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1 

Evvelce Bağışlanan Mıntaka 
250 Kilometre Gerilemiş 

~:~]j 

ı--- -~ı----- -

. [Yukandaki haritada son durum mukayeseli bir tarzda gösterilmekte. 
~.ır. 1, 2, 3 numaralı mmtaka İtalyan şirketlerine imtiyazlar babtcdileceği 
~Ylenen toprakları gösteriyor. Bunların üstündeki taranmıt kısım ise E-
? dö Pari'nin evvelce yapmıı olduğu şayiaya nazaran İtalyanlara daha ge-

1111 bir tarzda verilmesi düıünülmüt olan arazi ile imtiyaz mıntakasını g~ 
tt "l\ıruyor. Bunların ikisi arasında tam 250 kilometre geniıliğinde bir 
filr)r vardır. İtalyan Somalisinin Şimali Garbisindeki siyah üzerine beyaz 
lloktalı müstatil Ogaden'den 1talyaya kat'i olarak ilhak edileceği söylenen 
topraklardır. Şimaldeki beyaz noktalı siyah kısım Tigre'dcn ltalyaya bağ. 
~nacak parçaları iıaret ediyor. Bu hususta dün aldığımız telgraf haberleri
Ilı 7 inci sayfamızda okuyacakıınız.] 

KARA ELMAS: 1 

Makineye 
verilirken 

Petrol yasa§ı 
Yeniden 
Geri bırakıldı 
Cenevre, 12 A.A. 18 ler Komite. 

ainin ilk celMaiade Eden yapılan 

19yin bir teklif delil bir telkin. 
den ibaret olduju ve pek yakın· 
da toplanbya çafınlacaa olan kon 
aeyİn bu meMleyi aali.biyetle tel. 
kik eyliy.ceiini IÖylemit ve diier 
devletlerin de tabiatiyle iatedilderi 
telkinlerde bulunabileceklerini ili. 
ve etmiıtir. Polonya deleıeai ~ran 
aız ve lqiliz deleıeleri tarafından 
verilen izahatm komiteyi konsey 
meaeleye iyice muttali olmadan ev 
vel hiçbir te19bbüate bulunmama• 
ya mecbur ettiii mütaleaamda bu. 
lunmuıtur; 

Bu IW'etle petrol amba1"ıoau iti 
yeniden tehir edilmittir. 

Komite yarm öileden aonra tek 
rar toplanarak tali tatbik komiı • 
yonunun raporunu dnliyecelctir _________________ _; 

jJaponlar Yine 
ıSilah Kullanma-
1 ğa Başladılar 

Pekin, 12 (A.A.) - Tiençin'den ah 
nan bir telgrafa göre, Can Sin'in husu

Tramvaylar Tasarruf Haftası 
Son Karar • t . .. .. e ··t·· 
Değişti mi? ısme ınonu u un 
Dün kadınlar ve çocuklar 
ön kapılardan bindiler 

Tramvaylara arkadan binileceği ve 
va!mz önden inileceği yolundaki ka. 
rar, dün sabahtan itibaren yeni bir 
$~kiJde değiştirilerek tatbik edi'mc
ğe başlanmıştır. Bu şekle göre, kadın 
la:- ve çocuklar tramvaylara ön tarat
tan binip inmişlerdir. 

Pı• yeni karar, eskisine nisb•tle 
bfraz daha faydalı olmuştur. Fakc\t, 
trmvısylara binen yolcu adedinin ta. 
yin ve tahdit edilmemiş olması, aynı 
mii~l..ülatın devamını tamamen önle
yememiştir. Seyrüsefer müdürlüğü, 
tramvaylara fazla yolcu alınm3nıası 
ve ~u yolda verilecek bir 1t.ırarın 
memnuiyet haline konulabilmesi im
kanlarını incelemeğe başlamıştır. !Su 

... 

.... ~·--- tftfnl-ğün tamamen kaldırılması icabı! ola-
bilecektir. Ancak kadınlar ve çocuk
lar hakkında dün verilen bu müsaade
nin muvakkat olduğu ve tramvaylL 

Siyasamızı Anlattl 
Herhangi bir hadise karşısında Türkiyenin kendi 

varlığını muhafaza etmek için kafi derecede kuvvet

li ve kudretli olduğuna herkesin inanması lazımdır. 

[lsmet lnönünün verdiği söylev 9 uncu sayfamızdadır] 

Veznedarından Haber Yok 

si zabıtasına men· 
sup bin kiti. Yençi. 
yi istirdat etmitler 
ve Asiler tarafın· 
dan yakalanmıf o • 
lan hikim ile diğer 
memurlan kurtar • 
mıılardır. Asiler, 
hiç mukavemet gös 
termeksizin kaçmıı 
lardır. 

rın emniyet ve selameti noktasından 
yeniden eski kararda ısrar edileceği 
ve hattl. ön sahanlığın tamamiyle ser 

j bes bulundurulacağı da ilave edilmek 

l tedir. Böyle olduğu takdirde bugün 
tramvıaylara istinasız olarak yi· 

1 ne arkadan binilip önden inilecek de. 

Pekin, 12 (A. 
A.)- Çinliler, dün 
Kuyuan'ı istirdad 
etmişlerdir. Diğer 
taraftan Mançuku 
kuvvetleri Paçha • 
ne'ı itgal eylenµ, -
lerdir. 

Pekin, 12 (A. .Japon Generali 
A.) - Dolobardan T A N A 
gelen Japon ve Mançu kuvvetleri Do
ğu Çahar'da kain Paoçam'ı mukavemet 
etmek isteyen mahalli polis kuvvetle· 
riyle yapılan bir çarpıtmadan sonra iş
gal etınitlerdir. iki taraftan da ölüler 
ve yaralılar vardır. • 

Talebeler niimayİf yapıyor 

Kanton, 12 (A.A.) - Binlerce Çin
li talebe, bugUn, "Kahrolsun Japon em 
pcryalizmi 1 Kahrolsun mubtariyetçi • 
ler 1 Japon istillıma mukavemet edi -
niz 1 Memleketi kurtarınız I" diye bağı
rarak Pekin aokaklarını dolaımıılar • 
dır. 

mektir. 

Mısır 
Muvaffak 
Oluyor 
Mısır temel yasasının iade

si ve İngiltere ile yeni mü

zakere esası kabul edildi 

[Kaybolan Galata postanesi veznedarı Hüseyin Hüsnünün en 
son gittiği aşçı Mehmedin evi ve misafiri olduğu Dişçi Mektebi 
talebesinden Abdullah bu resimlerde görünüyor. Hüseyin Hüs
nünün akrbeti hakkında henüz hiç bir haber alınamamıştır. Ha
dise hakkındaki tafsilat ve izahatı ikinci sayfamızda bulacak
smıı.] 

EV KRALiÇESi 

Beyoflu Kıs San'at melttebind• 
Jı~arınaq ilci der• aruında TAN 

oJıurlarlten -

M'ü;-bak;larımızın şartİ~~ 
hediyelerimiz ve çamaşır, di~iş,ı 
biçki öğretmeni Bayan Şadıye. 
nin mütalealan 4 üncü sayfa-

1mtihanlara nezaret edecek olanlardan 
mızda. 

Be;yoila K~ Sancr't meJıtebi 
diNlrtörü A.ne 
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·Düşündük~e 

Kalite Avrupaaı 
Dünkü yazımda Avrupadaki top

raldanmızı kaybettikçe Avrupalı olma 
ya baıladığımızı, çünkü esasen Rume
li phanenin Osmanlı imparatorluğu 
tarafından Avrupaya uzatılmış bir As
yadan başka bir gey olmadığını yaz
mıgtım. Biz Avrupayı hır .K.L adau "-•" 
yade bir ruh ve bir medeniyet olarak 
anladığımız için oradaki topraklarımı
zı kaybedişimiz ondan uzakıaşmamırla 
değil, hatta belki Osmanlı imparator 
luğunun inhitat sebeplerini anayarak 
onun (Avrupanm) ruhuna ve medeni
yetine yaklatmanmla neticelendi. 

Bağdad 
Vapurunun 
Çarpması 

Ne Dersiniz?- KUÇUK HABERLER 
• Balıkçılığm ıslahı için Eıe sahil

lerinde tetkikler yapan mütehassıslar, 
şehrimize dönmüşlerdir. Yakında tek _ 
rar hareket ederek bu durum ve Antal 
ya sahillerinde araştırmalar yapacak
lardır. Alınan karana göre tetkikat se
nede üç defa yapılacaktır. 

Avrupalı ruhu nedir? 
Büyük harpten sonra bu meseleyi 

nk ortaya koyan adam Paul Valcry ol
du ve o eün burün, Avrupalı ruhu üs
tünde yazılar ve anketler devam edi • 
yor. 

Büyük harpten bir sene sonra, Va
lery. Avrupanın küçük bir kıt'a oldu
ğu halde ve toprağı barilrulide zencin 
olmamasına rağmen a11ırlardan beri 
dünyaya bükmedişinin sebebini arar
ken bu mucizenin neden dolduğunu 
soruyor ve ıu cevabı veriyordu: "Şüp 
hesiz bu mucize Avrupa halkının kali
tesinde mündemiç olsa ıerektir. Bu 
kalite, Avrupada insanların asgari 1&• 

y•da oluşunu, toprağın asprf mesa
hada oluıunu, madenin asgari tonda o
lusunu, telafiye mecburdur.,, 

Osmanlı imparatorluğunun fetih 
ruhu, kaliteden ziyade sayıya ve genit 
liğe ehemmiyet verdiği için Avusturya 
hududuna kadar cittiii halde, hattl 
Avrupa ortasına doğru uzandıkça Av· 
rupadan uzaldaftı. Çünkü hakiki ileri
leyifin bir kalite yükselişi oldutunu 
anlamıyor, onu toprak, nüfus, varidat 
faztaıa,maaından ibaret bir kantite iti 
sanıyordu. 

Yeni Türkiye Cümhuriyeti kaliteye 
verdiği ehemmiyet niabetinde Avrupa 
lılaımaya &idecektir. Fakat, son yıllar 
da birçok memleketlerin ideali olına -
ya batlayan bu "kalite" IÖzilnlln lav· 
meti kadar mlnaamı da teabit etmek 
lbımcbr. Baıka bir cün bu tabir f1• 
tünde de sizinle beraber kalalun ve dU 
tünelim. 

Peyami SAFA 

Almanvava 
ısmarlanan 
Kömürler 

Türk antraıiti tarafından Alman
yaya ıamarlanan 5,000 ton kokun yo. 
la çıkarıldıfı dün Almanyadfll bildi
rilmittir. Kokun "00 cUne kaMr tcb
riınbe ıe~ceti antaıı1makta4n': 'Me
murip kooperatifinin Ankara için ge
trittiii 1500 ton Alman koku tchri. 
mizde de satılmaktadır. Bu kok 23,5 
liradan satılmakta oldutuna ıöre 

Türk antraıiti fabrikaaının aynı yer. 
den getirecefi kokun da bu fiata aatı
lacatı anlatılmakt.adır. 

Türk antraıiti fabrikaıınm ıenitle. 
tilmeaine karar verildifi içift meaıle. 
ket ihtiyacının bir müddet aoma t.a. 
mamen kartılanacatı aöylenmektedir. 
Bir buçuk aydan beri fuliyet halinde 
bulunm fabrika ıUnde 150 ton kadar 
kömür çıkuan fabrikanm tcnelik i• 
tihul&tı 55 bin ton olacaktır. Fabri
ka renltletilince bu miktar iki miıli
ne çıkacaktır. Guhanelerden alınan 
kok ta senede 30 - 35 bin ton kadar -
dır. Memleketin umumf kok ihtiyacı 
130 bin ton kadar olduiun.a ıöre ge
nel istihsal ile bu ihtiyaç tamamen 
kartılanmı' olacaktır. Fakat allka
darların söylediklerine göre kok ihti
yacı artmaktadır. Çünkü birçok reamt 
daireler, teşekküller ve kurumlar 
daha istifadeli, daha iyi har~etli ol. 
duiu için odun yuine kok kullanma
ğa baılamı,lardır. Bu arada evler de 
aynı feyi yapmaktadırlar. Bu itibarla 
genel ihtyacın daha da artacatı mu
hakkak görülmektedir. 

Almanyadan 5000 ton kömür plin
ce derhal satışa çıkarılacak ve bu 
miktar yetipnene 5000 ton k&n6r 
daha ıamarlanacaktır. Bu kıt bu au. 
retle ıeçirildikten aonra plecek kıt 
için yudm ıtok yapılacaktır. 

NEDiR BU PiSLiK ? 1 

Kaptan hasta olduğunu, 

çarkçı tornistanı kendili

ğinden yaptığını söylüyor 

ldanbulu ~)'arefe gelmek Uti _ 
yen yabancıyı mutlaka )'Cl.ZUI çcı. 

iırmalıyı• H eier tehir için iyi bir 
pro"'-6ancla yapmak iatiyoruık, 

~ v• ltar mevnmlerirule l• • 
tanhla Myyalt gelmeaini ele yaaalt 
etm.fiyia. Çünkü dünyanın hiçbir 
medeni fehrinde görülmiyecek 
kadar pia, çamurlu ve •ıvaııktır. 

En İflelı H -ni• °ı:aclclelerclen en Baidat vapuru dün Halice girmiş- •- 97 

tir. Akay tahkikatına devam etmekte- dar ve hücra •olraldara kadar ça. 
dir. Bağdat vapurunun kaptanı Sadet- mur mİİ•t•11li we pialik alômeti la. 
tin hadise hakkındaki raporunu dün rikatlır. Hattô Köprü gibi demir Ü• 
Deniz Ticaret Direktörllğilne vennit tİİfl• dö,enmİf simentolu ve culalt. 
tir. Sadettin raporunda kaza nraemda 
birdenbire rahatsızlanarak kcndiDi kay lı kaldınmı olan bir geçidin nrf 
bettiğini yurnaktacbr. Diter taraftan aalalt yaycı kaldınmlan bile ça • 
vapurun bat çarkçıa da lfadeebıde, hiç murclur. 
bir tornistan emri almadıtmı, ancak Ebu lıadar pia bu kadar çamur. 
vapur iskeleye çarptıktan sonra kendi d' 
kendine vapuru torniıtan ettiğini söy- lu yeri •öraün ıye yabancı pıfır. 

•Ürü mailer geliyor. Fakat daha 
bunlara cevap vermeden, ya bir o. 
ıomohıl •ifo:au, ya ltencli cla'6ınlı
iı ile ihtiyataızca içine girdiii bal. 
çık çultaranun çıkarclıfı Fa:mur 
ılahmuinin lepfefİle tlerl&Gl in • 
•n lıentlin• ••liyor H ç«rnaran N 

bebini anlamadanaa mümkün mer
tebe az çamurlanmak içi"n üzerin. 
ele •ekerelt ;yürünecek IQf arıyor 
ue bir •ainaklı ıründe bu IC1flann 
birer telı IGf lıoJ.,. ltıymetli olclu.. 
iunu garip bir •llİnsle görüyor. 
Amma biz maaamı.zın bopnda bir 
türlü cevabını bulamadrfrmrs fU 
•uali yine .ortnadan kendimiııi aha 
mıyorus. 

Nedir bu •okaklanmuın çamuru 
ue piılili?. Bunun önü alınama11 ue 
l•tanbul çamurdan kurtulamaz 

* Bcruta &itmif otan Franıız sefiri 
Kaınmerer dün fstanbula dönmü,tilr. 

* Jandarma umum kumandanı Ge
neral Naci dün lstanbula celmiftir. 

* Şehitlikleri lmar Cemiyetinin ye
ni idare heyeti bugün toplanacak, va
zife taksimi yapacaktır. 

• Yugoslav konsoloahaneıi tercUma 
nı Leonard de Choch'a Yueoslavya hü 
kümeti tarafından, Yucoslavya tacı ni 
ıanı verilaıiftir. 

• Etibba odasma kavıtlı bulunan 
doktorlardan 190 ı kendilerine yapılan 
ihbarlı tebliğler üzerine aylık taahhüt· 
lerini vermitlerdir. Aidatı ödemiyen 
diğer doktorlara üçüncü bir ihbarname 
gönderilecektir. Taahhütlerini verme
mekte ısrar edenler 15 gün sonra icra
ya verilecektir. lemiıtir. Kan sırasında dükkanı par- malrta çolr :&arar vardır. 

çalanarak sarara uğrayan Kemal, ilgi- Acaba bu çamur, bu pİ•lilı nere- mı? 
lilere batvurarak Akay idaresini pro- tlen geliyor ve neden bu koclar ya. Biz böyle düfiinüyorus. 

* Etibba Odası hayıiyet divanı, bu 
gün saat on dörtte toplanacak ve Dr. 
Gorek'i dinleyecektir. Divanın bu dok 
tor hakkında buıtın bir karar vermesi 
umulmaktadır. 

teato etmit ve zarar 2iyanı iıtemi,tir. yalıyor? Diye adamın aklına bir Sı'z ne dersı'nı'z? 
Kua mes'uliyeti henüz kat'i olarak ta. 
ayyün etmi' değildir. Bu ancak kap- 1,.,-------~=--..._ _____ .,. _____________ ...... _ ,.J 
t.an hakkındaki tıbbi raporun verilme- ., • Etibba odaaı, ikinci altı aylık kon 

gresini 23 Birinciklnun pasarteıi cU
nü saat 18 de yapacaktır. Koncrede 
bazı teklifler ileri sUrillecektir. Bu ara 
da, oda aidatının kuanca ıöre teıvi
yeıi iıtenecektir. 

ı!nden sonra belli olacaktır. 

ViLAVET 

Hava hücumuna kartı 
hazırbk 

Hava hücumuna kartı 20 Birinci_ 
kinun Cumartesi akpmr yapılacak 
deneme için halka datrtrımak üzere 
beyannameler butıtılmaktadır. Bu 
beyannameler e•lere verilecektir. 

Kuduz 
Belediye Reisi Kuduz 
lehlikeli Değildir .. Diyor 

• 25 Birincikinun ·çarpmba ıUnU. 
Gazi Antebin kurtuluı ctlnUdUr. Bu 
münaıebetle ,ehrimizdeki Antepliler, 
Kurtulut yıldönilmünde Emin6nU Hal 
kevinde saat on bette bir toplantı ya
paca klttrdır. 

Beyoilu mmtakuında 10bklarda. 
iri büyük elektrik limbalarmm kapa. 
tılmaıı için kara renkli mubler yap. 
tırılmakt.adır. Hava hücumunu ilin 
eden düdilkler ötmeğe baflar baıta. 
maz hemen bütün lambalar mıfskele. 
necektir. 

Yine Valinin söylediğine göre, Kuduz Has

tanesinde yapılan tetkikler hastalığın yüzde 
yirmi olduğunu gösteriybr, yani beşte bir! 

• Edebiyat Faldllteai Talebe Cemi
yeti. F.minönü Halkevinde vann ıaat 
on dört buçukta üyelerine bir çay ve
recektir. 

• Kimn Talebe Birliii ıeneliJc 

• ltbayhkta bir kaçakçılık komıL 
yonu teşkil edilmiftir. Komisyon bu. 
gün öğleden önce İlbay muavini 
Hüdai Karatabanın Baıkanlığında 
toplanacaktır. Emniyet direktörü, in. 
hisarlar direktörü, muhafaza direktö. 
rU bu toplantıda bulunacaklardır. Ka 
çakçılık işlerinin tamamile önüne ıe
çilmni çareleri konuıulacaktır. 

• ~ir ticarethane kô~ ~a-murunu. 
konan flattan fula .atttlr td.Ui!Myle 
İlbiylıktaki i)ltikar kQmjsyonuna v.e. 
rilmittir. Ancak, bu it komisyonun 
vuifeai dıtmda görüldUiUnden kl
fıtlar, müddeiumumilife ıeri ıönde. 
rilmittir. 

Kudua hakkında vali ve belediye re
iı: Muhiddin Uıtünclat dün aazeteci
len ıu İzabab venniıtir: 

- Son ıünlerde ıehirde salgın bir 
kuduz oldufu hakkında bir hava eli
yor. Bu havanın teliriledir ki halk ev
lerinde kedi ve köpek cibi hayvanla
rııü olqarlarken ufak bir tırmık veya 
bir ıamnaya marw: kahrlaraa bunu ku 
duz sanaak hemen baytarlara ve telkıh 
haneye batvurmaktadırlar. Halbuki hü 
kumet 1ıaytarlatnia yıprtan mitraeaat
lar tetkik ffilinee v~ ptirilen lt~ ve 
köpekler üzerinde tecrübeler ve müta 
hcdelr yapıldıkça~iç birisinde kuduz 
vak'ası karfııında kalınmadığı ıörül -
müıtür. Ancak telkıhhaneye viki mü
racaatların yüzde yirmiıinde kuduz &ö 
rülmüttür ki bunlar da hemen hemen 

MAARiF klmilen evlerimizdeki kedi ve köpek-
lik tedriaat müfet•;•leri lerde zuhur etmektedir. Esaıen serse-

.., ri kedi ve köpelder mütemadiyen top-
dün toplandılar lanılmakta ve alakadar memurlar da 

tık tedriaat m(lfettftleri dUn Maa - bu husuıt.a vazifelerini layikıyle ifa et 
rifte bir toplanb yapmqlardır. Bu top. mektedirler. Binaenaleyh bir kuduz 
lanbda tetblye ve edril usullerinin tcv- korkusu karıısrnda değiliz. Bunu uli· 
hidiyle ilk mekteplerde bunun bir plt- hiyettar bir ağızla size söyleyebili -
na raptı etrafmda tetkikler .,apıhmftır. rim.,, 

• Birkaç cUnden beri tehrlmlzde bu. • il ve tubaym izahı harada bilmekte 
lunan Bafkırdiatan Cilmburreiai Tabi- dir. Saym Ş...,.y: "Bir kuduz korku
rof Afzal d~ Univeraiteye ıe1miftir. 111 l1:ar9111mla cleiilis. Bwıu salih~et
Kendisi rektörle dekanlar tarafından tar bir ağmla me söyli"9bilirim.,, di· 
kar,ılanmı,, Üniversiteni" s•n flı.rile •a yor. Fakat yine il ve tarbay ~da
boratuvarlarını ve enıtitülerini birer bi ki beyanabnm bir J'erİnde bir hakikati 
rer eezmiş, hukukun derslerinde ha - onaya koymaktadır: "Telkibl.-ye 
zır bulunmuıtur. Kendisi Univenitemi (f.ıuduz hastanesine) vaki müracaatla
ri çok mütekimil gördüfünU ıöyliye- nn yüzde yinni niıbetinde kuduz ol -
rek büyük bir memnuniyetle ayrıimıt- dulu .-W...üttiir ki bunlar da he • 
tıı. men kimilen nlerdelci kedi ve köpek-

* Maarif Vekaleti imtihan talimat - lercle aah• etmektedir •• diyor. Kudu
namesini deiiıtirmek için ça~kta- za sebebiyet TWen kedi ve köpeklerle 
dır. Fakat yeni talimatnamenin birinci müeaclele eclilmeıini yazarken bbe ev· 
sömeıtr imtihanlarına kadar yetiıtiri • !erd""1 kedi ve köpeklerin ele ekıerivet 
lecefi şüphelidir. Bu takdirde ikinci- le 14 t ' ._.. ._,..,. ._aılaldıtmı, ku
klnunda yapılacak birinci sömestr im- d_. ......... aira,.t ettiiini eöyle
tihanlan elki talimatnameye &öre ola- nWt ft ._...... mlcaclele eclilmaini İ9 
caktır. hllllİftlk...,.. Mahiclclia Uıtünclağ, 

• Mekteplerdeki fakir ~ra ~ MP'İJab tekit ediyor, Acaba 
bayramlık verilmek için hayir ._et bu lslpek " ....._ ... öldiriiliJ'or 
Itri Maarif mUdUrlilliyle tem8111l ·. Pit - ! 
mittir. S-.. Jiade yİnni nishetl. doktor-

konıresini 21 Birincilrinun cumartesi 
gilnü aut 13 te Emln8ntl HalkeWıde 
yapacaktır. 

Bir doktor h• ta ına 
Bakarken 61d0 I 

!ardan yaptığ mız tahkiklere töre, hiç 
te istisgara celir bir rakkam cleiildir 
ve 5 te bir cJ.mektir. MütehaMıet. bu 
niıbetin çok olduğu kanaatindedirler! 
Yapılan nefrİyat üzerine halkın en 
ufak bir kedi tmruğı veya köpek ıur
malİle bunu ''uduz aanarak miiracat et 
melerini ıevinçle karıılamak lazımdır. Beyoflunun t.anınnut laeldmlerln· 
~· k d •1 den Dr. Sgurdeos ölmUıttır. Dr. Sıur-
ı.ıra, u uz bi hana kedilerde hatti d lk' t.. t d'd ind 
yalama ile bile seçer ki. bu hususta eos evve .ı &&f&m aaa ye ı e ev e 
L lk ___ _._1 w "dd • ..ıı_ oturmakta ıken bir haata kadm kendi-
na ıwn-zrn u,._ .... rcı cı en ysın- • U • · H k" k 
di D· ~ t ft • 'tt"X.: . .. sıne m ra&aat etmı~tir. e un, va • r. ıger ara an ı,ı ıı;ımızıe gore . 1 L :.ı;;ı h .... 
a.a-tıö,, dahilieM kwlua ha~anlar tın ıeç o asına ra ~m aıtayı H • 

ddıt~~ tflhlikeli bh- hal aldıfmdanrdabura· !'1r~~:r·~~~~~J1 kı:::;; 
a Kord~n ~.on:•l"";'t ':·~~~la .ge bir alırlık duymuttur. Dr. hafif bir 

7.~n keda, kopı. •lenn - olcluru!melen~ bayısnlık ceçlrclitinden basta kadının 
batlanmııtır. B~ mu.cadel.erun tehrın yardımivle bir ıezlonı üzerine uzan· 
h~ ta~ına tetmıl edılmesı ;':'1~~ mııtır. Bunun üzerine birçok doktor
ki ~~ ıyı ola~tır. Kuduz ~.~~.!'mu tar davet edilmit ve dimatın.a kan tıü
d~gıl, ~n~k yuzde ı,fıra ~utt~~~ tak- cum eden Sıurdeoı'un tedaviıiyle 
d~ ki korku .Y~ diy~lll'IZ. ve meşgul olmuılardır. Doktor bu sırada 
kedilw ~. _ıçinde aenı" rahat yanındakilere latife ederek: 
nef•le dolatahıbnz. - Bir hastayı tedavi ediyordum. Fa 

Recep Peker 
ikinci dersini verdi 

Halk Partili Genel Sekretesi Recep 
Peker dün Ankaradan şehrimize ıel

mif, Parti Erkim tarafından kaqılan
mıttır. Kendisi dün akşam Univel'Site
de ikinci inkılap dersini vermiştir. Re 
cep Peker buıiln şehitliği ziyaret ede
cek, yarın veya öbür gün Ankaraya 
dönecektir. 

Gümrüklere yeni tarife 
memurları alıruyor 

Gümrüklere mütehassıs tarife me
murları alınması kararlaştırılmıştır 
Bunun için Üniversite Kimya ve Fizik 
fakülteleri mezunları arasında bir mü
sabaka imtihanı açılacaktır. Müsaba
kada kazananlar mütehassıs tarife me 
muru yetitmek üzere bir müddet staj 
göreceklerdir. Staj devresinde bu 
memurlara 35 şer lia maaşı asli ve. 
rilecektir. 

kat kendim hHta dilftürn. Ve ıofraya 
oturacağım bir ıırada etrafımı hekim· 
ler sardı. demittir. Haıtanın hali ıaat
ten saate fenalatmıf, SıurdeOI saat 
dörtte hicbir ıztırap çekmeden aı
mü.tür. Cenueıi cumartesi ıUnü kal· 
dınlacaktır. 

Deniz Ticaret Direktörü 
Ankaraya caij-rıldı 

Den~ Ticaret Direktöril Müfit Nee 
det, Ekonomi Bakanlıfmm daveti tize 
rine pazartesi günü Ankaraya cidecek 
tir. Müfit Necdet, seferlerine miltaade 
edilrniyen vapurlar hakkında bakanh
j!a izahat verecektir. Bu münasebetle 
bakanlıkta bir toplantı yapılarak deniz 
ciliğimiz için hazırlanan yeni kanun 
projeleri de gözden geçirilecektir. 

Yedi saylavhk bo• 
Celal Sahirin ölilmiyle Kamütayda· 

kl mtlnbal •,ıa.lddar ,..u,. balil ol 
mUflUr. BUDlua 18-terilecık lllllDRt
lerle ligim llbıil hentls rl,uet dlwma 
ca1rarar~. 

Kaybolan 
Posta 
Veznedarı 

J.Jüseyin Hüsnü dün de bulu

namadı. Polis her yeri arıyor 

Galata poıtanesi vemedan Hii"f 
yin Hüsnünün kayboluşu etrafında~ 
esrar düiilmü hcnm çözUiememlttır. 
Namuslu, dürU.t Ye çok mun~ 
bir adam olarak tanınan HUIC1"' 
HliıınUnlin, bayle garip bir ıekild~ 
kaybolmasmı icap ettirecek ınakU 
hiçbir sebep bulunamamaktadır. 

Her türlü ihtimalleri göz öniindt 
tutan polis, muhtelif faraziyelere n:; 
saran yaptığı incelemelerde be~. 
kat'i bir ıonuca varamamıştır. Dil!lt 
Hüseyin HüınUntln akrabalarında!' 
ve yakın doıtlarından bazılarınıA 
ifadelerine müracaat edilmiştir. F:: 
kat bu ifadeler bilinen feylcrin te 
ranndan ibarettir ve hepsi de ffll'r 
yin HilanünUn namuslu bir adanı O .. 
duğundan, hususi ve reami hayatında 
intizamdan ayrılmadığından ibaret• 
tir. 

Hli1eyin Hüsnlkıün ansıun kaY• 
bolması üzerine Galata posta kasasııı 
da yapılan tetkikler mevcut paranın 
ekılkaiz oldufunu göıtermittlr. He
saplarda da hiçbir aksayış görülınC" 
mittir. Tahkikatın derinlettirilınetL 
Hüseyin Hüınilnün kimseye borC11 
bulunmadığmı da teabit etmiıtir. 

Vemedarın pyritabit prtlar at~· 
da kaybolmaaı karfmnda, zabıt.a, .,_ 
tUn ihtimalleri ıöz önünde tutarak 
Hüseyin Hilınilniln diri veya ölil 1'1>
lunablleceği her yeri arattırmakta
dır. 

Evvelce Hukuk Fakültceinde bu~ 
nan, fakat bur ıebepter dolayısi,,l• 
oradan ayrılarak ditçi mektebine ır: 
yıt olan Abdullahın, Hüseyin ffüın 
ye damat olmak teklifinde buluııdıl'" 
iu da kaydedilmektedir. 

Veznedarın, bu iıtek brtısında 
pekte hararetli bir kabul ıöıte~ 
difi, maamafih kat'! bir ret cev
veremediii de söylenmektedir. HU.,. 
yin HüınUnUn, o ıece AbdullahınJ~ 
tar davetine kardeti doktor Ze~·1· 
de ıötürmek iıtemeıindeki ihtır;! 
tedbirine niçin lüzum göıterdifi 
hentb anlatılamamaktadır. 

HUaeyin Hüsnünün, kardeti dok" 
tor Zekiye Abdullahm davetine ~ 
tırs citmek' iıtemediğini açıkça .c;y1'
mit olması ,veznedarın bu daveti I~ 
heli tellk.k~ ~ii ntticeaini YF~~ 
tedir. Şlipbe acaua nere4en ve ~ 
dofuyord~ J•t" bıı nokta üzerıO 
uuuaiu duru miktaaır. 

Abdullah, Hüseyin Hüsnü ile be,.. 
ber doktoru da niçin iftara götil~ 
difi sualine tU cevabı vermektedir· 

"- B~ fakir bir talebeyim. au; 
yin Hüsnü ile bir derecede saıni , .. 
yetim vardı. Fakat bilvesile tanıd,.. 
ğım bir adamı, muntazam ohnlfd f
vime, hele iyl huırlanmamıı bir '° 
raya götüremezdim.,, 

Filhakika Hüıeyin HUsnU ile Atl
dullahın, o ıece sade pastırmalı !:: 
murtadan ibaret basit bir yemek r 
dikleri teabit edilmiıtir. 

Tahkikatı derinlettiren poli1, f ~ 
çok kimseleri isticvap etmif, J,ıd .. 
kimseyi tevkif etmemiıtir. ~!~1'
kat, ihtimaller üzerine yürünı-
tedir. 

Klzım Dirik 
Ankaraya gitti " 
Trakya Genel müfettiti Gene~al .,el 

zım Dirik dün sabah konvans~Y:uril 
treniyle yanında huıuıi kalem ~il ede" 
Nureddin bulunduğu halde E~ırn erıl' 
lıtanbula gelmit ve akşamkı tr ol 
Ankaraya ıttmtıtir. General ~ııtdl 
rlk gCSçmen itleri etrafında tataııb \Ti .. 
birçok temaslarda bulunmuıtur • J)t -
li,.W Plerek iılWı mildüril ile. .,.-
nls 1ollan ldareıine ıiderek ·'~ur 
lerla nakil lfleri etrafında ıör ..--
tir. 

---- ----------·- -------- -

No. 118 birine bakan bu ıöaı.ia UUIDa 

------------- uzabta 11çn1an ı!IJelw Mllade 

Cumbadan bile ıirememitti. c .. 11e ia 
1akl&f1Dc11a kadar bil'ilt~ a-

R um baya kıfblar •e o .. ,.. .. ka4ar ~le. 
odada Selimin ıözleriDll• -IMı!tk• 
hiçltir feYt hatta aaçlarİlll, .,..ut 
atam bile ıCW-ecli. Servet BEDi 

Cemile koridora döndüiii saman 
Şahinde ile karplqtı. Kız kardeıi· 
nin las~ ıöslerini ıörünce ab. 
lası durauı 

Hemen 1ataim keaanaa ..-uı 
Ye Selimin İkİ eliaİ birci- Uf. 
ha. O zaman ıöalerini W.. eaun 
yiizünde ıesdinli ı s.&. ça 
ıüaülmiiftü; bina da1ııa lferi - 4 declL .. "lclu ıöslerine T 

Ailadm mı ~? batan •• mor bir aile• U. ılolu 
Cemile bu iki ...ı. tle f'I ceYabı oyuklan içinde - ....... Cemi. 

ftl'Cliı leye eakiıind.. fasla lrlletmit ıö· 
- Selim hasta. rünclü. Yüzünün rensi biras soluk. 
- Huta mı T Neli 'YAi'! tu ama elmacık kemikl...mia ütün· 
Cemit. ul~ ~ katla.r de •kiainclen ı..a. pembelik •ardı. 

anne11nm .. ,...... Naıl 8o)'llu da biras incelmit oldulu 
eöyleclilderinl ulana. halde Selim, Cemilenin lmia ktutu 
kaclm da, C.UIQ'i '* ilk iç kadar zayrflamq •Jilamazdı. Gu. 

çeldtlerine ~ '-V~h ftla" llz- nırunun arkasına kaçaa sisli biT 
lerile tllnl.mtl.-d~1~ "-1 MVİnçle hafifçe aülümsüyor, fakat 

- Git, ~ !L . . tak od ıözlerinde büyük bir su.det parh· 
Cemile siJiDID- ıçm 1• a. yordu. 

llDa kotlu· Cemile kendi ellerinin ele Selimin 

-·- il • • .-i kadar ııcak old'lt-U bi1Mtti 
Bir hastanın fÜphelen •e onun kadar basta olmak iıtecliti. 

e.mne Selimin odasına rirditi ni aalatmak ilati1acile S.limia bir 
• • ·· ·· ·• elini dada ına ·· " " ti •e a-

din? dedi, Mnİ ben çoktan iyi eder• 
dım. 

Selim cevap vermeden° evvel Ce. 
mile ona biraz daha yaklaıtr, onu 
kucakladı •e na •• etti: 

- Evet. doktoru bulamamıf. Baş• 
ka bir doktor aramaca aitti. Bizim 
yalnız kalmamızı tla istiyordu. 

Cemile yataiın baı ucundaki do. 
labın üatünde duran ıifelve Ye ku· 
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lapu Ve -Kadastro Mektebi 
Ankaraya Naklediliyor 

. ~nkara, (Hususi muhabirimizden) - Muvakkaten lstanbul
da bulunan Tapu, Kadastro mektebinin Ankaraya nakledilmesi 
\1e talebeden ihtiyacı olanlara yatacak yer gösterilmesi hakkında 
Bakanlar Heyetince bir kararname kabul edilmiştir. Tapu ve Ka 
dastro Genel Direktörlüğü. mektebin naıkli ve talebenin yerleştiril 
inesi ve bina tedariki etrafında çalışmalara başlamıştır. 

Memleket 
Manzaraları 
Kartpostallar 

Harp uaRyeti 
Doğu Afrikadaki ltalya askeri ha

rekatı başlıyalı geçen hafta kadar sa· 
kin bir hafta geçirilmemiştir. Büyük 
Harbin tabirince "Cephelerde .. bütün 
manasile "sükunet var". Mareşal Ba
doglio geçen haftanın başında Doğu 
Afrikaya vasıl oldu. Ve işe başladı . 
Fakat §imdiye kadar Dessie'nin bom
bardımanından başka bir faaliyet göl!· 
termemiştir. Anlaşılan 1talyanlar ~i
malde yol yapıyorlar. Ve eğer barış 
teşebbüsleri bir netice vermezse yeni 
bir hamle yapmağa hazırlanıyorlıu. 
Fakat Habeşler de bu cephede ltal
yanları birtakım çete hareketlerile iz· 
aç etmektedirler. 

Biz ucuzluğun kurbanıyız! 
Bir küçük fıkra vardır. Adamca• 

ğızın biri Eyüp Sultanın rağbette 
olduiu devY.de bir rün türbenin ha 
cet pencereaine ) anaımıf, ellerini 
açıp dua edermif. Teaadüf oradan 
ceçen ve içeride ne var diye me • 
rak edip bakan bir bektatinin na • 
zari d•kkatini celbetmit ve dinle • 
mit, dua eden zat: 

- Aman Yarabbi! Şu yatan za. 
h mühteremin toprağı hürmetine 
bana fU reisliği ihaan et!. Diye dua 

• ediyormuf. 
Uzalı Doiu uculyeti Bektaıi dayanamamıf, aormuf: 

Türk parasını koruma ka
nununa ekler 

T. R. Aras geliyor 

Ankara, 12 (Huauai muhabirimiz. 
den) - Posta ve telıraf idareai 
memleketimizin tabii güzellikleri • 
ni ve bayındırlığını memleketin için 
de ve dıtmda tanıtabilmek için re. 
aimli kart ve pullu reaimli kartpoa
tal çıkarmaya karar vennit ve bu 
huaus hakkında Bakanlar Heyetin • 
den de bir karar almıthr. 

Cenup cephesine gelince; burada va
ziyet büsbiitiin müphemdir. Geniş ve 
ıssız çöl içinde İtalyan kıt'aları kay
bolmus ı?ihh"fü. Cerıhenirı nerene ol
ctuğu. hatta Goraha

0

i mevkiinin kimin 
elinde bulunduğu belli değil. Her hal
de ltalyanlar, askeri vaziyetten mem
nun olmasalar gerf'ktir. 

Deniz ailihları etrafındaki görüş- - Aff ederainiz, kantmak had. 
melere rağmen Uzak Doğudaki Japon dtuı değil amma bu istediğiniz ne 

tecavüzü devam edip gidiyor •. ınalUm- 'rei}!!~ ~en adam bu beklenmedik 
dur ki 1922 Vaşington deniz silihlan 

Ankara, 12 (Hu .... i muhabirimz
ıden) - Türk paraamm kıymetni 
koruma hakkındaki 11 aayılı ka • 
!•rnamenin 2840 aayılı kararname 
ıle deiiftirilen 32 inci madd.Une ba 
aı flkralar eklemneai bakıkmda Ba 
kanlar heyeti bir kararname kabul 
~tir. Karanuuneye ıöre fıkra • 
lar tuıalardır. 

A - Aramızda klerinı ve ben • 
teri anlqma olmıyan ve Türkiye, 
Ye aldıiından fazla mal aatan mem.. 
lelcetlerden birine yapılacak ihracat 
"'ukabilinde bu memleketlerin bize 
lıerhanıi birinden ayni kıymette İL 
halat yapılabilir. 

Ankara, 12 (Huauai muhabirimiz 
den) - Hariciye Vekili T. R. Araa 
Cenevreye ıitmek üzere latanbula 
hareket ebnittir. Kendiane huauai 
kalem drektörü Refik Amir refakat 
etmektedir. 

Cumhurreiıliği Daire 
Direktörlüğü 

Ankara, 12 (Huauai muhabirimiz 
den) - Cumurreialiii daire direk. 
törlütüne Cumurreialiii huauai ka • 
lem tifre batkatibi Lutfi Altunok 
ve onun yerine ayni daire tahrirat 
ikinci katibi Suat Dinçmen tayin e. 
dilmi.tir. 

Poata ve telgraf idareai memleke 
tin muhtelif kıannlanndan bina, ta
bii ve aun'i m a n z a r a 1 a r, ta. 
rihl eaerlerden reaim 
ler aldarnııt ve bu resimler üzerin 
de bir aeri halinde çıkanlacak olan 
kart ve kartpoatallann reaimlerini 
hazrrlamıftır. Kart ve kartpostal
lar bu yakınlarda baaılmaya bat • 
lanacak ve önümüzdeki ayın orta • 
larma doğru aatıfa çıkanlmq bu • 
lunacaktır. 

Baam Genel Direktörlüğü yur • 
dun her köteainin tabii gÜzellikleri 
ni teabit eden fotoğraflar aldınnıf. 
tır. Bu fotoğraflar önümüzdeki ay • 
larda bir aerci halinde ve aersi evin 
de teıhir olunacaktır. 

• Zecn teclb;rler 
Askeri hareket bakımından netice

nin çok kısır olmasına mukabi!. siya
si faaliyet en hararetli bir safhasına 
girmiş bulunuyor. Zecri tedbirlerin tat 
hik;n" haşlanalı. aradan virmi becı P'Ün 
kadar bir zaman geçti. Bu müddet 
zarfında cezri tedbirlerin tatbikini ka
tul eden elli kadar devlet İtalya hak
kında mali tedbirleri tatbik etmiş, 
ltalyaya silah satmamış. İtalya malı 
satınalmamış ve bazı iptidai maddele
rin ltalyaya ihracını menetmi§tir. 

1 U k auale içerlemif. 
mukavelesinin dayandığı teme, za _Nene lazım be adam aeninl 
Doğuda istatükoyu korumak için ya-
pılan dokuz taraflı muahededir. Ja- Ne karıııyoraun? 
ponya 1931 ıenesinde Mançuryayı Mukabeleainde bulunmuf. Bekta• 

ti bozmamıt ve devam etmiı: 
Çinden ayırmakla dokuz taraflı mua- _ y ook ! Hi.ta aİ•İn itinize karıt-
hedeye kartı yürümüttür. Şimdi de mak için aormadnn. lyilifiniz için 
Şimal Çini Nankin hükumetinden a- sordum. 
yırmıya çalışmakla ayni muahedeyi Bu mülayiınet kartısmda dua e. 
ikinci bir defa ihlil ediyor. den adam iater iatemez ce ap ver. 
Japonyanın Şimal Çin hakkındaki mit: 

tasavvurw tıpkı Mançurya hakkında _ Efendim; ben mahkeme azası 
muvaffakıyetle tatbik ettiği proje gi- yım. Riyaaet inhilal etti de oraya 
bi, önce istiklalini temin ettikten son- tayinim için Allaha yalvanyorum .. 
ra himayesi altına almaktır. Japonlar, _ Ha! Güzel! Lakin aman ne 
beş ıimal eyaletinin istiklallerini ilan reialiği iatediğinizi taarih ediniz! 
edeceklerini sanmışlardı. Şimdiye ka- Ucuza dayanamaz aizi tulumbacı 
dar bu eyaletlerin ancak ikisinde a- reiai yapar. Ömrünüz oldukça kot
yaklanma hareketi ba§lamııtır. Japon- maktan ananız ağlar. Demiı. 

B - Ancak TÜJ"kiyeye aokulacak 
"'-ilana mentei Türk mallaraun ih 
l'aç olunduğu memleket deiilM 
tüccarın bu memlekete bilmükabe
le Türkiyeye mal ithal edip etmi • 
eefini alakadar Türk makamlanna 
temin etmesi lazandır. 

"ULUS,,un Dil Yazıları 
İtalya bunlara karşı. zecri tedbirle

rin tatbikine baslanacağı sırada Muı
sotininin söylediği gibi. "Disiplin ve 
kra2at" ile mukabele etmiştir. Bu fe
ra2at tıpkı Büyük Harp içinde abluka 
altına -alınan memleketlerin aldıkları 
tedbirlere benziyor. İtalyanlar az ye
mek yiyorlar. Altınlarını hük\ımete ve
ıiyorlar. Mali ve iktısadi tazyik kar
şısında bovun e~miv.~ceklerini. _Han 
ediyorlar. Fakat BUyuk Harp ıçınde 
de gördiiitümüz gibi, bu meydan oku
yuşun arkasında maneviyat ta yava~ 

ya, hareketin genel bir mahiyet al- Bizim ekaeri reami dairelerimi• 
madığını gördüğünden timdilik Nan- ve bu arada belediyelerimiz de 
kin hükumeti ile olan bağların büsbü- ucuza dayanamazlar. Nitekim bu. 
tün kesilmesini iltizam etmiyor. nun aon bir misalini dünkü ıazet .. 
Nankin Fıükumetine bağlı kalmakla lerden alıyonım. 

C - Bu memleketleri iktiaat ve 
IQaJiye vek&letleri tayin eder.) 

Ankara Palasta mes'ut 
bir düğün 

Türk Dilinin Orijinalitesini 
Gösteren Bir Analiz 

Gire.un aaylavı Sadri Makaudi 
~lın !kızı Adile ile Dr. Vaafi E. 
tanm evlenmeleri münaaebetile hu
rin Ankara Palasta bir f8Y lliyafe. 
ti verilmittir. Ziyafete süzjcle bir 
davetli rimreai ittirak etmİftİr. 

Günq • Dil teorisine göre "Gün, gündüz, düz, öğün 
(me) ün, ön, yön, Hön,, kelimeleriyle "Şark" 

sözünün analizi 

lzmite gelen göçmenler 
lzmıit, 12 ( Hu1Uaİ muhabirimiz • 

den) - Buıün tehrimize üÇ bin 
IÖÇmen ıeldi. ilbay bizzat ıöçmen 
lerik • tYerlettirme itlerile meıculdür. 

ızılay tetkili:b söçaMnlere ye • 
lbek veriyor. -t 

Devlet Demiryolları 
tqkilatı projesi 

:..1 Ankara, 12 (Huauai muhabirimiz. 
._~il) - Devlet demiryollan ıenel 
clı'l"elctörlüiünce hazırlanan Devlet 
~flllliryollan teıkilat kanunu proje
~.Üzerinde Finana Bakanlıimca tet. 
ııqkler yapılmaktadft'. 

kamutayca, Bakanlık )'enİ proje. 
~-•}ri kadrolar ve memuriyetlerin ka 
UU1 olunan DeYlet clemiıryollan t.-
...._ kanunu eaaalanna tevafuk eclip 
•'1nıediiini ve bu tetkilat kanunu· 
llUn devlet demiryolları idaresi ta
l'afmclan ıetirtilmit olan mütehu. 
~•lll raDonına müte .. zır olarak tan 
ti!ft edilip edilmedijini Dnlet de
llbiryollan idarHinden IOl'mUftur. 

,!?evlet demiryollan idareai. vere
!911 cevapla bu ciheder aydmlabl
.aılctan aonra projenin dii_.. müte-
ferrik luamılarınm tetlükine ıeçile
Celrtir. 

Hava tehlikesini 
Bilen üyeler 

L_ Ankara, 1 1 ( A.A.) - Hava tehll
~•ini bilen üyeler listesi: 
~ Toma M. Dok.as, lstanbul 20; lak 
~ Süleyman CeW B. Han No. 1,1-20, 

i:in.rir oğlu Sultan Hamam No. 40-20, 

2 
oız Baruk Erzurum Han No. 23/24, 

~O: Laftalin, Çal'fıkapı No. 22, 20: ,_;:an Demirci yan 20; Ali Kenan bat
~tıp 24, Ali zeki hukuk m. 24; Ab
:Ullab Tevfik, doktor 24: Ahmet Re~ 
2 
et, doktor 20,04; Ali Fikri, doktor 
~: Veinıtein Hanri, Şark Şimendife
tı~e 20,04: Müdebbir Erenman, Şark 

<lllendiferinde 20,04. 

GUN 

(Akpm) sözünün etimooljik izahı 
mUnasebetile olan yazılarda (Not: 4) 
demittik ki "Türk (aabüley) den çı
kan pnete bakarak ve ( .. bahley) i 
esas tutarak cihetlerini tayin etmit
tir" f11-

Bunu izah edelim: 
Bu izahın kolaylıkla ıanlaşılabilme

-i için. bir an, ';Çür~p. ~ ana yurdu 
olan BüyiikJ Altay yaylalarında bu
lundui:umQMl ..Jra~ı..ed.cllm... Pı~u 
gunıı:ıTıı Çt.lünaamı eklfyerek gözleri-
mizi (aabahley) e dikelim. llk göre
ceğimiz ıey nedir? GUN ... 

Bu sözün güneı • dil teorisine göre 
etimolojik teklini yazalım ve bu şek
lin •ltına - son fonetik tekillerini 
hatırlatmaksızın - daha bazı kelime
lerin etimolojik tekillerini ilive ede
lim: 

(1) (2) 
I-(öğ +ün) 
II- (öğ + ün) 
n~ -<öt + lln) 
IV-{öi +ön) 
V-(öy +ön) 

VI-{öh +ön) 
(1) Oı, öi, öh, öy: Köktür. Güne

tin tam kendisini ifade eder. 
(2) Un, ön: (. + n), ektir. Güne

tin yapııığındaki, yakınındaki sahada 
bir varlığın ifadeıidir. O varlık 
"parlaktık'tır; beyazlık" tır. 
Şimdi (1) inci kelimeyi okuya hm: 

Otün: Kelimeyi, baıt.ki vokal düş
tükten sonra aldı~ı son fonetik şeklin
de yazabm: GUN. 

Gün: Günetin parlaklığı, aydınlığı 
demek olur. (Gün doidu) dediğimiz 
zaman "güneıin aydınlığı göründü" 
demek isteriz. (Gün battı) tabirinden 
de "Gllne1in aydmhfının kayboldu
iu" DU enlanz. 

GUNDUZ 

(Gün) sözünılin, "gUne1in parlakh
fı, aydmhp'' anlamına olduğunu gör
dük. 

(1) (2) 

(Gün + üd + üz) 
Sözünün orijin manası, (ıün) sözü

ne gelen eklerin ilave ettiği anlamlar
la izah olunabilir. 

(1) Ud: Bildiğimiz gibi "yapıcılık, 
yaptıneıhk, yapılmıı olmakhk" anta-

KUÇUK AN KARA 1 mında bir faildir. 
(2) Uz: "Genişlik" bildirir. Demek 

___ A_ e __ E_R __ L_E_R __ ı __ ki günepn parlaklığı (d) faili tarafın-
.... ~. Ankara, (Tan) _ Yıldı• ıazi • dan (tiz) geniş sahasına yayıldıktan 
~nu itleten Maryoaeranın latan • aonra görülen ve düşünülen manzara
~ tal belediyeaine kartı açtıiı Hr&r nın adı (ıüadüz) oluyor. 

......... 

• zi:ran davaamm belediye lelıine DUZ 
:!~~n halli için çalı•-. aaatleri dı. Sadece (düz) aözünUn etimolojik 
.. ~ 68 toplantı yaparak önemli ıekli ıudur: 
lc~ılarett• çalıtbldan anlatılan ... (1) {2) {3) 
ka:~nbul belediye reiai muavini \ (Uğ + Ud + U.) 
~ muhakemat imiri Seyfi, avu (1) Ui: Burada "ıenitlik, meaafe, 
... t Himit Nazmiye çalıflll& aaati imtidat" anlamındadır. Bu anlam; 
... ~ ıördükleri bu hizmeti.. (2) Ud: Faili tarafından; 
~ olmak üzere kendilerine (3)Us: Sahasına intikal ettirildiği 
ili ll'a 70 er lamat iic:ret verilme • zaman dilfünülen "genif saha" y1.: 
'-it~anlÜ Heyetince kabul edil. (Uiüdlz - üclüs = düz) denir. ..... 
~~ 12 (Tan) _ Deniz OCUN 
~11'atı ıenel direktörlüfiinde top Şimdi, yukarda "ıün" kelimesi altı-
trıGİ 11a&l6m~t~ söre, apatoa ve na etimolojik tekillerini yazdığımız 
'- aylan ıçınde munta•am poa- sözlerden il. numarabsını okuyalım: 

delaletile kendisinde takarrür ettirmek 
ister, "öiünür". 

UN 

(Ill) üncü kelimeyi ckuyalı"ıl; 

Oiün. 
Kelimede kok. ekin vokali iie kay

naprak, (ün) ~eklini alır. Güneşın 
parlaklık anl.ımına bağlı olarak "nam, 
göhret" der.ıc!;.tir. 

(iV) uncu 
Oğön. 

ON 

Kök, ekin vokali ile kaynaşarak, 
(ön) şeklini almıştır. Güneşin çıkma
sını, günün doğmasını beklerken b"tk· 
tığımız tarafı ifade eder. (C,·pbe) de
mektir. 
Bakanın (ön + üi == önü) demek

tir. 
YON 

(V) inci kelimeyi okuya 1 ı m: 
Oy ön. 
Kökün vokali düşerek (yön) şeklini 

cı.Jmııtır. Yine günün doğm:ısına ba
karken o bakış yolunu ifade eder."Yol, 
istikamet" demektir. 

HON 

(VI) mcı kelimeyi okuya 1 ı m: 
Ohön. 

Kökün vokali düşerek kelime (Hön) 
olmuştur. Gün doğusuna yakın taraf
ta oturmuş olan Türk uluslarına ve
rilmit isimdir. 

Bu isimde parlaklığı, büyiiklüğli, 
kuvvet ve kudreti işaret eden anlam
lar da mevcuttur. Çünkü kelimenin 
kökünde bu anlamlar vardır. 

ŞARK 

Türk, güneıin tamamen görtindüğll 
yere (fU'k) dedi. 

Kelimenih etimolojik ıekli tudur: 
(1) (2) (3) (4) 
(ağ + aı + er + ak) 

(1) Ai: Gilnetin 'kendisi. 
(2) At: Güneıin bize nazaran ol

dukça uzak bir mesafede bulunduğunu 
iıaret eder. 

(3) Ar: Güneşin bu uzak mesafede 
belli, kat'i bir noktada takarrür ve te
merküz t'derek bulunuşunu gösterme
ğe yarar. Bu mefhumu tamamlayıp 
ifade eden ek: 

(4) Ak:. tır. 
(Ağ + Af + w + ak .- ağaşarak) 

siSzünde kök kendinden sonra gelen 
vokalle kayna141rak düştükten sonra, 
hasıl olan fonetik şekil (ı•rk) tır. Ma
nası güneşin, onun doğma!lmı bekli
yene nazaran oldukça uzakta görün
dü~ü yerdir. 

Not: 1 - Araplar (fU'k) kelimcai
ni türkçeden almıtlardır. Bu kelime 
ile hem onun aydınlığını hem onun 
doğduğu yeri murat ederler. "Yar
mak, $ak, kapı vanğından giren ışık, 
aydınlık"... ve böyle birtakrm şeylere 
de Arap tark der. Çünkü tark ketime-
ıini gayet tabii bir 'görütUn anlamınd3 
olarak bulan ve kullanan Türkün bu 
kelimeyi nasıl, niçin vazettiğini dUıün
memittir ve bilmez f21 · 

,(1) Ulus. No. 5154. - 30 Sonteşrin 1935 
sayısı, sahife: l, sütun: 5. 

yavaş zayıflamaktadır. . 
Fakat İtalva hakkmdıa tatbik edile

cek zecri tedbirler bu raddede kalmıya 
cak. O" Sek;.,.ıer Ko .... ;tesi. bnnlan sid 
detlendirmek için dün toplanmıstır. 
ltalyaya satılmaıı menedilen madde· 
1 .. r ııral'ma demir. kömür ve P"tro
lün de konulması mevzubahstir. -zecıi 
tedbirler evvelce de şiddetlendirilecek
ti. Fasıat ııiddetl•rı";rme.,.ilen evvel. 
barış icin bir tşebbtis daha yapmak 
maksadile bu meseleyi tetkik edecek 
olan O., SeJrö-•l"'r Komitesinin içtimaı 
~ tcbit ~ • Banf tefebbüsleri 

Uluslar Kurumu, ltalya hakkında 
zr.cri tedbirlerin .tatbikini karar altına 
alacağı sırada Belçika delegesinin tek
lifi ile, bir taraftan zecri tedbirler 
tatbik edilirken, diğer taraftan da har
be nihayet vermek çarelerini aramak 
için Fransa ve lngiltereye vazife ver
mişti. Bir aydanberi de Pariste lngi
liz Dı, Bakanlığı Mütt'h&ISTSlanndan 
Pt'terson ile Franıız Dış Bakanlığı 
Mütehasaıılanndan St. Quentin Italya 
Habeş harbine nihayet vermek için 
Italyaya teklif edilecek sulh 141rtlan 
üzerinde görüşmekte idilt'r. 

Geçen cumaertesi günü In2iliz Dış 
Bakanı Sir Samuel Hoare Parise gide
rt'k Fransız Ba1bakanı Laval ile te
mas etmiş ve iki mütehassıs tarafından 
hazırlanan projeyi müzakere ettikten 
ıonra Mussoliniye yanılacak yeni tek
lif hazırlanmıştır. Bu teklif. sonra 
T...ondraya gönderilmiş ve bir defa da 
İ!1~iliz kabinesi tarafından retuş edil
~dildikten sonra nihayet Italya ve 
Hcıbeşistana gönderilmi"tir. 

Mussotini teklifi tetkik edeceği!1i 
bildirmi1tir. Habeşistan ise ltalyaya 
bir kanş t o p r a k vermivecetirıi 
~övlüyor. ltalyaya yapılan barış tek
lifinin mahiyeti katı olarak bilineme
mekle beraber, Muısolini'nin noktai 
nazarını kabulde hayli ileri v.idilmit 
olıcaktn- ki, teklif Uluslar leurumu 
mehafilinde ıukutu hayal uyandırnnş
tır. Mütecaviz illn deldikten sonra 
ftalva hakkmı!aki bu muamele Uluılar 
Kurumunun hayaiyeti ile telif kabul 
etmez bir vaziyet telakki edilmektedir. 
InJilterede de Italya hakkında zecri 
tedbirlerin tiddetlendirilmsini istiyen 
gazeteler hükiuneti tiddetle tenkit et
mektedir. Diğer taraftan hükumet ta
raftarı gazeteler teklifi tevil ediyorlar: 
"İtalyaya Habeı arazisi veriliyorsa da 
buna loar$ılık olarak İtalyanın da Habe 
şistana bir mahreç vereceğini yazıyor
laı. Maamafih vaziyet ancak tt~tyava 
yapılan tekliflerin mahiyeti kat'i ola
rak öğrenildikten sonra tavazzuh ede
cektir. • 

Deniz lıonlenınn 
Deniz konferansı ayın dokuzuncu 

günü Londrada toplandı. Birinci de
recede deniz devleti olan İngiltere, 
Amerika ve Japonya ile ikinci dere
cede deniz devleti olan Fransa ve 
İtalyanın qtirakiyle yapılan bu kon
feramm hedefi, va,ington ve Lon
dra mukavelelerinin mukadderatı hak
kında son kararı venn;ştir Büyük 
harpten sonra deniz silahlarını tahdit 
etmek için yapılan teşebbüsler, birisi 
1922 senesinde Va1ingtonda, diğeri 
de 1930 senesinde Londrada imzala
nan iki mukavele ile müspet netice 
vermiıti. Bu mukavelelerin müddeti 

beraber, bu eyaletlere idari muhtari- Şu haberi okuyunuz: 
yet verilmesini istiyorlar. Bunun te- "Geçenlıi lodos lırtınaaı Kaclılııöy 
mini için de Nankin hükumetini tazyik • Hayclarpafa anuınclaki rıhtım ue 
etmektedirler. Diğer taraftan Japonya yolcla tahribat yapmııtı. Belediye 
siyasetinin izahı için lngiltere tara- Kaclılıöyünclelıi halden HayJarpa • 
fından Tokyo nezdinde yapılan te1eh- fG garına kadar tOftan ue eaa•lı bir 
büıe karşı Japon hükumeti, bu mese- nhtım yapılmıuını tetkik etmİf, la
leyi Çinin dahili bir işi telakki ettiği kat bunun çok pahalıya mal ola • 
cevabını vermiştir. Mançuryayı Çin- caiı görülerek ua.z geçilmiıtir. Yal. 
den ayıracakları sırada• da Japonlar nı.z loJoa neticea bo.zıılan ltalclınm 
ayni ıeyi söylemişlerdi. yaptınlacak ue önüne yine eakift 

• gibi tahta clireklerle muuaklıat bir 
Lavatin muuallakıyeti nhtım yapılacaktır.,. 

Fransız Başbakanı Laval hafta arası Yani yine lodos eaince bu da yı. 
parlamentoda mühim bir muvaffakıyet kılacak ve yine pahalıdır diye tat 
kazanmıştır. Faıist birlikleri mesele- nhtnn yapılmayıp tekrar tahta 
si parlamentoda müzakere edileceği nhtım yapılacaktır. Çünkü tahta 
sırada komünist, sosyalist ve radikal- nhtan çabuk yıkılır amma ucuzdur. 
lerin birleşerek hükumeti iskat ede- Biz i.e ucuza daıYanamayız . 
cekleri ötedenberi söylenip duruyor- Biz ucuzluğun kurbıt.nıvız. 
~y. G~~e9 a;ıın ~Dlarına doiru B. FELEK 
Pra~il~ f,lt!fiieni&all Açddıfi saman, ------=--============
Lavalin bu meseleyi müzakere ettir-
mek istememesi de hükümetin bun
dan korktuğuna delil olarak gösteril
mişti. Fransız hUkumeti için tehlike
li olan bu imtihan günü geldi ve mü
zakereler kimsenin beklemediği bir 
cereyan alarak, kimsenin beklemediği 
bir netice verdi. 

Müzakere ba1lar başlamaz, faşist 

birliklerinin en tehlikeliıi olan Croix 
de Feu yani Ateş Haç tetkiliti azala
rından mebus Ybarnegaray kalka
rak tqkilittn dağılmıya hazır oldu
ğunu bildirdi. Bunun üzerine hüku
metin faşist birlikleri hakkındaki siya
saıını tenkitte en çok ileri giden sos
yaliat lideri Blum, fırkasının tat
min edildiğini ve söyliyecek bir şeyi 
olmadığını bildirdi. Bu heyecan içinde 
Laval, yan askeri fırka teşkilatlarına 
karşı m eclise üç kanun layihası tev
di etti. Bu kanunlara göre Fransada, 
Almanyadaki Hitler ve ltalyadaki fa
ıist partileri teşkilatlarına benziyen 
teşkilat kurulamayacaktır. Parti aza
lan üniforma giyemiyecek, ailah taşı
yamıyacak. Gazetelerde çıkan kıtale 
teşvik mahiyetindeki yazılar şiddetle 
cezalandırılacak. Parlamento bu ka
nunları kabul etmif ve Laval, tehlike
li sanılan bu celıeden zaferle çıkmıı
tır. Fransa, Poincaredenberi vaziyeti 
Laval kadar sağlam bir baıvekil gör
memiştir. Maamafih Fransız parla-

Fotoğraf 

mentoıuna hiç güven olmadığını da 
nutmamak lazımdır. 

• 1'/ısır mesele.i 
Mısırda 1923 kanunu esasisinin ia

desine karşı İngiliz dış bakanı Sir 
Samuel Hoare tarafından söylenen 
sözlerin uyandırdığı heyecan devam 
ediyor. Dıı Bakanı, parlamentoda irat 
ettiği bir nutukta evvelce söylediği" 
sözleri tevil etmeğe çalışmışsa da bu 
nutuk, Mısır efkarını teskin edeceği 
yerde daha ziyade alevlendirmiştir. 
Kahireden bildirildiğine göre, lngilte· 
renin müdahalesine karşı bütün par
tiler ve kral birle§mişlerdir. Mısırın 
işgalindenberi, İngiltereye karşı böyle 
bir cephe birliği göıterilmemiştir. 
Mısırda birtakım kuvvetler vardır: 
Kral, Veft partisi, diğer siyasal par· 
tiler. İngilizler, şimdiye kadar bu 
kuvvetleri biribirine karşı kullanmak
la vaziyeti idare etmişlerdi. Kih V eft 
partisine kartı kralı tuttular. Kih kra
la kartı V eft partiıini tutmak istedi
ler •. Şimdi ilk defa olarak 1923 kanu
nu esasisinin iadesini istemekte bütün 
Mısırlılar birleşmiş görünüyorlar. Ba
kalım İngiliz hükumeti, bu cephe bir
liği kar§Isında Mııırlıların emellerini 
tatmin etmeğe yana141cak mı, yoksa 
bu defa da bundan kaçınmak için bat
ka çareler mi anyacak? 

A. Şülırü ESMER 

Tahlilleri 
Resimlerinizi bize gönderin 

[Fizyon~mist Profesör j can Carteret'nin okuyucularımızın 
karakterlen hakkında yaptığı teşhisleri neşre devam ediyoruz:] 

lçi gençlik kaynayan bir delikanlı t 
Bir çocuk. Nikbin, mütebessim ve bir 

az da tembeldir. Sa 
nat n o k t a s ı n -
d a n zevki ahenk
te ve imtizaçtadır • 
Hayatta kudret ve 
kuvvetten ziyade 
neıeyi ve rahatı 
arar. Bunu da tek 
batına yapmaz. Ka
nsına ve çocuklan
M da tqmil edecek 
tir. Tanıtı. öğreniti 
ve harekete geçişi 
hep sempati yolla
rındandır. Bir arka 

dat grupu ortasında kendiıini kolayca 
mUdaf aa eder. 

Çehresi iyi beslenmiş görünen bu 
g~nçte nikbinlik olduğu kadar. biraz da 
m e J i n k o 1 i var
dır. Derinden tahlil 
leri sevmez, doğru
dan doğruya ve da
ha geniş hükümler 
vermeği tercih eder 
Harekitına ıebebi. 

ni araıtırma_ia lü
zum görmedf'ği bir 
sempati hikimdir. 
Her ite girebilir, fa 
kat beceriksiz bir 
hareket itinden alı
koyunca, derhal iti 
matsızlığı başlar. 
Hareket etmeğe, yürümeğe ihtiyacı 
vardır. Fakat çırpınmağa değil. 

Resimlerinizi bize gönderin, Profesör 
Carteret sizin de karakterinizi anlatacaktır. 

lg~.-i ifliyen üe hat üz.mde Otün, ''ıüneıin parlaklığı'' dır. ln
.. ..,. J'Olcu " 75, 743 hayvan, un kendini öyle göstermek ıevdasına 

toa etJa l&flDllllfbr. düıene bu parlaklıiı (. + r) ekirıiı. 

(2) "yarb" kelimesi "alream" analizinde 
anlatdmıştrr. "Şark" kelimesi de böylece 
analiz edildikten sonra ,imdi sıra " Ce
nup " kelimesine ıelmittir. Ba da yarm-
ki vazıda analiz edilecektir. 1936 senesinin sonunda biteceiüıden 
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Kadınlarımızda Evlerine 
Karşı Bağlılığı 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi .... u ~ u u u ~ u '*",_ _ _._.4nunun:ı' 

Türkiyede ç· 600 y 1 a·· k• z k• 
Soy kokusu ilk Kurşun me, 1 nCe 1 eV IO 

Fabrikası aCjlldı Hususiyetlerini Saklıyor Artıracak Teşebbüs 
Müsabakamızdan bu kelimelerle bah
seden biCj~i ~ğ~etmeni Şadiye söylüyor: 
J AN c:ok ıyı bır teşebbüste bulunuyor 

Beyoilu Kı~ San' at Mektebinde kı~ lanmız fGpka ve çiçek atelyelcrindc 

Çapa Kız San'at Okulu Çamaşır, ,.·-----------1 
D~.ki,, ~içki Öğretmeni Bayan Şadiye Mu·· sa baka 
Gulengıl, "TAN" ın ev kraliçesi mü-
.abakasile ilgili olduğunu gösteren bir 
tavır takındı: (" f/ v 

- Ben, bu müsabakaya gireceklc-:i var arı e 
iki kısma ayırıyorum: H 

1 - Maddi istifadeyi, daha açıkçası edigelerimiz 
hediye almağı •.. 

2 =- Müsabakada kazandıkforı tak· 
dirde, duyacakları manevi hazzı düşü
nenler. 

Her halde "TAN" iyi bir teşebbüste 
bulunuyor ve bu, kadınlarımızda evle
rine karşı bağlılığı artıracak bir te· 
§ebbüstür. 

- Ev kadınlığına ait mülahazaları
nız? 

- Bence en başta ev kadınlığı zev
kini artırmak lazım. Bunun için dr
ev idaresini bugünkünden d-'ıa kolay 
hale getirmelidir. Evinde asri vasıta
lar bulunmıyan bir kadını düşünelim: 
Mesela kahvaltı hazırhyacak ... tık işi 
mutfağa inmektir. Aksilik olacak ya, 
mutfakta kömür bulamadı. Tabii kö
mürlüğe kadar gidecek. Tenekeye kö· 
mürü dolduracak. Yukan cıkaracak. 
Maltıza çıraları dizecek. Yan~ncıya ka
dar bekliyecek. Yandı mı, üzerine su 
kt.yacak. Su ısınınc:ıya kadar yine bek· 

Bayan Şadiye 

1 - Dikit ve biçki, ·2 - Yemek pitir 
mek, 3 - Çocuk bakımı, 4 - E,. idarHi 
gibi dört kısımdan ibaret olan miısabaka
mızm teknik idaresini, imtLhanlarını, mı.i
kifatlarmın ddİtılmaııını Kız San'at Mek
teplerinin deierli idare ve tedriı heyetleri 
deruhde ediyorlar. Mıisabakaya herkeı 
kayıtsız, ıtartsız cirebilecektir. Kupon ve
ya cazetcmizın bir ~rçumı kcımck kiıl· 
fcti yoktur. Yalnız şunlar mıisabakaları· 
mıza giremiycccklerdir : 

Profeayoneller, yani terziler, mürebbi. 
yeler, haatabakıcılar, doktorlar, ebeler 
öiretmenler •n ıazetemiz mensupları il~ 
aileleri. 

Hediyeler 
Diki, ve biçki : 

Biı inciye: 200 lira deierinde bir pırlan
ta yiıziık. 

İkinciye: 150 lira deierinde bir dıltiı ve 
nakıı makinesi. 

Üçüncüye: 75 ijra de(erinde kııpıaş Ye· 
ya kürk. 

Dördüncüye: 2S lira decerinde dıkiı ku· 
tuıu. 

Betinciye: ı5 lira deierinde bir man
ken. 

Altıncıdan yüzüncüye kadar muhtelif 
hediyeler, 

Yemek pişirmek: 

Birinciye: 200 lira deierlnde bir yemek 
oduı takunı. 

lkiııciyeı 150 lıra deterinde çatal ve bı-
çak takımı. , 

Oçüncüye: 75 lira deieı.'inde tabak ta
krmı. 

Dördilncüye: 50 lira deierinde ız kiıi· 
lik kare dö tabi. 

Be,inciyeı ıs lira deierinde çay ta· 
kımı. 

Altmc!dan ıoo üncüye kadar litiı. yas
tık, ab~ı~r, masa örtüsü, çorap, eldiven, 
c;anta ııbı muhtclıf hediyeler. 

Ev bakımı: 

Birinciye: 200 lira deierinde bir aalon 
takımı. 

ikinciye: 150 lira değerinde bir radyo. 
Üçüncüye: 75 lira değerinde bir avize. 
Dördlincii1e: 50 lira deierinde salon 

saati. 
Be,inciyeı 15 lira dcierinde bir tablo. 
Altıncıdan yüı.üncÜye kadar muhtelif 

hediyeler. 
Çocuk bakımı: 

Birinciyeı 1000 lira deiennde ve primi 
liyecek. Kaynamağa başlarken. çay tuahmızd:ın b:ldirilecek ıi,orta · 
bardaklarını hatırlıyacak, bu arada ÇO· lkinciyeı 150 lira deierinde bir ıine 
cukları uyandıracak, ellerini yüzlerini bebi. _ " , 
yıkatacak, bir yandan sobayı yakacak, · Üçuncuyeı 75 lıra deierinde bir ıra-

. . k V b'' l mofon. çay sen:ıaverını ısıtaca : . e oy e en Dördiln~üye: 50 lira deierinde bir kol 
aşağı bır buçuk saat, ıkı saat uğraş· saati. 
tıktan sonra kocasile. yavrularile kar- Beıinci1e ı ıs lira değermde çanta. 
şı karşıya blr bardak çay içecek. Hal- A.ltınc•dan yüzüncüye kadar muhtelif 

b k
. .1" k b' t ·· .. .. hedıyel~r. u ı. uuz aya ır apar manı gozunu- Ev Kraliçesi: 

Bütü" bu imtihanlardan sonra, dörı 
kısmm dbrdune birden ıirmiş ve muayyen 
dereceyı kazanmıı olanlar arasında da bir 
imtihan yapılacak ve kazanan ev kralic;esi 
ilin tdilerek kendisine 750 lira dierind' 
bir ldirk manto hediye olunacaktır 

Geçen gün, kadınların saçlarının 
rengine göre ayrı ayrı güzel kokula
rı olduğuna dair yazdığım fıkrayı 
görmüş ~lan bir bayan -bu bayan mut
laka kırmızı saçlı olacak- bana bir 
mektup göndermiş, niçin erkek kcr 
kularını yaı:madığımı soruyor ... 

Bunun sebebini anlamak pek ko· 
!ay: erkeklerin kokusunu anlamak 
için ilkin kadın burnu lazım. Burun
ları keskin olan bayanlar da şimdiye 
kadar her nedense bunun hakkında 
birşey yazıp bildirmemişler. Benim 
bildiğim kadar, erkeklerin kimisi tü. 
tün kokar, kimisi rakı kokar, kimisi 
de pek şişman olursa ... 

Erkekler arasında yalnız meşhur 
büyük İııkenderin güı:el kokusunu, 
herkes duymamışsa da ıtöhretini ta
rih kitaplarında okumuştur. Rivayete 
göre İskender menekşe gibi kokar 
ve kokusu giydiği çamaşırlarına bile 
geçermiş. 

lnsanlarda her aileye mahsus ve 
soyadı gibi babadan evlada geçen bir 
koku vardır. Burunları keskin olan 
?a~ı kimseler bu soy kokusunu pek 
ıyı ayırt ederler ve ayni aileden a
damları. ayrı ayrı görseler bile bir 
soydan olduklarını anlarlarmış. Fa. 
kat bunu .ayırt eden asıl köpeklerdir. 
Onla.rı? ınsanlardalci soy kokusunu 
pek ıyı ayırt ettiklerine hiç ıüphe 
yoktur. 

. Buna karşılık milletlerin, kendile
rıne mahsus kokularını ayrıt eden in
sanlar haylice çoktur. Mesela Afri. 
kalı. ka.ra .adamların kokularile Asya. 
dakı Çınlılerin kokularını hemen her 
kes ayırt eder. Kara adamlarla Çin
lilerin söylediklerine göre Avrupah
laın kokusu da kadavra kokusuna ben 
?ermiş. Yalnız Afrikalı yamyamlar, 
Avrupalılar sigaralarını benzin çak
mağı ile yakmağa başladıklarmdanbe 
ri kendilerinin asıl kokularını ka}'be .. 
derek benzin koktuklarını söylerler 
v~ Avrupalıların etlerini benzin kc
kıısundan dolayı beğenmezlermiş. 

1 srail oğullarının da kendilerıne 
ır.ı hsus bir kokuları olduğunu herkes 
bılir. Vaktiyle Alman feylozofu Şc
p~nhaıı• r bu kokunun İsrail ogulldrı. 
mn ancak kendilerine belli oi tuğu
nu ve bununla biribirlerini herhangi 
memlekette olsa tanıdıklarını yazır.ı<J 
tı. Fakat şimdi bütün Almanlarır. o 
~okuyu pek iyi ayırt ettikleri anlaşı-
uyor. . 

Japonlar da Avrupalıları kötü k..ı. 
kuyorlar diye sevmezlermiş. Hele 
Avrupalı kadınlaın -kokularındil'rl :ilk 
r.amanları pek ziyade kaçarlar, fakat 
f.Cnraları bu Avrupalı kadın kokusu
n..ı pek munis bulurlarmış. Jaoonla
rın kendileri de ağır bir koku çıka. 
rırlar. Bunu duymak için Japondan 
başka herhangi bir milletten olmak 
yetişir. Ancak Japonların kadınları
nın kendilerine mahsus tabii kokula
rını almaya da imkan yoktur. Çünkü 
Japon bayanları saçlarına sürdükleri 
yağ gibi kamelya kokarlar. 

Lokman HEKiM 

YENt NEŞRiYAT 

Çocuk fa ~darı - Erkek öğretmen 
okulu Müı:ik Öğretmeni Fuat Korayın 
{Yuvadan Sesler) adındaki çocuk şar
kıları dergisinin dördüncü sayısı çık
mıştır. 

BiLDıRiKLER 

14- 12·935 Cumartesi icra edilec•k maçlar 
Fener ıtadı: Alan ıözciıau: Talat Özışık 

Suleymanıye - Eyiıp B takımları saat 13' 
30. Hakem Bahaettin Uluoz, Fen~rbahçe : 
Vefa B takımları saat ıs hakem Halit Öz· 
baykal, 

Şeref stadı: .Alan ıözcüıiı: Samım Talu. 
Beııktao - Hılll .B takunları saat 13,30. 
hakem Kemal Halım, Beykoz - İstanbul· 
ıpor B takunlan Hat ıs, hakem Samim Ta
lu. 

Taksim atadı: Alan ıözcüıii: Şazi Tez
can. Glineı - Topkapı B takımları uat: 
13,30, hakem Şazi Tezcan, Galatasaray -
Anadolu B takanları saat ıs hakem Şazi 
Tezcan. 
ıs. ı~-935 Pazar ıünii İcra edilecek maçlar 

Fener ıtadı: Alan &Özcüsü Saim Tureut. 
Doianspor - Ortakoy A takımları saat 11 
hakem 1. M. Apak. Sıileynıanıye - Eyüp 
A takımları saat 12,45 h:ıkem Suphi Batur 
Yan hakemleri: Samim Talu, Namık. Fener. 
bahçe - Vefa A takımları saat 14,30 ha
kem Halit Ezıi4c Yan hakemleri: Feridun 
Kılıç, Halit Özbaykal. 
Şeref stadı : Alan gözcuaü: Şazi Tezcan. 

Mersin, (Hususi muhabirimiı:den) 
Anamurda t~ Bankası tarafından yiiz 
bin lira sarfile kurulan kurşun fabri. 
kası iki aydanberi çahşamğa başlamış
tır. Memleketin ilk kurşunkalem fab
rikası olan bu müessesede 100 amele, 
5 usta. ve 2 mühendis çalışmaktadır. 
Memleketin yıllık kurşun ihtiyacı bin 
tondur. Bu fabrika hergün on ton kur
şun çıkararak ve senede 3 ay çalışmak 
suretile bu ihtiyacı karşılamaktadır. 
Bundan başka her ton kurşundan ya
nın kilo da safi gümüs almak surt>tile 
yılda beş yüz kilo gümüş elde edil
mektedir. 

Safran bol uda 
Bulunan veni 
Kömür damarı 

Safranbolu, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Safranbolunun yakın 
nehivelft rinden sav•lan Al<tasda zen
gin kömür damarları bulunmuştur. 
Bu kömürlerin gerek zenginlik. ge • 
rek evsaf itibarile Ulusda bulunan kö 
mürden daha üstün olduğu sövlenmek 
tedir. Karabükte kurulacak olan de 
mir fabrikasının yanı başında buh• · 
nan bu kömürün. fabrika verimi üte 
rinde cok bereketli imkanlar yarata -
ca~ı şüphesizdir • 

G C U ~ TELGRAF 
AB~RLERI 

-~~ 

• Sıvas, (Tan) - Halkevi knrslar 
ve halk dershaneleri kolu fransızca 
kurslanna ilaveten yedi ~ünün üç gü
nünde bir de almanca kursu açmıftır. 
Kursu lise almanca öğretmeni Naci 
idare etmektedir. 

• Sıvas. (Tan) - Ulas nahiyesi 
kamunbaylığına Ankara Hukuk Fa
kiiltesi Aı:athlanndan Rifat Akpınar 
atanarak yükümüne başlamıştır. 

• Sıvas, (Tan) - alllkevi t~msil 
kolu yılbası ı için "Mete" yi hazırla
maktadır. Ankara Halkevindl"n piyes 
için la :r.ımgelen elbiseler istcnmibtir. 

• İzmit. (Tan) - Ak Yeıil Kulü
bü 1936 olimpiyadı hazırlıklarına bas
lamıştır. Hereke Idman Yurdu ile ya
pılan maçta Ak Yeşil Kulübü 4 - 6 
maçı kazanmı~t1r. 

ÖLÜM 
Bağdat Alaybeyi merhum Rü~tü 

Beyin kı:zı ve mülkive müfettişliğin 
den mütekait Bay Nec?b'in kız kar. 
de!li, müıeahhit mühendis Fahri 
Galata lş Bankası kambivo ıtefi Ad
nan, 0Mnanlı s~nkaaı PArİı ııubeai 
me-murlarından Rüştü, N"fıa Veka. 
let; Hukuk müsavir muavini Tankin 
hP1l1tları ıal•hllh niıvandan R"yan 
Sadive müptela olduiu hastalıktan 
kurtulamıvarAk irt:h .. 1: darıb"ka et 
mi,, cenazesi ihtifAlat ile kaldırıla 
rak medfeni mahsusuna defnedil • 
mi~tir , 
Cenabıhak müteveffiveve rah 

met, efradı ailesine sabırlar ihsan 
ehin. 

Sinema dünyaaında 10 aenedir 
kraliçelik tacını tafıyan ilahi 

ve rakibsi;z yıldı;z 

A~k, ihtiras, stüzellik filmi olan 

f Hususi muhabirimiz ya.zıyorl 
• Aydın, 12 

Aydının Çine ilçesinde Menteş o
ğullarından kalma bir türbe ve cami 
vardır. Cami tamamen Selçuk tarzın
dadır. Kalum kubbe, muayyen yarım 
kuturda kurularak oturacağı sütunlar 
üzerine yapacağı tazyik hesap edilir. 
Halbuki bu kubbenin orijinalitesi, 
büyük bir yarım kutru ihtiva ettiği 
halde sütunsuz olarak dört duvar üze· 
rine oturtulması ve ağırlığın kemerler 
vasıtasile doğruca temele dayanması
dır. Bu caminin mimarı Romen usu
lünü Selçuk tarzı ile birleştirerek Os
manlı tarzında kubbe yapmağa r:emin 
hazırlamıştır. Bütün Selçuk izerlerin
de olduğu gibi minber abanozdan iş· 
}emeli ve hendesi şekillidir. 

Bu cami Menteş oğullarından Sul
tan Ahmet tarafından yapılmıştır. 
Sultanahmet bu tarzda daha bilyük 
M~lastaki Ulu camii de yaptırmıştır. 
Mılasa beş kilometre uzakta Peçin 
köyünde de bir medrese yaptırmıştır. 
. Eski Çine Osmanlı idaresine geç
tıkten sonra da voyvodalık olmuş, 
Menteş oğulları çağındaki önemini az 
çok saklamıştır. Teşkilatta kaza mer
kezi olan eski Çine Muğla sancağına 
bağlı idi. 

Ve şimdiki Çine de o zaman(Hamid 
abad) adında bir köy idi. İkinci teş
kilatta kaza merkezi Ahırköye kaldı· 
rılarak Eski Çine köy olmuştur. Da
ha sonra kaza Çineye kaldmlmıı ve 
eski Çine de Çine kazasile birlikte Ay· 
dına bağlanmıştır. Eski Türk evleri
nin en klasik ve mütek:lmil şekli Çi
nededir. Evlerin iskeleti ahşaptır. 
Direklerin arası ya taşla ve harçla iş.. 
lenmiş veya sert ve dayanıklı ensiz 
tuğlalarla ve kireçle örülmüştür. Sa· 
çaklar dar yapılmış, bazılarının uçları 
içerdeki bölmelere bağlı kalın ve ah
şap kirişlerin üst üste binmesile vü
cuda gelen ve gene saçakları ah~ap 
sütunların üstüne bindirilen hayat
lar (Koridor) vardır. Bu hayatlar u
mumiyetle konuk odalarının yanında 
yapılmıştır. Bazı odalar çok süslüdür. 
Odalarda binanın yüzünden dışarı çı
karılmış çok güzel ocaklar vardır. 
Sokaktatl bakılınca bu ocaklar cumha 
gibi görünür. Kapılar, hücreler, böl
meler, tavanlar bazı evlerde süslüdür 
ve hep tahtaların biribiri içinde eri
=c.ıainden meydan almıştı!- ki, bunlar 
tamamiyle Selçuk tarzıdır: ~.ı .. ~ ...... '4. 

miyet itibarile iki katlıdır. Bu gibi ev
lere eski Ankarada da raslanır. Aydın 

Aydındaki tarihi izerl•rden: 
Arpaz; kaleai 

bölgesinde de bu evler çoktur. Falcat 
eski Çine evlerindeki hususiyet tama· 
men ayrıdır. 

Bazı evlerin saçakları altında çiçek 
ve hendesi şekillerden yapılmış alçı 
pencere başlıkları vardır.. Alt k~t 
pencereleri hep tahtadır. Demir taklı• 
di tahta parmaklıktan ve rüzgarlı 
havalarda odalara soğuk girmemek l 
çin tahtadan çengelli kapaklar konul• 
muştur. 

Eski Çine işte, bütün bu evleri!e 
600 yıl evvelki zevkin ve inceliğUl 
bütün hususiyetlerini yaşatıyor. s~ı
tan Ahmed camii ve türbesi tarih bıl• 
ginleri için çok önemli bir incelem• 
konusu olduğu kadar, eski Çine evle
ri de İstanbul Halkevinden Mimar 
Gültoprağın dediği gibi köycülük l<D'" 
nusu üzerinde çalışanların mutla~ 
görmeleri gereken bir yurd köıesl'" 
dir. - C. Becerik 

• Bir ev çöktü, iki kişi öldü 
Mersin, (Hususi muhabirimizden) 

- Tarsusta bir çökme hadisesi olnıuf 
tur. Tekke ınahallesinde vukua •'Ce .. 
len bu hadi.setle, çöken evin enka•' 
..ı. . ... ı .. Katan- bu :K1trı · ıı:oca .Ku4uoıU" 
mıyarak ölmüşlerdir. Çöküntü yağatl 
yağmurların tesirile olmuştur. 

izmirde işçiler Bürosu 

İzmir, (Hususi muhabirimizden) - Işçier Bürosu büyük ~ir 
sünnet düğünü yaparak yüzden fazla çocuğu sünnet ettinniştır. 
Yukarki resim, birliğin merkez binasını ve sünnet ettirilen ço-
cukları g<>steriyor. · 
=====================================================~~----::::::: zün önüne getirin. Havagazini tutuş

turmak için kibriti şöyle bir uzatmak 
yeter. Çay güğümü. üç dakika sonra 
t•ınmıştır. Sonra, ütü ütüliyeceksiniz. 
Prizi takar takmaz, işe başlıyabilirsi· 
niz. lşte bu kolaylıklardır ki, ev kadı· 
nım vormaz. 

Fakat, her ev kadını için bu asri va
ıı taları temin etmek mümkün müdür' 

Bugünkü kadın, dünkünden şüphe 
yok ki daha iyi ev kadını olmak istida· 
c!ındadır. Ancak bu isteğini yerine ie· 
tiremiyor. Kadınlarımızın çoğunun 

chşarda işleri var. Yorgun argın evle
rine dönüyorlar. Meseli, bir kadın ölT-

mahıulü olduğunu hesaba katar, tutu-
munu ona ıöre yaparsa, ev kadınlığı· 
nın icaplannı yerine ıetinnit olur. 

Kocasını sevmiyen, çocuklarına diis
kün olmıyan, saadeti yuvasında u~
mıyan kadından bunu bekliyemeyi.%. 

A. Hisar - Sumer A takımları saat ı ı ha
kem Şaı:i Tezcan, lıtanbulspor - Be;koı:, 
A. takımları ıaat 12,45 hakem A. A. Gcii· 
dün. Yan hakemleri : Mehmet Ali, Mehmet, 
Be$"kta$ - Hilil A takımları saat 14,30 
hakem S. Salihaddin. Yan hakemleri , Talat 
Delidd. Sedat Galip. 
Tak~ım stadı : Alan eöı:cüsü: Sadi Karsan 

Karaeümrük - Haliç A takımları saat 11 
hakem Kemal Halim. Güneş - Topkapı A 
takımları saat 12,45 hakem Sadi Karsan. 
Yan hakemleri: Rıfkı. Tallt Özışık. Galata
saray - Anadolu A takımları saat 14,30 ha 
kem Sabih, Yan hakemleri: Ekrem Ersoy 
Bahaattin Uluöz. ' 

RENKLi \ 
PEÇE 

CEHENNEM 
CEHENNEM 
CEHENNEM 

. . . • • Yüksek hayal 1 
•••• c. • DANTE'nin hayali! 
. . . . . . . Muazzam film ..•.. 

DArtTE ALIGHIERl'nin duygu ve görUşile 

CEHENNEM 
Milyonlar aarfile meydana relmi, bit" .aan'at abidesi 

Gelecek Pazartesi akşamından itibaren 

.. 
retmeni düşünün: Bütün gün ders 
vermiştir. Evine geldi}i zaman istira
hate ihtiyacı vardır. Jster istemez ev 
i§lerinden bir kısmını ihmal edecektir. 

Evinin idaresini de dütünen kadın, 
mesela tavuğunu "1&drabazdan alma:r., 
mümkünse kendi besler. Yemekleri ;,_ 
raf etmez. Az para ile gayet lezzeta 
yemekler yapmağa, kocasını memnun 
etmeğe çalışır. Aite htitçelerine yıkım 
olan ağır masraflardan biri de terzi 

Futbol hakemlerimizin ı&-12.ı935 pazar
tesi rUnU saat ıs de Bölce Merkezinde bu
lunmaları önemle teblic olunur. 

Bu akıam 

i PEK 
Sinemasında 

Fransızca sözlüdür 
Ayrıca: Paramount dünya haber 
leri ve Berlin Operası Senfonilt 

orkestrası tarafından 

MAVi TUNA 
NumAralı koltukların evvelden 
llldırılmaaı rica olunur. 

Y 1 L D 1 Z SiNEMASINDA 
=------------------------------------------------------

Lütfi Fikri'nin. 6 
Büyükadada Nizamdaki köşkleri hep birden KANUNUEVVELlrıi llı 
ıncı PAZARTESl günü ıaat 16 da Beyoğlunda 4 üncü ıulh hukuk,... ti 
kemeıinde satılacaktır. 4 muhtelif bina metre murabbaı 5482 kı~ 

muhaımmine 7,109,50 lira, Yüzde 7 1/ 2 teminat' 

Ev idaresinde ekonomi. çocuk bakı
mile beraber baslar. Anlatayım : Ço
cuğuna iyi t erbive veren anne. onu is· 
raftan korunmağa da alıştırmış olur. 
Sofradan "rtan ekmeklerin ıokagl\ 
8tılmadığını anneıinden gören bir genç 
ktz ilerde bü,•ütlüğü zaman mutlaka 
ay~i 'eyi yapacaktır. iyi ev kadınlığı 
en hatta, kocayı aevmekle olur. Kadın, 
eve gelen paranın «ocas.nın alınteri 

parasıdır. iyi bir ev kadını, mutlAka, ZAYi - Galatada ithalat güm • 
dikit ve biçki öğrenir. <;;ocı f:lar nın rüğünün 25279 ve 25280 No. lu be. 
elbiıelerini. hatta kendi roplannı ken- yannamelere aid 167727 ve 167649 
di diker. Böylelikle, hem kendisi için No. lu ve 4.6-934 tarihli makbuzla. 
tatlı. bir meşguliyet elde etmiş, hem de rı zayi ettim. Yeniıini çıkaracağım. 
!e!zı pnasını evinin artan maıraflan dan eıkiıinin hükmü olmadığını 
ıçın aymnıt olur. l ilan ederim. Tel. 44289 ---· 

Salahattin GUNGOR Nurkalem Ltd. Sirkeli ı 
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SC>N' 1-1.A:BER 
DIŞ POLiTiKA 

Türkiye ve 
Uluslar Kurumu 

. . 

Selanikte Miting Yapııacak . 

Deniz 
Konferansı 

Japon ve İngiliz noktai 

nazarları arasındaki ih
t i 1 a f gittikçe artıyor 

No. 58 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

Siyaıal Bilıiler Okulunun Yıldö • 
nümlerinde, Sayın B a f b a k a n 
lamet lnönünün ıiyaaal bir söy • 
lev veımı-eıi teamül halini almıı • 
tır. Bu aene, Büyük Şefin de yüluek 
iltifatma mazhar olan bu değerli ir 
fan ocaiının elli doln.zuncu yıldö • 
nünıüdür. Bu veıile He Baıbakan 1 
Yine aiyual nutkunu söylemiıtir. , 

Venizeloscular Miting Gününü 
Venizelosun İsim Gününe 

Tesadüf Ettirmek istediler 

Londra, 12 A.A. - Deniz konfe. 
ranıı komitesinin dünkü toplantı. 
aından r.onra neıredilen bir bildirik, 
delegaayonların deniz aili.hlannın 
kemmiyet itibarile tahdidi mesele • 
ıine müteallik umumi müzakerele. 
re devam etmit olduklarını ve Ja. 
pon delegaayonunun e.-velki top • 
lantıda yapmıt olduiu teklifler hak 
kında izahat vermiı olduğunu bil. 

ilk Bolşevik Teşebbüsü Belirdi~i 
Vakit Muvakkat Hükumet Kendi 
Unsurlarına Kuvvet Veremedi 

İtalyan • Habeı dava11 yüzünden 
Uluılar Kurumunun büyük bir im
tihan ıeçirdiii 11rada Baıbakanın 
dıı ıi.yaaamız hakkında söylediği 
•Özler büyük önem aımıaktadır. 

Sayın Baıbakan, dıı politikada 
&nlayııımızı, memleketlerin biribL 
rine emniyet verecek ve biribirinin 
refahını bozmıyacak bir barıı ıiya. 
•ası olarak tarif ettikten ıonra U • 
luslar Kurumuna dokunarak ıu söz 
leri söylemiıtir: • 

Londra, 12 A.A. - Deniz konfe. 
dirmektedir. 

ran11nın bir bildiriiinde ıöyle de. 
nilmektedir: 

Deniz konferar»ı Japon deleıaa • 
yonunun azami bir had kabul edil. 
rer.i bu ıabah da devam etmittir. 
rreıi ıuretindeki teklifinin ımüzake 
Amerika, Avuıturya. IC nada, Fran 
aa, Büvük Britanya, ltalya ve cenu 
bi Afrika delegeleri ıöz alarak Ja. 
pon deleger.i tarı..fından verilen iza 
hat hakkındaki noktai nazarlarını 
bildirmitlerdir. Japon delegeai, ya • 
rın ıaat 10,30 da yapılma11 takar • 
rür etmit olan toplantıda cevap ve. 
recektir.i 

''Milletler araımda sulbü teaiı 
için bulunabilen kıymetli va11ta Ce. 
tniyeti Akvamdrr. Birçok ekıikle • 
.. ine rafmen mevcut va11talann en 
iyiıi budur. Çetin hadiselerden iı
t.ifadeli çıkacağını ümit ediyonız. 
Beynelmilel ıulh dava11nda aamimi 
Yiz. Diyonız ki, milletlerin beraber 
Çahımalan ve ihtili.flan ıulhan 
halletmeleri için eaaı olan politika, 
taahhütlere r.adakatle bağlı kal • 
h'laktır. Bunlann baıında Cemiyeti 
Akvama taahhütlerimiz vardır. Biz 
İtte taahhütlerimize riayete ve bun 
lan Cemiyeti Akvama olan taahhüt 
lerimizle telife mecburuz . ., 

İyi malümat almakta olan maha. 
file göre, deleaaıyonlar ara11nda 
mevcut büyük noktai nazar ihtilaf. 
!arına rnğmen vaziyet bir çıkmaza 
.. ·l"ilmiı manzarası arzetmemekte • 
dir. 

General Kornilof ile o zaman Harbiye Nazırı olan Savinkof 
(Başkwnandanlrk diktatörlüğü teşebbüsünde) 

Baıbakan, bu veciz ıözlerile, U. 
luslar Kunımu hakkında Türk Cüm 
hurlufunun inanını dünyaya ili.n 
etmektedir. Türkiye, Uluılar Ku • 
t-umunun en iyi azi.lan ara11nda • 
dır. Fakat bant yolunun en eaki 
Yoldaııdrr. Kurulun bant ıiyaaaıı, 

kurulduiu ründenberi Cümhurlu • 
iun ıüttüiü dıı politikaya uyıun 
olduiu içindir ki, Uluılar Kurumu
tıa bu kadar 111ndık. 

Kollektif ban§& karıı olan ya • 
kın bağldığunız Uluılar Kurumu 
>nahafilinde de takdir edilmekte ol. 
duğu içindir ki, Türkiye kııa bir za 
>nan içinde Cenevrede en çok aayı
lır Ye ıözü ıeçer deYletler ırraaına 
recmiftir. Kuruma aza olduktan 
IOrtı -cı. uırK11pene lÇlnae R;va--.,-
de aza ıeçildik. ltalya • Habeı da. 
\'asını banf ıyolile halletmek ıçın 
teşkil edilen komiıyona intihap e
<f :ldik. Batbakanın geçen akıam 
\J}uılar Kurumu hakkında ıöyledi. 
iı candan ıözler, Cenevrede doiru 
"e dürüıt aiyar.amızın ıi·mdiye ka • 
~ar telkin ettiği itimadı bir kat da· 

a artft"acaktrr. A. Ş. E: ~ 

::Oemercıs Çaldaris'in evinde 

Atina 12 ( Huıuıi muhabirimiz • 
den) - Endüıtri ve Tarim odalan. 
nın yapacakları mitinı öbür paza • 
ra bırakılmııtır. Ayni günde Sel& • 
nik ve Patraıda da mitinıler yapı. 
lacaktır. 

Ahali partisi gazetelerinden bir 
k11mı bu mitingin Venizeloıun ir.im 
ıününe tesadüf ettirilmek ıuretile 
Venizeliatlerin bir gösteri yapmak 
iıtediklerini yazdıkları için mitinı. 
ler öbür pazara talik olunmuıtur. 

Parlamento toplantısı 
Atina, 12 (Huıusi muhabir~miz • 

den) - Parl&mentoaun çoiunlu • 
iunu elinde tutan ahali p...ti.i eı. 
ki parlamento batkanı Vejikiı va • 
r.ıtar.ile hükumetir: cumartesiye ka. 
dar parlamentonun toplanmaaını ve 
ilk toplantıda baıkan seçimi yapıl. 
dıktan ıonra müzakerelerin müna. 
ıip bir zamana talikini iatemiıtir. 

Fakat hiikiimet toplanacalC •••·
"'"' 9-'"'•J ıa taranarlannın ademi 
itimat reyi vereceğini anladığından 
Çaldarisin kurduğu tuzağa tutul • 
ımamak için ahali partiainin bu tek 
lifini kabul etmeyecektir. Bu ferait 
altında pek yakında parlamentonun 
bir arada rey ile daiıtılmaaı bekle 
nebilir . 

Batbakan buıün parlamentoda 
40 aaylavı bulunan Teodokiı ile aö 

rüıecektir. Teodokis taraftan bu 
40 ıaylav dün yaptıkları bir toplan 
tıda parlamentonun fer.hile nir.bi u. 
ıul üzere yeni aeçim yapılmasını iı 
temeie karar vennitlerdir. 

Yüksek Müdafaa 
Ş u r a s ı toplandı 

Atina, 12 Huıur.i muhabirimiz • 
den) - Kral ikinci Jorjun batkan 
lığında toplanacak olan yüksek 
müdafaa şuraıı dün bu toplantııını 
yapmıthr. Toplantıda Batbakan, Fi 
naı, Sü, deniz ve haava Bakanlari. 
le erki.nihrbiye ba,kanları hazır 
bulunmuılardır. Kumandal\lar önce 
den verdikleri muhtırayı tifahen de 
mecliate izah ederek ordunun ihtL 
yaçlarını anlatmıılardır. 
Şura bu ihtiyaçlıırın temini için 

icap eden tedbirlerin alınmaaını hü 
kümete havale etmiıtir. 

Tasfiyeye uğra
Y an memurlar 

Atina, 12 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Hükumet Çaldaris ve Kon 
diliı hükumetleri zıı.manlarında taı 
fiyeye uğrayan ıüel ve r.ivil memur 
ları tatmin için temyiz mahkemeai 
Üyelerinden b ·, encÜ-:11.en tetkil ede 
rek herbirinin ahvalinin yeniden 
neticelenmesine taraftar bulun 
maktadır. • 

KARA ELMAS 
[Baştarafı birincide] 

ltlcBttlr.d K h b" ı edildiği zaman biricik kömtlr havza- ı muhtelif madenleri ayırmıc!ardı KU-
un an sonra, ırım ar ı sırasın- mızın en i · ı F 1 .. · : · da 1 T d K d · yı parça arı ransız arın, çuk madencılerin elinde bir taraftan 

k ' ngı ız onanması ara enıze çı- Sarıcalıların elindedir ve bunların ar . 1 t . . . 'd i . . k 
li~~ca, hkömUr.larıy1~kr vde cvvlela lnl~i- kasında, ikinci planda da Türklere :~~i~: ~~;:.~~k~~~ı :aş~~sı~~~ y~~~~k 

er avza ı e ad a ar o uyor. •a. mü~kül zama d .. k k f · ı · · · ' :r kat l T 1 · b ı R 1 "· . n a yu se aız e para made-ncının bırleşmesine de ihtimal 
,_ ngı ız erın u e atışına us ar vermış Rumlar ve bazı Türklerle bırak ı d - .. F 1 .-arşı koyuyor Ecnebil · '~ka .. k ı ma ıgına gore, ransız ara ı." • erın a.cı. ııını muş tere en Ermeniler türemiştir Türk madenci!' - · · .. "] ·· ·ı "! ' 
"oren hazine kendisi işletme - e kalkı . · .. ıgını guru tu 1 e 

0 
-

Yorsa da, daima, bir Rus mutavemeti "it~~şdtıyet ida~esini1! takip ettiği durme~tense._ iktisadın ve. ?uhranl~· 
karşısında kalıyor ve Rusların burayı H t a ı anasır,.. s~yas.~tı malumdur. nn doguracagı sarsıntılar ıçınde bog. 
ele geçirmek İstedikler· ani 1 ~vzanın ser:etını Turke kapayan a- mak daha uygun geliyordu. Öbiir ta
korkan BabıaU, ne ya~sın? A~~ I.J:r. mıllerden birı de. bu s!ya~et o!muş- raf~a? Sarıcahlar da bir Belçika şir
düıünilyor, taşınıyor, "hilei er'i Ja tur. ~u?11arı .. ve ~rmenılerı tat~ın et- ketı ıl.e anlaşmışlar, fermanlarını Cl1· 
}'i bulu • H k f i ye .. mck ıstıyen !ttıhat ve Terakkı ida- lara kıralamışlar fakat sonra Alman
~Uslar Y0°rl.ı' davzabyı va 1 

1
yap!yor ve resi, en ehemmiyetsiz sandıklar~' Ti- lar alakadar olm~" ve Beldkayı istiUi 

ı e n en u suret e .<urtar- N f N . . 'ki · :s :r inak i ti z ld k h ~. caret ve a ıa ezaretlermı Rumla- ettı en .zaman hısseleri satın alarak 
s yor. ongu a avzası ı.nı E ·ı h · · F 1 

•uretle Abdillmecit evkafmdan olu- 9ral4vhe br~enkı edre bta sı~ etmışlerd!. Fraknsızbü~rı~ kar§ısına dikilmişlerdi. 
l'or. . ar ~ne a ~r. u lkı nezaret, bı- a at rük savaş sonunda Alm~m 

Babıalinin havzaya bu ıekilde ta. 
:trruf etmesinden sonra havzanın iıı
\> jf!l•rı devirleri yüz gösteriyor. Ev
be a Hazinei hassa işletmek istiyor, 
~ Cceremiyor: bahriyenin kömiir ihti. 
;cı dü§iınülerek oraya terkediliyor. 

U esnada, Fransız sermayesi havza
~a göz koyuyor. Ruslar, Fransızlarla 
, 0ıtıuk politikaları yüzünden bu 
~Utnayenin girmesinde mahzur gör
n Yorlar ve bundan tam kırk bet ııe. 
,,e evvel Fransızlar havzaya ayak atı
.rOrlar. 

zım neslın pek ıyı hatırında kaldığı sermayesı taksim edilirken, bu sefer 
ş~kild~, ya bi; ~umun, ya bir Erme- kömüre ihtiyacı olan İtalyanlara da 
nınlndı: Bu ıkı nezarette, Rum ve A.lmanların aksiyonları hediye edi!. 
Ermenı bulunmasına göre, tabit neti- dı. 
ce olarak, havzada da Rum ve Er.ne- Demek mil1i hükümet 336 da hav
n~ m~denciler kuvvet buluyorlardı. zaya ayak attığı .zaman, Türk kömür 
~ımdı kenarında Tiirk antrasiti fab- maden ocakları, Fransız, İtalyan. 
rıkasının ku.rul~uğu 63 numaralı ocak Rum, Er:neni .ve hatta türlü yollar
bu sur~tledır k! Rumbaki adlı Ru- dan ell.erıne hır.er damar geçirmiş çe. 
mun _elın~ geçtı ve bu Rum tarafın- şı_t çeşıt tufeylılerin Ü iişmesile, tam 
dan .~şletılm.e~ine. girişildi. Fakat şu b~~ yağma H~s~nın böreği man~arar;ı 
~ soylenebılır kı, eğer Rum himare- gostermekt; _ıdı. 
11 olmasaydı, belki o da, Fransu~11ra Bı• da kafı değilmiş gibi, Fransız 
veya Sarıcalılara geçecekti. askerleri Fransız menafiini İtalvan 

Havzanın bu manzarası içinde b~ atlterleri, bah.riyelileri, zabitleri de 1 
t~n kömür kaynaklarımızı emmt"k ia- ıa1~an men~f_ıi~i. müdafaa için. ıilUı
tı~~n Fr_a?sız sermayesinin takıp et- l:ırıle, şehrı ıstı la etmişlerdi ı 
~li!,' po1ıtıka da ibretle dinlt>n-ı1eğe ~li Naci KARACAN 
aeger: Fransızlar ya diğer Türk ma-
aenlerin.i satın almak, yahut onl.ara N tk' · · ot: ıncı yazı yarmkı ııayunızda çıka-

Y~§'Clma '?'1~a.m bırakmamak ıekille- caktır. 
nnden bırını kabul etmek aLmirı.ie 

YUGOSLA VY A'DA 

Gizli bir 
Komite f utuldu 
Belgrad, 12 A.A. - Avala ajansı 

bildiriyor: 

Belgrad, polir. direktörlüğü, ekae 
riıi yabancı altı kiıiden mürekkep 
bir VUP meydana çıkannııtır. Bu 
ırup, yabancı bir devlet her.abma 
bazı Ruı mülteci te~kilatlannın fa
al•veti hakkmcia malf1m"t topla • 
makta idi • Grupun altı Wtiden İba· 
ret bütün azalan tevkif edilmiı ve 
yapılan tahkikat röıtennittir ki, 
bunlar, yukarda zikri geçen mad • 
deden batka hiçbir feyle mıe11ul oL 
mamıı1lardır. 

Bu tr"'upun naip Prenı Pau) aley. 
hfne bir~Jbıt hazırlamafrta oldu.. 
ğuna dair yabancı gazetelerde çı
kan bütün haberler aaılaızdır. 

Denizci 
Seciyesi 

fYukardaki iki resimde deh,etli 
dalgalar ara11nda "ha battım ha 
batıyorum!" diyen bir rem iyi ve 
ölüm tehlikesi karıısında kumanda 
mevkiinden ayrılmıyan kaptanla 
dümen batında mehtar gezintiıin. 
de imit gibi lakayt duran lostromo. 
yu aörüyorsunuz. Dünya denizci -
)erine bu soğukkanlılıir ve vazife 
seciyeaini bir an'ane halinde Türk 
denizciliğinin kahramanlık tarihi 
ve.,:niıtir. Son günlerin bazı beğenil 
miyen hadiıelerinden gelen tedai 
ile buıün ıu reımi r.ütunlanmıza 
geçirmit bulun\&yoruz. l 

n ~ranaızlarm bu zengin vatan hazi
leeaınc yapııııının hikayesini de ıöy. 
d naklederler: bir Fransız sermaye
Jtı~~ grupu, yanında milhendiılerden 
1,rekkep bir fen erkanı harbiyesiy1e 
t erek sahanın her tarafını'karı§ ka
t~ tetkik ediyor. Havzanın itlenmeğe 
l'itrıclverişli, iııtismarı en kolay, en ve. 
ll'r li kıııımlarını teçlp alıyor. Bu 
)i~nıız grupunun arkaıımdan, mabe
ltıı Yolundan Sarıca Zadeler de bir 
\1 •nı Otakları ele geçiriyor. H~··--··., 
l>~anan bu iki elin yanında, kUçUlr 
~r;aktar gibi, birçok ·ı·urkıc:ı .... ~ 
}'oı enleri kazmağa. işletmeğe girişi
Jtıa ~r. Fakat TUrklerin elindeki da. 
ıı1 r ~· >:ava~ yavaş. ciğer kokusunu 
hat~ edı!er gibi havzaya üşüşmeğc 
tılı 'Yan Rum ve J<:rmeni mUrabaha
~{1 geçmeğe başlıyor. Nihayet ıu 

idiler. İkinci yolu tercih ederek mü
teferrik Tlirk madencilerinin kendi 
iı'C'tıd!lerine mahsur kaldıkları kale 
içfnde zamanla yiyeceklerinin bite
rek teslim olmalarım beklediler. Bu
nun için de, küçük madenleri ayırmak 
ve birleşmelerine mani olmak tizere 
ortalarına girdiler. Herhangi hir sev
kulceyt kavgasının ana damarı, yollar 
ve limanlar olabileceğine göre, Fran
sızlar, hem şimendifer yolları!lı al
mışlar [havzadaki timendifer onla. 
rındı, h11A da onların ya 1] hem de 

DENiZCiLERE iLAN 

Yet hasıl otuyor: Meırutlyet ilin 

latanbul Deniz Ticaret MUdUrlU§Unden: 
Türk Anonim Elektrik Şirketi tarafından 27 lkinciteırinden 10 birin

cikanun 1935 e kadar Arnavutköy ile Vaniköy araaında denizaltı kah. 
lor.u Üzerinde yapılacağı evvelce gazeteler ve küçük ilanlarla bildirilen 

tamirat bitmediğinden bu itlerin Birincikanun ıonuna kadar devam 
edeceği ve kabloyu döküp kaldırmakla me,gul merakibin ıündüz ve 

ıece araıuluıal İfaretleri taııyacağı cihetle gemilerin bu merakibe ya • 
km geçmemeleri alakadarlara tekrar bildirilir. 

Fa9izm belki de, başka memleket
lere ihraç edilebilecek bir ıey değil
dir; fakat Musaolininin, memI~ketin
de intizam unsurlarını toplamakta, a
narşiyi tiale etmekt'e, huzur ve saa
deti, İtalyanın şanlı mazisine yakı
şacak bir seviyeye çıkarmakta göster
diği dirayeti inkar etmek de imkan
sızdır. 

Franııız ordusu, tilphesiz, Rus or
dusunun karıılaştığı buhran gibi bir 
mesele ile karıılaşmadı; öyle iken 
düşmanın propagandasına o kadar 
maruz kaldı ki, birçok cUzütamları
nın harp kuvvetleri sarsıldı. l 917 bi
dayetlerinde, garp cephesindeki ha
vayı bozgunculuk zehirleri kaplamış· 
tı. Böltikler, birer kütle halinde sulh 
istiyorlar, harbetmiyeceklerini bildiri
yorlardı. İçlerinden bazıları, hükumeti 
devirmek için, Paris üzerine bile yil· 
rüyorlardı. 

Eğer kumanda heyetimiz Rus cene
ralLri gibi vaziyete seyirci kalsalar
dı ve Franıız hükumeti. kumiıınaa 
heyetinin lüzum gördüğü zecri ted
birlerin mes'uliyetini üzerine alma
saydı bütün Fransız ordusu berbat O· 

lacaktı. 1 taatsizlik saridir; daha ilk 
tezahüründe şiddetli tedbirlerle dur
durulmaıııa, ııüratle yayılır. Fransız 
zabitleri bunu anlamışlardı. Tam za· 
manında harekete geçmesini bildiler 
ve asileri korkuttular. C e n e r a l 
Peten gibi çok insaniyetli ve askere 
karı• çok tevectüh gösteren bir ada
mın bile, itaatsizlik hareketlerine it
tirak etmi§ olan kıtaatı tiddetle ceza
landırmak için tam salahiyet istediği 
görüldü. 

Klemanso baıvekil oluncaya kadar, 
kabine mcb'usan meclisindeki grupla
nn manevralarının tesiri altında ka
lıyorlardı. Komisyonlar, vazifelerinin 
fevkinde hareket ediyorlar, icra kuv
vetlerinin, hatta kumanda heyetleri
nin işlerine müdahale ediyorlardı . 
Mcb'usan ve !yan meclislerinin kori
dorlarında, harbin devam cttiğint: 
rağ•nen ve mevki, menfaat hırslarını 
gevşetmek lazımken, entrikalar bağla
nıp çöıüliiyordu. Bu hali, Puankare-

1 

nin (Karışık sene) isinıli, hatıraları
r.ın sekizinci cildinde blitün tafsilatı 
ıle bulabiliriz. 

Puankarenin hatıralarının bu seki· 
zinci cildinde, Briyan, Ribo ve PenlÖ· 
ve kabinelerinin, her gün meclislerde, 
suallerle istizahlarla nasıl yıpratıldık
ları, her içtimaa girel'ken, kendilerini 
istifaya mecbur edecek vaziyetlerde 
kaldıklarını ve daima iktidarda kala
bi1mekten ümitsiz yaşa<lıklarını, çok 
güzel gösterir. 

Fransız vaziyetini o zamanki Rus 
vaziyetine benzetmcmekle beraber, 
meclislerimizin hali, Petrograd Sovyc 
tinin müdahalelerini andırdığını gizli
yemeyiz • 

Klemanso hilkümeti, memleketin en 
buhranlı bir zamanında teşekkül etti. 
Sosyalistler, yeni kabine reisine ken
dilerine, devletin idare işlerini elle
nnde bulundurmıya yanyacak bazı 
nezaretleri verdigi takdirde yardım 
edecekl .. rini söylüyorlardı. Klemanso, 
kendilerine ihtiyacı olmadığını anlat
tı. Bu cevap öyle bir lisanla söylen
mişti, ki benzeri yoktu. 

Ondan evvel kabine reisleri böyle 
bir şey söylemiyc cesaret edememişler 
di,Klemanıo, diğer partilere karşı da 
azimkir bir vaziyet aldı. Bütün entri
kalar bir anda durdu ve kabine de bü
tün vaktini, harbi devam ettirmeye, 
yani milletin sctaınetine hasretti. 

Bir defa daha anlaşıldı ki, karak
terli bir adam, birçok ahvillde, kütle
ye ve binnctice hadiselere hakim ola
bilir. Rusyada böyle bir adam çıkma
dı. 

Leninin i ş i n e 
yarıyan şeyler 

Rusyada, vaziyeti ıslah edecek ça
relerin me.kud olduğunu iddia etml k 
hoştur. Fakat, hadiseler bütün tesirle
rini gösterdikten, müesseselerinin ka
rışması ile nizam ve intızam bozul
duktan. sonra vaziyeti düzeltmiyc 
kalkışmak da, artık geçe kalmış bir 
tedbir sayılır: Askerler, cephelerden 
kaçıyorlardı: köyliller de yağmadan 
hoşlanmışlardı. 

Halbuki 1917 temmuzunda, ilk Bol
şevik teşebbüsü besbelli olan tehlike· 
sini gösterdiği zaman, muvakkat hü
kumet gagırmıı olan intizam unsurla
rını kuvvetlendirebilir ve onları mu
kavemete haıırlıyabılirdi; bir taraftan 
da kaışıklığa sebep olanları, şiddetli 
tedbirlerle korkutabilirdi. Bu yolda 
hiçbir şey yapılmadı: teşrinievel ihti-
lali de meydana geldi.. ı-

Rus hükumet darbesi askerlcrın ve 
bahrıiyelilerin ya.rdımıru kazanan, Pet 
rograd ve Mosı.-ova ameleleri sayesın
de, derhal, muvaffakıy tle neticelen· 
di. 

İlk evvel yalnız bu iki şehre mün
hasır bulunan Bolşevik ıhtilali, birçok 
aylardanberi maksimilist propaganda
sının tesiri altında bulunan sanayi şe
hirlerini kolaylıkla ete geçirdi. 

Rus sahralarındaki köylliler, hadi· 
selerin manasını anlıyacak bir halde 
olmadıkları ve k::ndiliklerinden siya
si istikametleri tayin etmiye mukte· 
dir bulunmadıkları için isyanın geniş· 
!emesine miiııait davrandılar. Çiftçiler 
tasavvur edilemiyecek kadar cahildi
ler. Bir gün Vologda çarşı:ıında çok 
güzel Rusça konuşan binbaşı Galo, 
benim yanımda mujikleri isticvap et· 
ti: onların verdikleri cevaplar ôntinde 
şa§ırmamak kabil değildi; çünkıi l 918 
de, harbin dördüncü senesi ortasında 
bulunduğumuz halde, Rusların Fran· 
sıılarla mr, yokro Almanlarla mı müt
tefik bulunduklarını bilmiyorlardı. 

Çarlığın aleyhinde gösterilebilecek 
en kuvvetli delil, hürriyet korkusu ile 
bir sistem dahilinde, maarifin ink şa
fına mani olmıya çalışması idi. Bu 
hatanın verdiği netice çarl ğın aleyhi
ne çıktı. Ve onun suk.ıtunu temin e
den başlıca amillerden biri olan ve 
sonra da dünyada görülmemiş derece
de şiddetli hareketlere sebebiyet veren 
ıey, milletin büyük bir kısmının vah
ti denecek bir halde bırakılması idi. 
Fikri olsun, ahlaki olsun, h içbir kayıt 
iptidai kalmış olan bu ahalinin, za
hirde iyi görünen tabiatindcki fena
l:k istidadının kabarmasına mani ola· 
mazdı. 

Lcninin en büyük kuvveti, bu cahil 
köylülerin iştihasını istismar teşkil et
ti. Onlara, ihtilalin hedefini, anlıyacak 
!arı çok basit formüllerle anlatıyordu: 
"Arazi sizindir, diyordu, ve o araziyi 
işgal etmek için ordudan ayrılmanıza 
müsaade ediyorum.,, 

Bu, öyle bir "arazi ve sulh., progra
mıydı ki, bunu, bir defa herkes anh
yabiliyordu ve sonra, biıtun kôyhi hal 
kın düşündüğiı ve hnUini istcdıgı en 
esaslı şeyler, bunlardı. 

Bu formül, onu meydana g tiren'n 
siyasetinı muzaffer etti. Halefleri, kil
çtik miilkiyetleri bile devletın inhisa
rı altına aldıkları ve müthiş bir ordu
ya dayanan harici faaliyetleri. komşu
larının emniyetsizliklcrini celbetmekte 
olduğu halde, hAla, o esasları istısmar 
ediyorlar. 

Rus k!Syliileri, irsi olarak, müşterek 
arazi işletmesini kabul ederler .. Fer
di temellük mefhumu, nazarlarında. 
müşterek temclliık e~asımı müstt ı1it 
olan eski (Mir) hatırıısı ile manasını 
kaybetmiştir. Bundan dolayı. ba ka 
hiçbir memlekette, komünizm. Rus1 a
daki kadar kolaylrkla yayılamaz. 

1 Arkası var ı 
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Yukarıdaki resimler Zonguldakta Türk antrasiti fabrikasmm ı nomi Bakanı Celal Bayarın fabrikanın kordelasmı kesişi, söyt:v r manzarası, Türk iş direktörü Esadın nutuk söylemesi, törende 
törenle açılışına ait intıbaları tesbit ediyor. Bu resimlerde Eko- verişi, ilk istihsal edilen mazotu tetkik edişi, fabrikanın umumi bulunan kesif halk kütlesi ve fabrikaya ait diğer birçok kısımlar 

Uzak Şarkta tır ve Japon diplomasisi şimdiye kadar 
İtalyanın gösteremediğinden daha kıv 

beyne~milel hareket rak davral'lmıştır. 1922 de Vaşington-• ı· k - ? d a imza edilen dokuz devlet muahede-
genlŞ ıyece mı sinin bu davada yeri olmadığını ileri 

Le Journal'den: sürmek için deliller yok değildir. Çin
lilerin Japon ticaretine boykotaj yap-

Çin işlerinden bahsetmekle aktüali- makla, ticarette müsavat muahedesi 
te çerçevesinden çıkmış olmayız. Çün- hl;kil,.,,Jer;" :., ihlal edildiği iddia olu
kü evvela orada çok mühim hadiseler namaz mı? Başka ve daha oriiinal bir 
cereyan ediyor: Ingiltere ile Amerika delil daha gösterilebilir. Çin 1922 mua
tarafından Japonlara verilen ihtar ve hede,:;;..,; imza t"tti ~; "ündenberi. re;:. 

mini de~irtirmiştir. Kuomintag'ın istik 
Çang-K.ay-Şekin doğrudan doğruya tali prensibi ile Çinin büyük devletler-
iktidar mevkiini ele alması. İngilizler dC'n teminat araması kabili telif midir? 
kendilerini Habeş muhasamatına kap- Tokyo ile Nankin arasında kısa zaman 
t --:.k ,başka manzaraları ihmal edemi cia bir anlaşma hasıl olmazsa, teşevvüş 

· · · · ·· " -•- - · · .... ,, ~ ·- ler bekl,.n~hmr Cane--Ka"-~ekin ikti 
ler Cemiyetinde aza bir memleketin dar mevkiini fiilen ele almasına müsait 
1 bir isarct nazarile bak1labilir mi? Bu 
muahedelerin tatbikını temin ettirmek l 1:at. faponlarla anlasmava P'avri miisait 
için inkişaf etmekte olan beynelmilel değildir. Fakat Çinlidir. Yani kendisi
müdahalenin verdiği denıe bigane kala ]C' anlaşılmak istenirse. zevahiri kurtar. 
maz. Çinliler, da~a şi~diden dokuz m .. ğa da dikkat etmelidir. 
devlet muahedesı demlen muahedeyi 
imza edenlere müracaattc bulunmuş
tur. Hatta Cenevreye de müracaatta 
bulunacakları söylenmektedir. Japon _ 
]arın Milletler Cemiyetinden çekilme-

"eaüs'ün 
iki hatası 

si, bu cemiyetin azası tarafından deruh "P~=t p · · " de • 
de edılcn mute a ı yar ım tu hütlc-. .. k b"l d h 1 cu anııen n. 
rinden birşey eksiltmez. Yarm 7 Ilkteş Habeşler hiç şüphesiz şimdiye kadar 
rin emsalinin sadece mukavelenin 16 münferit müfrezelere saldırmak ümidi
ıncı maddesine ~ötürmek!e . kalmadığı le ric'at etti. Diğer taraftan Negüs as
görülecck. belkı de 17 ıncı m~.ddeye \ecri kat'i karar saatini geciktirmekte 
gecilecektir ki. bu mukaveleve e:or• 11e. . _ . • . . 
b b

. · .
1 

muhasamalara Millet menfaatı oldugunu bılmez degıldır. 
c ıyet verı en Ç" k" • db. 1 · dd 

ler Cemiyet ne mensup olmayan uc '/ıct ~n u cezrı te ır erın ma eten ve 
]erin de i « -akini isthdaf etmektedir. manen ltalyanlar üzerinde bırakacağı 
tfrata da gtimyelim.Aksayi Şark uzak tesiri hesap etmektedir. Fakat böyle 

hareket etmekle, hiç şüphesiz iki hata 
işliyor. Biri hadisat cephesinde, diğeri 
ruhi cephede. Ruhi cephede hata edi
yor. Çünkü İtalyan nihai galebeden kö 
rü körüne emindir ve buna kendi lehi
ne muhakkak nazarile bakıyor. Onun 
lcin her şeye tahammül etmeğe hazır
d· r. Hadisat bakımından hata ediyor. 
Zira kıtaatın iaşesinde hiç bir tebeddül 
olmamıştır. ve olmıyacaktır. Bundan 
b;ışka zengin mıntakaları muharebesiz 
tl!rketmekle ve ateşli muhariplt"rinin 
hamlesini kısmakla, imparatorlar im -
pcratoru bazı tefessühleri kolaylaştır • 
mıştır. Bu t:ıvru ha~eketinden birçok 
·c-fleri ve adamları da memnun değil
dırler. Adedi faikiyet, dağlık ve orman 
tık arazi. ortada harbeden kıtaatm bu
lunmayışı bu Afrika harbine klasik 
bir manzara vermektedir. Bidavette 
yerlilerin. muharebeyi kuvvetlendire -
ccği bir saha intihap edecekleri zanne
cliliyordu. Halbuki ltalvan harekatına 
verilmis olan değişiklik, bu muharebe· 
ye yeni bir m~hiyet vermiştir. Habeş
liler. harbi kabul etmeden daha uzun 
müddet ric'at edecekler midir? En ıı.on 
haberlere bakılırsa. kısa temaslara ge
çilmiştir ve bu defa Amba - Ander mın 
takasında ve Makaltenin §İmali garbi
sinde Mai - Cianca yakınlarında Sey
yumun askerlerile çarpışmalar oluyor. 
Gerçi bunların harekat kıymetini haiz 
olmayan çarpışmalar olduğu muhak. 
kaktır. Habeşliler, ltalyanların Asci
anghi'ye, yani demir ve kömürün bu
lunduğu mıntakaya doğru ilerilemekte 
iri maksatlarını biliyorlar. Bu şerait al-

tında Habeş orduları belki de evvela 
Amba • Alagi'nin şimalinde, Dogora 
mıntakasında tahaşşüt edeceklerdir. 
Diğer kuvvetler de Ascomgi gölünün 
etrafında toplanacaklardır. Unutmıya
lım ki, burası 2400 metre irtifaındadır. 
Diğer taraftan üçüncü bir ordu da e:ö
lün 50 kilometr emesafesinde, Abbi da
•gının eteklerinde kuvvetli bir mevzi 

Bizde Drahoma Olmalı mı ? 
alacaktır. Bu mevziin arkasında 3400 
metre yük3eklikte Socona dağları yük
selmektedir. Her ne olursa olsun, Ha
beşlerin ne maksat gütükleri İtalyan 
erki.nı harbives;nre maJCım buhınm"'lt
tadır ve kat'i safhayı da o tayin ede-
cektir. 

Rav üzerinde 
Dünya rekoru 

"Pelit Pariıien" den: 
Bir otomotris. demiryolları üzerinde 

1,104 kilometre mesafe dahilinde saat
te vasati 136 kilometre sür'at temin et
mek suretile dünya rekorunu almış bu
lunuyor. Bu mesafe dahilinde istasyon 
lar sür'atin kıı;altılması icap eden ka
visler vardır. Bu yeni otomotris bun
dan evvel de Paris - Haver ar~ıımı 
(228 kilometre) bir saat, 50 dakika 
da katetmişti. Şimdi de Şark vilayetle
ri demiryollarmda tecrübesi yapılmış 
ve dünya sür'at rekoru temin edilmiş, 
Parisle Strazburg arasındaki mesafe 3 
saat, 34 dakika. 30 saniyede katolun

Heybeliden S. Okal imzasile: 
"Gayet dar bir bütçe ile evlendim. 

Evlenirken .zevcemin ailesinin ser. 
vetine güvenmiftim. .Halbuki •on 
derece hasis olan bu aile bana ve 
kızlarına hiç yardım etmedikleri 
gibi ellerinden geldikçe bi.zclen isti. 
iade ediyorlar. Benim gibi birçok 
gençlerin aldandıklarını ve lena bir 
yola düftüklerini bildi'iim için bizde 
de drahoma usulünün konmasınr, 
yııni evlenecek kı.zların kocalarına 
para vermelerini muvalık buluyo. 
rum. s;.z ne dersiniz?" 

Bu usul bizde para olarak değil, fa
kat çeyiz olarak vardır. Hem çok es
kidenberi vardır. Drahomayı, !renk
lerin dotunu kanunlar değil, adetler, 
an'aneler tayin etmiştir. Doğru veya 
yanlış olduğunu burada münakaşaya 
lüzum görmüyoruz. Fakat bu adetin 
b:ze de yavaş yavaş sokulduğunu gör
mekteyiz. Bugün damadına mühim 
sermayeler veren kız babalan eksik 
değildir. 

• 
Sevdiği genç ve babası 

muştur. Hükumet demirvollarında aza-\ Kuzguncuktan Beyaz Gül imazsile: 
mi sür'at 150 kilometredir. Fakat bu "Bundan iki sene evvel uz.ak bir 
otomotris düz y~lla~.d~ saatte 164 kilo. m,en:alekette bir gençle çılgınca ıe. 
metreye varan bır sur atle yol almıştır. vııtık. Ben o .zaman oraya ge.zmeğe 

gitmiftim.Ailemin yanına döndüi~r 
.zaman kendiai beni ailesi vaaıtas~,,.e 
iatetti, mektup yazdı. Fakat baıı-• 
mın çok müteassıp olmaaınılan ko;· 
karalı bir türlü ben ve ablam m• · 

• ;1ıi 
tubunu babama gösteremedılıd l)e sa. 
•ene euvel bu mesele kapan ı. btı
gün yirmi yaııma 11irdim, ortı~ycl 
bam bana karıımıyacak, birOS ,,,,-1 
olduium için beni yİrmirnd~::-". _.,, 
evlendirmek inemiyordu. Şı ı i61r 
Jiiim 11ence beni babamdan 

• . 1 ?" meıını )'aasam o ur mu. . Ii se"-
Eğer sevdiğiniz gencin sizı hi 1ctu· 

diğinden ve hali istemeğe ~azır ~i)'e
ğundan emin iseniz kendisıne v~içbif' 
tinizi olduğu gibi yazmanızda •ki y.ıl 
mahzur yoktur. Zaten aranızda 1 oldıl" 
5nceye ait bir anlaşma mev~ut iş "'. 
g· una ve o zaman o, reddedılrn a ,e-

u on ziyettc kaldığına göre bug n 
saret vermek size düıcr. 
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Tayyare Piyangosu 

Dünkü Keşide De 
Kazanan Numaralar 
25,351 
12.000 

Numaralı Bilete De 
Lira ikramiye Çıktı 

.20 inci tertip tayyare piyangosunun 
lkınci keşidcsi dün bitirilmiştir. Kaza. 
ilan numaraları bildiriyoruz: 

25351 numaralı bilet (12.000) lira 
kaz.anmıştır. Bu numaranın 7 50 yu
karı ve 7 50 aşağısına kadar sonu ( 1) 
le biten biletler 25 şer lira amorti ala
taklardır. 

2500 lira ka:zanan numaralar 
9055 24615 

1000 lira kazanan numaralar 
2122 16836 

500 lira kazanan numaralar 
266 1679 1807 2306 3589 4524 

4711 5524 5348 6014 6034 6650 
6748 6819 7302 7478 7652 7237 
7882 7982 9901 9522 9643 10084 

111451154412096 123611231113289 
14533 14843 15289 15201 15339 15234 
16457 17129 17210 18724 1884119286 
19301 20038 21167 22165 24626 25307 
25336 26309 27574 29413 29943 

150 lira kazanan numaralar 
1916 2576 4018 5127 9746 10408 
ıos25 10164 10650 10689 11848 12008 
12991 13646 14500 14704 15218 15958 
15686 16541 16982 17392 20611 21107 
24671 26704 28888 

100 lira kazanan numaralar 
1835 3728 4209 4186 4743 5564 
6931 7312 7929 8651 9299 9544 
9945 10923 12135 13056 13969 14529 

14168 17864 18507 19173 19213 19779 
20669 21411 22118 22336 23416 23748 
24193 24453 24684 25156 25613 26518 
26797 27309 28548 

50 lira kazanan numaralar 
254 383 413 451 517 526 
550 846 851 897 1024 1256. 

1539 191s 11s8 ıssı 11s1 2251 
2292 2501 2645 2338 2673 2998 
3172 3314 3833 3829 4253 4379 
4414 4513 4626 4633 4646 4657 
4748 4958 4709 4951 5334 5319 
5558 5833 5013 5364 5792 6169 
6177 "6072 6619 7117 7030 7413 
7716 7942 8393 9413 9320 9826 
9885 9646 9099 9807 9437 9661 
9968 9107 9311 10727 10112 10375 

'l.osaı..ıo361=1DOOs, 10321 10902 10541 
Jo886 11s51 111s6 11986 12373 ı~4zo 
l2294 12561 12134 12501 12043 12885 
12966 12075 13777 13341 13851 13684 
13553 13438 13531 13351 13336 13913 
13830 14450 14512 14523 14337 14539 

BELEDiYE 

Şoförlerle Belediye araım-
daki ihtilaf 

. Plaka resminin tahsil tarzı hakkın
~a belediye ile şoförler arasında çıkan 
ihtilaf sürüyor. Bu işte belediyenin 
lloktai nazarı şudur: "932 den beri tat 
tiki icap eden talimatname mucibince 

U resmin her üç ayda bir olmak üze
!e senede dört defa tahsili lazımdır. 
Ancak yine bu talimatname tahsil za
llıanlarını haziran, eylül. kanunuevvel 
"~ ınart hidayetleri olarak tesbit et -
llıııtir. Şu hale göre plaka resimlerinin 
l>eşin alınması zaruridir.,, 

.. Maamafih belediye bu meseleyi bu
lun bir kere daha tetkik edecektir. 

~DLiYE 

'ticarethanelerin defterleri

ni yanlış tutmuş 
l3eyoğlunda elliden fazla mağaza-

1\ın maliye defterlerini tutan Boğos 
ldındaki tahra, bu defterleri yanht 
tutrnak ve bordrolarda usulsüzlükler 
)aparak hazinenin ziyaına çalışmak 
•uçundan üçüncü ceza mahkemesinde 
~uhakcmesinc bakılmıştır. Boğos. su
Sun eski olarak af kanunundan evvel 
()lduğunu -söylemiştir. Bu, bozuk he
~Plan tetkik etmeden hesap görmek
le suçlu Maliye memurlarından Baha 
~t Mehmet Ali de muhakeme edilecek-
ttdi. Bunlar gelmediklerinden Baha • 

l\ın polis vasıtasilc getirtilmesine ve 
.\nkarada bulunan Mehmet Alinin o
tada istinabe suretile sorguya çekil -
~esine ve muhakemenin başka güne 
ırakılmasına karar verilmiştir. 

"' Istanbul hapishanesindeki kala • 
~lığı gidermek için yirmişer kişilik 
b 1 ~afilcden kırk mahkum Tckirdağı 
apıshanesine gönderilmiştir. 

Yürekleri iyilik için çarpaı 
'Urttaşlar; 

.Bugünün fitresi on beş, yir 
'llı :Yıl önceki fitreden bambaş 
tadır. Sizden istediğimiz, bı 
'aşkalığı iyice kavramak ve or 
tan sonra yardıma koşmaktır 

14780 14992 14592 15192 15561 15719 
15877 15824 15712 15148 15094 16802 
16165 16175 16967 16166 16844 16471 
16955 16976 16883 17224 17884 17162 
172711778217810 176911871318347 
18783 18071 18245 18117 19389 19945 
19605 19167 19138 19419 19994 19707 
21316 21630 21744 21715 21531 21028 
19887 19563 19912 19218 19355 20214 
20927 20045 20097 20257 20105 21723 
22339 22856 22087 22221 227 56 22243 
22870 22436 22679 23674 23872 23403 
23207 23459 24292 24178 24391 24337 
24225 25015 25411 25442 25151 25678 
25641 25890 25172 25474 25715 26691 
26133 26278 26904 26475 26795 26559 
27382 27003 27037 27223 27624 27094 
28197 28003 28056 28084 28603 28651 
288R7 28909 28538 29426 29103 29379 
:?9054 29874 29849 29876 29135 29456 

.10 lira ~a%anan numaraltır 

25 64 173 562 868 986 
1732 1906 1320 1904 1497 1347 
1409 1227 1092 1094 1086 1147 
2212 2270 2672 2301 2954 3009 
~055 3053 3194 3324 3484 3583 
3603 3527 3882 3912 3557 4098 
4180 4281 4894 4415 5035 5360 
5121 5739 5141 5410 6409 6397 
697 5 6810 6608 6784 6717 6996 
6580 7469 7647 7725 8009 8321 
8681 8689 8876 9381 9594 9931 
9852 9885 9465 9421 9702 9915 
9090 9935 101.~0 10405 109Q9 10642 

1136611623 11014 ll089 11680 12335 
12214 129811271212754 12853 12768 
12041 12238 12668 12647 13104 13094 
13914 13450 13064 13466 13997 13796 
13674 13798 14379 14575 14707 14869 
14548 15787 15022 1.5283 15740 15346 
15478 15877 15436 15476 16867 16828 
16615 16698 16188 16711 16151 16995 
1616017002 17ti2617340 1790517266 
17528 17654 18804 18246 18091 18176 
18731 18481 18439 18455 18322 19629 
19954 19926 19166 19844 19143 19123 
20 ı 86 20t.51 20856 20096 20422 20619 
20509 2029.8 20809 20630 21081 21850 
21297 21852 21489 21904 21121 22509 
28848 22583 23028 23524 23972 23705 
23094 24591 24588 24949 24152 24029 

~~~~~ i~~iN~~~l ~HH ~~f g; ;:;:; 
26416 26311 26199 27680 27647 27906 
27784 27728 27390 27804 27173 27218 
28861 28585 28871 28462 28461 29093 
29194 29035 29709 29010 29009 

POLiS 

K asımnassdaki ceset k;min? 
Kasımpaşada bulunan ceset hali es

rarını muhafaza etmektedir. Müddei
umumi, gördüğü lüzum yeniden dört 
kişiyi zan altına almıştrr. Bu arada ha 
zı evlerde araı:tırmalar yapılmış. tan
zifat ahırlarının eşiğinde görülen bir 
kac damla kan"' in!W'ln kanı olmadığı 
anlaşılmıştır. Maamafih. eı,ik söktürül 
müs. adli tıp işleri direktörlüğüne gön 
derilmiştir. 

Evlerde yapılan araştırmalarda Hü
seyin adında birisinin palto ve panta
lonunda, havlusunda. evin kapısı üs
tünde kan lekeleri görülmüştür. Bunun 
üzerine Hüseyinin ifadesine müracaat 
edilmi§, fakat adam arasıra tavuk kes
tii'Tini. öt~denheri bur'l11ndan kan l!'el
diğini söylemiştir. Hüseyin, Adliye 
doktorları tarafından muayene edile
cektir. 

Kadının lağım icinde öldürüldü~ü 

tahmin olunmaktadır. Hüseyinin elbi
seleri üzerinde görülen kan lekeleri 
hakkında verilecek rapor. hadisenin 
mahiyetini bir parça aydınlatacaktır. 

Evvekc öldürüldüğü sanılan Sati, ev
velki !'!Ün müddeiumumiliğe gelmiş, 
kendisini yaralayan çöpçü lbrahimden 
davacı olduğunu söylemiııtir. Tahkikat 
ve tetkikat dün de devam etmiş, kat'i 
bir netice alınamamıştır. 

• Yapılan tetkiklere göre lstanbul
da ıon aylar içinde hırısızhk vak'aları 
pek çok azalmı§tır. Olan vak'alar da kü 
çük hırsızlıklardır. Büyük hırsızlıklar 
görülmemektedir . 

* Harbiyede Halaskar Gazi cadde
sinde yeni yapılan bir apartımanda 
çalışmakta olan işçilerden Eyüp, oda
da yakılan kömürle zehirnclerek ölmüş 
tür. • 

Taksim kıslası arka sokağında Hüs
revin otomobil tamirhanesinde çalışan 
İltefan oğlu Vartan, otomobilin altın
da tamirle mcş~ulken Kriko kavmı' 
ve otomobilin altında kalmıştır. Varta 
nm bclkcmiği kırılmış, hastaneye gön 
derilmiştir. 

Yunanistanın 
Ankara elCjilr§i 
Atina, 12 (Hususi muhabirimiz. 

den) - Eskiden Yunaniııtanın An. 
kara elçiliğinde müıteıarlık yap • 

1 

mıt olan eıki Berlin ve V ar§Ova el. 
çiıi Jan Polibin Ankara elçiliiine 

--------------·~ tayini takarrür etmittir. 

Yeni Vakıflar 
Kanunu 
Kanun bugünden itiba-

ren tatbik sahasına giriyor 
Yenj vakıflar kanunu, bugünden iti 

haren tatbik sahasına giriyor. Mütc
Vl'llilcr, veya seçilmiş heyetleri tarafın 
dan, idare olunan mülhak vakıfların 
mürakabesi, yeni kanunla doğrudan 
doğruya Evkaf Genel Direktörlüğü ve 
İdare Meclisinin kontrolü altına veril
mektedir. Oğrendiğimize göre, yeni 
kanunla yeni ve karışık bir vaziyette 
ortaya çıkmış değildir: Şimdiye ka
dar vakıflar idaresine hesap verme
miş olan bütün mütevelliler veya mü
tevelli heyetleri, bu kanunun hüküm
ltri yürümeğe başladığı günden itiba
ren (bugün) üç ay içinde idare ettik
leri vakıfların mahiyetlerini, gelir kab'" 

Sulh Teklifleri Hazırlandı 

Habeş imparatorunun Teklifleri 
Şimdiden Reddettiği Bildiriliyor 
Hemen Bütün Dünya Gazeteleri Hakkın Değil, 

Kuvvetin Rol Aldığını Yazıyorlar 

italyaya . 
Verilecek 
imar Sahası 

naklannı, bunların sarf ve tahsis yer- Londra, 12 A.A. - Deyli Telegraf 
terini, geçmiş son senenin gelir ve gi- gazetesinin Parist n bildirdiğine göre, 
dcrlcrinin nevilerini, mütevellilerin bir İtalyan sosyetesine imar sahası o
hangi salahiyetli merciin intihap ve ka !arak açılacak olan Habeş mmtakası 
rarına müsteniden tayin edildiğini gös şu suretle tahdit edilmiş bulunmakta
teren bir beyanname hazırlayacaklar - dır: 
dır. Bu beyanname, her mütevelli he- Şarkta ltalyan Somalisi, cenupta 
yetinin mensup olduğu Evkaf idaresi- /ngiliz kenyası, garpta 35 inci tul 
n: verilecektir. Beyannameyi veren dairesi, fimalde altıncı arz daireıi, 
mütevelliler, bir makbuz ilmühaberi a- Bu haber fU bakımdan entere -
tarak kanun dairesinde vakıfların ida sandır ki, bidayetteki sınır ile bu 
resine devam edeceklerdir. Uç ay için- sınır arasında bazı farklar göze 
de, beyannameyi vermeyen mütevelli- çarpmaktadır. Bu mıntaka sınırı ev 
ier, vakıflarına tasarruftan menedile- velkinden 250 kilometre kadar ge. 
cc:klcrdir. Gecikme haklı bir sebebe da rilemiftir. 
yanmazsa, yahut verilen beyanname, Bundan batka bu mıntaka, Ha -
hakikate uygun çıkmazsa mütevelliler beı imparatorunun hakimiyeti al -
derhal azledileceklerdir. Evkaf idare- tında kalmakta devam edecek, la. 
si. mütevellilerin vcrmeğe mecbur ol- kat idaresi ve zabıtası Milletler Ce 
duğu beyannameleri hazırlamıştır. miyetinin bir komiserine tevdi olu. 
Bunlar. parasız olarak bütün mütevel- nacaktır. 
lilere dağıtılacaktır. Mütevelliler, ayrı ltalyan Somalisine bir miktar ara 
ca bir ilanla bu beyannameleri almağa :zi ilave edilecektir. Bu arazinin Ha 
davet edilmişlerdir. lstanbuldaki Rum, beıistan tarafındaki aınır hattı, Ger 
Ermeni ve Musevi azlıklarının idare logobi ve Ual-Ual'in garbından 
ettikleri bütün vakıflar da kanun hü- geçmektedir. Yedi sekiz yıldanberi 
kiimlerine göre bugünden itibaren Ev ltalyanlann elinde bulunmakta o -
kaf idaresinin kontrolü altına geçmiş lan mıntaka, bugün çöl halinde ise 
bulunmaktadır. Azlıklar, arasında her Debi Şebeli ile diğer ırmakların et. 
hangi bir vakfı idare eden miitcvelliler rafına •etler yapmak auretiyle mün 
hareketleri kanuna uygun olduğu tak bit bir hale getirilebilir bir mahi -
dirde. vazifelerine serbestçe devam yette bulunmaktadır. Eaasen Habef 
edebileceklerdir. Kanun bütün müte - İmparatoru, bu araziyi, kızıl de -
vellileri Evkaf idaresine hesap verme- nizde kendiaine verilecek bir ltori. 
ğe davet etmektedir. Hesaplan mun- dora mukabil terketmeye hazır ol
tazam olmayan ve mütevellilik etmeğe duğunu evvelce •Öylemitti. 
salahiyetleri bulunmayan mütevelliler, Projede Eritre ile ltalyan Soma. 
derhal islerinden çıkarılacaklardır. He [işinin birleftirilm~•i mevzuu bahia 
saplar görülürken, Evkaf idaresi. mü- değildir. Zira böyle bir birleftİrme 
rakabe hakkı olarak. bütün vakıflar - Fransız nüfus mıntakasını ikiye böl 

[Dreadua'da Habeşler talim yaparkenl 

Cenevrede Cephede 

mektedir. 
dan yüzde beş hisse alacaktır . . :ıe.rha~ Bundan baıka, Habeıi.tan, deni. 
gi bir mütevelli heyetinin suııstımalı :ze bir çıkıf yoluna mukabil, /tal -
meydana çıkarsa yahut vakfı iyi idare 
etmc~it anlaşılaca~-:"l:~~rsa, bunlar yanlar tarafından bugün İfgal edil 
bali:ltın :ıc.uuaclalit: ~il~Jıllfı9!!"lıllil•a &cJunan Tijre anQÜİnin bü _ 
tatbik edilecektir. lstanbulda Rum, Mııl...,.dft 'ffer;aya ,_,.,. -

cektir. Eaaaen Amharik Habefiatan 
meni, Musevi ve diğer azlıklara men· "k dan hariç bulunan bu mıntaka, 
sup mütevelli heyetlerinin idare ettı - J 896 Aduva mağlubnyetinclen ev -
leri vakıfların mikdarı henüz kat'i su- vel ltalyanların elinde idi. 
rette malUm değildir. Mütevelliler, be 
yannamelerini Evkaf idaresine verdik- Sulh şartları henüz İm 
ten sonra yaoılacak tasnif neticesinde. paratora bildirilemedi 
lfıtanbulda azlıklara ait vakıfların 
mikdarı anlaşılacaktır. Yeni vakıflar Adisabaoo, 12 A.A. - Habeş İm
kanunu: kanun hükümleri iyi anlaşı- para torunun burada bulunmaması do
lamadıj!ı için ilk günle~, şehrimizd~ki layısilc Habcşistanın sulh tekliflerine 
mütevelliler arasında hır parça endışe resmi cevabının biraz geçikeccği çok 
uyandırmıştı. Fakat sonradan kanu- muhtemeldir. İmparatorun hareketleri 
nun tetkikiyle bu endişenin yersiz ol- çok gizli tutulmakla beraber kendisi
duğunu onlar da anlamışlardır. Dün, nin Dessiye ve yıahut o civarlarda bu
bi,.kac ıııiltevcllil h~veti ile temas ede- lunduğu maliımdur. Bilinmiyen bir 
rek yeni kanun hükümlerine göre va- şey varsa o da teklifleri tetkik için A
zivetle- i ne olacağını sorduk. Rum disababaya dönüp dönmiyeccğidir. E
mütcvelli heyetinden bir zat şunları ğer merkeze dönmez ise teklifler, Şi
söyledi: mal orduları karargahına yollanacak-

- Biz Evkaf idaresine birer beyan tır. 
name vcrmcğe mecbur tutuluyoruz. Fakat N ecaşi: "Boyun eğ
Bu beyannameleri kısa bir zamanda mem !,,demekte berdevamdır 
hazırlayarak vereceğiz. Bütün müte- Dessiye, 12 A.A. - Necaşi, Fran
velliler de bizim gibi yapıp, vaktinde sız - İngiliz itilaf planını kat'i surette 
beyannamelerini vermelidirler. Evkaf reddetmiştir. 
idaresi. mütevellilerin haklarına do - Habeş hükümdarı, demiştir ki:, 
kunmayacaktır. Kanun, yalnız yolsuz- "Kat'iyyen tahrik etmemiş olduğu-

muz bir kuvvetin karşıımda boyun e
luğu ve idaresizliği görülenleri, mun- ğerneyiz. Zira böyle bir hal, fiddetle 
tazam heaap vermiyenleri cezalandıra- mükafat vermek olur.,, 
caktır.,, 

Diğer bir mütevelli de Evkaf idare
sinin, mürakabc hakkı için söylenecek 
sözü olmadığı cevabını vermiştir. Bi
zim bildiğimiz ise şudur: Haklarından 
emin. muameleleri yolunda olan bütün 
mütevelliler. kanunun emrettiği esas
lar dairesinde, hiç bir noktayı -eksik 
bırakmadan beyannamelerini hazırla
malıdırlar. Aksi surette hareket, mütc 
ve:llilerin menfaatine uygun olmadığı 
gibi kendileri için sonunda cezaya çar 
pılmak tehlikesi de vardır. Bugünden 
itibaren Evkaf idaresi. beyannameleri 
dağıtmağa başlayacaktır. 

Mussolini 24 saat 
sonra cevap verecek 

Cenevre, 12 A.A. - Röyter ajansı 

M uıısolininin İngiliz - Fransız sulh 
tekliflerine vereceği cevabın (eğer bu 
arada bir fenalık çıkmazsa bu teklif
lerin kabulünden ibaret olacağı kana
atindedir. Cevap ihtimal yarın, fakat 
1!_er halde 48 saat içinde verilmiş ob
caktır. 

Fransızlar ister
se reddedecekler 

Londra. 12 A.A - Dcyli Telegraf 
gazetesi, İngiliz - Fransız sulh tek
liflerinin pek yakında neşredileceği. 
ni bildirmektedir. 

Timcs gazetesinin Roma aytarı, 
Fransız ve İngiliz büyük elçilerini'!l 
teklifleri ayrı ayrı vermeleri keyfiye. 
tini, bu hadiseye bir ültimatom ma
hiyeti vermemek için ihtiyar ettikle
rini yazmaktadır. 

Röytcr Ajansı ise Cencvrcdeki va
ziyet hakkında diyor ki: 

"Küçük devletlerin sinirli hali de. 
vam etmektedir. Türkiye ve Sovyet 
faaliyette bulunmaktadırlar. İtimat o
lunur haberlere göre, Fransızlar, (pet 
rol ambargosu hakkındaki müzakere
lere muhakkak surette devam edilme
si teklindeki lngilU noktai nazarını 
••u.-ııe..u 

f Anadolu Ajansının notu :J 
stihbaratımıza göre, salahiyettar 

mahafilde, yukardaki telgrafta zikri 
geçen faaliyetin mahiyeti hakkında 
hiçbir maliimat mevcut değildir. 

Laval bugün Cemal 
Hüsnü ile konuşacak 

Cenevre, 12 A.A - Laval, berabe. 
rinde Eden ve dö Madariaga olduğu 
halde bu sabah buraya gelmiştir. Fran 
sız Başbakanı, bu iki zat ile ve Cemal 
Hüsnü ve Lehistan delegesi Komar
sinski ile görüşecektir. 

On sekizler komitesi, saat 16,15 de 
ton'- · tıya çağrılmıştır. 

Beşler bu teklifi 
beğenecekler mi? 

Londra, 12 A.A- Dışişleri Bakan
lığı mahafili, tekliflerin beşler ko. 
mitesinc tevdi edileceği fikrindedir
ler. 

Umumiyetle sanıldığına göre, 
Fransa, İngiltere Lehistan, Türkiye 
ve İspanya mümessillerinden mürek
kep olan beşler komitesi bu teklifleri 
kabul edecektir. 

tanın arazisinden en ufak bir parça bi
le vermiyeceğini bildirdiği hakkında 

Paristcn gelen haberleri büyük harf
lerle ve başlıklarla basmaktadırlar. 

Gazeteler tekliflerin İtalyan hakları 
na değil, kuvvete dayandığım tebarüz 
ettiriyorlar. Son Fransız gazeteleri ise 
teklifleri utandırıcı olarak tavsif et
mektedirler. 

"Habeşistan teklifi mut-
1 a k a reddedecektir ! , , 

Paris, 12 A.A. - Gazeteler, sulh 
tekliflerinin küçük devletlerde uyan
dırmış olduğu heyecanı kaydediyor
lar. 

Pöti Pariziyen diyor ki: 
"Düçe, barış teşebbüslerine karşı u

lu orta dayatmıyor, gerçi bunları ka
bul de ettiği yok. Ancak bu hususta 

Komünistlerle 
Sosyalistlerden 
Sonra 

Cenevre, 12 A.A. - Mileltler Ce
miyeti çevenleri, Mussolininin Fran
sız - İngiliz planını ne kabul ne de 
reddetmiyerek mutasrıvvcr s lh teklif
lerini İtalya lehine oiarak tadil etmek 
teşebbLründe bulunacağı mütaleasın- bir karar vermezden önce Mussolini

Berlin, 12 A.A. - Cizli devlet dadır. M&amafih,, Ccncvredc bu teklif- nin düşünüp arkadaşlarile istişare et-
poliainin bildiriği, merkezi Berlin. mesini tabii görmelidir. Bu ana kadar 
d b l "Al • ._ ı · lerin tadil edilmesinin hiç te muhte-

e u unan man pısaopoa an ıs İmparator henüz resmen fikrini bildir-
tihbarat bürosu,, direktörü Papaı mel olmadığı fikri vardır. Resmi ltal-
Banaım bundan birkaç hafta ev • yan çevcnleri, dün akşam Baron Aloi- mcmiş ise de Habeşistan daha az mü-
vel tevkif edilmit olduğunu haber sinin şimdiki halde Cencvreye gelme- sait görünüyor.,. 
vermektedir . sinin mevzuubahis olmadığım beyan Figaro d'! şu mütaleayı yürütmekte-
Banaı, Papanın Berlincieki veki - etmekte idL dir: 

line katolikliğin Almanyadaki va - ' '- Teklifi takbih et- "Az çok kendilerini. kuvvetli bir 
ziyeti hakkında mahrerm maliimat mek bir vazifedir ! .. komşunun tecavüzüne her an için ma-
vermit olmakla ittiham edilmekte. 

Şimal cephesinde 
Asmara, 12 A.A - Ryöter bildiri. 

yor: 
Mareşal Badoglio münakale hatla

rının emin ve mükemmel bir hale gel 
diğine kanaat getirmeden, büyük bir 
harekete kalkışmıyacaktır. 

İtalyan tebliği 
Asman, 12 A.A - Stefani 

sıncan: 

~imal cephesinde: 
Devamlı bir temizleme ameliyesi 

yapılırken aynı zamanda yollar, ku. 
yular ve mağazalar inşası ile de uğ
raşılmaktadır. 

80 kilometre uzunluğunda olem "A 
'<iigrat - Enti - Ciciye - A.4oa., 
katr_!..Yolu pek yakın bir ıramanda 
müKCnımel bir hlıie getirilmiş olacak
tır. 

Cibuti. 12 A.A - İtalyanların ken 
disine yapmış oldukları bütün teklif. 
tere rağmen Aussa sultanı Yayı: 1tal
yznlar tarafına geçmckte-ı imtina ey
lemektedir. Onun bu hareketi Assan 
ile Dessic arasında bir yol vücude 
getirmek istiyen İtalyanların planla
rım engele uğratmaktadır. 

İtalyan uçakları, gece projektörler 
yardımiylc Addisababadan hareket 
etmiş olan Habeş kuvvetlerini arıyor. 
İtalyan kollan. Ogaden cepheslndeki 
ileri hareketlerini durdurmuşlardır. 

Mevcut umumi kanaate göre her 
iki taraf ta ahval ve şeraitin inkişafı. 
na göre yeni bir harp tabyesi aramak 
tadırlar. 

Bir uçak hücumu 
Adisababa, 12 A.A - Burada dö

nen bir rivayete göre, İtalyan hava 
kuvvetleri Habeş askerlerini mitral
yözlerle doğramışlardır. 

Adisababamn geçır
diği korkulu gece ... 

Adisababa, 12 A.A - Bu sabah bu
rada vukua gelen paniğin sebebi anla. 
şılmıştır. 

Habeşistanda harp sahneleri almak 
üzere buraya gönderilen bir sinema o
peratörüne Amerikadan bir telgraf 
gelmiştir. Bu telgrafla verilen tali
mat arasında şu cümle de vardır~ 
"Tasavvur ediniz ki Adisababa şimdi 
bombardıman edilecektir, hemen der
hal siz de sinema makinesi ile sahne. 
ler almağa başlarsmız ... 

Binlerce kadın ve çocuk, taşınacak 
eşyalarını alarak yakın tepelere iltica 
etmişlerdir. Ecnebiler sığınaklara gir 
mişlerdir. Ancak iki saat sonra vazi
yet anlaşılmıştır. 

İngilizler Kıbrısı Yun;inİıta
na vermiyorlar 

Londra, 12 A.A . - lngilterenin 
Kıbrıs adasını Yunanistana vermek 
niyetinde bulunduğu hakkında çı. 
kan rivayetlerle alakadar olarak 
ııonılan bir suale cevr ben müstem. 
lekeler bakanı Avam Kamarasında 
demittir ki: 

"İngiltere hükumeti hiçbir ıuret.. 
le Kıbriai herhangi bir ecnebi dev. 
J~te terketmek niyetinde değil • 
dır .•• 

Yurttaş; 

Devlet tahvilleri, paran ıçır 
~n sağlam ve en karlı yatırım 
ıeridir. 

dir. Londra, 12 A.A. _ Dün akşamki ruz gören ve emsal teessüs edeceğini 
Polia, birçok katolik papaılarınm gazeteler, Habeş elçisinin hükumetin- düşündükçe titreyen bazı memlcketle- ı 

da bu it dolayıaile tevkif edilmit ol den aldığı emirlere dayanarak sulh rin izhar ettikleri heyecan kaydc §a-
duklanru ilave eylemektedir . tekliflerini protesto ettiği ve Habeıi1- yandır.,, • 

Ulusal Ekonomi vt 
Arttırma Kurumu 
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Ekonomi • Piyasa - Borsa 
1 PiYASA HABERLERi 1 

FINDIK FİYATLARI YÜKSELİYO R 1 

Samsun Mıntakasında Fındı 
Piyasası Hararetli Geçti 

k 

tali iÇ PIY ASALARDA: Roma: Lazio mab bbuklu, ken 
latanbul mıntabaında fmdık piya- 280 • 300; Napoli malı kabuklu, k en-

uamda birdenbire bir yükaeliı byde- tali 250 - 280 lirettir. 
dilmif ve cif Avrupa limanlan olmak 
üzere 64 kurup kadar it yapılmıt ise 
de fiyatlar tekrar dütmete bqladıfm· 
dan alıcılar istikrara intizaren piyaM
dan çekilmiılerdir. Bu suretle fiyatlar 
56 .kurup kadar tenearil etmif ve bu 
fiyattan muameleler olmuttur. 
Samıun mmtakumda son hafta 

içinde fmdık piyausı hararetli ıeç
miıtir. Mmtalcanm muhtelif merkezle
rindeki son fiyat durumu 1u ıuretle
dir: 

Trabsonda tombul iç hazır fop 55 
Girnunda tombul iç hazır fop 55 

Dil l'IYUALAltDAı 

280 Tiryeıte mıh kabuklu, kentali 
320; latria malı kabuklu, kentali 2 
280 ; Şark malı kabuklu, elenmif, k 
tali 280 - 290; Napoli malı iç, ken 
650 • 670; Giresun iç, kentali 52 
560; Şark mab iç, kentali 510 - 5 
lapanyı malı iç, kentali 500 - 520 

70-
en-
tali 
o -
00; 

Ji. 
rettir. 

fm-takenderiye piyasasında Türk 
dı~ fazla istek ıöıterilmittir. 
yatlar okka bapna iç fmdıklarm 1 
14; kabuklu aivri fmdıklann 5 • 6, 

Fi· 
3 -
ka-

buklu tombul fmdıklann 4 • 5 lılmır 
kuruıudur. 

ispanya - Reua piyaaaaında eski den 
IOn 
yi-

Hamburı fmclık piyuumda olduk- kaycledllmif olan niabt durcunluk 
ça dikkate defer bir inldpf ıırillmut- hafta içinde nil olmut •e fiyatlar 
tür. Fiyatlar evvell H • 64 lira,a ka· ne yübelmiftlı. J~ fmdık fiyatı çu 
dar yilkaelmi,tir. Soma ,ı,a.. biru bapna 6 ~ta kadar .ırtmıf ft 
ıevıiyer~ fiyatlar 60 - en Ura,a dut- buk!u . fmclık ta ayıü bareked ta1li 

v•l 
ka-

p 
miiftUr. Kabulrlu fındıklar ile nn'lne etmiftir: 

b6-
tlar 

&öre 100 kilo batma cif Hamburı 25 • ÇekoalOftkyada fmcbldanmıA 
27 liradır. yWr mikyasta talep ftl"Cbr. Fiya 

I• 

r 
nn 

rcih 

Italya • Sicilyadan Frankfurta ıısn- mlltemacliyen yükwlmittir• Pın4'ddar 
d~rilen fmdıklar piyauya çıkan!mq ama ihtiyaç btlyiUr olmakla benbe 
he de aatışların hiç mesabesinde kal- fiyat yüksekliği karıısmda ahcıla 
dığı bildiriliyor. bir müddet intinr vaziyetini te 

nn 
iye-

İtalyanın iç piyaaalarmda kayde de- ettikleri bildirilmektedir. Fiyatla 
ler bir değifiklik kay4edilmemekte- 7 50 Pranaı% frangını geçtiii Türk 
dir. G3rWen fiyatlar ıunlardır: den bazı tüccarlaıa bildirilmittir. 

Zetinyağı 
Fi ati eri 
Yükselmiyor 

l tal yaya yapılan zeytiJıyaiı 
ihracatunız birdenbire 

yavaşladı 

Zecrt tedbirlerin tatbikmden sonra 
ftalya kendisine ithali mü11adeye tı
bi tuttuiu maddeler arasına zeytin
ya&ını da dahil etmit ve bundan bat
ka dlemleketlnilzcten &8nderilen-mal 
bedellerinin bloke r ff!mesine karar 
venni§tir. ' ' 

Bu durum karşısında t talyaya olan 
ehemmiyetli miktarda zeytinyaiı ih.. 
ncatımız son hafta içinde birdenbire 
durmuıtur. Devamlı ihracat dolayı
aiyle bir müddetten beri miltemadi
yen yükıelmetke olan zeytin yalı f iat
lan da artık durmuft\11'. Fakat fiat
lann dtlfeceği de zannolunmamakta
dır. Çünkü rekolte azdır. 

lyi bir mahreç olan İtalyanın bu 
•uretlı kapanaııı bir •uiyet alması 
iberine ihracat tacirlerimü yeni 
mahr~ler aramaca batJamıtlardır. Bu 
arada bir firma taba primlerinin 
yüksekliğinden iıtifade ile Japonya
yı bir miktar zeytinyağı göndenneğe 
çalıımaktadır. Hafta sonunda lima!l
larunızdan fazla mal gelmeğe batla· 
mıştır. 

Diğer taraftan zeytin de 8nemll bir 
durum arzetmektedlr. Piatlarda mü
him deiişlklik yoka da Gemlikte 933 
mah1Ulü stoku kalmamııtır. Bunun 
yeriM 934 mallan kaim olmuttur. Bu 
mallar lcalite, renk ve nefaset itiba
riyle 933 mallarına f alk oldutundan 
rafbet görmektedir. 

No. 29 

Yumurta 
Fiatleri 
Düşüyor 

bu Damgalamak yüzünden 
hafta Filiıtine aevkiyat 

yapılamadı 

Son hafta içinde yumurta fiat 
100 kurut kadar düpnUştilr. 

tarı 

edi-Diğer tanftll'll Fillstine ihraç 
lecek olan yumurtaların damplan 
la mecbur tutulmuı Userine taçlr 
bu damgaJarm, yumurtalarm Pl~ft 

ma-
ler 

ati-
ne ihracı 'ntlsında, da..vu~bilece 
dütünerek yumurtaları damgasız 
zrrlamrıtır. Fakat yumurtalar bu 
da damgalanmadığı için ihncma m 
aaade edilmemiıtir. Bu yüzden ha 
içinde Filistme .evkıyat yapılama
mııtır. İhracat Yunaniıtan, Alman 
ve Çekoılovakyaya yapılmıt; bu m 
lelıetlere 450 küçük •e 367 büyük 

ğini 
ha-
ra-
u. 

fta 

ya 
em 
11n 
Jilk dık yumurta ihraç edilmittir. Bü 

undıklarm 267 ai Yur niıtana ve 
tanesi de Çekoslovakyayı gönde 
mit. küçük sandıkların 200 adedi 
ftllliıtana ve 250 ai de Almany 

110 
ril-
Yu-
aya 

aevkedilmittir. ---
Zahire BorlUlllda ,, 

et-
CJOD;-

Z~ire Borsasında U'1 ve buğday 
tıtlın normal vaziyeti muhafaza 
mektedirler. Ekıtra ekstra unlar 
1085, birinci yumuıaklar, 790 - 82 
birinci sert unlar da 740 - 760 ku 
arasında aatılmııtır. Evvelc:e yazd 
mıı gibi bilhasaa ekstra ekstra un 
dakl dü§üklük haftalık durumu m 
faza etmektedir. Birkaç cUnden 
pek dur&un ıeçen buğday aatıtlar 
dün biraz hararetlenmittir. Bir 
yumutak buğday 6 kuruı 30 ve 
buğday da 6 kuru§ 10 para ile 6 ku 
17,~ para arasmda muamele göm 
tür. Dün teniden 277 ton butday 

O ve 
ruş 

•lı-
Jar-
uha 
b •ri 
ı da 
inci 
~rt rn, 
ilt-
ve 

~ ton da un ıelmiştir. 

bir manevra ile yanına yıklattı. 
------------- - Geçemezainb Nikol .• Emir var. 

Polis Nikol 
llORIS LOaLAN 

Gürütlü büyüyordu. Koridorun ilk 
•ötesinde bir toplantı cördiller. Po
liı olduklan anlaşıldığı için blaba
lak kendilerini çatırdı. Palmiyelerle 
aüılü, koltuklarla döteli, kıt salonuna 
bemiyea kuytu bir cirinticle, bazı 
insanlar yerde yatan bir vücudun 
üzerine iiilmiıler, muayene ediyorlar 
dı. 

Rubo dedi ki: 
- lıte lnciliz .. Tanıdım, babanıu, 

her tarafı kan içinde 1 
- O halde Rubo öteki ne oldu? 

Banyo odasına aaklanıp da seni en
aenden vuran adam nerede? 

- Her halde ark&dqmdan yakaJI 
8JY.Ulllllk iıtemit olacak. 

tnıifü:i muayene ettiler. Omuzam-
4aaı derin bir blçak yarw • ...._ 

tki polis memurunun pqindea• a,. 
rılmıyan Nikol, fazla beklemedi, 
kqınekqten istifade ederek arQ. 
m erdivene daldı ve aüratle qapya 
indi. 

Alt katta Pontiyö sokağma ~ıkaa 
kapı yakındı. Larmona ile diğer iki 
müfettlfin be-kledill bu kapıya da o
telin hismetçileri yıltlmıtlardı. 

Lannonaya lpnt itti. O da 

- Merak etme. Ben kendi bqımm 
çarcline bakanm. Sana demin bir 
kart verdiler mi? 

- Evet. 
- Her halde sahte bir kart olacak. 
- Deme yahut 
- Kartı veren çıktı, citti dejil mi? 
- Elbette. 
- Şunun e,kilini tarif etaene .• 
- Çok dikkat etmedim ama. deli-

kanhya benziyordu. 
- O halde kim olduğunu tanıyama 

dın mı? 

- Hayır. 
- O giden Araen LUpendl. Sen de 

kendi elinle herife kapab kapıyı açtın. 

-3-
Moleon. sabiren kendiline b&ldm 

cörümekle berabe~ pıkın ve urar
mıı bir halde, mUcnriyet odaundül 
yazıhanede, bir erlrtnlharp relal cfbi 
oturuyordu. 

Emniyet müdilrlillitae telefoa ecti
yor, ,arduncı kuvvetler iltiyor, ote
lin bir ucundan öbür ucuna kadar· hil
kibn aUrecek bideler icat ediyor. 
Herke.i pprtan, •ersem eden biribi· 
rine zıt emirler veriyodu. 

llllfterller •e yolcular yilkaek Hale 
konuıuyorlards. 

- Aneıı Lüpen L. Anen Lt.lpen t 
Mubuarava almdı. 18rtnler vu. 

B ORSA VE PiYASA 

2 BlrincikAnun Per••mb• 

PARA BORSASI 

Sterlin 
Dolar 
20 Praaıur Franp 
20 Liret 
20 Belçika Pranp 
20 Drahmi 
20 lavıı;re fr. 
Florin 
20 Çek Karoe 
Avuıtarya tilin 
Mark 
Zloti 
Penso 
20 Ley 
Lwa 
20 Dinar 
Yen 
lsveç kurona 
Altm 
Mecicli79 
Banknot 

Parfs tlnrine 
tnsilis liram 
Dolar 
Liret 
Belp 
Cenevre 
Leva 

'Florin 

Aht Satıl 

617.- 621.-
123.50 126.-
1155.- 168.-
165,- 170,-
82.- 84.-
22.- 24-

112.- 115.-
12.- 84.-
93- H.-
u- 24.-
33.- 36.-
22.- 24.-
22.- 24,-
11,- 14,-
23.- 25-
52.- 54.-
32.- 34.-
31- 32.-

941.- 942.-
52,50 53-

236.- • 237-

Çekler 
12.oe 

118,25 
0,79,65 
9,88,52 
4,72.97 
2,45,70 

64,56,20 
1,17,53 

Çekoalo.akya kuronu 
Aftttarya 

19,21,151 
4,24,65 
1,97,91 
4,21.-
4,51,40 

Narlı 
Zloti 
Penao 
Ley 
Dinar 
Yea 
Çemo•eıa 
!aveç kuronu 

65.77,55 
14.96.33 

2.73.30 
10.98 

S,13.157 

Eıham 

it llaabn Mi. 95,-
• • N. 9,80 
• " H. 9.85 
Anadolu % 60 26,30 

" % 100 42,50 
Slrlretiha71'iY• 15.-

Tnmva7 22, 7S 
Bomonti ·Nektar 8,15 
Twk• 14.50 
ReJi '.20.-
Allan Çimento 9,40 
Merkez Bankası 63.-
0...ı~ Bubu 23.-
Telefoa 1,75 
ittihat Detlrmendlik 9,40 
larlı Merkes Eczanes· UO 

Ta hvil at 
ltııhtım Kupon lreaik 10.-
Anacloal ı .,. n ıM.-

.. m S....,IWllLJJ.-:r 
Anadolu mümessil ~l7;35 

lıtikrazl a r 

Türlı Borca 1 
" .. il ,, ,, m 

htikrui dahili 
Erıaaf 

26,20 
24,25 
24,35 
95.-
95.-

ZAHiRE BORSASI 
htanbal Tecim ve Zahire Boraanmda 

dtiD muamele stirea maddeler ıanlardır: 

A il P A 

..... . ......._ ..... 
BEYAZ PEYNİR 

Tam nth 23.- -Yaran :ntlı -- -
Yatsız -- -
K.ŞAR PEYNlRl 

Yaib 51-
Yaiıız - .-

ZEYT!NYAOI 
Ekstra --1 inci yemeklik --2 inci yemeklik -.-
Sabunluk -.-

NEBATI YAO 

Pamuk tasfiye 30.-
Susanı tasfiye 32,20 
Bezir piımiı -.-

Ekstra 
Ekstra 

UN 

1 inci J'UlllL 
1 inci ıert 

1000 
910 

72 k. 795 
740 

BORSA DIŞI 

Can 
Çin 
Hindia 
SC71aa 

ÇAY 
(KUo....- llnaWIHir) 

K,. 8. 
260.--.-
285.-
265,-

DEMİR VE ENVAI 
(ICilosruı lae .. bn.dlr J 

Camlık. kti,ebent 
Dörtk6te. llma. J11•L 
Mıhlık. ilime 
PotreJ 
S 1ah çember 
Yunrlak (6 mm. ve aptı 

(olukla) 

Kt. s. 
-.-
-.--
-.----.--.-
16,-
11,50 
10,50 

Siyah uc" 
Karfiçe 
Çinko ___ 27.-

DERf "'ft!enmfş,, 
(Kilorraaa laeaabl1edlr) 

~· 
it• s. 

SıtD' l 120.-

M;ncla 
ti ıos.-
l 115.-.. u ıoo-

M"la 
Elnn 1 ad eo.-.. 11 • 40,-
Bepu çekme 1 • 50.-- .. 
s .. htiz;an 

Blvan 

Beyu 
• 

Fi yor 
Beyu .. 
Piyuıto 

Şarı 
Galo 
Çaoıarla 

Kaba 

ll • ss.-

l. n-n. 55,-
r " 50.-

n .. 55.-

1ttrRE 
(Jt,fJo&rflm 1ıesa!Jnedfr) 

Kı 1. r 
-.-

1 115,-
CI 95.-

54,-
45,--.-
20-

PATATES 
(ICUoıram la•Ml»iledlr) 

Jtt. L 
5.50 

--
----

K• 1. 
360.--.-
350,-
380.-

it• s. 
ı.5o 
7,75 
1,50 
7,!0 
9.50 
1.50 

115,50 
ıı.5o 
ıu5 
28,-

re,. s. 
ıso.-
ıı5-
ııs-
ııo.-

15.-
45-
90,-
45.-

. 
115,-
75,-
75.-
65.-

K1- 1. --ıt5-
ııo.-

60.-
47.st 
35.-

n-

Halit Sezai daireme yeni ıeunııtt. 
Mıaanm üstünde abuı çehreler ıibi 
duran bir yıim lriğ!dı eliyle iterek 
koltuğuna yerlepnit. öteki memurla
nn henib ıelmemit olmumdan iati
fade ederek cazetesini okuyordu. U
yumak bilmiyen bir çocutun cıyak cı
yak batırmasını andıran bir acı ıibi, 
telefon çalınc:a, ıazetealni muanınila
tUne atarak yerinden bllm, "Saba
hın bu saatinde de mi rahat yok? .• 
Gecıe hangi münasebetsiz herif derdi
ni dinletecek?,, diye aöyleniyordu. 

Telefonda, bir pmar auyu cibi ta
ze ve ~rrak bir ses, kealk kahkaha
larla: 

- Beni tanımadın mı? diyordu.. 
Halit Sezai öfkelenmekle sevinmek 

araamda bir tereddüt ıeçircti. Sonra, 
haleti ruhiyeaini lfp etmiyen mücer
ret bir aeıle : 

- Affedersiniz, tanıyamadım, eledi. 
Telef onda kut cmltıu aibi bir ıea 

peyda oldu: 
- Demek beni tanıyamadm. Öyle 

mi? Vah vah vah.. Halit, ben Afife 
ayol. Hatırını soracaktım. 

Halit Sezai birden nqelenclL HalA
vetli sesiyle : 

- Demek sensin ha Afifecijim. 
dedi. Vallahi o kadar sersemim ~ lna
aura bakma. Dün gece hiç u:yuma
dım. Eh, nasılsın .-ekerim. 

- iyice, meni. Bugün earbeatim, 
kocam llaniaaya gitti. 

Halit Seni bu müjdeyi du,uacaı 
- Biraz IOİltt ..... celince ıaib 

a.'layini: B\lgOn blM: ~ ...... a1mu 
lftr ~i~rtib?'ldedt: 

Halit Sezai, daire müdlrinden bir 
akrabuınm vefat ettitini aöyliyerek 
izin aldı, Takıimde-ld panalyonuna 
kottu. Kapıcıyı kasaba yolladı, hl• 
metçiyi çiçekçiye.. Kendisi de pansi
yona ıelirken bir tite en lll cinıh
den ıarap almıttı.. Madama da ten
bihatta bulundu. lki aut aonra. Ha· 
lit Sezai mükemel bir sofra buırla
mıı on bet ıUndenberi hasretini çekti
li sevıili Aflf eıini tieklemifti. 

çalmağa çatıııyordu. Bereket verafll 
kocası Anadoluya sık sık pder ıeıtııo 
di. Tabii kocaamın her ıaybubetindt 
Afife Halit Seıaiye Iroıuyor ve kendi
ni onun .kuvvetli kollanna bıralrı)'ol
du. 

Saat on ikiye ıeliyordu. Afife il .. 
redeyse ıetecek, her vlkitki iıvesil: 
odanın içinde salına salma yQrUyec• 
naılanacMc, Halit Seniyi çileden çı
kartmak için kadınlıtmm bütün ıal
nerlerini d6kecek ve sonunda ıenç • 
dam gerilen sinirlerinin ta.syiki :; 
nu kollarına alarak divana uza 
ve tikinnın üstüne aaldıran bir ~r 
lan hır11 ile kollan aruında ukac
sıkacaktı. Halit Sezai, Afife ile ıeçir
difi lezret dakikalarını hatırladık!& 
bütün vücudunu tatlı bir ürperme sr 
nyor, aabıraıztıtı bir kat daha ~ 
yodu. Sab11ızlıiını yatıştırmak i99 
aiıara •icara üstüne içiyor, oda.-IA 
aaabt asabi dolqıyordu. 

Nihayet, birioi kendisini anmıt ~ 
kulaklarında bir çınlama duydu. .,.... 
caraamı Ublaya koydu, kapıyı k~ 
Halit Sezai, buıün Afif eyi nebü" 
bın1a kucaldıyacatı bu kOf'ltUD~ 
belHydl. Kapıyı açınca, dört nal ~ 
derken birdenbire karpaına çıkan Uo

uçurum kenarında yavatlıyan, durd! 
bi at ıibi irkildi: Afif eden evvı::: 
metresi Semiha ••Beni içeri al, 
kollarında sık,, diyen yalvanfh baW 
tarla kendiaine bakıyordu • 

l'lallt Sezai, haVJnm cUnqli oJclO" 
~u -~~aoJ!l• ~ ·:~~ 
mura tutuliip.damlum hayret Q~ 
dede kanpk baleti ruhiyeai lçindtt' 
dl. Bir an Semihayı, ıenç kadını tok8' 
tar, kırbaçlar pbl baktı, ıonra Jlka1" 
dinin ve nefretin at oynattıp ıert bil 
aeale: 

- Ne ıeldin? d.:di, seni davet ed,. 
mi oldu1 

- Senıia J&1111UD110rum Halit. &r 
dl. 

Cia81 Jta.P. 
Ymlik CD'lllb --

llilltarı Ekıtn · Ebtra 
Ekstra 

4,50 
s.50 

Kt. ı. 

x .... 
67.-
6,.-
5-

. .. 1 

Afife, ailesinin mm üzerine, bet 
aene evvel zenıln bir tllcc:arla nlen
mit. fakat bir türlü kocumı aeveme
mitti .. Zaten kocası da kındiaind• 

ziyade itleriyle metcul oluyor, Afi
fenin aile yuvasına brtı olan lilılay
diıini arttınyordu. Kocaaındaıı nUva
zit, evinden rahatlık ıörmiyen bütiln 
kadınlar ıibi o da kadınlık arzul""1-
nı tatmin etmek için g6n1Unil;-bc;t
landığı erkeklere metreslik ediyodu. 
Halit Sezai ile yağmurlu bir 1Unde 
wuımıılar. ilcisi de biribirlerine ça
bucak ılllUJUf, ve münaaebetlerini iler
letmitlerdi. Afife, içtimai mevküni de 
kaybetmemek için, kocaıının lıtan· 
bulda bulundulu zaınanlar, Halit Se
zai ile cöril1111Uyor, arzularına calebe 

Halit Seni bU.bGtUn 8fke1enalft. r 
rahlr ettifi kapıyı kıpıyarak kell
de uhanhla çılmıq balınr pbi .ayı• 
yordu: 

İı; ıivri 
Kabakla 

tc 
Kabukla 

Ojlak 

Traba 

BU OD A Y 
6 - 10 

' - 30 -.-
5.15 

PINDJK 

52.20 -.-
CBVIZ 

-.-
-.-

TİPTiK --YAPAK -YON 
Ydranmll (sib) 61.JO 

O aırıda tnciliz Bimiç bir sedye u. 
zerinde otelin kapısından çıkanldı, 
Bojon hastanesine g6nderildi. 

Nöbetçi doktor teminat veriyordu: 
_.Yara ağırca ama, öldürmez. Ya

mı aorıuya çekebilirsiniz. 
Bu esnada Pontiyö cihetindeki ka

pıdan ıelen Rubo, pek müteheyyiç 
bir halde içeriye ıircli: 

- Arka kapıdan kaçmq, dedi, Lar
monaya aizin imzanızla bir kart ver-
mif. 

Moleon tekrar sarsıldı : 

- Ne kartı? Ben öyle kart verme-
dim. Ben kimseye kart vermedim. 
Çafırın Larmonıyı 1 

Rubo bir ok pbi fırladı •. 
- Sahte karttır o. Bu iti yapsa 

yıpu LUpen yapar. Çık lnıilizin o
daama. Mürekkep hokkasına bak, ka
leme bak, otelin kartlan var mı, onla
ra bak. 

Rubo tekrar ok pbl fırladı. 
- Milreldrep hokkası hl1' açık du

ruyor, dedi, kalem yerinde değil. lıla· 
1an111 berinde otelin kartlanndan ..... . 

- Demek ki sen bağlıyken. sahte 
vesikayı orada imzaladılar. 

- Hayır, öyle olsaydı görürdüm. 
İngilb kunduralannı giydi, ıonra iki
li birden tüydüler. 

- Pabt ne biri, ne iSteki otelde 
tahlribt yapddıiuu bilmiyorlardı. 

- Olabilir .. 
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- Ben odaya ıirdiğlm zaman ilk 
evvel Perulu biriıi ile karıılattım. 

- Marko A viıto delil mi? Peki, o 
nereye &itti? 

Rubo yeniden bir ok ıibi fırladı.
Tekrar geldiği zaman, dedi ki: 
- Oda11nda kimıeler yok. 0~ ıöm 

lek. bir kostüm, birkaç tuvalet qya-
11 bırakmıı. Bir de taze kullanılmıt 
makiyaj kutusu hili açık duruyor. 
Perulu adam kaçmazdan enel, her 
halde yüzünün teklini değiştirmit ol
malı. 

- Her halde o da onlardan biri 1 
dedi. Demek ki burada üç kifiydiler. 
Direktör cf endi, 8imiçin banyo salo
nuna bitifik odada ldın oturuyordu? 

Otelin planına baktılar. Direktör 
hayretle dedi ki : 

- Bu oda da Biıniçe kiralammı. 
- Nasıl olur? 
- Hatta ilk cddiii gündenberi. iki 

odayı birden kiralamı1-
Herkeı ptırdı. Moleon va.ılyeti 

tiJyle hulha etti: 
- Görünüıe bakılıru, üç yoldat 

•yni katta yan yana oturuyorlardı. 
Marko Aviıto 345 te, Bimiç 337 de •. 
Anen LUpen bititik odada, Marbof 
aokaiındaki bardan kaçıp kur1'114uk
tan sonra oraya 11ğındı. Bimiç yara
larmı 1&rıyor, bakıyor, yancjini ıe
tiriyordu. Bunu o kada meharetle 
yapıyordu ld. o katta çalıpn otel 

müatahdemininden hiçbiri farkına 
varmamııtı.. 

Bütiin bu vaziyet oraya ıelen kıa
IDI adli mUdirl Gotyeye izah edildi. 
Gotye vaziyeti tasvip etti. Daha bir 
iki ıey sordu ve dedi ki: 

- Blmiç yakalandı. Efer sahte 
kartı kullanan Arsen LUpen değilse:. 
bili otelin içinde demektir. Hele Pe
rulu mutlaka bir yere aidememi9tlr. 
Binaenal~h arattırma kolaydır. Mo
leon alı ödalara tekrar bakınız. zt.. 
yaretiniz nazikine olsun. İıticvapaız, 
arattırmaaız •• Nikol de sizinle beraber 
celecelr. 

Moleon dandil: 
- Nikol. butada delil kL 
- Burada, burada •• 
- Nilcol mü7 
- Evet, Nikot. Ben ceUrken Mr 

iki kelime konuftUlr. O ela arkadalluı 
ile •e otelin kaplClll ile konufupıa
du.. Rubo, Nlkoli çapnana. 

Nlkol dar aetreaine btirODlltlP bir 
halde, eski kıyafeti ile içeriye pcli. 

Moleon sordu: 
- Nikol, meıı ban .. ....,._, 
- Ben. timdi celiyorum. V a&iyeti 

yeni haber al4ım. Sin tebrik tclerim. 
JnıiliJin tevkifi elde ~ bir koz 
uyıhr. 

- Evet ama. ya Anen LUpen? 
- Aneıı Lüpen, o benim İflln.• 

Eter itleri tacil etmcttycliniı, LUpe
ninid timdi buraya kaanq kebap 

- Zorla pellik olmaz JamD. Sif" 
mi:yorum seni, Wtan antamıyor flf/lll' 
eun? Hem beni rahatııs etmekte,_ 
mana var? CiörUyonun ki evdefbO' 
biriaini bekliyorum, haydi çok llflr 
nıp durma. 

Halit Sezal. Sıemihanm baylı ,. 
rWtUıUz, patırtısız dönmeai~e ae~r 
rek içeri lirdi, Afife neredeyse I"' 
lecek ı .. diye aevincinden ellerini ul'JI 
turarak kapı önünde acele acele dolr 
flYodu. Sabahleyin daireye telefOll r 
denin Semiha oldutunu ~ 
tı. 

pbi ıetirecektim. 
- Ne aöyltlyoraun? Ya ateld atlır 

dqı Bresilyalı Marko A vilto? tJ' 
- Onu da, herifte iyice ahba,.. 

ıııuttum. Kibar adam, fakat ço~ 
naz oldufu belli. Her halde k 
aezdirmecten çıkıp ıitmittir· 

Moleon omuzlannı ailkti. .,....-
- Eter bütün aöyllyeceklerill 

dan ibaretse.. bit 
- Evet, o kadar. Yalnu ldiÇ~...C

kefifte bulundum. Fakat elı~~ 
•İk Belki de bizim ifimizle ...--. 
yok. 

- Nuıl ketif? ı1J11 
- Sbin liıtenlzde bir batka !ıs 

yok 11111? Murdinc lımind• birL-dlfl"' 
- Ent, Herve Mordinı. O 

1' Flmuttı. fd 
- Ben tekrar &eldiiini ıörd'f: "1 

adam flükmda kapıcı ile b~. 
konuıtum. Odasını aybk 1dt 
ffadlren ıellp yatıyor. Haftada~ 

*· ya fil defa, o c1a aıı~ 'ti# 
R,ayet iyi eyiinalİf. yUsU ;."!!• 
•Pi kadın odasına çıkıJOC't ~ 
gıılJ ~iyorlar. Bu kadın basaJI .-:~ 
.a Holde bekliyor. MurdllllF';ir 
den u evvel o da ıelJDitti. • ;, f' 
telin içindeki kanpkhir ı&~~ 
kıp sitti. Bir kere de tnı 
dinsi çatmanm. belki iyi.~ ... ..,.,., 

- Rubo, haydi ıit. !npil 
il çatır burayı I 
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i smet lnönü Tasarruf Haftasını Açtı 

Fiatleri indirmek HükQmetçe Başh 
Başına Bir Ekonomik Siyasa Olmuştur « l 

Harici Hadiselere Karşı Bütün Memleketin Kuvvetli Ve Toplu İ!lgdilt~re -~~23 EYta~asını~ 
Bir Halde Çalışması Ve Hadiselere Hazır Olması Lazımdır l~hir•~2~!.~>«:_ !aş~~~~sim T.~ 1!ş~~~raıı 
. Ankara, 12 A.A - Artırma ve yer

Jı ınah haftası bugün saat 15 de An
~ara Halkevinde Başbakan İsmet İn. 

•0 nünün söylevile açı1mıştır. 
Açılış töreninde, vekiller, saylav

~~r, vekaletler ileri gelenleri ve çok 
-Iabalık halk bulunuyordu. 

Anktra ikinci orta okulu öğrenici. 
leri tarafından söylenen İstiklal Mar 
§ıntiar. sonra, İsmet İnönü Ankara 
r~dyol!u ile her yere yayılan söylevi. 
n~ vermit ve bu söylevi Ankara mus1-
k~ öğretmen okulunun öğrC'!'licileti
n!n. l orosu ve ikinci orta okul öğıe. 
nıcılerinin "Tutumlu ol, Küçük para
lar,, temsilleri takip etmiştir. 

Başbakanın nutku 
Başbakanımızın bu nutuklarının 

metni şudur: 
Tasarruf ve yerli malı haftasmt a

çıyorum. Tasarruf ve yerli malı haf. 
tasının başlangıcında söz söylemek, 
lllemleketin ekonomik vaziyetini açık 
\re umumi bir surette mütalea etmek 
~>:nı zamanda benim için de, hükfımet 
ıçın de iktisadi sahada memlekete im 
tihan vermektir. 

Ve her geçen seneki faaliyetil"'izi 

b
h.ü1asa ederek gelecek sene için v:ni 
ır adım, yeni bir hamledir. Gelecek 

•ı-ne için şimdi anlayacağımız verim
lerden ve misaHerden daha önemli ve 
daha parlak neticeler ve faydalar ala
cağımıza şüphe yoktur. 

Elimr'l .. lri ııotJıırdan si7'e narca nar. 
sa, memleketin ekonomik faaliyetinin 
llluhtelıf sahalarda ve istikametlerde
ki cereyanı:. hakkında malitmat arzet
lnek isterim. 

Mahsullerimizin bu 
seneki d u r u m u 

Bu sene mahsullerimiz, geçen se • 
llekinden daha az para etmemiştir. 
~u sene harice çıkardığımız malların 
latıt fiatı geçen seneki fiatlardan da
ha az değil. hatti daha fazladır. 

Bu sene fiatların düşmemesi -bil. 
hassa dikkatinizi celbetmek noktasın 
dan arzedeceğim lCi,- çok istif•deli 
\lın !jt • 14.cW1.-~~l;ie,en sene 
ilınan mahsulde~bk dna fazlicrrr. 
Geçen sene hatırımda kaldığına göre 
~ milyon kilo a1mıstık. Bu vıl aldı
fıınız mahsul 80 milyon kilodur. Böy 
e btiyük mıkyasta istihsale rağmen 

takriben aynı fiat seviyesini tutmuş 
01ına11, mahsulün değerini muhafaza 
'tıneıi alıcılarımızın eksilmeyip art
lllış olduğunu göstermektedir. Fakat, 
lrıahsulün kıymetini tutmasında yal. 
nıı bu satışlar değil, devletin piyasa
}'a müdahale edip tedbir almış olma
•ının da esaslı bir tesiri ve faydası ol. 
duğu kanaatindeyim. Aynı vaziyeti 
fındıkta da görüyoruz. Bu yıl, fındık 
leçen seneki mahsulden daha çok ol
duğu halde piyasada daha fazla tutul
d~. Bunun da sebebi yukarda söyledi. 
iıın gibi alıcılarımızın daha müsait 
0}ınası ve devletin aldığı tedbirler ne
tıcesidir. Tütün de, bu sene, geçen 
lene elde ettiğimiz miktardan daha 
Soktur. Hatta tütünün fiatı geçen 
•enc:ki fiattan da fazladır. Harice 
tönderdiğimiz mallar için birkaç mi
lal verdim. 

Daha fazla yetiştirmeliyiz 
Pamukta, yünde, tiftikte de vazi

)ct aynıdır. Çıkardığımız malları u. 
btuıniyetle iyi bir fiatla satabiliyo
tuz. Yalnız bütün memleket hep bera
ber düşünmelidir ki, içeride ve dıp. 
~da satmak için yetittirdiğimiz mal-

r kifi değildir. Her sene biraz da
lı;. fazlası~ı yetiştirmeliyiz. Ve bunu 
)aparken hatırımızdan çıkarmamah
~ır ki, her yetiştirdiğimiz fazlayı da. 
~ iki misline çıkarmak için elbirli
t.~ ıle çalışmamız lazımdır. Şunu da 
;<>Yliyeyim ki, bir zamanlar iki misli 
lıla mahsul almaya çalıımamız li

:rrrıdır df'miştim. O zam·m mallarrmı
l~ çokluğundan ve fiatların düşkün
dugunden tikayet, herkesi o kadar yıl 
i ~rrnı,tı ki, fazla mal istihsal etmek 
Çın kUi gayret gösterilemiyordu. 

la Senelerden beri çok alıcısı olan mal
._1 t'lnıızın verimini arttırmak yolunda 
ıı dı~ınıız neticeler kafi değildir. Zan
te'dıyorum ki, gelecek sene için hem 

dbir olarak, hem anlayış olarak fazla 
::::etittirmek için müsbet neticelere 
'ttı ak hususunda çok gayret sarfet • 

eye mecbur kalacağız. 

Fiatlar meselesi 
h ~iltUn bu mühim noktalar araamda 
billzurunuzda i§aret etmek istediğim 
'ttır nokta daha vardır. O da, iç fiyatlar 

taeleaidir. Biz pamuk, yün ipek gibi 
~ddelerimizi içeride beynelmilel fi • 

attan daha pahalı alıyoruz. Pamuğa 
r111'· ipeğe içeride verdiğimiz para, 
}' u tnalların arsıulusal piyasalardaki fi 
i •tlarından daha pahal.dır. Bu, hem 
~tride alıcının olmasından, hem de dı 
tc: r~da bu malların kleringe bağlı müt 

rt ın bulunmasındandır. 

halı ve yüksek olması üzerine alışılma. 
sı icap eden ekonomik bir vaziyet de
ğildir. Gaye bu malları çoğaltmak ve 
bu malların fiyatını ucuzlatmaktadır 
ki, gerek sanayi sahasında ve bilhassa 
harice satıtta fiyatlarımız gittikçe da
ha tutumlu olsun. Fiyatların normal 
bir hale gelmesinin çaresi bolluktur. 
Dolattığım yerlerde gördüm, ne kadar 
mahcul alırsak o nisbette alıcı bulu • 
ruz. 

Hububat mahsullerimiz 
ihtiyacımıza kafi gelecek 

Belli bı,.lı airaat mahaullerimiz • 
elen balıHttikten •onra bu aracla 
ekinden de lııaaca bahaedeceğim. 
Bu aene ekinimiz geçen aeneye na. 
uran miktarca a.z oldu. Hatta bir 
aralık bütün ihtiyacımıza yetipni -
yeceği zannedildi. Tahminimiıe gö 
re hububat mahaulümüz kendi ih • 
tiyacımıza lıali 1Ielecelıtir. Aaıl mü 
him olan meaele, lıali gelecek veya 
gelmiyecek ••nelerde hububatımı. 
zrn liyati üzerinde gelip geçen liyat 
dalgtuıdır iti, buna nihayet azami 
bir had tayin etmek vtuilelerimiz 
araaında olacaktır. 

Sırasında kanuni tedbirlere müracaat 
etmek ve sırasında devletin bizzat ve
saiti ve para tedarik ederek ortaya tek 
nik müesseseler koyarak bunları ken
disinin vücude getirmesidir. 

İlk ?eş yıllık sa
nayı programı 

tık beş yıllık sanayi programının 
tatbikinden olarak bu sene Cam fabri
kası işlemiye başladı. Bu fabrikanın te
meli geçen sene atılmıştı. Yine temeli 
geçen sene atılmış olan sömikok fabri
kası da işlemeye başlamıştır. Geçen se
ne inpat halinde olan Kayseri Bez 
Kombinası işlemeğe - başlamıştır. Az 
bir zaman zarfında her üç fabrika da 
azami randımanla çalışmak için istidat 
göstermeye ve mesafe almaya başla -
mıttır. Bunlardan başka nisbetleri kü
çük olan müess•selerden, Bakırköy da
ha geçen seneden işlemeye başlamış 
bulunuyordu. Giilyağı ve Kükürt fab
rikaları işlemektedir. 

Daha birkaç gün evvel büyük fabri
kalardan Bursada ve Gemlikte Sun'i 
ipek ve Merinos yünü fabrikalarının 
temellerini attık. 

Dış ticaretimiz Arkada§lar, sırası gelmişken size, 
ve bütün memlekete bu sene ekonomik 
politika olarak fabrikaların satıt fiyat Dıf ticaret iıimi.z e•a• olarak kle 
!arı üzerinde aldığımız tedbirleri kısa- rinll• iatinat ediyor. Denkleıme ile 
ca anlatmak isterim. Biliyorsunuz ki, yapılan ticareti mal aldığımı.z lıa_ 

dar mal •atmaya yahut •attığımız 
belli başlı birkaç mahsulümüzün dahil- d l l 
de istihlakini arttırmak için, hükii.me- lıa ar ma a maya imkan vermek • 
tin fiyatlar üzerinde yaptığı müdahale. tedir. Geçen sene içinde lılering mu 
lerden hissolunacak müsbet neticeler ameleleri birçok memleketlerle 

munta.zam olmuıtur. T:caret mua • 
alınmıtşır. Bu maksatla, tuzda, şeker· 1 · 
de, çimentoda, kömürde fiyat kontro- me citımız geniılemiıtir. Klenng 

yaptığımız memleketimiz hemen 
lü ve fiyat indirmeleri yaptık. Hazine. hepaiyle aynca fU veya bu veaile 
den fedakarlıklar yaptık. Bunların ile mevcut olan borçlanmızı öde • 
memlekette kolayca, ucuzca ve bolca mele için bir pay bırakmalan eacu 
aarfedilmeleri için çahttık. olarak kabul edilmiıtir. Araıuluaal 

DahilJe eaalı maddelerin liyatle mübadelede, yalnız ticaret müva.ze 
rini ucuzlatmalı hükumetçe baılı ba neaini değil, , ödeme müva:zeneaini 
Jlna bir elıonomilı nyaaa olmuftUT. de eaaalı olarak llÖZÖnÜnde tutuya. 
Bu yolda hazine ledakôrlıiı göu ruz, dünyanın bugünkü durumun • 
almıftır. Miktan n~ ol~r•a ol~un da bilhasaa bizim gibi inkiıal ha • 
bunu malrul ve cloıı'!' bır ledakar • linde bulunup ta dışardan birçok 
lık1 olaral( ka~l etlık. .. . . mal aatın almaca mecbur olanlar 

Ik sene Y'Jıtı&:uıw: teçrubel~x. ıatı.b.: =-tçrn "Oilenıe 'lıa6iltyW'tl~lı ,,. /ı, 
!Ak no1ttlrt nılzanndarr ~ol Unut verıc:ı .ı H • 1 · .,. ·"~ 
1 t M 1• k d . d" d• Y• taaır. arıce o an tedıyelerımız 

o mu şur. ese a, şe er en, ın ır ıgı • ht ı·ı ·ı l l l · f' k b·ı · "hl·k· . b ve mu e r vesı e ere mevcut o an 
mız ıyata mu .a. 1 ıst~ .. ~ ın ° nıs et. borçlarımızın ödenmesi intizamla 
te artmış oldugunu goruyoruz. Fakat ce ey"'n et--Lted' o·· b b" f' } " d' • k "}k 1 d r u u~R lr unyanrn U. 
ız ıyat ~rı. ı~ ırır. en 1 z~man ar a günkü halinde ödeme müvaunesini 

bu k~dar ıyı bır n~t:ce. al~c~gımızı zan halil görerek bütün milletin ticari 
netmıyor~uk. Yanı. ıstihl~kın bu dere- iktiaadi hayatını te11adüle terk et
e~. artacagını ~hmın et?1~yord~k. He- mek mümkün değildir. Bunun için 
nuz. altı aylık. bı~ dev~e ı~ındeyız. Za.n- bütün müabet tedbirler alınmalıdır 
!'e~ıyorum kı, fıyat. ındırmek suretıle Heyeti umumiyeai itibariyle kle _ 
ıstıh~~k artımının mıkdarı sene so~un- rinl bi.zim ticaretimüe geniflik 
da yuzde 20, 25 e varacaktır: Fabrı~a- vermiıtir. 
larımızın azami randımanla ışleyebıl -
meleri isdhlakin artmasiyle kabildir. 
lstihlakin artması ise ucuz fiyatlara 
bağlıdır. Onun için gerek kurulan fab
rikaların mahsullerini ucuz ve bol ola. 
rak sarfetmek ve gerekse dahilde müs
tehliklerin ihtiyaçlarını geniş ve ko -
lay olarak tedarik etmeleri için, rasyo
nel çalışmayı esaslı bir politika olarak 
takip etmekteyiz. Bu, bir süs ve heves 
değildir. Bunu ayni zamanda diğer 
maddeler üzerinde de takip edeceğiz. 

Kömür ve elektrik 
Bundan sonra kömür ve elektrikten 

bahsedeyim : 
Kömüre başladık. Aldığımız tedbir. 

ler fiyat üzerinde derhal tesirini gös • 
terdi. Fakat mesele bu kadarla kalma 
yacaktır. Kömür meselesini, bütün 
memleketin esaslı ihtiyacı olarak ele 
aldık. 

İşliyen ocaklarımız fena işliyor ve 
birçok yerlerde kömür madenlerimiz 
gerek tat kömürü, gerek linyit havza
larımız metruk bir haldedir. Halbuki 
işleyenlerin rasyonel, fenni ve bütün 
vesaitle mücehhez olarak işlemesi bu 
memleket için hayati bir meseledir. İş
lememekte olanlar için vestıa ve çare 
bularak, onları da faaliyet sahasınna 
getirmek yine bu memleket için müs
tacel ve elzem bir çaredir, onun için 
gerek bu aen ve gerek önümüzdeki se
neler de bu iş üzerinde lazım gelen ted 
birleri alacağız • 
Yalnız hıbrikalanla, yollarda değil, 

evlerde de kömürü kolay, ucuz ve bol 
tedlırik etmeyi temin edeceğiz. Mem
leketin yarısı henüz kömür yakmıyor. 
H iç değilse manleketin yanımı kömü
re alıftll'lnllk ve Bel'fettinnek lizım
dır. Bugünkü medeniyet kömü
re ve demire istinat eds. Kömürsüz 
ve deminiz bir medeniyetin yürüyece
ğini iıcldia etmek bot bir sözdür. Görü
y~nuz ki, kömür • • clemir ibıerinde 
ne kact.r ....ı. 1Hr kanaat labibiyia. 

Elektrikten de bir iki kelime bah
setmek isterim. Elektrik fiyatlarının 
ucuzlatılmasına ve bu suretle iıtihliki
nin bollanmaıma dikkatle: gayret ede
ceğiz. Memlekette elektriğin çoğalma
sı ve fiyatlarının indirilmesi için müte
madiyen çalıtmaktayız. Bu, esaslı mad 
deler üzerinde istihlaki kolaylaştıran 

Yeni devrim yollan 
Bu sene yeni demiryolları açtık. Se

nelerden beri takip edilen Nafia prog
ramında bu sene aldığımız neticeler ve 
övünülecek ve sevinilecek yüksek neti 
celerdir. Yeni açılan demiryollarımızı 
yalnız devletin emniyeti, memleketin 
intarı noktai nazarmdan değil. bilhas
sa ekonomik genişlemesi bakımından 
da ileri bir hamle saymak lazımdır. Son 
günlerde Istanbul borsasında buğday 
fiyatları üzerinde konuşurken gazete
lerden biri şu kadar sene evvel yine Js. 
tanbulda nüfus bugünkünün yar.rsı kl· 
darken böyle bir zahire buhranı baş 
gösterince Kayseriden 200 deve yükü 
zzhirc: gönderilmesi için emir ·ıerildi
ğini bir vesika olarak neıretmiştir. 
Halbuki bugün bir iki gün evvel haber 
aldım, İstanbul piyasasına demıryolla
rımız sayesinde Diyanbekirden hubu
bat gönderilmiştir. (Alkışlar) Ziraat 
Bankası, şurada burada yaptığı stok
lıtr arasında Diyarıbekirde ve Urfada 
da avnca stoklar yapmağa haşlamı;ı
tır. Görüyor!unuz ki memlekette pi • 
yasa birliği bütünlüğü ve her husuc;ta 
<ılan bağlılığı. gün geçtikçe kökleşi • 
yor. (Alkı§lar). 

Bütçemiz 
Bütçe hakkında biraz izahat vere -

yim: 
Geçen sene bütçemiz 185 milvon idi. 

Sene nihayetinde 192 • 193 milyon Ji. 
ra bir varidatla yani 7. 8 milyon fazla 
bir varidatla kapanmıştı. 193. hatta 
194 milyona yakindir. Yalnız ehemmi
yetli bir noktaya dikkatinizi celberle
rim: Bütce vapıJdıktan sonra varidat 
arasında ı7nühim bir vekfin tutl\n tuz -
dan yüzde 50. şekerden de yiizde 30 a 
yakin fiyat tenzilatı yapılmıştır. Bu 
tenzilat. hazinenin varidatından vapıl
mıştır. Nazari olarak yapılan indirme
ler hesap edilecek olursa tu7.dan 3, şe
kerden 4 milyona yakin bir indirme ol
muıtur. 

Varidatımtz 
Bu yılm 6 aylık tahakkukunda vari

datımız, bu fedakirhğa rağmen, hazi
nede tabii olarak eksilmesi beklenilen 
varidat temin edildikten başka bir iki . . . 

1i ve iktısadi bünyesinin ne kadar sağ
lam olduğuna bu rakamlardan daha 
canlı bir misal olamaz. 

Arkadatlar, memleketin inkişafı ve 
ilerlemesi için sarfetmeğe mecbur ol -
duğumuz gayretlerin büyüklü~ü ve 
yüksekliği daima göz önünde bulundu. 
rulmahdır. Bütün bu verdiğim mallı • 
matı, hep hoıunuza gitmekle beraber, 
bizim yapmağa mecbur olduğumıız şey 
ler için tatmin edici bir ölçü ola:ak ka 
bul etmemeliyiz. Yaptıklarımızdan da
ha fazla şey yapmak, bizim için her 
gün daha kuvvetli bir ihtiyaç halir.e 
gelmittir. Memleketin ihtiyacı coktur. 
Yapacak işlerimiz o nisbette vardır. Ilk 
sanayi programı daha yarı yarıya tahak 
kuk etmişken , verdiği müsbet netkeler 
o kadar teşvik edici oldu ve o kadar 
gözümüzü açtı ki, bir taraftan onun mu 
ayven zamanda bitirilmesi icin çalışı • 
lırken bir taraftan da diğer programı-:ı 
tatbikına geçmek için hazırlanıyoruz 

Kezalik bundan 3, 4 sene evvel mah 
sullerimizin ne para edeceği° ve nereye 
satılabileceği endi§esi içinde iken. bu
gün a .. adığımız ve istediğimiz ve dört 
elle takip ettiğimiz hedef, hic olmazsa 
mahsullerimizi iki misline vükseltm~k 
isin tedbirler aramaktır. Vaziyet geniş 
ledikce ihtivaç ta o nisbette artıyor ve 
bu ihtiyaç kendisini derhal gösteriyor. 
Bütün vatandaşların memleketin iktı
sadi bünvesinin sağlamlığına. memle
ketin varlıi!:ına ve istikba,line kat'i bir 
inan ile bağlanmaları, memleketin iler
lemesi için yeni yeni programlar yapıl 
masına imkan verecektir. 

Arkadaşlar, bütün memleketin sözle 
rimi duyması lizrmdır. Bu memleketin 
ihtiyaçlarını temin etmek için yeni 
programlar, yeni faalivetler, veni yol
lar, yeni limanlarıfan bahsettiğim 73 -

man, yapılması daha iyi olacak m~vzu. 
lardan değil. yapılması gayri kabili te
hir ol?'l esaslı vazifelerden !Jahsediyo· 
ruz. (Şiddetli alkıslar) . Onun içi'l hu 
bütün vatandaşların memlekete inarıa 
rak çare bulmakta cabuk yiiriimeleri 
ve ~ayret göstermeleri icin bjrihirleriy 
le müsabaka yapmaları bir vazife ve bir 
broc;tur. ( AJkıflar). 

Milli paravı sağ-

lam tutuyoruz 
Arkadaşlar sağlam bir bütçcve isti

naden mütemadiven ilerliyen iktısadi 
faaliyetin. iktısadi bünyenin sarsılmaz 
bir halde oluşu. bu memleketin milli 
para için arayabileceği ve kabul eae
ceği teminatın kaffesini vermektedir. 
Bir memleketin milli pe.rası, sağlam 
bir bütçeye istinat ederse ve o mem
lekette ıarfolunacak para hiç olmazsa 
yüzde elliye yakin miktarda bütçeye 
yeni gelir temin edebilecek şeylere sar 
folunur da o memleketin parası en 
sağlam bir para olur. Milli para için 
tehlike sayılacak bir tek mevzu, hari
ci ticaret mezvuudur ki, o da bugünkü 
usuller dahilinde devletin doğrudan 
doğruya kudretli ve tecrübeli elinde
dir. Kudretli elinde diyorum. Çünkü 
B. M, Meclisi milli parayı muhafaza 
etmek için lazım olan tedbirlerin kif
fesine tamamında t"vessül etmiştir ve 
bu müsellemdir. Milli parayı sağlam 
tutmak için lazım olan anasırın kaffe
si mevcuttur ve bir tedbir mahiyetinde 
olarak hükumetin daima elindedir. Mil 
li para üzerinde bu kadar açık ttöyle
mekten maksadım, paranın kıymetini 
muhafaza etmek için kat'i bir azim sa
hibi olduğumuzu anlatmak içindir. 

Geçen tecrübeler göstermittir ki, bu 
memlekette saklanacak ve kıymetine 
güvenilecek para, yalnız Türk parası· 
dır. Kezalik tecrübeler göstermiştir ki, 
B, M, Meclisi ve onun hükumeti para
yı tutmak kararını muhafaza ettikçe 
paramızın herhangi bir sarsıntıya ma· 
ruz kalmasına imkan yoktur. Ancak, 
paranın kıymetini korumak sayesinde
dir ki, küçük tasarrufları memleketin 
imarına sarfetmek için vatandatları 
teıvik edeceğiz. 

Arkadaşlar, memleketin mali vazi
yeti, bütçesi, iktisadi faliyeti üzerinde 
söylediğim sözler hakike.tin ti kendi
leridir. Hiçbir noktayı gizlemeden a
çıkça söylüyorum. Bu bir hah.ılık ta
sarruf haftası faaliyetinde büyük mü
tehassıslarımız, büyük mesuliyet adam 
larımız memleketin iktisadi faaliyeti
nin her sahasında size malumat vere
ceklerdir. Bu maH'tmatın hepsi, Ata
türk Türkiyesinin Atatürk rejiminin 
açılmaya, ilerlemeye doğru nasıl em· 
niyetle yürüdüğünü gösteren vesika
lardır. Fakat bu muvaffakiyetlerin ve 
ilerlemelerin esaaı memleketin dahilde 
ahenkli bir çalışma için iyi ceçinme, 
biribirini iyi tanıma ve tamamlama hu
susunda hassas ve çok olgun olmasını 
ister. 

Harici hadiseler 
Bilhaua harici hadiaelerc 

ziyaretinden ve durumu izah etmesinden sonra, kabinenin istifa· 
sı meselesi geri kalmıştır. Hükumet şimdilik vazifesine devam 
etmektedir. 

1923 teşkilatı esasiye kanununun iadesi hakkında Kral tarafın
dan imza edilmiş olan muvakkat kanun bugün neşrolunacaktrr. 
Haber verildiğine göre, lngiliz fevkalade komiseri Londranın bu 
hususta mutabık olduğuna dair hükumetinden telgraf almış ve 
bunu derhal krala bi ldirmiştir. Fevkalade komiserin Mısırda otu
ran İngilizlerle uzun müzakerelerden sonra bu meseleye muva· 
fakat edilmesini Londraya bildirmiş olduğu söylenmektedir. U
fak tef ek bazı nümayişler bir tarafa bırakılırsa Kaıhirede sükun 
vardır. 

ingiliz Murahhasına Petrol Am· 
bargosu için Salahiyet Verildi 

Londra, 12 (A.A.) - Ortada dönen bir şayiaya göre Ingiliz 
kabinesi, Edcn'e İtalyanın sulh projesini kabul ve Habeşistanın 
reddetmesi takdirinde petrol üzerine ambargo konulmasını iste
mek salahiyetini vermiştir. Gene zannolunduğuna göre lngiliz 
kab=nesi, herhangi bir karar almak meselesini bir kere daha tet• 
kik edecektir. 

İ mparator Tayyare ile Şimal 
Cephesini Teftiş Etti 

Londra, 12 (A.A.) - Royter Ajansı bildiriyor: Habeş memba· 
tarından alınan haberlere göre, Somali cephesindeki Italy.an ordu 
sunda hastalık tahribatını gitgide arttırmaktadır. Dessie'de bu· 
lunan imperator bugün tayyare ile şimal cephesi üzerinde bir 
teftiş uçuşu yaptıktan sonra Dessie'ye dönmüştür. Habeş Dış Ba 
kanlığma tevdi edilen Fransız • İngiliz sulh teklifleri tercüme 
edilir edilmez imperatora bildirilecektir. Bu bapta resmi mahafil 
de hiç bir ey söylenmiyorsa da elde edilen intiba bu tekliflerin 
Habeşıstan tarafından kabul edilmesi ihtimalinin pek az olduğu 
merkezindedir. Diğer taraftan Cibutideki Fransızlar Habeşista• 
na İngiliz Somalisinden veya Eritreden bir mahreç verilmesini 
endışe ile karşılamakta ve Cibutinin bugünkü bayındırlığının Ha 
beşistanm mahreci olmasından ileri geldiğini söylemektedirler. 

1ı ve kanlı tezahürlerinin nihayet elde 
etmiye muvaffak oldukları bu sonuç 
hakkındaki Ajans telgraflannı veriyo
ruz: l 

Kahire, 12 A.A. - Kabine, istifa et
memeie, yalnız 1923 temel yasasını 
hemen iadeten tesis etmeğe karar ver
miıtir. 

Londra, 12 A.A. - Siyasal mahafi
lin izah ettiklerine göre, kabinenin is
tifada teehhür etmesi, Başvekilin, çe· 
kilmezden önce, İngiltereyi 1923 ta
rihli temel yasasının iadesini kolaylat
tır-acak uzlaşıcı bir n"Cticeye meylettir
mek arzusundan ileri gelmektedir. 

Ciddi bir membadan haber alındığı
na göre, Nesim Paşa, İngilterc:den şah 
sen yardım görmediğinden bugtin öğ
leyin kabinenin istifasını Krala vere
cektir. 

kıılar,, 

Rahatın ve çalışma-

nın esası emniyettir 
Memleket içinde, ev içinde rahat ve 

geniı çalıtmanın esası emniyettir, em· 
niyet. (Alkıılar . Emniyet vasıtaları
nın ve ıartlarının en başında bulunan 
nokta, milletin kendi içindt:ki beraberli 
ği, kudreti inanışı ve icap ederse az· 
mi ve cesaretidir. (Şiddetli alkışlar) 

Son •eneler zarlıncla araıuluaal 
hıidiaeler, ' ' ;irilen enditeleri büa. 
bütün i~le edecek bir manzara göa 
termedi, bilalıia ııiracla ve burada 
zuhura gelen hôıliaeler, yükaek 
dikkatinizi bu hciJiaelerin Jrarf ... n • 
ela aulhun muhala.-a olunmaaı için 
ciddi ve aamimi hialerle mütehaaai. 
n.z. Fakat hadiaelerin fU veya bu 
ıelıilcle nerelere lıaclar gideceğini 
takip etmekten de bir an geri dur. 
muyoruz. ve duramayız. (Allııılar) 

lnaanlıiın laydaaı ve bilha..a için 
ele bulunduğumuz ;yakın mıntaka • 
ların menfaati için •ulhu muhalaza 
etmek uğurunda Türkiye, elinden 
geleni yapacaktır. (Brauo H•leri) 
herhangi bir hadiae ltarf1aında Tür 
lıiyenin kendi varlığını muhalaza 
etmek İçin kôli derecede kuvvetli 
ve kudretli olJuiuna hcrlrenn inan 
mtuı. memleketin iktiaadi bakımın. 
dan da büyült bir ltavuettİT, hüyülı 
emniyettir. ( AlJrıtlar) 

Memleket müdafaası 
Arkadaşlar. memleketin müdafaa 

meselelerini ve müdafaa vasıtalarını, 
iktisadi vasıtalar gibi daima göz ö

l ,.ımdır • 'Rr;ıv 

Oluyor 
[Baştarafı birincide) 

Londra, 12 A.A. - Mısırdaki vazi
yetin inkişafları hakkında mütalealar 
yürüten Taymis gazetesi, Mısırın mil
li temayüllerini tatmin edecek tedbir
lerin şimdiden alınabileceğini yazmak
ta ve bu tedbirlerin tu gibi ıeyler ola
cağını söylemektedir: 

"Mısır ile İngiltere arasında teda
füi bir ıüel itilaf akdi, İngiltereye en 
ziyade mazharı müsaade millet mua
melesi imtiyazını bahşedecek bir itilU 
name mukabilinde İngiliz kapitülis· 
yonlarının ilgası.,, 

Taymis gazetesi, ilave ediyor: 
"İngiltere ile Mısır arasındaki mu

allak meselelerin dostane ve devamlı 
surette halledilmesi için yapılaca 
müzakerelerin bir tek esaslı şartı var 
dır. O da Mısır delegasyonu şefinin ar
kasında Kral, iki meclis ve miıntehi~ 
ler heyeti kütlesinin bulunmasıdır. 

ten fazla milli emniyet meselelerind 
kafi derecede hassastır ve kafi dere 
ced hassas olmasmı bilecek kadar tec. 
rübe geçirmiıtir. 

Onun için milli müdafaa meselele 
rinde, milli müdafaa vasıtaları kada 
ehemmiyet verdiğimiz nokta, mille 
tin dahili politikasında vüzuhu, be 
raberliği, anlayıştaki selabeti, istikba 
le olan inanıdır ve bütün bunlar Ata 
türk'ün yüksek ve isabetli görtitü il 
bütün milleti kmdi etrafında bir kiş 
gibi toplayabilmek için garanti altın 
alınmıştır. 

Arkadaşlar, Cumuriyet, her sen 
her sahada geniş adımlarla ilerlerye 
ve yükselen bir varı ktır. Çalışma 
için, ilerlemek için bizden her gün d 
ha fazla hız istemektedir. Cumuriye 
çocukları, Cumuriyet devrinin ve bil 
yük Türk varlığmın kendisinden i 
tediği vazifelere bütün yüreğiyle, az 
miyle devam etmek ve bunun için he 
şeyden evvel çok çalıımak ve btitiı 
edindiklerini memleketin hayrına v 
ilerleyitine hasretmek mecburiyetin 
dedirler. -alkışlar. Büyük istikbal 
d o ğ r u ilerliyen T ü r k i y 
nin çocukları çahımalarında, anlayı 
larında ve vatanseverliklerinde h 
gün birbirileyle yanş edercesine ç 
lıtmağa ve ilerlemeğe başlamıştı 
-Sürekli alkıtlar-

K. Özalpın verdiği söyle 
Ankara, 12 A.A - Arttırma ve ye 

1i malları haftasının batlaması mün 
sebetiyle SU Bakanı ve Milli İktisa 
ve Tasarruf Cemiyeti Başkanı Gen 
ral Kazım Özalp bu akşam Ankar 
radyosunda bir söylev vermiş ve s 
ıllar i inde ulusal tasarruf ve ar 
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lstanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonu ilAnları 

Mimar 
Aranıyor 

İstanbul Komutanlığı ya
pı işlerine bakacak ücretli 
bir mimar aşağıdaki şartlar 
dahilinde alınacaktır. 

1. Türk tabasından ol
mak 

2. Yaşı 25-40 arasında 
bulunmak 

3. Sıhhi vaziyeti kullanı
lacak hizmete müsaid olmak 

olup ilk teminatı 540 lira
dır. Nümune ve şartnamesi 
her gün öğleden evvel ko -
misyonda görülebilir. Ek
siltmeye gireceklerin ilk te
minat mektup veya makbuz 
lan ve 2490 No. lu kanunun 
2. 3 cü maddelerindeki ve -
saikle birlikte teklif mektup 
!arını ihale saatinden bir sa
at evveline kadar Fındıklı -
da Satınalma komisyonuna 
vermeleri. ( 7 5 6 5 ) 

9900 
4. Devlet memuriyetinde • • • 

kullanılmağa mani' vaziyeti . Ça~alca Mü.s~ahkem Mev 
ve cürmü olmadığını tevsik kı kıt at eratı ıçı_n alınacak 
etmek ve evvelce bulunduğu ola~ 12.?00 kılo Nohuda 
iş ve hizmetlerden vesika · venlen fıat makamca pahalı 
getirmek. görüldü~ü~den 20-12-9~5 

5. Muvazzaf askeri biz- Cuma g~nu sa~t 15 tedır. 
metini yapmış olmak. Açık eksıltme ıle alınacak-

6. Fen Fakültesinde ya- t~r. Muhamme~ tutarı 144? 
pılacak imtihanda tefavvuk lıradır İlk temu:ıatı ~ 08 h
eden tercihen alınacak radır.Şartnamesı Komısyon-

7. ücret mikdarı 120-200 d? görüleI;>ili.r. E~siltmeye 
l'rad r gıreceklerın ılk temınat mak 
1 

l tıek. ı·ı · B" · "k" buzlarile birlikte ihale günü s ı erın ırıncı anun . . 
935 n 'ha t' k d · t ·1 vaktı muayyenınde Fındık-

ı ye ıne a ar ıs en S · 
ı "ki b' l'kt K hda atınalma Komısyonu en vesaı e ır ı e omu- . 
t 1 k 2 . <:! b M""d .. lu·· na gelmelerı. ( 7649) an ı cı 'ılu e u ur - 10002 
ne müracaatlan. ( 7 6 7 O) 

10158 
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Gümüşsuyu hastanesinin 
elektrik tesisatı tamiri pazar 
lıkla yaptırılacaktır. Keşif 
bedeli 535 lira 7-0 kuruştur. 
Teminatı 80 liradır. Eksilt
mesi 16-12-935 pazartesi 
günü saat 11 dedir. Şartna
mesi komısyonumuzda öğle
den evvel görülebilir. Yap
mağa istekli olanlar teminat 
makbuzlarile birlikte belli 
gün ve vakti muayyende Fm 
dıklıda satınalma komisyo
nuna gelmeleri. ( 7 83 7) 

lstanbul Beıinci icra Memurlufun 
d~: 1 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

"Alkol ethilini bili mayi kılma usu
lü., hakkındaki ihtira için alınmıı olan 
24 ilktefrİn 1927 tarih ve 653 numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere başkasına devir •e yahut icara 

verilmesi teklif edilmekte olmakla bu 
huıuıta fazla mal\1mat edinmek isti
yenlerin Galatada Asl~n han 5 nci kat 
1-4 numaralara müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

~. 
'"IALAil vı au.1 

ıTIRAJ iN "UklHtt!L 
TIMiZ~IME VASITAll 

OLAN 

İstanbul komutanlığı bir
likltri ihtiyaı.J..için alınacak 
otan 42 bin kilo nohuda.v.e
riten fiat makamca pahalı 
görüldüğünden 16-12-93 5 
pazartesi günü saat 15,30 
dadır. Kapalı zarfla alına
caktır. Muhammen tutarı 

5040 liradır. İlk teminat 
378 liradır. Nümune ve şart 
namesi her gün komisyonda 
görülebilir. Eksiltmeye gi -
receklerin ilk teminat ·mek
tup veya makbuzlarile ve 
2490 No. lu kanunun 2. 3 
cü maddelerindeki vesaikle 
birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Fındıklıda Sa
tınalma komisyonuna ver
meleri. ( 7 564) 

Evvelce Galata"• Kemanke, mıa. 
halleainde Havyar hanında 91.93 • 
numarada iken balen nerede oldu
iu bilinmiyen Sava Patrikyadiae. 

9899 

• • • 
Istanbul komutanlığı bir

likleri için alınacak olan 45 
bin kilo kuru f asulyaya ve
rilen fiat makamca pahalı 
görüldüğünden 16-12-935 
pazartesi günü saat 1 Stedir. 
kapalı zarfla iıınacaktır. 
Muhammen tutarı 7200 lira 

Sava Vafyidiae olan borcunuzdan 
dolayı birinci derecede İpotekli bu_ 
lunan Calatada Kemanket mahal • 
lesinin Havyar hanında 91-93 nu • 
maralı evvelce mağaz& iken elyevm 
Patrikyadis denilen hane 6.12.935 
tarihinde yapılan vaziyet ve takdiri 
kıymet muamelesi neticeainde do • 
kuz bin lin kıymet takdir edilmit
tir. Bu husuata bre diyeceiiniz var 
aa bu illn tarihinden itibane on j 
ıün içinde dairemıi:ain 935.2771 nu 
maralı doa:raıma ·özle veya :razı 

ile bildinneniz lüzumu teblii olu. 
nur. (17615) 

YAZIK Ki, ONUN AŞK 
ROMANININ SAHIFASI 

KAPANOI •.•• 

Genç ve ıazel • • • N • 
yaaık ki, cAalbesı yok, 
roao parh,or ••• 

Kendlnııl bOrl• bir lthllktyı 
kaptlrmarınıı; ve unutmarıoız 
ki. dldlnlıin naturHı nt olursa 
olsun, L T. PIV • fİ . •n 

MATITE 
rüzellik pudrUI taze botln erkeklerin hopna fiden kadife .... 
ıaralı ••t çehreyi temin edecektir. 
MATITE fevkalade mat bir pudracbr ı çtınktı. kendiıi talksnr 
ve ıçındeki maddeler de mattar. 

ParfQmöri L. T. PIVE R A. Ş .. lstanbul Şubesi 
şı,ıı Ahmıı Sıy ıokak No. &e . Tılıton : •30•• 

TOZU iLI liLCUMLI 
MUTBAlıC EŞYA VI 
I Dl VATINIZl.9ANY0· 
LAAINIZI VE IAiAlYI 

'\'ORULMAKSIZIN Ti· 
MiZLIYi8 PAALATAai 
i.ICl4iNiZ; MATIAINIZ· 
DA TUTUNUZ. •. ,. 

TURAN 
MAMULATIDIR! 

latanbul ikinci Ticaret mahke -
meıinden: 

Ziraat Bankası latanbul ıubeai 
müdüriyeti vekili aYUkat Yuıuf Zi. 
1a tarafından lstanbul 4 cü vakıf 
baa ikinci katta mukim Süleymano. 

'\'İç " .--a" firketi ale:rlaine ika 
me olunaa claYada ı MezkUr tirit• • 
tin ikaınetılhıam meçhul bulunma 

ıı dolayıaile bir ay müddetle ili.nen 
tebliiat icrasına karar verilmit ol. 
duğunclan davanın tahkikat günü 
olan 23.1-936 tarihine müudif per 
temb• saat 14 de tahkikatı icra kı. 
lmacaiından keyfiyet malumunuz 
olmak üzere ilb olunur. ( 17805) 

~~y YA~N 
CEK DEFTElllNE 

IMZAATAH 
~OYOK EL 

OLACAKTH~· 

T0RK(Y 
ı'ş 

r,ANKASI 
lstanbul 4 üncü icra memurlu§undan: 

Emniyet Sandığı 
1'iamına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vu
kuf tarafından tamamına 1500 lira kıynıet ·tcrkdir edilen 
Fındıklıda Selime hatun mahallesinde Vişne solCağınôa 
eski 8, 1 O yeni 8, 1 O No. lu bir çatı altında iki kısımdan 
ibaret ahşap bir evin tamamı açık artırmaya vazedilmiş 
okluğundan 20. 1. 936 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci artırması icra edi
lecektir. Artırma bedeli kıymeti muhammenenin 'J'o 7 5 
ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. 
Aksi takdirde en son artıranın taahhüdü baki kalmak ü
zere artırma 15 gün müddetle temdit edilerek 4. 2. 936 
tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza 
dairemizde yapılacak ikinci açık artırmasında artırma 
bedeli kıymeti muhammenenin o/o 7 5 ni bulmadığı tak
dirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri 
hrrakrlır. Satış peşindir. Artırmaya iştirak etmek istiyen 
lerin kıymeti muhamrpenenin o/o 7 ,5 nisbetinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil 
bulunmaları lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmr
yan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masari 
fe dair olan iddialarını evrakı miisbiteleri ile birlikte ilan 
tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dai
remize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu 
sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden 
mütevellit belediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müza
yededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak isti
yenler 8. 1. 936 tarihinden itibaren herkesin görebilme
si için dairede açık bulundurulacak artırma şartnamesi 
ile 934 - 3858 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosya
da mevcut vesaiki görebilecekleri ila nolunur. (7849) 

EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 1 

Değeri Pey parası 
Lira K. Lira K. 
2400 00 180 00 ANKAZ 

Sultanahmet Firuzağa mahallesinde ticarethane soka
ğında Alemdar nahiyesinin işgal ettiği bina ankazının on 
gün ara ile satılmasına karar verilmiş olduğundan üster
mesi 20-12-935 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. İs-

. teklilerin Evkafa müracaatları. (7840) 
------~----------------

MUHTIRALI. MÜKEMMEL HAkİTALI. EMSAL sız 

"HAYAT TAKVİMİ,, Çıktı 
T ak1itlerinden sakınmalıdır. 

Herkeıb itine yarayan. bütün bllatlerle dolu. bu t-mulıız 
Muhtıralı Takvimin taklitleri vardır. " HAYAT TAK V IMl .. 
adın" Maıuıf Kitaphane.ıl lm:ıaama di"kat etmdldlr. fıah 25, 

!--( ı: l·iltlııl 35 kuıuıtur. 

TIFOBIL Dr. lrısan Sam 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tu· 
•ulmamak için ağızdan alınan tifo 
haplarıdır. Hiç rahatsızlık vermeır:. 
Herkes alabilir. Kutusu 55 kuru 

10021 

DEVREDiLEN iHTiRA BERATI 
"Koloidler muhtevi maiyatın her· 

rak bir hale getirilmesi ve hüsnii 
muhafazasma aid u•ul ve ameliye,, 
hakkındaki ihtira için alınmıt olan 
16 Sonki.nun 1934 tarih ve 1823 
numaralı ihtira beratmın ihtiva et. 
tiği hukuk bu kere batkasına de • 
vir ve yahut icara verilmesi teklif 
edilmekte olmakla bu husuıta fas• 
la malu:nat edinmek istiyenlerin 
Calatada, Aslan han 5 nci kat 1.4 
numaralara müracaat eylemeleri 
ili.n olunur. 

Ademı ıktıdar 
ve 

Sel gevşekliğine 

HORMOBiN 
11t~·l8• Gal.ıttl• .-oata kutu' 

.. ______ 1255 -

~925 

Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Tan gazeteıinin 28-11.935 tarih 

ve 3523.220 sayılı nüshaaında çı • 
kan Halil lbrahime ait Beyoğlunda 

Yeni çartıda T omtom mahalleainde 
Mimar sokağında eaki 12 yeni 14 

n-.marah gayrimenkulün .. tı, gün
lerinin 31.1.936 .. 1ı aaat 14 v• 
15-2.936 ça...-ınba saat 14 olmayuP , 

31 / 121935 aah aaat 14 ve 15/ 1/ 938 

çarpmba ıaat 14 olduiu taahihaıl 

ilan olunur. ( 17609) 

•• • 
SEKSULIN 

Ademi 
iktidar, 

Bel 
ge~ekllğl, 

Oer-~a rısız.lık, 

Vücut ve L>imagın 
yorgunll'lunda 

pek müessir ,,. emin 

! bir il4çt:ır. 

Kutusu 200 kuru• 

BEŞiR KEMAL · MAHMUT CEVAT 
Eczanesi - Sirkeci 

Aıliye mahkemeleri yenileme büro
sundan: 

Davacı J. J. Höıtraser şirketi tar•'" 
fından Pangaltıda Sipahi ocağı kartı• 
sında Cebel sokağında 15 No. lu Beğo 
oğlu apartmanda Mikacl lnceciyan ile 
lstanbulda Sultan hamamında Topal· 
yan hanında tüccardan Hakim zade 
Mehmet ve şeriki §İrketi aleyhlerin• 
yangından evvel Asliye ikinci hukuk 
mahkemesinde görillmekte olan da\'a· 

nın yenilenme muamelesi ıurasında: 
n.üddeialeyhlerin ikametgahlarının 
meçhul bulunduğu mahkeme mübatiri 
tarafından davetiye varakası arkaaına 
yazılı meıruhattan anla§ılmakla hak· 

larında bir ay müddetle ilanen tebligat 
yapılmasına karar ve,rilmit bulundll-' 

ğundan tetkikatın yapılacağı 6. ız • 
936 saat 10 da Büroda hazır bulunma
ları lüzumu tebliğ makamına kaim 01"' 

mak üzere ilan olunur. (17625) 

C 1 C 1 DUDAKLIK 
Dllnyaaın •• Hblt 

dudak boya .. , 

FARUKl'niD CiCi 
allaflclar. Hic bw te
maela allinaıes. v .. 
lcama lılle ;alunaı. 
14 saat dudakta kalır. 
f ecrlbeal kolaydll'. 

Dtpoıu • Sult&Lhamaauod• 
FARUKi 80ZEL KOKUi A• .__rm• ızaaiuuıdıı. • ,,,,,,,_.,,,. 

----------------------Devreclileeelc ihtira bef'atl . jjıd-
•• Kurıun kalemler .. hakkındaki 

1930 
ra için almmıı olan 21 Sonklnun rıı 

beratın 
tarih ve 1003 numaralı ihtira • 

k•"" ihtiva ettili hukuk bu kere ba~ edil-' 
devir veya icara verileceği teklıf tO-

f la rıı• mekte olmakla bu hususta az ,_,. 

mat edinmek istiyenlerin QaJatad• U· 
lan han 5 nci kat 1-4 nurnaralarl rıı 
racaat etmeleri ilin olunur. 
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atanbul LevUJm Amirlili 
Satı nal mı 

Komiıyoıu ilAnlırı 

Fizik ve Kimya HERVEA I ' 
Konyadaki kurumlann meleri. (486) (7582) Çay yerine bim-

latanbul Harici Aakeri Kıtaab ilinlan 

Mezun U MU .. saba kası ihtiyacı için 26600 kilo sa:. • • • tl02 ::~a~J;ri::~: 
Cencelköyünde Kuleli li de yaiı kapalı zarfla eksilt- 20 bin lira kıymetinde bir futa miktarda idrar 

8eli d tiki diz 1 meye konulmU1tur. Muham pavyon ile 10 bin lira kıy- vemı neb1t ıwıau. 
törün2~=;5 cuma egü~: Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden. men bedeli 23940 liradır, metinde ahır Oe\zede yapı- ımı aldıtmu:dallamı 

Şartnamesi Konyada Kor. ıı bevli ihraç ve u-
Baat 14 de açık arttırma ile 1 - Gümrükler tarifesinde nıiltehassıs yetiştirmek Ankara ve İstanbulda leva- lacaktır. 20 Birincikinun oriyetinizde kunet 
rQl)hanede Satmalma Ko- için 35 lira aylıkla müsabaka ile İşyar alınacaktır. zım amirlikleri Satmalma 935 cuma Kiinü aaat 15 de lllnedecek " wı-

' 

nıisyonunda satılacaktır. Kapalı zarflar açılacaktır. bula: 
Tahmin bedeli 800 liradır. 2 - Müsabaka 16-12-935 pazartesi günü Ankarda komisyonlarında isteklile • Muvakkat teminatı 2250 li- omatlama •lnlarandar 

Ve !stnbuld t 13 t ap-'- k-· re okutturulur. Eksiltmesi H l\luvakkat teminatı 60 lira- a saa e Y uaca ~· radır. Kapalı zarflar bir saat kurtulacakunıa. er nevi tafsilat 

dır ·· 3 _Müsabakaya girebilmek için Fen Fakültesinin 16-12-935 saat 10,30 da el K . kb ft ıipariı için Galatada Voyvodı 
• Motörler mektepte go- Konyada Kor. satınalma ko evv om1syona ma uz caddesinde Unyon hanmda 49 nu· 

rUiebilir. İsteklilerin arttır- Fizik ve Kimya Şubesinden mezun olmak, Fransızca İ karşılığı verilecektir. İstek- Qlarada s. Tublniye mtlracaat. 
• · belli "" bilmek ve memurin kanununun 4 üncü maddesinde ve misyonunda olacaktır. stek lil li · · K Posta kutuıu: 1139 Galata. nıuı lÇlD saatte .LOP- 1 lilerin 1796 liralık ilk temi- er P n oartnameslm o- Londra H. J. LBB müıtemteki1 

hanede Satmalma Komis- cra Vekilleri Heyetinin 10-10-935 günlemeçli karar- misyonda görebilirler. İs- muıtaıuaratı. thrtcat ve ithali 
fonuna gelmeleri. ( 311 ) namesinde yazılı şartlan haiz bulunmak ve yaıı otuzu nat ve teklif mektuplarım 0 tekillerin belli &iln ve saa- mile11eaatı. Tlrldye milme11ff • 

c1639) 9957 geçmiş olmamak gerektir. gün saat 9,30 da Satınalma tinde kanunun istedim U- Şark Merkea Ecaa deposunun bü 
komisyonuna vermiı olma - •· tün ,ubelerinde de utılmaktadır. 

• • • 4 - İstekliler Ankarada Vekaletten, İstanbulda mum bel&elerle İzmitte Tü- .. ---------• 
Maltepe Askeri Liaesi i- Gümrük Başmüdürlüğünden alacakları beyannameleri lan. ( 485) < 7516 ) men binasındaki Satınalma 

9886 Çin 1600 tire fanila ve 1600 14-12-935 günü saat 13 çe kadar Ankarada Zat İşleri Komisyonuna gelmeleri. 
tire don fanila · 25-12-935 Müdürlüiüne İstanbul'da Gümrük Baımüdürlüğüne • • • (496) (7640) 9958 

· Çtrşamba günü. aaat 14 te vermelidirler. (3604) (7762) Altnufı Vize altmışı Al- • • • 1-
'?ophane Satmalma Komis _________ .,.. _________ ı_o2_4_1 _ pullu ve yüzü Pınarhisar Bir kilosuna biçilen eder c 
Yoıiunda açık eksiltme ile kıtaatı ihtiyacı için ki ccm'- 200 kuruş olan 11000 kilo .: 
alınacaktır. Tahmin bedeli Ecnebi memleketlere tiden tüccar ve aenablar• an 220 ton ekmeklik una ve kalın ve 11000 kilo ince ki ! 
2400 liradir. lllt teminatı rilen fiat komisyonca &ali cem'an 22000 kilo san sa- a Banka Komerçiyala ltalyana görüldüğünden pazarlığı bunlu kösele kapalı zarfla 
180 liradır. Şartname ve nli eksiltmeye konulmuştur. 1- C 
~·unesı· Komı·syonda ao··ru··ıe •-- -..1 700 000 000 (11ati1at _ .. _, 580 000 000 Liret> 16-12-935 pazartesi cünü 
·bil64 ır· • ı----1..1:1 • belli~-··· ~1-' • ' _,_. ' ' saat 16 da yapılacaktır. Vi- halesi 20 Birinci Kanun 935 ~ 

·~ --• f. ~ (~ pltleri) satar .. •· ı.tt. d M •• te . .-: · .. ... ~1ı zeve al·t unun muhammen cuma gunu saat . .., e . 'iYi. en 
J.. Liret •. ;~·~·;...;·_·-. . ı 1 li tJp ., V. · 

cıtMPI• Pi' me -liıliAMjl.6ıı_ ............... .... 
yetJe ta'şır ve her zaman isterseniz dilnyanm her tarafında, pullu ununun 14 kuruş 50 tf8 yap ac • SartıUıiaae llr 

İstanbul Levazım amirli- şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük ve Pınarhisann 15 kuruş- 240 kuruşa M. M. V. Satın- c 
tine batlı kıt'at için 1500 tediyat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. tur. Hepsinin tutan 32550 alma komisyonundan alı- z 
ldıo çay 24-12-935 salı gü Travellers çekleri hakikf sahibinden bqka kimsenin ku11a- ve ilk pey para11 2442 lira- nır. İlk inanç parası 3520 li-

namayacağı bir tekilde tertip ve ihtu edilmi,tir. (5999) 9810 dır Eksil · --'- C 
llti saat 14,30 da Tophane- .. ------.------------- dır. Şartnamesi eskisi cibi- ra · tmeye ~~-de Satmalma Komişyo dir. Görmek istiyenler her ler İlk inanç parası mektup O 

!.e~ ~=ıı:~Ta::?: lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer- ~i ~::ar:a8ı!rece.!!Z ;e: :=~~~: : 
bedeli 5400 liradır. İlk te- kezi Satın Alma Komisyonundan. vesaik ve teminatlarile bez:a- yazdı belgelerle birlikte tek 

1 
llıinatı 405 liradır. ~-...... a- ber "'"""rlu satmalma kft ...... ._ lif mektuplarmı ihale saa-
llle ve nümunesi Ko;is- Merkezimiz ve tahaffuzhaneler için 7 5 ili 100 aded yon~ müracaatlan. vaa...- tinden bir saat evvel Anka-
~onda görülebilir. İstekli- yerli malı battaniye ve 75 ili 100 aded yerli amerikan (417) 7111) 9901 rada M. M. V. Satmalma 
lerin kanuni vesikalarile be- bezinden nevresim yaptırılacaktır. • • • Komisyonuna vermeleri. 

Muterrlh 
Midevi 

...... ldarı 
Tellllzl• 

10104 

• 
l 
~ 1 
it 
IQ • of .. • a 
.~ 

!f' 
i • 
• • 

~i 
l 

t'aber ihale saatinden bir A - Battaniyelerin tahmini bedeli beheri 750 ve nev- 500 sert ve 100 yumu· ... ,, (500) (7681) 10041 
i)QA ••• AA 

.. at evvel tekliflerini komis resjmlerin 390 kuruştur. ki ceman 600 ton buidaya lstanbul'da Tophanede ", ....... ,.., p1er' .-..••dala 

Ae lrera•u iN lrahn ~fiti 
ahDChkta kabt&hl' def•der Y ... ts
••• • ltınr •at IODta aha r• 
Huımeıaıııı. mide ek9Hlk 

'~na vermelen·. (316) B - Bunların nümuneleri merkezimizden verilecek verilen fia .. komisyonca -- 0 d tabaablJ "kobp •aale _.., 
u ..... r u Dikimevi irin bir us- 9982 

1172&) 10181 ve şartnameleri de parasız olarak merkez levazımından fi o 0··rül· dücninden kanunun ~ • •-· tabaşı aranıyor. Taliplerin-----------
"* alınacaktır. 40 mcı maddesi mucibince hazır elbise imal eden bir •---------• 

• Hastaneler ihtiyacı için C - Eksiltme 20 Birincikanun 935 cuma günü saat pazarlığı 16-12-935 pazar- fabrikada ustabaıı olarak ça 
~000 adet yün fanila- 14 de Galatada Kara Mustafa Paea sokağında İstanbul tesi &ünü saat 16,30 dadır. lışmak iktidarını haiz tahsil 
24-12-935 sah ıünü saat ıs Limam Sahil Sıhhiye Merkezi Satmalma Komisyo- İlk pey parası 3983 liradır. ve talim cörmüt olması la 
te Tophanede Satmalnıa nunda ayn ayn yapdacakttr. Beher kilosunun muham- zundır. Taliplerin tahsil de· 
leomisyonunda kapalı zarf- D - Eksiltme açık •lacaktır. men fıatı sert buidaym 8 recaini ve kabiliyetlerini 
la ebiltmeye konulmu,tur. E - Battaniyelerin muvakkat teminatı 57, nevresim· kunıı 80 santim yumuşak ~österir vesikalarını himi-[abmin bedeli 9000 liradır. terin 39 liradır. butdaym 9 kuruş 1 O san· leı. '>irincikanun 935 niha· 

Uc teminatı 675 liradır. F - Eksiltmeye aireceklerin peyler sürülmeğe baş- timdir. Her ikiainin tutan yetine kadar lstanbulda 

GAYET 
MÜHiM 

Parlı 1811tNlltı. R. Vlllttte lllx 
ratuvarınm 1eni bir keıfl 

ANOGYL 
'-tıwne ve nümunesi Ko- lamadan muvakkat teminatlarını yatırmalan llzmıdır. 53100 liradır. Şartnamesi T 

• İ ophanede iki numaralı Le- Piore, Jenjevit ve Btomatlt cib 
lııiayonda görülebilir. stek ( 7880) 10048 eskisi cibidir. Görmek isti- vazım Dikimevi Müdürlü •lu ve elit baııahklannı ve mik 
lilerin kanuni vesikalarile yenler her gün ve pazarlıia ğiine müracaat etmeleri ve roplarını imha ve tedavi eden di 
beraber ihale saatinden bir M ı · e Ve kaA 1 et·ı de . gı"r.eceklerin belli ai;n ve sa- ., .. taaıdrr. Leueti bot. her ecnn' a 1 y n n a~· mezkiir vesikaların birer SU· ve depolarda latıhr. Dit tabiblniıe 
.. at evvel tetkliflerini Ko- • atten evvel vesaik ve temi· retlerini istidala.nna rapten ••1orw_u.•·------ll 
llliayona vermeleri. (317) 1 - Bir, Yarım, Ceyrek kiloluk olmak üzere cem'an natlarile birlikte Corluda oraya bırakmalan. (508) ıo103 '"'7> 10182 

(23000) Sişe yazıldıktan sonra siyah olan yerli mamii- Satmalma komisyonuna ver (7788) 10213 ----------... -------------------------------------lf aataneler için 5000 adet litı mürekkep kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
)Uz havlusu 230 adet baş 2 - Satın alınacak malin bedeli 4620 lira tahmin 
1-vıuau 230 aırt havlusu olunmuıtur. 
230 etek havlusu 480 cirme 3 - Sartnamesi Merkezde kırtasiye Müdürlüğün-
~temalı 480 çıkma peotet- den, İıtanbulda Dolmabahçe kırtasiye deposu baş me-

murlujundan alınacaktır. 
ll1a1ı 23-12-935 pazartesi 4 - İsteklilerin 346 lira 50 kuruşluk teminat melt-c:.:: 1~ tuplan ile birlikte 25-12-935 tarihine tesadüf eden 
'4rk eksiltme De alınacak- Cer18111ba dnU -ton bette Maliye Vekileti Kutasi
tıt. Hepsinin tahmin bedeli Y• Müdürljlj1bade nıütetekldl Komisyona müracaat-
aeo4 buçuk liradır. tlk te- _ı.n ......... <fııı.~-78 .... , > .. ,c ... , r .. ro ... a_.,>,,... _ • ....,......, _______ _ 
1::~!85 lira 35 kuruştur. 

e ve nümuneleri 
~ymıda cörülebilir. ls
telt!Uerin belli uatte Komis 

a selmeleri. < 3 ı 8) 
ıoıa 

Devlet Demir)'oDan •• Limanlan ifletme 
Umum idaresi ilinlan 

İdaremiz Eskişehir atelyesi için tesviyeci, tornacı. 
kazancı ve elektrik kaynakçı ustası alınacağından talip
lerin imtihanları. yapılmak üzere şimdiye kadar çalıştık· 
lan yerlerden aldıkları bon a«vialerile hüanühal varaka
larmr, millet mektebi eahadetnamelerini ve aakerlilr ve
llikalannı atarak tstanbul'da İdaremis Haydar.-.. Cer 
Ba~ Müfettiıliğine, İmıirde Alaancak atelyesi aemtine 
ve difer yerlerde butunanlann da Anllara'da Umumi 
İrlare Zat İşleri Müdürlüğüne müracaatlan. ( 3627) 

(7823) ICi212 

Umumi neşriyat ve vazı •tleri Müdüril . Et ... luet BINl<;t ""°""' 
Gazetec.ılik ve matbaacılık T. A. Şirketi, tıtanhul. Ankara Cld- ' ·""-ı cadde.A teS 

...._ ıoo- 8adclılt v- · TAN '"'"'--
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Artırma ve Yerli Mallar Haftası Şerefine 
Bütün pazarların bütün peşin satışlarında 

Yüzde 10 Tenzilat 
Ayr1ca, lstanbul, Beyo§lu ve Karaköy Pazarlar1nın 
ikramiyeli aatı,ıar1ndan da yUzde yUz istifade eder•lnlz 
Ankara ve lzmlr Yerll Mallar Pazarlar1, lkramlyell 
sat19lara. 1& birinci klnundan itibaren ba9hyacakd1r. 

Her malan halis 
yerlisi 

Her maim en 
sağlamı 

Yurdumuzun nefis meyve uearele· 
rile hazırlanmı,tır. Mümasil Avrupi! 
müstahzarlarını aratmıyacak mükem
meliyettedir. 

Hazimsizliği, muannid inkıbazları 
giderir. F evkalade gazozlu olduğun
cfan vemeklerden sonra ferahlık v,.r; r 

4 Dişlerinin bukadar beyaz ve pa; 
lak olması için ne yapıyor? 

RADllLiN 
Formülünün bulun· 
duğu gündenberi ar 
nk bu bir sır olmak 
an çıkmıştır. 

RADYOLIN yemek ,cisarıı 
ve içkinin huaule setirdikler~ 
paa ve lekeleri çıkararak dit • 
1eri en kıaa zamanda beyazla • 
'ar ve parlatır. 

RADYOLIN ditlerin fırça 
rıirmiyen verlerine kadar nü _ 
fuz ederek mikroplan o/n IOC 
;;ıdürür. 

RADYOLIN dit eti haıtalık
lanna mani olur. Dit etlerini 
'>ealer ve kuvvetlendirir. 

RADYOLIN bütün bunlar _ 
:lan batka fevkalade tekaif 
edildiii için iktisadi olmak 
ıibi bir meziyete daha aahib. 
dir. 

Türkiye halkmın yüzde 99 u gıbi sız de 
dişlerinizi sabah akşam 

RADYOLiN 
10229 1 

Üsküdar hukuk hakimliğinden: IJlıııı. 
diş macunu ile fırcalavmız r 

Elza Viranya dö Zarzeaki vekili Ge
latada Büyük Tünel hanında 5-6-7 

No. lu yazıhanede avukat Ural Dilek 

tarafından Kadıköyünde Yoğurtçu cad 

desinde Çıkmaz sokakta 61 No. lu ha
nede Profesör Tadeo Viranya dö Zar

Haliç Vapurları idaresinden: 
16 Birincikanun 935 tarihinden itibaren tatbik o

lunacak Haliç vapurları tarifesi iskekelere asılmıştır. 
(7852) 

Ankara 
iz mir 
Samsun 
Mersin 
lstanbul 
Beyoğlu 
Karaköy 
Eminönü 

Her maim en 
güzeli 

us~ akyh~e~tlanbo~nma &va~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kadıköy 
Beşiktaş 

Hali tasfiyede bulunan Türk
Alman Teşebbüsatı iktisadi
ye Türk Anonim Şirketi tas-

fiye heyetinden: 
Şirket hissedarlarının fevkalide unnmi heyetinin, 30 Ilkka-

un 1935 taııiıhine tesadüf eden pazartesi günü içtimaını yapmak 
üzere daveti kararlaştınlmış olduğundan hissedarların o gün 
saat 14 te Şirketin lstanbulda Baıhçekapıda Taşhanda 3 üncü 
kattaki merkezini şereflendirmeleri ve hisse senetlerini toplantı 
gününden bir hafta evvel Şirket merkezine, lş veya Ziraat Ban
kaları merkez veya şubelerine tevdi ile duhuliye . kartı almaları 
ricaf olunur. 

Ruzname: 
1 - Tasfiye memurlarının neticei muamelat hakkındaki ra

porb.nnın tetkiık ve tasv~bi ile tasfiye memurlarının teklifleri 
hakkında karar ittihazı. 

2 - Tasfiye memurlarının zimmetinin ibrası. 
Tasfiye Heyeti 

Tasfiye Memuru Tasfiye Memuru 
Bezmi ö t k e r e n Behçet A d a k a n 

Saatli Maarif Duvar Takvimleri 
Taklitlerini alınam<ıh i1.;i n dikkat etmelidir. 

Her türlü nııdurn11tı •al'ltlf'rı, vakitleri fırtınalıuı, 
havi\ değhıklık:erı:ıı ..\r11b!, Rtııııi 11yları, mev~imler, 
tarıhi vakalar, dl\rbımf'ıf'ller. m11rııl.-r li\tife'.eı hika~eleri 
hllvİ bu kıym .. tll T11kvimın taklıdi vkıııı~tır. ,\l.Lrnmamak için 
.S"" ti f Maa r ıf lak vi nıl adı Ol\ H' ~' 11 - • ~n· i !' ı· dl k ki\ t e tnwllrlir. 

~ı ı .\\~ı.ı.. ~ ı\ <.1; l .. ;; . l·~· '. r. ; · 11 ır ', ·
1 

Her mahn en 
ucuzu 

TUNCAY GiŞESi 
Serbayilik tarafından Y ılbatı biletleri toptan ve perakende olarak 

müsait teraitle satılır. Ve kıymetli hediyeler verilir. Adrea: Babçekapı, 
Sona karıaaanda No. 61 / 2 Mütekaidini aakeriyeden M. Hamdi 

Her maim en iyisi 

üzerine müddeialeyhin ikametgahının 

meçhuliyeti hasebile ilanen vaki teb

ligata binaen mahkemeye gelmediğin

den müddeiye vekilinin talebile gıya

ben tahkikat icrasına Jt.arar verilip tah 
kikatın 4 Şubat 936 tarihine müsadif 
uhu~lOo~brraktlmak~bu~nbu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

şıkı natte ~~m~b~~ gdme~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
dawcı kadm vekili tarafından göste
ri len bclgeôe dava olunana kocanın ge 
çimsizliğe sebep olacak ahval ve hadi

sata taaaddi eylediği görülmekle bu 
belgeye karşı bir itirazı olduğu takdir
de ilin günlemecinden itibaren 20 gün 
içinde bir itirazda bulunmadığı suret-

ISTANBUL 

te bir daha mahkemeye alınmıyarak 

kağıtların inceleneceği ve icap eden 
kararın verilecefine dair yazılan gıyap 

kararı da mahkeme divanhanesine asıl

mıı olduğu keyfiyeti aynca gazete ile 
de ilin olunur. (17616) - - --
' KUÇUK iLANLA R 1 

Eaki tıp fakülteai akıl ve ainir kli. 
niği birinci ve bat hocası profesör 
Dr. Ratit Tahsin Tuksavul Ankara. 
dan ~hrimize ıelmittir. - Bostan
cı Tepe mahal~ai 103 numara. Te.. 
lef on: 52.232 

BELEDiYESi iLANLARI 

Kaza neticesi olarak tramvay altında kalan kimselerin fazla 
kan ziyan ederek ölümüne mahal bırakılmamak üzere Trmvay 
Şirketince plinton yerlerinde iki kiriko ve sair yardımcı aletler 
bulundurularak kaza vukuunda bunların hemen bir otomobille ka 
za yerine gönderilmesi ve Tramvay, Elektrik cereyan tellerinin 
kopma vakalannda da merdivenler ve içinde alat ve edevat bu
lunan otomobillere, ancak böyle mühim vakalarda kullanılmak 
şartiyle siren ve çan konınası ve her iki vakada da otomobillerin 
tek isti-kametli yollarda icabında itfaiye vasıtaları gibi aksi isti
kametten geçmeleri kaydının İstanbul Belediyesi sıhhi imdat 
merkezi otomobilleri için kaıbul edilen talimatnameye 21 inci 
madde olarak konmasına dair Daimi Encümen karan umumi 
meclisin 15-11-935 tarihli toplantısında kabul edilmiş olduğu 
halkça bilinmek üzere ilin olunur. (7851) 

16 Kinıunuevvel 935 Pazartesi 1 numaradan 150 
17 Kanunuevvel 935 Salı 151 numaradan 300 
18 Kanunuevvel 935 Çarşamba 301 numaradan 450 
19 Kanunuevvel 935 Perşembe 451 numaradan 600 
20 Kanunuevvel 935 Cuma 601 numaradan 765 
İstanbul mahalli idare mütekait ve öksüzlerinin Kanunuevvel 

935 üçüncü üç aylıkları yukarıda cüzdan sıra numaralan hizala
rmda gösterilen günlerde Ziraat Bankasından verileceği ilan o
lunur. (7850) 

36 BUYUK SAHiFE; yüzlerce örnek ve resim, ayakkabıcılıta aid 
birçok yenilikler, renkli tablolar, kurumu •e kooperatifi idare edenler 
ve daha birçok faydalı yazılarla dolu 

Ayakkabıcılık Kitabı 
biftaç süne kadar çıkıyor. Şimdiden Ayakkabıcılar lmrumıımdan iate.. 
Jiniz. ' 

o -,, 
Hava kurumu büyük piyankosu 
BÜYÜK iKRAMiYESi: 

( 500,000) Liradır 
Ayrıca: 200,000; 100,000; 50,000; 30,000; 

30,000; 25,000; 20,000; 15,000; 
10,000 Liralı~ ikramiyelerle ( üç ) 

adet ( 100, 000) liralık mükafat vardır. 
K9'1de: Yllba91 gecesi yapllacaktır ... 

Biletler: ( 2,& ) , ( & ) ve ( 10 ) llrad1r. 
Vakit kaybetmedan hemen biletlnlzl ahnız ... 

T 


