet 

8~0nünden emir ve ilham a 1 d ı ğ ı m ı 

1 °~lerken a r k a d a ş 1 a r ı m ı n yüz. 
t:rınde g ö r d U ğ ü m sevinç mille
r ın sev i n c i idi. B en im naza
dırn~a endüstri, müsavi medenivet, me 
t'erııyet müsavi endüstri demekti::. lç
~lllai hayat seviyesini yükseltm~k için 
ldUtlaka endüstri sahasında çok ileri 
b 1ınlar atmak mecburiyeti vardır. Biz 
lııu sahada küçük bir şey yapahilmi~ 
,~it bununla ebedi iftihar duyacağız. 

tze hu iftiharı veren Büyük Reiı;imi-

[Baştarafı birincide] 

Demir Ve Çelik Fabrikaları 
Karabükte Kurulacaktır 
Zonguldakta şimendiferin Elektrikle işletilmesi ve 

bi.iyi.ik bir santral yapılması kararlaştırıldı 

Zonguldak, 10 A.A. - Ekonomi 
Bakanı Celal Bayar Zonguldak ga_ 
zetesine beyanatta bulunarak de
mİ§tir ki: 

mür damarları hakkında da Celal 
Ba.yar tunları ıöylemi:ıtir: 

"Havz.anın bir ele alınması za _ 
ruridir. Bu takdirde liyatlerin 
1934 senesi maliyetine naz.aran iki 
buçuk lira ucuz.lıyacağı anlaıılmak 
tadır. 

''Jeolojik lez.ahürottan mütehas. 
sıslar çok memnundut lar. ilkbahar 
da mühim miktarda emek ve parr. 
sarliyle sondaj yapılacaktır. 

Memleketin umumi hayatında 

büyÜk tesiri olacak olan kömürün 
ucuzlatılabilmesi için bunu tek ça. 
re ve çıkar bir yol görmekteyiz.. 

Bu delaki Zonguldağı z.iyare • 
timde Zonguldak kömürlerinden 
kok metalürjik yapılmasının müm 
kün olduğu hakkında salahiyettar 
.zevatın bana verdikleri teminat 
vardır. ileride yapacağımız. demir 
sanayii için bunun ehemmiyeti f.ü_ 
yüktür. Avrupada yaptırdığımız. 

tecrübeler bu dela sömikok lab. 
rikasında da tekrar ettirilec~ktir. 

Verilen teminat Filen teeyyÜt et. 
tiği takdirde Havz.a kömürleri :çin 
yeni bir maz.hariyet elde etmif bu. 
lunuyoruz. demektir.,, 

Kurulmak Üzere bulunan demİt' 

sanayii hakkındaki ıoruya kartı 

da Ekonomi Bakanı demİ§tir ki: 
"Demir ve çelık labrilıalan Ka. 

rabükte kurular.c.ktrr. Planlan ha. 
zırlanıyor. lnfaat müht!ndisleri ile 
müzakereye başlıyacağız. llkba • 
haarda temelini atmak için cayret 
rıöstcriyoruz.. 

T•meli atıldıktan •onra bitmek 
İfin,J,ki );,ufuk .. ne gibi bir z.ama _ 

na ihtiyaç vardır.,, 
Zafranbolu ve civanndaki kö _ 

Ellanni havalisinde kömür için 
sondaj ameliyesinin yaptırılması 

ve ayni :zamanda bu civarda 1 ve 
Kastamoniye kadar olan sahada 
demir madenleri aranması için alô. 
kadarlara emirler vcrilmiıtir. '1u 
sahada ulak tefek demir madeni 
tezahüratı olduğunu biliyoruz. ı· al 
nız. neticeleri malüm değildir. Ye. 
ni kömür damarlarının hakiki ser. 
velini bize yaptıracağımız. sonda _ 
iın neticesi söylİyecektir.,, 

Demir ıanayii fabrikalarında 

kullanılacak ham demirin hariç _ 
ten getirilip getirilmiyeceği soru • 
suna: 

''Elde mevcut demiri tamamen İ§ 
[etmek istemiyoruz. .Fabrikalan ' 
kısmen hariçten ve kısmen dahil • 
den alınacak maden cevheri ile İ§ 
leteceği:z;. Hariçten getirilmesi im. 
kanı olmadığı z.amanlarda da da _ 
hildekileri İ.fleteceğiz..,. 

Ekonomi Bakanı Celal Bayar be_ 
yanatına şu sözlerle ıon vermiş • 
tir: 

''Burada §İmendülerin elektrikle 
İ§letilmesi ve ayni z.amanda maden 
ocaklarına miiktnz.i olan enerjiyj 
vermek İçin büyük bir aantral yap 
tırılman kararl~tınlmııtır.. Bu _ 
nun için mali ve teknik esasların 

haz.ırlanması ile mefgulüz.,, 
._ ______________________________ __ 

ze, HükUmet Reisimize ve Cümhı.:riyct 
rejimimize sükranlarımızı söylemeğe 

sizi davet ederim. 
Ya~asın Büyük Türk Milleti. Ya~a

sm onun Büyük Reisi, Yaşasın Cüm -
huriyet . ., . 

Celal Bayarın söylevi alkışlarla kar
şdandı. lktısat Vekili. lstikJal marşın
dan sonra kordelayı kesti ve fabrika
nın bütün aksamını harekete getiren 
düğmeye bastı. Düdükler ve alkı~lar 
arasında fabrika açılldı. Her taraf ge
zildi. Vekil , bütün iş sahalarr ile çalış. 
ma durumu hakkında etraflı izahat al-

dı, işçilerle yakından alakadar oldu ve 
kendileri ile görüştü. 

Fabrikada halka, ameleye büfeler a
çılmıştı. Açılma töreninde vekil, husu
si büfede izaz edildi. 

Ali Naci KARACAN 

Ankaraya hareket 
Zonguldak, 10 - Öğle yemeğini 

Türkiş bürosunda yiyen Celal Ba
yar, yanında Sümer ve lş bankaları di 
rektörleri ve Zonguldak saylavları ol 
duğu halde Çaycuma yolile ve trenle 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Hava Hücumlarına Karşı 
[Baştarafı birincide] 

pılmasına karar vermiştir. 1 maksat, 
De~eme şimdilik Beyoğlu kayma- Düşman tayyarelerinin geceleyi<t 

k~mlıgı mmtakası.n~a yapılaca~, şe· yapacakları hücumlara karşı şehri 
hıre havadan hakıkı tayyare hucumu bombardıman tehlikesine karşı hedef 
vaki oluyormuş gibi tertibat alınacak· olmaktan kurtarmaktır. 
tır. Dcncn~eyi ~aha ~a~lı yaşatabil- 4 - Işıkları maskeleme gecesi yal· 
mek ve. b~şarabıl.me~. ıçı~, o gece tay· nız maske denemesi yapılan mıntaka· 
yarelerımız şehrın ~zerınde uçuşlar daki ışıklar maskelenecektir. 
yapaca~lar ve Beyo~lu mıntakasının Her yurttaş tarafından pencerelere 
t?.mamıle karanlık bır hal alıp alma· siyah stor t k k d' - · h 
d - d ki d' a ma veya ıger sıya 
ıgını tarassut e ece er ır. bir örtü ile d k k 
Bu denemeler başkaca ilan edile- ·surette kapamı karıya ışılı tsızl?"abyalca 
k 1 d d h · d·- a veya u am a arı 

ce gece er e e şe rın ıger mınta- mavi bezle veya kağıtla örtmek ve 
kalarında tekrarlanacaktır. bunlar yapılamadığı takdirde ışıkları 

Deneme mıntakası söndürmek. 
halkına beyanname Ticarethane, müesseseler, herkes 

kendi evinin ışığını dışarıya sızıp sız 
madığn kendisi deneme günü-nden ev
vel kontrol etmelidir. Işıkları maske
leme için hazırlanacak örtüler bundan 
sonra yapılacak denemeler, ve herhan 
gi bir zamanda hakiki bir hava hücu· 
muna karşı kullanılmak üzere sakla· 
nacaktır. 

Ancak 20 Birincikanun gecesi de
nemr.nin yapılacağı müddet zarfında 
ha ıkın ve nakil vasıtaları sahiplerinin 
bilmesi lazım gelen noktalar hakkın
da, hava tehlikesinden korunma ko· 
misyonu tarafından Hasköy, Kas•m· 
paşa. Galata. Merkez, Taksim, Şişli 
halkına hitaben aşağıdaki beyan'!'lame 
neşredilmiştir: 

"l - Deneme 20 Birincikanun 935 
Cuma günü akşamı saat 21,30 da başlı
yacak ve saat 22 de bitmek üzere ya
rım saat devam edecektir. 

2 - Denemenin başlangıcını Tii· 
nel, Taksim, Osmanbey mıntakalarm
dan çalınacak esas düdükler, ve bun
ları takviye edecek aynı mmtakadaki 
vapur. fabrika düdükleri çalınmak su
retile, 

5 - Minare, vitrin ve reklam ten
viratı deneme esnasmda mutlak sön· 
dürülecektir. 

6 - Nakil vasıtaları. 
Her türlü nakil vasıtaları deneme 

başladığı zaman ışıklarını söndürerek 
yolu serbest bırakacak ve yolun kena 
rına çekilecektir. Fakat yol ağızları 
asla kapatılmıyacaktır. 

Tramvaylar oldukları yerde dura
caklar ve ışıklarını söndüreceklerdir. 

Hastası olanlar 

Günlerden pazar. Ahmak ıslatan 
cinsinden bir yağmur altında · omuz
larım kalkık. Eller cepte dam altın
dan Beyoğlu caddesinde yürüyorum. 
Bir mobilyeci dükkanınıp önüne ge
lince gözüme, camekanda kırmızı bir 
ilan ilişti. İlanın yarısı fransızca ve 
yansı türkçe. Her şeyden evvel, ilan
larda yabancı dillerin nasıl ve ne 
miktar konacağına dair belediye ni
zamnamesine uygun olmadığı, sonra 
da ne zamandır beynimi kurcalıyan 
bir meseleye ait olduğu için gözüm 
takıldı kaldı. 

İlan, bir mezat ilanı idi. Muayyen 
formül: 

Şehrimiz.in tanınmıf bir ecnebi a. 
ilesine ait gayet kıymetli eşya mahi 
halin filcin günü lilan yr.rdeki apar 
limanda satrlacaı.ıtrr. Gül ağacın • 
dan mamul bir )r:meh odası, ay. ıi 
ağaçtan yatak odası, aviz.eler, na _ 
dide parçalar, acem halıları ve sa. 
İre .•.• 

Gittim. Taksimde. Ayaspaşada ya
pılmış apartımanlardan birisi. Kapı
da mobilyeci mağazasında gördüğüm 
ilanın bir aynı yapışmış ve bir sıra 
otomobil. Merdivenleri çıkmağa baş
lıyorum. Fakat daha ilk • kata gelir 
gelmez, ikinci katta olan müzayede
nin yapıldığı apartımana değil çık
mak girmek bile kabil olmadığı ken
dini gösteriyor. İçimden: 

- Tabii bu kadar tanınmış bir 
ecnebi ailenin elbet tanıdıkları çoktur 
ve kıymetli eşyalarının alıcısı da o 
nispette fazladır. 

Diyerek kendimi Tünel gişelerin
de gibi cereyana bırakarak bekliyo
rum. Bu cereyan biraz sonra beni 
apartımanm kapısına götürüyor ve o
radan duyuyorum: 

- İki yüz on .. İki yüz on bir, on 
beş, yirmi beş, elli, üç yüz .. Üç yüz, 
üç yüz .. 

Yok mu alan.. Satıyorum, sat
dım l 
· Bu adam neyi ve kime sattı? Bu 

suali benimle beraber, merdiven bo
yunca, kapı aralıklarında bekliyen 
yirmi otuz kadar iyi ve temiz giyin
miş kimseler soruyorlar. Bunların a
raı;ında kokuları insana baygınlık 
verecek kadar ~Uzel kadınlar var. 
Yüzlerinde sincmaye geç kalıp da 
yer bulamamış kimselerin merak ve 
ıstırabı olan bu kadınlar görmek, bel
ki de satmalmak istiyorlar. Lakin 
buna imkan yok, önlerinde ve benim 
önümde ilerleyip görmekten meneden 
bir kalabalık var. Bu ara kadınlardan 
biri: 

- Ben de, dedi, bir şeyler almak 
istiyorum, biraz müsaade edin de gö
reyim. 

Kalın ve ters bir ses cevap verdi: 
- Erken geleydin hanım, buraya 

hep alıcı olarak geldik .. Ne yıapalım? 
Taliine küs. 

Bir ba§ka ses ilave etti: 
- Yer yoksa kabahat bizim mi? 

Apartıman küçük ne yapalım? 
Bir üçüncü ses: 
- Bizim de evimiz barkımız var. 

Bize de öteberi lazım, hem fakir fı
karaya bırakın da ucuz ev düzelim .. 
Siz gidip dükkanlardan • yenisini de 
alabilirsiniz. 

Zavallı kadın söylediği~e. söyliye
ceğine pişman olmuştu. Utancından 
ayrıldı gitti ve yerini bana bıraktı. 

Şimdi yeni yerimden mezada çıka
rıbn eşyayı değilse bile, etrafına sı
ralananları görüyordum. Bir kısmının 
siması bana yabaçcı gelmiyordu .. Bir 
az gay}et edince, bunların Beyoğlu
nun, Mısır çarşısının, kapalı çarşı
nın mobilycci dükkanları sahipleri 
olduklarını hatırla4ım. Bir kısmı ise, 
ki asıl kalabalığı onJar yapyorlardı, 
garip kıyafetli adamlardı. Başlarında 
kulaklarına kadar geçmiş, renkleri 
uçmuş şapkalar vardı. Yarısının bo
yunbağlan yok, olanlarınki ise çeki· 
le çekile doksan dokuzluk tesbih ip
liklerine dönmüştü. Hepsinin ellerin
de birer şemsiye vardı. Hiçbirisinde 
palto veya pardösü yoktu. 

Ü zerlerindeki elbiseler bu kıyafet
le hiçbir ahenksizlik yapmıyordu. 

Bu arada da tavanda asılı duran 
hakikaten güzel bir avize meydana 
çıkarıldı. Evvel mezat olarak ileri 
sürülen otuz lirayı köşelerin birisine 
sıkışmış kellifelli birisi tavanda dur
duğundan görüldüğü, görebildiği için 
kırk liraya çıkardı .. Yukarda tarif et
tiğim adamlar hep birden başlarını 
o tarafa çevirdiler, sonra, sanki pa
rola verir gibi biribirlerinO' bakıştı
la, ve içlerinden birisi haykırdı: 

- Kırk bir! .. 

Denemenin başlangıcını bildirmek 
için düdükler bir kısa bir uzun olmak 
üzere ikişer dakika çalarak susacak
lardır. 

Denemenin bittiği de aynı mınta
kalardaki düdüklerin fasılasız olarak 
üç dakika çalmasile ilan edilecektir. 

7 - Hastaya hekim götürecek veya 
hastayı hekime götürmek zaruretinde 
bulunanlar en yakın polis karakolun· 
dan bir polis alacaklardır. 

rethane ve müessese sahipleri veya 
müdürleri bu kayıtların tamamile tat
bikındC11 mes'uldürler. Riayet etmi
yenler cezalandırılacaktır. 

9 - Denemede herkes hakiki teh
likede imiş gibi inzibata bilhassa dik
kat etmeleri, sokakta bulunanların 
yollarına yaya kaldırımlarda devam 
ederek caddeleri boş bulundurmaları 
1a7Il"ldtr.~ 

İşıklann maskelenmesi 
3 - Işıkların ma51ı:elenmesinden 

Ceza var 
Bu takdirde otomobil mavi kağıt 

veya bezle ziyalarını maskeleyecektir. 
~ - Ail" rP-iıleri ve her türlü tir.a-

Beyoğlunda bir apartmanda müz.ayede ile sahf yapılıyor 

Mezat memuru müşteriye baktı gözleri önünde, bir buçuk saat için
işaretini aldıktan sonra, bir çırpıda, de bitirilmiş, satılan eşyaları profes-
mitralyöz boşalır gibi seslendi: yon eller, aralarında, hususi tabiriyle 

- Kırk iki.. kapatmışlardı. 
- Kırk üç .. 
- Kırk dört .• 
- Kırk sekiz .• 
- Elli •. 
- Elli beş .. 
Elli beş rakamı arttıran kellifelli 

adama aitti. Fakat adam itiraz etti: 
- Ben kırk dörtten sonrası ıçın 

bir şey demedim, ne diye elli beşe 
üzerime bırakıyorsunuz? 

Şemsiyeli ve karavatsızlardan biri
si atıldı: 

- Efendi.i paran yoksa ne diye 
mal almağa kalkışırsın? 

Bunun burası mezat yeri, hiç me
mur yalan söyler mi? 

Bu sözlere uğrıyan adam hiddet
lendi: 

- Sen ne karışıyorsun be adam? 
Benim paramın yok olup olmamasın
dan sana ne 1 Hem benim yanımda 
senin gibi sekiz tanesi var. (Mezat 
memuruna d:,nerek) Altmış de! .. 

Mücadele başlamı ·tı. Kellifelli a
dam hidedtlenmiş, sinirleri gerilmiş, 
orada bulunanlara parasız bir adam 
olmadığını göstermek için arttırıp 
duruyordu. Onu tahrik eden ise, 
maksadına ulaştığı için şimdi artık 
susmu tu. Bcrylece esasında ve yeni
si elli, a tmış liradan fazla olmıyan 
avize seksen .fi~ liraya i!ktı ve pek 
t16'u leclliMlradamın üzerinde kal
dı. Adamcağız, apartımandan ayrı

lırken, aklı başına gelmiş: 

- Bir daha mı, diye mırıldanıyor
du, tövbeler tövbesi müzayedeye ge
lirsem. 

Saat onda başlanılan müzayede ile 
satış yıldırım süratiyle ve "müşteri,, 
ismi verilen kimselerden pek azının 

l talyan vapurundaki hadise 
Tayfaları isyan eden ltalyan bandı

ralı Corrono Ferrea vagurundaki hadi
se tamamen yatıştırılmıştır. Tayfalar, 
vapuru ltalyaya kadar götürecekler, 
orada icap eden makamlara şikayette 
bulunacaklardır. -Geminin bugün lima 
nımızdan hareket etmesi muhtemeldir. 
İpini kopararak bu vapurun yedeğin
den aynlan mazot dubası, Boğazın 

Trakya sahilinden 60 mil mesafedeki 
Çilingöz çiftliği kıyısında bulunmuş -
tur. Duba, ambarı parçalanmış ve ala
bora olmuş vaziyettedir. İçindeki iki 
İtalyan tayfnın fırtına sırasında boğul
duğu anlaşılmaktadır. 

• 
Dönerken, bir mobilyeci dükkanı 

olan dosta rasgeldim. Ona gördükle
rimi anlattım ve kendisinden bu gibi 
satışların iç yüzü hakkında malumat 
istedim: 

- Kardeşim, dedi, bin türlü dala
veresi vardır bu işin. Söylediklerin 
bu dalaverelerden biridir. Bir beşka 
daljlvere de şöyle 'Olur. Müzayede ile 
satış yapılan eve dükkanlarda satıla
mıyan eşyalar da götürülür ve orada 
"Müzayede ile satışlarda kelepirler 
düşüyor" zihniyetiyle g e l e n saf 
müşteriler tahrik edilerek onlara sa
tılır. 

- Peki, bunu yapmak yasak değil 
mi? 

- Yasak. Fakat eczası yok. Yal
nız farkına varılırsa müzayede dur
durtulur, o kadar-. 

- Bunun önüne nasıl geçilir? Ça
resi nedir? 

Anlattı. Be.n de yazıyorum: Be
yoğlu tarafında bcldiyenin çarşı için
deki Sandal bedesteni, müzayede sa
lonu gibi gene belediye tarafından 
bir salon açılmalı, eşyalarını satmak 
istiyenler buraya getirmelidirler. Eş
yalar burada teşhir edilmeli ve bir
kaç gün sonra satılmalıdır. Böylece 
profesyonellerden gayri alıcılar da 
gidip orada t~bir: 'dilen eşyalacı gö
rebilirler, Üzerlerine konulan salahi
yettar, ayni zamanda da resmi me
murlar tarafından tesbit edilen asga
ri fiatlara göre hesaplarını yaparak 
müzayede gününü beklerler. Bu ted
bir, hem satıcının, hem alıcının hem 
de bu muameleden bir hisse alacak o
lan bekdiyenin m e n fa atin e
dir. - F"kret Adil 

Dün 3452 göçmen geldi 
Denizyolları idaresinin Cümhuriyet 

vapuru Köstenceden yüklediği 17 52 
göçmenle dün limanımızdan geçerek 
Tuzlaya gitmiştir. Vapurda göçmenler 
den başka 990 koyun, 351 at, 52 dana, 
191 sığır ve 216 tane de araba vardır. 
Göçmenler, Tuzlada sıhhi muayeneleri 
yapıldıktan sonra İzmit civarındaki 
köylere iskan edileceklerdir. Diğer ta
taraftan Kalkavan zadelerin Nazım va
puru da 1700 göçmenle dün akşam 
Boğaza gelmiştir. Bu göçmenlerin ne
rtlere yerleştirilecekleri henüz karar
laşmamıştır. Bugün Büyükderede göç
menlerin sıhhi muayeneleri yapılacak 
ve gelecek emre göre iskan mıntakala
rına gönderilecektir . 

Feci ·Bir Kaza 
[Baştarafı birincide] 

ihtiyar lsmaili parçalıyan tramvay arabasının 
alınmıı bir resmi 

Hadiseye Kadıköy zabıtası ve Üs 
küdar müddeiumumiliği el koymuş, 
vatman Sait hakkında takibata baş 
lanmıştır. 
Vatmanın me&'uliyeti olup olmadı 

ğını teabit etmek Üzere dün geç va 

kit vak'a yerinde bir keşif yapılmış 
tır. İtımaiJin parçalanan cesedi, tram 
vay arabası vinçle kaldırılmak su 
retile çıkarılmı§tır. Yapılan ilk tah 
kikat zavallı adamcağızın sağır ol. 
duğunu gÖatenni&tİr. 
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HUBUBAT PlY ASASI 

Arpa Fiatleri Yükseldiğinden 
ihracat imkanı Kalmadı 

iÇ PIY ASALARDA: 
lsunbulda arpa piyasasının umu

mi temayülü durgundur. Fiyatlar 
yüksek bulunduğundan ihracat im
kanı kalmamıştır. Italyaya takas yo
lu ile ihracat yapmak kabilse de ma
lüm sebepler dolayısile ihracct ta 

durmuıtur. 
1stanbulda Marmara arpalarının 

kilosu çuvallı 5,75 kuruştur. l\tmta
karun diğer yerlerinde fiyatlar dök
me olarak kilo başım orta hesapla ve 
kuruş hesabile ~yledir: 

Ada pazarında 5 
Gelıboluda 4,90 
Edimede 4 
Kütahyada 5.42 
lneboluda 4.50 
Bilecikte S 
Canakkelede 4, ;o 
Kemalpaşada 4.25 
Bursada 4.65 

Ege mıntakasında arpa piyasası es
ki dunımunn muhafaza etmektedlr. 
Fiyatlarda bir miktar düşüklü:C gö· 
rülmekle beraber piyasada fazia 1?'31 
b·ılunmamaktadır. Piyasa sağlam gö
rülmektedir. Fiyatlar 4,7 5 - 5 kı..ruş
tvr. 

Kars mmtakasında da arpa pi) asa
smda bir değitiklik yoktur. Fiyatlar 
3 kuruştur. 

Samsun bölgesinde arpa piyasası 
is.tikranm muhafaza etmektedir. Fi
ydllarda tebeddül yoktur 

Son hafta içinde mınta.kanm, muh
teJif yerlerindeki fiyat durumları ku
ru" hesabile iJağıda fÖUerilmistir: 

Samsun 5.50 - S,625 
Amasya 6 - 6,50 
Corum birinci 5.6S -
Corum engin 5.40 -
Tokat 6 fl6 • 7 ,08 
Sıvas 5,50 - 6 

DIŞ PIY ASALARDA: 

lskenderiye piyaaasmda arpa li-
yatlan yüksekliklerini muhafaza et
mekte ve durum sağlam g:örülmekte
r·r. 

Hamburg borsasında son haftant:ı 
arpa fiyatları cif Hamburg olarak: 

Plata 64/65 kilo 3,05 florin, piat.t 
G 7 68 kilo 3,15 florindir. 

Fransada arpa piyasası durgundur. 

Talep vardır. Fiyatlar menıeine ~öre 
.51 ~ 56 franktır. 

İtalya piyasalannda arpa talepleri 
çok mahdut devam etmekte olması
na rağmen fiyatlarda bir değişiklik 
kaydedilmemiştir. Yerli arpaların 
kent.,1i 95 - 100 ve yabancıların i<cn
tali 83 - 88 lirettir. 

Bakla 
iÇ PIY ASALA.RDA: 

İstanbul mıntakasmda bakla üze. 
rine muameleler gevıektir. Mevsimın 
geçmiş olma ı ve mevcut malların 
kuvvetli firmalar elinde bulun~ası 
dolayısile Alman yanın verdiği l 15 
marka dahi iş olmamıştır. 

Marmara limanlarında fiyatlar 
4 .. 'i - 5 kuruş arasındadır. 

Ege nuntakasında son hafta icinde 
bakla üzerine önemli muameleler ol
mamıstır. Kaydedilen f i y a t 1 a
n 5,0625 kuruştur. 

DIŞ PiYASALARDA: 

Son hafta içinde de Türkiyeden i,!;. 
tenen yüksek fiyatlar üzerine Al
manya ile bakla üurine i~ yapılamd
dığı bildirilmektedir. 

Yulaf 
iÇ PIY ASALA.RDA: 
lstanbul piy;ısaıunda yulaf üzerine 

muameleler normal şekilde :eı eyan 
etmekte ve satışlar en ziyade iç fıi
yasa ihtiyacına karşı yaprlmakt.adır. 
Son hah;,ı. içinde bu ınınt• kadan ih
racat yapılmamıştır. Fiyathr; fop 
Marmara iskeleleri dökme 4,25, 1s
tanbuJda çuvallı iskele teslimi 5 ku
ruştur. 

DIŞ PiYASALARDA: 

Italyada son hafta i.çiuce yuiaf 
üzerine talepler çok mahdı~ devam 
ctmi~tir. Fiyatlarda deği,iklik olma
mı~tır. 

Hamburg borAsında son hafta 
içinde plata malı 46/4 7 kilo cif Han 
burg 4,10 florindir. 

Fransız piyaaalarında beyaz. sarı, 
esmer yulafın 100 ki..~u 47 - .,9 
frank arasındadır. 

' 
r=ındık Piyasası Fransızların 
E: ·ttikçe Artıyor Alacağı Tiftir: 

Fiatler geçen seneye 
göre 15 kuru~ yüksel; 

F·ndık piyasası son birkaç gün için
de. yük&elmi§tir. Almanyadan fazla ta 
lep vaki olmaktadır. Fiyatlardaki ar
tış 3 kuruş kadardır. Bunwıb beraber 
ihracat devam etmektedir. Sevkiyat 
bilhassa fındık mıntakasından yapıl -
maktadır. Fındık fiyatlarının bir yıl
lık farkı da mühimdir. Geçen sene 4S 
kuruş olan fiyatlar bu yıl vasati ola
raka 15 kuruş daha yükselmiştir. Son 
hafta içinde bu yükselme S8 kuruşu 
bulmu~tur. 

Susam ihracatı 
Son günlerde susam ihracatımızın 

erttığı görülmektedir. Piyasa da yük
selmiştir. Fiyatlar 16 • ı 7 kuruş ara
sında iken birkac; gün zarfında 18 ku 
rufa çıkmıştır. Fazla talep kar§ı•ında 
fiyatların daha da yükseleceği anla~ıl
maktadır. Bilhassa Polonyah helva mü 
esseseleri fazla isteklidir. Hafta için. 
de Romanya ya 100 çuval su:sam ihraç 

edilmiştir. 

No. 27 

Polis Nikol 
MORJS LOBLAN 

- Siz vaziyeti anlamıyorsunuz ma
dam. Sekiz, on dakika sonra iki mü

' fettiıten biri, Bimiçi müdiriyet oda
tuna götürecek, öteki de odanın her 
tarafını anyacak. 

- Bana ne? 
- Size ne demeyiniz? 
Kadm yerinden 11çradı. Nefretten 

mi? Hiddetten mi? endişeden mi? 
Fakat tekrar kendini topladı: 
- Siz bu adamla benim aramda 

ne münasebet görüyorsunuz, dedi. 
Benim dostum değil, tanıdığım de
ğil. 

- Olabilir. Fakat sizinle beraber 
hareket ediyor. Rica ederim, bunu 
inkar etmeyiniz. Ben biliyorum. Ben 
zannetmediğinizden daha çok ıeyler 
biliyorum. Bir akıam ai..zi bu lngiliz
le konuşurken gördüm. 

- Hepsi bu kadar mı? 
- Ondan sonra odasına girdim ve 

ne gördüm bilir misiniz ? 
-Ne? 
- Sizin hakkınızda bana malumat 

•eren bir ~ey. 
- Mesela .• 
- Bir ey ki, polis de şimdi ne-

rtdeyse bulacak. 

Tiftik nümuneleri esaslı 
bir tetkikten geçiriliyor 

Ham maddelerimiz üzerinde tetki
kat yapmak ve mübayaatta bulunmak 
üzere şehrimize gelen Fransızların in 
celemeleri ilerilemektedir. Bunlar beş 
nevi üzerinden üçer balye tiftik nümu 
nesi almı~lardır. Mecmuu 15 balye 
tutan bu nümune1cr Fransada esaslı 
bir tetkikten rcirilecektir. ,,Fransızlar 
tiftiklerimizi olduğu kadar diğer bazr 
maddelerimizi de çok mükemmel bul 
maktadırlar. Bu münasebetle de blo
kaj hesabile iş yapmak için bir kom
binezon bulunmasına çahşılacaktrr. 

İslak tiftikler 
tahkik ediliyor 

Duyduğumuza göre ihraç olunmak 
üzere hazırlanan bir tiftik partisinin 
y~pılan muayenesinde ıslak olduğu gö 
rülmü;tür. lhraç maddelerimizin dış 
piyasalarda fena tanınmaması içfn 
Türkofis derhal tahkikata ba~lamış
tır. İlk tahkikat ortada bir hile mevtut 
olmadığını göstermiş ise de tahkika
ta devam olunarak vaziyet aydınlatıla 
caktır. 

- Açık konuşunuz efendim. 
- Bimiçin dolabının içinde. göm-

leklerinin üzerinde yc~il benekli, tu
runcu ipek bir atkı bulac<ıklar. 
Kadın doğruldu: 
- Nas l? Ne dediniz? 
- Yeşil benekli, turuncu ipek bir 

boyun atktsı... Eliz Maliıonu boian 
atkı Ben gördüm. Atkı hala orada, 
lngilizin dolabında duruyor. 

Prenseı Bazilyefin mukavmıeti bir 
denbire gevıedL AyakQ, sallanmağa 
batladı. Korkudan dudakları titreme
ğe batladı. Kekelemeğe batladı: 

- Yalan .. deni. mümkün değil, 
böyle şey olamaz. 

Nikol merhametsizce devam etti: 
- Size gözümle gördüm diyo

rum •• Zaten polis bu atkıyı arıyor. 
Gazeteleri okudunuz. Eliz Malisonun 
her sabah boynuna geçirdiği atk• .. 
Polis bir defa atkıyı tngilizin elinde 
bulursa, Vojirar ıokağın&ıki cinaye
te i}tiraki olduğuna 9üphe etmiyecek
tir. Yalnız İngilizlerin değil, Anen 
Lüpcn de.. Yalnız atkı delil. kadı
nın hüviyetini meydana çıkaracak 
ba§ka deliller de bulunmıyacak mı? 

- Hangi kadın? 
- Cürüm ortakları.. Cinayet es-

nasında merdivende tesadüf edilen 
kadın .. Yani öldüren kadın. 

Aleksandra hem itirafa, hem de 
şiddetli itiraza benziyen bir hamle ile 
Nikolün üzerine attldr: 

- O kadrn öldürmedi, dedi,, yemin 

BORSA VE PiYASA 

10 Birincikanun SALI 

PARA BORSASI 

Sterlin 
Dolar 
20 Fraıau Frangı 
20 Liret 
20 Belcika Frangı 
20 Drahmi 
20 lıv;çu fr. 
Florin 
20 Çtli Kuron 
Avusturya tilin 
Muk 
Zloti 
Penço 
20 Ley 
l.eva 
20 Dinar 
Yen 
İo;veı; kuronu 
Altın 
Mec· rlıye 
Banknot 

Pariıı üıerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 

Cenevre 
Leva 

Florin 

Alış Sau, 

617.-
123.-
165.-
165,-
sz-
22.-

812.-
12.-
93.-
22-
33.-
22..-
22.-
11.-
23.-
52.-
32.-
31.-

941,
~2.50 

236.-

620.-
125.-
167.50 
170,-
84.-
24.-

815.-
84.-
96.-
24-
36.-
24.-
24.-
12.-
25.-
54.-
34.-
32.-

942.-
53.-

237.-

Çekler 
12,06 

619.SO 
0,79,55 
9.SS.52 
4.72.72 
2,45.60 

64.71.75 
1.17.36 

19.22.25 

BEYAZ PEYNİR 
Tam yağlı 23.-
Yarmı yaih -.-
Yağsız 
KAŞAR PEYNtRl 

Yağlı St.-
Yağ~ız -.-

Z EY T 1 N YACI 
Ekstra .-.-
1 inci yemeklik 
2 inci Yemeklik 
Sabunluk 

NEBATI YA<l 

Pamuk tadiye 30.-
Sus.,m t~sfiyc 32,20 
Be~ir piemiş -.-

UN 
Ekstra 
Ekııtra 

950 
900 

72 k. 800 
7.60 

1 inci yumu. 
t inci ~ert 

Cava 
Cı n 
Hindia 
Seylan 

BORSA DIŞI 

ÇAY 
(Kiloaram beHh:ledir) 

K$ S. 
260.-
-.-

285.-
265.--

DF.MtR VE ENVAI 
(Kilol'r•m lı.uabil~dir) 

Kş . S. 

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

Çekoslovakya kuronu 
Avusturya 4.22.68 Camlık, lıÖ$ebent -.- K$. S. 

8,50 
7,75 
8,50 
7,SO 
9.50 
8,50 

Mark 1.98.03 Dortlcö~~ lima. yuva. -.-
Zloti 4.21.- Mıhlık, ıilme -.-
Pcnro 4.51,40 Potrcl -.-
Ley 
Dinar. 

63,77,55 S yah çember -.-
34.96.33 Yuvarlak (6 mm. ve aeaiı -.-

Yen 2,73.30 ,, ,, (oluklu) 16,-
11.50 
10,50 
27.-

16,50 
12 ~o 
1: 25 
28,-

Ccrnnvcta 
İlvec; kuronu 

10.98 Siyah sac 
3,13,30 Karfiçe 

E •ham Çinko 

iş Bank;ısı 1':1 
,, .. N. 
,, ,, H. 
Anadolu % 60 

" 3 100 
Sirketınayriye 
Tramvay 
Bomonti-Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merku Bankası 
o~mRnlı Bankası 

Telefon 
ittihat Değirmencilik 
Sar!: Merkez Eczanel'İ 

95.-
9,80 
9.85 

26,20 
42,50 
15.-
23.-

1.30 
14.SO 

2.20,-
Q.10 

64,25 
23.-
8,75 
9 ,40 
4,20 

Tahvilat 
Rıhtmı 
Anadolu I ve lI 

I.u Knnoı> ı.-u. 
Anadolu mümessil 4 i, l1' 

İstikrazı.- t 

Türk Borcn I 
H 

,, ,, I!I 
lstikra:r.i dahıli 
Ergwi 

25.80 
23.95 
24.-
95.-
95.-

ZAHlRE BOR.., \Si 
lstanbul Tecim ve Zahire Borsanında 

dün muamele ıören maddeler 1unlardır: 

ARPA 

Kösele 

Sıiır 

" Manda 

M aaia 

Elvan .. 

DF.Rf "İşlt-nmiş .. 
(Kilol'r•m heaabiledir) 

ltt. s. 
1 120,-
il 105,-
J 115,-

11 100,-

I ad 60,-

II " 40,-
Beyaz çekme 1 " 50.-

s .. hti,.~ • -· Elvan 
.. 

Beyu. 

" 

Fiyo. 
Beyaz 

,, 
Piyanto 
Sarı 
Galo 
Çamuıhı 

Kaba 

ll .. 35,-

I " 75.-
II ., 55.-
I ., 50,-
il .. 55,-

(Kiloıram huabiledir) 
Kı s. 
-.-

I 115,-
n 95,-

54,-
45,-

-.-
20.-

PATATES 

(Kiloıram buabiledir) 
Kı. S. 

5,50 

Kş. S. 
150.-
125.-
125.-
110,-

as.-
45.-
90.-
o.-

ııs.-
75,-
75.-
65,-

Kş. S. 
-.-

US,-
ııo.-

60.-
47,50 
~s.-

::12,-

ltt. s 
67,-

Cinsi Ks.P. Miktan Ekstra Ekstra 4,50 6.-
5,

...... s Ymlik çuvallı 

BUGDAY 

Sert 6-8 
Yumuşak 
Ekstra 

6.18 

Çavdar 5.ıs 

FINDIK 
İç sivri 52.20 
Kabu~lu -.-

C EV 1 Z 
İç -.-
Kabuklu -.-

TİFTİK 
Oğlak 

YAPAK 
Trakya - .-

YUN 
Yıkanm1$ (cilz) 61.20 

ederim ki öldürmedi. O kadın cina
yetten korkar. Kandan, ölümden 
korkar. Hayır, iyi biliyorum, o öl
dürmedi, o öldürmedi. 

- O halde kim öldürdü? 
Kadın cevap vermedi. Hisleri ş-a

yanı hayret bir ıaüratle deği~iyordu. 
Heyecanı geçti ve birdenbire kapan
dı. Gayet yavaş ve ancak anlaşrlabi
lecek bir aeııle dedi ki-

- Bütün bunların eh~mmiycti 
yok. Benim için ne düşünürseniz, 
dü~ününüz, onun da ehemmiyeti 
yok. Bimiç neden hu atkryı 9akladı, 
durdu? Bir yolunu bulup da atkıyı 
ortadan kaldıracaktı. Evet, şimdi ben 
mahvoldum. 

- Niçin mahvoldunuz? Gidiniı:. 
Sizin otelden çıkmanıza kimse mani 
olmaz. 

- Hayır, gidemiyeceğim, kuvve· 
tim yok. 

- O halde bana yardım ediniz. 
- Nasıl yardım? 
- 1ngilizc haber vereyim. 
- Nasıl? 
- Bu işi ben üzerime alıyorum. 
- Muvaffak olamazsınız. 
- Olurum. 
- Atkıyı mı alacaksınız? 
- Evet. 
- Bimiç ne olacak? 
- Ona da kaçmak için yol göste-

receğim. 
Kadın yaklaştı ve Nikol dikkat1e 

kendisine baktı. Aleksandra cesareti-

Ekstra 

SABlTN 

3,SO 
Kı. S. 

(Kilol'ram heıabiledir) 

Zeytinyaiından 

Pirina 'yafmdan 

I 
II 

Kş. S. 
24,.50 
-.--.-

SADEYAC 
(Kilol'r•m heaabileclir) 

Urfa Tue 1 

" - 11 
Mardin, Oiarbekir v~ ayarı 
Erzurum, Kars e~inmiş taze 
Erzurum, Kars erırunermş taze 
Vejetalin 'i erli 
Trabzon Tau 

K$. S. 
2S,SO 
23,50 
18,-

Kş. 8 
90,-
85r-
90.--
80,-
65.-
47.-
611.-

ni topluyordu. Bakışları tatlılaştı, 
yüzüne bir gülümseme geldi. Bilaıart 
ayağına kadar gelen bu yard•m, olsa 
olsa giizelliğinin şu ihtiyar adam ü
zerinde bıraktığı tesirden ileri geli
yordu. Öyle ya, bir Akksandrayı 
kurtarmak için kendisini ne diye 
tehJikeye atsın? 

O da Nikoliin sakin gözlerinin ve 
sert çehresinin tesiri altındaydı. Eli
ni uzattı: 

- Aman acele ediniz. korkuyo
rum, dedi. 

- Öteki için mi korkuyorsunuz? 
- Ben onun sadakatinden şüphe 

etmiyorum. Fakat artık bilmiyorum 
- Sözümü dinler mi? 
- Dinler .. Çünkü o da korkacak. 
- Kapıyı açar mı? 
- Üç kere iki defa vurunuz. 
- Aranızda başka parola var mı? 
- Hayır. Kapıya dediğim gibi 

vurursanız yetişir. 
Nikol ayrılmak üzereyken, kadın 

tuttu: 
- Ben ne yapayım? Gideyim mi? 
- Buradan bir yere kımıldamayı-

nız. Bir saate kadar araştırma bittik
ten sonra, btn gelirim, vaziyeti tek
rar konuşuruz. 

- Eğer gelemezseniz? 
- O zaman cuma günü Sen Jak 

kulesi bahçesinde bulu~uruz. 
Nikol düşündü: 
- Durunuz bakalım, dedi, her şe

yi iyi hesap ettin mi? Ben )1içbir şe-

Sana bu satırları yazarken kalem:m 
sevinçten adeta hop hop hopluyor.İş
te nihayet evleniyorum.Kendisini iki 
!enedir sevdiğim, kendisini ramdığım 
gündenberi sevdiğim esmer Ertuğ
rulumla evleniyorum 1 

Biliyorsun ki annemle babam bu 
evlenmeyi prensip itibariyle kabul et
mişler, fakat on sekiz yaşında b"r 
çocukla yirmi iki yaşında bir üniver-
sitelinin ciddi bir çift olamıyacağını 

ileri sürerek, bunu geri bırakıyorlar
dı 1 Yalvardık, ağladık, para etmedi. 

Bizi bidbirimizden ayırmıyorlardı, 
fakat Hatice teyze yanunızda olmak 
şartiyle. 

Bilirsin. Hatice teyze pek fena bir 
kadın değildir. Yaşı ilerlemiş olmak
la beraber dinçtir ve sporu da sever. 
Bir gün cansılı:mtısından ne yapalım, 
ona bisiklete binmesini öğrettik. 
Öyle çabuk öğrendi ki, görsen şaşar
sın .. Bir kere, hep beraber Suadiye
den İç Erenköyüne gitmeğe karar 
verdik. 

Köye yaklaştığımız vakit hissettik 
ki Hatice teyze olduk~ yorulmuştu. 
Nişanlım bana gözü ile işaret etti. 
Bütün hızımızla ağaçlıklı bir yere 
doğru dayandık pedallara. 
Sağa saptık, sola saptık, nihayet i

zimizi Hatice teyzeye kaybettirdik. 
Oh 1 Bu kadar ay ııkıntıdan ıonra 

nihayet haşhaşa kalabilmiştik. Kü
ı;ük Bakkal köyüne inen yokuşta bi
sikletlerimiz kendi kendine yürüyor-

du. Ertğurul başıyla yüzümil ~~~ 
yor, fakat öpmeğe cesaret edernlY 
du. O kadar heyecanlıydı ki... d•l· 

Birdenbire ne oldu bilmem .• ~e il" 
Iar biribirine girdi ve kendiınızı Y 
de bulduk. 

• . il• 
Hatice teyze, saatlerce petıflldO" 

düşmüş. Eve döner, girer, çıkar, 
Iaıır, arar, tarar, bizi bulamaz. ~ 

Biz onu istediğimiz zaman ar'ıde 
ve kapının eşiğinde, bitkin bir ııa 1' 
otururken bulduk. Fakat bir kaı•5t" 
uğramadtğımızı görünce o kadar ldt" 
vindi ki. Neden kendisinden a~r~·se 
ğımızı anlatmak gibi bir eziyeti 1 

bağışladı. . "le' 
Artık üç kişi bu bısıklet gezırıtı tr 

rine devam ediyor ve arada bir ı-ıa er 
ce teyzenin gözünden kırklara kıl 
şıyorduk. . . •ti" 

Nüıayet mesele annemın kulag 

gitti. • w ·ıııı 
Büyük bir sevginin yaş, çag. fı$t" 

tanımadığını anlamış olacak ki, 
tuğrula: . Jı• 

- Sizi 'eytanlar sizi 1 demı,, . dt 
tice teyzeyi şeytan arabasına bı~rıJ 
rerek gene bildiğinizi yaptınız. aı 
sabredemediniz. 

Ertuğrul: Ut 
- Bizim aşkımız da bisiklet U~~rıt 

dedir, hızlı gider, sabredemez, til uıJ 
asrındayız, demiş ve annemin e 
öpmüş. 

/ ·===============================:;;;==========='============n:;::::= ,,ı 
lardan 6-\5 uval eat-..lonı!br. ~et\i 

• Arjantinin 934 - 935 senesi yer 
fıstığı rekoltui 92770 tondur. Bu fıs
tıktan çıkarılan yağ mikdan 1930 se
nesi 11,3 milyon iken 1934 de bu mik
dar 17 ,8 milyona çıkmıştır. 1934 de 
f.00 ton yer fıstığı." 14000 ton küsbe 
ve 360'" ton rüaub ihraç edilmiştir. 

• lsveç resmi sütçülük şirketi şe -
hirde mevcut bütün süt tevziatı müe&
~satını 5 milyon kron mukabilinde 

satın almı!jtır. Bu suretle süt tevzü 
muntazam bir şekilde yapılacaktır. 

• Çekoslovakya Milli Bankası 50 
ve daha fazla kronluk Çek banknotla
rının ihracını men ic;in tedbirler alın
dığını bildirmiştir. 10 ve 20 kronluk 
gibi küçük banknotların ihracı da yal 
nız seyahate münhasır kılınmıştır. 

• Ticaret Odası heyeti dün toplan
mış ve muhtelif meseleler etrafında 
görüşmüştür. Bu arada limoncuların, 
limonun hale sokulmasına itiraz etme 
leri üzerinde Ticaret odası tarafından 
yapılan tetkikAt ta gözden geçirilmiş· 
tir. 

Zahire borsasında 
Zahire borsasında un satışları dün 

de hararetli geçmiJ. muhtelif cins un-

yi tesapüfe terketmem. Haydi yürü 1 
rica ederim, siz buradan bir yere kı
mıldamayınız. 
Kapıdan boynunu uzattı. Koridor 

eskisi gibi tenha değildi. Otelin için
deki faaliyeti gösteren gidiş, gelişler 
vardı. 

Biraz bekledi ve en nihayet kara
rını verdi. 

İlk merhale olarak asansörün önü
ne kadar ilerledi. Kimseler yok. 
Derhal 337 numaralı kapıya koştu ve 
Alcks:ı.ndranın tarifi mucibince vur
du. 

lçerden bir ayak sesi duyuldu. A
nahtar çevrildi. Nikol kapıyı itti, Bİ· 
miçle karşılaştılar. Ona da prense! 
Alek andraya anlattıklarını kısaca an 
]attı: 

- Polis oteli ı;ardı, dedi, şimdi 
her tarafı arıyacaklar. 

-2-

İngiliz, Alekıandra kadar mukave
met göstermedi. İki adam hemen an
latmış gibiydiler. Vaziyetin vahame
ti 1ngilizin yüzünde o kadar büyü
müştü ki, bu adamm niçin haber 
vermeğe geldiğini sormağa lüzum 
görmeden boyun iğnıitti. Zaten 
fransızcayı anlıyabilse de, o kadar 
iyi konuşamıyordu. 

Nikol dedi ki~ 
- Her söylediğimi derhal yapa

caksınız. Biltün odaları arıyorlar. 

ekstra ve ekstra unlar ehemnıl) ii' 
• mikdarda d{ijm(iştür. On, on bef 'ııl\" 

evvel 1200 kuruşa satılan bu cin• .. ,. 
lar dün 900 kuruşa kadar düşı:nii§tV'°e 
Birinci yumupk unlar 825 ile gOO r•· 
birinci sertler de 760 - 795 kurut' pi 
sında muamele görmüştür. Buğd•>' e~ 
yasası dur~unluğunu muhafaza et~ıı· 
tedir. Yumuşak buğdaylar dün 6 

0e 
ruş 18 paradan satılmış ve sertler o' 
6 kuruı 7 buçuk paradan muaı:nel~ !ıı• 
müştür. Bir hafta zarfında vasatı. ,ı
rak buğday fiyatlarında 1 ve un fı~ı!• 
larında da 25 kuruş düşüklük ~·~ıııit 
Dün yeniden 111 O ton buğday ide't" 
tir. Fiyatların düşmeğe devaaı e 
ği muhakkak görülmektedir.~ 

=== 

Yürekleri iyilik için çarpar 
ıurttaşlar; ·r 

Bugünün fitresi on beş, Y~ş 
ni yıl önceki fitreden b~rnb bll 
:adır. Sizden istediğimız, I' 

. aşkalığr iyice kavramak ve 
0
r 

lan sonra yardıma koşrnal<tl 

-===--d" , . bar s 
Çünkü Marbof sokağındakı dığıl'1 
kaçan İngilizin otelde sakla~ııc cW 
haber almışlar. Şüpheli ol.ar.ak ~yağ~ 
fa siz sorguya çekileceksınız. ··ptıe>'' 
nızın burkuluşu da ayrıca ş~url<ıı· 
arttıracak. Aramızda ama. bu 1 tıiÇ 
Juş iyi bir buluş oldu. Bence YtıiÇ o
buraya gelmemdiydiniz, yah~t cJırııı· 
danıza kapanıp kalmama ;JektıJP' 
Tehlikeli evrakınrz var mı? 
lar, filan? 

- Hayır. düşurece1' 
- Prensesi tehlikeye 

başka bir şey .. 
- Hayır. barıa şıJ 
- Yakın söyleme! Ver 

dolabın anahtannı.. . "kol gort1" 
İn&iliz anahtarı ver.dı. Nı ıdı. '~ 

lek yıfınınr açtı, ipek atkıyı a 
bine soktu. 

- lI epsi bu kadar ı:ııı? 
- O kadar. }Jep9İ blJ 
- Daha vaktimiz vtr.r· 

kadar mı? t 
- Evet diyorum. . ki eğe 
- Sana haber verey:ırn. e '9olt•r' 

prense& Bazi1ydi bu işin Jç~cn J<_ıı~: 
san kafanı patlatırıın. • ı; pıırdö5 
duralarım giy, şapkanı gıy. 
nü al. Buradan fırla 1 ıı 

- Peki •. Ya polis? ~ na açıla 
- Sus .. Pontiyö sokag; 

arka kapıyı biliyor mu5un 
- Evet. . bdlclif0

'' 
- Orasını bir tek polıs ,,r1 

Ark~ 
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CİNAYET Mİ, KAZA MI? 

Dakika 
- ... ,_ ... ---... .) 

Belçika Müstemlekelerin-
den Bir Kısmını mı Verecek 

Crnevre, 10 (A.A.) - Belçika Kralının Londra seyahati Ital
~a - Habeş harbinin durdurulması esbabını hazırlamakla alaka
~ar görülüyor. Kralın l talya Kralı ile evvelce analştıktan sonra 
azı_ sulh tekliflerini Londraya götürdüğü tahmin ediliyor. Bu 

teklıfler meyanında Belçika müstemlekelerinden bir kısmının 
~ulhcı hizmet etmek maksadiyle İtalyaya terkedileceğinin de bu
.unduğu söylenmekle beraber bunun kaydi ihtiyatla telakkisi 
ııcap ettiği de bildirilmektedir. 

Büyük Kumpanyalar ital
yaya Petrol Vermiyorlar 
Cenevre, 10 (A.A.) - Döyç Emperyal, Şell, Ruvayyal Döyç 

\re .. İngiliz - lran büyük petrol şirketleri arasında cereyan eden 
tn~zakerat neticesinde ltalyaya petrol yollamamağa ve ltalya -
<l~~ geıyri memleketlere olan petrol ve benzin satışını aralarında 
~usavi bir şekild~ taksim ederek, Italyaya petrol ve benzin yol-

ıanmamasmdan mütvellit zararlarını telafi etmeye karar vermiş
crdir. 

İngiliz- Fransız Sulh 
leklifine Göre 

~afın da kabul edebileceği sulh şart. 
arını elde etmek için bütün nüfuzla

~ını kullanmakta devam etmektedir
~r. Bu iıç taraf -malum olduğu veç
~ıle. İtalya, Habeşistan ve Mill'!tler 
eıniyetidi r. 

Kabine projeyi 
tasvip etmedi 

Londra, 10 (A.A.) - Evvelki ha· 
herlerin tersine olarak, Laval • Hoar 
barış projesinin dün akşamk( kabine 
toplantısında tasvip edilmediği, top -
lantıda bazı tadilat teklifleri yapıldığı 
~e nıüteakıben bu tekliflerin derhal 

ariste İngiliz büyük elçisiyle Van Sit 
~~r.d'a bildirildiği anlaşılmıştır. Bu ta-

ızıat pertembe günü için tesbit ~dilmit 
0 ~n on 11eltizler toplant mı Ecciktir • 
~1Yecektir. Röyter Ajansı, Pariı gaze
.~rinin bu projede Mussoliniye tek -

lıf edilen tavizlerin ehemmiyetini mü
~lağa ile bildirdiklerini zannetmekte 
"ır. 

. l<abinenin toplantısından sonra Pa
tısteki İngiliz elçisi vasıtasiyle Fran • 
lız hükumetine tebligatta bulunulmuş 
tur. 

Üç tarafın da tasvibi lazırrı 
Londra, 10 (A.A.) - Ealdvin A • 

•aın kamarasında bir suale cevap vere 
tek ezcümle demiştir ki: 
i ~talyan-Habeş anlaşmazlığının halli 
tn hiç bir esas Italya veya Habe~is
~na şimdilik teklif edilmiş değildir. 

u hususta şimdi beyanatta bulunmak 
~evsimsiz loacaktır. Bizzat ben, gaze 
e haberlerini tetkik etmedim. Ve Fran 

la da, esasında nazik ve zor olan bir me 
~eleyi çok daha nazik ve zor bir hale 
l~Yabilecek bir sızma vukubulduğu 

1 
Şıkar bulunmaktadır. Tekliflerin asıl-

1 ar~nı ve ayni zamanda matbuat haber 
trıni tetkik eden kimseler, bana. baslı. 
:~ meselelerde mühim farklar mev~ut 
duğunu söylemektedirler. 

~ :S~l~vin müzakereler için üç tarafın 
t~avıbı meşrut olduğunu tekrar etmiş
ır. 

İngiliz parlamentosu 
planı kabul edecek mi? 

!l' l.ondra, 10 A.A - Times gazetesi
t'ın öğrendiğine göre, hükumetin Pa
~llte yapılmış olan Lavat - Hor iti-
fının mahiyeti hakkında Paristen 

~tle.n haberleri tekzipten imtina ct
flltsı, saylavlarda bu haberlerin' doğru 
ha duğu kanaatini hasıl etmiştir. Bu 
t herler, ekseriyetin birçok azaları a
~~ı~da gayrimüsait bir intiba hası! et 
)<ıştır. Bu zevat, bu tekliflerin Avam 
a ~arasının tasvibine arzedilen ş~y
t:~ın hududunu geçmekte olduğu mü
ta ~asındadır. Filvaki Habeşistan, a
lll~lsinin Avam Kamarasında yapı•dn 
flluzakereler esnasında derpiş edilmiş 
Ilı an sahadan çok daha büyilk bir kıs· 
ta1k1 terketmek mecburiyetinde kala
lll tır. Parlamentonun protesto et
au.eksizin bu teklifleri kabul etmesi 

1,e~clidir. Kabineye gelince o da bu 
tic/ıfler karşısında sevinç göstc!rmiş 

gıJdir. 

Uluslar Kurumu 
hayret içinde ! 

)ii~enevre, 10 A.A - Fransa ile Bü
llli :Sritanya tarafından tanzim edil
te! olan tekliflere müteallik olarak 
Ce e~ gayri resmi haberler, Milletler 
ltıUrıııxeti çevenlerini hayrete düşür
'ıhttu~. Bu çevenler, bu haberlerin 
deı atıne kani bulunmaktadır. Birıc,,k 
hz~geler, İtalyaya bahşedilen imti
di.iş ar.ın genişliği karşısında hayrete 

1 
l"lli.işlerdir. 

r slcandinavya devlet adamlarından 
1
• ıu beyanatta bulunmuıtur: 

• 
[Baştarafı Birincide] 

"- Biz küçük devletler, böyle biı 
şeyin tehlikeli olacağı fikrinde7i". 
Çünkü adeta taarruzu tasdik ~tmek 
demek olacaktır.,, 

Merkezi Avrupa diplomatlarından 
biri, şöyle demiştir: 

''- Böyle bir neticeye varmak 
için zecri tedbirlere müracaat eclilme 
si hiç te zaruri değil idi.,, 

HavM ajanımm aytarı, Milletler 
Cemiyeti Kon.eyinin mevzuubahı tek 
liflere kar,ı bir çok itirazlar derme
yan etmeıinin muhtemel olduğunu 
söylemiştir. 

Habeşler toprak 
vermeğe razı değil 

Londra, 10.A.A. - H~iıtan el
ÇU• Hır.' lMjilh HlllMit ~ti
nin müteamza H~ ~~inden u
fak bir parçanın terkedilmesini beri 
ıüren teklifleri kabul edemiyeceğini 
bildinnittir. 

Fransız - İngiliz teklifi 
Romada iyi karşılandı 

Paris. 10 A.A - Petit Parisi::n ga
zetesi diyor ki : 

"Mussolininin dünkü musırrane sü 
kutu, kendisinin Londra ve Paristen 
gelecek tebliğlere intizaren, niyetle
rinden hiçbir şey sezpirmek isteme
miş olduğuna delildir. Uzlaşma p· \. 
mnın ana çizgileri Romada esasen 
malfım olduğundan orada açıkça his • 
solunan salah, planın iyi karşılanaca
ğını gösterir. Eğer bu tahminler yan
lış değilse. Lava! - Hor tekliflerini 
esas tutarak. faydalı diplomatik gö
rüşmelerin az zamanda başlaması bek 
!enir . ., 

Matin'in Roma muhabirine göre: 
"Mussolini dün, herhangi bir dedi

koduya meydan verebilecek beyana
tmdan külliyen ictinap etmek iste
miştir. Söylemiş olduğu birkaç söziin 
ise bitaraflığı aşikardır. Bu da, birkaç 
gündenberidir Romada göze çarpan 
cesaret verici delillerden biridir. Bu 
deliller seri bir bal suretini ümit etti
recek mahiyettedir ... 

Oeuvre.. gazetesi işçi partisi men
suplarının, İngiliz kabinc;si tarafın
dan kabul edilen proje aleyhindeki 
tenkitlerini mevzuu bahsederek di
yor ki: 

"Lonclraclaki muhalillerle Millet. 
ler Cemiyeti mahalilinin ''J,,giliz 
kabinesinin hiyaneti,, diye tavsif et 
tikleri vaziyetin doiurcluiu heye. 
can azimclir. lıçi partisinin ileri ge. 
lenleri, bilhassa mütecavu bir clev 
lete yapılan bu mertebe karlı bir 
teldilin, umumi emniyet sistemine 
indireceği darbeyi clüıünerek mü -
teeuir olmaktadırlar,, 

1 tal yanlar yeni 
neler istiyorlar ? 

Roma, 10 A.A - Havas Ajansının 
aytarı, Mussolininin İngiliz - .t' ran
sız teklifl~rini prensip itibariyle ka • 
bul etmesı muhtemel olduğunu ancak 
müzakerelerin uzun ve güç olabilece
ğini bildirmektedir. 
Aynı aytar, mezkur tekliflerin bir

çok noktalarına karşı itiraz serdet
mekte olduğunu öğrenmiştir ki şun
lardır: 

1 - ltalya, Habeıiatana cleni:.c • 
elen verilecek mahrecin ltalyan top 
ralrlanncla intihabeclilmesi ve ay. 
ni aamancla Habeıistanın yalnız 
serbest bir limana sahip olması ve 
lrencli•ine :ırazi namına hiçbir fey 
verilmeme•i hususuncla israr etmek 
teclir. 

2 - ltalya askeri kuvvetlerinin 
geri çelrilmenni lticbir veçhile ka • 

Avam Kamarasında 
FAYDALI 
BiLGiLER . 

Kasım paşada Bulunan Kadının 
Hüviyeti Anlaşılamadı 

Eden Son 
Teklifleri 
izah Ediyor ·----------
Londra, 1 O. A.A. - Avam Kama

rasında Eden butekliflerin Parisde ne 
gibi şerait altında hazırlandığını ha
tırlatmış ve demiştir ki : 

Bugünkü 
Program 

" Bu teklifler alakadar üç taraf i
çin de kabili kabul o}abilir bunlar da
ha ihtilaf halindeki taraflara gönde
rilmemiştir bile. Bu tekliflerin dayan
dığı üç büyük pensip şunlardır: 

1 - Her iki tarafa muayyen men -
faatler temin eden bir erazi mübade
lesi. 
2.- Habeşistanın sosyal. ekonomik 

ve idari inkişafı için Milletler Ce
miyetinin bu memlekete yardımı. 

3.- Bu ekonomik inkişaf için İtal
yan mühacirleri ile halyan sosyete
lerine hususi kolaylıklar iraesi. 

Gazetele, bu teklifler hakkında bir 
çok yanlış şeyler yazmışlardır. Fa
kat Parisde müzakere edilmiş olan tek 
lifleri bugünkü vaziyette maalesef a
çığa vuramam. Müzakerelere esas teş 
kil edeceğini ümit ettiğimiz teklifleri 
asıl aliikadarlar okumadan neşret
mek ş i m d i y e k a d a r hiç 
bir kerre vaki olmamış bir hadise o
lur. Bu takdirde müzakerelerin aka
mete uğrayacağı da muhakaktır. Bu 
teklifleri. al5.kadar teazuv olan millet
ler cemiyeti tetkik etmeden, bunlar 
hakkında ne gibi bir muamele yapa
cağını kararlaştırmadan neşredeme

yiz. 
Pariste kabul edilen teklifler, ne 

Fransız hükumetinin ne de bilhassa 
lngiliz hükumetinin noktai nazarını 
temsil etmektedir. Bu teklifler, mü
zakerelere iştirak edenlerin fikrince, 
alakadarları münasbete getirebilecek 
birtakım telkinlerdir. Bu tekliflerin 
istihdaf ettiği şey de yalnız budur: 

Üçüncü şahıslar için bu teklifleri 
ittila peyda etmeden reddetmek her 
halde doğm bir şey değildir, bunları 
reddetmek. asıl alakadarların ne di
yeceklerini beklemeden bunlar hak • 
kında fikir yürütmek demektir. 

Teklifler Romaya ve Adisa-
babaya bildirildi 

Paris, 10 A.A. - Paris teklifle. 
ri hakkında kat'i bir anlaşma hasıl 
olduğu teyit olunmaktadır. 

Teklifler ak§am üstü Addisaba • 
ba ve Romaya gönderilmi§tİr. 

bul ctmiy.cclrtir. Bu ela İtalya iıgal 
edilmİf olan arazi üaerindc hü _ 
kümrani hukuku kazanmak istedi _ 
ğini göstermektedir, halbuki gaze. 
telerin verclikleri haberler ltalya • 
ya ancak Tigre'nin bir kısmının ve 
rilmesi temayülünün mevcut oldu. 
ğunu İma etmektedir. 

3 - ltalya, Fransız ve /ngiliz So 
mali.lerinin arka.sıncla bir arazi fe • 
ridi elde etmek emelinden vaz geç 
memiştir. bu ferit, Eritreyi ltalyan 
Somali.sine bağlıyacaktır. ltalya, 
Harrar ilinin tamamını istemekten 
vaz geçebilecektir. Ancak Ogaden 
ile Danakil bölgeleri arasındaki mü 
nakalcitını temin etmek için bu vila
yetin büyük bir kısmını kontrol et. 
meği israr ile istemektedir. 

4 - Habeşistanın sekizinci arz 
dairesi ile tahdit edilmif olan isti• 
mar mıntakası, . ancak bu mıntaka 
garbinde Stelanie, Abaya, Seveta, 
Zwai gölleri böl~esine kadar uza • 
tıldığı takdirde ltalyayı temin ede. 
bilecektir. 

5 - ltalya, Necafiye kabul etti. 
rilecek olan beynelmilel yardım is 
temesirıde imtiyazlı bir mevki .sa • 
hibi olmağı istemek tasavvurunda. 
dır. 

Resmi Fransız - İngiliz teklifleri 
hala Romada beklenilmektedir, ve bu 
tekliflerin ancak başlıca hatları Pa
risteki İt~lyan sefaretinden alınmış 
olan gayrı resmi malfımat sayesinde 
malum bulunmaktadır. 

Resmi görüşmeler 
başlaya bilecek 

Paris, 10 A.A - Le Joumal'ın Ro
ma aytarı, bazı mahafilin Laval-Hor 
tekliflerini .şi~detle protesto etmiş ol 
duklarını bıldırmektedir. Ancak res
mi mahafil, daha az itilafgirizdir. 

Deniliyor ki: 
Eğer dostane müzakelerde buluna

cak ise 12 Kanunuevvel toplantısının, 
hiç olmazsa muvakkaten, hikmeti vü
cudu yoktur ve tcehhürü gerektir. 
Yoksa bu toplantı bir tazyik mahi -
yetinde görünecektir. 

Matin gazetesinin Roma Aytarı, 
teklifleri tetkik etmiş olan diplomasi 
mütehassıslarının her türlü ihtimal
leri göz önüne getirmiş olduklarııu 
bildirmektedir. Bu ihtimaller şunlar
dır: 

Mutlak surette red, 
Kayıt ve şartsız olarak hemen ka

bul, 
Müzakerata esas olarak kabul. 
Bu son şık, en ziyade muhtemel gö 

rünmektedir. Bu takdirde resmi gö
rüşmeler başlayacaktır. Bu görüşme
l~rin yapılacağı mahal tesbit edilmiş
tır. Ancak İtalyanın hattı hareketi, o
nun Cenevreyi bertaraf etmek istemi
yeceğini göstermektedir. Aloisi yeni
den müzakereleri idareye memur edi
lecektir. 

İSTANBUL 

18: Senfonik mu~iki (plak). 18.45: Ha
berler. 19: Foto Süreyya konuşuyor. 19,30 
Hafif musiki (plak). 20: Piyano ı;olo. 20, 
30: Stüdyo orkestrası. 21: Stüdyo caz ve 
tango grupları. 21,35: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi verile- • 
cektir. 1 

1 

BÜKRES 

18: Radyo orkestrası. 19: Sözler. 19,15: 
Konserin devamı. 20 : Haberler. 20, 15: 
Oda müz' ii (Mozart). 20,45: Posta kutu· 
su. 21 : Piyano konseri. 21,30: Yarınki 
prgram. 21,40: Şarkılar. 22,10: Solo flüt. 
22,30: Haberler. 22,45: Radyo orkestrası 
tarafından opera parçaları. 23,45: Fr. ve 
Alm. haberler. 

BUDAPEŞTE 

18: PPyano refakatile viyolonsel konse
r i. 18,30: Süel konser. 19: Homeros ko
rosu (Amilar). 19,40: Ekonomik konfe
rans. 20,10: Dış siyasa. 20,25: Bertha sa
lon orkestrası (Hafif parçalar). 21: "Ne
ticeden sonra,, adlı piyes. 22,35: Haberler. 
23: Rajter idaresinde opera orkestrası 
(Vagner, List, Brahms). 24,10: Plak. 1,05 
Haberler. 

VARŞOVA 

16,30: Keman konseri (Piyano refaka
tile ). 17 : Çocuklara, 17,20: Ibranice şar
kılar. 17,45: Sözler. 18: Sözler. 18,20: 
Küçiik radyo orkestrası. 18,50: Sözler. 
19: Karışık müzik. 19,30: Sözler. 19,40: 
Sözler. 19,45: l'lik. 20: Sözler. 20,10: 
Sözler. 21 : Lembergden: Sen yayım. 21,45 
Haberler. 21,55: Sözler. 22: Sopen konse
ri. 22.35: Edebiyat. 22.50 : Sozler .. 23: O
rijinal Habeş müziği (plik) . 

BELGRAD 

17,20: Radyo orkestrası. 18,10: Konfe
rans. 19,25: Sözler ve plak. 20,15: Haber
ler. 20,30: Ulusal yaynn. 21 : Jübliyana
dan nakil. 21,40: Konferans. 22 : Karışık 
konser. 23: Haberler. 23,30: Dans pl.ikla-
n. 

VİYANA 

18: Avusturya müziği. 18.50: Güzel san
atler. 19,05: Siyasa. 19,30: Esperanto 
dersleri. 20: Haberler. 20.10: Aktüalite. 
20,30: Senfonik konser (Büyük konser sa
lonundan nakil.) 22.05: "Vom xandl,, adlı 
anketod, 23: Haberler. 23,10: Dans müzi
&i. 24: Fransızca turizm bahsi. 24,10: Ta-

BERL1N 

18: "90 dakikada devri ilem., adı veri
len kar.ışık ;"rkılı müzik ne~riyatı. 19: 
Oda müziıii. 20: Parti yayımı. 20: Hitler 
konu uyor. 21,10: Becthovcn konseri. 21. 
40: Göbbels konuıuyor. 22,45: Merasim 
ve ıenlik. 23: Haberler. 23,0: Gece müziii 
ve! dans havaları;. t 

BRESLAU 

17,20: Şarkılar. 17,40: Küçük hikjyeler. 
18: Berlinden nakil. 19,30: Aktüalıte. 19, 
55: Köyhiye. 20 : !!erlinden nakil, 23: Ha
berler. 23,15: Münihten Olimpiya servisi. 
23,30: Gece müziği ve dans (Kolonya 
dan). 

KISA DALGALAR 
BERLlN 

Çalışma saatleri: Saat 10.45 - 14.20 : 
19, 74 m. ve 31, 45 m. Saat 15.00 - 18.35: 
31,38 m. Saat 19 - 23,35 : 25, 49 m. ve 
49, 83 m. 

LONDRA 

Çalışma saatleri: 10 - 12,20 : 25,53 m. 
ve 31, S5 m. Saat 13 - 15.45 : 16, 86 m. 
ve 19, 82 m. Saat 16 - 18 : Gösterilen 
postalardan ikisi: 19,82 m. 25, 29 m. ve 
31, 55 m. 
.. S-aat 19.lS - 23,30: Gösterilen 2 veya 
uç posta: 19, 66 m, 25, 53 m., 31, 55 ve 49, 
10 m. 

PARİS 

Çalışma saatleri: Saat l 1 - 12 : 25, 23 
m. Saat 13.50 - 18 : 19, 68 m. Saat 18.15-
1 : 25, 23 m. 

Sinemalar - Tiyatrolar 

* SEHlR TİYATROSU : Saat 20 de 
(Hülleci), 

• HALK OPERETİ : Saat 20,30 da 
(Bay-Bayan). 

• NAStT • ERTUCRUL SADİ - HA-
LİDE : Saat 20,30 da (Amcabey). 

• YILDIZ: Aşk senfonisi. 
* SARAY : (Kontinantal). 
• SÜMER : (-Ba,dad yolu) . 
* İPEK : (Şendul) ve Kleopatra). 
* Elhamra : (Kedi ve Kenan) ve (Ada-

lar çiçeği). 

* ALKAZAR: (Korsan kız) 

• TÜRK: (Kara yıl,ı) 
* MELEK: (Kiralık ıönül) 
• SIK: Viyana bülbülü. 
• AZAK: (Vonder Bar) 

Ceseclin bulunduğu Kasımpafa clereai 

Dün Kasrmpaşada dere ağzında 
bir ceset bulunduğunu yazmı§tık. 

Ceset Üzerinde yapılan sıkı tetkik • 
]er, işi biraz daha aydınlatmıştır. 

Evvelki gün öğleye doğru Kasım 
paşada eski bayram yerinde mahal. 
le çocukları oyun oynarlarken de _ 
reye girmitler, ıuyu az olan ağız 
tarafında bir ceset gör:nÜ§lerdir, 
Çocuklar, bu vaziyet karşısında 
çok korkmuşlar ve derhal dışarı çı. 
karak gelip geçene gördüklerini an 
meseleden .f f mf mf mf mf mf mf 
latmıslardır. Bu aırada zabıta da 
meseleden haaberdar edilmİ§ ve tah 
kikat başlamıştır. 

Müddeiumumi muavinlerinden 
Şefik ile tabibi adli Enver, Kasım -
paşaya giderek cesedi muayene et _ 
mişlerdir. Ceıet, ayakları ıerbest 

bir halde bulunmuf, ba§ının arka 
cihetinde derin bir yara görülmüş -
tür. Cesedin yüzü kan içindedir. 

Müddeiumumi, cesedin yahş va • 
ziyetini tesbit ebnit ve kadın olduğu 
anlaşılan ölünün batından aldığı 
yara ile öldüğü neticesine varmış _ 
hr. Bu derin yaranın ağır bir de _ 
mirle meydana getirildiği anla§ıl _ 
mıştır . 

Cesedin bırakıldığı yerde biribi _ 
rine bağlı büyük bir çift ayakkabile 
uzun bir İp bulunmuttur. Ölünün 
bu İple sürüklenerek dere ağzına 
kadar getirilr:lii{i tA h'J1:n eclilmekte. 
dir. Cesedin üzerinde eski bir göm-
lek, siyah eteklik ve pamuklu enta_ 
ri ve tokalı bir kemer görülmüştür. 

Dün İbrahim ve l&majl adında iki 
kitinin ifaClelerine miiracaat edil • 
mif. l>WırtllV"d•• )w.i~~vnl~ aöy 

İtalya - Habeş 
[Baş tarafı 1 incide] 

Dessie üzerinden dün de uçaklar 
uçmuş ise de bomba atmamışlardır. 

Roma, 10. 
dan: 

Dessie'yi niçin 
bombalamışlar ? 

A.A.- Stefani Ajansın-

Dessie bombardımanı, biri süet, ö
teki de cezai, iki türlü mahiyeti haiz
di. Bu bölgeye fazla miktarda Habeş 
kuvvetleri ile, Ras İmrunun pek çok 
askeri tahşit edilmi~ bulunuyordu. 

Bir I tal yan uçağı 
Harrar, 10 A.A - Bir İtalyan uça

ğın~ Ciciga üzerinde uçtuğu haber 
verıhyor. Tafsilat yoktur. Rivayet o
lunduğuna göre, uçaklar Ogadenin 
muhtelif merkezlerini bombardımana 
devam etmekte ve oralarda tahribat 
yapmaktadır. -----
Limanın ıslahı 
i~in Cjahşmalar 

lendiği gibi,, cesedin Sati isminde 
bir kadına ait olmadığını, Satinin 
sağ bulunduğunu haber vermiştir. 

Bu ihbarda calibi dikkat görül • 
müş, İsmail bir polis me:nurile Sa • 
tinin evine gönderilmiştir. Hakika. 
ten memur, Satiyi bulmuş ve lamail 
de bu suretle öldüğü zannedilen ka 
dının sağ olduğunu İl!bat etmiştir. 
Tl\hkikatın hu nl'ticeyi verrrıeı1i, 

işi hemen değiıtirmiı, cesedin kime 
ait olduğunun araştırılmasına baş • 
lRnmıştır. Bunun üzerine ceset. bü -
yük cami güslhanesine getirilerek 
bazı kimselere gÖ&terilmiş, fakat ta 
nıyan çıkmamıştır. Zan altında bulu 
nan çöpçü İbrahim ve İ&mail serbest 
bırakılmış, ceset morga getirilmit • 
tir . 

Kadının elbiseleri arasında bir 
kağıt ta bulunmuştur. Bu kağıtta 
(Kasımpafaya gidecektir) cümlesi 
yazılıdır. Bu vesiknnın karanlık ba. 
zı cihetleri aydınlatacağı umulmak 
tadır. Zabıta, tahkikatına devam et 
ınıektedir. Kadının parasına tama' 
edilerek mi, yoksa baıka bir sebep 
le öldürüldüğü araştırılmaktadır. 

Sonuçı: yakında belli olac.aktır. Ce 
set, morgda, hüvireti tesbit edilin • 
ceye kadar teıhir olunacaktır. 

* Eminönünde liman işleri direk. 
törlüğünde tahakkuk dairesinde ça 
lııan Rüıtü, evvelki gün vazifesi 
batında ani olarak ölmüştür Ya 
pılan muayenede ölüme, kal~ dur : 
masının sebep olduğu anlaşılmıştır. 

* Eminönünde Nevşehirli maran. 
goz Necip. bir kadın meaele&inden 
dolayı. Erzurumlu Bekirle .kavga et 
mit ve arka<iatını batından biçakla 
1'aıt.al--,tır. Neaip>ı 'tutulmuşhır 

Bir Planör 
Okulu aCjılacak 
Türkkuşu tarafından Rusyadan ge

tir~lmesine karar verilen paraşut ku
les~ A~karaya gelmiştir. Kule için mü 
saıt bır yer araştırılmaktadır. Yelken 
uçuşlarına müsait görülen Merzifon 
ve civarında, bazı tetkikat yapmak 
üzere Vecihi ile Türk kuşu planörlerin 
den Ahalin incelemelerini sürdürmek
tedir. Mütehassıslar, Merzifondan son 
ra Afyona da gideceklerdir. Haber ve
rildiğine göre, tetkikatın sonucunda 
hazırlanacak esaslara uygun bir pla
nör okulu açılacaktır. Sovyet Rusyada 
uçuş tahsilinde bulunan 7 Türk genci, 
yakında Istanbula döneceklerdir. 
GQflçler, şimdi motörlü uçuşlarla meş
gul olmaktadır. 

Tutum haftası yarın 
ba§lıyor 

Tutum haftası yarından itibaren 
haşlayacaktır. Şimdiye kadar yapılan 
hazırlıklar. haftaya ait afişler ve mü
sabakalar etrfında toplanmaktadır. Ye 
miş müsabakasının çok ııağbet göre
ceği tahmin edilmektedir. Bu müsaba
ka i~in hazırlanan kuponlar bakkalla
ra dağıtılmıştır. Hafta içinde yemiş 
alanlara bakkallar bu kuponlardan ve. 
recek ve hafta sonunda çekilecek 
kur'a neticesinde kazananlara muhte· 
lif hediyeler dağıtılacaktır. Haftanın 

devam ettiği müddetçe her gece tutum 
ve arttırma mevzuu etrafında iyi söz 
söyliyen bayanlar tarafından konfe -
ranslar verilecektir. 

* KADIKÖY SÜREYYA 
Kristo). 

(Monte 

Limanın ıslahı için yapılmakta olan 
tetkikler ilerlemektedir. lktısat Ve
ka;cti Başmüşaviri Fon der Perten 
yarın da Liman Genel Direktörlüğü
ne ait daireleri gezerek idari bakım -
dan incelemelerde bulunacaktır. Mü
şavir antrepo, depo ve rıhtımların 
u~u~i vaziyetine dair raporlar iste
mıştır. Liman mühendisleri bu rapor
ları hazırlayarak kendisine verecekler 
dir. Müşavir bundan sonra vekalete 
vereceği mufassal raporu hazırlamağa 
başlayacaktır. idari bakımdan yarın 
yapılacak tetkikatta memurların çalış. 
ma tarzı da gözden geçirilecektir.Bil 
hassa işlerin sür'atle yapılması ve kır
tasiyeciliğin önüne geçilmesi için ted
birler alınacaktır. 

Denizyolları cumartesi pos• 
tasını da yapamıyacak 

* ÜSKÜDA' HALE : (Son Vals) ve 
(Kukaraça). 

Nöbetçi eczaneler 

Şehremininde A. Hamdi - Samatyada 
Teofilos - Aksarayda Etem Pertev -
Fenerde Vitali - Karaıümrükte Suad -
Bahçekapıda Ali Rıza - Galatada Kara
ki:ıy - Taksimde Della Suda - Yenişe-

hirde S. Barunakyan - Şişl ide Feyzi -
Büyükadada Mehmed - Heybelide Tanaş 
- Eyüpte Hikmet eczaneleri. 

Müracaat yerleri 

Deniz yolları accnteai Telefon 
Akay (Kadıköy iskelesi baı me
murluğu) 

42362 

43732 
44703 

İngiliz gC?-zeteleri ltalyaya 
sokulmıyor 

Roma, 10 A.A. - Dayli Meyi ve 
Morning Post ve Dayli Ekıpreı müs. 
tesna olmak Üzere bütün fngiliz ga 
zetelerinin ltalyaya girmesi yasak 
e~ilmİ§tir, salahiyettar çevenlere 
gore, bu karar zecri tedbirlere kar 
ıı tatbik edilen müdafRa tedbirle • 
rinden birini tetkil etmektedir. 

Bükret parlB.mentosunda 

Hauptmanın temiz isteği 
reddedildi 

Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Sirkeli merkez acen

tesi Telefon 
Sark Demiryolları müracaat ka

lemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryolları müracaat 

kalemi Haydarvaaa Telefon 

Va,ington, 10 A.A. - Yüksek fe. 
22925 deral mahkeme, Lindbergin çocu _ 
23079 ğ~nu öldürmekle ıuçlu bulunan E. 

• rımo Hoptman'nın temyiz talebini 
42145 reddetmİftir. 

Deniz Ticaret Direktörlüğü, muaye
ne müddetleri yaklaşan diğer bazı va
purlannın da işlemesine müsaade et
miyeceğini dün Denizyolları idaresine 
bildirmiştir. Vapur sıkıntısında bulu
nan idare bu haber üzerine gelecek 
cumartesi günkü Karadeniz postasını 
da yapmamağa karar vermiştir. Vazi
yet bu şekilde devam ettiği takdirde 
idarenin diğer postalarında da aksak
lıklar olacağı anlaşılmaktadır. Deniz. 
yolları, vapur buhranının artması üze
rine vaziyet şehrimizde bulunan Eko
nomi Bakanlığı başmüşaviri Fonder 
Porten ile Bakanlığa kabutaj genel di
rektörü Ayet Altuğa bildirmiştir. Ya
pılacak incelemelerden sonra acele 
bazı tet'lhir alınması muhtemPldir 
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SOLDAN SACA VE 
YUKARDAN AŞACI 

1 - Bir vıliyetimiz (5). Beyaz (2) Ya. 
ra 2. 

2 -Tir 2. Bir daiımız 6. 
3-Pay 4. Nota 2. 
4 - Maeiyen 4. Beyaz 2. 
5 - Mezar 3. Sarhoı değil 9. Erkek 2. 
6 - Bir vapur idaresı 4. 
7-San'at 2. Al 7. 
8-Berf 3. 
9 - Çabuk 3. Eser 2. İyi 3. 

10- Nemli 5. 
11 - Vapur odası 6. Amca 3. 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN HALLI 
1 - Kara 4. Durak 5. 
2-Ana 3. Fa 2. Fak 3. 
3 - Rıh 3. Avcu 4. Ve 2. 
4-Su 2. Al 2. 
5 - Fas 3. Uf 3. Ke 2. 
6 - Davul 5. Tan 3. 
7-At 2. Ar 2. 
8- Urfa 4. İnek 4. 
9-Af 2. 

10 - Kavak 5. Re 2. Er 2. 
11- Kelek S. Kara 4. 

im ______ , 

Deniz Yolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri: Karaköy Köprüba~ı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürda•· 
.. _ zade Han. Tel. 22740. -

Trabzon yolu 
KARADENiZ vapuru 12 Bi. 

r ı rıci kinun PERŞE~ıB :. ırünü 

aaat 20 de HOPA'YA kadar 
"7802,. 

imroz Yoht 
ASYA vapuru 12 Bırinei ki. 

nun PERŞEMBE ıriinü ıaat 16 
da IMk OZ' A kadar. ''7803,. 

Ayvahk yolu 
BANDIRMA npuru 11 Birine 

l)inun ÇAi• Ş.~M~A rünü ıaat 
19da AYVA IGA kadar "7175" 

10218 

.... Mersin yolu 
VATAN npuru l2 Birıne 

Kiunn PERŞEMBE rünü ıaaı 
11 de PA YASA kadar "7776,. 

10219 

ve 

BELGEVŞEKLIGinE 

9949 

AR-FOTO 
(Eski Foto Franse) 

Memleketimizin tanınmr~ 

Film Operatörleri 

CEZMl ve REMZİ 
Re11am Salahaddin 

~imdi burada çalışıyorlar 

Sinema ve Güzel F otograf 

Cumur Batkanı ATA TORK ve 
Bakanlar Kunılu üyelerile 
Türkiye Cumhuriyeti ileri ıe. 
tenlerine ait fotoiraflann en iyi 

leri de burada bulunur. 

1011~ 

----·-

' 
13ARA 

-Fizik ve Kimya 
Mezunu Müsabakası 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden · 
1 - Gümrilkler tarifesinde mütehassıs yetiştirmek 

için 35 lira aylıkla müsabaka ile İşyar alınacaktır. 
2 - Müsabaka 16-12-935 pazartesi günü Ankarda 

ve lstnbulda saat 13 te yapılacaktır. 
3 -- Müsabakaya girebilmek için Fen Fakültesinin 

Fizik ve Kimya Şubesinden mezun olmak. Fransızca 
bilmek ve memurin kanununun 4 üncü maddesinde ve 
icra Vekilleri Heyetinin 1O-10-9 3 5 giinlemeçli karar
namesinde yazılı şartları haiz bulunmak ve yaşı otuzu 
geçmiş olmamak gerektir. · 

4 - İstekliler Ankara<la Vekaletten, İstanbulda 
Gümrük Başmüdürlüğünden alacakları beyannameleri 
14· 12-93 5 günü saat 13 çe kadar Ankarada Zat İşleri 
·Miidürlüğüne ' •1stanbul'da 'Gümrük .. Başmütıürlüğün't 
vermelidir.le~. ( 3 604) ( 7 7 6 2) 

lstanbul ~üncü icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
Namına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli 

vukuf tarafından tamamına 5042 lira kıymet takdir 
edilen Kocamustafapaşada Ali Fakih mahallesinde A
ğaçkakan sokağında eski 3,5 yeni 7, 7-1, 7-2, 9 No. lu 
iki dükkan ve bir apartman, bahçede iki oda, bir sun
durma, bir hela ve bahçe derununda saksi imaline 
mahsus fırın açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 
20-1-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ni 
bulduğu takdirde müşterısı üzerinde bırakılacaktır. 
Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü bakı kalmak 
üzere 15 gün müddetle temdit edilerek 4-2-936 tarihine 
mi.isadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza daire
mizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma be
deli kıymeti muhmmenenin yüzde 7 5 ni bulmadığı 

takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan 
geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek 
isteyenlerin kıymeti muhammenenin yüzde 7, 5 nispetin 

de pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektu
bunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları Tapu sicilli 
ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadara-
nm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu
sile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı · müspi-
teleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün 
zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Ak-

si takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar sa
tı~ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. ' Müterakim 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusu
mu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 
Daha fazla malfımat almak isteyenler 8-1-936 tarihin
den itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bu
lundurulacak arttırma şartnamesi ile 934-3055 No. lu 
dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki gö 
rebilecekleri ilan olunur.(7800) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Evvelce Vefada sah günleri kurulan pazarın bundan sonra Sü
leymaniyedc Ayşekadın sokağı ile Elmaruf sokağında kurulma
sına umumi meclisin 8-11-935 tarihli toplantısında karar verilmiş 
tir. Keyfiyet ilan olunur. (B.) • (7807) 

• 
;---
1 

• 

VENÜ P, Dı<ASI, ıih rlı b ' 
toz.,tur 

liu tozu ku'lan•nların Ay•t 
oıura Vl zuıı ıı ıı na•l'r çok o 111 

•hy• zade Nuıedd•n Eru 
•rza ıı•it ~e Jtr ya~ d•po~• 

1111•••• l•·anbul 
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: 

lstanbul Gümrükleri Başmüdür
lüğünden: 

26 Temmuz 934 tarihinden önce Japonyadan yola çı
karılan ve bedelleri vaktile ödendiği için Japon anlaş
ması hükümleri dairesinde takası temin edilemediğin
den dolayı Gümrüklerden çıkarılamıyan Japon eşyasın
dan beyannamesi Gümrüklerde tescil ettirilmiş olsun 
olmasın bu kabil malları bulunanların bugünden itiba 
ren on gün zarfında malların bulunduğu gümrük 

idarelerinin kontenjan servislerine müracaatla fatura 
ve şehadetnamelerini ibraz ederek malın cins ve mik
darile beraber fob ve sif kıymetlerinin tesbit ettirilmesı 
ilan olunur. (7794) 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve malfıliytin 
acılarmdan çoluğunuzu, çocuğunueu, ıkendini~i-v .. yakirnerinizi: 

MaJüliyeti de temin eden Senelik Te
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkılap yapmıştır. 
Çünkü bu sigorta ile: 

Ölüm ve maIUliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin hita
mında sigortalı hayatta bulunursa ve maluliyete uğramamı§ ise müem
men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi maluliyet 
müddetince ücret alınmaz - daimi maluliyet halinde müemmen mebla
ğın % 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta veya mukavelenamenin 
hittamında müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstiin f aideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi: İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef: 20531 

Umumi acentahğı: Galata, Unyon han. Telefon: 44888 

lı: 2 inci İflas Memurluğundan : 
Galatada Yeni Kaval sokağında O· 

turmakta ve İspirtolu içkiler ticare· 
tile me§ğul bulunmakta olan Andon 
ve Dimitri Dimitrakopola biraderler 
Komandit Şirketi iflası 9·10·935 ta 
rihinde açılıp tasfiyenin adi §ekilde 
yapılmasına karar verilmiı olduğun
dan: 1 - Müfliıte alacağı olanların 
ve istihkak iddiasında bulunanıarın 

alacaklarını ve istihkaklarını ilandan 
bir ay içinde 2 inci İflas dairesine 
gelerek kaydettirmeleri ve delillerini 
(senet ve defter hulasaları vesaire) 
aaıl veya musaddak suretlerini tevdi 
eylemeleri .2 - Hilafına hareket ce
zai mesuliyeti müstelzim olmak üzere 
müflisin borçlarının aynı müddet için 
de kendilerini ve borçlarını bildirme
leri. 3 - Müflisin mallarını her ne 
sıfatla olursa olsun ellerinde bulun 
duranların o mallar üzerindeki hak
lıan mahfuz kalmak şartile bunlan 
aynı milddet içinde daire emrine tev-• 
di etmeleri ve etmezlerse makbul ma 
zeretleri bulunmadıkça cezai mesuli
yete uğrayacakları ve ruçhan hakla 
rından mahrum kalacakları. 

4 - 16-12·935 tarihine müaadif pa 

9813 

MEŞHUR 

Daimon Pillen 
Bütün dij'er pillerden far.la aydın· 
latar .e hepeinden dayanıkbcl1r 

T ilrkiye Umumi Ae~atelerı : 

GABAY BiRADERLER 
.ata, Depoıu: 
JAK DEK.ALO ve ŞÜREKAsı 

lıt.abul Tahtakale 

9120 
fıE __ 

zartesi ııünU saat 14 te alacaklıların 
ilk içtimaa gelmeleri ve müfliı ilt 
müşterek borçlu olanlar ve kefilleri· 
nin ve borcunu tekeffül eden •İr 

kimselerin toplanmada bulunmağa 
hakları olduiu ilin olunur. (17 540) 

İstanbul Dördüncü İcra Memurlu• 

ğundan: ak· ' 
Tamam•na 15920 lira kıymet tun 

dir edilen BeyQğlunda Kamer f!•t da 
mahallesinin Şerbethane solc9gırı ıJ 
kain eski 43,43 mükerrer ve 6 ye 
47, 49 No. lu yedi daır.ıi bır bal',~: 
partıman tamamı açık artırmaya i' t 
nulmuş olup 25-12-935 tarihind~ şark 
namesi divanhaneye t-alik edıl~~e ii 
14·1-936 tarihine müsadif salı gun 1 
aaat 14 ten 16 ya kadar İstanlJ~
Dördüncü İcra dairesinde satılaca 

tır A . . k . . .. de 7 ,5 
rtırmaya ıştıra ıçm yuz k'ıtl 

teminat akçesi alınır. Mütera ; • 
vergi, bel ·diye, vakıf icaresi borr. un 
ya aittir. Art rma bedeli muhamıne 
kıymetin yüıde yetmişbe•;op ı u i 
ğu takdirde ihale yapılacaktır ... A'f.•. 
halde en son artıııanın taahhüdU t>a 
ki kalmak üzere artırma onbeı ıii~ 
daha t~mdid edilerek 29-1-936 tart· 
hine müs:ıdif Çar .. amba günü ııYfl1 

ıı _..ı·ıe· 
!lııaatte en çok artırana ihale cu1 

cektir. 
2004 No. lu icra kanununun ız6 '1'. 

'bl 
cı maddeıine tevfikan ipotek sab1 

alacakl.larla diğer alakadarların "~ 
irtifak hakkı sahiplerine dahi g•Y11 

menlç.ıl üzerindeki haklarını ve bLJfıJ• 
eale Eau •c rnaerafa dair olan ~ 

''t\ 
larını evrakı müabitelerile yir.mk'il; 
içinde icra dairesine bildirmeleri 1.1• • 1 • 
zımdır. Aksi halde hakları tapu aıc:. 
!erile sabit olmadıkça satış bcdelitııfl 
payla§masından hariç kalırlar. hbıJ 
maddci kanuniye ahkamına göre b•t· .... , 
reket etmeleri ve daha fazla malu ... 
almak isteyenlerin 935 • 2369 d<>•Y: 
numaraıile memur'iyetimize müraca• 
lıarı ilin olunur .(17521) - .. _____ .....,,,,.,.,,_ 

., "" J ~ 

'. :; ~ ~M • . ı, 

Güzelli§imin sırrı 
Çireklerln merkezindedll' 

, b"ndC 
Fransanın Midi havalisi k~r :ıeritl 

yaşıyan kadınlar, Tabiatin ~ıçe lınu·· 
merkezine vazettiği bakir hır ba .. ,el· 
munun cildi beyazlatmak ve gu ret 
lettirmek huıuıundaki ıayanı h•Y 
hassaıını tanırlar. . bil' 

Bu nazik cevherin tasfiyeıile ıni• 
ıule &elen ve (Cire Aıeptine) ~e~ıdc 
ye edilen ve cild Uzerin?e f~v atıtıı· 
bir teıir icra eden bu giı.zelhk 1 t1t• 
mı ; ak.,ımları yatmazdan evve . ııa 
bik edildikde cildinizin ıertletın~rç• 
rici tabakasını yumu§a~arak """'' 
parça dütürür. Sabahleyın tasa e "e 
edemediğiniz bir güzellikte ta~ca1'· 
nermin yeni bir cildle karşı.ta ıne&a· 
arnız. Aynı zamanda münb~sıt ıaca1'· 
matı, siyah benleri gider~ış o uıel· 
tır. Bu Cire Aıeptine denıle~·!ınııtı 
lik tdıımını kullandığımda yu hayret 
çilli ve çirkin cildini ş~yanı beYa~· 
bir ıurette güzellettirmış ve ve fı: 
latmııtır. İıtimali gayet ko~Y ptirıe's 
yatı ucuz olan bu Cire 'C:ırıe dC 
kollarıma, omuzlarıma ve eller~eıcrlO 
tatbik ediyorum. Bütün ecıa 
parfümörilerde ıatılır. ,_./ 

. . Sinıtir· 
ZA Yl - Balıkeıir viliy~tını~arat•lf1' 
ği karynindcn lıtrati oglu zırıııı' 
boı Emmanuilidisin Bursa .. ıo ·~ 

d - 558 l' •51 Mektebinden almış ol ugu yen' 
Diploma zayi olduğundan. v~. 0ıırı•· 
alınacağından n~iıinin hUkmU 
dı~ı illn olunur. 
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satınaıma Komla,onu 
il Anlara 

Muhtelif cins kantar ve 
:erazi ve teferrüatı almacak
.. ır. Muhammen tutan 2487 
lira 5 O kuruştur. İlk teminat 
18 7 liradır. Sartnamesi Ko
niisyonda görülebilir. Ek-

SATILIK ECZAHANE 
Hali ~ ol- Hfllal Haırdar EaaMIİ ltollektif lirketi Taafi,.e 
Memarlutaaclan: 

Eminönüatle Köprii .. ,.duuncla t No. 4a üin Hiaai Ha,.dar Ecu 
n• tufi,.e Mbeltile aablacakbr. Saba abuk iatiyealerin 

20 Kanunevvel 1935 Cuma Saat 10 dan 12 Yf 
kadar adı ıeçen ecııanecle bul~an •• ilaalenin saat tam 12 de b · 
tirileceti, bu it için fasla maim.at almak i.tiyenlerin ilin tarib:n-ten 
ib"bann laerain aaat 18 dan 11•kadar4 üacü Vakıf Han 4üacü kıı 
17 No. da 

Tasfiye memuru Avukat Suad Havrı'ya 

. siltmesi ı 8 Birincikanun 
935 Çareamba günü saat 15 
dedir. Ekaiiltmeye pecekle
riıı tik temiant makbudarile 
beraber belli cün ve vakti 
mJıayyende Fındılclıda Sa- "---•il 
bnalma Komisyonuna cel - --------------------------------- ~-meleri. (7591) 

Komu~ •Bir~ afıa akanhğından: 
çin kapalı ~arfla alınacak o- 24 Birincikinun 935 sah cilnti eaat 10 da Ankarada 
tan 40.000 kilo sade yağın Nafıa Bakanlıiı Malzeme Eksiltme Komisyonu Oda-

~ muhammen tutan 38.000 sında 1817 ~ 14 kW111 muhammen bedelli 38 parça
Uradır. İlk teminatı 2850 li- d:ın ibaret 660,78 m2 yol keçeli açık eksiltmeye konult---. .Ebiltmesi 25 Birinci muıtur. 
JCbun 935 çaqamba pnü Bu işe aid şartname param olarak Bakanlık Malzeme 
.ut ı 5 tedir. S&rtnameai Dairesinden verilecektir. 
k«>miayonıımuzdan 250 ku- Muvakkat teminat 139 lira 26 kuruştur. 
nıı mukabilinde verilir. Ar- İsteklilerin 24-12-935 salı günü saat 10 da Bakanlık 
nı edenlerde öğleden °'"1 Malzeme Eksiltme Komisyonuna müracaatlan lizım-
ıtirebilirler. Eksiltmen. p- dır. (3580) (7737) 1010 

teceıderin ilk teminat ._. - -

~U: ~-:n::ı:~'I'c~e =~ Jandarma Genel komutanhğı An
aeıerin?~i vesaı~e birliite kara Satınalma komi yon undan. 
ihale ıünu vakti muanen· 
den en az bir saat evveliiıe 1 - Afaİlda yazılı ecza ve alat Jandarma ıeneJ ko
kadar teklifnamelerlni Fil)- mutanhlı Ankara satmalma ~omi•yonunca kapab zaı f 
dıklıda Satmalma Konıis- usul~e eksiltmeye konulmuştur. 
yonuna vermeleri. ( 7 71-0) A - Bir kilosuna otuz lira deler biçilen yüz elli kilo 

10117 komprime kininin eksiltmesi 23-12-935 puılrtesi aiinil 
• • • 

Fatih Askerlik Subesi bi
nut tamir ettirilecektir.Mu 
hammen bedeli 1454 lira 5 
lcw-utdur. İlk teminatı 109 
YU. dokuz liradır. DcaBt· 
rnflli 25 BirincikAnun 935 
~ba günü aaat lŞ,30 
dadJF. · iaA:neıeai kemisyo
numuzda öflcden evvel cö-

sa;ıt 15 te yapdacak ilk teminatı 337,50 kdruştur . 
B - Topuna 5700 lira kıymet biçilmiş olan 230 c;esit 

tıbbi ea~ eksiltmesi 24-12-935 sah eünü saat 15 te 
yapdacaktır. İlk teminatı 42750 kuruştur. 

C - Sekiz tanesine toptan 10500 lira deter biçilen 
ikisi büyük altısı küçük ettJ eksiltmeei ıs .. 1 z.935 çarşam
ba &Wıü saat 15 te )'allllacak ilk teminatı 78750 kuruş
tur. 
3-• Hv-tiç ..-ıname ,arasız olarak her vakit komis

yondan almabilir. 
. 3~ ....... .._"' • kf!!U1 n tarta•· 

mede y in iiiu'Bwr veya banka 

llbaylığından : 
ceklerin ilk teminat m~ 
larile birlikte ihale günü vak 

lıtanbul H .... ci Aakeri ti muayyende Fındıklıda Sa 
Krtaab Uinlan tmalma Komisyonuna gel-

mektubu tekliflerini en ıeç eksiltme vaktinden bir sa
at evvel komisyona vennif olmaları. (3561) ( 7684' 

10082 

Bir tanesine biçilen eder meleri. ( 7711) • ---------~--------
35 lira oıan ıaoune nöbet-

1011
• Deniz Levazım Satınalma kom ıs· 

çi mUfBlllbUI kaP,ilı zarfta 
eksiltmeye konulftıuştur. 1- yonundan: 
haleli 13 tkinciklnun 936 

....... T......... t.L T..m.t 11111 ... Gh -.1 p8Rl'teli dnii saat 15 tedir. 
H.PA• 

Siit: dMi .. t ft 
.. Lira 17-12-931 14 

Sartname parasız olarak M. 
M. V. Satutalma komisyo -
nundan alınır. Eksiltmeye ................ ----.-..-"•ı.i1ıiiiıı-..;. __ ._....,.....iıil ......... -- cirttekler 1&53 lira 75 ku-

ta1• itin. 10.000 ıc.. mo u.a 
labıınl.ulda-

l'Uılluk ilk inanç parası mek
tup veya makbuzlarile kaıtu 
nuıt 2 ve. a maddelerinde ya
zılt belrelerle birlikte teklif 
~lanrıı ihale saatin
den bir saat evvel Ankara
da M. M. V. satınalma ko
miıyonuna vermeleri. 
(413) (7500) 98IO 

ESKENAZI 
•yollv. lltiklll caddni Mo. 
Daima muhterem mütterilerltıl 
IDllDDun etmek emelinde bulu
nan ticaretlwıemb 
llgram MUnuebetll• 
1.eıd yeni ..mallar ,etirtmit ve 
~ak lnunnatmm bOtUn çe
ı'iftterüd Jtnilettilmiıtlı. 

SlpariiJer dikkat ile " eln 

Süt: lci taleM .. 

.. ... 30.000 Ks. im Lin llO Lira l'J.12-931 11 

Yofurtı ,. 10.aoo ıc.. 2100 Lira 111,IO Ura 17-12-931 l& 

Yukarda yazılı süt ve yQfurt hizalannaa yazılı KÜn~ 
açık eksiltme ile alınacaktır. Sartnamesini görmek iste
yenler her gjin ve eksiltmeye gİ(ecelder işbu ri,n ve sa
atta teminat makbuz veya mektuplarile Komisyon Baş-
kanlıima m\iracaatlan. ( 7 592) gq10 

.. 

aliye Vekaletinden: 
1 - Muhtelif liltletlerde olmak üzere cem'an 24,000 

v· Jetli mamulltı aamk kapalı zarf usulile satuı alına
caktır. 
t-•ıummea lnymeti 4765 liradır. İsteıtli1erin 357 

lira il lm'ııtlUk mavakkat teminat mektuplarile birlikte 
23 b1riildkimm 1935 tarihine tesadüf eden pazartesi gü
nü 1aat 15 te Maliye Vekaleti kırtasiye müdürlüiünde 
müteşekkil komisyona gelmeleri. Buna ait şartname Mer 
kezde Kırtaaiye müdürlüğünden, taianbulda Dolmabah
çe kırtasiye deposundan almabilir. (3564) (7683) 

ıooaı 
rltli~atlatlal&eclWr. . ,. ____________ ._ _________________ ___ 

:.:t~';.,.:t:... ipek k r abrikaları 
en IOll moda drif ~-ır .rk tı•nd n •• t,akım1armı. ~rclıleri ftl&ireJf 
bulebilecelderinı emtıı oWılllr-

...,ieriiı. ____ .. __ • I Eakitebir Seker Fabribamdan ve tımit yoliyle de-
• nisden 1938 lentıll sarfında latanbula ptirilecek tekerle 10074 

Umumi aepiyat " flSI itleri mi· 
ftrb . .. i ID t.. , AIL Guete
cillk n llatbualds T. A. 81rked. la-

.tanbul. Aııbra :a4deal 100 
•·ı•1t JWI TAii ...... 

rin nakliyeei 21 tlWnun 1935 cumartesi günü -t 
ı 1 de Sirketbı İstanbul' da Bahçekapuda Tq Handaki 
Bürosunda kapalı ad uauliyle talibine ihale edilecektir. 

Sartname ve tafaillt Seker Büroemıdan aJmaWir . 
10015 
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Artırma ve Yerli 

Mallar Haftasında 
Size her ne lazımsa 

VERLi MALLAR 
Pazarlarından alınız 

D i K K A T: Ayrıca ikramiyeli sat.şiardan da yüzde yüz istifade 

• ~; ~ '~ ' ;, " '• ,' ; f. ' ",. • '" ' r • '·,1 İ ' 4f f .,. ~ : f"' f .' '• • ' <6•\ • 1 .' .. 

HAKiKi BiR RÖNAR 
En güzel Bayram hediyesidir. 

Beyoğlunda 

ARLMAN PASAJ NDA 
Bulursunuz. 

Lira 

Siyah rönarlar 91/2 

Alaska rönarlar 18 

Mavi, gri ve kahve 
rengi rönarıar 

28 Lira 

Arjante rt?narlar 
35 Lira 

lHTlRA iLANI 
" Vesaiti nakliye frenlerine mahsus 

otomatik ayar tertibatı,, hakkında is 

tihsal olunan 1 2ncikanun 1934 gün

lemeç ve 1720 sayılı ihtira beratı 

bu defa mevkii fiile konmak üzere 
dcvrüferağ veya icar edileceğinden 

talip olanların Galatada, İktisat ha 

nında, Robert Ferriye müracaatlan 

·~n olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
DAHlLlYE MOTEHASSISI 

Pazardan başka günlerde (2,30 
dan 6) ya İstanbul Divan yolu ( 104) 
yeni numaralı hususi kabinesinde has 
talara bakar. Salı, Cumartesi sabah 
(9,30 - 12) saatleri hakiki fıkaraya 
mahsustur. Herkesin haline göre mu
amele olunur. Muayenehane ve ev te
lefonu 22398. Kışlık telefon 21044. 

9806 

-
lstanbul Levazım Amirliğı ! , 

Satın.alma 
Komisyonu ilanları 

Tophane Askeri FıBnın 

bazı aksamının tamiri 13 -
12 - 935 Cuma günü saat 14 
de Tophanede Satmalma 
Komisyonunda açık eksilt
me ile yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 450 lira 72 kuruştur. 
İlk teminatı 33 lira 80 ku
ruştur. Şartname ve keşifna
mesi Komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. 
(300) (7518) 988: 

* .. .lf. 

Dikimevlerinde biriken 
2'4204 kilo pamuklu 2586 l 
kilo yünlü kırpıntr 12 - 12 · 
935 Perşembe günü saat 
14,30 da Tophanede Satm
alma Komisyonunda açık 

1 

~.~ 
'\ ,• 

... \"',\. 
<,ı.\.ı .. 

Bütün DünYanın En Hoş Meyva Tuzudur. 
Yurdumuzun nefis meyva usarelerinden istihsal edilmiştir. 

· eksiltme ile satılacaktır. Her 
ikisinin tahmin bedeli 4 2 3 1 
lira 30 kuruştur. İlk temina
tı 31 7 lira 3 5 kuruştur. Şart
name Komisyonda kırpıntı
lar Defterdarda ve Topha
nede dikim evlerinde görüle
bilir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. 
(296) (8519) Her eczanede bulursunuz. ----------ır 

Harbiye pkulu için 4 ton "VAPURCU LU K't 
beyaz 3 ton kaşar peyniri 
12 - 12 - 935 Perşembe gü
nü saat 14 de Tophanede Sa
tmalma Komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. Her 

Türk Anonim Şirketi 
İstanbul Acentalığı 

Liman Han. Telefon: 22925. 
Galata şubesi Tel: 43663 

ikisinin tahmin bedeli 3 2 oo •--K-a-ra_b_i_g_a_y_o_l_u--11 
liradır. İlk teminatı 240 li- ı•aoı1o . .:.x. ı tCM 

· SAAD T vapuru 11 tlırinciki· 
radır. Şartnamesi Komıs- nun ç ARŞAh BA saat 20 de ıraş bıça~ı dünyada en çok ün Tıraş bıçağ'• herkesin 
yonda görülebilir. İsteklile- KARABİGA y A kadar almış ve güç beğenenlerın bı- bıçağıdır 

• "" ..ı t d a ' ı'ır 1-',.r V'"t _,,. cıı•ı 1 •r. 
rin belli saatte Komisyona~~~~~~~~~~~• =~•~•v••~.•r~~p~v.·r~·.·~-~~-~--~·-"~--~~ 
gelmeleri. ( 298) ( 7 5 21) -~ .................. ~---!!~~~~ ---,---------------~--_.,,,. 

9885 

* * * Asker konağı ile Piyade 
Atış Okulu ·için 211 aded 
altlı üstlü karyola 12-12-
935 perşembe günü saat 15 
te Tophanede Satınalma 
Komisyonunda pazarlıkla a 
lınacaktır. Tahmin hedeli 

,. 
beher karyola 18 buçuk li-
radır. Son teminatı 585 lira 
5 3 kuruştur. Şar~name ve 
nümunesi Komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin belli 
saatte Komisyona gelmele
ri. (319) (7729) 

lstanbul Barosu başkanlığından: 
. . . ·rrıaJ 6-12-935 günlemecinde yapılacak olan heyetı umumıye ıçtı 

ekseriyet olmadığından yapılamamış ve 17-12-935 günlemeci~e 
müsadif salı gününe bırakılmıştır. Meslekdaşların sözü geçen guf1. 

de saat 16,30 da Adliye binası dahilinde Ağır Ceza MahkenıeS1 

10122 salonuna gelmeleri rica olunur. 


