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''Beynelmilel Sulh Davasında SamimiyiZ ,, 
Siyasal Bilgiler Okulunun 59 uncu Yıldönümünde 

ATATÜRK D iyor ki : 

"Yüksel Türk, Senin için Yüksekliğin 
Hududu Yoktur. işte Parola Budur,, 

İsmet İnönü Diyor ki: "Harici Siyasetteki Anlayışımız 
Memleketlerin Birbi~ine Emniyet Verecek Ve Birbi
rinin Rahatını Bozmıyacak Bir Sulh Siyasetidir,, 

"Sulhü tesis için bulunabilen kıymetli vasıta Cemiyeti 
A.kvamdır. Birçok eksikliklerine rağmen mevcut vası-

• 
taların en iyisi budur. Çetin hadiselerden istifadeli 

vasında samimiyiz. Diyoruz ki, Milletlerin beraber çalış
maları ve ihtilafları sulhen halletmeleri için esas olan po
litika. taahhütlere sadakatle bağlı kalmaktır.,, 

( Atatürlcün Siyaaal Bilgiler Okulaaı yıldönümü dolayuiyle ]11111et lnönü
ne gönderdiği telgraf ve lamel lnönünün nutku yedinci sayfanuzdadır.] çıkacağını kuvvetle ümit ediyoruz. Beynelmilel sulh da-

Son Teklif İngiltere İçin Bir Mağ!Ubiyet mi? 

ingil iz Gazeteleri İngiltere 
Kabinesine Hüct1m Ediyorlar 
18fer Komlfeslnin Petröl m argosUna Dair J 
Vereceği Kararı Tehir Etmesi· Muhtemel 

il'"". ~ 
~ lngiltere 
: Geri mi 
' Dönüyor? 

Baldvin'in Avam Ka

marasında teklif~l 
dair verdiği izahat' 

Londra, 11 A.A. - (Röyter) 
den:) 

Diredavua'da talimler yapan Habef jandarmalan 

Avam kamaraaının dün ıeceki 
toplantıaında, cazetelerin yazdığı 
aulh tekliflerine kartı ıiddetle iti
raz eden birçok iıçi aaylav)ann 
nutuklarından aonra aöz alan Baı· 
bakan Baldvin demiıtir ki: 

İngiliz - Fransız müşterek 
ıulh tekliflerinin akisleri 
r lngiltere ile Frarua, nihayet, ekı-

r~lerin çatııa çatıp yaptıklan pazar
ılc neticesinde bir formül bulabildiler 

.,.e ne olc!uğu belli olmıyan ve ne za. 
~rı belli olacağı da anla§ılamadığı 
1- ide etrafında aızan birçok dedikodu-

·"''• hergün bir parça daha eıraren
~~ bir perdeye bürünen bu fonnül 
il· Uasoliniye ve Habeıiıtana reamen 
ıldirildi. 

[Arkası 7 incide] 

Habeş payıtahtı uçak hü
cumlarını bekliyor 

[Arkası 7 incide] 

---------------------------....: 
Adiaababa, 11 (A.A.) - Her an _ .... - - __ 

gelmeıi beklenilmekte olan l tal yan .... ..,.. ... _._,,,ıııııaf!Alllııvf!Alllıı•flA•lllıı•flA•-..ıım.-... .--.-... -e-.-.__..--.-_ _.,..... ... _ • .._._ 

u~aklamun bombardnna':? ihtimaline Ev Kraliçesi müsabakamız 
bınaen bu sabah halka muteyakkız bu-
lunması ilin edilmiştir. Şehrin ıevkül- hakkında Beyoğlu Kız San' -
ceyi, ndctaaından mühim olan bütün at mektebi d. kt .. ·· A 
noktalardla kamyonlar ve haata araba .. ıre oru yşe-
lan konulmuttur. Sabahın aaat aekizi nin mutaleaları 4 üncü say-
o~?uğ~ h~lde Adiaabeba ü:zeri~?e~ ~e- famızdadır 
nuz hıç bır tayyare uçmuı deııl ıdı. • 

[ Arkası 7 incide] ıvaaı1'7---

Mısırda 

.Nesim Pş. Kabinesi 
istifasını Verdi mi? 

Nesim paşa düştü mü? 
f l<•hire, 11 A.A. - Kabine iati
"••nı venniıtir. 

fU telgrafı vermittir.] 

...1 

Tayyare piy~n gosu 
Talihlileri 

Büyük ikramiye 2 l, 707 

numaraya çıktı 

Büyü kikramiyeyi kazananlardan 
birisi ikramiyeyi alıyor 

Tayyare piyangosunun rlünkü keşi
desinde büyük ikramiyeyi 21707 numa 
ralı bilet kazanmıştır. Bu keşidede en 
çok ortak bilet alanlar sevinmişlerdir. 
Kadıköyünde Moda gazinosunda çalı
şan Yani ile Moda pansiyonu sahibi 
Manonun ortaklaşa aldıklan bilete 30 
bin lira çıkmıştır. Bu biletin bir parça
sı da sabun ve yoğurt tüccarı Vasilde 
bulunmaktadır. Bunlar dün paralanm 
a!mışlardır. Erzurum vapuru kamaro
tu Galip Galatada Mertabani sokağın
da han kapıcısı Halis ve ayni yerde 
kahveci Hüseyinin elindeki biletlere 
15,000 lira vurmuştur. Kolsuz Cemal 
seferde olan Erzurum vapurunun ka
amrotuna telsizle müjdetemistir. On 
bin liralık ikramiyeyi de Hasköy Ay
nalıkavakta Bensiyon kazanmıştır. 

V elkenler suya iniyor mu? 
kahire, 11 A.A. - Röyter ajan· 

••: lngilterenin 1923 Kanunue3a_ 
•rn· . • 
.... '" ıadesıne karıı durmıyacağını 
o6,.enrniftir. 

[DiiJı gece aabaha kllJ'lı Röyter 

Kahire, 11 .A.A. - Röyter ajansı, 
Nesim pa~ kabinesinin istifa ettiği 
hakkında Havas tarafından verilen 
haberin vakitsiz olduğunu bildiriyor. 
Kabine, beklenmeyen hadiseler zuhur 
etmediği takdirde yarın istifa edecek
tir. 

f Mmr hadiseleri, birdenbire 
Veft'in dileklerini aagari ıeklile ol
aun haki.kat haline yükaeltecek bir 

[Arkaaı 1 incide] 

Ankara, 11 (Hususi muhabirimzden) - Ekonomi Bakanı Ce
lal Bayar bugün Zonguldaktan trenle şehrimize gelmiş ve istas
yonda birçok saylavlar, Vekalet erkanı tarafından karşılanmış
tır. (Yukarıdaki resim Zonguldakta Ekonomi Bakanı Celal Ba
yar şerefine verilen şölenden bir intibaı gösteriyor. Şölene ait 
diğer resimler altıncı sayıfamızdadır.) 

ESRARENGİZ BİR TAGAYYÜP 

Gala ta Postaha nesi 
Veznedarı Kayboldu ! 

Veznedar bir ahbabının evine iftara gitmiş sonra evine 

dönmemiştir. Bir cinayete kurban gitmesinden korku-

luyor. Hadise nasıl oldu ? 

Dün gece yarısından bir buçuk saat sonra Hüseyin Hüsnünün evine /fi 
den bir arkadafımız evde bekle fen zavallı ailesile konuıuyor 

Kayıp aranıyor ... Uzun boylu. kır 
saçlı, matruş, kırk altı yaşlarında Hü 
seyin Hüsnü isminde bir zat üç gün
denberi meydanda yoktur. 

Bu zat laalettayin şu veya bu garip 
karakterde bir adam olsaydı. belki bu 
kayboluş hadisesinde fevkala ie esra
rengiz birşey olduğu insanın aklına 
derhal gelemezdi. 

Fakat onµ, çok yakından tanıy.an.::... 
lar, bu işin içinıle ancak bir cinayet 
veya mUthiş bir facianın saklı oldu
ğuna kanidirler. 

Kaybolan adamın hüviyeti de bu 
zannı herkeste uyandıracak kadar e
he-mmiyetlidir. 

Hadiseyi hikaye edelim: 
Hüseyin Hüsnü Galata postanesi 

veznedarıdır. Küçük Langada trarn-. 
vay caddesinde 158 numaralı evde o
turmaktadır. Gayet ciddi ve munta
zam bir adamdır. Evinden daima 

[Arkası 3 üncüde] 

• 

Kayıp Hüseyin Hüsnü 

DÜNKÜ KAZA 

Bağdat Vapuru Köprüye 
Bindi, Burnu Parça land ı 

Kaptana işten el çektirildi, iskele 

üzerindeki bir dükkan parçalandı 

Bağdat vapuru Köprüye çarptıktan sonra kaza yerinde toplanan halk 
(Diğer resimler 6 ıncıda) 

Dün sabah Pendikten 6,5 postasını 1 mıştır. Dükkanın içinde bulunan ga
yapan Akay idaresinin Bağdat vapu- zete. kitap, tütün ve çukulata gibi 
ru, Köprüye yanaşacağı sırada Kadı- maddelerle tayyare piyangosunun yıl 
köy iskelesine çarpmış ve oldukça başı keşidesine ait yüzlerce bilet de
mühim hasarata sebebiyet vermiştir. nize dökülmüştür. 
Yaptığımız tahkikata göre kaza şu ıe- Çarpma çok şiddetli olduğundan 
kilde olmuştur: vapurdaki bir kısım yolcular telaşa 
Bağdat vapuru köprünün Kadıköy düşmii~lerdir. 

iskelesine yanaşırken makinelerin Hadıseden sonra, vapur iskeleden 
geç tornistan etmesi yüzünden iske- kaldırılarak Sirkeci açıklarındaki şa-
lenin yan tarafına çarpmıştır. mandıraya başğlanmıştır. 

Bu çarpış ve neticesinde köprü du- Kaptana İften el çektirildi 
bası ile vapurun bumu ehemmiyetli Akay idaresi derhal kaza tahkika-
sure'tte yaralanmış ve duba üstünde tına başlamış ve ifadeleri tesbit ederk 
bulunan Kemale ait gazete ve kitap- vapurun süvarisi Sadettine işten el 
çı dükkanı da parçalanmıştır. Kaza çektirmiştir. Akay ve belediyeden bi
sırasında dükkanın içinde bulunan rcr heyet vapurdaki ve dubadaki ha
Necati isminde birisi, klübe ile bera- sarı gözden geçirmişlerdir. 
her denize sürüklenirken etraftan ye- Kadıköy iskelesini köprüye bağh-
tişenler tarafından güçlükle kurtarıl- [Arkası 3 üncüdel 
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EVKAF TA 
· Düşündük~e 

. Avrupalı ruhu 
· Biz Avrupadaki topraklarımızı kay
bettikçe Avrupalı olmaya başladık. Ha 
kikatte bu toprakların manası, Osman
lı İmparatorluğu tarafından Avusturya 
hududuna kadar uzatılmış bir Asyadan 
başka bir şey değildi : Rumelii şahane 
dimizden çıkmadan çok daha evvel Av 
rupalı olmaya başlasaydık §liphesiz o 
toprakları kaybetmezdik. Nitekim, 
yüz bu kadar senedenberi bir ayağımız 
geri çekile çekile yine biraz Avrupa Üs
tünde kalmıı olduğu halde onu daima 
kendimizden dışarda, apayn bir alem 
gibi sevmcğe devam ediyoruz. Bizim 
için hala Edirneye giden bir adam, sa
dece Edirneye gitmiş sayıldığı halde. 
Bükreşe g iden bir adam Avrupaya git
miş telakki edilir: sanki Edime bir Av
nıpa şehri değildir. 

Avrupayı çok idealize dtiğimiz ~]
de kendimizi hala ona mensup farzet
me~e~ his~i •. içim~zde, Avrupalı ve ec
nebı sozlerırun muteradif bir halde ya
şamaya devam etmesinden bellidir· 
"Avrupa malı, Avrupa muhaniri .. ilah.: 
tabirlerini kolayca sarfederken hala 
k~ndim.izi bir Asya millet fan;ettiğimi 
zı b~lkı şuursuz olarak ilan ediyoruz. 
~ Bır Avrupa milleti olmaya ba~ladı-
gımız halde, Avrupa topraklan üstün
de kaldığımız hald~,kendimizi hall on 
da.n ayrı telakki edişimiz, ona verdiği
mız hususi bir manadan ileri geliyor: 
Biz Avrupayı coğrafya olarak değil, 
Garp medeniyeti olarak anlıyoruz: ve 
bizim kafamızın içinde Edime ile Kon
ya arasında olduğu kadar Avrupa ile 
Amerib arasında da kıt•a farkı yok
tur. 

Fakat yalnız: biz değil, Avrupalı mu. 
harrirler de (bakın, yine Avrupalı mu
harriri ayırıyorum), meseli Georges 
Duhamel de, Avrupa mefhumunun me
deniyet fikriyle kanşttğını bir ankete 
verdiği cevapta anlatıyor: "Benim nes.. 
lime mensup olanlar için, diyor, Avru
palı ruhu, harpten evvel medeniyet 
fikriyle pekala uyuşuyordu. Biz Avru
panm dünyada neyi temsil ettiğini ve 
Avrupanın kuvvetli şuurunu ancak 
harp esnasında bulduk • ., 
Şüphesiz Avrupa bir kıt'adan z:iya

de bir ruh ve bir medeniyettir. Osman
lı İmparatorluğu Asya ruhunu Avrupa 
kıta sına götürmüştü; Yeni Türkiye 
Cümhuriyeti Avrupa ruhunu Asya 
kıt'asma götürmek yolundadır. lıte iki 
devir arasında büyük mana farkların
dan biri. 

P~yami SAFA 

Tramvaylara inip 
Binmekteki gü~lük 
Tetkik ediliyor ... 
_ Tramvaylarda ar~a t~raflar~an bi

nilip ön taraflardan inilmesine de
vam ediliyor. Fakat eyri efer iıleri
ne bakan emniyet direktörlüğü 6 ıncı 
şube direktörü emniyet direktör
lüğü tarafından verilen bu karar bir 
kere de belediyece tetkik edilmeğe 
başlanılmıştır. Dört beş gündenbcri 
tatbik edilen bu usul neticesinde 
tramvayların eferlerinde yolcuların 
binip ve inmelerinin daha ağır git
mesi yüzünden geç kalındığı anlaşıl
mıştır. 

Bundan ha ka halk istasyonlarda 
daha fazla beklemekte bilhassa dün
kü gibi yağmurlu havalarda çok müş
külat karşısında kalmaktadır. 

Daha eskiye nazaran daha ziyade 
intizam temin edilmiş gibi görünmek 
t e ise de bu usulün devamiyle tram
"·aylar eskisinden daha az yolcu taşı
maktadırlar. 

Belediye bu hafta içinde bu mese
l" hakkında müsbet veya menfi bir 
ksrar verecektir. ----

Recep Peker geliyor 
Halk Partisi Genel Sekreteri Re

cep Peker bugün Ankaradan şehrimi
.ze gelecek, bu akşam Üniversitede 
İnkılap dersini verecektir. 

Recep Peker birkaç gün şehrimiz
de kalacak ve Parti i;lerini inceleye
cektir. 

No. 117 

Cumbadan 
Rumbaya 

S~rv~t BEDi 

- Kendiıi iıtemiyor mu? Niçin? 
- Hep ıeni dütünüyor. Senden 

ayrılmağa razı değil. Bir tey ıöyle. 
tnİyor ama ben anlıyorum . 

- Nereden anlıyorıun? 
- Anlıyorum. "Ben iyi olaca-

ğım, burada olurum, maırafa değ_ 
mez, Heybelide o-ider yatarım, la. 
tanbulun havaaı b a ' k a nerede 
var?'' diyor anıa bunlar bahane. 

Bahane olduğunu ne biliyor. 
aun? 

Hiwediyorum. Pek çok ema. 
reler var. Meaela bak, geçen rün, 
aana mektup yazmaia kalktı. Ben 
ded~m ki: "Yakında Cemileye ci. 
deceğim, borcumuzu Ye'receğim. 
Onu alır, getiririm.,, Bir 'ey söyle. 
medi ama o kadar sevindi ki yüzü 
pembeletti ve kendiıi farkında ol. 
mııdan dudaklarının etrafmda bir 
tebeaaüm belirdi. O sırada hizmetçi 
yemek getirmişti . Ne derıiniz? ltk 
defa iştahla biraz bir ıey yiyebildi. 
Seviyor aeni, kızım. Hem ben biliyo. 
rum ki ııenin Tahainle yaıaman onu 

Tayyare 
Hücumuna 
Karşı -----
Cumartesi gecesi yapılacak 

manevra tedbirleri ilerliyor 

lstanbulun Beyoğlu mmtakasmda 
20 Birincikanun cumartesı gecesi saat 
21 ,30 da başlıyarak 22 ye kadar sür
mek üzere yapılacak hava hücumuna 
k.ırşı korunma denemesi haz.ırhk:lanna 
devam edilmektedir. Denemenin tam 
bir intizam içinde yapılma&ı için Hal
keYlerinde konferanslar verilecek ve 
okullarda öğretmenler de bunu talebe
lerine ;uılatat<lklardır. Beyoğlundaki 
denemeden "Sonra Istanbul cihetinde de 
bir gece deneme yapılacak ve daha 
sonra da bütün İstanbul şehrinde genel 
bir deneme yoıpılauktır. Evlerde, ao
kaklarda bütün lambalar düdüklerin öt 
me ile maakelendikten veya söndürlil
diıkten sonra caddeler boş bırakılacak, 
sokakta buluruınlar ~ncak kenar ve ya
ya kaldınmlardan yollanna devam e
deceklerdir. Çünkü, tayyarelerin uçuş
larile beraber şehrin herhangi bir ya
nında yangın çıkmış gibi hareket edi
lerek itfaiye grupları da denemelere 
i tirak edecektir. Deneme, sinema, ti -
yatro gibi yerlerin açık bulunduğu sa
ate isabet etmekle beraber oyuı;ılar ta
til editmiyeceklerdir. Ancak bu gibi 
r.ıüesseseler, öyle tertibat almış olacak. 
fardır ki, dışarıya hiç bir ışık çıkmıya
caktır. Deneme esnasında evlerden ve
y~ herhangi bir taraftan ışık sızmasına 
sebebiyet verenlerden hükumet emir
Jc.rine karşı gelmek maddesinden S. 25 
lira ceza alınacaktır. 

BELEDiYE 

Şehir planı için hazırlıklara 
başlanıyor 

,,,--- Ne Dersiniz? -
Ki Mi KORU MALI? 

. . Dün de .. ilittiğimi:z; ilaç liyatları· ı Ec:z;a depolarının •okaklardan 
lftne bugun tekrar dönmek mec- han içlerine •Ürülmeleri sebebi, 
buriyetinde kaldık. Çünkü halk dediğimiz; gibi halkın buralardan 
pahalı ilaçtan ve insafsız eczane· perakende ilaç almaması ve ec:za
'1en bıkmı§tır. ilaç fiyatları, semte, cılann da bu yüzden uırar gör
ilcicr alanın erkek, kadın, cici::: ve- memeleri ise bunu depoları böyle 
ya cerbe:z;eli oluşuna ve eczacının gözönü ve ayak altından kaldıra
insalına göre deiiımektedir. Han- rak değil, halkın depolardan pera
gi eczacile görüşdi isek bunun ak- hende ilaç almasının •ebeplerini 
sini iddia etmedi. Fakat buna, ya ortadan kaldırarak temin etmek 
dükkan kirası, yahut konulan mad gerektir. Eğer halk depolardan i
denin ikinci nevi olması gibi tali laç alıyorsa - şüphesİ.:z; - ec:xıcılara 

ba:z;ı sebepler gösterdi. Halbuki düşman olduğu için değil, ec:z:acr 
bütün Türkiyede olduğu gibi, Is- pahalı sattığı için alıyor. Hatta 
tanbulda da himaye edilmiş ve ge- arada beş on kuruş fark varsa o
dik haline getirilmiı yegône tica- nu tla aradığı yok. Lakin yüz ku
ret ecuıcılıktır. Şehrin nüfusuna rU§lult ilaçta yirmi kuruş fazla 
göre acletleri ve •emtleri gayet vermemek için depo)'a giden ada
dikkatl~ tayin edilmiş olan ecza- mı, depoyu han odalarına snk
neler rekabet veya ticaret durgun- maltla oraya gitmeden menede· 
luğu gibi kaygulc:ırdan tamamile meyiz;. Hem depoların kontrolile 
masundurlar. Onlar gripin artıp mükellef olanlar perakendf'! t"tışı 

1 artmadığını, öksürüğün eksilip kökünden kaldırmadan cici::: midir
ekailmcdiğini belki dü~nebilirler ler ki. dükkanları göz.cır.unden 
ama, ticaretimiz elimizden gide- kaldırtıyorlar? 

cck diye tasaları yoktur. Nihayet bir kısım tüccarın bir 
Şimdi yeni bir talimatname ile huıu.t talimatla piyaıtada dükitan 

ec:uıneler ikinci bir himayeye açamaması gibi r;ariu hir tekli o
ma:z:har olmaktadır. lan bu kararın t'ercc·:ği ilk netice 

Ecz;a depoculan bundan .,onra eczacıların ilaç fiyatlannı büsbü-
piycua yerlerine yakın sokak üs- tün artırmaları olmamasını çok te
tünde dükluin açamıyacaklardır. menni etmekteyiz ve yine dile· 

Sebebi? mekteyiz. ki, depoları gözönünden 
Sebebi basittir. Halk oradan Be- kalıdınrken ecz;aneleri ve ilôç /i

çerken depodan ilôç almasın da yatlarını BÖz.den kaçırmıyalım. Zi-
eczc:ıneden alsın. ra halk • yine tekrarlıyoruz . ilaç 

Biz bu talimatnamenin ec:z:acıla- fiyatlarından bizardır. ilk işinıi:z; 

ren ne k11dar iıine yarayac11ğını i .. muııtarip halltı tesltindir. Bi:z: 
ve depoculan ne kadar tedirgin e- herkesten evvel onu korumakla 
Jeceiini bilemeyiz; ama bu İfte a- mükellefiz. 
normal gördüğümüz bir iki nokta
)lt da ortaya koymaldan kendimizi 
alamıyoruz;. 

Bia böyle dü~nüyoru%. 

Siz ne dersiniz? 
Belediye münhasıran şehrin miis

takbel plan işlerine sarfetmck Uzere 
Belediyeler Bankasından 1S4 bin lira 

ödünç para almıştır. Bu para ile ilk \,--------------- ----·------.. ---, 
masraflar yapılacak, mütahassısın Ç'· ·-
lı abilme i için yardımcı bürolar teş
kil edilecek, avan proje hazırlanacak. 
ehrin havadan resim ve haritaları a

lınacaktır. 
Bu para yetmediği takdirde banka. 

dan yeni borç ahnaralt bu .i lcr ta
mam lanaeaktır. Esasen Banğ da bu-
na muvafakat etmiştir. · ı. 

Planı yapacak olan mütehassıs 
Mösyö Proıt yakm<b tehrimize gele
cektir. 

Kaza . var mı, yok mu? 

Alemdar Kurtarma Gemisinin 
Geçirdiği Kaza Anıaşııamıyor 

Şirket kaza olmadığını söylüyor, Deniz 

Ticaret Direktörlüğü rapor bekliyor 

KUÇUK HABERLER 
* Beruta ıitmiş olan Fransu sefiri 

Kammerer dönüşte Theophile Gautier 
vapurile bmire uğramıştır. Sefir, Iz
nıirde Fransız mekteplerini ve Fransız 
kolonisine ait diğer müesseseleri gez
miş. İzmir konsolosu Charylard tara
fından şerefine bir resmi kabul tertip 
edilmiştir. Kammerer · bugün ayni va
purla lstanbula gelecektir. 

* Eyüp nahiyesinin Kaymakamlık 
haline getirilmesi hakkındaki dileği Is. 
tanbul umumi meclisi namına daimi en 
cümen de tetkik etıni~ ve muvafık bul 
muştur. Bu husustaki karar k~ğıdı, iç 
Bakanlığın tasdikı için Bakanlığa gôn-
dernmiştir. · 

* Union Françai1e'de Fransız kolo
ni:>i tarafından verilmekte olan eenelik 
müsamerelere başlanm.k üııeredir. llk 
müsamere 14 Kanunuevvel cumartesi 
akşamı verilecek ve Pardon Madame 
komedisi temsil edilecektir. Bu müsa
merenin dün birçok davetliler huzurun 
da umumi bir provası yapılmıştır. 

* Türk Kadınları Esirgeme Kuru· 
mu, dün sabahtan itibaren kurumun 
merkez binasında güzel bir sergi aç
mıştır. Oç salon lizerine hazırlanaon 
:-ngide. eski Türk san'atlarından i:ı.
ce elişleri ile işlenmiş çay takımları, 
oliızler ve daha birçok kıymetli eu'a· 
lar teşhir edilmektedir. Sergi, ıs g1in 
açık bulundurulacaktır. Burada e;ös
terıJen e yalar, fakir ve kimsesiz ai
le ]er tarafından yapılmıştır. 

" Türk Kadmları Esirgeme Kuru
mıı ~ker Bayramının üçüncü günü 
r•net dağıtacaktır. 

• Çocuk Esirgeme Kurumu At.:m
dar kolunun açtığı aı evindeki fakir 
çocuklara yardım e<!en Alemdar mm
t1kuındaki kasaplardan Hakkı, Ru,. 
tü, Osmanla bakkal Resule ve tücc.ır 
d•n Asıma teşekkür edilmektedir. 

* Ziraat Bankası İstanbul §UO~<ıi 
direktörü Hamit, evvelki akşam İz
mire gitmiştir. Direktör, İzmirde ba
zı incelemeler yapacaktır. 

"' Ekonomi Bakanlıiı BaşmÜfaviri 
Fonder Porten bugün liman idaresin
de tetkikatta bulunarak idare memur 
tarının çahıma tarzlarını gözden &"· 
çiıecektir. 

lacaktır . ., 
Deniıı Ticaret Direk· 
törü ropor beltliyor 

Diğer taraftan Deniz Ticaret Müdür 
liivlinr: hcniiz bu hııı:.11,Üı.-llir rauor. v .. 
rilmediğini ötreni:Jik • . Deniz ·ıiearet 
Müdürü, h~dise1 hakktncta tahkikat ya
pılmasını ve raporunu geciktiren kap
tan hakkında taltibatta bulunulmasını 
emretmiştir. 

Şirket tamamilc ak•ini ıöylüyor 

Bütün Mütevelliler 
Yarın Evkafa 
Bağlanıyor 
Yeni Evkaf Kanunu mucibince ya• 

rmdan itibaren bütün mütevelliler 
Ev'lcat Genel Direktörlüğ~ bağlan· 
maktadır. Şimdiye kadar bil~ss;& 
gayrimföılim olan mütevelliler bir .lcı
liseye bağlı idiler. Bu yüzden b~ 
yolsuzluklar oluyor, cemaatler araııı~ 
da birçok ihtilaflar çıkıyordu. Yenı 
kanun bu meseleyi halletmiştir. l{a· 
nun mucibince mütevelliler, idare et· 
mekte oldukları evkafın varidatını 
gösteren bir beyannameyi. üç ay ~~r
fında Evkaf Genel DirektörIU,fune 
vermeğe mecburdurlar. Beyannaıne 
vermiyen mütevellilcc evkafı idare e· 
demiyeceklerdir. 

Kanunun meriyete girmek üzere 
olması hasebiyle muhtelif cemaatle
rin evkaf idare etmekte olan ınüte• 
velli heyetleri, kanunun mütevellile· 
re yükletmekte oldufu vecibeler hak
kında tetkikat yapmak üzere, avukat· 
lardan mürekkep heyetler teşkil et• 
mislerdi. 

Bu heyetler işi bitirmiştir. Heyet· 
lerin gördüğü iş yeni vakıflar kanu• 
nunun vecibelerini mütevellilere an• 
latmak olmuştur. Bu meyanda ınüte• 
vellilerin üç ay nrfında hükumete 
vermeğe mecbur oldukları beyann~· 
melerde yazılı olan suallerin şümulil 
ve bunlara ne suretle cevap verilece• 
ği anlatılmııtır. Beyannameler veril· 
dikten üç ay !lonra mütevelli heyetle• 
ri, eller.inde mevcut vakıfların kimle• 
rin elinde ve nerede bulunduğuna ve 
kimin vakfı olduğuna dair etraflı bir 
.cet veli vakıflar idaresine verecekler• 
dir. 

Vakıfları elinde bulundurmakta o.e 
lan mütevelliler, vakfın bir senelik 
icaresinin yirmi mislini beş taksitte 
ödedikleri takdirde, evkafla alakaları 
kesilecek ve o vakıf onların mülkiye· 
tine geçmi§ olacaktır. 

MAARiF --------Üniversitede devam 
m~buriyeti 

Univenitede dekanlardan mUrekkeP 
bir komisyon kurulmuştur. Bu komis· 
yon Üniversite talebelerinin devaıtı 
mecburiyeti meselesini yeniden tetki1' 
eylemektedir. Komisyon bir ·baf: 
taya kadar kararını verecek, netieeY1 
Maarif Vekaletine bildirecektir. 

* Maarif Vekaleti, Istanbuldaki k\İ
tüphaneleri yeniden teftiş ettirmif. b~11 

lardan elektriği olmayanlar ve elektrılc 
koydurulmuş, kütüphaneler yenideıt 
tcmizlettirilmiş, içerlerindeki kitapla· 

~ı;n-:r-:~tı: :·=ıru~di~b'~Şk"a ·~~;a.:ıi; 'iu~ 
tüphanesi genişletilmiştir. 

* Birinci ekmek halitasmı teşkil e
den un fiatlarında görülen düşüklük 
hasebiyle Pazartesi günü birinci ek
meğe 20 para veya 30 para noksan fi. 
at konulacaktır. Ancak francalalık 
unlarda düşüklük olmadığından fran 
cala narhı eskisi gibi bırakılacaktır. 

• Geçenki lodos fırtınası Kadı
köy - Haydarpaşa arasıncnki rıhtım 

Gemi Kurtarma şirketine ait Aleın- ı ki İngiliz gemisi, Odesa civarında, 46 Gemi Kurtarma Şirketinin mevzuu 
dar vapurunun lğneada açıklarında bir derece 6 dakika arzı şimall ve 30 de- bahis hadise hakkında verdiği malUma
gemi ankazına çarparak yaralandığı rece 53 dakika tulü şarktde denizin üı tı bUsbütUn menfi mahiyettedir. Şir • 
nı dün haber vermiştik. Geçenlerde tay tünden gözükmeyen yüzücü bir gemi ketin salahiyettar bir rüknü, bize ıu i
fası isyan eden ltaly.an vapurunun, ankazına çarptığını bildirmişti. Alem- zahatı vermiştir: 
kaybolan dubası araştırılırken vukua darın da ayni ankaza tesadüf ettiği ha- ••- Alemdar vapuru ıon seferinden 
gelen bu kan etrafında diln tahkikat tıra gelebilirse de, Odesa civarındaki bili hldise dönmüıtür. Gemi lfneada 
yaptık. Bu tahkikatın vasıl olduğu ne- ankazın tğneada önlerine kadar bu de- önlerine değil Kilyos açıklarına gitmiş 
ticeler, Alemdar vapurunun geçirdiği rece sür'atle gelmiş olması uzak b~r ih- ti. Alemdarın lstinyede butunu§U da 
macerayı gittikçe kalınlaşan bir esrar timalden ileri geçemez. senelik havuzlanmasını yapmak için • 

* Resmi ilk okullarla hususi. -p· 
hancı ve azlık okulların talimatname· 
lt"ri ayrı ayrıdır. Bu şekil doğru bulıı~ 
mamış ve bütün ilk mektepler için :~ 
talimatname yapılması muvafık göru: 
!erek mütehassıslardan mürekkep b!t' 
komisyon kurulmuştur. Komisyon b~t' 
tulı k haz:ırlamıştır. Yeni ve tek talı• 
matname gelecek ders yılı ba§langıcı~· 
dan evvel tatbik mevkiine konulaca,.• 
tır. 

ve yolda tahribat ya.pmıştı. 
Belediye Kadıköyündeki halden 

Havrhrp;ıc:sı ~Rrın:ı 1·ıır1:or •;oc:h - ·~ _ 

ıash bir rıhtım yapılmasını tetkik et
miş, fakat bunun çok pahaııy ........ u
lacağı görülerek vaz geçilmi~tir. Yal
nız lodos neticesi bozulan kaldırım 
yaptırılacak ve önüne yine eskisi gi
bi tahta direklerle muvakkat bir rıh
tım yapılacaktır. Bunun keşfi yapıl
mıJ, inşaaat ha<tırlıklarma başlanıl

mıltır. 
• Belediye Çubukluda kendi namı

na dört tane asri gaz tankı yaptırmak 
tadır. Bu tankların yapılması dört ay 
gonra bitmiı olacaktır. 

Ayrıca Neft Sendi kıt tarafından 
yaptırılan tanklar da on beş ıcne son
ra hiçbir bedel mukabilinde olmaksı
zın belediyeye verilecektir. 

çok üzdü. ' 
Cemile, içine azap ta kanıtıiı 

için artan bir tee11ürle: 
- O halde beraber yaıamahyız, 

dedi, ben ona bakarım. 
- Doktor Avrupaya gitmesini 

tavsiye ediyor. 
- Ben de beraber giderim. 
- Çok düıündüm bunu. Yakışık 

almaz. 
- Evleniriz de öyle gideriz. 
- Bunu da düıündüm. Fakat ev. 

lenmek böyle hastalara hiç yara. 
maz. Yorulur, sarsılır. 

Cemile Nail Beyin ne demek İde. 
diğini anlıyarak bağırdı: 

- Ben onu dü,ünmez miyim? 
- Düıünüraün ama ıerde ıençlik 

var, muhabbet var, ne de olsa yol. 
)arda filan uzun zaman başbaşa ka
lacak11nız. Hem sen biraz kendini 
de dütünmeliııin. 

- Ne demek o? 
- BuJaıık bir hastalıktır bu. 
Cemile yumruklarını ııkarak 

haykırdı: 

- Ben düşünür muyum böyle 
fey? Ya hastalığından evvel evlen.. 
mi, olsaydım boıanacak mıydım? 

- Doğru, doğru... Fakat ' bunu 
aöylemek benim vazifem... Sana 
bunu söyleten de muhabbetindir. 
inıanlığındır, fedakarlıiındır. 

- Benim de vazifem. 
- Pek ıüzel. Hay hay. Diyece. 

perdesile örtmektedir. Şu halde Alemdarın, Asar Tevfikte dir.,, 
Mütehassıs zevat ile temas ederrk, olduğu gibi, neyrengi noktaları hatalı Resmen verilen bu izahata karşılık, 

Alemdarın Iğneada önlerinde çarptığı bir haritada mevkiini iyi tayin edemi- yine şirket mahafilinden 11zan malUma 
bildirilen gemi ankazının ne olabilece- yerek kayaya çarptığı tahmin edilebi- ta göre Alemdar vapuru ayın 7-8 inci 
ğini sorduk. Bize dediler ki: lir. Asar Tevfiğin batması şöyle ol- gecetii bir müu.deme yapmış ve büyük 

.. _ lğneada civarında böyle bir ge- mu§tu: O sahillere ait haritalar evvel- talkı su dolmuş bir halde, yaralı olarak 
mi ankazr yoktur. Balkan harbi esna· ce RU6lar tarafından yapılmış ve sa- Istinyeye gelebilmiştir. Deniz: Ticaret 
!unda batan Aur Tevfik zırhlısının hil çıkıntılarının neyrengisi hatalı ol- Müdilrlüğilnün hadise ile yakıncnn a· 
ankazı bu hadisede mev.zuu bahsedile- muştu. Asar Tevfik süvarisi doğru lakadar olması ve herhangi bir sebeple 
meı. Çünkü z:ırhlı lğneadanın 45 mil mevki tayin etmiş, fakat harita hatalı g;zlenmek istenen bir vak'a varsa onu 
kadar ~arkında ve Kolyonkaç denilen olduğu için kendisini !ahilden uzakta 1 te'sbit etmesi icap etmektedir. Mesele 
yerde batmıştı. Bu vaziyet karşısında addederek Kolyankaç önle~inde kaya- hakkında Gemi kurtarma §irketinin 
hatıra gelebilecek ilk ihtimal, Alem- )ara ~arpmış ve batmıştı. Alemdar ka. verdiği izahatın doğru olması şayanı 
darın sevvah bir ankaza çarpmış olma· za,rnın da böyle olması muhtemeldir. temenni olmakla beraber işin incelen
sıdır. Filhakika bundan birkaç gUn ev- Maamafih hakiki vaziyet Deniz Ticuet meye mühtaç tarafları olması ihtimal 
vel limanımıu gelen Jedmoor isminde- Müdürltiğüne verilecek raporla anlaşı· dahilindedir. 

fim .yok. ~akat o~aya ~.er~ber rit. I Cemile boğazında bir tıkanıklık 
menız dogru deiıl . Soyluyorum: hiasediyordu. Yüzünü ellerinin içine 
Yorulur haata. Hem ben dokt<1ra bu. ld · ağl ğ b ı d a ı ve seuızce ama a af a 1 

nu da sordum. Selimi kendi canından fazla sevdi_ 
- Ne dedi? 
- "Kat'iyyen olmaz,. dedi. Bir 

başka çare var: ilk önce burada ni. 
kahınız yapılır, o gider, sen bekler
ain. iyi olur ,ıelir ,düiününüz yapı. 
lır. 

ğini bir kere daha anlıyordu. Onu 
birdenbire ağlatan ,ey Selimin rtö. 
nememeıi ihtimalidi Fakat babası
na kartı: "Ya dönemezse? Ya onu 
bir daha göremezıem?,, diyemiyor, 
bu sualleri yalnts kendi k~ndine ıo. 

rarak hıçkınyordu. 
Nail Bev Cemilenin dizinde du

ran bir eli üıtüne elini koydu: 
- Bu kadar teeaaüre lüzum yok, 

dedi, bak. ben de onun babasıyım, 
bir t,ek evladım benim o, ağlıyor 
muyum? lyi olup ~eleceiine erni. 
nim. Birkaç ay kalacak. Çok değil 
ki .. 

- Nasıl çok değil? Benim için 
birkaç seneden daha çok. Ben ya_ 
nında bulunmak isterim onun. Hiç 
kimse ona benim kadar bakamaz. 

- Deme övle yavrum, sen hasta_ 
bakıcı mısın? 

- Bakamaz. Ben om.t hiç incit_ 
mem. 

Buradll Nail Bevin ırözleri de ya_ 
l'lardı. Bunu seıile belli etmemek 
için biraz durduktan ıonra: 

- Yalvarırım ıana, dedi, Selimin 
iyi olmuını istemiyor muaun 1 Dok. 
torlan dinle. 

Cemile dalrm, mınldandı: 
- Doktorları mı? 
Nail Bey sözlerinin tesire bu pek 

müsait anında sesine kuvvet vere. 
rek: , 

- Tabii! detli, onların hepsi la~ 
viçreye gibe İyi olur, diyorlar. 

Cemile arada bir azan hıçkırıkla. 
rı araıında ve daima hazin bir dal. 

* lki sene üst üste sınıfta kalan s~~ 
ıınıf talebesinin bu yıl da Hukuk faJci.1 
tesine devamlarına mezuniyet verilr11~
si çin dekanlık Maarif Vekfiletine f11i.I' 
racaat etmişti. Vekaletin bu mUracaa~ 
tı kabul ettiği ve yakında bunu resf11C _ 
rektörli.=-ğe bildireceği haber alınını~ 
b~ ı~ 

• Universite salonlarından pa il 
şapka ve saire çalmaktan suçlu lsr11

3

3
• 

Safının, Universitede talebe bul1;1~~i
dıfı ve kaydının devre başında s!lın ııı 
ği haber verilmektedir. Bu haberı me 
nuniyetle yazıyoruz:. 

Haber 5 ya§ında ı 
Haber refikimiz, dün çıkan sa~~

ile beş yaşına basını tır Arkada~ı 
zı tebrik ederiz. 

gınhk içinde sordu: 
- lıviçreye mi? 
- Evet. Orada güzel eanator-

yomlar var. 
- Güzel mi? bil"' 
- Cok güzel. Birçok inıantar. 

0 "f • ın la olmadıkları halde keyı ıç 
sanatorvomlara gidiyorlar. 

- Keyif icin mi? ı 
- Evet. Resimlerini görsen bıı~ 

l F k 
. . doıp· 

ıraın. a at aenın gıtmen J11· 
değil. Haydi benim aü:ıel kız• 
Beni dinle, haydi. 

1. • tutlıl· 
Nail Bey Cem.lenin e ını • · 

.. )eri ır•-
Hafifçe sıkıyordu . Yaşlı ı;p;oz biİ• 
le~erek, uzak, müphem "'e erı Jcıı.• 
yük saadetle en büyük felik~t\irı
dar giden hayallerin dalgınhgı 1 

de yüzüyordu. 
Bir müddet suııtu. 
Sonra bir çocuk nzasile: 

- Pekit dedi. 1 bir 
Nail Bey ayağa kalktı. Ace e 

adres yazdı zşte1' 
- Ben şimdi <?idiyoruın· 1eıı 

doktora aözüm var, .-eç kaldıtfl• çıl" 
bir ıaat kadar ıonra burad•" cflJ" 

bu ricıırf' eve gel. Benim ıana 

Selime hic bahsetme. b•o•· 
Cemile N ait Beyi merdi~en 

na kadar teşyi etmişti. Ark••' vıt 
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FECİ· BİR TREN KAZASI 

Ankara istasyonunda lren 
Bir Adam.ı Çiğnedi. 

. ·Ankara, 11 (Hl\susi muhabirimizden) - Bugün istasyond.a 
bır tren kazası olmuş ve bir adam çiğnenmiştir. Saat 14-20 de Fıl 
Yostan şehrimize gelen trenin makinisti Nuri manevra yapmak 
suretiyle vagonları depoya bırakmış ve lokomotifi depoya gö
türürken o esnada hat üzerinden geçmek istiyen hat aralarında
ki çöpleri temizleyen demiryolları amelelerinden Etem oğlu Hü
'Yini çiğnemiştir. Hüseyin lokomotif geçmeden evvel hattan 
geçmek i-sterken kaçamamış ve lokomotifin altında kalmıştır. 
lOkomotif Hüseyinin başını koparmıştır. Müddeiumumilik tahki 
kat yapmaktadır. 

Galata Postahanesi 
Veznedarı Kayboldu 

fBaştarafı birincide] 

1'iiçük LangaJa gecenin karanlıiı içinde gaip babcmnı belıliyen ev .•. 

ll'ıuntazam saatlerde çıkar ve munta
tarn saatlerde geri döner. Evlidir ve 
Uç kız babasıdır. Bu kızlarından en 
biiyüğü de 20 yaşlarında kadardır. 
la Şimdiye kadar ne ailesi, ne komşu-

rı, Hüseyin Hüsnüyü, bir kere bile 
~laun rakı icerken kumar '>ynarken 
b'"" ......... ,4u~·...,.._'\.L11. "OU~U ""''~' .... a.&.Le-

l'i rneyhanelerde ve.-i~ ye'rlerd'e do
'fınağa manidir. 

liüseyin Hüsnü postanede de inti
'atrıı, dürüstlüğü ile kendisini herke
lc sevdirmiştir. Hesaplarında hiçbir 
2antan sehven bile olsa ufak bir açık 
~etmemiştir. • 
d İşte kaybolan adam böyle bir a iam 

~.' · Onun için bihakkın etrafta bü
~Uk bir endişe uyandırmıştır: 

d 
Acaba bir cinayete mi kurban ol

U? 
.... Aca9a kalp sektesinden bir yerde 
>ql düştü öldü? 

>.caba batına bir facia mı g~ldi? 
Nasıl kayboldu ? 

ll'li Fakat bütün bu ihtimalleri göz ö
b· nde tutarken Hüseyin Hüsnünün 
ır de nasıl kaybolduğuna bakalım: 

d liüseyin Hüsnü bundan bir müd-
1\ct evvel dişçi mektebi talebesinden 

hdullah isminde yirmi üç yirmi dört 
)'!lannda bir gençle tanışmıştır. Bu 
~ncj kendisine aynı mektepte bulu
.... ,n dayızadelerinden biri takdim et
"""ttir. 
li ;Abdullah, gel zaman git zaman 
b Useyin Hüsnü ile ahbaplık etmeğe 
1> '!lamış ve arada sırada da Galat'l 
°'tanesine uğramıştır. 

d liüseyin Hüsnü bu sonradan pey
.~~ olan dostun sık ziyaretlerinden 

'<l}'et eder: 
lt. - Bu adam da başıma ınereden çık
l'lı kendisine birşey de söyliyemiyo

ın 1 dermiş. 
)i Geçen Sah ~nü akşamı Abdullah 
l{~e postaneye uğramış ve Hüseyin 
liınüyü iftara çağırmıştrr 

~ Veznedar o gün o adamın gelip 
cı:ll.disini arıyacağmı bildiği için kar 

!t doktor Zekiye: 
ti - .Sen de gel, hiç olmazsa beraber 
)odelırn, ben bununla gitmek istemi

ruın demi§. Fakat Zeki buna: 
di - Ben çağrılmadan nasıl giderim 

Ye. cevap vermiş .. 
tii Nıhayet iki kardeş, anlaşmışlar. O 
•c ~doktor Zeki de orada ~lunacak 
~ . bdullah onu da davet etmek mec 
~Yetinde kalacak. 

••r akat Abdullah doktor Zekiye hiç 
bc:r etrnemiş ve Hüseyin Hüsnü ile 

8ber iftara gitmiştir. 

Nereye gittiler ? 
lı~hdultah, Pangaltıda Poyraz soka
ltç a 24 numaralı evin bir katında bt/ lfehmet isminde birisiyle bera
~koturmaktadır. Evin üst katında 
bir k' bir kiracı, alt katında da başka 
t~ ıracı vardır. Abdullahın hüviye
dcte hgelince, bu genç evvelce bir müd 
dilrı Ukuka devam etmiş ve sonra ora
tir. 1ııkarak dişçi mektebine girmiş
~i "1 •tanbulda kimsesi yoktur. Bu aş 
Otu Chrnet denilen adamın yanında 
~;maktadır Bu hesapça, evdeki iki 

)(
1 ~ıım Mehmedin üzerindedir. 'd '·&QICdin yanmda bir de karısı 
ır, Bu kadın evvelce Mehmedin 

ölen ustasının karısı imiş sonra usta 
ölünce Mehmet almış. 

İşte Hüseyin Hüsnü bu eve iftara 
gitmiş ve k a r ô e ~ i n e ak§am 
saat onda muhakkak eve döneceğini 

söylemittir. ı 1 
Fakat o ak§!'m saat on olmuş, on bir 

olmue.~~Yfl H'*Ul eve ıeuneaııt
tir. Bun1,1a ~~ ._tAı ZQIQ ha°" 
tomobile atlayarak Abdullahın evine 
gitmiştir. 

Abdullah ne anlatıyor ? 
Doktor Zeki Abdulla'hı evinde bul

muştur. Fakat Abdullar kendisine Hü 
seyin Hüsnünün evden çıktığını söy
lemiş ve şu tafsilatı vermiştir: 

- Ben kendisini teşyi ettim. Hüse
yin Hüsnü yolda kara sakallı bir ada
ma rastgeldi. 
"- Vay dedi, sen misin? Nereler

desin? Çoktan beri görünmüyorsun? 
İkisi de kucaklaştılar. 
Ben kulak asmadım. Betiktaşa gi

decektim, Tramvay geliyordu. Hemen 
atladım. 

Bunun üzerine doktor Zeki kendi-
sine şu suali sormuştur: 

- Evde rakı içtiniz mi? 
- Hayır. · 
- Peki senin ağzın rakı kokuyor .• 
- Ben Betiktaştaki arkadaşımın e-

vinde rakı içtim oradan döndüm eve 
geldim. 

- Evde baıka kadın filan var mıy
dı? 

- Hayır. Bizden baıka kimse yok-
tu. • 

Ü zerinde para var mıydı? 
Peki Hüseyin Hüsnü buradan ne

reye gider? 
Acaba bir cinayete mi kurban oldu? 

· Kananın ue lrarcleıinin söyledik· 
lerine bakılıraa ü:ır.erinde ancak iki 
lira kadar paraaı, bir de altın aaati 
uarclı. F alıat bunlardan daha mü
him olarak Galata poatane•inin ka
aolannın anahtan ela üıtünde idi. 

İtte bu, taharriyat yapanlan biraz 
düşündürmektedir. 

Bir başka şık daha var: 
Yoksa Hüseyin Hüsnünün hesapla

rında bir bozukluk mu vardı? 
Hayır. Bu ihtimal hiç te varit gö

rülmemektedir. Dün bu hadiseden son 
ra Postanedeki kasanın bütün muhte
viyatı sayılmış ve tamamile doğru çık
mıştır. Hüseyin Hüsnünün evinde ai
lesile de aralan gayet iyidir. En ufak 
öir sızıltı bile yoktur. 

O halde? 
O halde Hüseyin Hüsnüye ne oldu? 

Ne aşçı Mehmet, ne Mehmedin karısı 
ve ne de bilhassa Abdullah kat'i bir 
şey söylememişlerdir. İfadeleri arasın
da da tenakuz vardır. 

••• 
Hüseyin Hüsnünün 
Llngadaki evinde 
Küçük Ungadan Etyemez'e uzanan 

ıslak kaldırımlı tramvay caddesinde 
tek adam ve tek ev yok ki Galata poS
tanesi veznedarı Hüseyin Hüsnünün 
akıbetinden endişe duymasın. evini ta
nımal!n ve temiz tahtalı bu Etyemez 
evinin yaaına iıtirak etmemi§ olaun. 
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Tayyare Piyangosu 

30,000 Lira 21707 
Numaraya Çıktı iki yara 

Beni iyi tanıdıklarını zannedenler 
içinde, çoğu liberal sallil'lar Bu b~r 
yanlış tahmindir am• maalesef bır
çok şayialar gibi bu da hakikatin 
zıddına olarak taYi olmuıtur. lıte 
bu ıayia, yani yanlıt liberalliğirn~ 
ve kendim de - iyi kötü · gazetecı 
olmama rağmen gazetelerde gördü
ğüm iki feyin intiıanna içerledim 
ve müteessir oldum. 

Köstence 
Yoluyla 
ihracat 

Diğer büyük ikramiyeler kimlere çık-- -
tı, keşideye bugün de devam edilecek 

Ankara, 11 (Hususi muhabirimiz
den) - Bu ayın ilk haftasına kadar 
Köstence transit yoluyla Berline ve 

•rayyer piyangosunun yirminci ter
toip ikinci keşidesine dün başlanmııtır. 
Bu ke~idenin en büyük ikramiyesi olan 
30,000 lira 21707 numaralı bilete isa
bet etmiıtir. Dünkü keıidede kazanan 
diğer numaraları soldan sağa doğru 
ta-snif edilmi§ bir halde yazıyoruz: 

Münihe 20 şer ton ceviz, Baden
bat'a 20 ton yumurta, Dresden'e 10 
ton tütün, Lehiatana 70 ton fındık 
gönderilmittir. Köatence transit yo. 
lu anlatmasının tesiri asıl celecek 
mevsimde görülecektir. 

30.000 Lira 
21707 

15000 Lira 
1601 

10.000 Lira 
27859 

1000 lira kazananlar 
9614 13658 
500 lira kazananlar 

1371 3202 5619 7257 7430 
9974 12322 12770 13904 19265 

Çünkü ihracatçılar bu yıl tqıma 
"1ukavf'lesini bu 11.nlaşmadan evvel 
ı~ttederek yeni tarifeden istifade e
dememitlerdir. Gelecek mevsimde. 
yeni yılın faydalarının nakliyat ye
kunlannm kaban ·asile derhal gö. 
rüleceği alakaJılarca temin edilmek 
tedir. 

27365 

Eti Bank Meclisi idare 
reiailiği 

Ankara, l 1 (Hususi muhabirimiz. 
den) - Eti Bank idare meclisi reis
liğine it Bankası particifation ser
visi sabık direktörü Hamit, meclisi 
idare azalığına Türk Madenciler 
Birliği genel sekreteri Sadrettin En.. 
ver tayin edilmişlerdir. 

150 Lira kazananlar 
2730 11067 12838 12012 14334 

15669 17465 17397 18109 18840 
19280 19383 19938 20101 20724 
21095 21872 23696 23714 24111 
24927 25125 26315 28053 28703 
28835 29704 29921 

100 lira kazananlar 
3 699 700 1542 1579 

1635 1802 1874 2669 3265 
3424 3744 4362 5301 7119 

Bunun için otomobil gece yarısından 7255 7385 7650 8580 8586 
bir buçuk saat sonra matbaadan yola 8728 8843 8856 8993 9638 
düzüldüğü halde 158 numaralı evin ö- 10106 10306 10320 10869 11103 
nüne beni ulaştırmak için şoför en u- 11359 14499 14982 15045 15801 
fak bir zahmet bile çekmiş olmadı. 15960 16202 16841 17742 18285 

Evde bütün aileyi ayakta buldum. 18563 20108 20206 20796 21151 
Yalnız, babalarının kayboluşundan duy 21934 22924 22963 25065 25564 
dukları derin azabı ancak bir doktorun 25854 26482 28076 28390 29789 
yaptığı müsekkin şırınga ile unutabil- 50 Lira kazananlar 
miş ve derin bir uykuya dalmış olan 76 · 129 286 376 386 568 
ikı genç kızı müstesna. 890 957 988 1005 1018 1076 

Kapıyı açanlar duran otomobilden 1083 1180 1257 1302 1384 1450 
Hüseyin Hüsnünün çıkageldiğini san- 1743 1877 2288 2317 2385 2373 
mış olmalılar ki tanımadıkları bir yü- 2412 2615 2883 2893 2967 3091 
zü görünce büyük bir hayal kırıklığı- 3126 3208 3380 3388 3513 3631 
na u~radılar. Maamafih beni büyük bir 4070 4167 4255 4261 4302 4489 
nezaketle üst kat odalarından birine al 4530 4604 4773 4862 5144 5352 
makta tereddüt göstermediler. 5398 5489 5650 5798 5884 5997 

Orada ailenin en yakın akrahasın - 6146 6674 6800 6818 6934 7020 
dan İbrahim Zihni bana şunlan söyle- ,.79)9 7)70 714~ 753; i551 7566 
dj: w .. • .. •• • • • 7596 1912 8017 ıraı 826s 8279 

- l<'S!'r l-J.,.,,. •1? 1-f11 c:nıı •r"":. '.=en, ~ZöO 6015 6]4'\ IS/21 1:18!1!1 914'J 
kum-:r ~P•• () ..... akla .ı• o- ..-ı.W...enl 9&N'- ıidaft •n vus 
lan hır ad'am o1aaydı"hlÇl>l"rrmız'bu~ka 9991 10358 10369 10474 10497 10577 
dar telaş etmiş olmazdık. Dün sabah 10606 10735 10768 10772 11063 11122 
(evvelki sabah) her zamanki gibi ev- 11197 1!327 11617 11638 11783 12153 
den çıkmış, işine gitmişti . O gayet 12282 12254 12326 12349 12772 13119 
muntazamdır. Bazan ay başilarda işi 13199 13288 13397 13474 13479 13459 
çok olur, bir saat kadar gecikmesi la- 13557 13600 13771 13896 13918 14016 
zımgelir, derhal Yt evine haber yollar- 14036 14122 14161 14299 14234 14336 
dı, yahut bunu daha önceden kestirir, 14667 14695 14764 14913 15071 15305 
çıkarken evd«!kilere "ben geç gelece- 15450 15484 15577 15645 15830 15839 
ğim,, derdi.Bunun ic;in biz bu gaybube 15866 16012 16228 16331 16442 16949 
ti esrarengiz bulmaktayız. Hele 0 Ap- 16849 16864 16938 17222 17386 17411 
tullah adındaki çocuğun hareketlerini 17437 17583 1766117616 17735 17881 
§Üpheli gördüğümüzü nasıl sak!ayabi- 1 i903 18085 18200 18483 18589 18658 
liriz. 18909 18983 19198 19330 19435 19506 

- Bu genç kimdir? Ailenizin bir dos 19604 19626 19695 20213 20294 20945 
tu mu? 20394 20425 20515 20516 20843 21142 

-Yok efendim. Bizim Hüseyin Hüs 21152 21241 21281 21413 21544 21551 
nünün Karaköse adında bir ahbabı 21632 21651 21869 2)997 22114 22157 
vardır. Buraya geldiği zaman bu genç 22220 22223 22299 22289 22470 227 57 
te beraberinde idi, Hüseyin Hüsnü ile 22761 22770 22915 23134 23210 23418 
kendisini tanıştırmış mı ne olmuş, de- 23528 23582 23611 23901 24098 24188 
likanlı bize dadandı. Arasıra eve gelir, 24393 24573 24932 24972 24976 25230 
hazan da Hüseyin Hüsnüyü dairesin- 25776 25874 25904 25949 2608526113 
de ziyaret edermiş. Ürgüplü müdür? 26113 26157 26206 26233 26809 26851 
Bursalı mıdır? Buralı mı? bilmiyoruz. 2696! 27065 27142 27167 27200 27451 
Hoş zaten ne olduğunu da bildiğimiz 27607 27736 27828 28104 28196 28232 
yok ya ... Başında hir talebe kasketi t:ı- 28216 28316 28408 28773 28906 29106 
şıyor amma, hakikaten talebe mi? 9 2938 

Odada tam bir sessizlik vardı. Evde- 29136 29187 29294 29297 2 284 9 
29374 29381 29415 29473 29690 29775 

kiler de btt sözleri bizim gibi ve belki 29962 de bizden daha büyük bir heyecan ve 
alaka ile dinliyorlardı. lbrahim Zihni 30 Lira kazananlar 
bir sarma sigarayı dudaklarına ihştire 
rek devam etti: 

- Harbiyeden ya çıkmış. ya çıkanı 
mış Hukuka devam etmek istemiş. ol
mamış, şimdi dişçiye gidiyormuş. Fa -
kat gidiyor mu gitmiyor mu? onu da 
Allah bilir. 

- Nasıl bir insan bu ? 
- 20 - 22 yaşlarında. Zayıf ••• 
- Kıyafeti düzgün mü ? 
- Fena değil. Temizce. 
- Zengin mi? 
- Ayda 7 - 8 lira kadar geliri var-

mış. 

- .... 
- 7 - 8 lira.... Bunun da nereden 

geldiğini polise söyliyemedi. 
Bu sırada evde teessürden hastah -

nanlan tedavi eden ve Hüseyin Hüsnü 
nün kardeti Dr. Zekinin ımıf arkadaıı 
olan Dr. Veysel Oge ıöze karıştı: 

- Akla herşey gelebilir - dedi - Hü 
seyin Hüsnünün kaAamıda birçok para 
vardır. 

Bence garip olan nokta, Abdullahm 
üzerinde bu kadar fÜpheler biriktiği 
ve hatta zımmi itham belirdiği halde 
en ufak bir telAı göstermemesi gayet 
flegmatik durmasıdır. 
Onları evlerinde bıraktık. Onlar Hü 

seyin Hüsnüden bir haber beklemek -
tedirler. 

583 680 
964 1102 

1397 1319 
1790 1972 
2548 2612 
3030 3339 
3848 3864 
4238 4295 
4858 4950 
5578 5638 
6009 6134 
6845 6875 
7196 7583 
8161 8449 
9634 9648 

10556 10562 
10972 11013 
11433 11636 
12233 12488 
13109 13111 
13218 13263 
14579 14798 
15287 15466 
16206 16268 
16515 16600 
17060 17115 
17480 17548 
18313 18389 
19655 19853 
20326 20315 
20725 21001 
21718 21855 
22355 22450 
22936 23140 
23464 23552 
24306 24490 
24545 24662 
24969 25213 

716 930 931 
1213 1331 1376 
1640 1736 1704 
2253 2404 2508 
2737 2774 2960 
3445 3615 3732 
4083 4126 4170 
4358 4434 4732 
4955 5054 5494 
5849 5863 5916 
6559 6'H7 6733 
6986 7006 7149 
7728 7857 8087 
8998 9229 9363 
9910 10103. 10123 

10644 10691 10778 
11039 11053 11238 
12055 12061 12148 
12900 12979 13002 
13227 13242 13259 
13513 13944 14108 
14989 15105 15259 
15698 15738 15819 
16316 16369 16430 
16654 16708 16820 
17250 17348 17449 
17711 17760 18017 
18869 18932 19025 
20166 20138 20261 
20490 20519 20573 
21113 21116 21707 
21839 21918 21990 
22810 22904 22920 
23147 23200 23204 
23596 23599 24110 
24511 24516 24535 
24710 24730 24~95 

25358 2562S 25772 

25710 25952 26046 26096 261~2 
~~135 26579 26669 26697 26751 
~,153 27196 27281 27553 27&60 
27934 27984 28259 28347 28420 
/8~83 28634 28925 28937 29016 
29'8~ 29161 29212 29310 29368 
~~425 29469 29504 29577 29770 
Bu liste Servet giıeıinden gönderil

miştir. 

Büyük ikramiyenin isabet ettiği 
21707 numaranın 7 50 aıağısında, 7 50 
yukarısında bulunan ve sonları 7 ile 
nihayetlenen numarlar ikişer lira amor 
ti alacaklardır. 

Bunun birisi bir Üniversite tale
beainin palto çalmıı olmasının polis 
vak'alan arasında yazılması ve ar
kaaından mahkemede eroin iptila
amdan dolayı bunu yaptığını itiraf 
etmeainin de yine gazete sütunlan· 
na seçirilmesidir. Böyle ıey olmaz ve 
yapmamalı idik. 

Bunu yapanın muhaffif sebepler al
bnda yapnuı olup olmadığını,himaye
ye değer bulunup bulunmadığını, hat

=======::=ıı:==ı=========- ta tahsını bile düşünmeden bir Oni· 

D U 
.. n k u·· Kaza veraite gencinin bu vaziyete düştü

ğünün halka haber verilmesinde 

[Baş tarafı 1 incide] 
yan zincirler kaza sırasında koptu
ğundan, dün lazım gelen tamirat d!!r
hal yapılmıştır. 
Bağdat vapuru, burnundaki yaranın 

tamiri için bugün Halice alınacaktır. 
Yaranın iki üç gün içinde kapatıla

cağı ve seferlere başhyacağı umul
maktadır. Akay idaresi seferlerde 
aksaklığa meydan vermemek için la
zım gelen tedbirleri almıştır. 

Kaptan ne diyor? 
Akayın eski kaptanlarından olan 

Sadettin, verdiği ifadede şunları söy
lemiştir: 

"- İskeleye yaklaıtığımız sırada 
ufak bir dalgınlık buhranı geçirdim. 
Kısa bir müddet için adeta kendimi 
kaybetmiş vaziyetteydim. Ke~dime 
geldiğim zaman geminin iskeleye 
fazla yaklaşmış bulunduğu ve süratin 
kesilmediğini gördüm. 

Makineye derhal tornistan emri 
verdim. Fakat kazanın önüne geçmek 
mümkün olamadı.,. 

Bazı ilgililer, kazanın buhran ne
ticesinde vukua geldiğini tesbit edilir 
se kaptanın mes'ul tutulamıyacağını 

söylemektedirler. 

Necatinin anlattıkları 
Kaza sırasında parçalanan kulübe

nin içinde bulunan Necati şunları 

anlatıyor.,; 

"- Kulübe i;indc işle meşguldüm. 
Kulübenin çatısı tiirdeii'bire havalan
dı. Dııarı fırlar fırlamaz kulübe bü
yük bir giirültü ile parçalandı. Eğer 
bir saniye daha gecikmiş olsaydım 
kulübe ile beraber denize yuvarlana
caktım. Zarar ve ziyanımızı henüz 
tesbit etmedik. Tabii bunları Akay 
idaresinden istiyeceğiz.,, 

Anıtlar tamir ediliyor 
Izmir 11, (A. A.) - Kuşadasmda 

bulunan tarihi araştırmalarım:zdan 
Candarlı kalesinin acele tamiri Türk 
Tarihini Araştırma Kurumunca onay
lanmıştır. Tamir için gereken havale 
mahalline gönderilmiştir. 

Fotoğraf 

hiçbir fayda görenlerden değilim. 
ikincisi: Kadıköy tramvayınm 

parçaladığı biçare adamın teker• 
fekler" altında alınmıı resmi. Böyle 
halka çok feci ve tüyler Ürpertici 
manzaraıyı da sunmaya hakkımız 
yoktur. Okuyuculardan binlercesi 
böyle acıklı ıeyleri değil görmek, 
dinlemek bile istemezken, bilmiye
rek eline aldığı gazetede ona bu fe
ci manzarayı arzetımek tamamen 
faydasız, hatta insanlık hiaai yönün
den zararlıdır. 

işte bu iki ıey, gazetelerin iki ya
rasıdır ki bir daha açılmaması çok 
temenni edilir. 

B. FEI:.EK 

1---;uJÇlJK ANKARA 

~RLERi 
* Ankara, 11 (Tan) - Mülkiye 

mezunları, bu aktam Ankara Pa· 
lasta aralannda toplanarak bir aile 
sofrası kurmu,lardır. 
~ Ankara, 11 (Tan) - Denizyol-

lan, Akay, Havuzlar idaresi 936 
büt.çeai projesi Kamutay& verilmiı
tir. Proje önümüzdeki hafta içinde 
toplanacağı tahmin edilen Kamuta
yın Divanı Muhasebat ve Ekonomi 
ko:njıyonlannın r 'i .. terek toplantL 
lannda incelemeğe baılanacakt.ır. 

* Ankara, 11 (Tan) - Finans 
Bakanlığı 1932, 1933, 1934 senele
ri zarfında bütün vergilerin tahsila
tı, tahakkukah, mükelleflerin ıayıaı 
hak~ında Defterdarlık veya Mal. 
müdürlüklerinden İhaai malı'.imat is. 
tenıittir. 
Bakanlık bu malumatla muhtelif 

vergi kanunlarının tadil edilmeden 
ve edildikten sonra tahsilat ve ta· 
hakkukattaki tesir derecelerini ara_ 
yacak ve ayrıca vergiler hakkında 
istatistiki bir dosya tutacaktır. 

* Ankara, 11 (Tan) - Posta ve 
Telgraf fen mütavete heyeti baş
kanlığına mühendis Hasan Kazım 
naklen, onun yerine de mühendis 
Ali Kemal terfian tayin edilmjıtir. 

* Ankara. 11 <T"n) - lzmlr Li
man cenel direktörlüğüne vekaletinde 
bulunan direktör muavini Haşmet 
tayin edilmiıtir. 

Tahlilleri 
Resimlerinizi bize gönderin 

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

Sade ve biraz da saf görünen tavrı 
ile sempatik tabiattadır. Ana kalbi ta-

Leon Sönman 

şıyan bir erkektir. 
Zekası mantıki ol -
maktan ziyade his -
sidir. Büyük şeyler 
den ziyade küçük 
ıeylere daha kolay 
cam sıkılır. Bir az 
alıngandır. Muhitin 
de mes'ut ve iyi bir 
tesir bırakmaktadır 
Bazan tatlı bir me 
lankoliye dalar, fa
kat hoşuna giden 
birisi yanına geldi-

ği zaman, melankolisi derhal dağılır. 

Tabii surette sevimli duran çehre

Kamil 

sinin arkasında iti
matsızlık vardır. 
bıyığının şekline 

nazaran otorite sa 
hibidir. Yüksekten 
bakar ve oradan 
mesafelere baka -
rak faal ve maddi 
hayatı arar. Hisli-
dir, ateşlidir. Sa
bırsız olmakla be
ra ber, beklemesini 
bilir. BatJtalarını 
arkasından sürük. 

• lemeğe muktedirdir. Mütebessimdir, 
çünkü hayattan memnundur. 

Tabiati berrak bir genç kız. Asabi ve 
çalışkandır. Erkeklerin terbiye gördü
ğü bir müessesenin 
komşuluğunun tesi
ri altında kalmıştır. 
Belki bizzat erkek 
doğmuş olmağı ter 
cih etmektedir. Va. 
it ve hamle dolu bir 
gençliği vardır. Ma 
alesef burjuva ve 
durgun bir hayat 
peşini bırakmamak
tadır. Zeki ve has
sastır. Mükemmel 
bir mesai arkadap 

olabilir. Mesela bir doktora sekreter. 

İtimatsızlığını sevimli zevahir al
tında saklayan bir 
tabiattedir. Görün. 
düğünden dahaçok 
hodbindir. İçtimai 
taklitçiliği vardır. 

Nabzına göre su 
verir. Açık kalpli
liğinde dahi sıkı sı 
kı kapalı davranır. 
Hülasa kendisinde 
merhametli b i r 
kalp vardır, diye
meyiz. Lakin ken
disine verilen veya 
kendi kendisine Cavid Beker 
verdiği vazifeyi mükemmelen ifaya 
muktedirdir. Lüzumsuz yere septiktir 

Resimlerinizi bize gönderin, Prof esöı 
Carteret sizin de karakterinizi anlatacaktır. 
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Ev Kraoıçesn 

Beyo§lu Kız san'at mektebi 
d i rektörü Bayan Ayşeye göre: 

Erk~k de Ev i şl ~rinde 
Kadına Yardım Etmelidir 

Çünkü yuva yalnız kadının yuvası değildir. Bütün ev 
işlerini kadına yüklemek zalimliktir 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Kulaklara küpe takmanın 
manası 

Bayanların saçlarını kısa kestirme
leri üzerine - insanların vahşilik za
manından kalma - kulaklara küpe 
takmak modasının büsbütün kaybola
cağı sanılmıştı. 

Vakıa saçlar kesilerek burulmaya 
başlanıldıfındanberi küpe takan gü
zeller haylice azaldı. Şimdi. altı aylık 
ondüle yapılmış, oksijenle boyanmış 
o güzel saçların altında biraz kapan
mış kulaklarına hala küpe takmakta 
ısrar eden bayanlar gittikçe daha 
seyrek görülüyor. Fakat nekadar az 
olsa da, insan, hekim gözü ile, küpe
li k ulaklar gördükçe canı sıkılıyor. 

Küpe takmanın sağlığa uygun ola
mıyacağı daha ilk bakışta göze çar
par. Bir kız çocufunun kulakları de
linirken, onun canının acıyacağı dü· 
şünülmese bile, bundan türlü türlü 
hastalıklar eelebileceği unutulmama
lıdır. 

Kulakları delindikten sonra, delinen 
yerde ekzemaya tutulan. sonunda bu 
deri hastalığını bütün yüzlerine bu
laştıran kız çocuklar hesapsız derece
de çoktur. En büyük deri hekimleri 
kul.ak delinmesiyle deri veremi gele-

ÜıltüJar Kı:ıı San'at m•htebind• kı:ıılanmı:ıı çiçek yapıyorlar bileceğini iddia ediyorlar ve bunu mi-

Bevoğlu Akşam Kız San'at Mekte· ,,,...------------.. ---... s.allerl~ ispat .etmişlerdir. Kulak de· 
bi Direktörü Bayan Ayşe, dehşetli ) lı~~~~sıl~ f~eneı hastalığının bile gel-
me§guldü. Bir yandan önündeki ka· MÜ sa b a ka dıgını soylıyen h ekimler vardır. Bun-
ğıtlara göz atıyor, bir yandan telefo- l~r .0l~aıta da empetigo adında pek 
na cevap yetiştirmeğe çalışıyor, bir ş ti v k~rlı bır deri hastalığı k ulak delinme-
yandan da benimle 'konuıuyordu. ar arı e ıınden sonra çok görülür. Ya. delin· 

- "TAN" ın ev kadını müsabaka- dikten sonra yamn yumru olan büs-
ıınBı nasıl buldunuz? diye ııorchım. Hediyelerimiz ~~::~irrılan çocuk kulakları~a ne 

ütün işlerini bırakarak karşılık 
verdi: 1 _ Dikit .. biçki, _2 _ Yemek pitir Bunların hiçbiri olmasa da, kulak· 

- Çok yerinde bir iş, daha 1oğrurn mek, 3 - Çocuk bakımı. 4 - E• idareai lara küpe takmak, manası bakımın. 
çok yerinde bir buluş . .. Bu müsabaka r ibi dort kısundan ıbaret olan miısabaka· dan, pek çirkin bir 1eydir. Kulaklara 
kadınları ve crenr- kızları o kadar ala- mum teknik idares.ni, imtihanlarını, mü- takılan küpeler platin Uzerine geçi-

b ~ kifatlarmm dacıtılmasmı Kıı San'at Mek· 'l · b ı 
kadar etti... • teplerinln deıcrli idare ve tedrıı heyctleı:i rı mış en az u unur pırlanta taşları 

- Ev kadınlığından sizin ne an1a- dcruhde edıyorlar. Müsabakaya herkes bile olsa, bunların simaya verdikleri 
dığınızı sorabilir miyim? lı:ayıtıız, ıartsı;: r irebilecektir. Kupon ve· tanılan güzellik, onun manasındaki 

- Ha ... Bakınız, benim ev kadınlı- ya •azetemizın bır parçumı kesmek kili- çirkinliği kapatamaz. 
~ d feti yoktur. Yalnu ıunlar muaabakaları-
gm an anladığım ba~kadır. Ev kadını mıza giı:emlyecelı:lcrdir : Bu sözilmü mübalağalı sanme.yı-
k imdir diye sorarsanız, cevabım şu Profesyoneller, yani terııiler, mtirebbi· nız: Kulaklara küpe takmak, burna 
olurdu : Ev kadını, saadeti evinin 1eler, haatabakıcılar, doktorlar ebeler halka takmak gibi, insanların vahşi
içinde arıyan kadındır. Yoksa, yalnı:ı !rı:i!~enler .. suetemi:ı menau'pları il: lik zamanından kalmıı, esirlik alime-
bulaıık yıkıyan, ortalık ıÜpÜren, ye· tidir. 
mek yapan kadın değil... Hediyeler · Eski Roma bayanları bunu pek iyi 

Ev kadını belki a~ rı ayrı bulaşık yı- Dikit ve biçki : bildikleri için hiçbir vakit kulaklarına 
kavan, ortalık süpüren, yemek yapan küpe takmazlardı. Onlardan önce, es-
k~ dındır. Fakat ev kadını deyince, ha- Birinci1e: 200 lira de(erinde bir pırlan- ki Mısır, eski Yunanistan ve İsrail o-
tırıma bunları yapan kadın gelmez. ta yüzük ğullarının bayanları da ancak genel 
Kadın, hi!fbir ev i"i görmeı;e de eüer lkincıy~ı 150 lira deıterindc bir dikit ve toplantı yerlerine gittikleri vakit ve 

" .. nalı:ı, makinesi. 
evinin islerine yakından bağh ise yine Üçüncüye: 7ş lira deierinde lı:umae ve- erkeklerinin: yanında kendilerinin esir 
f:v kadını sayılır. Hatta bi1'çok hi:a- ya kürk. olduldannı aösttxrnek üzere küoe.. ta-
metçileTi bulunduğu 'halde evinin" i,le- Dörilüncüye: 25 lira· deierinde dıkiı ku- karlardı. 
rini yaln•z hunlara brrakmıyan kadın, tusu. Afrikadaki vahşi adamların kadın-

Betinciye: 15 lira deierinde bir man- 1 • i, ıören kttdmdan daha mükemmel bir ken. arı erkeklerinın esirleri olduğunu an-
ev kadınıdır. Altıncıdan yü:ıiincüye kadar muhtelif !atmak için hem burunlarına halka, 

- Ev kraliçesinin hangi sınıf ka- hedi1eler. hem de kulaklarına küpe takarlar. 
d ·nlar arasından seçileceğini tahmin Bizim medeniyetimizde kadınlar 
eder&iniz? _Y_em_~ Pİ§İrmek: erkeklerin esiri değil, aile ocağının 

- Her halde kraliçeliği içtimai Birinciye: 200 lira deterinde bir yemek hakimidir. Onun için kulaklarına kü-
fTl "vkii olan biı kadın ka::anacaktır. odası takımı. pe takan bir bayan, bence bu med e-
F , bakımı, d :kiş • .,irki. ,apkıcılık. ye- ikinciye• 150 lıra deierinde çalal ve bı- niyet içinde kendisine verilen yerin 

"' çak takımı. · · 
rnek pi,irme ... Bunlar, basit bir kadı- Üçüncüye: 75 lira dcterinde tabak ta- yükıekliğını anlamamıı demektir. 
nın y.ııoAc:.ağı itler değildir. kunı. Lokman H EKiM 

- Eıki ev kadını ile buttünkii ev Dördüncliyeı SO lira dejerinde 12 kiti· 
'-adını ansında ne fark bulııyorsunu! ? tik kare do tabi. 

- Aman, o etki ev kadınlarınd'.in Beıinciye: 15 lira deierinde çay ta-
kımı. 

bahsetmeyin bana.. Içlcrinde öy!eleri Altmc!dan 100 üncti!e .. kadar ütiı, 111_ 
vardı ki. "Yumurta pi~irmeıini bilme- tık, aba1ur, masa ortuıu, çorap eldiven 
yiz !.. ., diye oğünürlcrdi. Dün bunu çanta rıbı muhtelıf hediyeler. ' ' 
EÖvliyenler, bugün de ·yemek deni al· 
d klar•nı göğüslerini gere gere herke
s~ söylüyor:..ı~. Sıt'l'at mektepi.erinde
k• yemek pı§ırme, ev idaresi deraleri
rı,. ka:-!'lr alaka öyle arttı ki derecesini 
ı.iv· anlatamam .•• 

'ı'.'alnız b;-1 }'.'ıl_ içinde d8rt akşam 
ıan at mek.cbının talebe mevcudu 
( 3000) i geçti. 

Ev ialerinde erkek 
- Bavan AyşC,"'Size bir şey daha 

ıora ca ğım. Erkeğin ev işlerinde kadı
m y.ardım etmesini ·dotru bulur mu
eunuz? 

Bayan Ayşe gUlüms\yecck diye 
bekliyordum. Halbuki, gayet eiddi idi: 

- EJbett., doğru buJUTUm.. Erlcelc 
te ev i!Jerinde kadın" yardım etmeli
di1'. Yuva, yalnıx kad nrn yuvası deiil 
Cci... Bütün ev itleri11i kadına yükle
mek, zalimliktir. Zavallı bayan sab111h

Ev balonu: 

Birinciye: 200 lira deterinde bir salon 
lakımı. , ı 

ikinciye: 150 lira deterinde bir radyo. 
Üçüncüye: 75 lira deierinde bir avıze. 
Dördüncüye: 50 lira deierınde salon 

saati. 
Betinciye: 15 lira değerinde bir tablo. 
Altrncıden yÜ:ıÜncÜye kadar muhtelif 

hediyeler. 
Çocuk bakımı: 

Birinciye: 1000 lira deier.nde ve primi 
tarafrmızdıın bildirilecek ıiıona 

Ikinclyeı 150 lira deterınde bir sine 
bebi. 

Üçüneüyeı 75 lira deierindt bir ıra. 
mofon. 

Dördiinr !iye: 50 lira det erinde bir lrol 
ıaati. 

Betinriye ı 15 lira deterindt çanta. 
Altınc-•dan yÜ:ıüncüye kadar mulatellf 

hedi7elH. 
EY Knlit••İ: 

tan akşamı kadar, uğruıp d'dinıin, Bütü" bu imtihanlardan ıonra, dört 
çamasır yıkamak·an t!rnaklan morAr· k11mın dordtine birden ıi rmiı ve muayyen 
s•n, litüden elleri vansın . yemf'kten dereceyı lı:annmq olanlar araamda da bir 

~ imtihıın yapılacak ve kazanan ev kraliçesi 
fütü bcı.şı islehre d~ubl~ ııskın . • >nrcı, bay, biil.inlr~dilerek lı:ennislne 750 lira dicrindt ı 
ev,. ve!ınce , cıy ı ır 3V\ta. · r !irk manto hediye olunacaktır 

Yok, v~meğin tutu fa zla kaçmış, __ .. ______ _ 

yok pcrdc!er iyi asdmamı,, yok cama- 1 lıtınaaına ihtiyaç varsa, dıtan i,lerini 
şır1ar güzel kurumamıı... Kadın ça- olduiu ıibi, içeri işlerini de aralann
lmın. Fcı kat erk"k te bu ;<>.lışmağa da takmn etmelidir. Kadın daha E • 
kar,ı takdirkar davransın. aakAr olduğu için işlerinin ~okluğu:-

- Demek. erke i!in de kadın ıtibi ev dan tikayet etmez. f llkat erk •der 
hizmetleri görmesine tarafta rsınrz !.. derhal İsyan ed•ler ·• ' 

- T?bii deY,il mi va .•. M.!s<'Hi. er- B A . • 
k~l< te kadın S?'ibi fevkaJad,. va :dvetler- ayan yşenınv kadınlık meseleleri-
de bubeık v•kıvabilir. O"talok süniire- ne ~a_rşı, hassaslıçı. buıUn pek üıtUn
bilir. Amerikada erkekler kadınh,rm d.: .~dı .• O da ,Uerı gittitini. anlıyarak, 
hizmetini de görürler. Bizdı- ise. bUtün sozu yıne san at mekteplerıne çevirdi. 
i§ler kadına yUklcnml"tir. Bundan do- Ve bana bu mekteplerden en kısa ıa
lavı . kıtdınlarm iıi çok a~rrdır. mtnda ah~an randıman .hakkında uıun 

DU!UnUn bir kere. kadın söktlk dl- f~kat 0 ruabette değerlı mal(bnat ver
kecek. yemek piı;recek, ortalık temiz- dı. Son ıöz olarak da : 
livecek, cocufa bi\ncak. canıasır yı- - Bence, dedi. akşam aan'at mek
k •vacak. ütün yapacak .. Yapacak •• ya- teplerinin en bilyUk faydaaı tuduı: 
p-ır~k. . Genç k•zlarımızt , genç kadınlaıımızı, 

iki muharrir 
Evlendiler 
Muharrir Cahit Uçuk ile Mahmut 

Vesarlnin dün Kadıköy evlenme me
murluğunda niklhları kıyılmıştır. Aı 
kt1.daşımız Mahmut Yesariye ve refi. 
kasına saadet dileriz. 

Sadakai Fıtır 
En eyi Eyi Son 

Buğday ı 17 16 14 
Arpa : 24 00 00 
Üıüm : 105 80 55 

Hava kuvvetimizin yiıkselme ve artma· 
ıı için her türlü yardımın yapılması yurt 
borçlarımı.ı:ın en ileı:i ıelenlerindın bulun· 
duiu cibi bu rUn diler milletlerin de ken· 
di varlıklarmı korumak için durmakaızın 
Hava kuvvetlerini artırmakta oldukları cö
rülmekte oldııiundan ba bapta Diyanet it
leri ba,kanlıimdan verilmit olan Fetva 
mucibince Sadakai fitlr ve Zekit ile mü
kellef olanlarm Tilrk Hava Kurumuna 
yardımda ve bu ıuretle Ana yurda himıct
te bulunmaları lüzumu ehemmiyetle ilin 
olunur 

Yurttaş; 

İat. Müftisi 
M. Fehmi 

Paranı yabana atma, yerli ma 
h kullan. 

, 
Ulusal E konomi ve 
Arttırma Kunımu 

Bir .kurt sürüsü 
Ortahğı altüst etti 

Konya, (Hususi muhabirimiz. 
den) - Karamanın Kökçe köyün. 
deki taş ağılda bulunan koyunlar, 
25 kurdun sürü halinde hücumuna 
uğramışlardır. Ağılın çobanı taban. 
casile ates etmiş, kurtlardan 10 ta_ 
nesi yaralanmıştır. Hayvanl~rdan 
bir kı21mı köueklerden korkarak 
kaçmışlar, geri kalanları 20 koyunu 
boğarak öldürmü,lerdir. Bu arada. 
~5 kovun da etleri koparılmak sure. 
tıle yaralanmııtır .Kurtların hücu
mu aıraıında ağıldaki hayvanlardan 
42 ıi kaçarak kaybolmuttur. 

Sivasta rtamık 
Kemal ge~esi 
Sıvas, (Hususi muhabirimizden) -

Sıvas Lisesi gençliği büvük yurtsever 
Namık Kemalin ölümünün kırk yedin· 
ci yıl dönümü için bir ihtifal yapmı~
lardır. ihtifale saat ı 9 da başlanmış
tır. ilk sözü, Edebiyat Oğretmeni Fa
zrl almış, bunu takiben gençler Na
mık Kemalin hayatı, şairliği, vatan
perverliğ i ve Türk kültürüne yaptığı 
yardımları anlatmıılardır. Toplantının 
sonunda oğl\ı Ali Ekreme bir telgraf 
çekilmiştir, 

Sinema dünyasında 10 senedir 
kraliçelik tacını ta~ıyan illhi 

ve rakibsiz yıldrz 

A~k-lhtiras ve güzellik filmi olan 

RENKLi 
PEÇE 

Yarın akşam 

PEK • 
1 
sinemasında 

Franıızca sözlüdür. 

Mürefte Şarapçılığı için 
Yeni ledbirler A.lınıyor 

,\._~--··· 
Şarköyde Muatala Kemal Pafa catldeai 

[Hususi Muhabirimiz YaZiyor] 
Şarhöy, 10 

Şarköy, 450 kilometre murabbalık 
ve 16 bin nüfuslu küçük bir ilçe mer· 
kezidir. Şarköye bağlı köyler, yoksul 
bir durumdadır. Ekser köylerin yaşa· 
ma tarzları yalnız hububata bağlı bu· 
lunduğundan kuraklık ıenelerinde. 
halk hükumet yardımına muhtaç vazi 
yette kalmaktadır. Yalnız Milrefte nı 
hiyeıine bağlı köylerde toprak batkı 
karakterdedir. 

Koza, üzüm, meyva, zeytin ve tU· 
tün yetiıtiren ilçeden bu yıl, 100 bin 
kilo tütün alınacağı anlatılmııtır. Ko
za rekoltesi 20 bin kiloyu bulacaktır. 

Şarapçılık Mürefteye haa bir sanat 
halindedir. Umumi harpten önce H 
milyondan fazla iken bugünkü rekol
te maalesef 1,5 milyondan ibarettir. 

İlçe, ıarıptan maada, İıtanbul vt 
civarına külliyetli miktarda yapıncak 
üzümü sevkctmektedir. Uçmakdert 
ve Çrnarlıköyde nefis yapıncak yetiı 
mektedir. Toptan olarak ve bat için· 
de bu sene kiloıu 8 kuruştan aatılmıt
tır. Yalnız Çınarlının yolladığı üzüm, 
40-50 bin kilo arasındadır. Şarap ya' 
olarak satılamıyan üzümlerden yapıl. 

maktadır. 
İlçede yirmi sekiz köy vardır. 22 

sinde köy kanunu tatbik edilmekte
dir. 16 köyünde mektep vardır. Şa!,• 
köyün, iskan kabiliyeti itibarile ınu· 
rettep göçmen adedi 2500 kişid ir • . G.e· 
çen sene buraya ıetirilen 1000 kıtı• 
lik ilk kafile tamamen çiftçidir. Bur; 
lar, metrukeden kalan 90 evle, tedbl.t 
alınmak 91.lretiyle daha önceden yaptı· 
nlan 151 eve yerlettirilmişlerdir. :8~ 
ıuretle hiç kimse açıkta kalmadıfı 11• 

bi, biitUn köy tarlaları da kendilerine 
dafıtrknıttır. 

Şimdiye kadar relen göçmenler~~ıı 
istifade. edilerek ikinci ı 2 50 kitilık 
kafile için hazırlıklara baılanınııtır. 
Verilecek arazi timdiden ölçülerek ıe 
netleri : hazırlanmaktadır. Yerlerin• 
ıevkedilecek göçmenlere isimleri Y .. 
ıılarak tapuları verilecektir. - E. A.. 

Kuıadası seylabı 40 bin lir• · 
lık zarar verdi 

lımir (Huıuıt muhabirimizden) -
Kuşadasındaki ıeylip yilzilnden vul.cU1 

gelen zarar miktarı 40 bin lira kadal" 
dır. 

Çineden bir görünüı 

Bu akşam S U M E R Sinemasında 
A Ş K R U Y A S 1 ( Liebestraume) 

Meşhur Macar kompozitör vepiyanistin Macar Rapsodisi, (pi
yan.o için) Faust'un müellifi FRANZ LlST'in romantik hayatı
nın t~rihçesini gösteren büyük san'at ve musiki filminin ilk ira· 
esi şerefi.ne. . 

BÜYÜK GALA MÜSAMERES İ 
Bu müellifin LOHENGRIN, LA POLONAISE, MINUTE WALZER 

de CHOPıN naaire piyano parçaları. Bu filmde dinlenecektir. 
Fılmin yükıf'k kıymetine rağmeıı fiyatlarda zammiyat yoktur. Yerlerbıiai nelden ald•nnız. Tel. 42851 

Bu bilyi k f · im V • "~d · k "f'' giaınde M1 ili talim ve terbiye anar etinin kupa11nı kuanmıetır 

1•11111111 Bu akşam S A R A Y sinemasında 111111111 

1 K L A R K G ·A B L E' ı 
= i § LORETT A YOUNG ve şayanı hayret köpek BUCK ile beraber i 
§ JACQUES LOrtDOrt'un (VAHŞETlrt ÇAtiılRIŞI) nam romanından lktlba• edile":: 

~ ..A.L TIN HIRSI 1 
i Fransızca sözlü filminde takdim edecektir. 1 
E Altın yığınl arı içinde geçen çılgınlıkl ar arasında yaganmış büyük 1 
n11111111111111111111111111111111111 11 bir aşk ve m a cer a romsnı 1111111111111111111111111u111111 •rt•• 

Bu akşam MEL ~K Sınamasında 
ANNA srEN"'" ;;·l•GİARYd'CooPER 

tarafından yaratılan AŞK ve GUZELLIK filmi 

iLK GECE Sonra , bütUn bu Merin bir yAnı ak- av.arelikten kurtarmıştır. Bugünkü ve 
~~"AC~k ,.,, ., .. .,. h9'""rııı ... :> '>'ar iF;·~r .. 1< yarınki yuvaya karşı olan bağlılıkları-
Y "oo. iste b u k~ dıı rı f::ı zla... Renim nı arttırmıştır. Artık poker masaları- tır• 
ici., k-.dın erkek i,i yoktur. Yuvanın nın başında aabahlıyan genç kızlarc. Ayrıca Paramouat dilnya habPrlerı ve Berl.n Operaaı Senfonık or'kHtr••• 

(Franınzça sözlü) 

işi vartirT. Aile bütcesi müaaihe, kadı- rastlamıyoruz. Bundan daha büyük ~1ntt ... MA vf TUNA Numerolu biletler in erkenden .. tdırılma• "' ""' "
111

""' 

na ev j,1..-ini yÜldemeti bile doğTu kaıanc ne olabilir? l •~·-••••••••••••••;;;;. .................... ~T~e~1;ef~o~n~:.;4;4;R~~~8 ... •••••••••··-...,... t,uhmm ben... Et ... , kadının da ça· ~ttin GUNGOR 
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Japonyanın Değil, ingilterenin istediği 
Esas Üzerinden Konuşulacak 1 

Japon Amiralı Hükumetinden Yeni T alin1at istedi 
DIŞ POLiTiKA 1 

On sekizler 
Komitesinin 

[Londrada top
lanan Deniz Kon
feransından ev
vel Japon mahafi 
linden yükselen 
ıeıler, Japonya
nın 5 - 5 - 3 nisbe 

i~timaı 
On Mkizler Komiteai, ltalya hak. 

lunda tatbik edilen zecri tedbirle. 
l'İn ıiddetlendirilmeıi meaeleıini tet_ 
irile etmek üzere buıün Cenevrede 
toplanacaktır. Geçen ayın on ıeki. 
:tindenberi İtalya hakkında tatbik 
•dilen zecri tedbirler ıunlardır: 

1 - İtalyaya silih ve harp 
malzemesi satılmıyor. 

2 - ltalyaya para ikraz edil
miyor ve kredi açılmıyor. 

3 - 1talyadan mal aatın alın
mıyor. 

4 - ltalyaya bazı iptidai mad
deler ve nakliyatta kullanılan 
hayvan satılmıyor. 

Dördüncü madde altına giren 
etya ımılardır: At, katır, mer
kep, deve ve nakliyatta kullanı
lan sair hayvanlar, kauçuk, brok
•it, alominyom, ham demir, 
krom, manganez, nikel, kalay. 

Buıünkü içtimada görüıülecek, 
hleaele, dördüncü maddeye kömür, 
demir ve petrolün de ilaveıi meae. 
leaidir. Yukanya bir liıteıini der. 
cettiğimiz maddelerle buıün liıteye 
il&veıi dütünülen üç madde ara11n. 
da en ehemmiyetlisi ıüpheaiz peL 
roldür. halyaya petrol ıatılmıya. 
cak olursa, Habeıiıtandaki aıkeri 
harekat devam edemez. Bu müeuir 
tedbirin daha evvelce tatbiki mev. 
:tuubahiı iken, Franıa B~ıbakanı 
X..val tarafından yapılan bir teklif 
ile bu meseleyi müzakere edecek 
olan On Sekizler komiteıinin içti· 
hlaı buıüne bırakılmııtı. Laval, o 
taman, tehire Mbep olarak, Franıız 
Pa.rlimentoıunun açılacaiını ve 
kendisinin de Parlamento içtimala. 
l'ında buluna~aiından Cenevreye 
ridemiyec:eiin·· IÖ lemiıti. Şimdi ha. 
kilri'9blwoR_ ... • 
~tal, IPetıJ ~~ey,. 

~ , arbe allıT:r e iıp11 :rem 
Mr teklif yapılmasını iltizaım etmiı. 
tir. Parİ•te ln,-iliz Dıt Bakanı ile gÖ. 
t'Üttükten ıonra bu teklif hazırlan_ 
truı ve ltalyaya ıönderilmiıtir. BL 
t\aenaJeyh bir taraftan On Sekizler 
komiteai petrol meıeleıinin müza. 
kereıine baılarken, diğer taraftan 
da halya, M.rbe nihayet vermek L 
Çin yeni ~ulh ıartlarını almıı bulu. 
lluyor. 

Bu sulh ıarUannın mahiyeti kat'i 
olarak malfım değildir. Şu muhak. 
•aktır ki, İtalyanın emellerini tat. 
inin ıyolunda ıimdiye kadar yapılan 
tekliflerden ileri gitımektedir. ltaL 
)aya cenugta Ogaden veriliyor. Şi. 
lnalde Tiıre eyaletinin bir kıımı il. 
hak ediliyor ve daha bazı müıaade. 
lcarlıklarda bulunuluyor. Yapılan bu 
~~klifler, ltalya hakkında zecri ted. 
Qırlerin tatbikinde en ileri hadde 
lcadar vanlmaıına taraftar olanları 
j~kutu hayale ufratmıthr. Ye lnıL 
ız Avam Kamaraaındaki göriifme. 
l~en anlatılıyor ki teklif, mühim 
hır zümrenin itirazlarına hedef ol. 
~uıtur. Bununla beraber, lnıiliz 
~e Franıı:z hükumetlerinin bu nok_ 
J-da anlaıtıklan ıörünüyor. Gerçi 
l l\~iliz Başbakanı Baldvin bu teklif. 
~n Uluılar Kurumu ve Habeıiıta. 
~il da kabullerine bağlı olduiunu 

"Mn Kamaraıında bildinniıtir. Fa. 
lcat Uluılar Kurumunda itlerin na. 
tıl tedvir edildifini bilenler, lnıiliz 
~e Fran11z hükumetlerinin üzerin. 
l.. e uyuıtuklan bir meseleyi kuruma 
.._bul ettirmekte zorluk çekmire
~elclerini takdir ederler. Habet im. 
l»~ratoru da ltalyaya Habeı araziıi. 
~! terketmek ıibi bir teıebbüıe hiç_ 
ır zaman razı olaımyacağını bildir. 

tekle beraber, bu hükÜmdarın da 
.~gi~.iz ta~yi~i al.tında yola gelece. 
~ tuphe•ızdır. Bınaenaleyh bütün 
~lele, bu prtlaı ı İtalyanın kabul 

~ıp etmiyeceii noktaıında toplan
""l&lctadır. 

~ Şart~~nn mahiyeti mahim olmadı. 
I na gore, bu husuıta kat'i aöz •ÖY· 

l~nemez. Bununla beraber, Muaao· ll\. . 
.. ının bunlan derhal kayitaiz, tart-
t~ kabul edeceği de beklenemez. 
li Ul\lcü ltalya noktai nazanna ne
)' •dar yakın olıa da her halde ltal
.:..·~~larının kabulü değildir. Mua
~1 ınının derhal teklife aarılma11, 1-
d Ya •aziyetinin dfına delalet e
toer lci, böyle bir zif ~öıtermek Muı-

ıninin itine elvermez. 
\ Diğer taraftan Fatiat liderinin 
'-l Urı!an kayitaiz ve sartıız reddet
d eıı de bütün dünyaya ve bu ara
.._" doıtu olan Lavale meydan oku
d •ıı de-nek olur ki bunu yapması ,h.. b~klenmiyor. Gerçi Mu11olini 
'ıa, dıye kadar dünyaya meydan o-

l' bi.- •aziyet almaktan çekinme-

tini kabul et-
miyece ğini bil -
tim dünyaya du
yurmuş, İngiliz 
gazeteleri de bu 
vaziyet d11hilin
de Londra mü
zakerelerini yü -
rütmek kabil o
lamıyacağı mü -
lihazasını ileri 
ıilrmüşlerdi. 

Paris - Soir'ın 
bir muharriri Ja. 

pon başmurahh,. 

ıı Amiral Nagan'o 
ile görüşerek, Ja
ponyanın konfe. 
ransta nasıl bir 
durum alacağım 

öğrtnmek iıtc -
miştir. Eskiden 
m e m 1 e k eti-

Japon baıdelewui Amiral Nagano ve oilu 
[Tokyoda alınmıı bir re•im l 

nin Berlin Büyük Elçili(ini yapmıJ jın takıimftıi münakata edebiliriz. 
olan Amiral Nagano, Vaşington Kon Japonya her milletin kendi cojrafi 
fcranıında da Japon murahhuı bu- vaziyetine ve huıuıi ihtiyaçlanna 
lunuyordu. Kendisi mUfrit derecede ıöre, ya kuvvetli aaffı harp ıemile
Avrupahla!'lmT0 hlr .,.- - · rine, yahut kuvvetli tonajda hafif 
dralı Amiral Nagano kadar dürUst temilere ve yahut tahtelbahirlere 
ve şık giyinemez. ihtiy11rı n)du~unu tıur1ik eder. 

Amiral evvela Japonca konuşaca-1 - Biliyoraunuz ki, Fransa tahtel· 
ğmı söyliverek ı-; .n .. _, : , -:., · ·~ - - bahirlerini muhafaza etmek iıtiyor. E
kanı harbiye ıefi olan Korvet Kapi- ier, murahhas heyetlerden biri, tah

( Oatt• •aldan sağa) Amerika mu
rahhasları Amiral Stanley Norman 
Davis ve Filipa. (Altta) ltalyan de
lelleleri Amiral Pini ve Amiral 

Reneri Biçiya 

teni Mizuno tercümanlık yapmııtır. 
Amiral ıunları söylemiştir:] 
- Japon noktai nazarı gayet ıarih. 
tir. Biz aııari bir emniyet temin et
meıi '4rtile azami bir tasarrufa ta· 
raftar olabiliriz. 

Fakat umu:ni tonajda müsavat el· 
de edilmedikçe, donanmalarının to· 
najlan bizden yüksek kalacak olan 
batka milletlerin yanında böyle bir 
emniyet ve ıulhün temin edilemiye• 
ceP.i Juı.n,.,.•:.,a'" .. ;7 R:7.,. ya evet. 
ya hayır mahiyetinde bir cevap veril
melidir. Bu bakımdan bize yapıla· 
cak bütün teklifleri tetkike hazır 
bulunmaktayız. 

Baıka bir if ilde ile konutayım . 
Japonya, İngiliz ve Amerikan filo· 
ları niıbetinde yüksek bir tonaja u· 
lafmak iıtiyor. Biz ancak bu tona-

miıtir. Fakat meydan okurken Fran 
ıanın dostluiuna ıüveniyordu. Ge
çen ikincikinun anla§JDaaındanberi 
Fransa ile halva ara11ndaki müna
sebetleri yakından takip edenler 
görmü,lerdir ki,Franıız hükumeti ltal 
yaya karşı Uluslar Kurumunun al
dığı tedbirlere ittirak etmekle be
raber, Laval İtalyayı da korumut
tur. Franaız Baıbakanı, Uluılar Ku
rumunda İtalyanın avukatlıiını yap 
mıf ve kurumun zecri tedbirleri tat
bik yolundaki ileri giditinde bir 
fren. ':azifeıini görmüıtür. Diplo
masının yolları çok ince, dar ve gi
rifttir. Kimbilir Lava) Uluılar Ku
rumile beraber yürür 'gibi görünür
ken arkadan Muaaoliniye ne ıibi te
minat veriyordu? 

Fakat simdi l.aval de lncilterenin 
taZyiô ile l'eimif, duvara dayan· 
mıttır. Ya harbe nihayet verecek 
tedbir almalı, yahut ta doMu haılc
kmcla en mile11İI' aecri tedbirin tat
bikine razı olmalı. lıte bunun için
dir ki, Lava) harbe nihayet vermek 
~ebbüıünü yapmıftrr. 

Mu&aolini bu şartları derhal kabul 
ve derhal reddedemiy<.ceğine göre, 
en yakın ihtimal. bunları bazı ih
tirazi kayitlere bağlayarak müzake· 
re zemini olmllk üzere kabul etme
ıi ve iti pazarlıia d Ö k m e ı i -
d i r . - A. Ş. E, 

telbahirlerin ilıaıını iaterae, naııl bir 
vaziyet alacakaınız? 

- Biz k•ndi heıabrmıza tahtelba. 
hir kuvvetlerinin ilıa olabileceiini 
hiçbir zaman tasavvur etmiyoruz, 
bilakiı I Bu noktada biz, Franaız 
murahhaaı heyeti ile beraber olaca· 
jız. 

Buraya kadar Japonca konuşan A
miral, bundan sonra temiz bir İntj;
lizce ile bcytn:ltiıta devanP etllyor. 
munarrır, Lonaı'a mınarılı"'1e tırnu
miyetle kabuf edilmit ve yerleşmiı dl 
lan bir fikri Amirale söylüyor: 

- İngiltere ile hatta Amerikanın 
müsavat talebinizi daha peşinen ka
bul etmiyecekleri söyleniyor. Yalnız 
size, büyük deniz devletlerini, inşaat 
programlarını biribirlerine bildirme
leri yolunda taahhüde sokacak bir 
anlaşma teklif edeceklermiş. Bu su
retle muhtelif filolar arasında bazı 
nisbetler muhafaza edilebilecektir. 
Böyle bir tesviye suretini kabul ede
cek misiniz? 

Anıira) ~u cevahr veriyor: 
- Her teY haırdcet noktasına bai· 

lıdır: Yani tonajda müsavat, müıa· 
vat .. 

Ve :ı"'vf! f!divot': 
- Müzakerelerin uzun ve mÜ§kül 

olacaiını zannederim. Çünkü bata· 
rılac- 1• i . · ~ti.,dir. 

- Eğer ~•onleranı akim kal.raa? 
- Hiç 'üpheıiz batka bir konf~ 

rana daha toplanır, Biz yolumuza 
devaım edeceğiz. Japonlar sabırlı in 
sanlardır. 

Müzakerenin 
Pr~nsibi 

Ağır silahlara azami 

bir had k o n a c a k 

Londra, 11 A.A - Deyli Telgraf 
gazetesinin Deniz Konferansı hak. 
kında öğrendiğine göre, müzakerele
rin silahlarda müsavat esası dahilin· 
de başlıyacağı Japonlara bildirilmiş
tir. Japonl~r ~ransızların ve 1talyan 
larrn kendılerıne müzaheret edecek
lerini s~n~ışlardı. Bundan dolayı J:ı
ponlar ınkısarr hayale uğramışlardır. 
Amiral Nagano Tokyodan yeni tali
mat istemiştir. 

Birinci komisyonda İngilizlerin to 
nilatolarr azaltmak hususundaki tek. 
lifine, Amerikalılar müzaheret gös 
termiŞlerdir. Öğrenildiğine göre A. 
merika, tonajın binlerce ton aşağıya 
ve çapların da kırktıın 35 e indirilme
ı;ini nazarı itibara almaya hazırdıı 
Drnizaltı gemilerine gelince, Franu 
126 bİ:ı ton, yani takriben 150 gemi 
istemektedir. İngiliz ve Amerikan h, 
yetleıi Fransız istefini 72.700 tona 
indirmeğe çalışıyorlar . 

Bir tayyare düştO 
11 kişi öldü 

Londra. 11 A.A - Bir Belçika tav
yaresi Kent dükalığında bir tarlaya 
diişmüş ve parçalanmıştır. Biri k&uııı 
olmak üzere tayyarede bullmanların 
hepsi ölmüştür. Olü miktarı 11 dir. 
Bu tayyare İtalyan yapısıdır. Belçi
ka kumpanyası tarafından satın alın
mııtır. 

YUNANİSTANDA 

Baha 
intikamını 
Alacağım 

Pariı... Elen diyarı-
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nınikincipayitahtı! idare Makinesi Artlk işleyemez 
[Venizeliıtler tımar.dıkça tımar-

dılar. tıtedikleri bir türlü bitip tü- Bir Hal Almana Başlomıştı 
kenmiyor. Atinada krallık rejimini .ılli 
sanki Venizeloı kul'muı ıibi bir ha
va uyanmıthr. Affa uğrayan ıübay
lann büyük rütbelileri, Venizeliat
lerin ileri ıelenleri ikide bir aoluiu 
Pariıte alıyorlar. Venizeloıla ko
nuflllaia ıiden •! onunla konutu· 
lan feylere büyük ehemmiyet veren 
bu ıiyaaa adamlarının hali Pariıe 
Yunaniıtanm ideta ikinci payıtahtr 
manzaraıını vermeie batlamıthr. 

Son telgraflar kurtuna dizilen 
Papulaıın oğlunun Napoliden Ati. 
naya döndüfünü bildirmektedirler. 
Babasının kurtuna dizildiği gün bu 
aubayın intiSc:am almaya süel onuru 
Üzerine ıöz vermit bulunduğunu ve: 
"Baba I Seni ölditrenleri öldürece
ğim!,, demit olmaaı Kondiliıin tah
ıı etrafında poliıin ihtiyat tedbirle
ri almaıına aebep olmuuftur. 

Atina muhabirimizden aldıiımız 
bir mektubu• sonundaki fU cümle 
kadar bugünkü Yunaniıtanı ifade 
eden bir ıörüı olamaz. Arkadatı· 
mız aynen ,öyle diyor: 

''Yunanltl;ann Kralı S. M. ikinci 
Jorj, V enizeloaçu olmut ve tahta 
çrkmıttır. Venizeloı iae krallıirn en 
hararetli taraftan keıilmiı, kralcı· 
lığın bayrağını eline almı,tır. Bu va
ziyet kartı11nda kralcılar da cum
hurivetçi olmu,lardır.,, 

Son telgrafları veriyoruz: ı 
Atina, 11 (Huıuıi) - Tarım ve 

Endüıtri odr.lannın yapmak iıte
d!tdsi mitinıe hükumet henüz müıa
ade .. ıern...Uttir. 

Pariıten ıelen telgraflar: " Ve
nizeloıun bu mitinre çok aevinmit 
olduğunu, Yunan millf'tinin barıtını 
tehlikeye sokmak iıtiyenlerin hare
ketlerini takbih ettiiini ve bu mil· 
leti kahreden kardet kavıalarına 
artık bir aon vermek ·azını ıeldiii-

At;na ve Pire sokaklarında Venize
losun re•imleri yine aatılmaia 

baıladı 

kanaatinde bulunduiunu,, 
mekted1rler. 

bildir-

Atina, 11 (Huıuıi) - Baıbakan 
hükUınetin cumarteıi ıününe kadar 
Parlamento huzuruna çıkamıyaca
ğını ıöylemittir. 

İkinci bir umumi af 
Atina, 11 (Huıuıi) - İkinci Jor

jun Yun.aniıtana reldiği ıüne ka
dar iılen:ni9 olan bütün ıiyaN cü
rümlerinin affı hakkında yeni bir 
kararname imzalamıttır. Aftan iıti
f ade edenler bugün hapiaanelerden 
tahlive edileceklerdir. 

Paris, Yunanistanın ikin 
cı payitahtı mı oldu ? 

Atina, 11 (Hu~uıi) - Kurıuna 
dizilen Papula11n oilu ile Leıote
tiı aftan iıtifade ederek dönmüıler· 
dir. 

Bugün de yüz ıubayın vatana 
dönmeıi bekleniyor. Affa uira.yan 
büvük ıiıbaylardan bazılan Yeni
zeloı ile görüımek üzere Pariae git
mi9lerdir. 

Venizelistlerin istekleri 
bitmedi, tükenmedi 

Atina. 11 (Husuıi) - Sofuliı 
Başbakandan particilik zihniyetile 
hareket etmekte bulunan bazı vali· 
ler ile poliı mer.ıurlarının değittiril· 
meıini iıtemİftir. BaAbakan bu me
selelerin de hiikumet tarafından iyi 
bir ııekilde halledileceklerini ıöyle
miştir. 

Papanastasyu'nun bir teklifi 
Atina, 11 ( Husuıi) - Cumhuri

yt partiıi lideri Papaandreu buıün 
tc R .. ı ... "'"' ,:....... ..~.: .. ,.ı. ""'~.,,fi. 

li. hü&tUmeti zamanında hakırz o
larak ıürülenlerin vazivetinı ınce
leyecek bir heyet te•kilini İ•temiı
tir. 

Sellnlk, 11 fHuaaai) - Yenite· 
hir ile etrafmdald kaaabalar anım
da nıünakale dımnuttur. Bi~ok 
kövlerin acınacak hale girdikleri 
1...=lrf: .. :ı: .. nr Y "":.,.";" •a""i.,.nnu. 
piyade ve topçu kıt'alannr köylüle
re vardım" ırönd~rmittir. 

.._vnına ile Yunaniııtan araaındaki 
tren nakliyatı durmuftur. 
YunAniıtanı çeviren denizlerde 

büyük fQ'tma vardır. 

En medeni devletlerde, hatta geri 
milletlerde komünistliğin ıilerlemesi, 
Leninin telkin ettiği (mistik) in teh
likesini göstermeğe kafidir. O, az ve
ya çok her milleti tehdidi altında bu· 
lunduruyor; çünkü her tarafta, ken
di iradeleriyle hareket etmiyen, onla
rı sevketmesini yahut istismar eyle
mesini bilenlerin keyfine tabi olan, 
ifrat, tefrit arasında bocalıyan küt
leler mevcuttur. 
İçtimai esas, tarihi teşekkülü. ah

lakı ve düşünce kabiliyetinin seviye
si, bir milleti cehaleti ve mukaddera
ta teslimiyeti yüzünden belagatin ar
kasından kolayca sürüklenen millet
leri tehdit eden tehlikeler, bir derece
ye kadar, daha az mütessir eder. 

Malapart, "Hükumet darbeıi tekni
ği,, ismindeki eserinde nasıl düşünür
se düşünsün, Fransada, İngilterede, 
Teşrinievel isyancrlarının, muvakkat 
hükumetin gözü önünde ve onun 
müsamahası ile hazırladıkları hüku
met darbesini bu kadar aşikar bir ıe
kilde hazırlayıp tatbik edemezler. 

Üç gemicinin, büyük bir devlet da
iresi - direktörüne kendisini resmen 
muhafaza etmeğe memur olduklarını 
ıöylemek suretiyle - işgal etmesi, 
Rusyadan başka hiçbir memlekette 
görülmüş ıeylerden değildir. 

Bu gibi teşebbüslerle, idare maki
nesi işliyemez bir hale gelmiş, sonra 
fikirleri alt üst olmuş ve nihayet, tam 
zamanında, vaziyeti kurtarmak için 
ortaya atılabilecek himmette adam kal 
mamış olan meleketmlerde muvaffak 
olabilir. 

İdaresi başında, meseli bir Kleman
so, bir Mussolini bulunan bir memle
kette, 1917 de Bolşeviklerin yaptıkla 
rını yapmıya imkan olduğu tasavvur 
edilebilir mi? 

içtimai karıtrklıkların önüne, en iyi 
bir şekilde, a.ağlam mUeaeıclerle geçi· 
lebilir. Yaıadığımız bu günlerde, o 
müesseseler hemen her memlekette 
biraz zedelenmiş ve işlemeleri ya za· 
yıflamış, yahut tabiiliğini kayöHmiş 
tir. rje. de olsa, carbin l>Utı:ük demok
rasilerinde, Leninle Troçkinin istifade 
ettikleri kolaylıklarla bir hükumetin 
devrilmesine karşı koyacak kadar an
ane ve teşkilat kuvveti mevcuttur. 

Hükumet fikrinde, bugün görülen 
temayülü hoş görmeğe imkan yoktur: 
çünkü insanların düşünüşündeki isa
bete fazla yer veriyor ve intihap kay
gusuyla hürriyet hareketlerini tahdit 
edebilecek tedbirleri kulanmaktan çe· 
kini yor. 

Aklın kabul edebitece~i ideal, oto
rite ve hürriyet pren~iplcrini, tam bir 
muvazene içinde telif edebilecek bir 
formtilün tatbik ~eklidir. 

ve kendi kendilerine hezimete, sefale
te ve zulme götürdülq. 

Diğer milletler de, harp sonrası ka
rı~ıklığının sevkiyle ayni tehlik · lerle 
karşılaştılar. Almanlar, 1918 senesi 
nihayetinde, hezimetten y.ı k u 
kurtaramıyacaklarına kani oldukları 
zaman Kiyeldeki bahriyeliler ispn et
tiler, birçok kıt'alarda askerler, za
bitl'!rine hakaret eylediler 

1919 senesi şubatında, Spa konfe
ransının Alman - Lehistan hududuna 
dair olan mukarreratını tatbik ettir
mek vazifesile, Kröyzde. Alman mu
rahhasları ile .karŞilaşı:nıştrm. Burada 
da, ihtilalin bidayetinde Rusyada gör 
düğtim şeyleri tekrar gördüm. Spar-

Prens Bülov (ikinci Giyomun 
Ba,velıili iken 

takisler Bcrlin sokaklarını tutmuşlar
dı ve bizimle temasa memur olan al
man zabitleri, Kröyze, ancak sivil el
bise giyerek gel~bilmişlerdi. Muhafa
zamıza tahsis otunmuş askerlerin za
bitlerine bakışlarındaki kin. Rus Bol
şeviklerinde gördüğümün ayni i.!i. 
Bununla beraber, Almanya, k"ndini 
tehdit eden tehlikeden Biyrılmıya ça· 
re buldu. 

Başvurulan çareler tabii Ruslann
~inden başka idi, Mesela Rürde, Es
sende bir sçşy~\st olan Nosk ~nin, 
~i.i.JM•t faf~\f;~iUi ,J1,e kadar p j111· 
klrlıkla dur~uraugunu gördüm. p 'f 
Eğer.hükumeti ellerine alan Almanla:, 
her ne pahasına olursa olsun. memle
ket menfaatini korumak gayesi ile ha 
reket etmeseydiler, bugünkü Alman
ya da Rusyanın vaziyetine girerdi. 

İtalya da, bir milletin hatta önünde 
durulamıyacağı hissini veren bir ihti
lalin yakasına yapışıp nasıl önüne ge
çilebildiğini, ayni suretle bite göste
riyor. 1919 da Romada, lli iktısat 

meclisinin bir içtimaında hazır bulun
dum. Komünist muharrikler taşkınl k
ları ile şehirlerin halkını ve köylüleri 
bizar ediyorlardı. Sendikalara tabi o-

Bir memleketin vatandaşları lan ameleler. eritilmiş maden fıçıları-
için hudutsuz bir hürriyet rejimi dil- na atılıyorlardı. Romany ve Puy ta
şünebilmek, divanece bir hayaldir. raflarında müsellah çeteler, arazi sa
Bu tehlike, bilhassa bütün siyast ter- hipleıini mülklerinden kovuyorlardı. 
biyeden mahrum iken, birdenbire, Sosyalist birliğinin kabin"sinin başın
kendi kendilerini idare ctmiye kalkı- da bulunan Nitti, politikacıların hü
şan milletlerde, daha çok kendini cumları önünde bir iş göremiyor, 
~~s~erir. Bunl.ar, memleket i§lerini meydanı gürültücülerin elinde bırakı
ıyı ıdare edebıl.e~ek .adamlardan. ~ah: _yordu. o zaman, papalık nezdinde 
rum .. oldukları ı~ın, ış ~~şına, ıptıdaı sefirliğe gelmiş olan Sir Corç Buka
t~crubelerden bıle ?asıbı olmıyan es- nan da, benim gibi, İtalyanın da Rus
kı t~raftarları geçlrırıe: .ve ~u zıpçık- ya gihi komünizme kurban gitmekte . 
tı ıı.~~~me!ler de. ac~mılıklerıle.' haya- olduğuna kani görünürordu. F.-şizm, 
li goruşlerıyle mılletı fena vazıyetlere işte bu kadar kötü olan vaziyeti te· 
ıokarlar. mizledi. 

Asırlarca istibdat altında yaşam •ş 1 :'\rkuı varl 
olan Rusların baıına gelen hal, bu idi. 
Kendi keondilerine kalınca, en milcer
red telakkileri, en doğru ve en pra
tik hal suretleri olarak kabul ettiler 

[l] Son ıenelerde Hitlerin Alman ko
münistlerini ne hale getırd "t:ni de hatır
latmak laznn. 

a 

Eıu .. 
• bt'denen ve ruhen yorgunsanı1 vt' bundan dola)ı ıam \erı nılc ç:ı lı s:ı 1111• 

yorsanıı; işleriniıln iyi glımcsinı nasıl iste)·cbılirsınız ! Uııuıııı :\\ ıııızkf 
birkaç .ıectlik uykusuzluk siıı bu h:ı lc soı..:ıb ı lir . 

Bromural ·knoll· 
s inirlcr ı yıı • ısıırır . ıı)kııy ıı geıırir, 1:ırnrs11, ıe~ir i hoıı. H' rıııımr ıli hir ır'lç 
olıırı s111ırlerın111n sıı lo:iı rııınh çok kıs:ı hır 1 ~m:ı111la ı.lllc \ e bu ':>.I) ~c1~ ıoılİ 
)eniden d ıııçlcşt ı rccc:ı.: olan tı )kıı n ıııu lf'nıııı eder . 

10 •r '20 ~ o:>n prıınr" h ı .ı ıup

rrrdr t CllhrlNdr lfÇClt ıJt Uhlır . 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigsh~f,n • ~ııi n. 

• 
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Giiniin TAN il Objektifi 

Resimlerimiz üç hadiseyi gösteriyor. Yukanda: Ekonomi Baka- ı mikok fabrikaımm geceleyin görünüşü ve Zonguldak limanının 
nı ~lal Bayar şerefine Zonguldakta verilen ziyafetle beraber Sö- sisli manzarası görünüyor. Ortada ve solda Alemdar tahlisiye va-

Bir doktor 
Haıslyet divanına 
Verlll~or 
Etibba odaıı, Gorek i1minde bir 

doktoru iptidai usullerle hasta tedavi 
ettiği iddiaaiyle mahkemeye vermit
tir. Doktor, meslek haysiyet v~ ıere
fine uygun görülmiyen bu hareketin
den dolayı Etibba Odaıı idare heye
tine ve haysiyet divanına da veril
mi1tir. Divan, Cuma giinil toplanarak 
bu iti bir karara bağlıyacaktır. Bu· 
toplantıda doktor Gorek'in aorpya 
çekilmesi muhtemeldir. 

Bundan ba1ka, iki tefte evvel bir ü
fürükçü ile muayenehane açan ve üç 
•Y aan'attan menedilen doktor hak
kındaki ceza, Ankan yüksek hayıi
yet divanınca altı ay olank tudik e
dilmittir. Doktor Siinyı De•lete mü 
racaat etmi1tir. UfUrükçtı adliyeye 
'tcnlmjttir. 

1 

Günet Klübünde 0çünc4 
konf erana 

önümüzdeki Pazar giintl Güne, 
Klilbünde Univeraite profeMlrlerin
den Şekip Tunç bir konf.eraın vere
cektir. 

Bununla, Güneş Klüblinde on beş 
günde bir verilen konferansların ü
çüncüsü verilmit olacalıtır. 

Güneı Klübü konf eranılar verildi
li gün ayni zamanda da klüp azaları 
Ue davetlielrini bir araya toplıyan ve 
1amimi bir 1ekilde eğlenmelerini te
snin eden danalı çaylar da vermekte
dir. Güneş Klübünün danslı çayların
da "Sait Edip" orkestrası çalmakta 

ingiliz Gemilerini Tehdit Eden 
Gizli Bir Tehlike mi Var? 

ln~U. clonen,,.....,..,. Aberon Jenisaltı •emül 
[iki sün PYel bi~ bir lnsiliz di)'or? 1 

hatb harp ı .. iai ile ltir lqitia tab. Londra, 11 A.A - Amirallık dai
telbahirinde eararentb baalar oL resi, Devanport'da bulunan iki harp 
duğuau hildirmit •• l.-..: auete. gemisinde ıuika1t adı verilecek de
lerinin bu hidiaeyi bir milraste aL recede bir bozgunculuk yapıldığı 
fetmelerini lnsiliz amirallitinin ya. hakkındaki gazete haberlerini teyit 
lanlaclıiını kaydetmitttk. Gazetele.. etmiştir. 
rin ilk iddalanndaki ıararlan ve "Roya'.l Oak,, harp kruvazörü ile A
tahkikatın ilk aafhuı üzerine ami. beron denizaltı gemiıinde tahkikata 
nllik ilk tekzibinden feraıat ettL başlanmıştır. 

POLiS 

Kadın ceıeclinin kime ait 
olduğu anlatılamadı 

Kasımpatada dere içinde ö l U 
olarak bulunan kadın cesedi hakkında 
incelemelere devam edilmektedir. Ce
sedin kime ait olduğu henüz anlatıla
mamıttır. Tahkikatla zebıta ve müd • 
deiumumi muavinlerinden Şefik mct
gul olmaktadır. 

• Kadıköyünde savalb bir ihtiyann 
ölümü ile neticelenen tramvay kazaıı 
tahkikatı dün tamamlanmııtır. Vatman 
~ait hakkında adliyece tevkif karan 
verilmif, vak'a mahallinde yapılan ke
tif hatanın vatmanda olduğunu.göster 
mittir. Ezilen ihtiyarın hüviyeti dün 
t.ımamen teabit edilmif, Yeldeğirmenin 
de oturan mütekait pa,alırdan lsmail 
Hakkı oldulu anlatılmı1tır. Ceset, dün 
gömülmüttilr. 

• Dün Çartıkapıda bir hidiıe olmuı 
tur: Hamit ve Hamdi isminde iki te
mizlik amelesi, mahallelerden topladık 
lan köpekleri tanzifat anbau ile Hi
mavci Havvanat cemivetine RÖtürürlcr 
ken Nihat ve Abdullah iımin•e iki 
haınma1 arabanın kapağını açarak içer 
deki 10 köpe~in kaçmasına sebebivet 
vennislerdir. Tanzifat ameleleri, üste
lik tokat yediklerini iddia ederek poli
ıe batvurmu9lardır. İki ıuçlu hakkın
da takibat yapılmaktadır. 

iini lti\dirmittir. Acaba lnıiliz ıe. Tahkikatın ıeyri tamamen &izli tu-
milerina naul bir tehlike tehdit •- tutmaktadır. Cumhuriyet vapurunun 

Şoförlerle Belediye araam· 1 Bir balıkçı kayığı parçalandı ~etirdiği ~ÖÇmenler 
Evvelki gün 1700 g(Sçmenin Köaten 

daki ihtilaf hallediliyor Sovyet bandıralı Neva vapuru bo- ceden boğza gelen Nazım vapuru. dUn 
ve takdirler kazanmaktadır. 

Konferanılar ve klübiln orkestraıı Şoförler De BelediM araaında pli-
lıtanbul RdfOIU iJf' bHtfin ,,,,--1 ~ 1 ~ Q paras• uilzfu1den cJlin ?"l•"ıtma'"az 
te de netredilmektedir.Baylece bu tep bk halledilmek llzeredir. Şof8rter Ce
lantılarda bulunamıyanların .. ..... miyetinin Esnaf Cemiyetleri merkez 

fadeleri temin ediJmit olmaktadır. bUroau vasrtuile allkadarlara yaptığı 

fasdan çıkarken Mehmet reiı iaminde limanımızdan geçerek Tuzlaya ıitmit-
bir babkçıhm dalyanını par9ilamııtır. T 
Ağların vapur uakuruna takılmaaı yU- tir. Göçmenlre uzı.da ııhht muayene-

Bir serseri mayın l'örüldü 
Karadenizden limanımıza gelmekte 

olan İngiliz bandıralı Harpo vapuru 
41,18 arzı 'imali ve 29.02 tulü şarkide, 
boğazın Trakya sahilinden altı mil açı 
tında aeneri bir mayin görmüş ve U
man reis1iğine,,ildirmittir. Mayinin im 
.... için huırhklara ba11amıştır. Bu 
~bar vapur ıüvarilerine de bildirilmi1-

müracaatı hakh carWmilftUr. Belediye 
bugünlerde bu it etrafındaki katı k• 
rarmı verecektir. Diler taraftan ŞofBr 
ler Cemiyeti eski idare heyetinde bulu
narak son intihapta kazanamıyan ban 
kimseler belediyeye başvurarak ayn bir 
cemiyet kurmak isteğinde bulunmuş
lardır. Bunlar otomobil aablplerile. fO
förlerin ayn ayn tqekkWlere bağlan
maıını istemektedirler. Belediye bu mtl 
racaatı Elnaf Cemifetlerl merka bil-

sünden Dalyana ballı olan büyük ba- den geçirildikten aonra bmit ve De
hkçı kayıp da bir müddet ıUrilklen- rince civanndaki köylere yerleıtirile
mittir. Nihayet bllıkçılann feryadı Ue ceklerdir. Romanyadan relen baberle
npur durdurularak b~ v~ ~llar kur re g8re, K81tencede yeniden binlerce 
tanlmqtır. Mehmet reıs il.cililere mü- muhacir birilmdttir. Nuım npuru 
nacaat ederek Yapur aleyhine sarar ve i . d ld K.o-. 1 • '--•ltt ~ 
si~ dava• &ÇIDlftlr. çm e g..,,...-n en ......, l•n•n Ron-

ra tekrar Köıtenceye gidecektir. Ba
roauna g6ndermiftir. llgililer, hiç bir kanlık lüzum g6rürse Denizyollarınıiı 
mealekte patron ve çırak için ayı 1 ce- Cümhuriyet vapuru da Köatenceye 
miyetler kurulamıyacağtnı aöy?emitler gönderilecektir. Denizyollan idareıi, 
dır. Şoförler Cemiyeti, bilhaıu birçok 
otomobil llhiplerininki de bizzat ~ bu takdirde Cumartesi gUnldl Karade-
förlOk yaptıldanm belediyeye bildir- nb postaum yapamıyacapu ilcilllere 

ftlr. bildirmifdr. 

puıile mürettebatından iki kişi, aıağıda ve bir sıra üzerinde & 
Bağdat vapurunun yaptığı kaza ve vapurun kırılıp kopan bllf!JI' 

Yakın Akraba Arasında 
Silrten F. Onnen imzaıile: 
"Anlıaracla altı 79d; ay lraclar en 

yolıua alrrabamdan birinin ellincle 
mi.-ılir lraldun. Ba ..ırada alıraba. 
mın lııaı ile solı Nmimi NllİftİIL 
Hatta çolı .. .,İftifimüıi biri6irimi:ııe 
de M'Ylemiftilr. Oradan ayrıldım. 
Şimdi ona anatanu)'Oram. Kendüi.. 
ne melrtap ~a ela caaret 
edemiyorum. Çünlrii acaba o hni 
bir ya/tın altraba, bir hrd., sibi 
mi NOiyonla1 Banda fiiplaeliyim. 
Y uclıfun melrtaplarlla ona ~
lnmdan nuıl 6alaMde,im lıi •fer 
o bunu lena luırtılar• benim içiıt 
ölüm olacalrtır. Falrat 6a 1aale ta. 
laonunül de -"•rniyoram. Ne yapa. 
ynn1" 

Sevecek ve ıeviıecek batka birilinl 
bulunuz. En yaCın akraba ile evlen
mefe kanun kartı gelir. Zaten onu 
sevmeniz batka ıevecek kimse bula
mamanızdan ileri gelmqtir. Bulduğu
nuz &ibi bu abeı sevgiden kurtulur
ıunuz. 

• SevPili11:n; .. 1n·'~~rcfeti 
Galatadan F. Ertem'den: 
"Dört ayclaıaberi bır ırenç /tı:ııla 

NOİfİyonlalr. Nifan,__,,,• luınır 
Hnfilr. Ailaile ,_,,,. .... F ahi H. 
pilr bir •rtlffırma Nftancla lrıa hr-
4.,;nin iif defa eoleıtip ı.o.-..,, 
.,..,. "• 6irt«kan ,....,.,,.,.. -,,.,, °"""'· fimdi 6ıirUi ile ,...,,... 
,..,,.,. YGflJWlft bir hdın old.,_a 
öfrendim. Böyle ı.:,. lıı:ııla •olen. 
m•ı. dnlrv madrır1" 
Eğer sevmemi,, yeni tanımıı ol

saydınız size alikadar olmaman•zt 
tavsiye ederdik. Fakat muhiti ve aile
ıi ile tanışmadan onu tanımı,. aev
mif, kendinize et olmağa llyık bul
muı oldutunuza göre m kardep .... 
lenmenise mini o1mamılıdır. 

13 yqmcla nipnlanılır roı? 
Kilyoatan N. Sadi yasıyor: • _.._.. 
"On -ıa. )'Gflrlfla7UJL A~ 

Jan bir lrıala 6eni nifaı ,,,,,_. ~ 
yorlar. aa lrıa on üç 7ofınd-''!· ı. 
calr ••iris ..,.. _,.,.. eol.n•wı
mifi:ıı. Ne 4erainb1., 

Doiru delil- ltilçilk yafta • ~: 
lanmamn iki taraftan birine daiınl 
ran olmuttur. Biri nipnlıaına _batıau; 
mıt iken öteki bqkaunı seVJlllf .,, ~ 
rabıtaya bel bailıyan tanaf acı çc Of 
mittir. Sekiz yıl evvelden, bele on ıo 
ya'mda bir kızla nipnlanmanıll sıe 
zumu var? 
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italya leklifleri letkik 
Edeceğini Bildirdi 

Roma, 11 (A.A.) - İngiliz - Fransız tekliflerinin Mussoliniye 
tevdıi münaseebtiyle aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

«Hükumet reisi, bugün saat 17 de Fransız büyük elçisini ve sa 
at 17 buçukta lngiliz elçisini kabul etmiştir. Büyük elçiler, hü
kumet reisine Pariste hazırlanan tekliflerin bir suretini vermiş
lerdir. Mussolini, büyük elçilere, İtalyan - Habeş anlaşmazlığı 
nın halli için Fransa ve İngiltere hükumetleri tarafından yapıl 
ntakta olan gayretlere büyük ehemmiyet verdiğini ve kendisine 
tevdi edilen teklifleri tetkik edeceğini bildirmiştir. 

Tasarruf Haftası 

Bugün Başbakan Bir 
Söylevle Haftayı Açıyor 

Altıncı Tasarruf 
liaftası, bugün, Baı 
bakanın A n k a r a 
lialkevinde verece
ği bir söylevle açı
lacaktır. Milli lktı
aat ve Tasarruf Ce
Jniyeti, hafta içeri
ıinde yapılacak ta
larruf propaganda
ları hakkında geniş 
bir program hazır
lamıştır. Cemiyet 
l3aşkanı Sü Bakanı 
lCazım Ozalp te, bu 
akşam Ankara rad· 
~·osunda haftanın 
ilk konff'ransını ve
recektir. 1ktısat ve 
'l'asarruf Cemiyeti· 
nin İstanbul şubesi. 
§ehrin birçok genel 
caddelerine döviz -
ler astırmıştır. Haf
ta münasebetile, bü 
tün mekteplerde ya 
zı müsabakaları ya
Pılacaktır. Tasarruf 
"e İktısat hakkın
da en iyi yazı 
) a z a n talebeten 
\:~li malından m~ediyeler ·~ 
~ecektir. Bu bul radyo
•tında Meliha Muzaffer tarafından ta
•arruf mevzuu üzerinde bir konferans 
\'erilecektir. 

Bu sabahtan başhyarak yedi gün 
liirecek hafta zarfında incir, üzüm, fın 
<i!k, Antep fıstığı, Malatya kayısısı gi
b! kuru yemişlerimizden en az ve her 
bırinden karışık olmak üzere, bir kilo 
llanlara muhetlif yerli mallardan ht:di
}'eler verilecektir. Kuru yemiş satın 
llındığı zaman, satıcıdan kuru yemiş 

r~t:~:n=:;:t-,r, .. w-:._; 
di gün sonunda yapılacak kur'ada nu
maralarına yerli mallardan hediye çı
kanlar ilan edilecektir. 

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da vit
rin müsabakası yapılacaktır. Bu müsa
baka için seçilen jüri heyeti, yarından 
başlıyarak, vitrinlerini yerli malı ile süs 
lcyen ve müsabakaya giren bütün ma
ğazaları dolaşacak, muvaffak olanları

nı seçecektir. 

Nesim Pş. Kabinesi istifası mı? 
~craya ıh-iverdi. Biribirile s.ri
ı .. ldatan Mıaır partileri İngilizleri 
de hayrete dütüren bir ruhi halet 
~eiitikliği ile birdenbire ulusal bir-
ii kurabildiler. Mııırda1ci ecnebi 

b'ıütahit ve "RASIT.,ların hiç um
~dıklan bu neticeyi, memleketinin 
~"Yaiyet, teref, İzzeti nefiı ve iıtik-
"li namına genç yaflarında ölümü 
lt .. bul etmit olan hayaiyetli, terefli 
~e İzzeti nefiıli tehit l"vlatlarına 
.._al etmek bir doğn.ıluk borcu olur. 
~eıiın Pata kabineainin Mıaınn ia
tıld&Hni haykırmaktan ba~ka bir 
~bahatleri olmıyan aıcak iklimli 
••ırm atef kanlı l'en~lerini köprü 

b"tlannda lngiliz aübaylarının ku
~•nda ettikleı:i polia müfrezelerine 
"'°tunltarak öldürmeai biraz çok 

khai ihtiraslar içınde bunalan Mı
,... aiyaaa liderlerini derin uykula
t'trıdan uyandırmış, tam bir uluaae
~~ gibi ferağatli bir çalışmaya, tam 

11' Mıaıaırlı olmıya yükaeltmiştir. 
t Mıaır aiyaıa partilerinin karak
~el'lerine lnsiliz gizli te•kilatlarının 
~ rrıüşahitlf'rinin ne derece kötü 

not verdiklerini ve ummadıkla-

~· •eciyeli hareket oluverince nası) 
~r fatkınlığa uğradıklannı anla
iti "" için Röyter ajanıının aşağıda-

telgrafını okumak yeter: 1 
So l(ahire, 11 A.A. - ( Röyter) den: 
d lcaklarda halkın heyecanı dün de 
.~"'aırn etmit, fakat hiçbir vahamet 
l 0 •tennemittir. Y ann bütün parti
~~ delegeleri, krala ıunulacak ulu
.... I ~phe bildiriğinin metniwıi ka
ctı I' llftırmak Üzere toplanacaklar-

r. 

Mısırda isyan havası 
ti!}o!'dra, 11 A.A - Kahireden bildi 
li ~ğıne göre, kabinenin istifa edece
ttıi ~bcrlerine rağmen galeyan dinme
C>t ş~~~· Talebe ve halk, tramvayları vt 
di 

0 ~leri yakmışlar ve fenerleri in
d llrıışlerdir. Bu suretle şehirde yeni· 
,:.nlt bir isyan havası esmeğe başla-

rr. 

~~~lenilmiyen bir toplantı 
·-.ıre, 11 A.A. - (Röyter ajan-

[Baştarafı birincide] 

aından:) 

Fırka liderlerinin dün aktam hiç 
beld.uJmediii halde toplanmalan 
neticeai olarak burada aon derece 
mühim aiyaaal değitiklikler. inkitaf 
etmittir. Büyük Britanyanın, yakın
da sayet büyük bir meaele kartı•tn· 
da kalmaaı ihtimali vardır. Zira bir
letınit Mıaınn 1923 aeneainde mü
teveffa Arthur Henderaon tarafın
dan müzakere edilmit ve o zaman 
Vefd Partiai tarafından reddeı.lil· 
mit olan ittifak muahedenameai 
projeainin kabul edilmeai karanna 
cevap vermek mecburiyetinde kala
caktır. Vefd Partiai, timdi bu ittifak 
projeaini kabule mütemayil gibi 
görünmektedir. Mıaır kabineai, me
aeleyi tetkik etmek için 9 saatten• 
beri toplantı halinde bulunmakta
dır. 

Büyük Britanyamn 1923 aeneai te
mel yaaaaının iadeaine muhalefet 
etımiyeceği umumen zannolunmak
tadır. 

Vefdçilerden, müfrit naayonaliat
lerden ve libarellerden mürekkep 
müttehit bir cephe teşkil eden fır
ka lid•lerinin bu ittihadı neticesi o

larak kargatalıkla:· bertaraf etlil
miş görünmektedir. Dün aktam an
cak ehemmiyetaiz bir iki badiae ol
muştur. 

Londr.-, 11 A.A. - (Röyter) den: 
Mıarr vakayii ve bir milli cephenin 
teşekkül etm .. ~i dol'lvıı!le bazı aala
hiyettar mahafil, Baıbaba Neaim 
Patanın iatifa etmek taaavvurunda 
olduğunu beyan etmektedirler. Bu
nunla beraber, Batbakanın bu hu
ıuata tahaen bir ıuna beyanatta bu
lumnamıt olduğunu kaydetmek i
cap eder. 

Recep Peker geliyor 
Ankara, 11 (Hususi muhabirimiz

den) - Recep Peker İnkılap dersini 
vermek üzere bueün İltanbula hare
ket etti, 

Orta Tahsil 

Kültür Bakanı 
Parti Grupuna 
İzahat Verecek 

Siyasal Bilgiler Oku/asının Yıl Dönümünde 

Atatürk'ün Gençliğe Çahşma 
Hedeflerini Gösteren. Telgrafı 
General İsmet inönünün Gençliğin Vazifeleri, Orta okulların husu-

si idarelere devri 

de düşünülmektedir İç·, Ve Dış Siyasa Hakkındaki Nutku 
Ankara, 11 (Hususi muhabirimiz-

Ankara, 11 (Huauai muhabiri. den) - Siyasal Bilgiler okulunun 59 
mizden) - Ortaokullara talebe le· uncu yıldönümü münasebetile bu ak -
hacümünü... sözö- şam · Ankara Palasta burada bulunan 
nünde tutmak au· mezunlar tarafından bir aile sofrası ku-
retile afınması li.- ıulmuş ve bu sofraya Kamutay Bar 
znn selen tedbir- kanı, Başbakan ve bakımlar iştirak et-
ler Üzerindeki in- mişlerdir. Sofrada ilk sözü, okulun An 
celemelere Kül- karadaki duvayeni A. İhsan Tokgöz 
tür Bakanlığınca almış ve bu toplantıya işti~dk edrnlere 
devam olunmak· arkadaşlarının te~t·kkürlerini lıildlrmi~. 
tadır. Kültür Ba· tir. Bu neşeli gecenin canlı ve samimi 
kanı Saffet An· havasını ismet lnönü AtatUrke yazdı-
kan bu inceleme- ğ' şu telgrafla b!ldirmiştir: 
Jer •onunda elde "Bugün yıldbnümlerinı kutlulamak 
edilecek netict. için Ankara Palasta toplanan Siyasal 
lerle memleketin Sallet Ankan Bilgiler okulası mezunları Türk ulusu. 
ortaokul iht•yacını temin etmek için na, vplnız yrrin vi.izünde değil, bütiin 
lüzum sörülen yenilikler etrafında- varlıklann üstünde yer verdiren bü
ki taaavvurlannı önümüzdeki gün- yük ve sevı:>;ili Sefi,, vüce anını anmak 
lerde Parti grupunda İzah edecek- ve !>na karşı besledikleri derin ve içten 
tir. saygılarını haykırmak ile toplantıları-

Haher a1dığana göre, ortaokul- na başlamış bulunuyorlar. Arkadaşla· 
ihtiyacını önlemek Üzere onumuz- rrmın görülmeğe değer olan bu duy){U· 
deki 936 _ 937 dera yılı batından i- larını yüksek katınıza ulaştırmak ile 

büyük bir bahtiyarlık duymaktayım. 
tibaren dera ... ne ve Öğretmen vazi- t "'MET İNÖNO 

~ '» 
yeti müaait olan ilkokullara 6 ın<:ı Pek az bir müddet sonra Kamal Ata 
aınıf ili.ve edilecek, 937 - 938 derı türkün ismet Inönüne çektiği şu cevap 
yılında 7 inci, 938 - 939 derı yı- okunmuş ve devamlı alkışlarla karşı -
lında da Binci aınıf ilaveai auretile lanmıştır. 
ilkokullar ayni zamanda ortaokul İsmet İnönü, 
vaziyetine girmit olacaktır. Yıldönümlcrini kutlulam~k icin beni 
Bakanlığm, üzerinde incelemeler anarak toplantılanna başlamı~~ bulun

yapmakta olduğu bu tasavvuru ta· duklarını bildiren telgrafınızı aldım. 
hakkuk ettiği takdirde her aene Birden bire duygumu tahhl edemedim. 
yekunları sittikçe ar' .n ilkokul me. Bunun için Siyasal Bilgiler okulu dip
zunlarının orta tahail ihtiyaçları lomei'rlt'ri sö71eri i;,· r;nde bütün dikka 
kartılanmıf olacaktır. timi kullanarak düşünmrk lii:mmunu 

hissettim. Bunlar kimlerd:r' Fa~la dü-
Bakanlık önümüzdeki ıene, okul-

lara 6 ıncı aınıf ilaveai etrafındaki şunmeğe hacet kalmadı. Derhal bildim 
tetkiklerinden batka ilave edilecek ki bana içten sevgilerini haykıranlar 
olan bu ıınıflllrda ortamekteplerin yarım asırdan beri bi.iyük Türk ulusll-
6 ıncı amıfına ait programın mı tat. nun tam anlamı ile millet olmasına ca
b l:san. onunla en modern bir Türk clev-

ik edileceğini, y1>kaa ayrıca bir !eti kurmak irin insanlık fedakarhkla-
dera progl"llml mı yapmak lazım 3 

1 rır.ın hiç birini kendilerinden esirgemi 
ge eceğini de İncelemektedir. Diğer 
taraftan haber aldığıma göre Ba- yen kültür, idare, intizam devlet an -
kanlık ilkokullann olduğu gibi or- lam;ıl::ırını <'" sor il'TliiF telakkilere tı;öre 
taokuUann da huıuai idarelerin ida- tebellür ettirmeğe çalışmış ve çalışan 
reaine verilmeai etrafında tetkikler yüksek arkadaşlarımdır. 
yapmakta .,.. Ortaokullann bina cep işte bu intibaı kendi kafamda ve vic 
h ._..... h dammda duyduktan sonr.adır ki telgra. 

euuuen uaual' iCI lere devredil. • da 
meai illi'lrlılr oldp öİtnadtfrilı ayn,;,;'l*"llfUlırnt ~ satırınıa •ı•llllMlaJri 1-
tetkik etmektedir. gınhk aydınlandı. 

Ben Büyük lsmet lnönünün kar~ısın 

İngiltere 
Geri m.i 
Dönüyor? 

[Baş tarafı 1 incide] 
"Milletler cemiyetindeki nüfu

zumuz büyüktür. Fakat kudreti· 
miz mutlak değildir. Bu tekliflerı, 
kabul etmek iatemezlerae, Millet· 
ler cemiyetine, ltalyaya veya Ha· 
beıiatana zorla kabul ettirecek de
iiliz. Uç alakadar tarafın aöyliye· 
ceiini bilmiyoruz. Fakat hiçbir ne· 
tice alınmazaa zecri tedbirlerin ne 
derece ileri götürülebileceğini tet· 
kik etmek lazım selir. ltalyaya 
petrol ırinneıinin önüne geçmek 
hakikaten kolay bir fey değildir. 
Bu fevkalade zor bir ittir. Ve böy
le bir Yaaak koyacak oluraanız bu 
yaaağın cidden müeuir olacağına 
kanaat setirmeniz lazımdır. Biz 
aiyaaamızı deiittirmiyeceğiz. Mil
letler Cemiyeti ne kadar ileri gi
derae sitain onunla tetriki meaai 
edeceğiz. Fakat biz ayak direye
rek daha ileri gitmiyeceğiz. Ya 
herke• iıtirak eder ya hiç kimıe. 
Eden yann Cenevreye ıidiyor. Ve 
harotketimizin teairlerini yakında 
öğreneceğiz.,, 

Baldvin diier bir auale cevap 
vererek: "Pariate hazırlanan tek
liflerin her halde ltalya ve Habe
tiatana tevdi olunacaiını,, aöyle
mittir. 

Muhalif İfÇi partiai, hükumetin 
bugün hattı hareketini proteato 
makaadile kralın nutkuna verile
cek cevabın hafi reye konulmaaı
nı iatemit ve bu cevap 134 muhali
fe kartı 281 reyle kabul edilmit
tir. Bu auretle Avam Kamarası hü
kllınetin hattı hareketini de taavip 
elımit olmaktadır. 

İngiltere geri 
dönmüyormuş 

Londra, 11.A.A. - Havaa a
janaı aytarmın öirendiğiM söre 
lngiliz kabineainin Laval.Hor pla· 
nında yapılmaaını iatediği deği

tikliklerin ehemmiyeti büyük de.. 
iildir. 

da bulunmakla mutlandığı göreyden 
manen değilse bile, maddeten uzak 
bulunmuş olmaktan teessür duymadığı 
m' sövlivftmem. Anr::ı\c sununla miite
selliyim ki senin hakikati, asaleti mil
let Vt> df'vlet icin n- önülleri ateo:lileri be 
nim kadar ve belki benden daha par -
lak görür olduğunu bildiğimdir. 

Onun için rica ederim, söyleyiniz o 
ark::ı-lac;lara k; bu · rlrvlrt;n rn asağı 
70 sene evvelki halini bilenleri iclerin 
de bulundurmaktadırlar. Ve yine

0 

lnö
nünde, Sakaryada, Dumlupınard<1 ço -
cuk olarak yaşamış ve o yüksek m~na 
lı kafileve devlet ve millet mefhumu
r.u anlayarak karışmışlardır. Işte onla
rın hepsine söyleyiniz ki şimdiyf' kadar 
yaptıkları temiz, Türklüğe layik ola
bilen islerine karsı kendilerine minnet 
le müt~hassisim. Fakat yine o nrkad~ş 
!:ıra söyleyiniz ki Türk milletine. Türk 
ciimhuriyeti devletine karşı yapınağa 
mecbur olduğu ödevler bitmemiştir ve 
bitmiyecektir. 

Bu dü~1yadan göçerek Türk mille
tine veda encceklerin çocuklarına, 
kendinden sonra yaşıyacaklara, son 
sözü bu olmalıdır: 

"Benim Türk milletine, Türk Cüm 
huriyetine, Türklüğün istikbaline ait 
ödevlerim bitmemiştir. Siz onları ta
mamlıyacaksınız. Siz de sizden son
rakilere benim sözümü tekrar edi
niz.,. 

Bu sözler bir ferdin değil, bir 
Türk ulusu duygusunun ifadesidir. 
Bunu her Ti.irk bir parola gibi ken
dinden sonrakilere mütemadiyen tek 
rar etmekle son nefesini verecektir. 
Her Türk ferdinin son nefesi: Türk 
ulusıınun nefesinin sönmiyeceğini, o
nun ebeni olduğunu gösterm•1idir 
Yüksel Türk, senin için yüksekliğin, 
hududu yoktur. İşte parola budur. 

K.ATATORK 
11 Birincikanun 1935 

Atatürkün bu telj?rafı okunduktan 
sonra Şükrü Saracoğlu, Mülkiyeli ar· 
kadaşlarına bu telgrafın tabı ve cek· 
sir edilmesini ve Ankarada inşa edil
mekte olan Siyasal Okut binasının du
\'arına hak edilmesini teklif etmls ve 
bu teklif hararetle kabul edilmiştir. 

ismet inönünün 
Verdiği Söylev 
Ankara, 11 [Hususi Muhabirimiz

den] - İsmet İnönü Siyasal Bilgiler 
Okulu mezunlarının bu akşamki top
lantısında önemli bir nutuk söylemiş 
tir. İnönünün nutkunun başlıca kısım
larını bildiriyorum: 

"59 senedir, bu memlekete en de
ğerli hizmetler yapmış olan Mülki
yenin ilerde yapacağını bugüne ka· 
dar yaptığından daha az değil, daha 
çok görüyorum. Devlet Mülkiyeden 

ettiği istifadeleri geniş ölçüde arttır 
mak için Mülkiyelilerin daha çok ye
tişmesini esaslı bir tedbir olarak ka
bul etti. Mülkiyeyi Ankarada onun 
geçmişteki şan ve şerefine ve tarihte
ki hizmetine yakışacak ölçüde kuraca 
ğız.,, 

0 Tasavvur olunamıyacak dere -
ccde hummalı bir faaliyet içinde her 
birimiz esaslı işlerle meşgul ve meş
bu bir haldeyiz. İşlerimiz çoktur. Et
raflıdır. Kaybedilmiş zamanların te -
!afisi o kadar ehemmiyetlidir ki her 
sahada yüksek azim ve çok çalışma 
yerinde olacaktır. Kültür, idare, sana 
yi ziraat ve her türlü imar bakımın
dan birçok işlere girişmiş bulunuyo
ruz. Evet, ikmal etmekte olduğumuz, 
birçok işler var. Fakat vazifemiz yal
nız bunları bitirmek değildir. Bunlar 
la beraber yeni programlara yeni işle
re girişmek kararındayız. Yeni Türki
ye için en yüksek seviyeye az zaman
da varmak yüksek heyetiniz gibi her
kesin ideolojide, kültürde kuvvetleri
ni hergün sarfetmeğe bağlıdır. Yapı
lacak işler pek çoktur. İrişilecek: ne
ticeler çok faydalır ve yüksektir.,. 

" ..•. Gençler, on beş sene sonra yine 
burada toplandığımız vakit göreceği
niz Türkiyeyi ya~arken çok evvel gel 
miş nesillerin hayallerinde yaşattıkla
rı gayelerin tahakkuk etmiş olduğunu 
hatırlarsanız, bizi bahtiyarlığınza teş
rik etmiş olursunuz.,, 

" .•. Yeni Türkiyeyi kurmak ıçın 
vatansever gayretleri esası dahil ve 
hariçte •ailam ve esaslı bir politi
kadır. Bu olmaua imar gibi çok 
mcuum vatana munhaıır sayılan İf
ler dahi yapılama% . Her İfin baıı da 
hilde ve hariçte esaslı bir politika 
takip etmektir. Dahildeki politika 
- bircok yıllardan beridir ki ideale 
müstenit açık politikanın _ hedefi 
Türkiyeyi az .zamanda ileri bir mem 

Son Teklif 
İngiltere jçin_ 
tv'lağlUbiyet mi 

[Baş tarafı 1 incide] 
Acaba teklifin veçhesini veren pren· 

sip nedir? Habeşiıtanm 1880 den 
1896 ya kadar zaptetmiş olduğu Şar
ki Afrika "Raa.,lıklanndan ve ıultan
lıkmından l tal yaya bir aılan payı a· 
yırmak mı? Y okıa Adiıababanın hük
münü yalnız Amhari ırkın anayurdu 
olan dağlık araziye inhiaar etlirect.k 
bir tekilde darlaştırmak ve bütün Ha
be! ohnıyan ırklarla meskun toprakla· 
n ltaiyaya aunmak mı? Veyahut ara· 
ııra aöylendiği gibi heri.ki tarafı tatmin 
edecek ve tarafeynden hiçbirinin hü· 
kümrani terefini kmnıyacak bir arazi 
mÜbadeleai veya en kötü şeklile Habe
ti•tanı bir Doğu Afrika Faaı veya Tu
nuau haline ao&unak mı? 

Bu ihtimallerden birini keatirmek 
henüz mümkün değildir. Zira Uzak· 
,ark ve Mııır ahvalinin lna-iltere üze
rindeki tehdidi ne oluna olaun, bu ln
gilterenin Uluılar Kurumuna İnanmış 
56 devleti birden aldatmıı olmak ha· 
t1Aıına dütmeyi kabul edecei{ine veya 
kendiıile bet-aber yola çıkmıt olanları 
yüzüstü b .. akacağına inanmak biraz 
zordur. Ve bu zorlt.k IJlualat" Kuru
munu ölüm tehlikeııınden kurtaran 
aon müıterek je.tin ırıanaaını aıfıra 
indirmek ve Cenevreyi bir daha araıu
lusal bir itimat telkin edemez bir bale 
sokacak bir yeni çıkmrıtdadn· da. 

Eğer lnıiltere Tana gölündeki 
menfaatlerini temin eden bir du. 
rum belirir belirmez Habetiatanı 
silkip ataraa bu Habetiatana yak
latan yağmur mevıimlerini bir müt. 
tefik ve ebedi olan dailarını bir ia
tiklal kalkanı halinde kullanarak 
mücadeleaine devam edemez mi? 
Ve eğer devam etmek iaterae atok. 
larınr aürecek yer arayan ailah fab
rikaları, komiıyoncularını, Adiaa. 
babaya göndermemezlik ederler 
mi? 

leket ve vatandaflan yüksek relala 
ile kültüre erİfmif vatanperverler 
görmektir. Harici siya.et anlayıfı
mız memleketleri biribirine emniyet 
verecek ve biribirinin rahatını boz. 
mıyacak bir sulh siyasetidir. Millet
ler arasında sulhü teau icin buluna. 
bilen kıymetli vasıta Cemiyeti Ak
vamdır. Birçok eksikliklerine rağ. 
men mevcut vasıtaların en iyisi bu
dur. Cetin hadiselerden istifadeli çı. 
kacağını kuvvetle ümit ediyoruz. 
Beynelmilel sulh davasında sami
miyiz. Diyoruz ki, milletlerin bera. 
ber çalıfmaları ve ihtilallan aulhen 
halletmeleri için esas olan politika 
taahhütlere aadakatle bağlı kalmalı 
tır. Bunların baıında Cemiyeti Ak
vama taahhütlerimiz vardır. Bi2 
ifte bu taahhütlerimize riayete ve 
bunlan Cemiyeti Akvama olan ta. 
ahhütlerimizle telife mecburuz. Ar· 
aıuluaal sahadaki rahatsızlıklann 
giderilme$İ için Türkiye her türlü 
faaliyeti sar/edecek ve hüsnüniyet. 
le çalıfacaktır.,, 

İnönü nutkunu fU cümlelerle bi
tirdi: 

''Bu neıeli akf(Jmın hatırasını ge. 
lecek yıl bugün tazelemek Ü.zere mu 
hala~ edeceğiz. Çok çalııma için
de enterncuyonal birçok hadiseler 
ara•ınıla her •eneyi uzun bir .zaman 
gibi geçiyoruz. Senenin •onuna gel
diğimiz de onun kısır olmadığını 
düıünerek müteselli oluyoruz. Gele. 
cek sene, bugün çok çalııtığımı.zı dü 
ıünerek iyi ıemereler aldığımızı gö
rerek derin bir zevk duyacağız. A. 
tatürkün etrafında dahili, harici po
litikada tek bir adam gibi beraber 
ve elbirliii ile çalısmağa devam e
deceğiz. iyi istikbal, i.vi netice Ata. 
türkün etrafında tek bir kiıi gibi 
beraber bulunmaktadır.,, 

İtalya - Habeş 
{Baş tarafı l incide] 

-1\ı!isababa 11 (A.A.) - Hastanesie
ki-1ııNta~ lfll&anlara biırjin
ırıüş olduktan 4l ~)!haltı melceferin
de geçirmişlerdir. Doktorlar ve hastı 
bakıcılar, onların başlarında beklem~k

tedirlcr. Payıtaht, şimdi narmol man -
zarasını almıştır. Fakat sabahleyin hal 
ka müteyakkız davranmaları için ya
pılmış olan ihtar dolayısile birçok va
tandaşlar, bugün öğleden sonra hüm -
malı bir faaliyetle sığınacak yerler ve 
siperler kazmakta devam etmişlerdir. 

ERITRE CEPHESiNDE : 
Bir İtalyan tebliği 

Roma, 12 (A.A.) - Mareşal Badog 
liyo telgrafla bildiriyor: 

Takazze yakinindeki Addienkato' -
nun cenup bölgesinde, İtalyanlar kuv
vetli Habeş müfrezelerine tesadüf et
mişlerdir. Habeşler kılıç ve süngü ile 
hücum etmişler ve 1 S ölü bırakarak da 
ğılmışlardır. iki Eritre neferi ile beı 
askari ölmüştür. 

İkinci İtalyan tebliği 
Roma, 11 (AA.) - Mareşal Badog 

lio şu telgrafı göndermiştir: Bildirile
cek bir şey yoktur. 

kında bu sabah görüşmüşlerdir. 

Petrol ambargosundan 
lngiltere mi vazgeçecek? 

Paris, 11 (A.A.) - Bu akşam Ce
nevreye gitmekte olan Laval yolda ya
hut ta Cenevreye varır varmaz Edenle 
konuşacaktır. lngiliz ve Fransızların 
uzlaşma gayretlerini nazarı dikkate 
alacak olan 18 !er komitesinin petrol 
meselesindeki kararını talik rtmeye 
muvafakat göstermesi muhtemeldir. 
Kat'i bir uzlaşmaya varmak Habe~ista 
nın ve bilhassa İtalyanın kararına bağ 
lı<lır. Şunu tebarüz ettirmt>k lazımdır 
ki, gerek Fransız, gerek İni;'iliz bakı
mından siyasi imkanların ve tavizlerin 
son haddine varılmıştır. 

Eden hareket etti 

İngiltere dünyayı kııkırtarak Ha
beıiatana bir çarpıtma hızı vermİt
tir. Fakat böyle bir tetebbüıte mu
vaffak olmaaı bu hızı iatediği anda 
aöndürebileceğine de delil addedile. 
mez. 

Londra, 11 (A.A.) - Kabine, iki 
saat devam eden bir toplantı yapmış
tır. Eden, bu toplantıdan sonra Bc.ld
vin ile görüşmüştür. (Cenevreye gide
cı:ği için talimat almıştır.) 

Londra. 11 (A.A.) - Eden, saat 14 
de Ccnevreye hareket etmiştir. 

Baldvine ağır bir hücum 
Son telgrafları veriyoruz: 1 
Paris, 11 (A.A.)- Laval, bu sabah 

ltalyan büyük elçisi ile Habet orta el
çisine sulh tekliflerinin metnini gayri 
resmi surette bildirmiştir. Laval, bu 
tekliflerin gayelerini ve ehemmiyet'İ 
hakkında izahat vermek suretiyle bun 
lan tefsir etmiş ve her iki tarafı uzlaş· 
mağa davet eylemiştir. 

Roma, 11 (A.A.) - Röyter Ajansı 
aytanndan: Fransız - İngiliz tekiifleri 
bugün saat 17 ,30 da Fransız ve 18 de 
İngiliz büyük elçileri tarafından Mus
tıoliniye tevdi edilecektir. Her iki bü
yük elçi, bu müıterek teşebbüs hak-

Londra, 11 (A.A.) - İngiliz_ Fran 
sız tekliflerinin hakiki mahiyeti bilin
memesine rağmen muhalefet gazetele
ri hükumete karşı şiddetli bir hücuma 
geçmiştir. "Nev Chronicle,, gazetesi 
M ussolininin zaten muvaffakıyetsizli -
ğe uğrayacağı ve Milletler Cemiyeti -
nin de tesanütte devam edeceği husus 
tarını ele alarak diyor ki: 

"İngiliz ve Fransız hükumetleri Mııs 
soliniye silah kuvvetiyle kazanması ih 
timali bulunmıyan bir zafer kazandır
mak için en iyi zamanı seçmişlerdir. 
Proje. İngiliz kabinesi için diplomasi 
sahada ezici bir mağlubiyettir.,, 
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EGEDE ÜZÜM DURUMU 11 Birincikanun Çarşamba BEYAZ PEYNİR 
Tam yailı 23.-

Mısırda Satılan Üzümün 
Yüzde 8 0 i Türk Malıdır 
iÇ PIY ASALA.RDA.: 

Ege mıntakasında son hafta içinde 
lizüm piyasası normal seyrini takip et
mış ve durumda önemli bir değişiklik 
görülmemiştir. 26 - 11 • 935 akşamına 
kadar lzmir borsasında satılan üzüm 
miktarı 445.756 çuval ve 3.762 torba 
yani 63.831.566 kilo olduğuna ve bor
sa haricinde de 50.000 çuval, yani 
7 .100.000 kilo satıldığı tahmin edil:li
ğine göre yeni yıl rekoltesinden mü
him bir kısmının ihraç ve istihlak su
retile elden çıkarılmış olduğu göriı
lUr. Gelecek rekolte mevsiminde daha 
yedi ay gibi uzun bir müddet kaldığı 
da hesaba katılacak olursa elde katan 
tizümlerimizin daha müsait fiyatlarla 
&atılacağı kolaylıkla anlaşılmış olur. 

Hollanda 
ltalya 
Fransa 
Belçika 
Norveç 
Avusturya 
Macaristan 
Polonya 
Litvanya 
Amerika 
hveç 
Filistin 
Cekoslovakya 
Fenlandiya 
Danzig 
Hindistan 
İsviçre 
Mısır 

Suriye 
Bulgaristan 
Estonya 

7.077.555 
6.928.582 
2.936.815 
2.811.031 

691.647 
267.578 
199.350 
141.264 
119.537 

73.555 . 
68.906 
35.174 
34.585 
29.578 
20.100 
18.650 
15 152 
14.:no 
14.005 
s.soo 
.'i.195 

Yekl'ın 57.089.819 
DIS PJYASA.LARDA.: 

Fiyatların istikrarı karıısında piya
saya çıkmağa lüzum görmiyen üziıın 
kurumu son hafta içinde bir miktar 
mal satınalmıştır. Kurumun piyasava 
çıktığı günden !İtibaren 26-11-935 J!.~ 
nü akşamına kadar mübayaa ettıg~ 
üzüm miktarı 22.731 çuval, y 3. n ı 
3.227.802 kiloya baliğ olmuştur. 

Son hafta içinde inhisar idaresi de 
piyasadan üzüm satınalmıştır. Jdare
nin 19/11/935 akşamına kadar satın
aldığı üzüm miktarı ise 8.597 çuval, 
yani 1.220. 77 4 kiloya ulaşmıştır. 

lskenderiye piyasasında mevsim clo
layııile kuru meyva pivasası çok ha
raretlidir. Mmr pivaııalarında satılan 
malların M 80 nini Tiirkive ma1'-tıl11-

, o d "k teri te"kil etmektedir. Fivatlar a vu -

Mevsim başlangıcı olan 17 / Ağus
tos/ 1935 tarihinden 16/11/935 akşa
mına kadar lzmir limanından :hı ül
kelere ihraç edilen üzüm miktarlan 
ise memleketlere göre aşağıdaki şekil
dedir: 

selmeee ba!'lamıstır. Ram<'~a~ mü~~
sehetile istek fazladır. Cekırdı:kı>ız 
üzüm fiyatlarının son durumu okka ve 
Jı1'•<:•r ı,11 .-uşu ı. .. cah;ı,. cöyledir : 

No. 12 4 50 - s.so 
No. 1 ı 4.2 - 4 3 
No. 10 4 -4.2 
No. 9 3.8 - 4 

Gittiği ülke Miktar No. 8 3.5 - 3.7 
No. 7 3.2 • 3.3 

Almanya 
lngiltere 

24.103.866 
11.473.512 

ltalva piyasalarında İzmir üzümleri 
üzerine muamele olınamııtır. 

Mısır 
Piyasası 

iÇ PJY ASALA.RDA: 
İstanbul mıntakasında m.ıır fiyat

larının yüksek olu~u ihracat.a iaıkan 
bırakmamıştır. Piyasa iç ihtiyaç , için 
steklidir. Mmtakarun muhtelif yer-
erinde son fiyat durumu ortalama 
ı:ıesapla fop çuvallı olarak şu suretle
dir: 

1stıanbulda 
lzmitte 
\da pazarında 
Geliboluda 
Kemal paşada 
Bandırmada 

6 
5 
5,68 
5 
4,50 
5 

Samsun mıntaakııında mısır piya
ıası isteklidir. Fiyatlar yükseklikleri
ni muhafaza etmektedir. 

Son hafta fiyatlan ~öyledir: 
Samsunda 6,3 7 S 
Amasyada 6 - 5,50 
Çorumda 4,50 

DIŞ PIY A.SALARDA: 
Dünya piyasalarında mısır üzerine 

işler son hafta içinde durgun geçmiş
tir. Fiyatlar evvelki haftadan fark
sızdır. 

lngiliz piyualarma gelmekte de
vam eden külliyetli miktardaki mı. 
sır, fiyatların yükselmesine mani ol
duğu gibi Arjantinde büyük stokla
rın mevcut olması, yakın vadelerde 
teslim şartile muamele yapılma!ma 
cesaret bırakmadığı ıoöylcnmektedir. 

1talyada mısırların kemale gelmesi 
yağmur yüzünden ıeç kalmıt ve bu 
mahsul uzun teahhurla toplanalıil-

No. 28 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

- 1ngilize bir boksla polisin hak
kından gelip kaçabileceğini anlatmak 
istedi. 

Nikol dedi ki: 
- Olmaz, budalalığa lüzum yok. 

Sonra seni yakalarlar. 
Masanın üzerinden otelin kartla

rından bir tanesini aldı. Üzerine: 
"Müsaade ediniz,. cümleı;ini yaz

dıktan 11onre, altını da "Başmüfettit 
Moleon,, diye imzaladı. 

- Bu kartı kapıdaki polise göste
rirsin. İmza tıpkısı tıpkııınadır. Dı
şarıya çıktıktan sonra, arkana bak
madan yürü! 

İngiliz dolıpteki çama~ırlarını 
göstererek müteeasifane batını sal
ladı. 

Nikol kızdı· 
- Ne o? dedi, üstelik bir de taz

minat mı istiyorsun? Haydi hazırlan. 
Bimiç iskarpinlerini aldı. Fakat 

tam o sırada kapıya vutuldu. Nikolü 
bir endieş kapladı: Ya onlarsa ı 

Kapıya yeniden vuruldu: 
- Giriniz! diye bağırdı. 
İngiliz, iskarpinini odanın öbilr u

cuna fırlatarak, kanapeye uzandı. Ni
kol kapıyı açrnağa giderken, bir a-

Japonyada 
Buğdaylar 

Japonya hükumeti bu sene keı:di~e 
yetecek derece~e buğday ye.~ıştır
miştir. Maamafıh rekoltenin yukael
metke olmasına rağmen fiatlar eski 
durumlarını muhafaza etmektedirler. 
Bunun, pirinç fiatmın yüksek olması 
yüzünden buğdayın dahilde fazla sa
tılmasından ileri geldiği anlaşılmış
tır. Köylüler pahalı pirinç satın alma 
mak için buğdaya pirinç karıştırmak 
ta dırlar. 

Şehir halkı ise buğday ve fasulye 
unundan yapılmış pastalar yemekte -
dir. 

mittir. Rekoltenin nok~n olduğu bil
diriliyor. Son hafta içinde iç piyasa
nın durumunda oldukça inki§af var
dır. ArzedUen mal miktarı mahdut ve 
talep ise oldukça genit olduğundan 
fiyatlar gittikçe sağlamlaımaktadır. 
Birçok piyasalarda bir puntu nisbe
tinde bir yükselme görülmektedir. 

Son fiyat durumu kental hesabile 
ve liret olarak şöyledir: 

Alto milanese 
Bas!!O mi~nese 
Nazionali Fini 

85 - 87 
87 - 89 
90- 91 

Hamburg piyasasında son ha~t:l 
içinde plata sarı mısı~larmın 1?~ kı!o 
başına cif Hamburg fıyatt 7 3 şılındu. 

Fransa piyasalarında Hindi Çini 

mısırlarmın büyük danelileri 72. kil· 
çük denelileri 7 8 franka satılmakta
dır. 

nahtar sesi duyuldu. O katın hizmet
çisi her kapıya uyan anahtarını polise 
vermişti. İki müfettiş, Nikolün arka
daşlarından ikisi içeri ıirdiler. 

Nikol: 
Cenubi Amerikalı ıivcıini daha te

barüz ettirerek, lngilize: 
- Allaha ısmarladık" mösyö, dedi. 

Ayağınızın iyile§tiğine memnun ol
dum. 

Çıkarken polislerle karşr1aştı. Biri
si büyük bir nezaketle d~di ki: 

- Ben kısmı adli polisi Rubo. O· 
telde bir meseleyi tahkik ediyoruz. 
Bu zatı nekadar zamandanberi tanı
dığınızı sorabilirmiyim ? 

- Mösyö Bimiçi mi? Çok yok .. 
Holde tanıdım. Bana bir sigara verdi, 
sonra ayağı burkuldu. Kendisini gör
meğe geldim. 

İsmini söyledi: 
- Marko Avisto. 
- Perulusunuz defil mi? Baımü-

fettiJ sizin de isminizi kendilerinden 
sual sorulaca§ zevatın listesine koy
du. Lfıtfen müdiriyet odasına iner 
misiniz? Evrakınız yanınızda mı? 

- Hayır, bu katta bulunan odam
da .. 

- Arkadaşım sizinle beraber ge
lecek .. 

MüfettiJ Rubo kanapenin üzerinde 
lngilizin sarılmış bacağına bakıyordu. 
Kanapenin yanındaki masada da bir 
kompres hazırlanmıştı. Daha ıertçe 
bir sesle sordu: 

PARA BORSASI Yarım yağlı -.-
Yağsız 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Frangı 
20 Liret 
20 Belc;ka Frangı 
20 Drahmi 
20 lsv.çre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya siFn 
Mark 
Zloti 

Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
l<:veç kuronu 
Altm 
Mecidıye 
Banknot 

Paris üıerlne' 
1n(iliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovakya 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pcnco 
Ley 
Dinar 
Yen 
c .. rnovets 
lsvcc kuronu 

İş Bankası MU. 
N. 

,, ., H. 

Alış 

617.-
123.50 
Hl5.-
165,-
82.-
22.-

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

941.
f\2,50 

236.-

Satrş 

621.-
126.-
168.-
170,-
84.-
24.-

815.-
84.-
96.-
24.-
36.-
24.-
25.-
13.-
25.-
54.-
34.-
32.-

942.-
53.-

237.-

KASAR PEYNİRİ 
Yağlı 51.-
Yaisız -.-

Z EY T l N YA Ô I 
Ekstra -.-
1 inci yemeklik -.-
2 inci :yemtklik 
Sabunluk -.-

NEBAT! YAÔ 
Pamuk tasfiye 30..-
Suııam tasfiye 32,20 
Bezir pişmiı -.-

UN 
Ekstra 970 
Ekstra 900 
1 inci yumu. 72 k. 800 
1 inci sert 750 

BORSA DIŞI 

ÇAY 

Çekler (Kilnırram huabil.dir J 
K$ S. 
260.-Cava 

Çin 
Hindia 
Seylan 

-.-
2SS,-
265.-

12,06 
618,50 

0,79,60 
9.88,52 
4,72,25 
2,45,6S DEMİR VE ENVAI 

64.58.70 
1,17,62 

19.20.33 

(Kilosram heaabil•dİr) 
K,. S. 

4.23.85 Camhk, k6ıcbcnt 
1.98.12 Dörtkô$C. llına, yuva. 
4,21.- Mıhlık. ıilme 
4,51 ,40 Potrel 

63,77.55 S'yah çember 
.H,96.33 Yuvarlak (6 mm. ve atafı 

2,73,30 .. ., (oluklu) 
10.98 Siyah saç 

3,13,30 Karfiçe 

-.--.--.--.--.--.-
16,
ıı.so 
lo.so 

Esham Çinko ---- 27.-

DERİ "hlenmiı .. 
(Kilosram hcaabiledir J 

Köaela 
ıc, s. 

Ks. S 
360.-
-.-

350.-
360.-

Kş. S 
8.SO 
7,75 
8.50 
7,SO 
9.50 
8,50 

16,SO 
12.so 
12.ZS 
28,-

Kt s 

Neriman o akşam geç vakit apartı- - Sol elimle yazdım. Bak bir dahi 
mana dönünce kocasının yazı odasın- yazayım. eliylll 
da ıtık gördü ve onun eve erken gel- Neriman ayni satırları ıol 
mesindeki tesadüften lirkmüJ ıtibi yazdı. Sahi fark yoktu. . _ lı· 
olmak lıi.ıımgeldiğini düşündü. Öfkeyle sevinç arasındakı şaş\:ı~at 

Biraz tereddütle içeri girmişti: ~ın köprüsü üstünde duran Hay 
_ Haydar, bugün erken gelmişsin, sordu: . dir? 

hasta mısın? diye sordu. - Peki.. Bu oyunun sebebı ne d'• 
Haydar Ali, bu kadar muhabbetli - Senin beni hala sevip sevme 1

1 

bir suale tehlikeli bir sualle mukabe- ğini, kıskanıp kıskanmadığını an a· 
le etti: mak. . nı 

- Nereden geliyorsun? Haydar, dizlerine oturan Nerırııa 
Nerimanın yüzünde bir korku dal- kucaklıyarak aordu: . 

galandı ve Haydarın ıüphelerini art- - Sen bunu kollarımın harareti~' 
tırdı. Elini pantalonunun cebine soka- den, gözlerimden anlamıyor musun· 
rak buruımuş bir mektup çıkarmıtı. -=-===-===-=--====-======~ 
Üstünde, imzasız, şu ıatırlar vardı: .A OL j Y ~ 
"Bu akjam, karınıza nereden geldiği-
ni sorunuz 1,, Sigorta şirketinden iıtenİ• 

Haydar, karısının "terziden geliyo- I d 
rum ı,, gibi bir yalanını beklerken en rüsvet avaıı , 
başka bir cevap aldı. Danüp Sigo;ta şirketinden rüşv-e 

Neriman dedi ki: almaktan suçlu hesap müteha5
• 

- Madem ki bilmek istiyorsun, ıııının muhakemesine dün üçüncU cf; 
söyliyeyim: Sadri Şakirin evinden za mahkemesinde bakılmıştır. Suç 
geliyorum. Bu iıim aana hiçbir ıey vekili, hesap mütehassısı tarafından 
söylemez, çünkü onu tanımazeın. tanzim edilen ve fakat imzalı olmayan 

Haydara, nüzül inecekti. nıüztyyel raporun resmi olmadığı~dall 
- İtiraf mı ediyoraun? diye bağır- bir kıymeti bulunmadığını söylem1ı .. 1 e 

bu huıuıun isbatı için iki hesap ınt.?t~ 
dı.Neriman incecik bir ıesle cevap ver haasııının, müdafaa şahidi olarak ~ıne 
di: lenme11ini istemiştir. Mahkeme, bu ıst 

- Ne yapayım? Yalan ıöylemeği ği kabul emişir. 11 lkincikanunda şa· 
beceremedim. biler dinlenecektir. . rı 

Anadolu % 60 
.. % 100 

Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti-Nektar 
Terkoı 

95.-
9.80 
9.85 

26,25 
42,SO 
1s.-
22.1s 

Sıfır I 120.- 150.- Haydar, içinde hudutıuz bir öfke • Arnavutköyünde oturan Fotık__a;\J 
ve ıevgi dolu ıeıiyle: karnına bir tekme vurarak çocu~ •11 .. n 105.- 125.-

Manda l 11s.- ııs.- - On iki ıenelik evliyiz 1 diye ba- düşürmekten suçlu Mahmut N edıııt1 

ğırdı. muhakemesine dün ağır ceza mahlc~ il 100.- 110.-

Reji 

8,30 
14.SO 

2.20.- ~ Kadın ayni titrek ve ince ıeıin da- mesinde baıtanmış, §ahitler dinlen• 

Aılan Çimento 9,15 
63,50 
23.-
8,75 
9.40 
4,20 

Elvan I ad 60.- 15.- ha alçak bir perdeıile- miştir. 
Merkez Bankuı 
Osm~nlı Bankası 
Telefon 
İttihat Dciirmencilik 
Şark 11' ' • . ... Eczanesı 

Tahvilat 

Rıhtun Kupon kesik 10.-
Anadolu 1 ve il 43.75 

, Jll ,,...J{\lf'OD Ü&ik Jl2'S(l 

Anadolu miımessil 47,10 

istikrazlar 
Türk Borcu I 

.. 11 
" " lll 

lstikrazi dahıli 
Erıani 

25.92.50 
24.-
24.05 
95.-
95.-

ZAHiRE BORSASI 
lııtanbul Tecim ve Zahire Borsanında 

dün muamele ıörcn maddeler ıunlardır: 

ARPA 

Cinsi Kı.P. Miktarı 

Ymlik' çuvallı 
BUGDAY 

Sert 6 • ıs 

Yumu1ak -.-
Ekstra -.-
Çavdar 5.15 

FlNDIK 

İç ıivri 52.20 
Kabuklu -.-

C EV 1 Z 
tç -.-
Kabuklu -.-

TİFTİK 

Oilak -.-
YAPAK 

Trakya -.-
YUN 

Yıkanm1' (~z) 61.ZO 

- Siz aşağıya kadar yürüyemez 
misiniz? 

- Hayır. 

- O halde başmüfettiş buraya ge-
lir. 

Arkadaşına döndü: 
- Başmüfettişe vaziyeti haber ve

rirsin. O gelinceye kadar da ben İn· 
gilizin evrakını tetkik edeceğim. 

Nikol öteki polisle beraber çıktı. 
Homurdanıyor, müfettiş Ruboya kızı 
yordu. Şüpheli ve belki de silahlı bir 
adamın odasına yapayalnız ve selle
mehüsselam öyle girilir mi? 

Fakat Nikol bu noktayı düşünüyor
du. Odasında Marko Davis adına çı
karılmı! muntazam pasaportlarını 
gösterirken, beraber gelen müfettişi 
tetkik ederek dütünüyordu: 

- Acaba ne yapayım? Bir çelme 
atıp şunu devireyim de odayı kilitli
yeyim mi? Sonra da arka kapıdan ser 
kağa çıkarım. 

Fakat bunun faydası olacak mıydı? 
Eğer tahkikatın doğrudan doğruya 
hedefi olan Bim,iç Robudan yakasını 
sıyırıp da Moleon imzalı kart saye
sinde arka kapıdan kaçmağa muvaf
fak olsa bile, Nikolün çekinecek nesi 
vardı? 

Bu müHihaza ile kuzu gibi aşağıya 
indi. 

Otelde canlılık başlamıştı. Aşağıda 
Hol ve genit vestibül yolcular, müı
teriler, meraklılarla dolmafa batlt
vordu. Girmek lstiyenlere seı çıka-

.. il H 40,- 45.-
Beyaz çekme t .. 50,- 90,- _ Ne yapayım? diye tekrarladı. E • l d" kt"" Ü 

ti H 35,- 45.-

!11 .. htiz:An 

- Beni ne vakittenberi aldatıyor- mnıyet gene ıre or 
sun! Berutta 

Elvan l " 75.-
.. u" 55.-

Beyaz t .. so.-.. il " ıss.-

KİTRE 
(Klloıram heaahiledir) 

Kı s. 
Fi yor -.-
Beyaz I 115.-

11 95.-
Piyanto 54.-
$arı 45,-
Galo -.-
Çamurlu 20,-

PATATES 

(Kilopam haaahilt!<lir J 
Kı. 1. 

K .. ua 5,50 
Ekstra · Ekstra 4,50 
Ekstra 3.50 

Kı. S. 

SABUN 
(Kiloıraın h•aabiledir) 

Zcytinya(mdan 1 
ll 

Pirina ·~aimdan 

Kı. S. 
24.50 
-.--.-

SADEYAG 
(Kilosram haaabiledir) 

Urfa Ta.ıc I 
" • il 

Mardin. Dıarbeklr ve ayarı 
Erzurum, Karı erinmi, taze 
Erzurum, Karı crinmemıı tue 
Vejetalin Yerli 
Trabzon Taze 

11s.-
75.-
75.-
65,-

Kt. S. 
-.-

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

K:,. s. 
67.-
6,-
5,-

Kı. S. 

Kş. S. 
25,50 
23.50 
ıa.-

Ks. S 
90,-
85,-
90,-
80.-
65,-
47,-
68.-

nlmıyor, çıkmak istiyenlere müsaade 
edilmiyordu. Ortada bir karışıklık 
vardı, Başmüfettiş gittikçe dolmağa 
başlıyan müdiriyet odasında keyifli 
keyifli iş görüyordu. 

Nikolü görünce şöyle bir baktı ve 
kendisini muavinlerinden birine ver 
di. Belli ki, en kuvvetli zan altında 
bulunan Bimiçten başkasiyle meşgul 
olmak istemiyordu .. 

Nikolü getiren müfettişe sordu: 
- İngiliz ne oldu? Niçin getirme

din? 

-Bir buçuk aydanberi. Niçin ao- Berutta müntetir Loryan ga.~e~~ 
ruyoraun, bunun ne fayduı var? ıinin verdiği bir habere göre, T~r .{e 

Sahiden, Haydar bunu niçin aoru- ye emniyet umum müdürü Şükru 1 ... 

yordu, ne faydası nrdı? Kendisini Hariciye Vekaleti Şark umuru ıııu. 
ağrıyan bir dİJl oynamaktan zevka· dürü ve bir emniyet müfettişi B~~ 
lan bir adama benzetti. ta gitmi§lerdir. Bu seyahatin Surıfe"' 

• - Bilmek ~tiyorum, dedi. Türkiye huduıla;mı ait bazı me,~r 
lerin müzakeresi için yapıldığını y•: 
zan gazete, heyetin Cümhurreisi j\t•1 
türke hazırlanan suikastle de met~ 
olacağını haber vermektedir. 

- Faydasız. 

Haydar cebinden bir ipekli mendil 
çıkardı ve öfke ile ııkıntıdan ter için
de kalan alnını ıildi. Şimdi başka tür
lü bir öfke de hissediyordu: Aptal 
kadın 1 Neden inkar etmiyor? Onun 
yerinde olan herhangi bir kadın gibi 
neden "terziden geliyorum!,, demi
yor? Her kadın onun gibi hakikati 
söyleseydi kaç aile yıkılmazdı. Neri· 
man kocasının karşısında duruyor: 
"Sadri Şakirin evinden geliyorum, 
bir buçuk aydır ıeni aldatıyorum 1 
diyor. 

Haydar yutkundu: 
- Mübalağa etmiş olmıyasın, Neri

man? dedi. 

H aliçte yeni tarifenin tat• 
bikine ba§lanıyor ·tı .. 

Muvakkat Haliç idaresi yeni ve 1 i• 
tiyacı tamamile karşıhyacak bir tartı• 
fe yapabilmesi için iskelelerde. P U• 
vantaj yaptırıyordu. Bu iş bitmış 

1 
g re 

nün muhtelif saatlerinde iskele ~ •• 
çıkan ve vapurlara giren yolcular t •• 
bit edilmiştir. Y C!li puvantaja. ve tri· 
sarruf esaslarına göre yeni bır seY 
sefer tarifesi yapılmıştır. . . eıı 

Bu tarife Pazar gününden ıtıbar 
tatbik edilecektir. .--

--
- Hayır l doğruyu söylüyorum. 
Haydar Ali, o zaman, yazıhanesi.a

nin gözünde duran tabancanın niçin 
icat edilmiş olduğunu dü~ünmeğe 
başladı. Kendi kendine: "Eğer bu an· Yürekleri iyilik için çarpall 
da işe yaramazsa pek lüzumlu bir icat , yurttaşlar; 
değil ı., dedi. 1 b yir· 

Silahını çıkardığı ı:aman Neriman Bugünün fitresi on eş, 
bir kahkaha atarak onun boynuna ni yıl önceki fitreden bambaŞ 
sarılmıştı: ' '<adır. Sizden istediğimiz, bı.J 

- Yalan söylüyorum, yalan 1 diye orı 
bağırdı. Sana o mektubu yollıyan be- ıaşkalığı iyice kavramak ve 
-ıim 1 lan sonra yardıma koşmaktır ..ı 

Haydar Ali ka~larını çattı: ~----------..... ~ ... '-
- Fakat senin yazın değil! d 

lar. O da Moleonun arkasından diğer 
müfettişlerle beraber asansöre bindi. 
Üç polis kendisine ehemmiyet bile 
vermiyorlardı. 

Üçüncü kata varınca, acele yürü· 
diller. Moleon 33 7 numaralı odanın 
kapısına kuvvetle vurdu. 

_..: Rubo, aç kapıyı bana 1 
Ve tekrar hiddetle bağırdı: 
- Açsana kapıyı, Rubo, Rubo ! 
Moleon o katın hizmetçisini çağır-

dı, anahtarı getirtti.. Kapı açılınca, 
başmilfettiş haykırdı: 

yakalayınız. Hiç istisna yok. <CJor• 
Odanın içinde küfürler savuru, 

du. ötc1'i 
- İki kişiydiler ha? Faka.t. }.ra 

nereden çıktı? Öteki, ikincıs~? nıırı• 
bakalım şuralarını. Banyo sa 0 klal'I" 
baktın mı? Her halde oraya sa 
mış olacak 

Rubo: . ende 
- Galiba öyle olacak, d~~1• B kaf11' 

de öyle bir his var. Çünku aruyol'" 
banyo salonuna çevirmiş bulun 

- Efendim, ay.ağı burkulmuş. yü
rüyemiyormuş. 

- Hay Allah belaaım venin, be
nim de aklıma gelmişti. 

dum. lliçbir 
Banyo salonuna baktıl.a~.. oda>'' 

şeyler yok. Hini hacette bıtışık açıl" 
açılan kapısı pek tabii surette 
mıştı. 

- Yalan, bu adamlara pek inan
mamalı. Şişmanca birisi değil mi? 
Kırmızı suratlı .. 

- Evet, çok kısa kesilmiş bros bı· 
yıkları var. 

- Çok kısa kesilmiş değil mi? Hiç 
yanlışlık yok. Rubo onun yOlnında mı 
kaldı? 

- Evet. 
- O halde ben yukarıya çıkıyo-

rum. Siz de geliniz. 
Listeye dahil ve treni kaçırtmak is 

temiyen bir yolcunun alelacele içeri 
girmesi üzerine Moleon durdu. Bu 
yüzden iki kıymetli dakika kaybetti. 
Emirlerini verirken iki kıymetli daki
ka daha kaybetti. Nihayet ayağa 
kalktı. 

NikolUn evrakı tetkik edilmiş oldu
ğu ve bir yere çıkmak için de milsa
ade istemediği için kendisini bıraktı-

Müfettiş Rubo odada yerde havlu
lar, çarşaflar, penuvarlarla sıkı sıkı 
sarılmış debeleniyor, kutulmağa çalı
şıyordu. 

- Rubo, yaralı değilsirt ya? Vay 
haydut vay, amma da bağlamı~ ha! 
Fakat ıen de nasıl kendini bağlattın 
böyle? Senin gibi güçlü, kuvvetli a
dam. 

Müfettişi kurtardılar. Hiddetinden 
dişlerini gıcırdatıyordu. 

- Evet ama, iki kişiydiler, dedi. 
Evet iki kiti. Öteki nereden çıktı? 
Her halde bir yere saklanmıştı. Ar
kamdan hücum etti, enseme bir yum· 
ruk vurdu. 

Moleon derhal telefona yapıştı ve 
emir verdi: 

- Kimıeyi otelden dııırıya bırak
mayın ( Hiç iııtiına yok. Anladınız de
ğil mi? Kim kaçmak istıerse, hemer 

Başmüfettiş emretti: tikdeti~ 
Her tarafı arayınız. De a ı•" 

kalmasın. Rubo, gel biz aşa~ı)' 
delim. Bizim itimiz asıl ~radaları it~ 

Koridorda toplanan ınsarı öre yU" 
rek kendisine yol açtı. Asa~s an cıoğ· 
rüdü. Tam o sırada sağ tara t . 

ru gUrültiller duyuldu. iği gib1
• 

Rubonun da tahmin ctt Ic•P''ın' 
Bimiç her halde otelin ark~ uırsflfl' 
b~lmak için, koridorun. ,alg de _.r
dan dolaıarak, fazla k~m~e e 
ıılaşmamağı tercih etmıştı. 

Moleon dedi ki: 
1 

bet<· 
ıy ·r 

- Öyle ama, Larmona ka~erı ~ 
liyor. Nereye gidebilir? Verı 
kat'idir. .,r1 

[Ark•" 
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WUSU5İ ŞAQTLARIMIZJ 
GiŞtltRiMiZD[N SO~UNUZ 

OlANT~[ gANk'ONiNY. 
lt'ARAKÖY PALAS-ALALEMCi J.!AN 

SATILIK ·ECZAHANE 
Hali t&afiyede olan Hüanü Haşd&r Ecuneai Kollektif Şirketi Taafiye 
Memurluiundan: 

Eminönünde Köprü meydanında 9 No. da kain Hüanü Haydar Ecza. 
neai tasfiye aebebile aatılacaktır. Satın almak iatiyenlerin 

20Kanunevvel1935 Cuma Saat 10 dan 12 ye 
kadar adı geçen eczanede bulunmalan ve ihalenin aaat tam 12 de bi. 
tirilecefi, bu it için fazla mal\amat almak iatiyenlerin ilin tarihinden 
İtibaren hergün aaat 16 dan 18 e kadar 4 üncü Vakıf Han 4üncü kat 
17 No. da 

T-asfiye memuru Avukat Suad Hayrı'ya 
müraca&t etmeleri ilin olunur. 

lstanbul Gümrüğü Satış 
komisyony Başkanhğından 

10235 

~.K.N. E'Şyanm cinsi Ağırlığı 'iilo Kıymeti 

lira kuruş -

l ıstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu ılAnları 1 

Harp Akademisi ihtiyacı liradır. İlk teminatı 900 H
için 6 ton pırınç, 1 O radır. Şartname ve nümune 
ton kuru fasulye 7 ton si Komisyonda görülebilir. 
nohut 1 O ton bulgur 18-12- İsteklilerin kanuni vesika-
935 ' çarşamba günü saat larile tekliflerini ihale saa-
15,30 da Topanede satına!- tinden bir saat evvel Komis 
ma komisyonunda kapalı yona vermeleri. (323) 
zarfla eksiltmesi yapılacak- (7733) 10121 

••• tır. Hepsinin tahmin bedeli 
5290 liradır. İlk teminatı 
396 lira 7 5 kuruştur. Şart -
name ve nümuneleri komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarile bir -
likte ihale saatinden bir saat 
evvel tekliflerini komisyona 
vermelP.ri. ( 303) ( 7 5 5 O) 

9897 

• * * 
İstanbul levazım amirli

ğine bağlı kıtaat hayvanları 
için 180 ton yulafl3-12-935 
cuma günü saat 15 te Topa
nede satınalma komisyonun 
da kapalı zarfla eksiltmeye 

Harp Akademisi Hayva
natı için 108 ton arpanın 
kapalı zarfla . eksiltmesi 
23-12-935 pazartesi gunu 
saat 14,30 da Tophanede 
Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeH 
7 5 60 liradır. İlk teminatı 
567 liradır. Şartname ve 
nümunesi Komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin kanun
aa istenilen vesikalarile tek 
liflerini ihale saatinden bir 
saat evvel Komisyona ver
meleri. (324) (7734) 

10128 
konulmuştur. Tahmin bede- * • 4 

li beher kilosu 6 kuruştur. Tophanede Askeri fırının
İlk teminatı 81 O liradır. da teraküm eden 1200 kilo 
Şartname ve nümunesi ko _ sönmüş kömür 17 Bi:rinci
misyonda görülebilir. İstek- kanun 935 salı günü saat 
!ilerin kanunda yazılı vesi _ 14,45 de Tophanede Satın
kalarla ihale saatinden bir alma Komisyonunda pa
saat evvel tekliflerini komis- zarlıkla satılacaktır. Beher 
yona vermeleri. kilosunun tahmin fiatı 7 5 

(301) (7552) 9898 santimdir. , Son teminatı 

TAN saatlerinin 
1936 senesi 122 no. lu yeni 

modeli gelmiştir. 
Gayet zarif, kola yapııır, doğru İ§ler ve ucuzdur. 

latanbuld& ve Taırada yalnız 12 liraya satılır. 

DEPO: TÜRK Saat Şirketi lstanbul-Sirkeci 
Boraa aırasında, Yeni Türkiye Hanı 7 - 8 

Türkiye Şeker 
rabrikaları Anonim Şirketinden 

Turhal Şeker Fabrikasından 1936 senesi 
i~inde Samsun limanından gönderece~i şeker· 
lerin vagondan vapura kadar nakliyesi kapah 
zarf usuliyle ve 21. llkkinun 1935 tarihinde Is 
tanbulda Bah~ekapıda Taş Hanında Şeker BU· 
rosunda talibine ihale edilecektir. 

Şartname V'9 tafsilat lstanbul · ve 
Şeker BUrolar1ndan ahnabilir. 

10181 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma Ve Eksıltme komisyonundan: 

Mektep ihtiyacı için 600 kilo gravyer Peyniri pazarlık 
suretile 16-12-935 ve saat 14 te alınacaktır. Tahmin 
0edeli 390 lira pey parası 29 lira 25 kuruş olduğu ilan 
olunur. (7496) 

* * * 200 kuruştu~ İsteklilerin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Harbiye okulu için on bu- belli saatte komisyona gel- Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
çuk ton bulgur 25-12-935 meleri. (333) (7825) 
carşamba günü saat 14.30 • • • Satınalma Komisyonundan : 
da Tophanede Satınalma İstanbul Levazım Amir-
Komisyonunda açık eksilt- liğine bağlı kıt'at için 13 Jandarma Dikim evinin ihtiyacı için mevcud nümu-
me ile alınacaktır. Tahmin ton çubuk, 13 ton kesme nesine uygun olmak şartile 5000 beş bin metre silindir
bedeli beher kilosu on altı makarna ile 5500 kilo arpa, lenmiş kanaviçe açık eksiltme ile satın alınacak ve eksilt 
buçuk kuruştur. İlk temina 3000 kilo tel şehriyenin ka- mesi 23-12-935 pazartesi günü saat 15 de Gedikpaşada 
tı yüz otuz liradır. · Şartna- palı zarfla eksiltmesinde ve- jandarma Dikim Evi binasındaki Komisyonumuzda 
me ve nümunesi komisyon- rilen fiat pahalı görüldü- yapılacaktır. ( 5000) metre kanaviçanm tasarlanan be
da görülebilir. İsteklilerin ğünden 17_12_935 sah gü- deli (1225) lira olup ilk güvenmesi 92 lira 87 kuruştur. 
belli saatte komisyona gel- nü saat 14 te Tophanede Şart kağıdı ile nümunesi her gün Komisyonda görüle-

) bilir. İsteklinin ilk güvenme mal sandıg- ı makbuzu ve-meleri. (313) (7723 . Satınalma Komisyonunda 
• • • 10123 pazarlıkla alınacaktır. Tah- Yif. ~~!eber' hfılıl1P kefalet me~tub" alarak '2,490 sayılı 

kanunda yazılı belgelerle beraber ihale saatından evvel 
Harbı'ye ve merbutu okul min bedeli 8970 liradır. Son K omisyona gelmeleri. (77 51) 10172 

2477 
lariçin 35 ton pirinç 25-12- teminati 1345 buçuk liradır.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Makinasız demir 335 435 50 935 çarşamba günü saat 15 Şartname ve qümunesi Ko-
oyuncak araba a- te Tophanede Satınalma Ko mısyonda görülebilir. İstek İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

det 5 7 misyonunda kapalı zarfla !ilerin kanuni vesikalarile İstanbul' da Tophanede 
2477 M. " ,, " 256 332 80 eksiltmeye konulmuştur. birlikte belli saatte Komis- Ordu Dikimevi için bir us-

30500 kilo Sade yağ 30 
Birincikanun 935 pazartesi 
günü saat 16 da Lüleburgaz 
da Süel Satınalma Komis
yonunda kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Tutarı 28060 
lira teminatı 2105 liradır. 
Şartname her vakit Komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarını ve 
teminat kağıtlarını da koya
cakları teklif mektuplarını 
ihaleden bir saat evvel Ko
misyona vermeleri. ( 509) 

otomobil adet 14 Tahmin bedeli 10400 lira- yona gelmeleri. <329) tabaşr aranıyor. Taliplerin 
Yukardaki eşya 16-12-935 gunu saat 14 de açık dır. İlk teminatı 780 liradır. (7830) hazır elbise imal eden bir 

arttırma ile satılacaktır. İsteklilerin yüzde 7 ,5 pey ak- Şartname ve nümunesi ko- • • • fabrikada ustabaşı olarak ça 
<;alarmı gösterir makbuzla ve şartlarımız mucibince di- misyonda görülür. İstekli- Tophane Askeri fırının- lışmak iktidarını haiz tahsil 
ğer evrakile birlikde kanunen muayyen zamanda Komis- !erin kanuni vesikalarile be- da teraküm eden 1400 kilo ve talim görmüş olması la
l'onumuza gelrneleri ilan olunur. ( 7 690) • raber ihale saatinden bir ekmek kırıntısı 1 7 Birinci zımdır. Taliplerin tahsil de-

saat evvel tekliflerini Ko- kanun 935 salı günü saat recesini ve kabiliyetlerini 

[ 1 

misy0na vermeleri. (320) l4,30 da Tophanede Satın- gösterir vesikalarım hami-E V K AF MU D 1R1YET1 1 LAN LA R 1 .. (7730) 10124 alma Komisyonunda pa- len birincikanun 935 niha-
------------------------ * * "' zarlıkla satılacaktır. Beher yetine kadar İstanbulda 

13 Birincikanun 935 gününden itibaren hükümleri Harbiye ve merbutu o- kilosunun tahmin fiatı bir Tophanede iki numaralı Le-
l'Ürümiye başlayacak olan 2762 No. 1ı Vakıflar kanu- kullar için 10 ton sabun kuruştur. Son teminatı 210 vazım Dikimevi Müdürlü
nunun muvakkat maddesi mucibince mütevellilerin ve 26-12-935 Perşembe günü kuruştur. İsteklilerin belli ğüne müracaat etmeleri ve 
rnütevelli heyetlerinin Evkaf idaresine vermekle mü- saat 14 te Tophanede Sa- saatte komisyona gelmeleri. mezkur vesikaların birer su-

(7831) 

kellef oldukları beyanname kolaylık olmak üzere bastı- tınalma Komisyonunda a- <328 ) <7830) retlerini istidalarma rapten 
çık ek. siltme ile alınacaktır. • • • Kapalı zarf usuliyle eski 

• • * 
tılmıştır. Bu işle ilg' ili olanların beyannameleri doldur- oraya bırakmaları. ( 5 O 8) k 

Tahmin bedeli 2700 liradır. İhtiyat Subay okulu için (7786) 10213 talip nam ve hesabına e -lllak için İstanbul Evkaf Müdürlüğüne müracaatla bun- 1 1 Ik teminatı 202 buçuk lira yalnız Kumaşı ciheti Askeri siltmeye konularak 6-12-
arı parasız olarak alamaları. ( 7 818) 

dır. Şartnamesi komisyon- yeden verilmek üzere maa minatı 58 lira 13 kuruştur. 935 saat 16 da ihalesi yapı· 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 65000 lira olan 30 ton kalay ve 
10 ton antimuvan 24 İkincikanun 1936 Cuma güni.i 
saat 15,30 da Ankarada İdare binasında kapalı zarf 
Usulü ile satın alınacaktır. 

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

Şartnameler 325 er kuruş mukabili Ankara ve Hay
darpaşa veznelerinde satılmaktadır. ( 7676) 

10217 

İdaremiz Eskişehir atelyesi için tesviyeci, tornacı, 
kazancı ve elektrik kaynakçı ustası alınacağından talip
lerin imtihanları yapılmak üzere şimdiye kadar çalıştık
ları yerlerden aldıkları bon servislerile hüsnühal varaka
l~rınr, millet mektebi şahadetnamelerini ve askerlik ve
Sıkalarmı alarak İstanbul'da İdaremiz Haydarpaşa Cer 
'Baş Müfettişliğine, İzmirde Alsancak atelyesi Şefliğine le diğer yerlerde bulunanların da Ankara'da , Umumi 

rjare Zat İşleri Müdürlüğüne müracaatları. ( 3627) 
(7823) 

da ~örülebilir. ~steklilerin şapka 1100 ila 1200 takım Şartname ve nümunesi Ko- lacağı ilan olunan 400 ton 
bellı ~aatte Kom1syona gel- harici elbise 3 Kanunusani misyonda görülebilir. İstek Un için talip çıkmadığın-
melerı. ( ~21) ( 77 31) 936 cuma günü saat 15 te !ilerin belli saatte Komis- d ı - b k ı t 

10125 . an pazar ıga ıra ı mış ır. 

T~phanede Satınalma Ko- yona gelmelerı. ( 330) Tutarı 49000 liradır. 23 • * * 
Harbiye ve merbutu o-

kullar için 1 O ton zeytin ta
nesi 26-12-935 perşembe 
günü saat 14,30 da Topha
nede Satınalma Komisyo
nunda açık eksiltme ile alı
nacaktır. Tahmin bedeli 
2200 liradır. İlk teminatı 
165 liradır. Şartnamesi Ko 
misyonda görülebilir. İstek 
!ilerin belli saatte Komisyo
na gelmeleri. (322) (7732) 

10126 
••• 

Harp Akademisi hayva-
natı için 200 ton yulaf 
23-12-935 pazartesi günü 
saat 15 te Tophanede Satın 
alma Komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. Tahmin bedeli 12 bin 

mısyonunda kapalı zarfla ( 7 8 2 8) 
eksiltmeye konulmuştur. • * • Birincikanun 935 pazartesi 
Tahmin bedeli beher takımı İstanbul Levazım Yolla- günü saat 15 de pazarlıkla 
12 liradır İlk teminatı 1080 M··d·· ·· ·· S t R ihale edileceğinden istekli-. ma u urunun ayya o- . · S ı 
liradır. Şartname ve nümu- .. .. .. . lerın Balıkesır at!na ma 

. K . d .. ··1 b' morkorunun Makına, Tek- Komisyonuna gelmeleri 
nesı om1syon a goru e ı- . · 
1. İst kl'l · k .. ne, Kazan, Elektrık aksamı ( 51 o) ( 7 83 2) 
ır. e ı erın anunı ve-

sikalariyle beraber ihale saa tamiratının kapalı zarfla *** 
tinden bir saat evvel tek- eksiltmesi yapılamadığın- Vize, Pınarhisar, Alpul-
liflerini Komisyona verme- dan pazarlığı 18-12-935 lu alaylarının 7 .859 liralık 

leri. (331) ( 7827) Çarşamba günü saat 14 te sabunu ilk peyi 660 lira, 
* • * Tophanede Satınalma Ko- 2,622 liralık zeytinyağı ilk 

İstanbul Levazım Deniz misyonunda yapılacaktır. peyi 197 lira, 2,~20 liralık 
yollama müdürlüğü için on Kesif bedeli cem'an yekun Toz şekeri ilk peyi 167 lira
bin kilo Motorin yağı 3 1- 10726 lira 49 kuruştur. İlk dır. Üçü de açık eksiltme
kincikanun 936 cuma günü teminatı 1608 liradır. Şart dir. İhaleleri 18-12-935 çar 
saat 14 te Tophanede Satın- namesi ve keşfi her gün Ko- şamba günü saat 14,15, 16 
alma Komisyonunda açık misyonda görülebilir. İs da yapılacaktır. İsteklilerin 
eksiltme ile alınacaktır. Tah teklilerin istenilen vesikala- Vize Satınalma Komisyo
min bedeli beher kilosu 7 rile belli saatte Komisyona nuna gelmeleri. ( 495) 
kuruş 75 santimdir. İlk te- gelmeleri. (332) (7826) (7638) 
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• 
•nanmavın 

Alanlara Sorun 
EN •{Ol ".Y, EN PARLAK EN SUREKLı 

• • 1 YANAN 
KOMUR TURK ANTRASıTIDiR 

, 

R9klama • 
ınanmavın 

Alanlara Sorun 
EN ÇOK ISITAN, KOKU, DUMAN YAPMADAN 
YANAN ve YANARKEN PARÇALANMIY AN KÖMÜR 

Türk Antrasiti dir 
Reklama • 

ınanmavın 
..................................................... _ 

Alanlara· Sorun 

HER SOBADA ve MALTIZDA YANAN, FiRA 
VERMEYEN, EN HAFıF ve EN UCUZ KÖMÜR 

Türk Antrasiti dir 
Sataş Yerleri: 

Yenicami işhan Madenkömürü işleri T. A. Ş. 
Galata iş Bankası Şubesi 

-ıs tan bul- Kom utanhğı 
Satınalma Komisyonu 

il Anları 

Nisaiye laboratuvarları i
çin 4 7 parça aıat açık eksilt
me ile alınacaktır. Muham
men tutarı 599 lira 90 ku
ruştur. İlk teminatı 44 lira 
99 kuruştur. Eksiltmesi 1 O 
ikincikanun 936 cuma gü -
nüdür. Saat 15,30 dadır. 
Şartnamesi her gün komis -
yonda görülebilir. Eksiltme 
ye gireceklerin ilk teminat -
larile birlikte belli gün ve 
vakti muayyende Fındıklı -
da satınalma komisyonuna 
gelmeleri. ( 7 5 2 5 ) 

9887 

* * • 
Haydarpaşa hastanesinin 

teşrihi marazi laboratuvar· 
ları için 58 kalem alat açık 
eksiltme ile alınacaktır. Mu
hammen tutarı 664 lira 94 
kuruştur. İlk teminatı 49 
lira 85 kuruştur. Şartnamesi 
her gün komisyonda görüle
bilir. Eksiltmesi 13 İkinci· 
kanun 936 pazartesi günü 
saat 14 tedir. Eksiltmeye 
gireceklerin ilk teminatlari
le birlikte ihale günü vakti 
muayyende Fındıklıda satın 
alma komisyonuna gelmele
ri. (7526) 

9888 

••• 
İç hastalıkları için 71 par 

ça alat açık eksiltme ile alı· 
nacaktır. Muhammin tutarı 
4336 liradır. İlk teminatı 
325 lira 20 kuruştur. Eksilt· 
mesı 13 İkincikanun 9 3 6 
pazartesi günü saat 13.30 
dadır. Şartnamesi hergün 
komisyonda görülebilir. Ek
siltmeye gireceklerin ilk te
minatlarile birlikte ihale gü
pü vakti muayyende Fındık-
ıda satınalma komisyonu -

FESHi.NE 
Mensucat 

· Türk Anonim Şirketinden: 
1 - Defterdar fabrikasında inıa ettirilecelıı. )"Ün kurutma demir ça

tılı bina toplan ıötürü esaa üzerine ekıiltmeye çıkanlmı9br. Bu itlerin 
tahmin bedeli 8730 lira 36 kun.aıtur 

2 - Bu ite ait evrak ıunlardır: 
a - Eksiltme ıartnameai, 
b - Mukavele projeai, 
c - Fenni tartname, 

d - Keıifler 

e - Proje, 
lıtekliler \ • bu evrakı 4,5 lira mukabilinde tirket nanesinden ala. 

bilirler. 
3 - Ekıiltme 24 1. nci kanun 1935 aalı ıiinü aaat on beıte 1 nci Va. 

kıf banda müdürlük dairHİndedir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
S - a - Eksiltmeye ıirebilmek için iıteklilerin 655 lira 80 kuruş 

muvakkat teminat vermeai, 
b - Ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmeai, 

b maddeıinde anılan ehliyeti fenniye vesikası banka tarafından ka. 
bul edilmiş olacaktır. ' 

6 - Teklif mektuplan yukarda yazılı sün ve aaalten bir aaat evve. 
line kadar münakasa komiayonuna veritmiı bulunmalıdn-. 

10234 

[EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 

Esas No. s1 
655 

656 

6:, 7 

Satıllk Arsalar 
Mevkii ve nev'i 

Sultan Ahmed'de Alemdar 
mahallesinde Yere batan 
sokağında eski 4 yeni 18 
No. lı 755 metre murabbaı 

Depozito 

Arsa. 1O5 5 Lira 
Sultan Ahmed'dc Alemdar 
mahallesinde Yere batan 
sokağında eski 6 yeni 28-30 
No. 1ı 219,50 metre murab
baı Arsa. 
Sultan Ahmed'de Alemdar 
mahallesinden Yere batan 
sokağında eski 6 yenı 

20-22-24-26 No. lı .S83 

176 
" 

,,.. 
Aı _______________________________ ıtıa gelmeleri. (7 527) • __Jj'l~re murabbaı Al'SahUı" 

96/ 100 hissesi. 672 ,, • 
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z: Baraaklar1 
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cı 
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Fizik ve Kimya 
Mezunu Müsabakası 

i g Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden-
' 111 1 - Gümrükler tarifesinde mütehassıs yetiştirmek 
.= g için 35 lira aylıkla müsabaka ile İşyar alınacaktır. 
J i 2 ...._Müsabaka 16-12-935 pazartesi günü Ankarda 
~il ve İstnbulda saat 13 te yapılacaktır. 
acı 3 - Müsabakaya girebilmek için Fen Fakültesipin 
.: > Fizik ve Kimya Şubesinden mezun olmak, Fransızca 
j ~ bilmek ve memurin kanununun 4 üncü maddesinde ve 
~ : İcra Vekilleri Heyetinin 10-10-935 günlemeçli karar-
.. Z namesinde yazılı şartları haiz bulunmak ve yaşı otuzu 
g geçmiş olmamak gerektir. 
f" 4 - İstekliler Ankarada Vekaletten. İstanbulda 

Q 
Gümrük Başmüdürlüğünden alacakları beyannameleri 

A~ lcarnına bır lcahye. katıtı 
ahndıkta kabıılıtı d~ftder Yemtk· 
lerdeon bırer ıaat •onra alanına 

14· 12-935 günü saat 13 çe kadar Ankarada Zat İşleri 
Müdürlüğüne İstanbul'da Gümrük Başmüdürlüğüne 
vermelidirler. (3604) (7762) 

Hazımaızh§ı, mide ektlllk 
•e yanmalarını a-iderır Atııdakı 
tat•ızbta H kokuyu ıule edrr 

9982 

Dikkat ediniz 1 
Erkek ve kadrn farkı olmıyarak 

Ademi iktidar, dermansxzhk 

ve belgevıekliğinizi tedavi et 

mekte ümidiniz kesildise. ya 

GLANDOKRATiN 
kullanınız yahud ilaç ku11anmalr 

•• 1 
tan vazgeçınız. 

Türkiye acentası : ZAMAN 
Ecza deposu, htanbul. Her er 
zanede 200 kuruta satılır. lki 
tertibi matlub neticeyi verir. 

St' HORMONA A. G. 

Berlin - Allem•gne 

Doktorlara : Hastaları Uzerind .. 

tesirini tecrübe için nümunelil• 
taleb üzerine meccanen gönderi 

10247 

Jandarma Genel komutanhğı 
Ankara Satınalma Komısyonundan 

1 

1 - Aşağıda çeşit ve mıktar yazılı üç çeşit giyecek 
ve yiyecek eksiltmeye konulmuştur. 

A - Bir çiftine 460 kuruş değer biçilen 25,000 kun
duranın ilk teminatı 7 ,000 lira, şartname bedeli 5 7 5 ku
ruş ve kapalı zarf eksiltmesi 18-12-935 çarşamba günü 
saat 15. 

B - Çiftine 25 kuruş değer biçilen 21,199 Yün ço
rabın ilk teminatı 397 lira 49 kuruş, şartnamesi para
sız ve -kapalı zarf eksiltmesi 19-12-935 perşembe günü 
saat 15 te. 

C - Bir kilosuna 30 kuruş değer verilen 2.000 lira
lık Makarnanın ilk teminatı 150 lira, tartnamesi para
sızdır. Açık eksiltmesi 20-12-935 cuma günü saat 10 da. 

2 - Eksiltme Ankara Jandarma Genel Komutan
lığı Kurağında yapılacak, şartnameler buradan alına
caktır. 

lir. 

10011 I 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin vaktinde ve şart
namede yazılı belgeler içinde bulunacak teklif mektup
larını vaktinde vermiş olmaları. ( 3 5 21 ) ( 7 6 2 6) 

9968 

9889 

••• 
Gülhane hastanesi hayati 

laboratuvarları için 119 ka
lem ala t ve malzemenin açık 
eksiltme ile alınacaktır. Mu
hammin tutarı 281 1 lira 3 5 
kuruştur. İlk teminatı 210 
lira 85 kuruştur. Şartname
si her gün komisyonda gö
rülebilir. Eksiltmesi 1 O 1-
kincikanun 936 cuma günü 
saat 14 tedir. Eksiltmeye gi 
receklerin ilk teminatlarile 
birlikte belli gün ve vakti 
muayyende Fındıklıda satın 
alma komisyonuna gelmele
rı. <? 528) 

9890 

• • * 
Kimya laboratuvarları i

çin 77 kalem alat açık ~ksilt 
me ile alınacaktır. Muham -
min tutarı 3 7 32 lira 30 ku
ruştur. İlk teminatı 299 lira 
9 2 kuruştur. Eksiltmesi 1 O 
İkincikanun 936 cuma gü -
nü saat 15 tedir. Şartnamesi 
her gün komisyonda görüle. 
bilir. Eksiltmeye girecekle
rin ilk teminatlarile birlikte 
ihale günü vakti muayyende 
Fındıklıda satınalma komis
yonuna gelmeleri. ( 7 5 2 9) 

9891 

• • * 

Yukarıda yerleri yazılı Arsalar parası peşin öden· 
mek ve 20-12-935 cuma günü saat onda ihaleleri yapıl· 
mak üzere açık artırmaya konulmuştur . 

Satın almak isteyenlerin gösterilen gün ve saatte şu-
bemize gelmeleri. (285) (7744) ıo110 

PAK YAGCI 

S. HAYALOGLU 
••tanbul Bahkpuar caddeaı No 10 

TELEFOft : 21530 
YaA meselesi halledflmi,tlr. 

Ticaretbanemde .. tılan bılumulll 
malların pak ye bıleaiz oldutunu ıur•• 
ti kat' yyede temin ederim 

1 Klnunuenel 935 den itibaren ha· 
lıhasırdaki fıatlara zam yapmak•ızın ° • 
10 tenzilit yapacatum arz ıle bir defa 
tetrifl•ri menfaatleri ıktızHındandır· 

9828 

saikle birlikte teklifnamele
rini en az belli gün ve saat
ten bir saat evveline kadar 
Fındıklıda Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. 

hammen tutarı 8100 liradır. 
İlk teminatı 608 liradır. Ek· 
siltmesi 23-12-935 pazarte 
si günü saat 14 tedir. Şart· 
namesi Komisyonumuzda 
öğleden evvel görülebili_r. 
Eksiltmeye girecekerin ık 
teminat makbuzlarile bir· 
likte ihale günü vakti rnuaY 
yende Fındıklıda Satınaırna 
Komisyonumuza gelrnele· 

(7620) 9956 

• • • 
Komutanlık Birlikleri 

ri. ( 7746) 
10168 

• • • • • 
Komutanlık birliklerı 1'" 

ihtiyacı olan 1 8 7 O O kilo ku
ru soğan açık eksiltme ile 
alınacaktır. Muhammen tu
tarı 1168 lira 7 5 kuruştur. 
İlk teminatı 88 liradır. Şart 
namesi Komisyonda her 
gün görülebilir. · Eksiltmesi 
23-12-935 pazartesi günü 

İstanbul Komutanlığı bir saat 15 tedir. Eksiltmeye gi 
likleri için kap~lı zarf usu- receklerin ilk teminatlarile 
liyle 63,000 kılo Bulgur a- birlikte ihale günü vakti 
lrnacaktır. ~uhammen t~- ı muayyende Fındıklıda Sa
tarı 10,395 lıradır. İlk temı- tınalma Komisyonuna gel

çin 4000 kilo Domates ez· 
mesi açık eksiltme ile alına
caktır. Muhammin tutarı 
1 040 lira olup ilk terrıina;~ 
78 liradır.Eksiltmesi 23-1 t 

935 pazartesi günü ~Uo 
14,30 dadır. Sartnarnesı "/'" 
misyonumuzda öğleden e e 
vel görillebilir. EkıiltıneY l< 
gireceklerin ilk teminat rrı~ ... 
buzlarile birlikte ihale F 

11 
.. 

nü vakti muayyende . 1 
0 dıklıda Satınalma Koınıs>' 

natı 780 liradır. Şartnamesi meleri. (7745) 
Komisyonda her gün görü
lebilir. Eksıltmesi 18 Bi
rincikanun 935 çarşamba 
günü saat 15,30 dadır. Ek
siltmeye gireceklerin ilk te· 
minat makbuz veya mektup 
larilc 2490 No. lu kanunun 
2. 3 cü maddelerindeki ve-

10161 
••• 

Komutanlık birlikleri i
çin :Kapalı zarfla alınacağı 
evvelce iki defa ilan edile· 
rek isteklisi çıkmayan 
27,000 kilo Sabun açık ek
siltme ile alınacaktır. Mu-

nuna gelmeleri. ( 7741 ~oııf 
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Artırma ve Yerli Mallar Haftasında 

Sümer Bank 

YERLi MALLAR Pazarlarından 
mal almakla hem tasarruf yapmış, hem de yerli 

malı almak vazifenizi ifa etmiş olursunuz. 

Yerli Mallar Pazarlarının bütün peşin satışlarında 

Yüzde 10 tenzilat 
Pazarlarda her mahn yerlisi ve her mahn en iyisi vardır. 

D i K K A T: lstanbul, Beyoğlu, Karaköy Yerli Mallar Pazarlarında ikramiyeli satışlar devam 
ediyor. Ankara ve İzmir Yerli Mallar Pazarlarında ikramiyeli satışlar 15 Birinci 
kanunda başlıyacaktır. Bu ikramiyeli satışlar zamanında pazarlara verdiğiniz 
paraya mukabil yüzde yüz de bedava mal almak imkanı vardır. 

Ankara • izmir • Samsun • Mersin 
lstanbul • Beyoaıu • Karaköy • Emınönü • Kadıköy • Beşiktaş 

••441 • 

.'-<AR GiBi 
lE3EVAZL~TıR j 

VAPURCULUK 
Türk Anonim Şirketi 
İstanbul Acentalığı 

Liman Han. Telefon: 22925. 
Galata ıubesi Tel: 43663 

Mersin yolu 
lNÖNJ npuru 15 birincı · 

kinun PAZAR gunü 1&at 10 
da 1\ ~r••n~ kadar 

Yurdumuzun nefis meyve usarele
rile hazırlanmıştır. Mümasil Avrupa 
müstahzarlarını aratmıyacak mükem
meliyettedir. 

Hazimsizliği, muannid inkıbazlan 
1 giderir. Fevkaliidc gazozlu olduğun
! ian vemck.lerden sonra ferahlık '"'rir. .. 

~-·· Dünyanın en tanınmış otomobil fabrikalarından..__., 
İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 

MERCEDES -BENZ 
Fabrikasının Türkiye Umumi Vekilliği bir kaç aydanberi 

Şirketimize verilmiştir. 

Her nevi IUks binek otomobilleri, mazot yakan aon alatem dizel motörU 
ile mUcehhez kamyon, otobU• ve itfaiye arabalar., arazözler ve bunlara 
ald yedek malzeme Siparişi kabul olunur. 

YAMAN KOLLEKTiF ŞiRKE:Ti . 
istiklAI caddesi 32, Ankara, Telefon: 2052/1972 

istanbul yazıhanesi: 
Alüminyom Matra Fabrikası, Telefon· 42024/49082 

Deniz Yolları 
LŞLETMESl 

Acenteleri: Karaköy Köprü baş 
Tel. 42362 - Sirkeci Milhürdar 

·- zade Han. Tel. 227-40. 

Trabzon yolu 
KARADENİZ npuru 12 Bi

rinci kinun PERŞEMBE günü 
aaat 20 de HOPA'Y A kadar. 

"7802,. 10250 

lmroz Yolu 
ASYA vapuru 12 Bırinci kl

nun PERŞEMBE günG ... t 16 
da IMkOZ'A kadar. "'7803,. 

10'251 

Hurma sabunu 24 veya 12 adet 
lik kutularda satılır. 

Gayet Mühim 
Hurma sabununun kokulu bir 

sabun olmayıp tabii kokulu vt 
emsalsiz cinste herıey için kull~ 
nılan bir ev sabunu olduğum• 
bilhassa ev kadınlarının dikkat 
nazarlarına arzederiz. Bir tecri; 
be sizi iknaa kafidir. Hurma S? 

bunu TURAN mamulat rrıda,., 
dır. 

9827 

Dr. t H S A N S A M t 
UKSURUK ŞUkUBu 
Öksürük ve nefes darlığı boğma· 
ca ve kızamık öksürükleri için 
pek tesirli iliçtır. Her cczanedt 
ve ecza d'epolarında bulunur 

9163 

Çocuk haııtahkları mütehassısı 

~r. rtacl Said Somersar 
)işli. yeni iıtaıyon, Küçük Bah
·e sok. Meırutiyet apt. Kat 2 Nı 

· H ı-r •iin saat 3 • 6 Teleforı · 
42493, 

ZAYİ - Daye Hatun mahallesinin 

Sandalyacılar sokağında 14 numaralı 

Kumrulu hanın 340 Rnesinden 934 

gay~sine kadar çöp ve fener vergisi 

D. No. 

1542 

1452 

1453 

1478 

1545 

1548 

Semti ve mahallesi Sokağı 

Kına hada Karanf1 

Bebek Kilise 

Edirnekapı Hacı l\~uhittin Yağhanı 

Emlak No. C'nsi ve hissesi Hisseye go. 
muhammen f 

58 483 metre arsanın 
tamamı 

193 Açık aı 
tırm 

~. 43·51 Y. 59 Ahşap hanenin 1/2 
His. 90 .. 

E. ve Y. ıs 89,50 metre arsanın 

tamamı 450 .. 
Kuzguncuk Bostan E. 7 Y. 25 75 metre arsanın 

tamamı 75 

Galata Hacı Am Cevihir çıkmar E. 20 37 metre arsanın 2/3 
His. 80 • 

Balat Hacı İsa Mahkeme altı E. ve Y. 21 Kagir dükkan ve 
üstünde odanın 1/2 i 

~......--llii WV1MP rw ...--,., .,...., ?:: ~"""nıa7'"' 250 ı'1 

1573 Paşa bahçe 

1538/1 Kadıköy Cafer Ağa 

1606 ÜskUdar Tenbel 
Mehmet 

5145 Büvükden 

Hacı 

5721 İstanbul Balıkpazarı Ahi 
Çelebi 

6178 
6457 

6808, 

6949 

7041 

İstanbul Rüstcmpaşa 
Edirnekapı Kariyei 
Ali paşa 
Büyükada Karanfil 

Büyükada Nizam 

" Yalı 

atik 

E Kilise Y. Çağatay 4-6 Mü. 170 metre arsanın 

1/2 His. 
Sakızağacı Y. 23 Bahçesi olan ahşap 

hanenin 10/60 His. 
Selami Ali E. 29 Y. 27 53,50 metre arsanın 

tamamı 

E. Lambirin 
Y. Dereiçi 

E. 85, 85 Mü. İçinde kuyusu olan 
Y. 53 2300 metre bağın 

Limon iıkelesi Cad. E. ve Y. 32 

Kadıoğlu Eski ve yeni 20 
E. Bakkal Y. Bora- E. 1 ve 1 Mü, 
zan Tevfik Y. 5-7 
E. Hakim Y. Sakar- E. 2 
ya ve Kolbaşı Y. 8 
Nizam Cad. E. 28-26 Y. 40 

mahallen 48-50 

E. Mustafabey 
Y. Kavak 

E. ve 
Y. 17 

tamamı 

Üstünde iki kat oda
ları olan kagir mağa
zanın 492/720 His. 
Mağazanın tam1mı 

Bahçesi olan iki ah
şap hanenin tamamı 
Bahçeli kigir hane-

nin 1498/5Q40 His. 
Bahçeli ahşap dük-
kan ve odanın 

36/ 96 His. 
Bahçeli ah ap hane
nin 16/48 His. 

90 .. 
400 .. 
160 • 

230 .. 
3940 kapa' 

zaı 

1080 
120 Açık a1 

tınr 

600 " 

468 " 

250 .. 
Yukarda evsafı ya7.ılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 23-12-935 tarihine t 
•Hif erl"" P,,•ıırt .. c;i ~ünü saat on rlörttrrtir Satıc; "';; .. ı .. , ::ın 17avri"";ilı::ı-til ho"ln!:İl'>dır 

1 AR .. f'Q"f O 
1 (Eski Foto Franse) 

makpurlannı kaybdtiğimizden, yen~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Memleketimizin tanmmıf 
Film Operatörleri 

ROTBART·LUXUOSA 
1'1rıt bıçıtı Ü•tÜn elinin bıçat dır. 

......... Her yerde .. hhr 

TUNCAY 
CiiŞESI 

--·· Temizlik aHinında 

M i M 
Temizleyici Türk terkibini kul· 

lanmak tasarruf ve kolaylığın de
recesini öğrenmek demektir, Tec
·übe ediniz, Deposu: Galata Ba-

knazar, Şarap iskelesi No. 50-2 

Telefon : 43973 

5000 Lira 
Sermaye bırakıp bizzat çalııı

mak üzere işlek bir ticaret evi· 

ne ortak olmak arzusundayım. 

Taliplerin- Çarşıkapı tramvay 

durak yerinde No 82 de LUks 

perukar salonu -Bay Hüseyin 

Hüsnü vasıtaşile Yusuf'a mek

Serbayilik tarafından Yılbaıı 
biletleri toptan ve perakende O· 

ırak müsait şeraitle satılır ve 
kıymetli hediyeler verilir, 

Adres: Bahçekapı, Borsa kar· 
''nda No, 61·2 mütekaidini aıı1<'" 

- riyeden M, Hamdi, _ .... _ tupla bildirmeleri. 
10241 

si çıkarıldığından eskilerin hükmü ol-

mıyacağı ilan olunur. Hafız Rüştü ve 

Saim Biraderler 

SEKSÜLİN 
Ademi - . 

iktidar, 
Bel · 

ge~ekll~I, 
Dermansızlık, 

Vücut ve ~ima~ın 
yorgunı•gunda 

pek müessir .,,. emin 
·lblr i16çtır. 

Kutusu 200 kuru• 

BEŞiR KEMAL - MAHMUT CEVAT 
Eczanesi - Sirkeci 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus kış tarifesi 15 Birinci Kanun 1935 

Cumaı tesi sabahından itibaren tatbik olunacaktır. 

KARYOLA ingilız karyoıalarının 

1936 desenlerı gei mıştı r 
ASRi MOBiLYA MA~AZASI: AHMED FEVZ• 

lstanbul Rizapa,a yoku,u rto. 68. TEi 23407 

10068 

lSTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 

Hususi idare muallim ve memur tekaütleriylc öksüzleri üçün· 
cü üç aylıkları 12 Kanunuevvel 935 Perşembe gününden itibaren 
verileceğinden aylık sahiplerinin aylıklarını almak üzere Ziraat 
Bankasına ıgitmeleri. (B.) (7820) 

C E Z M 1 ve R E M Z 1 

Ressam Salahaddin 

;:mdi burada çalışıyorlar 

)inema ve Güzel Fotograf 

Cumur Başkanı ATATÜRK ve 
Bakanlar Kunılu Üyelerile 
Türkiye Cumhuriyeti ileri ge. 
tenlerine ait fotoğrafların en iy 

leri de burada bulunur 

10114 

·------------------------
Halep umum g1ze· 

teı~r ba ı ı • 
Umum türkçe ve arapça kitflp ve 

ıazetclerinizi Halcp~c Şark ~iıı a
sı karşısındaki Can Rızkı.ilah IC r. 
dinin kitap ve ga:z.etf!ler hn-1..,..-v·n. 
den tedarik edebilir!İni:.r 



12 - 12- 935 == 

i ı i i EK R!. 
Bir· qiinde 3 büyük ikrami_ye verdi! •. 

TEK KOLLU CEMAL GiŞESi ~ 
Her Zaman Bayiler Aras.ında Böyle Rekoru Kırar. 

Dünkü Keşidede En Büyük ikramiye Olan 

Lirayı . 1 
21707 Numarah bilet hamili Zindankapıda 66 No. da 

Yoğurtçu Bay VA Si LE 

ikinci Büyük ikramiye Olan 15,000 Lirayı 
1601 "o. h bilet hlmili Kamarot Bay GALiBE (Vapur lzmird~~ir. Y•lthr.m 

Erzurum vapurunda telgraflle müJdelendı.) 

Üçüncü büyük ikramiye olan 10,000 Lirayı 
da 27859 "o. h bilet hlmili Ankarada Sıhhat B E'C'REF' UYAN/K'A 

vekaleti ısıtma muhasipli§i mümeıyizi ay ., V· 

30,000 Lirayı kazanan Bay 
Vasil Paralarını Tek Kollu 

CEMALDEN ahy,or 
( Ankaraya ylldırım telgrafile müjdelendi ) 

z 
Üç Büyük ikramiyeyi bir günde veren Tek Kollu Cemal Gişesi sahibi CEMAL GUVEN 

işte böyle her ay müşterilerini sevindirmekle bügük zevk duyar , 
C\dres Eminönü, köşede 57 No. Tek Kollu Cemal Gişesi Telefon · 24093 Hiç bir yerde şubesi yoktur 

Reklam değil .... Bir hakikattir ki: 
Her zaman kahvenin en iyisini 

- Halisiyetini Temin Ederek -

En Ucuz Satan 
• • 1 

KurukahvecioQlu 
• 

Ticarethanesi: 

Bukere yeni gelen yUksek mallardan ihzar etmekde oldu§u harman 

kahvelerini • kahve piyasasının son zamanda ~ok yükselmit olmasına 

ra§men ·perakende fiyatlar1nda oldu§u gibi 

BAKKAL, KAHVECi vesair ESNAFA da 

Hiç bir zam yapmadan eskisi ~ibi tenzilatla 
satış yapmakta olduğunu- arz eder. 

Sahş yeri yalnız: 

lstanbul, Tahmis sokak, sahibi olduğu Kuru

kahveci hanı altında 

- -----, 

/ 

• 

YENi YILA GiRiYORUZ ... .J 
Kendiniz veya sevdikleriniz ic;in en 

makbule gec;ecek Yılbaşı hediyesi 

1936 MODEL i 

TELEFUNKEN 
. radyosudur. 

Yeni TELEFUNKEN, berrak ve temiz neşri
yatı ile dünyanın takdirini kazanmıştır. En 
müşkilpeıent radyo meraklıları 1936 Modeli 

TELEFUNKEN'i 
dinledikleri zaman hayretten kendilerini 

alamamışlardır. 
Yeni yıla girerken siz de 1936 Modeli 
TELEFUNKEN radyosuna sahip olunuz. 

Cieliniz, görünüz ve kanaat getiriniz. 

BOURLA BıRADERLER ve Şsı. 
Ankara • lstanbul • lzmlr 

ve S A T 1 E' nin bUtUn ,ubelerlnde 
Anadoluda Satı, yerleri: Samıunda: Albala - Adanada: Muharreı:n 
Hilmı - l<ayıeride: Saatman - Gıreıonda Hacı Hasan • Trabzonda: 
Hacı Harun zedeler - Buraada: ~ oef - Konyada Ali Ulvi - Bahke. 
ıirde: Şah Mehmet • Gaıi Antepde: Güzf'lbey Zade müe11eıelerı 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Mü dürü: Etem İzzet BENİCE Gazetecilik ve matbaacılık T . A. Şirketi. 
latan bul, Ankara caddesi, 100.- Basıldığı ver: TAN matbaası. 


