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Konsey Ayın On Sekizinde ToplanılJOr 

Tekliflerin Cenevreden yapll
rnaması bazı devletleri kızdırdı 
Samuel Hor'un istifası Muhtemel - Romadan Ak
seden Haberler de Nikbin O lmaya Müsait Değil 
.,~-

Başbakanın 
Verdiği 
imtihan • 

[Laval ile Hor 
araııundaki anlatma
dan ıonra Sulh prt 
}arının Fransa ve 
Ingiltere tarafın • 
dan ayn ayrı fakat 
doğrudan doğruya 

Habeılere ve Ital • 
yaya verilmesi Ulus 

Başbakan General İsmet fnönikıün lar kurulunda, dün. 
'l'asarruf Haftasını açan söylevini ya efkarı umumiye
dinliyen ve okuyanlar, onun, bu nut- sinin mühim bir kıs 
kunda bilançosunu çizdiği me_mlekewt mı üzerinde iyi bir 
1tıcrhalesine varıncıya kadar ugraıtıgı tesir yapmamıştır. 
Çalışma safhası üzerinde, bir ders Hatta Ingilterede 
Örneğine bakar gibi, ibretle ve dik • kabine içinde de bu 
katle durmak ihtiyacını duyarlar. na cephe tutan, E-

lsmet Paşa, evveli milli hükii- den gibi bakımlar 
illetin Garp ~phesi kumandanı ola- vardır. Sulh prtla
tak. Atatürkün harikulade tarifi ile n henüz resmen bi
ifade edelim, düşmanla beraber mille. linememekte ise de 
tin de makus talihini ycrunek kudre- bilindiği anda mü. 
tini göstermiş. muzaffer bir askerdir. tecavizi mükifatlan 

lierhangi bir kumandan adını tari- dırmak minaııını ifa 
bin hafızasına ebedi şeref halinde yaz- de edecek herhangi [Baldvine bir hevi efkari umumiye ültimatomu 
nıağa kafi bu yüce başarısından son· bir formülün Ingil-
ta, lnönü kahramamnı. bir taraftan teredcki aksi tesiri tebliğ eden Lord Robert Sesil ve Osten 
da kendi içimizdeki menfi unsurlar- fazlalaştıracağı an. Çemberlayin] 
la uğraşmak gibi vatanpervere hüzün !aşılmaktadır. Britanyadaki Uluslar berlerden anlatılıyor. İngiltere kabine 
\reren en müşkül şartlar altında, Lo- Sosyetesi müzaheret cemiyetinin bu si böyle bir mukadder vaziyet karşı
~anda, bütün İtilaf Devletlerile bata fikri ifade eden bir kararını Lord Ro- ıında kendisini kurtarmak için, teklif. 
Çıkmış ve memleketini bağlayan ziın. bert Seıil ve Oıten Çemberlayn dün lerin muhasım taraflara bu suretle ve
cirlcri kırıp koparmış büyük bir dev- Baldvine bildirmişlerdir. 
lct adamı olarak görüyoruz. Son lngniz Palamcnto seçiminin aşa rilmiş olmasında "Lavalin ısrar göster 

General İsmet lnönünü tamamla. fı yukarı "mütecavizi mükafatlandır • mi§ olduğunu., ileriye sürmektedir. 
~n bu ikinci merhaleden sonra, Baş· qaamak gibi lfir •• tlıtrinden yapıldı Habetiıtandan ve Italyadan ı:elen 
ba'll:an İame.t İnönü. yapıcı •smet ln~. fi llatırlanac~ olut.Sa...muha_!azaktr.;h~·~~rkr ise nikbin _o~ fm11ilnını 

.. _ -- _ .. •• --.-c.ın. ~ IMt•lle'ı• ilıiliiiti~ vermem~cfli »üıi _... ...... 
'&erler tahakkuk ettik~e, lnu?lar v~ hareketet liulunmaaının ngın;;lk n kadar aldığımız bu hldise, akiıleri et
~diseler hakkında .~a~.ma c!l ısabet}ı umumiyesini harekete getirebilecek bir rafındaki bütün telgrafları yedinci say 
c asili şaşmıyan hukumlen vermış sebep olarak telakki edileceği son ha • famızda bulacaksınız.1 

Olan Büyük Şefin de, niçin İsmet 
lnönünün kafasına ve kalbine o ka-
dar güvendiğini daha iyi anlamış olu. 
Yoruz. 

1 
İnönU kahramanının şan ve şeref do
f~ kumandanlık vesikası, Büyük Şe. 
''il tarihi telgrafıdır. Onun, ilk za

ltıanlar bazı dar ruhlarca vehim diye 
danıgalanmaga, mahkum edilmeğc ça
l~şılan, fakat hidisclcrin açılışı ile ba
~ıretin ta kendisi olduğu anlaşılan uza-
61 görüşünün ve yapıştığı işi büyük 
"atan ihtirasile koparııının en mükem
lrıcl hücceti bu milletin kurtuluı sene· 
eli olan Lozan muahedesidir. 

1
. Başarıcıhğmın, yapıcılığının de. 
1l!cri ise, artık demirden ve çelikten 
anıtlar halinde memleketi baştanbaşa 
~ran §imendifcr ağlarında, Türk fab
ti_~alarının yer yer yükselen kesif 
tovdc ve bacalarında göze vuruvor. 
~ğer bugün Türk bayrağını Türk 

btıindcn yapıyqrsak, Türk askerinin 
dolağını Türk fabrikasında dokuyor. 
~k ve bu memleketin varlığını baca-
~~dan fışkıran dumanlar halinde 

eklere yazabiliyorsak, bu, onun, Baş. 
b itanın kendi sözlerile ifade edelim, 
er zaman bir askeri, bir eseri, bir 

~lcbcsi olduğu Büyük Şefin emir ve 
ltcktiflerini en iyi başarıcı iradesinin 

tıcridir. 
• •• 

. ~aşbakanın ıon nutku ile bütün 
~Hct efkarına verdiği açık hesap, 
) vatana bağlı insanların gözlerini 
b "!artacak neticelerle doludur. Bir 
t \t nutkun içindeki Türkiye manza
'~sına, bir de dünyanın karmakarı~ıic 
t ~aıa! ve ekonomik durumuna baka. 
ia"<. arsıulusal cetvel üzerinde vardr· 
t·'rtıız dereceyi mükemmelen ölçebıli. 
..,.'.ı. licle bugünkü halimizi bu:trlan 
~rnıi sene evvelki halimizle mukayc
' edersek, yıktığımızla yaptığımız 
"taıındaki mesafeyi akla durg.ınluk 
~Cet k kadar hayret verici bulmak. 

kendimizi mencdemeyiz. 
~ l?aha on seneye varmadan m-!mlt'· 

11~tınıizin bellibaşh kısımlan ve de. 

111
1zlcrimiz demirle biribirine b:ığ'an

'~1•tır. Düşünmeli ki, toprak mah. 
~· l~rirnizi eskisine nazaran ?irkaç 
~~lı .alıyoruz ve daha iyisi, daha yük-

'& fıa.tıcre de alıcı bulabiliyoruz. 
!ç- Una rağmen, iç ve dı§ pazarlar 
11? Yetiştirdiğimiz mallar kafi gt'l· 
tı?0r ve her sene biraz daha fa.ı!ası. 
lıa bYctiştirmeğe mecbur oluv ıru7.. 
lı ş •kan söylüyor ki, gelecek sene, t:::1 tedbir olarak, hem anlayış ola· 
htt fazla mal yetiştirmek için müı. 
tay neticelere varmak huıusunjc1 çok 

ret ıarfetmcye mecbur kalacağız. 
[Arkası 3 üncüde) 

Tramvaylar 

Arabalara ancak 28 
yolcu binebilecek 

Vali yeni vaziyet i tedkik ettiriyor, Taksimle 
Bayazit arasmda Otobüs işletilmesi muhtemel 

[T ramvay istasyonlarında biriken halk, tramvayların içinôeki 
mahşer, arka kapılann önündeki izdiham.] 
Tramvaylara inip binmek meselesi \ liyetini üzerine alan vatmanların ha. 

yeni bir düzene konulmak iıtenilir - rekatını serbest bir hale getirmek ve 
ken, her gün yeni bir vaziyet karıı· işlerini daha dirayetle ve endişesiz 
aında kalınmaktadır. yapmaları için tramvayların ön sa. 

Dün de yalnız arka kapılardan bi. hanlıklarının tamamen bot bırakıl
nilmit ve önden inilmi§, ancak kadın. ması muvafık görülmüştür. 
lar ön kapılardan girip çıkmı§lardır. Arka kapılardan girilerek ön kapı. 

On .altanlıltlar tama lardan çıkılması hakkında verilen ka 
men bot 0 l a c a j, rarın tatbikine devam edilecektir. 

Emniyet direktörlU&ü seyrüsefer 28 elen la:ısla yolcu almıyacalı 
hususunda yenid~n mühim bazı ka. Nizamen muayyen olan miktarda 

Sulh 
Şartlarında 
Türkiye 

Sulh projesinin Beşler 

Komisyonunda görüşül

mesınc taraftar dciiliz 

Dış işler Bak.anı Tevfik Rüş
tü Aras, dün sabah Ankaradan 
İstanbula gelmiş ve dün akşam
ki trenle Cenevreye gitmiştir. 
Tevfik Rüttü Aras yirmi dört 
saat Belgradda kalacak ve Yu
goslavya Başvekili ve Dış Baka 
nı Stoyadinoviç ile göriişecektir 

Ceneureele ltalya ue HaH,uta • 
na te"lılil edilen ..,fit ıartlannın 

mü:aahrenne hflanılmalı iiure • 
Jir. FrottN o. ln,iltere taralın • 
elan laaaırlanan telılillerin, Beıl•r 
Komiteane hilılirilm•a maualılı 

görülrniiı İH de Cen•cwed•n •• • 
len bir ltalJ.,.. •ör• Tütlıi>" ile 
Lehidan hna İtira:ıs etmifı.nlir. 
Türlıiye H Lelütan del•pleri 
Beıl•r IComit•nnin IHUİ!uini hi • 
tirmif olclafuna H yeniden taflm 
eelilmeclilıp 6a ife balımuiJlaa dof 
ru olmı7f1Ctılını Ulular S_,,.ıe • 
sine bildinniflerdir. Tiirlıiye H 

Lehinanm nolıtai na..rına ,ö,.. 
nıllt ıartlan Ulıular Soayetui 
Kon••yİ taralından t••bit edilme • 
li ue K.on••:1 bi:;s:;sat bu maele ile 
m•111Ul olnwılıclır. 

Tevfik Rüştü Aras Beşler ko
isyonunda Türkiyeyi temsi) 

edecektir. 

Kabul Edilen 
Kanunlar 
Ankarannı· su işi, binala
rın gayri safi iradlarm 
dan yapılacak o/o 2 5 

tenzilat g ö r ü ş ü 1 d ü 

[Finans Bakanı Fuat Ağralıl 
[Kamutayın dünkü müzakerelerine ait 
tafsilat yedinci sayfamızdadır. ] 

Romanya 
Ve Sovyet 
Rusya Ordusu 
Bükreş, 13 (Hususi) - Bir mrp 

çıktığı takdirde Romanya toprakların
dan Rus askerlerinin geçmesine müsa
ade edileceği hakkında çıkan pyialar 
üzerine Georges Brationo Mecliıte bir 
istizah takriri vermittir. Dıt Bakam 
Titulesko buna bir cevap vererek ıun
ları söylemiştir: 

TAN Yakında 
Amerlkadan 
Getlrttlli Harfler 
ile ~ıkacaktır 

S A Y 1 236 - 3539 
On Birinci YIL 

SAHiP ve 
BAŞMUHARRIRI 

Mahmut SOYDAN 

.::: 

TELEFON ( Müdür : 24318. Yazı i5lerl ı 24319. 
İdare ve fdatbaı : 24310 

Mısı rın Hürriyeti 

Kral Fuat Mısırllların 
istediğini yaptt 

Veft partisi ve vatanseverler sevinç nüma

yişleri yapıyorlar ve Nesim paşanın oyun 

bozanlık e t m e m e s i n c çalışıyorlar 

. 
(Nuhas Paşa son nümayişlerde Universite talebelerine 

hitap ederken. .. ] 
Kahire, 13 (A.A.) - Nesim Paşa, ! mağa ve süklinetlcrini muhafaza etme 

bu sabah bir bey~nna?'.e neşrederek j ğe davet etmi§tir. Bu beyannamede 
Mısırlıları normal ıtlen ıle meıgul ol- (Arkası 7 incide] 

TASARRUF HAFTASI 

ikinci Gün De Çok Canlı Ve 
Hararetli · Geçti 

[Tasarruf haftasının ikinci günü de 
çok canlı geçmi§tir. Mekteplerde tu
tıım ve arttırma mevzulu müsamereler 
vcrilmif, öğretmenler talebeye tasar
ruf un önemini anla~lardır. An~a 
~....,. ~ Çienel Direk 
t~rtf 'Wuiialfaıi' Eaat SUmer tarafından 
dün gece tasarruf mevzuu etrafında 
bir konferans verilmiştir. lkramiyeli 
yemiş müsabakası, iki gün içinde bü
yük bir rağbet görmüştür. Müsabaka
ya iştirak ederek bir kilo yerli yemiş 
alanlara kuponlar verilmiştir. Hafta 
sonunda müsabakayı kazananlara 300 
kadar muhtelif yerli malı eşya dağıtı-
lacaktır. Vitrin müsabakasında lstan -
bul, Beyoğlu, KadıkSy ve Usküdara da 
birinci gelenlere altın, ikincilere de gü 
müş madalyalar verilecektir. Yukarı • ı nü evvelki gün Ankara Halkevtncie 
daki resimde Başbakan ismet İnönü- söylevi verirken görüyorsunuz. 

, EV KRALiÇ E S i 

Kadınlarımızda Evlerine 
Karşı Bağlılığı 

Artıracak . Teşebbüs 

[Çapa Kıl San'at Mektebinde kızlarımız dikiş makinesi 
ve gergef başında] 

2750 lira değerinde 
hediye vereceğiz 

htiyen kadın ve genç kızlarımızın 
kayıtsız, §artsız, kuponsuz, ve kupür
süz cirebilecekleri müsabakamız, ka
dınlarımız ve kızlarımız arasında git
tikçe artan bir alika uyandırdı. Bu 
alikayı kız san'at mekteplerinde, ev 
işleri öğretmenlerimizle kadınlanmız 
ve kızlanmız arasında muharrirlerimi
zın yaptıklan anketleden ve bize daha 
§İmdiden yapılan müracaatlerden an
lıyoruz. 

" T an" m e'V kraliçesi mü111bakuı 

memlekette,kadmlanmız arasında yurt 
ve ev ıevıiıini artırmak makudile tet'
tip edilmiıtir. Bundan dolayıdır ki. 
2750 lira değerinde hediye ayırdığınuz 
bu mü.-bakada zenıin veya fakir de
iil,yabm ehil olanlann kazanmaııru te 
mia edeceğiz. imtihanların kız aan'at 
mektepleri direktörlerinin nezareti al
tında ev idaresi öirebnenl.-inden mü. 
rekkep heyetler tarafından yapılmAsı 
bize bu emniyeti vennekt~ir. 

Selçuk Kız Sanat Mektebi 
yemek pişinne eksperi Bayan 

Nora'mn mütaleaları 4 üncü 
sayfamızda 

Ali Na1:i KARACAN 
rarlar almııtır. B" c:iirn1eden olarak yolcunun binmesi lazım olan tramvay 
tramvay arabl.ların,ı Mvketmek mcıu- (Arkası 3 üncüdel 

"- Böyle bir feyden kat'iyyen ma
lOrr.atım yoktur. Benim ittirak ettiğim 
diplomatik müzakerelerde böyle bir 
ıey mevzuu bahsolmamıtşır. Romanya 
Cemiyet Akvam paktına sadıktır. O • 
nun bütün hareketleri bu paktın çerçe· 
vesi dahilinde olacaktır. • •••••••••••••••••••••••••••• 

• 



T A N=:========:==================================~~---~ 
Düşiindükçe 

~ki film 
Amerika hükumetinin verdiği temi

nata rağmen, bizi katliamcı bir millet 
olarak takdim eden "Musadağında 40 
gün., filmi, Türkiye aleyhine dünya
nın bütün beyaz perdelerini lekeleme
ğe hazırlanıyor. Son bazı haberlere gö. 
re Metro - Goldvin - Mayer Şirketi, 
Amerikan dolarına perşeyi, Ameri~a 
hükumetinin tavassutunu, yakın hır 
mazının hakikatini ve Türk mil
letinin şerefini feda etmeye karar ver
miş sayılmalıdır. Türk matbuatında ve 
Türkiye Ermenileri arasında bu filme 
karşı bir galeyan başlangıcı var. 

Gaip Veznedar ,~---· ~---~- Ne Dersiniz? 
Hala 
Bulunamadı 

Öldürüldü mü, bir 
- Metro - Goldvin - Mayer Şirketin • h d'ld' 

den ilham almış gibi diğer bir Ameri- yere mı apse 1 1, 

kan şirketi olan Paramunt'un da yeni ne oldu belli değil 
Ermenilik davası güden Türk aleyhta • 
rı," Son Karakol,, isminde başka bir Galata postanesinin kaybolan vez-
film çevirmeğe hazırlandığı bildirili- nedarı Hüseyin Hüsnü henüz bulu
yor.Hazırlanan kısmın resimlerini gör namamıştır. Polis, bir ipucu hulmak 
diim. Filmin, umumi harp zamanında için, hadise ile uzaktan ve yakmdan 
Musulda geçen vak'ası Ermeni teh- alakadar olanların ifadesine müraca. 
cirini hikaye ediyormuş. at etmiş, .fakat Hüseyin Hüsnü.nür. a-

Başka ~ir yerde yazmıştım, burada kıbeti hakkında henüz hiçbir müsbet 
tck:":r etmek .isterim: Japon İmparato- delil elde edememiştir. 
ru ıçın Amerıkada neşredilen bir kari- Aradan epeyce zaman geçmiş ol
katürün Japonyada uyandırdığı güzel ması gaip veznedarın bir faciaya kur. 
&aleyanı hatırlarsınız. Amerikalılar. ban gittiği ihtimallerini kuvvt:tlen
da kendilerine yakışan bir hakperest- dirmektedir. Hüseyin Hüsnünün öl
likle bu resmin başka gazeteler tara- dürülmüş olması kadar, herhangi bir 
fından iktibasına mani ol~ııl~r v~ _.,,;_ fikir veya arzuyu kendisine kabul et. 
ba Japon hükGmetinc bir de tarziye tirmek kastile bir yere hapseöi'miş 
verdiler. Nihayet şaka diye teıs.rı ı bulunması ihtimali de kuvvetli görül-
mümkün olabilecek hir k-rikatiu ·~ · .: mektedir. • f 
Japonlara karşı bu kadar insanca bir Polis, bu faraziy~ üzerinde de in
hassasiyet gösteren Ameru. .. n ...... ~- celemeler yapmaktadır.Maamafih aklı 
rikalılar, Türk milleti aleyhine çevrı- başında bir adamın, arzusuna rağmen, 
len koskoca iki filme karşı neden ta- ~ehir dahilinde bir yerde kapatılma. 
sasız davranıyorlar?. Japonları bizden s.ndaki müşkülat, tahkikatın bu s:ıf
daha kuvvetli farzettikleri için mi? h::nnda çalışanları muhtelif ihtimal
Haktan ziyade kuvvete itibar etmek, lerle dolu geniş bir sahada tetkikata 
o filmlerde bize isnat edilen suçun ta mecbur bırakmaktadır. 
kendisi değil midir? Gaip veznedarın üstünde, Galata 

postanesinin üç kasasının anahtarı 
Biz Amerikanın bu filmlere karşı 'm~unduğunu kaydetmiştik. Polis, bu 

med .. ni büyüklüğüyle mütenasip bir a'll\htarlardan istifade edilerek Gala. 
hareketini ister ve beklerken, ilk i~ o- ta postanesinde 0 gece herhangi bir 
\arak, bu iki sinema şirketinin hir bir •ı"rkat tecru'·b · ·n l 1 

:1 .. esını yapı ıp yapı ma-
filmini Türkiyeye sokmamalıyız. Hat· dığını da incelemiş fakat, menfi neti-
ta dost ve müttefik memleketlerin de ce almıştır. İstanbul Posta ve Tel. 
bizim gibi hareket etmelerini bekleye graf Başmüdürlüğü, her ihthıali na
biliriz. İstanbul sinemalarının memle- zarı dikkate alarak, kasaların kilitle-

rini hemen değiştirtmiştir. 
kete evvelce girmiş olan Metro-Gold-

Alemdar vapurunun uğra
dığı kaza 

iSTANBULDA YOLCU TAŞIMA iŞi 

Birkaç gün var ki, lstanbul yol. 
cuları lstanbul tramvaylarının ye. 
ni bir iniş biniş sistemi karşısında 
kaldılar. 

Arkadan binip önden inmek. 
Tramvayların cok dolu, halkın 

- 1 

da inti.zama bira.z bigane oluşu 

yüzünden bu sistem tatbik edile. 
medi. Polis tatbike uiraııyor lakin 
iı güç aöküyor. 

Bu münasebetle lstanbul Emni • 
yet Direktörlüğünün bir akşam ga. 
.zetesinde çıkan mektubunu gör • 
dük. Bu mektupta direktör, bu işi 
intizama sokacağını enerjik bir iL 
aanla yazmaktadır. Mektubun bu 
tarafı en fOyanr dikkat cihetidir. 

Lôkin lstanbulda tramvaylara bi 
nip inme İfi bizce ne bir polis ne 
de aeyrüaefer iıidir. 

Bu, latanbulda yolcu tafıma va. 
sıtalarının ihtiyaca göre tensiki 
işidir. 

Gerçi batı memleketlerinin bü • 
yük fehirlerinde yolcu taşıma va • 
sıtalan birtakım ni~mlara bağlı • 
dır. Lôkin oralarda bu vasıtalar ih 
tiyaca kôfidir ve mütenevvidir. 

Eier bi.zde polisin düıündüğü 
gibi tramvaylara yalnı.z oturacak 
yer kadar adam alınacak ise bu • 
nun için birçok tertibat almak ge. 
rektir. 

Bu tertibatları ayrı olarak ta fe. 
hirde muhtelif otobüs aer&>ialeri 
yapmalı hattô bazı çok iılek mer. 
kezler · arasına yeraltı demiryolu 
yapılmalı bu olmaua büyük tram 

\. 

vay hatlarımı~a miıva.zi giden so. 
kaklara da ayrı hatlar veya oto • 
mobil servisleri yapmalı. 

Tramvaylara iniş binişi tanzim 
için de üstü örtülü bekleme yer • 
leri ve halkın "kuyruk,, yapma8t 
yani sonra gelen önce gelenin ö _ 
nüne geçmemesi ıçın zikzak ve 
zincirli dizilme parmaklıkları yap 
tırmalı ve bu yapılamazsa bekle • 
me lifi denilen ve yolcuların istaa.. 
yona gelişlerinin sırasını isbat e. 
den numaralı puslacıklar ihdas et. 
melidir. 

Bunlar yapılamazsa tramvayla. 
ra aldığı kadar adam koyarak hal 
kın üst tarafını aokakta bırakma • 
ya imkôn yoktur. Hele bekleme 
işi tanzim edilmezse kadınlar, ci. 
ci.zler ve terbiyeli adamlar ancak 
tramvayların boı olduğu saatler • 
de binebilirler. Akıam ve aabah 
yolcuların çok olduğu sularda aa -
atlerce bekleseler de tramvaya bin 
mek imkônını bulamazlar. 

Çünkü iş bir acarlık ve yırtıcı • 
lık meselesi feklini alır. 

Yine tekrar ediyoruz. Polisin 
bizdeki tramvay yolculuğunu in • 
aani fekle sokmasını İatemeai •• • 
vinilecek bir feydir. Lakin bunda 
muvaffak olması için daha evvel 
bu söylediğimiz tertibat alınmalı • 
dır ki, halk yaya kalmasın. Hele 
bu mevaimde 

Bi.z böyle düfiinüyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

Yine Kuduz 
Yüzde Yirmi Nisbeti, Mücade
leyi Artıracak Korkunç Sayıdır 

KUÇUK HABERLER 

* İktisat Vekaleti başmüşaviri 
Fonderporten bu hafta içinde Uyuştu
rucu Maddeler İnhisarında inceleme 
lerde bulunacaktır. Müşavir büro ça. 
lışmaları, afyon istihsali ve satışı ü
zerindeki tavsiyelerini bu inceleme
lerden sonra yapacaktır. 

* Limanın ıslahı için yapılan tet. 
kikler ilerlemektedir. lktısat Vekale
ti başmüşaviri Fonderporten tetkika
tın devamı için yeniden bazı raporlar 
istemiştir. Liman idaresi mühendisle. 
ri bu raporları hazırlayarak mütehas
sısa vereceklerdir. 

* Şehimizde bulunmakta olan Sov
yct Şuralar İttihadı Cümhuriyeti 
Başkırdistan Cumurbaşkanı Tahirof 
dün akşamki trenle Ankaraya git. 
miştir. 

* Jandarma Genel Kumandanı Kor 
general Naci, dün ilbaylığa gelmiş ve 
İstanbul Jandarma komutanından ba
zı izahat almıştır. 

* İlbaylıkta teşkil olunan kaçakçı
lık komisyonu dün ilbay muavini Hü. 
dai Karatabanm başkanlığında top
lanmıştır. Komisyon bundan sonra 
her on beş günde toplanacak, kaçak
çılığın önünü almak üzere lüzumlu 
tedbirler koyacaktır. 

* Baro heyeti umumiyesi, önümüz. 
deki salı günü toplanacaktır. Toplan
tı ağır ceza salonunda yapılacak, Ağır 
ceza hakyeri o gün öğleden •onra 
duruşmalara bakmıyacaktır. 

Hava hücumu 
Tecrübesine 
Hazırhklar 
Önümüzdeki cuma akşamı yapıla

cak hava taarruzu tecrübesi hakkında 
alakadar şirketlere dün tebligat yapıl 
mıştır. 

Elektrik şirketinin Beyoğlu mm. 
takasında 51 muhavvile merkezi ve 
Beyoğlu cihetindeki sokaklarda 200 
lambası vardır. 

Tecrübe gecesi çalınacak düdük 
Avrupaya ısmarlanmıştı. Bu düdük 
iki gün sonra şehrimize gönderilecek
tir. 

MAARiF 

Muallim nakil ve tayinleri 
Kadıköy 3 üncü ortaokul riyaziye 

muallimi Nimet Halit Kandilli lisesi 

GünGn i~lnden 
Ge!ed:ye Doktorları 

İki vak'a. t .. 
Birini herkes biliyor, çünkü gaze Uz 

ler yazdı. İkincisini ancak seksen r re 
kişi biliyor. Zira bu vak'a gazete de 
. 'k l d" B' . ve ar ıntı a etme ı. ır evın yası pi.-
bir çalı;,ma muhitinin acısı olarak 
mış bulunuyor. 

İlk vak'a. Mütekait General lsrn~~· 
lin bütün bir şehri insanltğın tek tu~ 
yu haline sokan ve ürperten başye. 
verici, acı, hevlengiz macerasıdır kı, 
hiçbir resmi tahkikat, hiçbir va'?1'"' 
kontrolör, direktör, şahit ifadesı ve 
hatta iyi ve kötü cinsten bütün ted 
sadüflerin yaratılışını idare eden kU 
ret beni belinde bir lahza Türk arrnd· 
1ı bir kılınç ve sırtında Türk ifab.e 
eden bir üniforma taşımış olan ır 
askerin böyle ölümüne isyandan rne· 
nedemez. . . 

Nerede kaldı ki, General İsrnaı~~n 
kafuını yağlı lıir tramvay makası 1 e 
tozlu bir kaldırım arasında ve bir ta• 
banla yan yana ( 1) tam beş buçu~ aa· 
at bekletmiı olmayı dürüst bir ıt ".e 
insan duygulu bir hareket addedebı• 
leyim. 

İnsanlığımıza bundan büyük balcak 
rette bulunmak ve azap duyu~ .. 
mümkün müdür ve bu işin meı \l u 
yok mudur? 

Vardır elbette. 
Gelelim ikinci vak'aya : 
Evvelki gün rıhtımda çalışan RU~· 

tü isn1inde bir İstanbulluya bir tcalP 
stktesi gelir. Srhhi imdat belki zaın~
nında yapılır veya .. tam yapılmış 0 • 

maz. Doktorun "İyileşti, iyileşti!" de· 
yip gidişinden bir saat sonra gel~~ 
ikinci bir akse bedbaht genci götürU• 
verir . 

Saat 14,S tur. Cesedin üstü örtüliır! 
ve bir belediye doktorunun gelrnell 
beklenir. 

Saat 1 S olur, 17, ı 9, 20 olur. ~e 
gelen var, ne giden. Yapılan bilt.~~ 
telefonlara, müracaatlere ve teşebbU~ 
!ere rağmen bir belediye doktoru bu • 
mak mümkün olmaz. Nihayet rıh~ 
memurlarından biri hatırlar ki fatilı 
Belediye Dairesinin doktoru ile tant· 
şıklığı vardır. Evine adam koşturur, 
doktor rica ile, minnet ile yatağın~~ 
kaldırılır. Ve gecenin tam saat 2.7• 
ğunda "belediye tabibinin verdiği ~ 
pora iıtinaden" ce&et ailesine teslı 
edilir. · • k· 

Bunlara benzer yeni hadiseler çı 
mamasını Allahtan dileyerek ve b~,~: 
ma böyle bir akibet gelmesinden u 
kerek bu aatırları imzalıyorum. f 

Nizamettin NAZI 

vin • Mayer ve Paramunt filmlerini 
markasız ve firmasız göstermeleri ih
timaline karşı da uyanık durmalıyız. 

Bizden aldıkları parayı aleyhimize se
ferber ettikleri servetlere katan bu 
§irketlerle selamı kestikten sonra mil
li avazımız çıktığı kadar Amerikaya 
ve büti.in dünyaya müdafaamızı hay
kırmak, hatta bugün beJ büyük mede-

Gemi Kurtarma şirketine ait A
lemdar vapurunun geçirdiği kaza şir. 
ket tarafından dün Deniz Ticaret di
rektörlüğüne bildirilmiştir. Fen he. 
yeti tarafından yapılan muayenede, 
geminin altındaki saçların delindiği 
tesbit edilmiştir. 

Dün, de Taksimde kuduz kedi bir4 eı;kek vıe.kadmı ısır- riyaziye muallimliğine ve İnönü orta 
mektel:ii mua11imi Meliha İstanbul 

(1) Diyeceksiniz ki kendi tabanı ıdL 
Ben tabanlatnnıztn ' aeciyelerimizle alilı:""'' 
u1' "k'abul edeıtler~en <le&ıJım ;:,,,,-

vıPİ millet arasıo~ cf~ sulhünün en 
ileri nazım rolü kendisine verilmiş o
lan Türkiyenin mensup olduğu Ak
vam Cemiyetinin müdahalesini ara
mak, aleyhimize yapılan bu alçakça 
propagandalara karşı ilk hareketimiz 

dt, General Besim önı-ett ve T. Shlim'in <liyc::vled' ıxı.r: ıiot:ii' ıur~~ muan~i~i~ ".ı.:n 
. ~ ... - ~ c ~e ı Hayôarp~Ja Usesı ' fenoilgisi yar-

olmalıdır. 

Peyami SAFA 

Gemi kaptanr henüz raporunu' ver. 
mediği için Deniz Ticaret Direktör· 
lüğü dün İğneada Liman reisliğine 
bir telgraf ~ekerek kaza etrafında 
malUmat hıtemiştir. 

Gemi Kurtarma Şirketi, Alemdar 
vapuru kaptanı Burhanı işinden çı. 
kartmış. yerine Mehmet Ali kaptanı 
getirmiştir. 

1 .. • . . -
stanbulda muhtelıf hayvanlar tara 

fından ısırılarak şüphe üzerine kuduz 
hastanesine müracaat edenlerden yüz
de yirmisinin kuduz hayvanlar tara -
fından ısırıldığı ve bu tesbitin e
hemiyetsiz· oldufu dün salahivetle 
gazetelere bildirildi. Dün bu mesele et 
rafında tanınmış .,iki büyük doktoru
muzla görüştük. 

l.llllllllll 11111111•111111111111111111111111111111111111111111111 llllllllllllll lll I~ General Beaim Ômer •nylüvor 
- 1 - 1 : : Bun ardan İstanbul saylavı Dr. Ge-
: : neral Besim Omer, bize ıunları söyle-: = di : 
1 -: : - 1stanbu1da kuduzun son avlar 
i : zarfında. ehemmiyetli ıurette artmış -• : : olduğuna §Üphe yoktur. Çok eski tarih· 

E !erde bile, §ehrimizde bu kadar geniş 
Kuruluf • 1871 : bir kuduz salgını sanırım ki görillme-

: • 

0 

: m!!'ti. Halbuki, İstanbul ötedenberi kö 
--: 1 • • 1 • ş ti h t' : p~klerinin çokluğu ile tanınmıştır. 

=
_:E r 1 ş 1 m 1 y e n o r e E=: Hatta, eski devirde. sokak köpekleri, 

şimdikinden çoktu. Yalnız her mahal-
lenin köpeği ayn olduğu ve biribirle--: K u R u K A H v E c • -rile temas etmedikleri için bir yerde :_ 1 E_ kuduz çıksa da, mahallinde kalır. öte-

- _ ki mahallelere bulaşmazdı. Şimdi ise, 

-

==- M EH M ET E FEN D 1• _==- V?'7: .... t ~ .. <Tismi<1 aihi (!'Örn-n.,or Y - 1 
r.ız köpekler tarafından değil. kedi, 

_ : fare, hatta horoz ve tavuklar tarafın-

i: Mahtumları tı·carethanesı'dı'r == .. dan ısırılanlarda da kuduz arazı görül mektedir. Kuduz hastanesine müraca-
: % at edenlerden yüzde virmiı1;nin kurlu-
; Tam Altmış Dört Sene· ik Temiz, .. : za tutu11mau~ hağvvand1ar tarafınkdan ısı-
..,. rılmış o ue:u e er o~ru ise, uduzun 
E Pürüzsüz Bir Mazi... = arttığını kabul etmek lhımdır. Yahw: 
=•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ şu da var ki: Herhangi bir hastalık 

No. 119 

Cumbadan 
Rumbaya 

doğuyor, fakat babana doktorlar ora
ya aitsen fena olmaz diyorlannıı. 

Selim dudağını büktü: 
- Fena olmaz, iıte o kadar. Fakllt 

sen benim yanmıda olunan iyi olu
rum ben. Sen de öyle diyorsun. Dok
torl. bunu bilmiyorlar. 

Server BEDi - Bilmiyorlar ama .. 

Selimle münasebetinin bu en hassıu Cemile durdu. Nail Beyin düşünce-
noktaıında Cemilenin susmaıı, haala· ıinin müdafaa edilir bir tarafı kalm.t
ya merak ve azap venneğe baılam.ştı ' ~-''.~ı. ~a~at Selimi.n ~~·~na ver~iği 
Cemı'le d b h' t . •• • • f ıozu duşunen Cemılcnın ıçınde ınce 

e unu ıue tigı ıçın ena . k · · · 
·· T" d F k I bır ot"ku da vardı. Ya aahı~n Sehmın 
uzu uyor u. a at ne yapsın, ne de- AVTUpaya gibnesi ş.trtall? Ya hutayı 
ain? Onun tek baıırua tedavi için Av· korkutmamak için ona bunun ıart ol
rupaya gitıneıini biç iıtenüyen Cemile duğunu söylemedilene? Nail Bey ne· 
ye düıüncesinin tenini aöylemek ya- den bu meselede ayak diriyordu? O da 
ni yalan söylemek çok güç ge)iy~du. Selimi e!bette, sever ve iyili~!~i ister: 

. Sel' . .. Ya Cemıle Naıl Beye vadettıırı teşvtu 
Nıhayet, ım onu bır teY ıoyleme- d • · • hasta A 't , • yapma ıgı ıçın vnıpaya ıı mez, 

ğe mecbur e~n:u~lını ·~.11: . iyi olmaz, batına bir felaket "elirAe? 
- Ne der!ın. B~~ te~ aoylemıyor. O zaman Cemile ne yapacak? Kendini 

sun ıen. Dogru degıl ır:u? ~~ f'vru- öldürmezse rahat ~emez. Fakat hun. 
paya seninle be.ra~r g~tmeh!.ım· • lar Selime timdi söylenemez ki. Ba,ka 

Cemile kendı hıslerıle soylemege ne deıin Cemile? Ba,ka bir lakırdı 
mecbur olduğu söz~~r ara11n~daki le. kalmadı. Susuyor. Sustukça hastanm 

tl d bulıı.nl\n murhem bır duruı- .. 1 . . k bi za ar an d' goz erınde , onun bu halı ne arşı r 
la ıu cevabı ver ı: _ _., . . . 1 ı· 

D 
• ya dogr· u da ıöz mü? 'CDDl'e parlıyor, kun bılır ne er ge ır 

- ognı ' akl 

lbrahimin de Avrupaya gönderil
mediği için öldüğünü daima hahrl.
yordu ama Selime nasıl söyliyebilirdi 
bunu? 

Bir söz daha buldu: 

aalgınmda evhama kapılmalar da çok dımcı muallimliğine Osman Nurettin, 
gfüülür. Hastaneye müracaat edenle- Galatasaray lisesi içtimaiyat muallim 
ı in fazlalığına bakıp ta kuduzun müt- liğine edebiyat fakültesi doçentlerin. 
hiş bir nisbet dahilinde arttığına bir- den Ömer Lütfi tayin edilmişlerdir. 
denbire hükmetmek doğru olamaz. E- * Sanat mekteplerine yardımcı ve 
ğer bu yüzde yirmi nisbetini kabul e- stajyer muallimler alınmasına karar 
decek olursak, kuduza karşı daha mü- verilmiıtir. Bu muallimlerde aranıla
essir tedbirler almak icap edecektir.,. cak vasıflar hakkında bir talimatna. 

Gerıeral Tevfik Salim ain·lüyor me yapılmıştır. 
Dğier taraftan Dr General Tevfik -----

Salim, kuduz salgını hakkında bize 
şunlarr sövledi : 

- Kuduz hastanesine müracaat 
edenlerden yüzde yirmisinin kuduz 
ha vvanlar tarafından ısırılmış olduğu 
söyleniyor. Bu korkunç bir rakamdır. 
Yalnız bence kuduz nisbetini müraca
at edenlerin mikd;:ırile değil. kuduza 
tutulanların mutlak adediyle tesbit et
nek hakikate daha yakın bir netice 
elde edilmesine yarar. 

Şimdiye kadar kaç kişinin kuduz 
hayvanlar tarafından ısrrıldı~ını öğren 
memiz 1azımdır. Yoksa, herhangi bir 
köpeein ısırdığı insan mutlaka kudu
za vı.kalanmaz. Eğer denildiği gibi, 
ı:,püracaat e<'lenlerin vüzde yirmisi ku
duz hayvanlar tarafından ısırılmışsa, 
h•• "i<1bet söylediğim gibi gerçekten 
çoktur . ., 

K.,J,ız mevsim; b:l• tl11iP:lbe,. 
!ki değerli hekimimizin düşünceleri 

ni burava yazdık. Bizim hususi olarak 
öi!rendiğimize ızöre, kuduz salgınında 
vüzde virmi nisbetinin bilhassa şu nok 
tadan ehemmiyeti vardır: Kuduz, da· 

Haliçte altı vapur işleyecek 
Muvakakt Haliç idareıi altı vapur 

işletmeğe karar vermiıtir. Yeni 'Seyrü
sefer tarifesi ayın on be~inde tatbik edi 
lecektir. Bu tarife iyi neticeler vermez 
se, vapur ücretleri otobüs ücretleri de
rtcesine, hatta biraz daha aşağıya in
dirilecketir. 

• 
ha ziyade ilkbahar ve yaz mevsimlerin 
de görülür. lçinde bulunduğumuz mev 
sim, kuduzun nadir tesadüf edildiği 
ve hele salgın halinde hiç görülmedi
ği mevsimdir. Şimdiden yüzde yirmi 
nisbetini muhafaza eden kuduz vaka· 
ları, eğer vaktinde tedbir alınıp bütün 
kedi ve köpeklerin imhası temin edil-
111iyecek olursa, bu nisbetin gitgide 
attarak, yazın yüzde kırka kadar çık
ması hiç te imkansız değildir. Oğren
diğimize göre, dün de Takıimde, bir 
erkekle bir kadını, kedi 111rmııtır. Ya
pılan tahlil neticesinde kedinin kuduz 
olduğu anlatılmıştır. Hastalar tedavi 
altına ahnmıılardır. 

doktorı- ıenin ııhhatin için izin ver. 
mezler. 

Selimin yüzü bi1'u rahatlMrut gibi 
ıörünüyoraa ela rözlerinde hila ,üp
he ~'mntılan ıtıldıyordu. Cemile bun
ları da ıöndünnek İçin hanretle de
vam etti: 

Plaka parası ihtilafı 
halledildi 

Belediye ile şoförler arasınd~ P1:~ 
ka vergisinden çıkan ihtilaf nıh•Y 
halledilmiştir. dl 

Belediye şoförlerin fena duru11\a. 
olduklarını düşünerek plaka para.,. 
rının eskisi gibi a~da ~ir de.fa. ve ~ul 
)edikten ıonra tahsıl edılmesını ka 
etmiştir. 

Güneş klübünde konferaıı• 
ve dana ... cı~ 

Yarın aaat 17 de Güne§ klUbun fe
her on beş günde bir yapılan k~n ur. 
ranslar ve danslı çaylar serisini~ uçrsi· 
cüıü verilecektir. Konferans tJnıvedarı 
te profesörü Şekip Tunç tarafı~tUn 
verilecek, İstanbul radyosu ile b fe· 
memlekete de neşredecektir. J{ontr• 
ranstan ıonra, "Sait Edip orke~at1 
cazı,. ile klübün davetlileri ve aıa or· 
danıed~cekle.~dir. lstitnbul ~a~yoıula.tı• 
kcstra ıle klupteki bu samımı toP 
tıyı da ne§redecektir. 

Hava Kurumu balosu bt 
Türk Hava Kurumu tarafınd~~un· 

akşam TepebaJında İtalyan ~ul~lctir· 
de saat 22 de bir balo verıtec 1111• 
Bu baloya elbise mecburiyeti kon eı· 
mış ve davetlileri sabaha ~dar 118• 
lendirebilecek muhtelif ıürprızler 
zırlanmıJtır. 

~~ 

- htemiyoraun demc.ktir bu. 

- Hayır, istiyorum. ,oft 
Neticeaine bek: Ben kalayllll 

senaiz ıideyim mi? Cevap v•· ad" 
- Ben.iz &İtmeni istemem 

elimden ne aelir? • ~·· 
- Gibne de bana, gibniyeyiJJI• id,,.. 

hut beraber gidelim de beraber g 

lim. 

- Bilmem baban ne diyor? Ona da, 
doktora da bir kere U,ıtal.m, izin 
verirlerıe ben senden faz fa aevinirim. 

Selim kaılannı çattı: Cemile ıuıtu. 1 bıılı•• 
Selim onun yüzüne dikkat • 

- Onlardlm hay&T yok, dedi. Ben rak : • ort"°l 

Selim, onun bir hasta ile evlenmek
ten korktuğunu zannetmesin diye, 
Cemile ilave etti : 

- Ben beraber ııibneğe de ha.zmm. 

sana güveniyordum, fakat sen de on- _ Gördün mü, aöyliyell11Y 
lar gibi düşünüyorsun. ..1_..1• 

u.uı. .,atı 

Sesinde acı bir Ürperlf vardı. Göz. _ Tabii, çünkü arada ~~ii 0Jıı• 
lerine bir keder -iıi doldu. Cemile ne doktor var. Söylersem ıoflf1l 0 

söyliyeceğini bilmeden: 
- Hayır! dedi, onlar gibi dü,ün

müyorum. Sen kalsan fena olmaz bu
rada, berabet- ıitsek daha iyi olur. Fa. 
kat ne yapalnn? Hastahk oldu~. 
doktorun sözü ıeçer. 

- Sen iıteaeydin ben babamı da, 
doktoru da dinlemezdim. 

nun. 
- Sonra ne zaman? • c;Jı•il'" 
- Sen burada kaban da bit '/ ,ott• 

ıen kabahatli ben olunılll· Bit' ~. ıit: 
ra burada iyi ol.an, "A'l/TUP80 cte!• _... .. " 
aeydi bir haftada iyi oluru~: diirel'*' 

~rurı 
kız hastayı yataklarda ıu 
derler. 

- DeTlerıe deıinler. • • ~kırdı' 
bil. 111 ı,..P"" 

Elbette ... Ben de seni yalnı.~ bırakmak ına. • .' 
nter miyim? Hatta ıu dak •tadan ıon- Cemıle ancak ıunu aöyliyebildi: 
.. yanından ayrılmak istemiyorum . - . Doktorl• bajka ıeyler bilirler; 
ms. Ben seni iyi ederim. isime öyle bız bilme1iz. 

- Ayrılık çok uzun ıürmiyecd{ ki. 
iki üç ay kalır, gelirsin. Nikılhımu: ön
ceden yapılır. Ben beklerim. 

Hazırım ne demek? Söylüyorum una, 
yan,ndan bir dakika ayrılmak ivemi
yorum. Bıraksalar her gece bu odada, 
hatta bu yatakta 7atacaimı. Fakat 

- Ben istemesine istiyorum, iıte· 
mez olur muyum, senden aynlacağım 
diye başcn kederden aerıem oluyor, 
iıtemesine isterim ama baba ıözü, 
doktor aözü büyüktür, aeni ondan dı
IU"I çıkarmaia ıönlüm ruı olmaz. 

- Benim huyutnu ~ · 
ya, dedikoduya hiç ıel~~ tll 
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Tramvaylar 

Arabalara ancak 28 
Çok tükür rahat ettik ? 

yolcu binebilecek ===:~~ -
[Bat tarafı ı incide) (!in bili ta.dik etmemittir. Busünlerde tramvaya bimnit te bir 

::r • - -L----1...L. -'-vıı .... L.: •• ....__:a bir 

, MEMLEKETE TuRlsT cELBt Muhasebe 
TUrkofis lurizm için Direktörleri arabalarına bu miktardan fazlasının v L--.ı L ~ uu,,. ~ ~ 

atman H -nuöır • kaclma .ü .. t ... düf olunur. Araba -binmeıi yasak edilecektir. Yani tram- t- •-ır 

Kanun Projesi Hazırladı Arasında 
or memnun onuna.. IUD _ ........ ___ .ı_1..: --.1-ı-- ....ı ite. 

vay arabalan normal olarak 18 kiti ...---. ;r-· 
oturmak, yedi kiti arkı sahanlıkta Tnnwaylann arka taraflardan bi. Nlı pçtiliai "Kapada kasık ıibi 

Ankara, 13 (Huaaai muhabirimiz. 
den) - Finam Bakaialıiı Zat itle.. 
ri Direktörlüfüae Taran Bakanbiı 
muhasebe Direktörü Cemal, Finanı 
Bakanlıiı merkez muhuebeciliii -
ne, Muatas•m Borçlar DirektörlU. 
ıü muhaaebeciai Cemal, Tüze Ba. 
kanlıiı muba .. be Direktörliiiüne 
merkez mubaaebeciai hwahim ta • 
.,,in edilmiflerdir. Tüze Bakan1ıiı 
muhasebe Direktörü Tevfik Rıza, 
Baymclırbk Bakanlıfh muhasebe 
Direktörlüjiae, S."TIDdD'hk Bakan 
lıiı muhaaelte Direktörü Nafi An. 
kara Defterdarlıiına, Finam Ba -
kanlıiı takip Ye tetkik Direktör 
muaYini Rüttü lakin Genel Direk • 
t3rlüiü muhasebe direktörlüiüne ta 
:rin edilmialerdir. Ankara Defter • 
dan Bahaam tekaiicle MYkİ karar • 
ı....,.tır. 

durmak ve üç kiti ayakta bulunmak nlp ön taraflardan inmek baklanda clikilen ~fe,, nud ça1afbinu ve 
ıuretile aaamt 28 kiti tafl)'&bilecek • verilen kararlara dair bir sere de ,,.im••• ...ı ajamm pa~ Y.-di.. 
lerdir. vatmanlarla kondo~rlerin ne dl· fiDi ta.,.caa" _..lliaile aala. 
ille eooel •elen dalaa önce binecelı şbdllklerini aırenmek istedik. tan ... .,...... çulatuır. 
Halk tramvaylara binmek için, di. Bir arkadqımum temas ettilt vat. Ancak birkaç ıiDclir kaclmlu 

ı manlarm hemen hemen he-1 bu L-. :_.ı_ LL-!P :---,. L--•-- L-p ter memleketlerde olduğu gibi, ata1- t-- - ~ .,_ - _,..,,_ ... 
yonlarda, iıtaıyonlara gelitlerine gö. rardan memnun ıörünmekte yalnız .._ Wr biiJik ~ef•: : 
re ııra ile duracaklar ve 11raya riayet halkı arkadan binmeie davet ettikle. - Oh! Çok ıülriir rahat ettik!. 
ederek releft tramvaya bineceklerdir. ri zaman halk tarafından gördükleri ~- 811 rahat ettik dediltle 

Buna mukabil Tamvay ıirketi ara· mütkilllttan tiklyetçi bulwunakta- ri ...... ı ... bunclaa bir hafta eY -
balann miktarını ıehrin ihtiyacına dırlar. Yel "..tir ba hal! iatif olduk,, eli. 
göre artıracak ve seferleri fazlalaıtı. Kondökt8rlere ıellnce, oııllr eh ,. tlıl>-et ettikleri tnaftcJdsr • 
r:ıcaktır. Hullu Emniyet müdürliliti tramvaylarda u yolcu almdıtı tak.. a. ............ aise _.ir oku.,,.._ 
bugün mevcut olan veuitin halkın dinle. bu kararm kendi1'ri için çok c•••• ,.._.!~ bir N.....Win Ho.. 
emniyeti itibarile intizam dairesinde faydalı oldutunu. fakat eüill ırlbi • ,.... ,....._. 
itlemesini temin vazifesini ifa et- izdiham oldukça bu Jrarana kendile- Kelahl• Wr ~li ailesi ldiçü.. 
mek istemektedir. rini daha zorluklar karfnmda bırak- dk Wr •IMı&lı ..... bir halde 

VaU tatbiJıat neti _ tıimı t6ylemektecli.. ~ ADe ...W INr sin 
cuini b e lr ı i 7 ece Jı H........ Nuredclia Hocaya dert ,.......,. 

Bm i d. k Hulha, ~ylara inmek bhimek - Alilaa Hoaml a... bir açrel 
n yet ıre törlilğilnce verilen ve binecek yolcuvu tahdit etnaeleri n-:. 

bu kararlar ve bu kararların tatbik 1 - ...,_... 

kabiliyeti hakkında mUtaleaımı ao. kararhroun Emniyet direkt6r1Ufiin· Haca diflai&ldea _. kö,ti • 
U ce tatbikine çalııılırken, ballan tfki. ye:· 

ran pzetecilere Vali Muhiddin 1- yeti ve mOfklillta utrachtı icldlaıı _Senin dqarda ild İIMkle bir ö. 
tilndai demittir ki : ' TGrtc•ue ile Rusua .. _ E.....,. .sabıtai Wediye taU. karıı11nda bu kararlar bir kere de kiirin yar delil ..ıT. 

9' ' matnamuinin meo.-- ,,_,.,.. 0 _ Vali tarafından tetkik edilmektedir. - Eveti 
Arasındaki minlir. Ancalı ,, __ t ........... tat Emniyet direkt6rliltüniln gazete- - Oalan ela içeri ali Demif. 

h d 
bilıi laaliıule ,.luin ha-ına ne de. leıe &önderdiği bir mektgpta törle Kö,lii hayretle ......... yiiaiae Mua e eler _. bir fıkra Yardır: bakarken hoca: 
receye """"" •7'Uft alacalı ,,...._ .. Tamvay arabalarına herkesin bi. - Ya iÖa&nii clWe J'llhat ta.._ 

Ankara, 13 (Huıuai muhaW,irimls. l..O.i 11• aynca ,.,._,. tetltilt edL ribirini iterek ve ayni kapılardan na dampnaya ıırelmel 
den) -Türkiye Cümburiyetile So• )'Oram. Bilctla,,,.. alacafım netice. inenlerle binenlerin kal'fılq&rak gir- Di.,,e köylüyü aurluuf. Köylü 
pt Soeyaliat C&ınburiJetleri itti - ,,. •öre, ._ ınalômat HN6ili • ınt:Jeri yQzünden hbıl olan karıtıklı. de Hocaam d..t.,_ kabul edenk 
hadı araundaki do.tluk ve bitaraf. rina.,, ğa mini olmak ve bilhana bu arada ba7Vanlan Jmlabe,. ....... iki sün 
bk maahedenameaile buna müteal. Belediyeye .m lala itilip kakıtan kadın ve erkek, yqlı sonra köyli Ulawo Hocq~ plmif 
lik protokollar biilriimleriaia on a r a b • iflelilernea kimselerin vaziyetini kurtarmak için, Ye: 

Surl
ueclekl .... müddetle uzablma...,. dair Tramvaylara 28 kitiden fazla yolcu her yerde olduğu ıibi, t~nbulda da _ Aman Hocaa -..ı.n abaca 

Başbakanın 
~erdiği 
imtihan 

6 hazırlanan kanun li.,,ihumı hiikU. bindirilmemeli hakkında verilen em. yolcuların tramvayların arkumdan bü.Mitüa ulatbk. DiJiace Hocaı 

TA k llkl met Kamutaya venniftir. rin tatbiki hiç tüpbeliz balkı büyük binip iSnUnden inmeleri de takip e· _ Keçileri 4e i'çeri aU c..aı.mı 
11r em milfküllt kartııında bırakacaktır. E- dilmeğe batlanıl~ttır. Bu itler ye. •enaif. Birkaç liİll - ~ biL 

Suriyede ıaaplar elinde bulunan Atatürk'ün Ankarava 'laaen arka taraflardan binip ön taraf. niden konmut bir usul defildir. Bun- kin bir halele yine ...._..1 
"""rk •atandqlırma ait emlikin ken- ilk eeldigı". aiin ı · lardan inmek kararı halkı kafi dere- lar belediye mevzuatında ıeyrüsefer _ Aman Allah rıua Jçia Wr p. 
dilerine teılim ve iade edilmesinde e •-· cede tıkıntıya uiratmııtır. Şimdi bu kaidelerinde yazıtı olan birer hilküm re bul! Yolua ölecefis. D-it. Ho.. 
viki müracaatlara. bu hususta Suriye Ankara, 13 (Haauıi muhabirimiz. yeni karar tatbik edilince ahali saat. olup zabıtai belediye itlerinin en e. ca hu aefer: 
Ali komiserlilinden hiçbir talimat den) - Halkevi Atatürldia Anka • lerce iıtaıyonlarda beklemek zarure- ualıJarını tepi leder... _ lneld.i Çllmrf Tllklifiai yap. 
selmedili babanetile Suriye emllk ra:ra ilk aeldiii 27 Biriacikiaun tinde kalacaktır. Bu •aziyet brtııın. Yine ayni mektubun diğer bir ye- mq. Birkaç da ~ ~hbe rut. 
idareleri memurları tarafmdan red. için biiJüık bir tören hazırlamak • da belediyece ne gibi kararlar ve ted· rindt: de: ladıjı ..-.nı 

(Bq tarafı 1 incide} dedilmeei, ntandaflanmızm haldı ti- tadır. Atatürldia 0 sin Ankara • birler almacafmı tahkik ettik. "Bqün/ıi mncaı olan .,...m,. _ Naaıl .,_, lliNi ,. ........ 
\Pıtııız bu netice, dün- buhranı l~in· k&yetlerinl mucip olmakta idi. nm eski midafaai hakuk cemiy.ti Bir kere belediyenin en aal4biyeL inti.ım alhnda iflemai poli.i alL ma •? Di,. ....... 

,- Duydu.r..•-11•• ..dl.re Suriye 'R••kon azalarmı kabul etmeleri ihtimali tar erkinınca, burünldl tebekeye ıa- """'"" eden 6ir ..-,_.a!_• P.S. 6a rJ::-1& de: df', -ınu kendi batma çok büyük •-- •" -.. "' i .. ti ı daha ~ 1 ...- ......,. .. 
bir ~ticedir. Fakat pye, yall'ıs mal. soloıumu-. emlü lti1'fnameline tev- Yardır. re, .... ramvay t rae n n &U a L itleri taıuıiıne ,,__. wnliliaıla - Ela ba pce W... Mf• ala • 
lan t!J.aJtmak delil. ayni zamanda fikaa cauplarm ellerinde bulunan, raba çalııtırmaıma fenni imlin cöril- .,,_,•lerin de 6ıa ,,...,.,.,a İfİ h - Wldls. o..q. Hoca: 
flatı:ri• de ucuzlatmaktadır. Çünkü Türk vatandatlarının emllkinin ken. lememektedir. Ancak olu olsa Tram ~ ,.lriWe ~unaa ri • - O halde 7&1'18 k.Pm de çı. 
&erek unayi ~da ve bilhaata cHlerine teali,m ~diAr;l'-Ji'1' ve teeciJi V~f . tirketinin, fevkalide günlerde co ederim... kar. Oiidinü Y.~ 
~ •~ta. .f'lltfü'" • 1>q ~ ~sfa. PP.IMfals....._t&lıma. Mbul Ye )fipttğt lfbi, blltUn Uıtif&i arabaları :Denilmektedlr. Oç rün sonra · &ô,liye puuda 

fı;ma~dd~e~ıe:nnf:i!Cıa[(iuitft~oc~~~H~~t~;::·~· 111· iafi~m:.:i:;;~~~::iiW:;:a:ı;t-;ıı;;ı ~~;:=:;r=;~~-~etl ~k;u;·r;.. ~~~B~u~bö=··zy~ıe~0:1:c1u~A-J::t= .::zm.~ •ft·MaıMl'We ., fil,. 
tçe batbbatına bir ekonomik ıi.: ;,ıerinin çabuk bitirilmeli huıuıun- cü umumi müfettitlilderle müta • Şirketin yUzU r&nork olmak üzere binilerek ön taraflardan inilmesi hak 80l'1IDca kö.,,ıı Hocenm ellerine .._ 

,._ olmuttur.,,. Tecrübe gösteriyor da Suriye ili komiserlifinde teıeb. virliklerinin l'9tkilat kadrolan bak 299 arabası vardır. Alellde günlerde kında verilen ilk karar bilihare Vali nlarak öpmiı: 
ki, bu liyau, hiikfunetm varidat ba· büıte bulunmuı ve bu iyi bir netic'! lundaki kanun la.,,ibalan Kamu • bu 199 motriıten 180 tanesi itler. Bu tarafmdan tetkik edilerek kadınların - Varol Hocam! Allah MDden 
~ından yaotıfı fedakirbğı iıtihaa. vtrmittir. tay encümenlerinden seçerek ruz - da yalnız sabahtan 10,30 ve akpm 16 ve çocukların ön taraftan intp çıkma· razı ol111n. Sayende artık rahat ..._ 
eaı sc>lalmuı ile tellfi etmek ıuretile, Suriye ili komiterlili bu teıebbüıil nameye almmııtır. Bu llyihalar Ka d:ın 20 ye kadardır. Bu saatler bari. laı ımı izin verilmek ıuretile tadil e. f• alahiliyoras. Ne idi 0 ukıpk ha 

:!~=:s.:~~!ı~eT;~~; ;::,:~ ~~k:~:\:8ı!ı~:~.:~!:!: =::.::.~- topludmda ıö. ~~1~~ ancak yüz kadar araba seferde di;!:~~· tramvaylarm ön uhanlıkla· =::!i1r~~.!r.:~=-..:=.,.~ 
kontroHl " fiat indirmelerinin mGs. murlanna tiddetli bir emir vermi1tir. Şirket bayram ve uir fevkallde rında kimsenin bulumnuma müsaade Di,. Hocap t .. ddıir etmif. 
Jaet neticelenmeti bunun açık delUle- Bu emre riayet etmlyen emllk me. Tuncel vllluetl günlerde 190 arabayı sefere çıkartır. etmemek ve tramvaylara 28 kitiden B. FELE'• 
tidir. As zamanda itlemeye bqlayaa. murları muul tutulacaktır. ' Çünkü depolarda daima birer araba fazlı yolcu bindirmemek hakkında 4 

~eya temelleri atılan fabrikalarla Aldılmus malOmata ıare Suriye Ankara, 13 (Ha111ai mahabil'İmis- yedek bulundurmak mecburiyetinde· Emniyet direktörlüğünce alman kL [ Bir bekar okuyucumaı:a: 
)apılan ve bilbaua bu sene açılın -de.. ili komiaerllii verdill emirde: dos- den) - T.,Jdli mükarrer Munztar dir. Bundan bqb. uaml tem ayda rarlar bir kere de Vali tarafmdan tet
~!YOllarm memleketin ekonomik )'4'1anna Jli komiserlik tarafından ve_ Yill,.tiain adı Kamutay ......_ bir arabayı tamir ettirmek zarureti kik olumnaktadır. 
~!_mmanmdaki bllyilk rolleri ise, ıileıl lanrlarda kendilerine iade e Ji. l.mde Tancel olaftılıt deiittirilmit- vardır. Bu itibarlı iki Uç araba da ~ Bu tetkffrt:tn tonra bu me1ele mila. 

Mektubunuzun ce98bmı çok bekte. 
miyecebinis. S.ycılanm. - B. it.] 

-... timdiden mo.bet neticelerini lecelf itaret edilenlere emltkl:rinin tir. ima tamir balindedir. pet veya menfi katı bir karar •erile-
• er m e 1 e b a ı ı a mı t 1811ıa. batka hiçbir muameleye ihtiyaç ol- Bir tei ltöprii ct-ktir. Bu ıuretle de günlerdenberi POLiS 
bilir. B u n a c a n 1 ı ve .- IOD mabum tnlim edileceği, hukuku ta- Kıt ko-~ .. - .... Jan eflrin umumiyevi ve matbuatı itgal - fi 1 ri i bi im f d IU.._ .. _ Yeni YaZiyet brp11bda velev u "' bir milal olarak. senelerce evvel iL urru ye e n n, z tara muz an eden bu meseleye de bir 10n verilmit Alacak :rüzünden küçük bir 

çocuk yaralandı •-L- -1.1-1...1 __ ,_=re krizlen·nı· önJ-·k -k-'-- tapu '--.n+ 6mekleri üze Ankara, 13 A.A. - 12. 12. 935 Per. miktarda da olsa yeni birkaç araba 1· 1 kt 
-.ıuu&UIUU 5eU& - ~-,. -,.. _..._ iln11 1 C. H P Gen ıa- ettirilmek iıtenı0line bu, beı-.aı o.aca ır. 
tan rine tncll olunacatı, 'feraset t~tcilf ,.. ........ r w top anan • • • ..... ~ -------------tlrii Kayteriden develerle bujday ıe· için mtlracaat edlcelderkı keza bisim yönkurulu bu kıt halkevlerinde veri. ye iti delildir. Nafıa Vekaletinin • 
,:urken. buciin. İltanbula, demir. taraftan Yerilmit \feraset illmı veuir lecek konferanılar için hazırlanan at tiyaca röre tirkete tebliptta bulunup /j o LIYE 

1ları •yelinde, Diyarbekirden he· vıetailı laeriae mahlAl ad..1-d:ı-:t ve· renek üzerinde g6riltülerde bulun- arabalannı yenilqtirtmetl veya ça. 

DUn sabah Uzuaçal'flda bir yarala. 
ma vakau olmuttur. 

Ciddell Hakkı ltaıinde birili, u. 
zunçarııda alacaklısı oldufu Nuriye 
raıtlamıf, alacafını İ.ltemittir. Nuri 
evvcıa veremiyecefini biraz bekleme. 
ıini töylemit. fakat sorba adam bunu 
dinlemeden tabanc:umı çetmıiı, ateı 
etmiye baflamııtır. Çıkan mermiler
den birili orada dolapn kiiçilk bir 
kilfeci çocuia isabet etmiı, atır ıu. 
rette yaralanmasına sebep olmuftur. 

~n buiday ptirilerek ıon buhrmm " ""' - muttu ~a·ıtı i d F ka ._ __ .. _ 
hiine ıeçildifi zikroJunabiUr. ya buine .. yahut ta 890nc8 ph·ıı~ar r. :a;1c;1ı: 7b; t~bek:nint, rı:ı: 

ı ... , bütiiıı bu ekonomik ... ,_._ namına allkadaranın ibraz ettiti ka- l la 
J.rdı; ki, bilt-1.zi denkle~ttirlyor-, yit tarihinden 10nra tapuya kay~edil. KUÇUK ANKARA •Tabaya tıbımmülü olmadıtındaa 

lr"'.... mit te oJea buna itibar edilmiyece&ı ve A B E R L E R 1 vekAlet böyle bir karar verdili tak-
~datnnızı artınyor, memleketimi• •• d:...a,. ve i - ... 1,· b 0 rtak ha ta ..... kayitlerinin icra ve mallarının ,_en· ~..... , n "" w ı ım t r 151n daha baymdır bir hale laılunaıı a k bek d b di'* laı. diJerine teellt eluna-tı iarabatlc • Ankara, (Tan) - Bir müddet. yapara ıe e e uı ta Ult yapıL 
sakt ~::ır::=:mıı,w.!':.~etı:. ıa.terilallttir. tenberi latanbulcla bulunmakta o- • muı !hım plecektir. Ancak üzerin-
~ .. -indedir~...: taraftan Bir de SuriyeliJerin bizim tarafta- lan Taraa Bakaabiı mütetan Atıf den tnmvay ıeçen köprflniill bir tane 
,.._, ,,-- ..._ ki emlllderinden dolayiJade tar.iJıine f81arimİae aebrittir. olması ytldlnden bu da İstanbul iJe 
~eket herıUn en ileri bir medeni kadar veraf wrmiyecelderine muka.. • ADIE.a, (Tan) _ General Beyotıunu biribirine bajlayan hatl'-
t::!1•ketin teknik ve lrilltflrel dbu. bil fttaaclqlanmudan da kenclilt-rine Kbna Dirlk b aHala larimise ra tqmil edllemez ki, bunun da ame-
~ e umııla tanin ediliyor Ye Jhıe iacie eclilecek emiakleri için vertei la- ıılrriıtir. a f8 U bir faydall &tirillememektedir. 

•llamlıktır ki Türkiyeye annılu. tenmiyecektir. • .a. ıb a•I-'- t-..a..!L müd.ı-.. 1-...1-! I'~ ,.,._ •Ilı 
111 mÜ'l'Uellede daima heaaba kahla· .,... "' .. - - ~ 

ııftk bir aprbk deleri •e 1aypya EmWr talepnameli Yermeadt ba- bakealdrça çiziı. ...,........ dahi • FADniyet direktarlülü tl'lmfty •-
'wtlk mlDet mauaruı Yercliriyor. Bu lunan ... mallanaa tNarruf ema'tktc IW• bitirmit ......... Güımriild.. ~ba:Pmıa 21 kftidaı ful&. yolcu bİD• 

olan va-.a••1anmum da mabalU :=: n=--1..o. .. _.::.~ T-.. L!1.. ft!-....L _ dımı~dilf takdirde, beledi•enin na. .,....._ - bu mille..ı- ---' fakat ....._,.. -..--wn..... •&&1a .,..... ,, 
- ua _ .. ., ~lanmı mtlraaatlan: talr.dir0 nde Mtattafa Nari - G::.--0:.1.. i-•-: sen e?inde bulunan otobOa imtiyum-1r btlyilk kuvveti ile. yıkıcı delil, ...... _, __ da L... ~-1..ı la ..... _,_ ,__. da i ti~-~ i 

ihpıca, harpçi delil, ıulbcil olmasın. UUDUll" yu-rwı unalardan fi. dfrwkJötl llnla'l'ÜÜ Celll memlekeıti n ı 1:.ue etmı ve Taktim ile Be. 
.. dır. TUrkiye, araıulutal tabada, bu- ti~ade edecektir. Bu ıuretle ntanc!q. iDİ• ~ ia.,. aJm 21 inde la yam aratmda otobüı ifletmeli •eya 
en- lıınmızın hukuklannın muhafuaaı i- Yiçnden ....._et etmitlerclir. işle+tceklere izin vermeıl ~ok muhte-
• ...., sulhcil yardımına dayanılan, &il- çm teminat abnmıttır. Tatbi?.iatta • .. _.___ (T·-) _ pı ____ Ba _ rnelC:ir. 

r:
~enmr •e tözüne inanılır bil .. nk kuv· b .,__ .,.._., - --

T'" er-np bir yolıuzluk vlki ol•ıru kam Fuat Aa-11 L--n.- &--dolu EmiTl.erin tehiri ila&!--•1 .ıe -halini a 1 m ı t t ı r. Bu • ü r et· heme ... ..... -•- - ~ . , _,. 

..... 
e, B a 1 bakanın nutku, bu. n ti-yet 4Cfilerek &ıtlne ıc:~ile. klültlade birkaç afindeaberi tehi'i. V4kıa belediye nbıtuı talimatna.. 

T ki . i ctk ve tuhill ettirilecektir. misde bulunan --L! dA--a ··- • meı•nirt 85 inci mad..a-...1 ~ .. ı4ra ~ Ur yenuı bir tablolu pb, ~------------ _, ~- - -.. ,..._,, . .., i:"'111111Df aiyasamıı:m en etal1ı karakte- iri: mi.,,e meclili iclare he,.eti reiei VaJt inip ~ıkma meselelini bqUa ut:>ik 
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*Edep ve nezahati ihlil eder tarz
da ıokaklarda dolapn Aliye, Melek, 
Hikmet adındaki kadınlar hakkında 
Sultanahmet Birinci ceza mahkeme. 
ıi altıpr lira para cezası kararı ver. 
mittir. 

Edimede kar 
Edime, 13 A.A. - Bir haftadan. 

beri iyi ıiden bava bomıut ve br 
yainuya baflamqtır. 

Fotoğraf 

Hakkı ile Nuri tutulmuı, çocuk, 
hPtaneye lraldırdmıfbr. 

Tahlilleri 
Resimlerinizi bize gönderin 

[Fizyonomilt Profesör J~ Carteret'nin okuyuculanmızm 
karakterleri hakkında yaptığı teıhisleri neıre devam edi1oruz:] 

Açık yüreklidir ve ıençliğinden e- 1 Kuvvetli bir karakter tabibidir. Et
mindir. Şimdiki halde hayat kavga1m- ya baklmıdaki idraki" o yoldan ha

da k,.n..:ı· · reketi her teye bA· 
ni yapmap dotru kimdir. Hatta bu -
m e ; , . ~· _ nun için bir parça 
d i r . Tahlile ihti· zuliim ~ 
yaç duymaktadır. da kaptmas. lnp 
Kendilinden ~yade eımtzclen enel yık 
bafkalan için _iyi ka malda ite baflar. 
rakterdedir. Umitll Yll'tlCI bir kut ıibi 
zamanlannde nik • inatpdır. Çok se~ 
bindir. ara 119 me- dktir. ICadmlara 
Jankoliye lııapdır, • kartı pek batindir. 
ha lalim tenlt lsla- Eter kendisine 11-
~~ ..t,.J.ı ıt PDİf te • SllD bir rolün için-

i :':~~;:. t~:~n: <;!.: NNrırt Niorifcı 
vuı. yatıaktuı kallanca Jlmnattik el- sr noktalarda kendill için tehlikeli ola-
bi) bilirdi. Çok matrurdur. 

Resimlerinizi bize gönderin, Profesör 
Carteret sizin de karakterinbi _.t11,eaktır. 
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Ev KraDlçesD SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Mavi boncuk 

" Bu Müsabaka Eve Bağhhğı 
Artırmak için Güzel Vesiledir,, 

Okuyculanm arasında, nazar değ

Bun u söyliyen Çapa Kız San'at M k mesine inanacak hiç kimse bulunabi______________________ e __ - leceğini sanmıyorum ama, nazar hi-

tebi ev idaresi e k s p e r i N 0 r a , dır. kayelerini iıitmiş, hele nazar değme-

Beyoğlu Kız Sanat Mektebinde kızlarımız tatlı yaparlarken 

" Erkekler .. 
Ev işlerini Musa baka 
Bize Bırakımz,, ıart~arı ~e . 
Çapa Kız San'at Okulu ~v idaresi edıgelerlmlZ 

eksperi, Nora Ştrzygovski'de mü ı _ Dikit .... biçki, .2 _ Yemek pitir 
mek, 3 - Çocuk bakımı, 4 - E• idaresi 
cibi dört kısımdan ibaret olan müsabaka
mızm teknik idaresini, imtihanlarını, mü
k.ifatlarınm dacrtdmasmı Kız San'at Mck· 
teplerinin deicrli idare ve tedris heyetleri 
deruhdc edıyorlar. Mıisabakaya herkes 
kayıtsız, ıartıız cirebilecektir. Kupon VC• 

ya cazetemizin bir parçasını kesmek kül. 
feti yoktur. Yalnız şunlar miısabakaları
mıza giremiyeceklerdir : 

Profeayoneller, yani terziler, mürebbi
yeler, haatabakıcılar, dolttorlar, ebeler, 
öiretmenler ve ıaı:etemiz menauplan ile 
aileleri. 

Hediyeler 

sinden korunmak için mavi taşlı yü-
zükleri ve küpeleri görmüş olanlar 
çok vardır. 

Bu nazar boncukları şimdi gittikçe 
azalıyorsa da, yakın vakitlere kadar 
çok görülürdü. Hali vakti yerinde 
olan aileler çocuklarına bayağı mavi 
boncuk takmaya tenezzül etmedikle
rinden bazıları firuze taşından yüzük
ler bile yaptırırlardı. 

Fakat, nazar boncuğu nıçın mavi 
yapılırdı? Bunu kendi kendinize hiç 
düşündünüz mü? Öyle ya, mesela 
kırmızı yahut sarı değil de niçin ma
vi? Kırmızı olsaydı kibarlar nazar yü
ıüklerini yakut taşından yaptırırlar
dı da daha güzel olurdu. 

Nazar boncuğunun mavi olmasına 
sebep şudur! 

Bir inı~anın başka bir insana nazarı 
değerek onu hasta etmesi, yahut fe
laketine sebep olması fikri - bilirsi
niz ki gökten inmiş dediğimiz dinler
den pek çok asırlar önce - Akdeni
zin Afrika kıyılarındaki memleketler
de çıkmıştır. Oralardaki insanlar en 
ziyade pek esmer renkli kimselerdir. 

Bunlar açık renkte saçlı, mavi göz
lü şimal adamlarını pek seyrek gör
düklerinden onlardan hoşlanmazlar 
çekinirler ve kendi memleketlerinde 
böyle adamları gördükleri vakit işle
rine ve ailelerine bir felaket gelme
sinden korkarlardı. Nazar değmesi 
dediğimiz şey de bundan ibaret oldu
ğu gibi nazara karşı kullanılan bon
cuğun mavi olması da şimal adamla
rının gözlerinin rengine uygun olma
sından ileri gelir. Bu mavi boncuk o 
Afrikalı adamlardan başka memle
ketlere, bu arada bize de geçmiştir. 

Zaten. Arap i11erine gitmişseniz bi
lirsiniz ki. nazar değmesine karşı ma
vi boncuktan başka bir de gümüşten 
veya altından yapılmış el şeklinde gö
ğüs iğnesi yahut pantantif oralarda 
çok kullanılır. Bu da nazarı değecek 

Diki! ve biçki : göze karşı. onu kapamak için uzatı

Eel~uk Kız San'at Mektebinde yemek 
' pişirme eksperi Bayan Nora"" 

kemmel bir ev kadını tipi var. 
Bir kere canlı, kanlı, hareketli bir 

kadın .. 
Türkçeyi, bir Türk kadar güzel 

konuşuyor, pek az, ama pek az dil 
yanlışı yapıyor. 

Bayan Nora'ya, "Tan,,ın müsaba 
kası için ne düşündüğünü soı dum. 

Dedi ki: 
- Ben bunu, çok yerinde bir mü. 

aııı.baka buluyorum. Türk kadınların 
da ev bağlılıiın artırmak, ev kadın
lığı:u teşvik etmek içın ııüzel bir 
vesile •. ,, Genç kızlar, genç kadınlar 
bu fırsattan istifade etmelidirler. 

- Sizce ev kadını kimdir? 
- Herkes! Yani büti:n kadınlar, 

b irer ev kadını olmak için yaratıl
mışlardır. Kocasının parasını en ida. 
reli şekilde, ev için en faydalı işler 
görerek kullanmak, ev kadının başlı
ca ödevidir. Mesela, bir oda takımı
nız var. Bunu, mUmkün olabildiği ka. 
dar iyi bir halde saklayabilmek için 
ne yapmalı ? Ev kadını, bunu düşü
nür ve çaresini bulur. 

Bir elbiseyi modası geçti diye at
maz. Biçimini bozarak, lazımsa bo. 
yattırarak onu yine kullanır. 

Yalnız bir şey var: Erkek, ev ida
resi için bütün teknik kolaylıkları ka 
dının emrine vermelidir. Bunu yar
mazsa, kadın gUçlük çeker. Evi temiz 

lan el demektir. 
Birinciye: 200 lira değerinde bir pırlan· ta yuzük. Çinliler başka milletlerin hiçbir işi-
Jkinciye: 150 lira deierinde bir dikiıı ve ni beğenmediklerinden nazar değmesi 

nakış makinesi. • kuruntusunu öğrendikten sonra, na-
Üçüncüye: 75 lira değerinde kumaı ve- zar değmesine karşı kendilerince da-

ya o~~kÜncüye: 25 lira deterinde dıkiı ku- ha akıllı bir çare bulmuşlardır. Bunu 
ıusu. ancak, okuyucularımın arasında bulu

Be,inciye: 15 lira deterinde bir man- nacak genç bayanların darılmamala-
ken. rını rica ederek söyliyeceğim. Çinli-

Albncıdan yuüncüye kaiılar anıktelif k hediyeler. ler er ek çocuklarını nazar de~me-
1 sinden korumak için kız çoculC kıtı-

Y emek piti~: ğrnda gezdirirler. Sebebini sorarsa-

Birinciye: 200 lira deicrindc bir yemek 
odası takımı. 

ikinciye: 150 lira deierinde çatal ve bı· 
çak talı:ımL 

Üçüncüye: 75 lira değerinde tabak ta
kımı. 

Dördüncüye: 50 lira deierinde 12 kişi
lik kare do tabi. 

Beıinciye: 15 lira dejerindc çay ta· 
knnı. 

Altmcıdan 100 üncüye kadar ütü, yas
tık, abajur, masa örtüsü, çorap, eldiven, 
çanta ııbi m;,ıiıtelif hediyeler. 

Ev bakımı: 
e 

Birinciye: 200 lira de;~rinde bır salon 
taknnı. 

ikinciye: '50 lira deierinde bir radyo. 
Üçüncüye: 75 lira deierinde bir avize. 
Dördu .. cüye: 50 lira deierınd~ salon 

saati. 
Betinciyeı ıs lira deierinde bir tablo. 
Altıncıdan yÜ:ıtÜncÜye \ı.adar muhtelif 

hediyeler. 
Çocuk bakımı: 

Birinciye: 100<> lira değer nde ve primi 
tarafımızd:ı n bildirilecek sigorta 

lkinciyer 160 lira değerınde bir sine 
bebi. 

Üçünciiye: 75 lira değerinde bir ıra
mofon. 

Dördıin<.Üye: 50 lira deterinde bir kol 
saati. 

Betine-iye ı 15 lira detennde çanta. 
Altınrıdan yüzüncüye kadar muhtelif 

bediyeln, 
Ev Kraliçeaı: 

nız! 

- Vakıa, der1er, mavi gözlü insan
lar çok fena kimselerdir ama. bir in
san nekadar kötü kişi olsa, bir kıza 
ehemmiyet vererek nazarını ona değ
direcek kadar alçalamaz. 

Çinlilerin kızları da bizim kızları
mız gibi güzel olsalardı, elbette böy
le söyJiyemezlerdi. 

Lokman HEKiM 

AR-FOTO 
(Eski Foto Franse) 

Memleketimizin tanınmı~ ' 
Film Operatörleri 

CEZMl ve REMZl 
Ressam Salahaddin 

;:mdi burada çalışıyorlar 

3inema ve Güzel F otograf 

Cumur Başkanı ATATÜRK ve 
Bakanlar Kurulu üyelerile 
Türkiye Cumhuriyeti ileri re
lenlerine ait fotoğrafların en iyi 

tutmak, ailenin ıağhğını korumak. Sütü" bu imtihanlardan ıonra. dört 
yemekleri tam vaktinde az güçlükle. kısmın dordüne birden cirmi• ve muayyen 
az para ile ,lezzetli olarak pişirmek ve dereceyı kazanmıf olanlar araamda da hır 
sofrayı, etrafına toplananların neıesı. imtih:ın yapılacak ve kazanan ev kraliçesi 
ni artıracak surette hazırlamak .. Yal- ilin eodilerek kendisine 750 lira dierinde 

bir kiirk manto hediye olunacaktır 

leri de burada bulunur. 

nız şu birkaç iş. bir kadını sabahta111----------------·--
akşama kadar uğraştırmağa yeter. 

Kadın bunları yaptıktan sonra s~ 
kük örmek, dikiş dikmek. çocuğuna 
bakmak. ve daha baıka işler yapmak 
için de vakit bulabilmelidir. 

Ancak bütün bu işleri, o kadar az 
yorgunluk duyarak. o kadar belli et. 
miyerek görmelidir ki, bir yabancı, e
vin içine girdiği zaman, orada iş ya
pıldığım farketmemelidir. 

. Kocasının karşısına yorgun, bitkin 
hır halde çıkan kadının bütün emek. 
leri boşuna gitmiş olur. 

Erkeii evi~ bağlayan 19ylerden 
ba~lıcaaı, Yemektir. Nekadar lez • 
zetli oluna olıun, ayni ye:neği ye _ 
mek .;naanı lıktrrll'. E' kadını er • 

lay sanırlar. Halbuki C1l güç san'at o
dur. 

Erkeğin kazandığı paranın çoğunu 
kadın harcar. Bundan dolayıdır ki ka 
dm, ne kadar idareli davranırsa, aile. 
nin ekonomik durumu da o nisbette 
yükselir. 

Bir aralık Bayan Nora'ya ! 
- Erkekler de ev işlerine karışma

lı mıdır? diye soracak oldum . 
Derhal yüzünün rengi değişti: 
-Biz böyle erkek iıtemiyonız. 

Erkekler, bol para kazan11n • 
lar ve ev i,lerini bize bırakım • 
larl .• - Salahaddin GONGÔR 

keğine çeııitli Yetnekler hazırlama • , , _____________ ... .,. 
amı bilmelidir. 

Mesela ben. size bir tek piliçten iki 
kişinin yiyebileceği Uç kap yemek 
hazırlarım. Bakınız nasıl? Piliçi b,;l· 
fifçe haşlarım . suyundan güzel bir 
çorba yaparım. GöğUı ve but kısımla
rını kızartma olarak veririm. Arka 
kanat ve ciğer kısımlarından bir ta. 
vuklu pilav yaparı?1. 

Bayan Nora. bıraz • dUşUndükten 
eonra sözüne devam ettı : 

- 'Ev kadınlığını,bazıları gayet ko-

Yürekleri iyilik için çarpaı 
urttaşlar; 

Bugünün fitresi on beş, yir 
ıi yıl önceki fitreden bambaş 

:adır. Sizden istediğimiz, b1 
.aşkahğı iyice kavramak ve or 
lan sonra yardıma koşmaktn 

ADEMi IKTıDAR 

BELGEVŞEKLIGlnE 

. -· 
~ 

9949 

izmirde iş~i ve 
Esnaf bankası h;in 
Hazırhk yapıhyor 
İzmir, (Huıusi muhabirimiz -

den)-Eınaf ve İşçi bırlikleri bürosu 
esnafın kredi ihtiyaçları He önem • 
li şekilde alakadar olmuştur. Yük· 
sek faizle tefecilerden kredi te _ 
mine çalışan esnafın durumu mev. 
zu halinde ele ı..lrnmışhr. 

Verilen karara gö e 200 bin lira 
iptidai ıermaye ile b:r işçi ve es _ 
naf bankası kurulacaktır. Serma _ 
yenin 20 bin lirası büronun ihtiyat 
akçesinden temin edilmiştir. Geri 
kalan kın!ll her biri beşer liralık 
30 bin aksiyon çıkarılarak temin 
edilecektir. Banka 936 yılbllşında 
faaliyete geçmis bulunacaktır. 

İzmir sağhk direktörünü 
tehdit ettiler 

Izmir, (Hususi muhabirimiz bildi -
riyor )- Ula Manisa sihhiye memur 
luğunda ve lzmir dilsizler müessese -
sesi katipliğinde çalışan Tahsin ismın 
de birisi. kendisine iş verilmediği için 
sağlık direktörünü öliimle tehdit et · 
miş, hakkında takibata başlanmıştır. 

Gediz rıhtımları yenilendi 
Gediz, (Hususi nıuhabirimızden) 

- Memleket içincfen geçen • Gedi-: 
çayının kurağlar kıyısındaki eski 
rıhtımın tehlikeli gfüülmesi üzerine 
uray tarafından yenicien y.ıpılm<>'iı 
müteahhide veı ilen rıhtımın iki ay -
dır süren yapı işi son bulmuştur. 

lki kalpazan tutuldu 
Kayseri, {Husu.;: muhabirimizden) 

- Burada gümii~ liraları ta~lide yel 
terıen iki ka lpazan tutulnıu§tur. Ta -
h :r ve Reşit isminö~ki bu iki cüret -
i~d ı , zabıtaca adiıyeye v~ri!tnişlerdir. 
l-'aıı:ı basmak ıç.in hazırlanıkiaı ı tesi -
,,atta bu arad:t mt:ydana ç:karılmış -
tı:-. 

,- Bugün MiLlt • 
Si NEMADA 

Senenin en güzel 2 büyük 
filmı birden 

1 -PARiS ESRARI 
Htrkuın ırörmeaı liz•m. hiui 

b yDk fılm 

2 • KOASArt KIZ 
Ctnntt puıai ne ı>azıre olarak 
yapılmıf htyecan dolu sugüzeşt 

filmi 
'i- llivettn: en ytni FOX JUR

- NAL dünya haberle-ri -

HASAN 
Acı Badem kremi 

Acı badem kremi cilde yarar. 

Cilde hayat, düzgünlük ve tara

vet verir. Cildin kirlerini, 'zehir

lerini, fena yağlarını temizler. 

Buruşukluklarını, lekelerini, çil

lerini, ergenliklerini, sivilcelerini 

izale eder. Çirkin çehreyi güzel

leştirir ve ihtiyarlığı gençleş

tirir. 

Fakat acı badem kremini her

kes yapamaz ve bu kremi mutla

ka acı badem yağile yapmak la

zımdır Bu hem müşkül ve kül

fetli, hem pahalı bir iş olduğun

dan biraz acı badem, esansile 

vazelin yağını karıştırarak yapı

lan kremleri kullanan bayanlar 

cildlerini bozuyorlar~ 
Halis acı bademden pek büyük 

fedakarlıklarla istihsal edilen ha

kikiki acı badem yağını krem 

haline getirmiş olan kolonyasile 

ve miistahzaratile meşhur eczaci 

Hasandır ki : İtriyatı Fransız

ların (Koti) si kadar nefis ve ca

zibdir . 

Hasan acı badem yağı kremile, 

Hasan yağsız kar kremini ve 

Hasan yarım yağlı gece kremini 

bayanlar seve seve kullanmakta 

ve eczacı Hasanı tebrik etmek

tedirler. 

Sabun, kolonya. losyon, lavan

ta, briyantin, saç suları, sürme, 

pudra, tıraı bıçağı, diş fırçaları, 

dit suları, dit macunları ve her 

tUrlti ıtriyat ve müstahzaratta 

mutlaka Hasan markasını isteyi

ni.z ve arayınız. Hasan depasu 

Ankara, İstanbul, Beyoğlu. 

o# 

Silifkede iki Grup Harıl 
Harıl Define Arıyorlar 

Silifkeden bir görünüf 

[Huauai muhabirimi% ya:rıyor:] 

Silifke, 12 
Beş gündenberi Silifkede bir define 

hikayesi çalkanıyor. Halk arasında bir 
hayli heyecan uyandıran bu hikayenin 
esası şöyledir: • 

Vaktile Silifkeden mübadil olarak 
giden bir Rum ailesi, babalarının bod
rum katına gömdüğü altın ve gümüş 
parayı çıkarmak üzere buraya gelmiş· 
lerdir. Fakat, aile daha Mersinde iken 
define hikayesi etraftan da duyulmuş
tur. Avni isminde bir zat. Mersinden 
Silifke Kaymakamlığına yddmm tel
grafı çekmiş, Camiikebir nfahallesinde 
Taş Han yanında bir dükkanın aJtrnda 
define olduğunu haber vermiştir. Av
ni. telgraftan sonra derhal Silifkeye 
gelmiş, müsaadeyi alarak hafriyata 
başlamıştır. Dört beş gündenberi de
vam eden bu araştırmalar henüz hicbir 
netice vermemi~tir. Avni, muhakkak 
bulaca i!r iddiasile hafriyata devam et. 
mektedir. 
Diğer taraftan. defineyi aramak üze. 

re gelen aile evvelki ~ün Silifkeye 
varmrstır. İddianın sahibi Yordan Ro
dos Kokolu oğlunu gördüm. Bp zat 
diyor ki: 
"- Perlerimizin eski mülkümüzde 

bıraktığl i\:iirparayı hükumet ve kanun 
hı:ırifetfle :,çık•rm& Jgm•ı;lireden kon
solosluk vasıtasile Ankara.ya muraca-

Kilisliler yağmurun 

at ettik ve verilen müsaade üzerine 
buraya geldik. Mersinde lçel valisin.e 
ve polis müdürüne baş vurarak ernrı· 
mizi aldık, O sırada Mersinde bulunan 
Silifkeli Avni bunu haber almış. Biti 
Mersinde buldu, pederin kim olduğ~
nu· öğrendi ve · yıldırım telgrafile Sı· 
lifke Kaymakamlığını hadiseden ha· 
berdar etti. Kaymakamlrk ona müsaa· 
de ettiği için şimdi o kazıyor. Faka~ 
hak bizimdir. Zaten beş gündenberJ 
bir şey bulamadı. Biz yerini biliyoru~, 
derhal çıkartacağız. Şimdi tekrar \'1• 

Iayete baş vurduk." 
Diğer taraftan, hafriyata devam 

eden Avniyi de buldum.Bu zat da tun 
lan anlatıyor: 
"- Ben öteden beri böyle· eski eser· 

lerle uğraşıyorum. Hatta birkaç sene 
önce de kendi evimde bazı hafriyat 
yaptırmı~tım. Definenin burada bu• 
lunduğunu iki senedenberi biliyordum• 
Esasen. onların iddia ettikleri ver bU• 
rası değildir. Ben, binanın parasını ôa 
tamamen yatırdım. lcap ederse b:sştan 
al!ağı yıktırarak her tarafını arıyacı• 
ğnn." 

Avninin verdiği mallımata gör\!. bU 
a:amıı:nın sonunda bir kutu içerisind_e 
hır mıktar altın lira ve gümüş mecich· 
ye bulunacaktır. Bir bakır, ;ı.n ~ika .,e 
hevkel bulunması da muhtemeldir Si• 
li!kcliler. ,.,... ... .....,ıılardıtn "" rrkııc:ı~t
nı merakla bekliyorlar. - Sami Göle•" 

Bergamada Namık Kemal 
devamından korkuyor gecesi 

Kilis, (Hususi muhabirimizden) - Bergama, (Hususi muhabirimiz bil 
On beş gündenberi mütemadi su • diriyor) - Namık Kemal gecesi bU· 
rette yağmakta olan yağmurlar el5n rada pek parlak bir şekilde kutluları• 

mıştır. Parti salonunda yapılan top • 
dinmemiştir. Ekincilerin yüzünü giıl lantıda evvela öğretmen Feyzi Nam.ık 
düren yağmurun uzun müddet deva- Kemal hakkında bir söylev vermiştır• 
mı, buyiık zararlara sebebiyet verebi- Bunu orta okul öğretmeni Kemal Dal 
lecektir. lıoğlunun sözleri takip etmiş Keınll1 

Pamuk ve zeytin ürünleri fı.u:ladır. Dağlıoğlu, Namık Kemalin gazeted
Bu iki mahsul ilçemize birkaç yüz liğini ve ulusçuluğunu anlatmış. bU -
bin lira sağlayac.ık ise de buriun için susi hayatından bahsetmiştir. d 
açık ve güneşii havaya ihtiya; görü - Toplantıdan sonra Halkevi ınan ° 
lıyor. lin takımı güzel parçala'f çalmıttır• 
=============================================~ 

Bu hafta SARAY sinemasınd 
KLARK GABLE • LORETTA vounG 
ve fantastik köpek B U C K tarafından temail edilen en rüzel 

aşk ve macera romanı 

ALTIN HIRSI 
Franarzca sözlü filmini ıörenler, titreyorlar, heyecan duyuyorlar "e 

candan alkıılıyorlar. 
ilaveten: MIKEY SEVDALI, WALT DISNEY'in hakiki bir Mik•Y 

••••••••Mava filmi, ve Paramount Jurnal 

Bugün M E LE K ainema11nda herkeıin beğendiği 

iLK GECE 
Oynıyan ıar: 

ANNA STEN -
GARY COOPER 

(Franıızc~ sözlü) 

-~-----------------------------------...----:: 
ITTIHADa MILLô 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriı 

Sigortal~rı halk için müsait •eraiti havidir. 
Merkezi iddresı : Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır 08 
Telefon : 4.4887. 98 
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SC>N'. H.A.13ER 1 
Çaldaris 
Demerci5 
Mücadelesi 

. . . 

Japonyanın karşısında bir 
beyaz ırk cephesi kuruldu Parlamento mu hükume

ti, Hükumet mi parlamen-

MoskOvanın Fiki-i : '' İngiltere Deniz Meselesini 
Bir Kenara Bırakıp Avrupada 

toyu nakavt e d e c e k ? 

Demcrcia Çaldariai oya. 
lamaya ç a I r f ı y o r 

Atina, 13 (Hususi) - Başbakan 
Çaldaris partisi mümessili Vozikis 
ile görüşerek hükumetin parlamento 
huzuruna çxkmak için düşündüğü şey 
leri söylemiştir. Başbakan hükume
tin daha parlamentoyu toplamak için 
karar vermediğini ve eğer devletin 
menfaati için buna lüzum görürse 
parlamentoyu ancak yılbaşından son. 
ra toplayacağrnı bildirmiştir. Vozikis 
hükumetin bu cevabım Çaldarise bil
direcektir. 

Genel Emniyet İşiyle Uğraşsa Daha İyi Eder,, 
DIŞ POLiTiKA -

Mısırın ·istiklali 
Kahireden relen haberler, Mmr 

tia hadiaelerin beklenmedik bir 
cereyan aldığını bildirmektedir: 

Kral Fuat, 1923 Kanunu Esuiıiıı.in 
İadeai için bir emirname imza et • 
hl.İştir. ln&'ilİZ Dıt Bakanı Sir Sam. 
vel Hoare tarafından 1923 Kanunu 
Eaaaiainin iadesj aleyhinde söyle • 
nen sözlerin uyandırdığı heyecan, 
nihay~ bu Kanunu Esasinin iadesi. 
ne müncer obnut demektir. 

Fakat lngiliz Dıt Bakanının söz. 
lerine kartı meydan okumak kabi
linden olan bu hareket, Mraınn tam 
iatiklaline kavutmaaı demek değil. 
dir. M ı ı ı r t a m i ı t i k -
laline kavuşabilmek için lngilte -
~ ile dört ihtirazi kayıt üzerinde 
anlatmak mecburiyetindedir. 1923 
kanununun iadesi, Mısın 1923 ile 
1930 aeneleri araımdaki vaziyete 
geri götürmüt oluyor. Fakat İngilte 
re ile Mıarr arasındaki münasebet. 
\eri tanzim ebnit olmuyor. 

Mali:ım.dur ki, İngiltere 1922 aene 
•İnde fU dört •arta bağlr olmak Ü. 
zere Mıaıra iıtiklal vermişti: 

1 - Süveyt kanalının müdafaa • 

•• 
2 - Mıaınn yabancı devletler 

tarafmdan yapılacak tecavüze kar. 
§ı müdafaası 

3 - Mıawdaki yabancı tebaanın 
himayesi. 

4 - Sudan meaeleıi. 
Iatiklal bu tartlara bağlı olarak 

ilan edildikten sonra Mıaırhlar, 
1923 aeneıinde, bir Kanunu Eaasi 
Yaptılar ve bir taraftan bu Kanunu 
Eıaaiyi tatbik ederken, diğer ta • 
~~ .. .--. ~- .;;a.:.ı1- • :uU.-t11 U11......-!-.J.., ,,... -

~ giltere ile anlapnak İçin müzake • 
t-eye girittiler. Bu müzakereler 
ınüabet bir netice vermedi. Yalnız 
1930 aeneainde anlatmaya çok ya. 
km gelindi: Sudan meselesi müıteı
na ol.,....,k Üzere her 111esele ;;»:erin 
rİ! :Ha.~ haaıl oldu. Fad:at Mmr. 
lılar Sudan meaeleıinde ıarar ettik. 
lerinden bu itilaf ta auya düıtü. 

lnıilizler Kral Fuat Üzerine nü • 
fuz kullanarak 1930 aeneıinde 
1923 Kanunu Eaaıiaini ilga ettirdi • 
ler. Ve bir müddet Mmr, Kral Fu
adin diktatörlüğü ile idare edildi. 
İngilizler kral tarafından kurulan 
MW"ay idaresini de beğenmediklerinden 
V eft partiainin tarafını iltizam e • 
der gibi oldular Ve geçe.n ıene 
timdiki Nesim Paıa hükumeti ku
ruldu. Bu hükU.metin kurulması, 
Veft partisi tarafından " 1923 Kanu. 
lıu Esaaiainin iadesine doğru ahi. 
lnıt bir adım telakki edilmi§ti. Veft 
çiler bunu beklerken, İtalya Habe. 
Jİatana kartı taarruza geçti, bu ta. 
arruz Üzerine Mısırlılar lngiltereye 
c:laha ziyade yaklaştılar. Kahire 
aokaklarında Mıaır ve İngiliz as • 

]
kerleri milfterek geçit ı-eami yaptı. 
ngiltere ve Mısır münaaebetlerj 
~n iyi l'Öründüğü bir aıradadrr ki 
lngj)jz Dış Bakam 1923 Kanunu E: 
aaıiıi aleyhinde ıon buhranı doğu. 
l"&ıı nutkunu söyledi. 
Mmrlılar bunu lngiltere tarafm. 

dan iç itlerine müdahale telakki 
•ttiklerinden proteato ettiler. Her 
tarafta nümayitler yapıldı.. Mıaır 
heyecan içinde çalkanıyordu. lngil 
terenin bu müdahalesine karşı bü • 
tün aiyaıal partiler, kral ve hüku. 
tnet birlettiler ve 1923 Kanunu E. 
•asiainin iadesine karar verdiler. in. 
rHtere bu Kanunu Esaıinin iade e. 
dilemiyeceğini bildirirl..en, bütün 
Mııırldarm iade Üzerinde toplan • 
tnadıklarmı sebep olarak ileri sür. 
!nekte idi. Filhakika zaman za • 
tnan, fU ve bu siyasal parti veya
hut kral, Kanunu Esaıinin iadesine 
k~rtı vaziyet almışlardı. Ancak İn. 
lrıltere bunları birer birer kendi 
lr\akaatlarına alet olarak kullandık 
tan aonra atlattığı için bu defa 
1923 kanununun iadesi noktasında 
lngiltereye karşı müşterek bir cep. 
be teşkil etmeye karar vermişlerdir 

. 1923 kanununun iadesi hadiıeıi. 
llın ehemmiyeti bütün Mısırın bu 
:okta Üzerinde toplanmış olmasın. 
•~ır. Fakat Mıaınn kar§ılaşhğı 

Çetın metele bununla bitmit olmu
Yot', Şimdi vaziyet 1923 senesin • 
den aonra, fakat 1930 aeneainden 
~~elki vaziyete benziyor. Mısır, 
dort mesele Üzerinde lngiltere ile 
~Üzakereye ba~lıyacaktır. Bu nok.. 
9tlfaı- Üzerinde anlaşılacak mı? 

ln.lfilterenin hedefi, anlatılan, Mı 

Çaldaris tehlikeyi şedi 
Atina, 13 (Hususi) - Çaldaris. te

mel yasasının tadilatım bugünkü par. 
lamento ile yapamıyacağı kanaatine 
varan hükumetin parlamentoyu fes
hetmeğe teşebbüs etmesinden evvel 
parlamentonun toplanması için kendi 
partisi savlavlarma bir takrir imzala
malarını tavsiye etmiştir. Pazartesi 
öğleden sonra Çaldarisçiler, lider ta. 
rafından istenilen takriri imzalaya
caklardır. 

Deniz konferansım düşündüren mevzulardan biri de uçak gemi
leridir. Resmimiz İskenderiye önünde manevra yapmış olan 

İngiliz deniz uçaklarından birini gösteriyor 

[TAN: Çaldaris Partisinin şimdi
ki parlamentoda 205 saylavı vardır.] 

Atina, 13 (Hususi) - Parlamento. 
da 40 saylavı !>ulunan Teodokis mec
lisin hP.,,ırn f Pshile yeni secim vapıl
masıru Başbakana tavsiye etmiştir. [Londradaki deniz konferansı tam 

bir çıkmaza girmiştir. Japonya Fran
sa ile İtalyanın kendi noktai nazarını 
kabul etmek isteyeceklerini tahmin et
mi~ti. Fakat bunda yanıldığz anlaş:l
mıştır. Şimdi Londrada Japonyam;ı 
karşısında tam bir beyaz ırk cephesi 
kurulmuştur. Son telgrafları veriyo· 
ruz:l 

Londra, 13 A.A. - Japon dele. 
gasyonunun deniz silahları için 
mÜ§terek azami bir had kabul edil 
meai suretindeki tezi ile diğer tez. 
leri telif etmek için beslenilmekte 
olan ümit Japonların teklif etmiş 
oldukları prensibe kar§ı bütün mu. 
rahhasların itirazları karşıınnda büa 
bütün sönmüştür. Japon teklifle • 
rine karşı bir nevi ''müşterek cep. 
he., vücude gelmesini intaç ede • 
cek bir temayül mahsüahir. 

,...~Mn..cıl.oaı.nnı.n lnırilur11.v• 
c.a>tli: ~ e.. r ti. i if i ;v o 1 

Moskova, 13 (A.A.) - Radeck, Lon 
dra deniz konferansının varacağı muh. 
temel sonuçlar hakkında şöyle yazmak 
tadır: 

"Büyük Okyanusta bir itilaf vücu
de getirilmesi pratik bakımdan müm
kün değildir. Çünkü Japonya, bu Ok -
yanusta hegemonya elde etmeğe kat-'i 

Çin Ayakta 
Şanghay, 13 (A.A.) - Pekin tale

besinin Şimali Çin muhtariyeti aleyhin 
de yaptığı nümayişler memleketin her 
tarafında büyük bir alaka uyandırmış 
tır. Hankeu'da otuz bin ve Hang • 
çan'da 10 bin mektepli protesto toplan 
tılarr yapmışlardır. Şanghay'da bütün 
mektepliler, muallimleri ve sekiz yüz 
bin isçinin mümessilleri büyük nüma
yişler tertip etmişler ve yabancr kan • 
dan olan unsurların memlekete hultıı 
etmesini protesto eden beyannameler 
dağıtmışlardır. Ayni nümayişler Kan
tonda da olmuş ve "Kaga., topc;ekeri 
oradaki Japonları himaye için Kanto
na gönderilmiştir. 

Bir anlasma daha 
Pekin, 13 (A.A.) - Cin kıtalan ile 

müttehit Mançuko ve Mongol kuvvet
leri arasındaki çarprşmalar, iki taraf 
arasında yaprlan bir an1a~ma neticesin 
de, Kuyuan ve Paoçang'da sona e"lllİŞ· 
tir. Bu itilaf ahkamı mucibince Mon • 
gol milisi, bu bölgeyi kontrol edecek 
ve bu suretle bu bölge ile arazisi bil
kuvve büyümüş olacaktır. 

aır ile kendi aruındaki münasebet. 
leri, Irak • lngiliz münasebetlerine 
benzer şekilde tanzim etmektir. 
ln~Hizler Mmrrn istiklalini tanıya. 
cakla.r ve Uluslar Kurumuna aza 
olmasını temin edecekler. Şu şart. 
la ki. Mısır lnı?iltere ile uzun bir 
müddet için bir ittifak muahedesi 
imzalayacak. Bu muahede ile dış 
politikasını İngiliz dı, politikasına 
uydurmayı taahhüt edecek. Süvey. 
~in ve Mısırın müdafaası için lazı~ 
gelen İngiliz askerlerinin Mıınr top 
raklarmda kalmalarına razı ola • 
cak ve Sudan meselesini de lngiliz. 
lcrin noktai nazarlarına göre haL 
letmeye razı olacak. Mısır bunları 
kabul ederse tam istiklaline kavuş. 
ınuş saydır mı? İ§te d\;n olduğu gi. 
hi, burün ve hatta yarın da Muıır 
için büyük mesele budur. - A.Ş.E. 

DÜZELTME - Dün bu sütunda c;xkan 
yazınm besinci paragrafındaki ikinci cüm
le şöyle yazılacak iken, "Türkiye Uluslar 
Kurumunun en yeni azaları arasındadır: 
fakat barış yolunun en eski yoldaşıdır" 
•u şekilde çıkmıştır: "Türkiye Uluslar 
Kurumunun en iyi azaları arasmdadır vs." 
düzeltiriz. 

surette azmetmiştir. Bir de Akdenizde 
ki yeni vaziyet Japonların bu gayeyi 
elde etmeleri için yeni bir kozdur. İn
giltere, deniz meselesi için bir hal su
reti bulmağa çalışacağına A vrupada ge 
nel emniyet teşkilatını temine çalışırsa 
daha iyi hareket etmiş olur. 

Ruzvelt gayet haasaa 
Nevyork, 13 (A.A.) - Deniz :Şa • 

kanlığı erkanı, dün Ruzveltin başkan
lığında toplanmışlardır. 

Lehiatan da donanma. 
srnr kuvvetl<>rı.direcek 

Varşova, 13 (A.A.) - Askeri gaze 
te Polonyanın deniz silahlarının arttı· 
rıJmasına seyirci kalmıyacağını ve mem 
leketin müdafaası için çok mühim olan 
deniz kuvvetlerine Polonyamn da iti
na göstereceğini yazmaktadır. 

Yarı resmi bir Japon t~hı:~; 
Tokyo, 13. (A.A.) - Yarı resmi la

rakJıildirildifilne ri>tı:. D.,eni?: silfilJ.lan 
na ı;qj!şterek bir had konulma111 h~ • 
kındaki Japon teklifleri yalnız Japonya 
!ngiltere ve Amerikayı istihdaf etmek 
tedir. Çünkü bu işle alakadar olan dev
letler anc:ık bunlardır. Maamafi Ta • 
ponya , Fransa ile İtalyanın da buna 
iştirak etmesine itiraz etmiyccekt.ir. 
Ancak Japonyanın menfaatleri bundan 
zarar görmemelidir. 

SURİYEDE 

Gizli cem ive1in 
Yapacakları 
Anlaşıldı 

Berut gazetel~ri büyük Arap İm· 
paratorJuğu kurmak istiyen gizli ce. 
miyet hakkrndaki tahkikatın devam 
etmekte olduğunu yazıyorlar. Son ne
tice şudur: 

Tevkif edilenlerden birçoğu tah
liye edilmiş ve Amerikan mektebi ho 
calarından Afif Fahı1rl ile ayni mek. 
tep talebelerinden Sami Davut, Ce. 
mil Azar, Mahmut Rifatin hapisane
de tutulmalarına lüzum görülmüştür. 

Program şu imiş: 

1 - Suriye Suriyelilerindir ve Su. 
riye tek millettir. 

2 - Suriye müstakil bir memleket 
olmalıdır. 

3 - Suriye hududu Toros dağl:ı 
nndan Süveyş kanalına kadar uzayan 
bir memlekettir. 

Bu cemiyet gerek İngilizler ve ge. 
rekse Fransızları çok kuşkuJandrr. 

maktadır. Evvelce emniyeti umumiye 
tarafından elde edilen haritanın biı 
casusluk kıymeti olacağmdan şüphe 
edilmişti. Bunun askeri' bir kıymeti 
olmadığı erkan( harbiyece yapılan in. 
celemelerden anlaşılmıştır. 

Bu haritayı yapan Necip isminde 
biri polis tarafından aranılmış ve bu
lunamamıştı. Dün Necip müstantiae . ~ 

müracaat etmış ve bu cürmün cezası. 
nr çekmenin kendisi için bir şeref o· 
lacağını söylemiştir. 

Kumandanlar boyu. 
na değifitiriliyor 

Atina, 13 (Hususi) - Hükumet A. 
tinadaki birinci kolordu kumandanlı. 
ğına general Politis ve Yenişehirdeki 
ordu kı,.,,,,...,,ı.,.,tra111a ıi::ı h:\şka bir 
general Politis tayin etmiştir. 

Cümhuriyet taraftarları ya • 
rın miting y a p a c a k l a r 

Atina, 13 (Hususi:) - Krallığın i
lanı üzerine Atina Üniversitesindeki 
kürsüsünü terkeden maruf cümhuri. 
yetçilerden Kanellopulos ile taraf
tarlarının pazar günü yapmak iste
dikleri toplantıya hükumet müsaade 
etmiştir. 

Kondilis ve Çaldaria 

Atina, 13 (Hususi) - Yeni yapıla. 
c~k se~imd~. Çaldaris ve Kondilis par 
tılerının rnufterek hareket etmiye
cekleri tahakkuk etmiştir. 

Bir karar 
Atina, 13 (Hususi) - Hükumet 

saylav seçiminden sonra eski hüku
met z1manında azledilen mahallerde 
belf'l.ye seçimi yapılmasına karar 
vermiştir. 

Selinik civarında 

Eh ali feci bir vaziyette 
Atina, 13 (Hususi) - Yağmurlar 

ve feyezanlardan husule gelen zarar. 
!arın çok ehemmiyı:tli olduğu, birçok 
yerlerde de ahalinin feci bir vaziyet· 
te bulundukları bildirilmektedir. 

İçtimai Yardım Bakanı bugün Se
laniğe giderek o taraftaki ahvali tet. 
kik edecektir. Kral feyezandan müte· 
essir olan yerlere gitmek arzusunu 
göstermiştir. 

ÇEKOSLOVAKYA 

Cumur başkanı 
istifasını veriyor 
Prag, 13 (A.A.) - Reisicümhur 

Masaryk'in yarın istifa edeceği zanno
lunmaktadır. Say
lavlar Kurulunun 
önümüzdeki hafta 
içinde toplanmağa 
çağrrılması bcklenil 
mektedir. Zira te. 
mel yasasma göre 
Reisicümhurun isti 
fası ile halefinin se 
çilmesi arasındaki 
müddet azami on 
bf'c:ı gündür. 

Prag 13 (A.A.)
Bir şayiaya ıröre in 
tihabatta iki zat 
namzetliğini koya . 

MASARYK 

co ktrr. Bunlardan birisi aol cenah fır
kaları namına Beneş, diğeri de sağ ce~ 
r..ah namına Saylavlar Kurulu Başkanı 
veyahut milli konsey reisidir. 

DENiZCiLERE i LAN 
lstanbul Deniz Ticaret MUdUrlü§Unden: 

Türk Anonim Elektrik Şirketi tarafından 27 lkincite§rinden 10 birin

ciki.nun 1935 e kadar Arnavutköy ile Vaniköy araıında denizaltı kah. 
losu Üzerinde yapılacağı evvelce gazeteler ve küçük ilanlarla bildirilen 

tamirat bitmediğinden bu i§lerin Birincikanun sonuna kadar devanı 
edeceği ve kabloyu döküp kaldırmakla me§gul merakibin gündüz ve 

gece arsıulusal itaret!eri ta§tyacağı cihetle gemilerin bu merakibe ya • 
kın geçmemeleri alakadarlara tekrar bildirilir. 
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No. 59 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

Ası/zadeler Ellerindeki imtiyaz
ların Kendilerine Diğer Vazi

feler Verdiğini Anlamıyorlardı 

1914 senesinde Bolşeviklerin umumi karargahı olan Srnolni 
enstitüsü kapısında Bolşevik nöbetçileri 

Çan kütlenin nazarında bir hüküm- ı Rasputin, ö:ekilerd.en daha ileri;r:ı 
dardan ziyade, ruhani bir reis mevki- gitti; Allahın ılhamı .. ıl~ hare~et ~ttı 
ine koyan ilahi hak kudreti, milleti, ğini iddia ederek hukum~~ ışlerıne, 
bilhassa köylüyü sadakate scvkeden hatta a~keri meselelere. mudahale et
bir amildi; bu sadakat, iymanın sar- miye kalkıştı. Çarla Çar_ıçe'. bu menfur 
sılması ile ortadan kalktı. İkinci Ni- ve kaba nüfuza boyun ıvdı~er:. bu s~
kolanın feragatinden sonraki hadise- retle bütün imparatorluk pıs bır cahı-
ler, bu hali, çok güzel gösterirler: lin oyuncağı oldu. . 
Çan tahtına geçirım:k için halk ara- Rusyanın harp ortasındakı manza
sında hiçbir hareket görülmedi; çün- rası şu idi: Başta ahmakl:k ve .~c~, 
kü basit ruhların mistik bir zühde ih- sonra çarlığın istinatgahı olan huku
tiyacını bilen Lenin, Bolşevik ihtilali met ricalini yetiştiren içtimai bünye-
oyunuyla kendi prestijinden istifa- nin bozukluğu... .. • 
de ederek, Çarın yerini tutmasını bil- · Rus asaleti, mümtaz mevkıın~ la
di. O, bir aziz oldu; resimleri. kudsi yık olacak hasletlerini gösteren:uyor
j:ıirer eser gibi ellerde gezmiye baş- du. Halbuki sarayda, ordu~a. ıdare
'ladı; mumyası önünden geçen halk, de en göz ka~aştır~~ mcvkıler onun 
onun kerametine inananlardı. elindeydi. Hımayecılık, asırlardanbe-

Rus vatanı, asilzadelerin ve idare- ri ve umumi efkarın uyuşmu.ş al~ka
yi ellerinde tutan sınıfların nazarında sızlığı önünde: . ön_?~.e ge~ılemıye~ 
bir kıymetti; ona hizmetten gurur du- bir hastalık gıbı bu tun asılzadelerı 
yuyoriardı; fakat köylülerin gönlünde sarmıştı. . 
bu kıymet ve gurur hissi o kadar de- Rus asilzadelerı mazhaı: b1;1lunduk
rin değildi. Alman ordusu, Riga, Po- !arı müstesna ltıtuf ve ımtırazla~ın 
lonya gibi Baltık eyaletlerini işgal et- kendilerine vazifeler de tahmıl ettık
tiği zamanlarda, Volgda, Prem, Mos- lcrini mesela İngiliz asilzadeleri gibi 
kova ve Siberya gibi uzak yerl r aha· anlıyamıyorlardı. Onlar .. k?lay ve r~
'l•i!!den Qlan ~öylUier, köyleriı:':i~- iş- hat yaş~mry~ ~>att~ .~ntız~n;ısız bır 
gale maruz kalmıyacaklarını duşune- hayat siırmeye duş~unluklerı ıle fena 
rek, diğer yerlerde ilerliyen işgal kuv- misal de oluyorlardı. 
vetleri önünde alakasız davranıyor- İhtilal gözlerdeki perdelri sarstığı 
lardı. Herkes, ihtilale ait olmıyan ha- zaman. asaleti temsil edenlerin pres
diseler önünde lakayt duruyor, yalnız tijt birdenbire karardı. Esasen ikti
miting, Sov~e~ gi~i meseleler, onlarx, darca işgal ettikleri m~vkılerin .. a~am
har~kcte ap~·nvo'"' ·· ları olmadıkları için ısyanm onunde 

Petrogradda kışlalarda toplanan şaşaladılar ve böylece vatanlarını teh-
yüz binlerce adanı, ~~pm;.~• · .• .. .. -- dit eden büyük tehlikenin karşısın
ri vazifeleri.ni ~atırların_a . g~~i~~~ror- da bir şey yapamadılar. 
[ar, yalnız sıyası gayclerını duşunuyor Asilzadelerin beceriksizliğini, çar 
lardı. taraftarı partiler, K. D. grupları gibi 

Brest - Litovsk muahedesinin zeli- burjualar da taklit ettiler; bunlar da! 
lane şartları bile, Rus kütlelerinin iç- doktrinleri içtimai sınıflar arasındakı 
lerinde kuvvetli bir vatan heyecanı mücadelelere ve anarşiye dayadan re
uyand ıramadı. Muahedenin alevh;nde jimlerin uzun zaman yaşıyamıyacakla 
yükselen nadir itirazlar, bir tesir hu- rına kanaat ettikleri için çar taraf-
sulünden çok uzak kaldı. tarı partiler de, ötekiler de ihtilal taş· 

İhtilaller, ekseriya sefaletlerden ve kınlıklarına karşı hükumet kuvvetle
adaletsizliklerden ileri gelirler; -mil- rini kullanmad•lar ve netiı:ede bir a
let, uzun zamanlar, imtiyazlı sınıfla- vuç bolşeviğin, buuın milli müessese
rın hodgamlığxna ve hükumetlerin ha- leri eline geçirmesine seyircı kaldı
talanna tahammül eder. Bu kin ve ]ar. 
hiddet, uzun bir sabrın sonunda. ida- o zamandanberi hükumet süren bu 
reyi zayıf ve aciz bulur bulmaz hare- vekaletsiz oligarşi, proletarya dikta
kete geçer. Tarih gösteriyor ki, iht1- törlüğü nam ve hesabına, bütün Rus 
lailere kurban giden hükümdarlar, ale- milletine amansız bir disiplin tatbik 
lG.mum en kabahatliler değil, en aciz ediyor, Asilzadelerden, burjuvalardan 
olanlardır. ve köylülerden olan siyasi mahkum· 

Çar Nkola, hüsnüniyet sahibi, ha- ları Siberya ormanına sürerek ağrı 
lim ve sadeliği sever bir adamdı; işlerde çalıştırıyor. 
onda, seleflerinde görülen kibir ve olmıyarak 
azamet hisleri yoktu. Milletler arası Bolşevikler, kapitalist 
ihtilaflarını, sulhen halletmek maksa- yalnız medeni birer şirket esasındaki 
dile tesiı edilen Lahey mahkemesi, mürsseselerden. tabii kanuna uygun 

O olarak tedvin edilmiş olan kanunlarla 
onun teşebbüsü ile vücuda geldi. ' tanılan an'anevi tekellüfü kaldırmış, 
halkın mahdut bir §ekilde temsil e-
dilebilmesini temin etmek için "İm- yerine ferdin kıymetini inkar eden. o-

nu hükumet cihazının suursuz bir uz
paratorluk Duması,, isminde, korkak- vu yapan yeni bir telikki ikame et
ça bir liberal hükumet tecrübesi de 
yaptı. Bu hallerinin işaret ettiği te- miştir. 
mayülat, bir gün, mutlakıyeti terket- İzdivaç, evlenenlerden birinin iste
mesine ve Rusyayı meşruti bir idare- ğiyle derhal feshedilebilen basit ve 
ye doğru götürmesine ihtimal verdi- muvakkat bir anlaşma şekline ifrağ 
re bilirdi. Fa kat onun kusuru, iradesi- edilmiştir. Aile yuvasının haysiyeti, 
nin gevşek olması, zekadan mahrum müşter~k mesken karışıklığı ile, bil
bulunmasıydı; o, hanedanın selameti- hassa devlet menfaatine baba nüfuzu
ni mutlakıyet idaresinin devamında nun lağvı ile ortadan kald .. ılmıştır. 
bulan sinirli ve akıl muvazenesi bo- Çocuk serseriliği ve bu serseriliğin 
zuk karısı, İmparatoriçe Aleksandra cismani ve ahlaki strayeti, ekseriya 
Feodorovnanın meş'um tesiri altmda rejimin üstüne yükl ~tilen çtmiai a· 
bulunuyordu. Bu kadın, Çan, kimse- fetlerden biri halindedir. 
nin reyi ile hareket etmemeye sev- Bu yeni rejimin mahzurları bu kadar 
kediyor ve kendisinin Rus milletinin la kalmıyor; o,yani Bolşeviklik denı
selameti - için mintarafillah memur Iebilir ki, bütün kurduğu fikir siste· 
bulunduğunu iddia eyliyordu. miyle terakkiye ve insaniyete karşı 

Her ikisi de, seoclerdenberi kahin- koyuyor • 
lere, kerametfüruşlara kalplerini bağ· Demokrasi esasında en ileri bulu
lamrşlardı. Raspotin kendisinden ev- nan devletler bile. bolsevikler. fikir
velki bir sürü kerametçinin sonuncu. )erini her tarafa ydymakta ısrar "ttik
su idi. Ondan evvelkiler içinde her çe, maruz bulundukları tehlikelri ha
milletten. hatta Fransızlardan da şar- tırlarından çıkaramazlar . 
!atanlar vardı. Rasputin. ahlaksızlıkta Müdirleri, Sovyet hükftmeti azala
ve kurna?1r1·ta hepsine taş çıkarttı. rından başkası olmıyan üciincü enter
°Rıı 1<-erıın-ı fiiru~lar. oğlunun sıhhati nasyonal, Sovyet Rusvanm biitiin 
üstüne titriyen Çariçenin analık endi- milletlerle resmi münasebat tesi · t ti
şelerini istismar ediyorlar ve bu su- ği bu zamanlarda bile faaliyetini J!ev 
retle en liyakatsiz adamları en mühim şetmiş değildir. 
idarelerin batına Retiriyorlardı. 
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Deniz Konferansına Bakışlar 

Londrada Dışbakanhk şaraymın Lokamo adlı sarayında De- işleri müsteşarı R. A. Butler, 9 - Irlanda serbest hükumeti de· nubi Afrika delegesi}, 17 - Amiral Stanley (Birleşik Amerika), 
niz konferansının ilk açıldığı gün. 1 - Merasim celsesini açan legesi Mister Dulanti, 10 - (İtalyan delegeleri) Komandore 18 - Filips (Birleşik Amerika}, 19 - Nonnan Deyvis (Birleşik 
İngiltere Başbakanı Baldvin, 2 - (Britanya delegeleri) Vikont Kont Kaponi, 11 - Amiral Pini, 12 - Sinyor Grandi, 13 - Ami- Amerika) 20 - Bruce (Avusturalya), 21 - Vcnsan Masscy (Ka 
Monsel, 3 - Prens Stanhop, 4 - Amiral Çatfilt, 5 - Sir Tişor, ral Osami Nagano, (Japon baş delegesi), 14 - Matsuza Nagai nada), 22 - Korbin (Fransız sefiri) ve mükayeseli umu-
6 - Mister R. 1. Kıreji, 7 - Vis Amiral Ceymis, 8 - Hindistan 15 - Sir Ccymis Par (Yeni Zelanda delegesi) 16 - Voter (Ce- mi vaziyet. 

.,_, ______ ....., _________________ ._, __________ ~ ___ ,_,, __________ ~ ____ _,, __ .... __________ ~~--~~----------------------...... -----
Me§er Makalle'yi 
Gazeteciler 
Zaptetmişler 
[Sunday Chronicle 11a.uteainin 

Londraya dönen Hahıüıtan mu. 
laabiri, ltalyan aaruörü müaaode et 
mediii için ortulan ~ılı ilk 
intibalarını 6GUteainde ftefNlmei• 
•Gflamıflır. Bu ytU1lannclan dilılıa. 
te defer ue eilenceli 11ördüiümüa 
•ir lrumını alıyoru2. l 

İtalyanlar Aduaya girdikleri za
man, bütün dünya gazetelerinde tank
ların resimleri çıktı ve denildi ki 1-
t~lyanalr Aduayı itte bu modern si
lahlarla zaptcttiler. 

Halbuki bu meıhur tanklar İtalyan 
lşştaliftden tam yedi gün sonra şehre 
girebilmişlerdi. Çünkü iri gövdelerine 
mahsus olmak- üzere yollar açmak la
zımgelmişti. 

Ben bizzat "Makallenin zaptında,, 
da hazır bulundum. Doğrusunu söy· 
lemek lizımgelirae, Makalleyi İtalyan 
ordusundan evvel, altmıı adet gaze
teci zaptetrniftir. 

İtalyan ketif tayyareleri, ıehirde 
düıman namına. kim~ecilder kalmadı
ğını haber vcrdıklerı ~a~. ~ tqri
nisanide Genera'l Santını, kıt alarma 
Ueri kumandasını verdi. 

Kıt'alar yürüyüıe baıladılar. Fakat 
ertesi gün yağmur batladı ve iki gün 
durmadan yağdı. Bütün yollar batak. 
tığa çevrilmiş, muvasala hatlan~ ke
ailmişti. İnsanlar.' . hayvanlar, sılahlar 
pmurun içine gınyorlardı. 

İleri yürüyüş artık mümkün değil-

1 
sundan kaçan Ras Gükııanın idaresi 
altında yavaş yavaş ilcrlemeğe ba,la· 
dılar ve karşılarında hiçbir mukave· 
met görmediler. Bütiin dünya matbua· 
tına mensup altmış gazeteci ise aç
lıktan bitkin bir hale geldikleri için, 
tırnaklarını ditlerine alarak •On bir 
hamle ile yürüdüler ve İtalyan kıt'a· 
tarının başında Makalleye vardılar. 

Oradan General Santiniye haber 
göndererek, tavuk ve saire satın al· 
mkk için, şhre girmesine müsaade bu· 
yurmasını rica ettiler. Fakat General 
Santini bu ricayı kabul etmedi. Şöy
le bir cevap verdi: "Evveli ordu, 
sonra gazeteci.,, 

Bu auretlc gazeteciler Makalle sur
larının önünde aç karnına beklemeğe 
mecbur oldular. Nihayet Raıı Gükııa 
önde, yarı Habeş, yarı İtalyan ünifor. 
ması taşıyan alel~caip kıyafetteki or
dusuyla görü:ıdü. Gazeteciler de or
dunun gelişine ait resimler ve filmler 
çektiler. 

Ordu şehre girdi ve bütün dünyaya 
Makallenin sukutu illn edildi. 

Fırsattan istifade eden gazeteciler 
de tavuklarına kavuşabildiler. 

Londrada petrol 
Entrikaları 

"Stampd• dan: 
Vatington hükı.imeti timdiki halde, 

ltalyaya sevkiyatını tatil etmesi için 
Standart Oyl Kumpanyası üzerinde 
tazyik icra edf'bilecek meşru bir vası. 
ta bulamıyor. Ro.~l!evelt. lngiltcrenin 
h~una gitmek için, Amerikan ~trol
cülerine menfi voltla tavsiyelerde bu-
lun'!'u,tur. Fakat bu tavsiye bir emir 
de ildır v e in<n 

ta .. vip etmedikçe, verilemez. ı Halbuki Fon Sekt ta eski zamandan-
Halbuki kongre birincikanunun ilk beri, tabii askeri bakımdan, Rusya ile 

günlerinden evvel toplanamıyacaktır. teşriki mesaiye taraftardır. 
Ingilizler bu miltkülü başka tekilde Garbi Ruııyanın büyük bir kısmının 
çevirmek istemişlerdir. Standart Oyl Almanya ve Lehistan tarafından ilha
ile Anglo Persiyan arasında doğrudan kını istihdaf eden Rozenberg planı 
doğruya müzakere< açmıılar ve Anglo da Reichsvehr tarafından pek ciddi 
Peraiyanı birinci•ini kandırmağa mec· telakki edilmemiştir. Ceneral Fon 
bur etmitlerdir. Sekt ve onun fikirlerine iştirak edcn-

Bu müzakereler •henüz netice ver- ler, bilakis Lehistan aleyhine olarak. 
miş değildir. Verip vermiyeceği ve ne Sovyet Rusya ile münasebatı yeniden 
zaman vereceği de metkUktür. Bu şc- tesis etmek fikrindedirler. 
rait dahilinde ltalyaya yüzde 36 nisbe- İçlerinden bazıları nüfuz sahibi olan 
tinde mayi mahrukat veren Romanya Alman sanayi erbabı da bu noktai na
ile yüzde 30 nisbetini temin eden zara müzaheret etmektedirler. Bun
Sovyet Rusya Italyan piyasasından 
vazgeçmiyeceklerini bildirmişlerdir. 
Halbuki Romanya son on ay içinde 
İtalyan piyasasına yüzde 3fi değil, yüz. 
de 73 niabetinde petrol dökmüştür. 

Almanyada 
Sovyet Dostluğu 

''Manch .. ter Guarclian" dan: 
Eflatuni olmaktan ileri geçmiyen 

ve Nazi diktatörlüğü tarafından Sov-
yet Rusyaya karp sık sık ilan edilen 
husumete rağmen, Almanyada 11ovyet 
ler lehinde daima cizli bir cereyan 
mevcuttur. 

Son alınan malOmata bakılırsa, bu 
cereyan Hitler iktidar mevkiine geç
tiği gündcnberi hali hazırda kendisi
ni daha kuvvetle hissettirmektedir. 

Alman harbiye nezaretinin bellibat
lı müpvirlerinden olan bir zat, ma
Hlmdur ki "Alman teslihatının baba
sı •. di e tanılan Ceneral Fon Sekttir. 

lar, Naziler iktidar mevkiine geçince
ye kadar, uzun seneler iyi müşterile
ri olan Sovyetlerle ticari münasebetle
rin ıslahını ehemmiyetle arzu etmek
tedirler. Bilhassa Kızılordunun gittik
çe artan ihtiyaçlarından hiç istifade 
etmiycn Alınan harp sanayii için bu 
arzu daha kuvvetlidir ve bu fabrika
lar ise şimdiki halde Sovyet teslihatı
na hiçbir veçhile iştirak etmemekte
dirler,. 

italyaya petrol 
ihracatı 

''Newa Cronicle" den: 

Romanya yüzde 34,6: Sovyet Rusya 
yüzde 22,l, Iran (İngiliz petrolü) 
yüzde 12,l, Felemenk müstemlekatt 
yüzde 10,5, Amerika yüzde 10,3, 
Fransa yüzde 4, .l(olombiya yüzd! 3,5 
Venezüella yüzde 1,7, diğer memle
ketler yüzde 1,2 dir. 

-

Kocamdan Çok Kazanıyorum 
Çalııan ve kazanan kadın kocasına bir müesseseye hasretmeniz evinizİll 

karşı mutlaka biraz müstağni bulunu- refahını arttırmak, kocanıza yardıdi 
yor ve bu yeni hayat tarzı bizde bir- etmek içindir ve siz nasıl kocanızııı 
çok aksaklıklara sebep oluyor. kendisi için ayn ve lüzumundan fazla 

lzrnirden Nesime imzasile aldığımız bir masraf faslı açmasına razı oıa~ı:-
bir mektupta deniyor ki: sanız onun da olmamasına bak verıni.J. 

"/kimi2 de ayni dairede çalıfıyo. • 
~"· !Jen eule~cliiim .zaman bir cla.k- Geriye kalan bir nitan 
trio ıken bu11un muhmebe~e 11eçt~m Şi§liden S. H. yazıyor: ı 
v~ m.aGfım arttı. f!albukı 11eucım "Yirmi )'Gfındayım. Bundan ,.ti 
ıımclı benden 25 lır'! claha nokaan ay euvel Oniuer•ile Edebiyat Şcıbr 
para almaktadır. Ben.ım oncla'! la11. ainde, aon aınılta oldufunu aöyli~tl 
~o ~a.zan'."~ . kendı 6ayrehm~en bir 11eıafle tanlJlım. Biribirimia• ~: 
ılerr .ıreldıfı ıç!n. bu parayı lıend11!'e 11eçtilıç• bailandık. Onu ann~! 
~~haı• etme_k ıahyo~m. .Hal~!'".1 o tan1Jlırdım; niıanlanmamıs ıçil' 
once ya~h11ımu' butçeyı. cle11ıfltre· tefrİnievuele aö2 uerdi. 
rek benı~ paramdan bır kıam~ı Aradan ilti ay •eçtiii halde ayJtıfl 
d_aha euın maarallarına ayırmak ••· aya alıyor. Eaaaen Oni1Jeraited• tl•· 
tryor. Buna ne hakkı vardır? Çal~- iilmif le liae me..sunu İmİf. Ben ot1d 
fC111 11.e kocaaınclan la2la k~.zanabı. çolı Nodilim için laer feye rasıY'ftl
len brr k"'!_ın~':' kocaaına eaır o~amı- Bu a.)1111 birine aöa Hrmifli. Her ~·: 
yocaiını aoyluyorum. Alay edryor; ce buluftulumaa halele bir ,.Y .01 
":"·:raun bnvl,. fey .J:~!emiyecefini lemiyar IJe h&lô edebiyat m••"d 
aoyluyor. Ne derauua? gibi har.lıet •diyor. 

Anlatılıyor ki siz evlenirken de ka- Ne yapayım?'' 
zanıyordunuz ve kocanızla anlatfnrş, Yeni bir lise mezunu evtenfn!if. "~ 
bir bütçe yapmı,tmız. Şimdi fazla ka- ııl gözüne alabilir? Henüz hıçbır • 
zanmağa başladığınız için bunun ver- sahibi olmadığı da anlatılıyor. v~" 
diği emniyetle evinizi küçük görüyor. nişan demek hemen evlenme~ detı'ırıı
sunuz. Acaba yalnız kocanızın varida- değildir. Fakat kendisine bir ı• ara · ıı
tına güvenııeydiniz ve kocanız kazan- yarak yüksek tahsile hazırlanması ~yi 
crnın ancak küçük bir kısmını size ve timali olan bir gencin Uç beş sert .,rı• 
evine ayınaydı buna tahammül edecek göze almamasını ve nitanlanın~• ııtıı 
mi idiniz? •• Hayır ... Sizin evinizin dı- da mazur görmek lbımdır. Bu • 
tında, hayatınmn bir 1crAmmı yabancı için de hayırlıdır. 

1 
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So:rı l~~Mr 
Konsey Ayın On Sekizinde Toplanıyor 

Dakika 1--------_________________________________ j augünkü 

Tekliflerin Cenevreden yapll
maması bazı devletleri kızdırdı 

laymis"Laval'in leşebbüsü Program 
lSTANBUL 

Akim Kalmıştır,, Diyor 
,_ Londra, 13 (A.A.) - Times gazetesi sulh projesini ~ok şiddet 

18: Danı mmilrlsi (pllk). 19: Çocuk 
ıaati hiklyeler. 19,30: Hafif muıiki (plik) 
20: Ulusal ekonomi ve arttırma kurumu 
namma konferanı. Bayan Hüviyet Bekir. 
20,30: Stüdyo orkeatralL 21 : Radıyo caz 
ve tanıo orkestralarL 21,35: Son haberler. 

Samuel Hor'un istifası Muhtemel - Romadan Ak
seden Haberler de Nikbin Olmaya Müsait Değil 

ac tenkit ederek diyor ki: 
Daha şimdiden sabit olmuştur ki, Pariate tasarlanan müzakere 

tıası ne İtalya ne de Habeşistan tarafından kabul -edilebilecek 

b~~hiyette değildir. Laval'in teşebbüsü akim kalmıştır. lngiliz 
. ukGmeti, zamanında tekliflerinin takribi metnini uyandırdığı • 

l~ddetli galeyanın bütün ıümulünü anlayamamazlık edemez. In
rılterenin müşt~rek davaya göstereceği müzaheretin hafiflemesi 
dahilde acı bir inkisari hayal ve innal uyandıracak ve hariçte In
Ciliz devlet adamlarının şerefini ve lngiliz merdliğine olan itima 
~ı yıkacaktır. Bugünkü hareket İngiliz kabinesinin teşebbüsü ne 
~ceai olsaydı her halde bu şekli almazdı. Bu hattı hareket Lava
lın hususi vaziyeti icabatının izini taşıyor. Lavalin kendine mah
•ua sebepleri olabilir. Fakat her halde lngiliz hükmneti Fransız 
ll'ıatbuatma mahrem raporların ifşa edilmesile çok müşkül bir 
~aziyete düşürülmüştür. 

Röyter Ajansına göre Eden bu akşam Cenevretlen hareket 
tderek Londraya gelecek ve Milletler Cemiyeti kıonseyinin top
lantısında bulunmak üzere çarşamba günü tekrar Cenevreye gide 
tektir. 

tvlakallenin Şimalinde Habeşler 
İtalyanlara Hücum Ettiler 

Adisababa, 13. (A.A.) - Röyter lmperatorun Amerikalı müşa 
~ri Kolson tayyare ile Dessie'ye hareket etmiştir. Kolson bu sa
bah Adisababaya verilen banş tekliflerini götürmektedir. 

Kuvvetli Itır Habeş istikşaf kolu Makallenin şimalinde Deabu 
?,akininde bir İtalyan karakoluna hücum etmiştir. Yedi ltalyan 
O~tnüş, bjrçok İtalyan yaralanmıştır. Bir Kızılhaç komitesi, Des
ııe'de tahkikat yapmaktadır. Tahkikat neticesi Cenevreye bildiri 
•~ektir. 

Tekliflere Göre italyaya Ce
nupta Verilecek imtiyazlar 

Saat 22 den 10nra Anadolu ajansmm ıa
ıı:etelere mahıuı havadiı 1erviıi verilecek
tir. 

BÜKREŞ 

13-15: Pllk ve haber 1erviıi. 18: Süel 
konser. 20: Söıler. 20,15 : Plik. 20,40: 
Sözler. 21: Radyo cazı. 22,30: Haberler, 
ıpor. 22,45: Radyo orkestrası. 23,45 : Fr. 
ve alm. ca haberler. 23,55: Son haberler. 
24: Hafif muzik nakli. 

BUDAPEŞTE 

18: Piyano kon1eri. 18,30: Söıı:ler. 19: 
Çinıene müziii. 19,40: "Stradivarias., ad
lı Tibor'un müzikli piyesi. 21,30: Tüze ba
kanı tarafmdan konferans. 21,50: Buda
peşte konıer orkestra1L (Veber, Beetho
ven, Berlioz, Vesı, Zsolt, Zador). 23: Ha
berler. 23,20: Plik. 24,20: Caz. 

VARŞOVA 

15.30: Mandolin orkestrası. 16: Sözler. 
16,10: Sözler. 16,20: Borsa. 16,30: Klasik 
danslar. 17: Ders. 17,15: Orı müziii. 17, 
30: Söıı:ler. 17,45: Şarkılar. 18: Batı Pruı
yaclan nakil. 18,15: Yeni pllJdar. 18,45: 
Konferanı - Muhtelif ıozler. 19,45: Danı. 
pllklarL - Sözler. 21 : Sözlü hafif müzik. 
21 ,45: Sözler ve şarkdar (Memleketleri
miz ve tarkıları). 23: Müzikli radyo piye
ıi. 24,05: Muhtelif 7abancı poltalardan 
nakiller. 

BBLGRAD 

17,ZO: Popüler balalayka orkeatrHL 
19.25: Söıı:ler. 19,30: Kuartet konseri. 20, 
15: Haberler. 20,30: Ulusal yaynn. 21: Mil
li Sırb prkıları, dansları (24,30 za kadar). 

VİYANA 

17,15: Boru. 17,ZO: Şiir. 17,45: Avrupa 
ve Aıya müsiii (Pllk). 18,30: Sösler. 19, 
15: Aktüalite. 19,35: 936 Olimpiyadma da
ir mallmat. 20: Haberler. 20,10: Hol.zer 
idaresinde radyo orlrestrau 21 ,05: Feliıs 
Veiqamter'in idaresinde ve birçok ıoht
lerin iıtirakile büyük müzik birliti nlo
nunda verilecek filharmon=k 10ıyetenin 
kon1erini nakil. 23,20: Haberler. 23,30: 
Film bahli. 24,05: Cuband. 

BERLlN 
Cenevre, 13 (Hueuai) - lnıilten ki teferriiatı Cemiyeti Akvam tayin 

"• Franaa tarafından gerek ltalya eclecekt~. Buraaı ltalyan tel.aaaın.. 17: Münihten nakil (Şen iki aaat). 19: 
"• ret'ek Habefiatana yapılan sulh dan olan müpvirler tarafından icla Spor bahıi. 19,15: "Nipn]anma koltuiu., 
~lifleri araMDCla bilhaua tunlar re olunacaktır. Bq 1DÜ4&viri Cemi. adlı müzikli radyo p";veıi. 20: Gitar kon-

[Fransız ve İngiliz mlifterek sulh 
tekliflerinin Uluslar Kurumunda mün 
keresine batlanmak üzeredir, llk akis
ler, yapılan tadile rağmen hemen he -
men her tarafta hiddet uyandırdı. Hat 
ta teklifleri hazırlayan milletler ara • 
sında bile. Aıağıdalri telgraflar Ha~
tistanın yaptığı protesto ile beraber 
sıra ile Cenevre, Londra, P~is. Roma 
ddki intiba ve son durumları da tesbit 
ediyor:l 

KotlHY ayın on ... 
lıiainde toplaınyor 

Cenevre, 13 (A.A.) - Laval par
lamentonun mesaisine ittirak etmek 
üzere sah ıünil Pariste bulunacağından 
Milletler Cemiyeti konseyinin 18 ilkti 
nun çarJ&mba gününden evvel toplan
maması muhtemeldir. 

Ha beşte 
Cenevre, 13 (A.A.) - Habeıistan, 

Milletler Cemiyetine bir nota •erm:ı 
tir. Bu notada Fransa - lnciliz aulh 
prtlarının kabul cdilemiyecett bildiri! 
mekte ve Milletler Cemiyeti asamble
sinin toplanmaia çaiınlmuı teklif o 
lunmaktadır. 

Cenevre, 13 ( A A.) - Habetistanın 
resmi notası hemen nell'edilecektir. 
Bu notada sulh teklifleri reddeilme· 
mekte ancak asamblenin içtima tarihi 
alelusul Bay Beneı ile bilittilif tC1bit 
edilecektir. 

"... Bizbatbaıa tlolaa iyi 
bir netice alabiliri:s., 

Desaie, 13 (A.A.) - Habqistanın 
Cenevre kanalından geçmeksizin ltal -
ya ile' doğrudan doğruya müzakerata 
ıiri1mesi halinde daha iyi prtlar elde 
tdilebileceği beyan olunmaktadır. Ha· 
bctktanın bu kabil müzakerelere tim
diye kadar giriımemit olması Milletler 
Cemiyetine olan itimadından ileri gel 
mittir. Ha~istan, muhik ve ye-rinde 
gördüğü müddetçe, bu itimadı besle -
mekte devam edecektir. 

Cenevrede 
"ard.,1 )'eli AkTam ·n edecek ve bu mü.. seri (Şarkılı ve flüt ile Brace aletlerile). 
t.tic..-1 HaheJll••11ab-'7~ bir Wı- N tı..._=ak. ~~:;_. . 1~..ırr..~.rt<Eflr:· 

·tri•..,.•taı tc~1.1=-~~~:..:::.::~;::rw.~:::::::;:;1;11r.ı1111PiiM 
ıeıi Ol'ID•nıan itt•tm•k imtiyazı• • Musolini susacak tık emin gözukmiyor1ar. 
....._ aahip olacaktır. Yalnız ltal - 16,10: Piyano (Max Reıer, Şopen, Liıt). Ovr gazetesinin Cenevreden öğren-
h1tlar buradan elde edecekleri me. Roma, 13 (Hususi) - Yilkaek Fa- 16,40: Ekonomi. 17: Münihten: Sen iki ... diğine göre projede yapılan tadhit nt• 
lhıf"I"' fn'Veli. v.-rli ah11.linin M-.. •al tist Meclisi ayın 18 inde toplanacaktır. at. 19: Canlı edebiyat tarihi. 19,30: Deri ticesinde İtalya Assap limanını Habe-
l&I'---- T kl:n- d 1 b h kk d atmtılarile ne yapmalL 19,50: Sözler. 20: PU11111a•ma çalqacaldardır. Bu e un:r e petro am arcosu a ın a Haftanm filme çekilen aktüalitesi. 20,45: tistana terkedecek ve buna mukabil O 
a. ........ aıun .hc.. .. ..uUyetı y...ne Neıü. hiç bir ıeyden babeedilmediğindcn dü- Günün filme almm11 yenilikleri. 21: Haber- gaden ile Tigre 'imalindeki kısmı ya
~ elinde bulunacak, fakat İalti • çenin o umana kadar sillcQtu tercih ler. 21,10: Karqık ıarkdar. 23: Haberler. ni Adua ile Adigrat mıntakalannı ala-
>-alann naaıl ifletileceti hakkında edeceti anlatılmaktadır. 23,30: Sarkdı, etlenceli büyük konıer. caktır. 

Habeıistanm diler bütün aksamı, 
ltalyamn ekonomik nüfuzuna verilecelt 
olan mrntaka da dahil olınak üzere Mil 
letler Cemiyetinin mandası altına ko

Mısırda Hava Yine Karardı 
Londra, 13 (A.A.) - Mısırda 1923 ana yasasının yeniden tesis 

tdilmiş olmasının dahili meseleleri halledemiyeceği kanaati 
~ardır. Mısır vaziyeti henüz karanlık olduğundan lngiltere tara
fından herhangi bir teşebbüs vukuu beklenmektedir. 

KAMUTAYDAYENİKANUNLAR 

KISA DALGALAR 
BERLİN 

Cal11ma saatleri: Saat 10.45 - 14.20 : 
19, 74 m. ve 31, 45 m. Saat 15.00 - 18.35: 
31 ,38 m. Saat 19 - 23,35 : 25, 49 m. ve 
49, 83 .m. 

LONDRA 

Çahıma saatleri: 10 - 12,20 : 25,53 m. 
ve 31, 55 m. Saat 13 - 15.45 : 16, 16 m. 
ve 19, 82 m. Saat 16 - 18 : Göıterilen 
Poltalardan ikİIİ: 19,82 m. 25, 29 m. ve 
31, 55 m. 

Sut 19.15 - 23,30: Gösterilen 2 veya 
ile: poıta: 19, 66 m, 25, 53 m., 31, 55 ve 49, 
10 m. 

nulacaktır. 
Jurnal «azet•İ. "zecri teAirci dft. 

Jetlerin ihtilüm 1 talyayw hoiauyacak 
bir tekilde balledileceti endiaesile lcö
pünnelcte olduldM'lllı,, yumalctadır. 

Dıt Balcanblcla alidcuı Dlan Peti Pa 
riaien sazeteü bile Laval ile Hor'un 
CeneVTf!de birçok clelesem tarafından 
uılc çehre ile lcanda.-n-. olduklM'llll 
ve "ltunun İM Pariı projeıi •aaı da
hilinde 1Mr miİ7_.enı bnmnm açılma-

[İngiliz Dııişler Bakanı Samuel Hor, Ingiliz sefiri Corç Klark'lı 
beraber Eransız Dış Bakanlığından çıkarlarken] 

tir. Hattl Laval bunu katiyetle reddet beyanatta bulunarak "her türHi alll • 
mittir. sız nikbinlikten ihtiraz edilmesi icap 

Pariste edeceiini., aöylcmittir. Bu beyanatta 
eı:cümlf' ,öv le denilmektedir: 

Paris, 13 (A.A.) - Ovr gazetesin -
den: 

..Şayet ltalya milzakerat esasmı ka 
bul edecek ve Fakat Necati reddeyli
yecek olursa proje ortadan kalkacak ve 
muharebe devam edecektir. Milletler 
Cemiyeti misakmın ruhunu tatmin et
mek için zecri tedbirlerin ltalyaya kar 
tı tatbilana devam edileceği resmen 
söylenecek ise de gayri resmi olarak it 
böyle olnuyacaktır. Şu halde kararı, 
önümüzdeki sonkinun ayında ıilihJa. 
nn taJii tayin edecektir. 

Btum, Populere cazeteıine ıöyle ya 
ı:ıyor : 

"Ytkm ~ tllefi\ı 1aUrıması 

kediliyor. Ve sulhbn ve harbfn ıcm 
lil"gibi kendisine vaziyetin hakimi mua 
melesi yapılıyor. Hem de bütün bunlar 
muslihane zecri tedbirlerin adaletı ye
rine getireceği pnün arefesinde yapı
lıyor. Ne utanılacak ıey. ne istihza 

H ümanite cuetesi yazıyor: 
Şayet Milletler Cemiyeti olmasa idi 

Habeftatan inkisama uğramaktan kur
tulabilirdi Onu Cenevrede parçaladı -
tar. Ancak bu inhldamın yegine kurba 
nı Milletler Cemiyeti olmıyacaktır. 
Sulbü sever devletlerin kollektif tesa
nüdden bekliyebilecekleri zamana el -
veda, bugünkü mütecaviz, mükafat gör 
mü' ve yarınki mütecavize cesaret ve 
rilmiftir. 

Rom ada 
Roma, 13 (A.A.) - Dıt itleri Ba

kanlıtı namına söz söylemeğe ulihi
ycttar olan bir zat, ecnebi ıazctecilere 

"- Romadalci Fransız ve İngiliz ae· 
firıeri taraıından Mussoliniye tevdi e
dilmit olan metni, sulh teklifleri mahi 
yetinde değil, müzakerat eaa• olarak 
telakki etmek llzundır. Bu metin, sem 
pati ve itidal ile tetkik edilecektir. 
Nikbinlikte her türlü ifrat, cörülccek 
iti daha ıüçlettirecektir.,, 

Maksat vakıt kazanmak 

bu e if1 t e ve cen 
zırladığı müddetçe zecri tedbirler §İd• 
dt:tlendirilmiyecektir. Bununla beraber 
bu teklifler ve mukabil teklifler Habe· 
ıistandaki harekat üzerinde müessir ol 
mıyac.aktır ve bu harekat devam ede • 
cektir. Hele Habcş imperatoru toprak 
terki teklifini reddetmekte ısrar eder
se tiddetlendirilecektir. 

Bilmiye'rek yapmışlar 
Cenevre, )3 (A.A.) - Milletler Ce 

miveti oen~I sekreteri İtalyan Dıt it
leri milstepn Suviçten bir telgraf al
mıştır. Bundan İtalyanların askeri bir 
merkez teıkil eden Dessie'yi bombar
dıman etmi' oldukları ve Italyan bil 
kQmctinin Habet kuvvetleri içinde A
merikan sıhhiye te1kilitı buluhduğun• 
dan haberdar olmadığını bildirilmekte 
ve Kızılhaç alametinin suiistimal edil
miş olduğu iddiasını protcaıo eylemek 
tedir. 

Ankara Su işi ve Binaların 
Gayrisafi iratlaarının 

indirilmesi Görüşüldü 
Cal11ma saatleri: Saat ıı - 12 : 2S,2i" •~ M miiaait olm.dıinu,,, kaJdet • M 

ı:ı/::.t ~:·!!-11: 19, 61 m. Saat 11.lS- m'-hteclir. Londrada ısırın 

PARİS 

Ecnebi mektepler· 
den 100.000 lira 
Vergi allnacak Sinemalar - Tiyatrolar Londn, 13 (A.A.) _ Milletler Ce- H •• . t• 

f,ı Anbra, 13 (Hsust muhabirimiz fak tefek tanzim edilecek yerler kal • SEHİR TİYATROSU : Saat 15 te mi,.,tine müzaheret birliti icra komi· u rrıye 1 
ldiriyor ) - B u g ü n Refet mıttır. çocuklara, saa~ 20 de (Saz - Caz). , __ ._ ..1_ Ctıııtezin batkanlığında yapılan Ka. Baraja kadar olan kısmın borulan- * HALK OPERETi : Saat 16 da ve tesi, dünkü topumuım-. ittifak ile rBaş tarafı 1 incide 1 Şehrimizde bulunan birçok ecnebi 

~tay toplantısında muhacirlere ve ması itini münakasaya koyduk. İhale saat 20,30 da (Telli Tama). 1Mr lcarv smeti W.Ul ebnitm. Bu in- "vaziyeti doğru olarak kavramıı olan,, mekteplerinin eski kanun hükümlerin 
... Uhtaç çiftçilere ödünç tohumluk ve ettik. Şimdi bir filtre havuzu tesis e- • NASlT - BRTUGRUL SADi - HA- rv suıelıinde lqiltwe hülsiıMti, .ecri lnciliz iU komiseri Sir Milea Luıp- den istifade ederek timdiye kadar hiç 
~etdcklik dağıtılması, türist ıemile- divoruz. Bu da 400 küsur bin liraya LlDE: Saat 16 da (lhtilll), saat tedbirler mütecavize kartı müessir bir son'a da teşekkür edilmektecftr. bir verci vermediklerini, kendilerini ha 
••ilden alman muhtelif deniz resimle. çıkıyor. Barajdan filtre havuzuna * ~~l~tz: c::0

::..1:::r1> opereti. bale selinceye.bdar bu tedbirlft'in tat [Nelim Pap kabinesi beklenildiği yır müesaesesi cibi cösterdikleri uzun 
:ilden bazılarının affma ve bazıları- kadar borular tamamen dötcnmittir. • SARAY : (Altm hırıı). bila si,...aıma devam etmei• dant cibi istifa etmedi. Buna mukabil lngi- müddettenberi devam eden tetkikler 
il dan da tenzilit yapılmasına ait ka. Öyle tahmin ediyorum iri, önümüz- • SUMER : (Atk Riiyaıı). olunmaktadır. liz Dıt Bakanının iki nutukta ard arda sonunda meydana çıkmıftır. Maliye ta 
..,~Iarın ikinci müzakereleri yapıl- deki sene filtre havuzlarına istediği- • lPEK: (Renkli peçe) Londra, 13 (A.A.) - Baldvin. Mil- izhar ettiti temayüllerin hilifma ola - balrkuk komisyonu, Beyotlu mmtaka• 
:Ot. Amasyanm Derebaplan köyün. mis kadar su alabilecetb. • ~~).(Kedi ve Kenan) ve (Ada· letler Cemiyetine müzaheret birliğinin rak Kral temel yaaaanu meriyete iade undaki otuz iki mektep üzerinde ba-
!'ıı köylü oğulalnndan Ali Osman Kamutayda yine kabul edilen bir • ALKAZAR: (Konan im' bir heyetini kabul etmiştir. Bu heyet etti. Yakında Maırda intihap yapıla- zı incelemeler yapmaktadır. Şimdiye 
ihı Süleyman, Sarı oğullarından Ah kanunla da Buna ovası ialahat ame- • TURK: (Kara ydsı) ' azası meyanında bilhassa Osten Çam- cak veM111rm bir parlimentoau olacak, kadar, on iki mektebin vergi tah•iline 
~t oğlu Nuri, Corukçu oğullarından liyatından ceri kalan itlerin bitiril- ~ MşIKEI;B:a;,,,S~ :wecbül~~,. berlayn ve Vikont Seail bulunuyordu. Mısırlılar timdi bunu Nelim Patanın esas olacağı takdiri kıymetleri tamam 
q thınet oğlu Süleyman ve Sarı oğul- mesi için 550 bin liraya kadar taah • A~AK: (v;nder Ba';.°) Hevet azası, hilkQmetten. zecrt ted • bir yem borusu gibi kullanmamasını te Lanmıt ve bunlardan dört tanesinin 
... ~~ndan Ahmet oğlu Halil lbrahi. blitlere ciritmCll hususunda bayındır • MİLLi : (Pariı e1rarı) ve (Konan birlerin, bu tedbirler müessir bir şekil mine çalıııyorlar. Son telgrafları veri- vergi mikdarlan kat'nepnittir. Bu mek 
~ ölüm cezasına çarpılmalan bak- bk bakanlıfına aelihiyet verilmittir. ku). ahncava kadar devam etmesini ve ita yoruz. J teplerden 1931 ıenesinden beri ahna-
'~a iki mazbata tasvip edilmittir. B" • KADIKÖY SUREYYA : (Monte yan _ Habet ihtilafına müteallik olan ıc.hire, 13 (A.A.r.) - Kral, 1923 te- cak para 18,000 liradır. Yalnız Beyoğ• 

ti uundan sonra Kamutay gilndeli. 193;~93;e~er~lla~~u=um~g::h • ~1~Jcov ~'"ıtEK~dr~~~nte Kriıto) herbanıti bir itilifnameye mUtccavizin mel ,........... iadeteD teailine ait ka- lu mmtakaaındaki mekteplerden alına 
~de bulunan diğer maddelerden An riri yapılmıt olan binalann gayrisafi • USKUDAR HALE: (Gönül Acısı) muvaffak olmadığını açıkça ı6sterme- rammıeyi aut on içte netretmiıtir. cak vergi yüz bin lirayı &cçecektir. 
1ıı.._• ıehri içme suyunun tamamlan- da N b diği takdi.-de müzaheret etmemesini., Bu temel Jaa&ll, ~to toplanır Bazı ecnebi mektepleri bu karara iti-
--sı, Etlik ve Kcçiörede su veril iratların n yüzde 25 nisbetinde ten- Ö etçi eczaneler .ı d' topt.nmu ~:ret meYlöine t(İrecelı _ raz •tmiılerse de alibdarlar, talebe· 
~ıt için 2so bin, istasyonla tehir a· zillt yapılmaımı cözeten kanun da istemi,..er ır. tir. lntiMllabn 1936 aen•i Mayısında nın para ile okutuldupnu ileri sürerek 
·••ında kurulacak Ankara gençlik bucün Kamutaym birinci müzakeresi Yemiıte Bensa1on - Galatada Kapıiçi /nrı:,. d1ılePea ~ tol:mat ııldı yapılma• muhtemeldir. bu iddiayı reddetmitlerdir. 
t&rlcına su getı"rı"lmesı· ve havuz ve""" ni yapmıt oldutu kanunlar arasında B01tanba1mda ltimad - Tepebaemda Londra, 13 (A.A.) - Haber alm • Kahire, 13 (A.A.) - Temel yasası-
q - bul makta ·d· Kinyoli - Taksimde Tarlabaıı - Şiılide e tesisatı için de 600 bin lira tabii- un ı ı. Nar,Uec"yan - Samatyada Erofil01 _ dıfına göre Eden, ltalyan • Habct ih nm iadeten kuruluşunun ilim büyük çıkmıttır. Kral, bu kararnamenin net 
:: !erilmesi hakkındaki kanunun bi. Kamutay, puartcsi lilnli toplana Alı:aarayda Şeref - Fenerde Hünmettin tilifını neticelendirmek için hilkfımet- bir Çotkunluk hasıl etmit ve birçok ri keyfiyetinin bugüne kadar tehir edil 
.Uı~. ~üukeresi yapılarak kabul e- caktır, - Karasümriikte M. Fuad - Biiyijkada- ten ullhiyeti kamile almıttır. 1'1ıiliz bldiselere sebebiyet vermittir. Gece mesine karar vermittir. Kabinenin va 

QQlftır. AlalArkiin :! ı!!k!!::t~ei:~de Taaaı - Byiip.. hüktlmetinin verdiği talimat mucibince ceç vakit dört bin nümayifçi, cadde- siyeti naziktir. Buhran, hallcdilmit gi• 
ta~~~a tehri içme suyu itlerinin U Eden Milletler Cemiveti ile tamamiy- terde dolaşmıslar, Mıamıı tam istik il- bi cörünmcmcktedir. Ve temel yasası-
~ .. ve cençlilc parkında T••ekklrO Davetler, toplantılar le- mutabık olarak çal11acakt11'. tini istemiflerdir. intizamı temine me- nm ve yeni parlamento sisteminin tat• 
t 'iliz yapılması baklandaki kanunun -.... Çite ıazeteai ve Evveninı Standart mur zabıta kuvvetleri balkı zapta mu bikında vukua cetin1ecek teebhürler 
~mesi esnasında bir soruya kar Ankara, 13 (A.A.) - Cdmmbaf. Yürüyüş kolu lnJiliz bükQmetinin ltalyaya toprak vaffak olamamıttır. Halkın sevinci efkin umumiyeyi hayal inlriunna ut 
te·· olarak Bayındırlık Bakanı Ali kanlıiı Genel Sekreterliiinden: C. H. P. Betiktaı Halkevinden : tavizleri meselesindeki battı hareketi - "tramvayların tahrip edilmesi, cadde • rattıfı takdirde bu buhranın daha zi • 
"'"'etiııkaya beyantta bulunar•k Anka- Altıncı Milli Ekonomi ve A1'ttll'ID& Halkevimis Spor komiteai bir 7'lriiJ'fiı nl katiyycn değittirmcmi• oldutunu ve terdeki fener direklerinin kmlmuı, mü yade şiddetlenmesi ihtimali vardır. I-s 
'" ••· . kola t .. kil etmiıtir. Ba ,.Uriiyijıe Kadm · la tliL>- ıtlerinin timdiye kadar geçir- Haftaaı münaaebetiı. yurdun her ta ve Brkek bUtiin halk ittirak edebilecek- bu bapta dolqan şavtalann csasıuz nakalltm durması ••• ilih .. gibı sonuç r k~nderiye ve Port Sait'de birtakım he· 
~ tafhaı.n anlatımı ve barajlardan rafından selen •• vatandatlarm lerdir. o]tfu«Sunu ,.bemmivetle kıovd,.tmı-k - vennittir. Her şeye ratıııen halk ara- yecanh nilmayişler olmu, ve bunlar da 

lederek ezcümle demittir ki: milli icl-1 için duysu•• heyecanla.. Birind~J'iit kola 15-12-935 puar ııi- tedirlr.r. Sulb plinrnın evvelS Milletler smda ve siyasi mabafilde bir az endişe ha ziyade vahim bir tekil almadan ev 
...._ ~j ild ..t~n evvel bitmit derece- nm bildiren •azılara te99klıriirlerini nii ubah t 9 da Betiktat HalkeWıden Cemiyetine ve sonradan müzakereci büküm sürmektedir. Kralın temel ya. vel polis tarafından durdurulmu9tur. 
n ... ' Şitli JOlayle Ayanla Çiftlltine sidip ıe-......_.....___..---!~e~w· 1DJ:.....JllLil.1W. 1C11=x....&Uwı:uuı.._.1M..u·.gıım~LJ:et&~"!!!!~A~~~!!!!!d~ol~u!!...!A~ja~na~L:.Ul.cg:kıiL..J~m_Ji'.ll!ci!!ilalel~~e~r:....J2!~~~·~Ld:ev~l~et~le~r~e~t~e~b~li~ii~·n:e~dai:"~r~l~n~gil~i!z~t~ek~l~i~~ıJ.:u~anu~'...:ia:de~te~n~te:u:·ı:_:e:de~n:_:k:a:ra:r~na~m~e~s:l-J......:P~o:rt:_:Sa~itt:e~,~b=i~r pollsçavuıuaiırsu 
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MAHSULLERİN DURUMLARI 13 Birincikanun CUMA Y Ü N \ 
Yıkanmış (güz) 61.20 

BEYAZ PEYNİR 

S,on Günlerde Ceviz Piya
sasında Durgunluk Var 

PARA BORSASI 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Frangı 
20 Liret 

Alış Satı:ı 

617.-
123.50 
165.-
165.-

619.-
126.-
168.-
170,-

Tam yağlı 23.-
Yarırn yağlı 
Yağsız 
KAŞAR PEYNİRİ 

Yağlı • 51.-
Yağsı.ı -.-

iÇ PiYASALARDA: ı ıo . 13, kabuklu cevizlerin 4 - 4,5 
İstanbul mmtakasmda ceviz piyasa- Mısır kuruşudur. 

20 Belcika Frangı 
20 Drahmi 

82-
22.-

84-
24.-
815.-

. ZEVTlNYAGI 
Ekstra 
1 inci yemeklik 
2 inci vemeklik 
Sabunluk 11 iraz durgunlaşmıştır. Bu durgun- C l h l 

ıuıa yortuların çok yaklaşmış olması an 1 ayvan ar 
20 lsvıc;re ir. 
Florin 

812.-
82.-
93.-
22.-
33.-
22.-
22.
ll,
"Z3.-
52.-
32.-
31.-

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

NEBATİ YAG 
ee1:>ep gösterilmektedir. Fiyatlar cin- JÇ PiYASALARDA: 
sine göre 13 - 14 kuruştur. İstanbul canlı hayvan piyasasında 

20 Çek Kuron 
Avusturya şil'~ 

Mark Pamuk tasfiye 30 -

Samsun mıntakasmda son hafta önemli bir hareket yoktur. Mıntaka 
içinde ceviz piyasası durgun ge1,.mış· dahilinde yalnız Edirneden geçenlerde 
ise de bu durgunluğun fiyatlara t~ı:ir Yunanistana 40 baş dana ihraç edil
etmediği bildirilmektedir. Mmtakınm 
muhtelif yerlerindeki son fiyat duru
mu şu suretledir: 

Zloti 
Pengo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 

Susam tasfiye ~2.20 
Bezir pişmiş -.-

Ekstra 
Ekstra 

UN 
950 
900 

72 k. 820 
750 

Samsunda kabuklu 9 
,. iç naturel harman 32 
,, iç beyaz 38 

Fatsada kabuklu 9,50 
Tokatta kabuklu 5,71 
Kastamonuda kabuklu 10 
Orduda kabuklu 10 
Ünycde kabuklu l n 

Ünyede iç 30 
İnebolu birinci kabuklu ı" 

,, birinci iç 4 5 
,. İkinci kabuklu 1 O 
,, ikinci iç 35 

Kars mıntakasmda ise ceviz üzerine 
muameleler normaldir. Fiyatlar ka
buklu cevizlerin 13 - 15, kabuksuzla
rm ise 35-50 kuruş arasmdadrr. 

DIŞ PiYASALARDA: 

Hamburg piyasasında Türkiye Ka
radeniz' mıntaka'sınm cevizleri hafta 
icinde 100 kilo başma cif Hamburg 
2-1 - 22 liraya teklif olunmuştur. Mu
amele görmüş mallar için 22 - 23 lira 
istenmektedir, 1934 ürünleri de 100 ki 
Jo başına 1 - 2 lira kadar ucuza tek
li fedilmektedir. 

İtalya da ceviz piyasasmda yeni 
bir değişiklik olmadığı bildirilmekte
dir .. Son fiyatlar liret hesabile şu su· 
retledir: 

Sorrento. kentali 240 - 260 
Karışık. kentali 140-200 
lskenderiye piyasasında ceviz üze-

rine bir hayli muameleler olmuştur. 
Son hafta fiyatları ise iç cevizlerin 

Japonyaya 
Afyon. Satışı 

Birkaç gün içinde Japonya
ya 3 7 4 O kilo af yon 

ihraç ettik 
Afyon ihracatımız normal durumu 

ttıuhafaza etmektedir. Son birkaç gün 
içınde takas primlerinin yüksekliğin
den istifade ile Japonyaya 3740 kilo 
afyon ihraç edilmiştir. Diğer taraftan 
bazı maddelerimiz üzerinde tetkikat 
yapmak üzere şehrimize gelen Fransız 
fabrikatörlerinden mürekkep heyet in
celemelerine devam etmektedir. 15 bal 
ya tiftik nümuncsi alan bu heyet diğer 
bazı maddelerimizin de nümunelerini 
almak istemekle beraber afyon müba
yaasma da imkan olup olmadığını a
raştırmağa başlamıştır.Bir taraftan da 
uyuşturucu Maddeler inhisarı afyon 
satışı i ç i n faydalı teşebb~slerc 
girişmiştir. Bu arada yabancı şırket
lerin faiz ve temettü karşılığı olarak 
memleketimizden afyon satın almala
rının teminine çalışılmaktadır. Gere~ 
bu cihetin ve gerekse Fransız heyetı 
araştırmalarının müsbet bir şekilde ta 
hakkuku .afyon satrşlarını biraz daha 
canlandırmış olacaktır. 

miştir. 
Ege mmtakası canlı hayvan piyasa. 

sında kayde değer bir değişiklik olma
mıştır. Pireye 54 7 sığır ve 31 keçi 
gönderilmiştir. 

Kars mıntakasmda son günlerde 
canlı hayvan piyasasında gev!eklik 
hissedilmiştir. İstanbula sevkiyat mev· 
simi olmasına rağmen piyasa eski du
rumundadır. Fiyatlar ise canlı ayakta 
havvanlar için şöyledir: 

Öküz 500 kilcıhık 4.'i lira. 450 kilo
luk 40 lira: 340 kiloluk 2 5 lira: inek 
250 kilolulC 13 lira: koyun (öı:{eç) 50 
kiloluk 6 lira, koyun (toklu) 45 kilo
luk 4 liradır. 

DIŞ PIY ASALARDA: 

lskenderiye canlı hayvan yiva~sı 
geçen haftaya nazaran son hafta daha 
hcı raretli geçmiş ise de fiyatlarda de-
17;._iklik ol'""" .,,rstır l-1 :ıfta içinde 1'ür
kiyeden olduğu gibi diğer ffiı!rnleket
lerden de mal gelmemiştir. Fivatlar 
yüksekliklerini muhafaza etmektedir
ler. Koyun etine istek fazlacadır. 

Peynir 
iÇ PIY ASALARDA: 

lstanbul mmtakasmda peynir üzeri· 
ne önemli muameleler olmamıştır. 
Yunanistandan gelen talepler fiyat 
farkı yüzünden kaşılanamamaktadır. 

Kars mıntakasında gravyer ve ka
şar peynirlerine talep çoğalmıştır. Fi
yatlar: 

Gravyerin kilosu 40 - 45 , kaa~rın 
30 • 35 kuruştur. 

Balmumu 
ihracatı 

Bulgaristana yapılan bal
mumu ihracatı son gun

lerde arttı 
Son zamanlarda Bulgaristana bal. 

mumu ihracatımız artmıştır. Bu müna
sebetle, domuz kılı ihtiyacım 'Bulgaris 
tandan temin etmek isteyen bazı hr
ça imalathaneleri ve buna benzer mü
esseseler, bu madde mukabilinde Bul
garistana ihraç edecek madde aramak 
ta ve bilhassa balmumu üzerinde dur 
maktadırlar. Bir taraftan da ihracat 
dolayısiyle balmumu stoku pek azal -
mıştır. Bunun için fiyatların artacağı 
umulmaktadır. ----

Zahire Borsasında 
Zahire borsasında un ve buğday sa

tışlan dün de normal geçmiştir. Yalnız 
ekstra ekstra unlar dün 50 kuruş ka
clc. r düşmüş ve 850 ile 1000 kuruş ara 
sında muamele görmüştür. Yumuşak 
u:ılar 825 kuruştan satxlmı~tır. Buğday 
satışları dün de durgun geçmiştir. Yu 
muşaklar 7 kuruş 10 para, sertler de 
6 kuruş 15 paradan satılmışlardır. Dün 
yeniden 141 ton buğday gelmiş, un 
hic; gelmemiştir, 

lo;vec kuronu 
Altın 
Mec dıye 
Banknot 

941.-
52,50 

236.-

942.-
53.-

237.-

Çekler 
P~ris Ü7erlne 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 

Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovakya kuronu 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 

tş Bankası Mü 
N. 

,, ., R. 
Anadolu % 60 

.. 3 ıoı 
Sirketihayriye 

Tramvay 
Bomonti-N ektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osm~nlı Bankası 

Telefon 
İttihat Değirmencilik 
Sark Merkez Eczanesı 

12,06 
617.-

0,79,75 
9.88}\2 
4,72,94 
2,45,80 

64.66,50 
1,17,63 

19,19,75 
4.22.33 
1,98,06 
3,13,84 

Esham 
95.-

9,80 
9.85 

26,25 
42,50 
15.-
22.15 
8.-

14.50 
20,-
9,55 

• 63,25 
23.-
8,75 
9.40 
4,20 

Tahvilat 
Rıhtım 

Anadolu I ve TI 
" III 

Anadolu mümessil 

Kupon kesik 10.-
43.95 

Kupon kesik 43,-
47,35 

i stikrazlar 

Türk Borcu 1 
., rn 
,. .. III 

tstikrazi dahıli 
Ergani A. B. C. 
Srvas - Erzurum I 

" " 
lI 

26.12.50 
24,15 
24,20 
95.-
95.-
98.50 
95.-

Mısır tahvilatlar 
1886 I 
1903 rr 
1911 III 

ııo.
so.5o 
78.50 

112.-
81.50 
79.50 

ZAHiRE BORSASI 

1 

İstanbul Tecim ve Zahire Borsanınd 
dün muamele gören maddeler şunlardır: 

a 

ARPA 
Cinsi Ks.P. 

Yınlik c;uvalh -.-

Sert 
Yumuşak 
Ekstra 
Çavdar 

tç sivri 
Kabuklu 

tc; 
Kabuklu 

Otlak 

Trakya 

BU GD AY 
6 - 30 
7,-
-.-

5.ıs 
FINDIK 

52.20 

C EV 1 Z 

-.-
TİFTiK 

-.-
YAPAK 

Mikta rı 

. 

1 inci yumu. 
l inci sert 

Cıva 
Çin 
Hindir 
Seylan 

BORSA DIŞI 

ÇAY 
(K:t~ ... ~m '1eaabiledir) 

K$ S. 
260.-
-,-

285.-
265.-

DEMİR VE ENVAI 
(Kilocram heaabil .. dir) 

K,. S. 
Camhk, köııebent 
Dörtköşe. lama, yuva. 
Mıh Irk s~lme 

-.--.--.-
Potrel -.-
S 'yah çember -.-
Yuvarlak (6 mm. 11e aşağ1 -.-

.. (oluklu) 16.
] 1.50 
10,50 
27.-

Siyah saç 
Karfiçe 
Çinko 

Köaele 

Sığır 

M~ndıı .. 

DERİ "İşlenmiş .. 
(Kilocram he .. hiledir) 

I 
II 
I 
lI 

ıc, s. 
120,-
105,-
115.-
100,-

Beyaz çekme 

1 ad 
n .. 
ı .. 

60,-
40.-
50.-
35,-

s .. htiyaıı 
Elvan .. 
Beyu 

Fi yor 
Beyaz .. 
Piyanto 
Sarı 
Gato 
Çamurh 

II •• 

I " 
il .. 
I " 

II " 

KİTRE 

75.-
55.
so.-
55,-

("'' " •ram heaabiledirJ 
Kş S. -.-

I ııs.-
CI 95.-

54,-
45,-
-.-
20,-

PATATES 
(Kiloaram he1abiledir) 

Ko. 8. 
Kaba 5,50 
Ekıtra · Elı:atra 4.50 
Ekstra 3,50 

Kı. S. 

SABUN 
(Kilocram heaabiledir) 

Zeytinyağmdan I 
II 

Pirina 
0

yaimdan 

Kş. S. 
24,50 -.--.-

SADEYAÖ 
(Kiloaram be .. biledir) 

Urfa Taze I 
il 

M;rdin "Diarbekir ve ayarı 
Erzur~. Kars erinmiı taze 
Erzurum, Kars erinmemış taze 
Vejetalin Yerli · 
Trabzon Taze 

Kş. S 
360.-
-.-

350.-
360,-

K$ S 
8.50 
7,75 
8.50 
7.SO 
9.50 
8.50 

16.50 
12.50 
12.25 
28,-

Kş S 
150.-
125,-
125,-
110,-

85,-
45.-
90.-
45,-

ııs.-
75.-
75,-
65,-

Kt. S. -.-
125.-
110.
cso.-
47.50 
S5.-
22,-

Kt. S. 
67.-
6.-
5.

Kı. S 

Kıs. S 
25,50 
23.50 
18,-

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

Sadi, mektebini bitirmiş, askerliği
ni yapm;sı ve ıyi bir memuriy te dol
gun bir maaşla yerleşmiş olduğu 
halde, annesinin yalvarmağa kadar 
varan bütün ısrarlarına rağmen ev
lenmeğe bir türlü yanaşmıyordu. 
Hayriye Hanım, oğlunun evlenmek 
istememesindeki sebepleri bilmiyor 
değildi, fakat uğrunda bütün kadın
lık arzularından vazgeçerek, feragat 
ederek, ekseriya mahrumiyet içinde 
yetiştirmiş olduğu bir tanecik oğlu
nun mürüvvetini görmeden gözlerini 
yummak istemiyordu.. Bir akşam, 
Sadi eve geldiği zaman, annesinin ha
linde bir değişiklik sezdi: Hayriye 
hamın, aradığını bulmuş bir gemici
nin zaptedilmez sevinci içinde, mut
fakla yemek odası arasında acele ace
le gidip geliyordu. Sofraya oturunca, 
Hayriye hanımın kepçeyi çorba ka
sesine daldırıp Sadinin tabağını dol
durmasiyle dilini çözmesi lıir oldu: 

F"datı - Nesime hanım anlatıyor.. ı rı 
gibi bir boyu varmış, kaşları keın~ .• 
gibiymiş, yanaklar al al... Bu sene ll 

f d ··kemrne senin son sını m aymış, mu k 
ev işi biliyormuş.. Yemek pişirme 
de geliyormuş elinden. . " 

Sadi, sabırsızlandığım sezdırrne 
için: "bi 

- Peki anne, dedi. Şu melek gı 
kızı görmek mümkün değil mi? diit 

Hayriye Hanım. düşünür, tered 
111 eder gibi durakladı, sonra kaşları 

kaldırarak: di 
- Vallahi bilmem ki oğlum, de_ • 

Çok mutaassıp, kapalı bir aileyı:ııı§:• 
sı• 

Kızı sokağa yalnız bırakmıyorla_~· de• 
nemaya bile dadrsıyle beraber gon 

- Oğlum, ben artık ihtiyarladım, 
bugün var yarın yoğum.. Senin mü
rüvvetini görmeden ölürsem içime 
dert olur, gözüm arkada kalır. Şim
diye kadar sana kaç kız göstcrdimse 
beğenmedin, birinın kaşına, ötekınin 
burnuna, şunun şişmanlığına, bunun 
esmerliğine itiraz ettin, evlenecek 
ben değilim a. kendisidir. canı c:--ker
se alsın diyerek sesini çıkarmadım •. 

Yeni bir kız bulunca, annesının h.ep 
ayni mukaddime ile söze başladığını 
bittecrübe bilen Sadi, :rapmacık bir 
gülümseyişle: 

- Giltiöa yeni l:iir gelin buldun an
ne, dedi. 

Hayriye hanım i;inden: "Oğlanın 
bu akşam iyiliği üstünde., diye dü
şündü ve Sadinin itiraz etmiyerek can 
kulağı ile dinlemesinden cesaret ala
rak devam etti: 

- Buldum ya, daha doğrusu konu 
komşu, eş dost sağ olsunlar, onlar 
buldular .. Evladıma layık bir tazey
miş. 

Sadi, evlenmeği asla hatırından ge
çirmiyen adamların evlenmekten 
bahsedildiği zaman takındıkları müs
tehzi tavırla: 

- Ya 1 dedi, demek bana layık bir 
tazeymiş.. Kimmiş bakalım bu hanım 
kız? 

Hayriye Hanım, oğlumu nihayet 
evlendirebileceğim sevinci içinde, Sa
dinin istihzasını sezecek vaziyette de
ğildi: 

- Bir paşa kızıymış, dedi. Göztepe-
de oturuyorlarmış.. Güzelliği tam se
nin gönlünce, ahlakı tam benim iste
diğim gibiymiş .• 

Sadi, annesinin keyfini kaçırmamak 
için hakikaten sevinmiş göründü: 

- Desene anne, bir taşla iki kuş, 
hem güzel, hem iyi ahlaklı .• Doğrusu 
zamanımızda mumla aransa buluna
mryacak kadar az bir nesne .. 

Hayriye hanım, oğlunun alakadar 
oldugunu zannederek büsbütün hara
retlenmişti : 

riyorlarmış.. ·ııe 
Ben istemeğe gitmeden evvel, ı . 

görmek istiyorsan, bir çaresine baka 
nz. 

• 
Nesime hanımın ve diğer birl<a; 

hayırhah kadmm delaletiyle, guya kt ıı 
farkına varmadan, bir kombinez0 

hazırlanmıştı: Müstakbel · gel_in ıı~: 
nım, dadısı ile sinemaya gittiğı saa • 
te, Sadi de gişenin oralarda dolaş:. 
cak, kızı arap dadısından tanıyac:a 

~- ti 
İki matinesi olduğu için, mekteP .• 

kızlar ve oğlanlar sinemaya akın e~~ 
yorlardı. Sadi, işin alayında, gişe ~
nünde bir aşağı bir yukarı dolaştY0 : 
sinemaya girenleri gözden kaçırn11Y~'ı 

. go -du. Nihayet, arkasında siyah bır • 
ge gibi yavaşça krmıldıyan, yaşlı da

11 dısı ile bir küçük hanım sinerna~ı. 
diş kapısından göründü. Sadi, az a . 
ha hayretten küçük dilini yutaca~· 
Bu kız, bir sene evvel matbuat t:ıe1~ sunda tanıştığı, müteaddit defa 1~. dansettiği, hatta o gece randevu a a 
rak bir hafta sonra buluşup sinema>' 
gittiği Nesime idi. ıl' 

Göz göze gelince gülüştüler .. ?vf 
11 taassıp bir aile kızı olduğu söylene 

Nesime Hanım hiç boz;madan dadısı' 
na döndü: . 

Kimya hocamız Sadi bey, dedı. 
·ııa-Dadr, etrafında olup bitenden bt 

ber, sinemanın resimlerine bakarke
11

' 

Sadi bir köşede, Nesimenin bir güve~
cin kanadı gibi yumu§ak ve beyaz ~~ 
lerini avuçlarında ısıtarak rande 
alıyordu. 

• r el1 
Evde, oğlunu sabırstzlrkla bek 1~ıı· 

Hayriye Hanım, zilin çaldığıılI 
yunca, terlikle kapıya koştu: . ki-

- Nasıl evladım, söylediklen 
dar var mı? }tD' 

Sadi, sonsuz bir neşe içinde pa rı· 
sunu port mantoya asıyor, hem de a 
!atıyordu: 

- Fevkalade bir 
haftaya hemen gidip 

• 
kız anneciği.ı:ı1• 
isteyiver. 

Ertesi hafta, Hayriye 
istcmeğe giderken, Sadi 
da Ncsimeyi bekliyordu. _-

!!!!!~~~~~~!'!!!!~~~!!!'!l~~~~~--~~lllllllll!~~ll!!!~~ll!!lll!~!!!!!!!!!!~!!!!!~~~~~~~!!!ll!ll~~~~!!!!~~!l!flll!!~!!'!!!!!!~~~!!!!!~~~!!!!!~~!!!!!~!!!!I~ 
Hadise biraz komik görünüyordu. Filvaki İngiliz Bimiçin tevkifi, Pren- na kendisini ziyarete geldiği zaman, - İngiliz; bir şeyler söyledi mi? da ıorguda hazır bulunacaklar. No. 30 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

Rubo fırladı. Her halde kendisin:: 
Murding ismini vermeğe hakkı olmı
yan, hele hiç de İngiliz olmıyan biri
ni getirdi. 

Moleon derhal kendisini tamdı ve 
hayretle sordu: 

- Siz misiniz Deval? Güstav Jero
mun arkadaşı! Senkluda emlak tücca
rr. Neye burada kendinizi İngiliz diye 
tanıtıyorsunuz? ~ 

Selkluda emlak tüccarı, Güstav J e
romun arkadaşı, Deval şaşırmış gibiy
di. t~i latifeye boğmak istedi, fakat 
gülüşlerinin sahteliği belli oluyordu. 

- Ne yapayım? dedi, yatacak ye
rim bulunsun isterim. Tiyatroya gel
diğim zamanlar. açıkta mı kalayım? 

- İyi ama, isminizi ne diye değiş
tiriyorsunuz? 

- Merak işte .. İsmimi ha değiştir
mişim, ha değiştirmcmişim, bu kim
ıeyi atakadar etmez. 

_ Peki, ziyaretlerini kabul ettiği-

niz kadın? 

Fakat nedir bu tereddüt, neden bu sı- ses için tehlkeli olabUecek ifşaata yol Nikolün bozuk suratı hala düzelme- - Ruslardan fazla bir şey söyle- - Ben de hazır bulunacağım. 
kılganlık? açabilridi. mişti. Fakat sükunet bulmuştu. Ken- medi. Bu adamların hepsi de Arscn - Sen de mi? 

Bir sükut fasılası geçti. Planı tek- Telefon kabinesine girdi. Kontrol disine emin görünüyordu. Lüpenin kendilerini kurtaracağım - Evet, Gotyeye haber ver. 
rar gözden geçiren Moleon dedi ki: kaldırıldığı için, santraldaki matma- - Partiyi başka zamana bıraktık, zannediyorlar. brİY 

- Devalin odası da üçüncü katta, zelden 341 numarayı istedi. 345 nu- dedi, ben işi o kadar sağlam tuttum - Ya Fcliks Deva! ne alemde? Ertesi sabah Nikol evvela Ketn tıl' 
İngiliz Bimiçi vurdukları kış salonuna mara cevap vermedi. ki, ancak zevahiri sarsıldı. Güstav Jeromun arkadaşı? oteline bir uğra~ı. Devali~ k.apal~dıfl 
yakın bir yerde.. - Matmazel, siz ısrar ediniz. Larmona dedi ki: - Moleon, bugün Seukluya ve tulan odasını gozdcn geçırdı. O di&i' 

Gotye, Moleona baktı. Hadiselerin - Gene cevap vermiyor efendim. - Sana ben fikrimi söyliyeyim mi? Garşa gitti, malUmat topluyor. Bul- sonra müdiriyete gitti. Gotye ~eıı tdıl' 
biribirine uyuşu her ikisinin de naza- Nikol kapıcıdan malumat almağa - Ben senin fikrini biliyorum. dukları izi ciddi görüyorlar. Halk ni bekliyordu. Moleon da dahıl -~irtıİ' 
n dikkatini celbetmişti. Acaba Feliks gitti. Sende arasıra benim bildiğim fikirler ağzını açmış, bildiklerini bülbül gibi ğu halde hep birlikte istintak ha 
Deval de dördüncü bir suç ortağı mı - 345 numarada oturan madam peyda olur. sövlüvor. Felikc:: Devalirı bu mesele- nin yanına gittiler. 

1 
w 

idi? Kendisini l'iyarete gelen kadın çıktı mı? - Pek ala, ama bu iş yeni baştan ye iştiraki birçok noktalan tenvir e- Bir dakika sonra, can sıkıntı~rı Ni· 
da Baltazar sinemasındaki kadın ola- - Prenses Bazilyef mi?. Evet, git- karıştı. Hani bir şey söyliyeyim decek Hulasa bir şaşkınlık var. har etmek için esnemcğe başla ~·rsıı' 
maz ,mıydı? Yani Eliz Massonun ka- ti, gideli bir saat kadar oluyor. mi? Otelde sanki hep onlar hesabına - Son bir söz daha( Deva} hak- kolü pek iyi tanıyan Gotye sa 

1 

tili.. Nikol sanki kafasına bir yumruk çalıştığına şüphe bile ettim. kında yeni haberler alınca hemen ba· hkla dedi ki: Set1 
Başlar Nikele döndü. Nikol omuz- yemiş gibi oldu. - Olabilir. Maksada vasıl olmak na telefone et. Nasıl geçiniyor, işleri _ Ne var Nikol, ne oluyor? 

lannı silkti, Müstehziyane dedi ki: - Gitti ha? .. Böyle çabucak!. için, her yoldan gidilir. nasıl gidiyor? Bütün mesele orada .. de istediğin sualleri sorabilirsin· ıfl 
- Siz pek uzaklara gidiyorsunuz. ·- Oh, pek de çabuk değil, eşya- - Ya ben? Nikol artık evinden ovnamac'I• 'Rir ~adil 

Ben demin size hadisenin ehemmiyet- sını dün kaldırttı. Hesaplarını bu sa- - Sen artık bıktın bu işten, istifa işin peşine düştüğü zaman, arasıra - Hayır. Ben sorgunun eJ1e' 
siz olduğunu söyledim. Salça kabilin· hah ödedi. Elinde kendisine bir valiz et.. böyle istirahat fasılaları olurdu. Ni- Dotrey ile Güstav Jerom muvac 
den bir şey .. İşte o kadar, maamafih kalıyordu. - Yook, dedi, istifa olmaz, ben si- kol bu müddet zarfında rahat kafa ile sinde yapılmasını istiyorum. ~e 
vaziyeti tenvir etmeli. Nikol artık fazlasını sormadı. zin çok iyiliklerinizi gördüm, belki her şeyin altını üstünü, sağını solunu Herkeıı hayretle Nikola bak~~ tıif 

Gotye, Devalden polisin emrine ha- Fakat için için kendini • yiyordu. şöyle biraz istirahat.. hesap eder. !Tidilecek yolu daha cm- münasebet gibi!.. Fakat .. orta bir tıı• 
zır bulunmasını rica etti. Arsen Lüpen ortadan sır olmuştu. - Ne vaoahm. senin ""rinf' ı,..~....,, niyetle çizerdi. şey olmasa, Nikolün de beyle bili>'ot"' 

Nikol: Aleksandra kayıplara karışmıştı. Şim adliden bir başkasını almağa mecbur Per~embe akşamı Larmona· tekrar lcpte bulunmıyacağını herkes 
- Mükemmel, dedi. şef. şimdi ben di bunları tekrar nerede ve nasıl bul- kalırım. telefone etti. Devalin mali vaziyeti du. . e ge· 

gidiyorum. Şu yakın sabahlardan bi- malıydı? - Kimi? gayet kötü. Borçları çok. Blöf yapı- Evvela madam la baron lçer•Y50rır• 
rinde beni kabul etmenizi rica edece- D OKU z U N C U K I S I M - Bilmiyorum. Belki de direktörü. yor. Alacaktıı.arı barbar bağmyorlar. tirildi. Kocasının intiharından ousta~ 
ğim. - Nasıl? Gotyeyi mi? - Çağrıldı mı? siyahlar giyinmişti. Az sonra Jcİ gib1 

- Yeni bir şey mi var Nikol? YATAK HİKAYESi - Olur ya .. l'Ylüdiriyette neler söy- - İstintak hakimi yarın on birde Jeromu getirdiler. Her ~~rnan uılU· 
- Bir ahbaptır. . . 
_ Daima yüzü peçelı hır kadın ah-

- Verilecek bazt izahat var sef. _ 1 _ lüyorlar. sorguya çekecek. şen her zamanki gibi guJer Y · be' 
B ~ ' hc11 t 
aşmüfettiş Moleon ile birlikte o- - Hep gazetelerin ~zdıklarını.. - Başka celp var mı? Moleon bu şekil muvacc Jll"ill~ye 

telin taharrisini bertaraf eden Nikol, Nikolün bir iddiası vardı 1 "Bütün Eğer Moleon Arsen Lüpeni yakalıya- - Evet. Baron Dotreyin karxıı, ğenmediğini saklamıyordu. bap .. Evli galiba 1 
- Hayır, hayır. Peçe kullanması- Prenses B~zilyefi va._ziyetten haber- felaketleri tamire bir gece kafi ge- madrysa, İngilizi yakaladı._ . Üç tane madam J erom. Bazı noktaları aydın- yarı ciddi yarı müstehzi: ~•r 1 

-~~'--'_..,,_,.,......"-!...ı.o.&..........,ru......tüUJ:ı.ı-ı:ıua;am_ru:ı..s.tı1.1.-.1..armc....:..ae...Kıı.ıs..xa~.ı.:a.ıJJ.o.....J.c::na...J:1..ı~l......~~.!...liMt~ma~k~isUtui~o~rl~aLr.:..J:D~inre~k~to~··r~le~M~o~le~o~n~~~~-·~~~~~~l~A~r~k~as_ı~__J 
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.. 
Artırma ve Yerli Mallar haftasında 

Tasarruf yapmak isterseniz 
Bütün ihtiyaçlarınızı 

SÜMER BANK 

MALLAR Pazarlarından 
tedarik ediniz 

Pazarlarda her mahn yerlisi 
ve her mahn en iyisi vardır 

lstanbul, Beyo§lu, Karaköy ·Yerli Mallar Pazarlar1nda ikramiyeli aatıtlar devam 

Tek, fakat kat'i çare 

Tecrübe edenlerden sorunuz! 
Baş, diş, adale ağnlarile üşütmekten mütevellid 

bütün ıstırabf ara karşı yegane müessir tedbir 

bir kaşe 

GR • 
1 PiN 

almaktır. 

iKRAMiYELi 

SATIŞLAR 

• ediyor. Ankara ve lzmir Yerli Mallar Pazarlar1nda ikramiyeli aatıtlar 15 
[ Mideyi bozmaz. kalbi ve böbrekl~rl yorma~ 1 

• birinci klnunda ba,hyor. Bu ikramiyeli satışlar zamanında pazarlara verdi· 
§iniz paraya mukabil yUzde yUz bedava mal alabilirsiniz. 

lstanbuf Universıtesı 

komisyonundan: 
E. P. Ankara - İzmir - Samsun - Mersin 

lstanbul - Beyoğlu - Karaköy - Eminönü - Kadıköy - Beşiktaş 

Satılık Apartıman 
Merhum LOtfi Fikrinin 

Beyoğluna Asmahmesciddc 
Meşrutiyet caddesinde, Ameri
kan sefarethanesi karşısında, al
tında, önünde iki ve arka sokak-
ta bir dükkanı pavi ve ayrıca 16 
daireli 143 N().lu ımar.Umanın ta
mamı,23 KanuncvYel J93S saat 16 
da Beyoğlunda 4 ncü Sulh Hu-
kuk Mahkemesinde açık arttırma 
ile satılacaktır. Kıymeti muham
mine: 52.870 yüzde yedi buçuk 
teminat. 

Çok Mühim 
Erkek Yekadın farkı yok 

Ademi iktidar, belgev· 
fekli§I ve dermansızh§a 
karfl Almanya'da kiın St~ 
Hormona A. G fabrikaıının 

GLANDOKRA TiN'i 
kullanmak en emin ve 

mUesair ~aredir. 
Her eczanede kutuıu 200 kuruftur 

TUrkiye acentasl : 
ZAMAn Ecza Deposu 

--- lstanbul ---9986 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satmalma 

Komisyonu ilAnları 

İstanbul Levazım Amirli-.... 
gıne bağlı kıt'at için 65 ton 

Sade yağı 18 - 12 - 935 Çar
Şamba günü saat 15 de Top

hanede Satınalma Komis
!lonunda kapalı zarfla eksilt 
mesi yapılacaktır. Tahmin 

bedeli 58500 liradır. İlkte
minatı 417 5 liradır. Şartna
mesi 293 kuruş mukabilinde 
l{omisyondan alınır. İstekli
lerin kanuni vesikalarile bir
likte ihale saatinden bir sa

at evvel tekliflerini Komis -
!lona vermeleri. (304) 
(7544) 9903 

* • • 
Maltepe Piyade Atış mek 

tebinin yevmiye 800 kilo ek 

mek pişirme ücreti 16 - 12 -
935 Pazartesi günü saat 14 
de Tophanede Satınalma 
l{<>rnisyonunda açık eksilt -
~esi yapılacaktır. Beher ki

~-~kmeğin pişirme ücreti 2 
""111$ 25 santim tahmin edil 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi 

39 Beyoğlu Kurtulı.ıJ 

1226 Yeni.kay 

1350 Beyoğlu Hüseyin ağa 

1351 Beyoğlu Emin cami 

1398 Beyoğlu Kamer hatun 

Sokağı 

Değirmen 

Köybaıı cad. 'Kiremitçi 

E. Valde 
Taksim 
tıar 

Çeşmesi Y. 

E. Hanım Y. Kızlar 

1473 Aksaray Tülbrontı;i Muhit- Sepetçi 
tin 

1604/9 Bosta~cı 

2258 Eğrikapı A--:cut 

3277 Çengel köy 

4572 Helbeliada 

Çatalçeşme ve Alipaşa 
\ 

İvaz ef. 

Su yolu 

E. İcadiye(Hamam) Y. 

Emlak No. Cinsi ve hissesi 

Y. 13 Bahçeli ahşap hane. 
nin 1/2 his. 

Y. 2-202 :Ahpp hane ve dilk· 
kanın 1/2 his. 
85,50 metre arsanın 

131 tamamı 

15 172,25 metre arsa. 

Mü. 19 Y. 
25-27 

E. 45 Y. 60 

nın tamamı 

Kagir hane ve arsa
nın 1/4 his. 
Kagir hanenin 1/10 
his. 

E. 11.15 Mü. 103,90 metre arsanın 
Y. 65 ha;ita tamamı 
E. 81 Y. 79 80,50 metre arsanın 

tamamı 

E. 13 Mü. 313,50 metre arsanın 
tc:mamı 

Hisseye göre 
muhammen K 

450 açık 
artırma 

750 .. 
1285 kapalı 

zarf 
450 açık 

artırma 

185 
" 

120 ,, 

93 .. 
100 ,. 

160 .. 
Kürkçü E. 8 M. Y. 27/2 

Duvarla çevrilmiş 
kuyulu 298 metre 
arsanın 14/72 his. 

4602 Heybeliada 

5083 Ortaköy 

6147 Ayvan saray 

6887 Kadıköy Rasim paıa 

7180 Büyükdere 

7206 JCumkapı Çadırcı 

7431 Aksaray Yalı 

7552 Kandilli 

E. Değirmen Y. Kırmı
zı ve Demirtaş 
T"'"ocağı 

Atik Mustafa paşa 

Uzun Hafız 

E. İskanavi Y. Necat 

Bahçeli kahve 

Al Boyacılar 

E. Kapamacı meydanı 

Y. Kayalı bayır 

E. 20. 32 
p .,. v '.?Q 

Kuyulu 1070 metre 
arsanın tamamı 

Tarlanm 7 dönüm 
mukataalı kısmının 
30/120 hissesile i
careteyinli 8 dö. 
nüm mahallin 40 / 
120 his. 

E. 23 Y. 29 29 metre arsanın ta-
mamı 

E. 68 Mü. 63 Bahçeli kagir hane ve 
Mü. Y. 5-7 dükkanan tamamı 

E. 10-12 Y. 16 Bahçeli ahşap ha. 
nenin 1/6 hia. 

E. 8 Y. 12 Kagir hanenin 1/2 
his. 

E. 22 Y. 26 Bahçeli ahşap hane
nin 1/5 his. 
Bahçeli ahşap hane. 

E. 11 Y. 5 nin 1/3 his. 

120 .. 
550 .. 

440 .. 
116 açık 

artırma 

2250 kapalı 
zarf 

700 açık 
artırma 

1000 kapalı 
zarf 

160 açık 
artırma 

350 .. 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 25-12.935 tarihine 
eden çarşmba günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

tesadüf 

1 - Tıp Fakültesi Radyoloji Enstitüsü mecrasına 
aid is Üniversite Rektörlük binasında 2-1-936 perşem-

~ . 
be a-ünü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksıltmeye o 

konulmuştur. Keşif bedeli 625 lira 89 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri ve yapı işle·· Ll 

. 
esı 

E - Hususi şartname 
F ~ Keşif ve ö\<;ü cetveli 

G - Bir ~tNpje. • s: ,. ....lıt ..ı.1 
!stekliler~ nu evrakı her gün Univers1te .t<eKtörlüğun-

de görebilirler. 
3 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 sayılı kanuna 

uyr-un vesaik ile 4 7 liralık muvakkat teminat mektup 

veva makbuzlarile beraber en az 500 liralık buna ben-., 
Lcr iş yaptıklarına dair İstanbul Bayındırlık Direkt~)r-
1:.r~ünden tasdikli ehliyet kağıdı getirmeleri lazımdır. 

(7848) 

Vekaleti 
Şose ve Köprüler Başkanllğından: 

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

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

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

leden en az üç gün evvel göstererek Nafıa Vekaletinden 
ehliyet ves;1 n alınması lazımdır." 

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

(3518) (7628) 9970 

Açık artırma ile satış 1 ~---------~ 
-~~yram, Noel, Sen~başı hediyesi ı V AP URCU l U K 

muhım ve bulunmaz hır fırsat. 
. ~ayram ve senebaşı hediyesi almak Türk Anonim Şirketi 
ıstıyenlere bulunmaz fırsat doğdu. J -

miştir. İlk teminatı 202 lira Viyana, Portekiz, Sevr vazolar, envaı atanbul Acentalıgı 
50 kuruştur. Şartnamesi her 2 gündenberi rahatsızlığı dolayısile iıtirak edemiyen türlü biblolar, Filips, Tclefunken Liman Han. Telefon: 22925. 

K 
· ·· 1 b' DENiZ KIZI EFT ALYA (Sadi) yi radyolar; halılar, halı yastık ve hey- Galata şubesi Tel: 43663 

gün om1syonda göru e 1- beler, Yıldız sarayında yapılmış ya-
l . Bu akıamdan itibaren eakisi gibi her akıam 

lir. steklilerin bel11 saatte zıhane. sedem masa ve tabureler, Mersin yolu 
komisyona gelmeleri. Besteklr Bay B İ M En ile beraber Yıldız tabakları. çok kıymetli kumaş ıNôNU ,,.puru ıs birinc•· 
ı 310) (7608) 9907 ve kadifeler, fildişi. gümüş, kristal 
' * • • ç A G L ı y A N tuvalet takımları, Ordür takımı, altm kinua PAZAR fÜnO Hat 10 

saatlar, kehribar ve mercan tesbih- da Merıine kadar 
Tophane Fırını için beş lcr, gümüş tabaklar, Salamandra so- .------------·• 

bin liralık Un 16-12-935 pa- (Eaki Mulen Ruj) da dinliyecekainiz. balar, hakiki eski Sevres emsalsiz Jrabzon yolu 
zartesi günü saat 11 de Top Danslı Zeybek Türkleri, Deniz Kızı tarafından bir bonbonier, gayet zarif kristal me- GÜNEY~U npuru ıs bırin· 

hanede Satınalma Komisyo- .. ••••••••• Telefon: 40335 •••••••••llzelik, ağaç oyma enfiye kutuları, iki dkinun PAZAR Aat 20 de Rl 
adet eski bronz vazolar ve sair anti· 

nunda pazarlıkla alınacak- ka paraçlar. Edison markalı emsalsız ZEYE kadar 

tır. İhale gününde teslim Mu has •. p a ra n 1 yor ·--... bir gramofon her plakı çalar. İpekli gayet güzel Acem hahları. Önümüz-
şartile alınacak olan Askeri r ~ deki 15 Kanunevve,..1935 pazar günü 
evsafta Un için isteklilerin 1 Fabrika muhascbelednde çalışmış tecrübeli bir muhasib alınacaktır.J sabah saat 10 da Beyoğlunda Tjinel 
belli saatte Komisyona gel- Taliplerin (Fabrika) rumuzile 176 No. lu posta kutusu adresine tahriren bı aşıdnd_a M

47
°

1
ndNial K1 ütüphanesindin bu-un ugu o. ı apartınıan a me-

meleri. ( 3 34) ( 7 880) müracaatları. zat sureti ile satılacaktır. . 

Ayvahk Yolu 
KEMAL tapuru 14 Bir nc · 

kinun CUMART Si ... t 19 da 

IZMlR~ kadar 

• 
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ISTANBUL BELEDIYl:.SI iLANLARI 

Kilo sıkleti Adedi Cinsi Beherinin muhammen 
bedeli 

1 

300 5 Baskül 125 Lira 
250 2 El kantarı 40 Lira 
ıco 8 El kantarı 25 Lira 
125 21 El kantarı 25 Lira 

Yukarıda sikletile adet ve cinsleri beherinin muhammen bede
li yazılı baskül ve kantarlar açık eksiltme ile alınacaktır. Şartna
mesi Levazım Müdürlüğünde görülür. istekli olanlann ihale gü
nü olan 2 1/ 936 Perşembe günü 107 lira 25 kuruşluk muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile birlikte saat 15 de daimi encü
LT.t!nde bulunmalıdır. (B.) (7883) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme komisy9nundan· 

Cinsi Kilo Fiat Teminat. . .. Sa.ati 
ı:Kıoyun eti o. 5 O OQ 4 5 K. 169 g 15 
Sığır eti 4000 35 .. 115 
::izik alatı 1011 Lira 758.25 14 

l\tiekteb için ( 5000) kilo koyun ve ( 4000) kilo sığır. 
e+ · ve ( 1O11 ) liralık da fizik ala tı açık eksiltme suretile 
alınacaktır. Açık eksiltmesi (3-1-936) da yapılacağın
dan isteklilerin belli gün ve saatta Komisyona müra
caatları. ( 7866) 

lstanbul 3 cü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığna 
500 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup pa

rcıya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 2 5 5 O lira 
kıy:net takdir edilen Kadıköyde Osmanağa mahallesin
de Haydarpaşa, Oton Efendi sokağında eski 46 m. yeni 
61 numaralarla murakkam bir bap hane tamamı açık 
arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttınnaya iştirak edecek müşte
rHerin kıymeti muhammenenin yüzde 7 ,5 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, ten
viriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartna
mesi 31-12-935 tarihine müsadif salı günü Dairede ma
halli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
15-1-936 tarihine müsadif çarşamba günü dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırma 
bedel, kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ni bulduğu tak
dirde üst~ bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teah
hüclü bakı kalmak üzere arttırma on beş gün daha tem
d:t edilerek 30-1-936 tarihine müsa<lif perşembe günü 
saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci art
tırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakıla
caktır. 2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ın- . 
cı ;naddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmı
yan ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak 
hkkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildir
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden iba-' 
ret olan Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli müza
~ ededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak isti
yenlerin 35-658 numaralı dosyada mevcut. evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anla
~·acak!arı· ilan olunur. (7877) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme komisyonundan: 

Cinai Bedeli Teminatı Tarihi Saat Eksiftme cinsi 

Fizi4 alatı 3048.50 228.63 30-1-936 14 Açık eksiltme 
" " 4664.46 349.87 30-1-936 14,30 " " 

Elektrik 
malzemesi 5790 434.25 28-1-936 15 Kapalı zarf 

Mekteb laburatuvarları için yukarda gösterilen şekil
de malzeme alınac4ır.&1'- 1swkliler arttırma ve eksiltme 
kamnnınun .ı inei yre.. ü~üncti maddelerinde yazılı vesaik 
ile belli gün ve saata kadar ve şartnamelerinı gormek 
için her gün Gümüşsuyunda Mekteb dahilinde Komis
yona müracaatları ve kapalı zarf ile alınacak elektrik 
m.: lzemesine aid zarflar saat 15 te açılacağından zarfları 
s3a t 1 4 te kadar teslim etmeleri. ( 7 8 6 7) 

1 lstanbul Komutanhğı Sat1nalma Komisyonu ilanları 1 

S Gülhane Hastahanesi la-
lstan bu I kız Lisesi atınalma boratuvar1an için alınacak 

dır. 3-1-936 cuma günü 
saat 15 tedir. Şartnamesi 
Komisyonumuzda öğleden 
evvel görülebilir. Eksilt
meye gireceklerin ilk temi
nat makbuzlarile birlikde i
hale günü vaktı muayyenin
de Fındıklıda Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

k · d olan alata verilen fiat ko-
O mı syo n un an: misyonca çok görüldüğün-

Lisemize Beşyüz lira içinde şartnamesine göre yaptı- den 20-1-936 pazartesi gü-
rılacak 40 tane dershane sırası 3-1-936 cuma günü saat nü saat 15,30 dadır. Kapalı 
on dörtte İstanbul Kültü~ Direktörlüğü binasında top- zarf usulile alınacaktır. Mu
lanan Okul Komisyonunda açık eksiltmesi yapılacak- hammen tutan 11955 lira
tır. Teminat 38 liradır. Buna ait şartname, keşif ve fen- dır. İlk teminatı 897 liradır. 
ni evrak okuldan öğrenilebilir. (7869) Şartnamesi komisyonda gö
------------------------ rülebilir. Eksiltmeye gire

2 ve 20 komprimeli~ •mb•l•jl•rct. 

bulunur. ~mbalaj ve komprime

lerin üzerinde halisliOini tekeffül 

eden E0 marlcasını arayınıa. 

ceklerin ilk teminat makbu 
zu veya mektubile 2490 No. 
lı kanunun 2 - 3 üncü mad
delerindeki vesaikle birlikte 
ihale günü vakti muayyen
den en az bir saat evveline 
kadar Fındıklıda Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 

(7648) 10001 

• • • 

(7752) l0209 

* * • 
Çatalca Müstahkem Mev 

ki birlikleri ihtiyacı için 
14,000 kilo bulgur açık ek 
siltme ile alınacaktır. Mu
hammen tutarı 2240 lira o
lup ilk teminatı 168 liradır. 
Eksiltmesi 3-1-936 cuma 
günü saat 15,30 dadır. Şart
namesi öğleden evvel Ko
misyonumuzda görülebilir . 
Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminatlarile birlikte ihale 
günü vaktı muayyenincle 
Fındıklıda Satmalma Ko
misvonuna gelmeleri. 
(7753) 

• • • 
10210 

Çatalca kıtaatı ihtiyacı i
çin eksiltme ile 4000 kilo 
Gaz yağı 20 Birincikanun 
935 Cuma günü saat 15,30 
dadır. Muhamen tutan 
1080 liradır. İlk teminatı 81 
liradır. Şartnaesi öğleden 
evvel komisyonumuzda gö- Çatalca Müstahkem Mev
rülebilir. Eksiltmeye gire- ki birlikleri için 3 kalem kış 
ceklerin ilk teminat mak- lık sebze açık eksiltme ile a
buzlarile ihale günü vakti lınacaktır. Muhammerr tuta
muayyeninde Fındıklıda Sa n 1631 lira 22 kuruştur. İlk 
tınalma komisyonuna gel- teminatı 123 liradır. 
meleri. (7653) Eksiltmesi 3-1-936 cu-

10040 ma günü saat 16 dadır. 
• • • Şartnamesi Komisyonu-

Catalca Müstahkem Mev muzda görülebilir. Eksilt
ki birlikleri için 17 ,000 ki- meye gireceklerin ilk temi
lo kuru fasulya açık eksilt- natlarile birlikte ihale gü
me ile alınacağından mu- nü vakti muayyende Fındık 
hammen tutarı 2720 lira lıda satınalma Komitfyonu
olup ilk teminatı 204 lira- na gelmeleri. (7854) 

Yeni O S R A M "D,, limbalandır. Çifte apiralli olan bu liın
balar diier O S R A M lambalanna nazaran % 20 ve ucuz adi lam. 
balara nazaran da % 40 daha idarelidir. 

Çift ıpiralli O S R A M ''D,, ampullerini alırken ambalajlardl 
iızerindeki "D,, itaretine dikkat ediniz. 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilinlan 1 
İzmir mi:istahkem Mevki 

kıt'atının 80400 kilo Ma
karna ihtiyacı kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuş 
tur. İhalesi 18 Birincikanun 
935 Çarşamba günü saat 
15,30 da İzmirde kışlada 
Müstahkem Mevki Satına! -
ma Komisyonunda yapıla -
caktır. Beher Kilo Makama 
için 2 3 kuruş fiat tahmin e
dilmiştir. Teminatı muvak
kata akçesi 1386 lira 93 ku
ruştur. İstekliler Ticaret 
Odasında kayıtlı oldukları
na dair vesika göstermek 
mecburiyetindedirler. Ek -
siltmeye iştirak edecekler 
24..iO~lftil1t~ eksilt -
me kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde ve şartname -
sinde yazılı vesikalarla te
minatı muvakkata makbuz -
!arını ve mühürlü teklif mek 
tuplarını ihale saatinden 
bir saat· evvel Komisyona 
vermeleri. (492) (7607) 

9906 
••• . 

Kırklarelinde her biri 
225 şer tonluk ve üçer tak
sitli 4 şartname ile eksiltme
ye konulan unların kapalı 
zarfla ihalesi 16 - 12 - 935 
Pazartesi günü yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek isteyen
ler ihale günü teklif mek
tupları ile kanuni belgeleri 
saat 14 de kadar Komisyon 
Reisliğine vermeli ve saat 
15 de Komisyonda bulunma 
sı tahmin edilen bir kilo un 
fiatı 16 kuruş 62 santimdir. 
İlk teminatı 2805 liradır. 
Şartnameleri K. Eli Satınal
ma Komisyonunda her gün 
görülebilir. ( 490) ( 7605) 

9911 
••• 

keriyenin ihtiyacı olan 
(108.000) kilo Un ihtiyacı 
kapalı zarf usulile münaka· 
saya konmuştur. İhalesi 26 
Birincikanun 9 3 5 Perşembe 
günü saat 16 da Kırkağaç· 
ta Askeri Satınalma Komis· 
yon binasında yapılacaktır. 

Unun tahmin edilen mec"' 
mu tutan ( 16,200) liradır· 

Beher kilo i~in ( 1 S) ku· 
ruş fiat tahmin edilmiştir. 

Teminatı muvakkate ak· 
çesi ( 1215) liradır. 

Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. 

İstekliler Ticaret Oda
sında kayıtlı olduklarına 

dair vesUK gijştermek Q11C'" 
buriyetindedirler. 

Eksiltmeye iştirak ede
cekler (2490) numaralı art
tırma, eksiltme kanununun 
2 ve 3 üncü maddelerinde ~e 
şartnamesinde yazılı vesika
larile teminatı muvakkate 
makbuzlarını ve mühürlii 
teklif mektublarını ihale sa• 
tinden en az bir saat evvel 
Komisyona vermiş bulun•"' 
caktır. (489) (7584) 

00 100 

••• 
İstanbul' da Tophanede 

Ordu Dikimevi için bir us
tabaşı aranıyor. TalipleriJS 
hazır elbise imal eden bit 
fabrikada ustabaşı olarak ça 
lışmak iktidarını haiz tahsil 
ve talim görmüş olması ıa
znndır. Taliplerin tahsil d~ 
recesini ve kabiliyetlerini 
gösterir vesikalarını ııaıtıi· 
ler. birincikinun 9 3 S niba• 
yetine kadar lstanbulda 
Tophanede iki numaralı Le"' 
vazmı Dikimevi Müdürlü
ğüne müracaat etmeleri ~ 
mezkur vesikaların birer sıs-

Bir çiftine biçilen eder retlerini istidalarına raptetl 
200 kuruş olan 15000 çift oraya bırakmaları. (508) S 
yemeni kapalı zarfla eksilt- (7786) 1021 
meye konulmuştur. Şartna- • • • 
mesini 150 kuruşa almak ve Darıcanın 100 ton ekrnel<· 
örneğini görmek isteyenler lik ununa verilen fiat· KoıtıiS 
hergün M. M. V. Satınalma yonca pahalı görüldüğünde~ 
Komisyonuna uğrayabilir- pazarlıkla alınmak üzere Z~ 
ler. Eksiltmeye girecekler Birincikanun 9 3 5 salı güııU 
2250 liralık ilk inanç parası saat 16 da eksiltmesi yapı· 
mektubu veya makbuzlari-
le kanunun 2 ve 3 üncü mad lacaktır. Tutan 15000 tir•· 
del~rindeki "belgelerle bir- dır. Muvakkat temin'tt 
likte teklif mektuplarım iha 1125 liradır. İstekliler şart .. 
le günü olan 18-12-935 nameyi her gün Komisyoıı
Carşamba günü saat 11 den da görülebilir. İsteklileri" 
bir saat evvel Ankarada M. belli gün ve saatte kanuJ?tJ~ 
M. V. Satınalma Komisyo- istediği belgelerle tzrnıtt .. 
nuna vermeleri. ( 491) Tümen binasındaki Satııl 

(7606) 9938 ~ '""""" 
••• alma Komisyonuna geu•--

Kırkağaçtaki kıt' atı as- leri. ( 5 11 ) ( 7 8 7 9) 
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PERLODEnT, Dit macunu llmln buldulu en ı,ı for
mUI ile ihzar edllmltUr. A§zın ....ı 
.. hhat koruma lhtlya~lar1nı temin ecl•. 

PULODEnT, Dit ma~nu •lızdakl bUtUn mikrop. 
ı.. 81c1UrUr ve dlfl•I t;UrUmekten 
muhafm •ıler. 

PmlLODl!ltT, D.. •unu •inde- Hd..,. --•za
•• ltullanllchlı '9kcllrde cllfl-'" ... 
r1 klrl•lnl JOk ed• Ve dlfl•e par
lak bir beıazllk v•lr. 

PDLODEnT, Dit macunu kullanllclılı taWINle .,...... 
rhea nam dlf etl•I haatalllın• k•rtı 
koım•k lt;ln '911 mu..ar bir v...Uclw. 

PlflLODEnT, Dit macun• ........... ..._. ve •I• 
••inletir. 

TüRi<iYE Y46 VE MAMUL4Tı 
S~Nb.Yii LiMiTED ŞiRl<ETi 

ISTANBUL • iZMiR 

FESHi.NE 
M nsucat 

Türk Anonim Şirketinden: 
ı - Defterdar .......... hata ettirilecek ,GD kantma demir ~ 

b1ı W.. toptu ıötiirü .... iıl..U.. eluiltme:r• çılranbnqtır. Bu ifl..U. ta-• W.li 1730 llra 31 kwaftqr. 
ı - 8a ite ait eYnk ,_ı ....... , 

a - Eluiltme prtnameai, 
la - Mab•ele pl'Ojeai, 

ff c - F..m fU'bMuDtt, • 
d-Ketifler 

' 

•-Proje, 
hteldil•·'' lna nralu 4,1 lira mukabilinde tlrk•t n....mden ala-

hilirler. • 
S - Eluiltme 24 l. aci ka.u. 1931 aab sflnü aaat OD Hft• l aci Va

laf laucla miclürlik ................. 
4 - Eluiltme kapah sarf 111Ulile :rapılacaldlr. 
1 - a - EJuil~ ......... k içia ilteldilma UI Ura IO bnf 

--1mat t-inat ..,.eli, 
• - Elali:reti '-i" naikw llwa• ....., 

• maddeainde amlaa ehli:reti f...U:re •Mİkuı banka tarafından ka
W .. ilmiı olacakbr. 

• •· hususi uzvi cevherlerle 
tmaı ve istihzar edilen 
Otbba brlyantl nl sayesinde 

mOmtaz ve tik bir f8kll 

ıösterlr. Kokusu nefis ve 
lltlfdlr. Oibbs briyantini, 

lcepeklert aıc1ertr ve saç 
köklerlnl kuvvetlendlrlr. 

•-Telllif ~ ,......._ 7uıb ... " aaattn Wr ...a ...-. 
................. kollÜ91-- .......... balamnalnbr. 

10234 

Askeri Fabrikalar Satınalma ko-
misyonu Başkanhğından: 

1 - Adet Yüksek tazyıklı bava JComprea6ril 
1 ., Hava çekici 
1 ., Oksijen kesici ve kaynak aparatı 
2 ,, Elektrik el makkabı. 

Tahmin edilen bedeli 5 780 lira olan yukarda yazılı 
dört kalem alit 28 İkincikinun 936 Salı günü saat 15 te 
~ Askeri fabrikalar yollamasmdaki Satmaıma 
komisyonunda kapah zarfla ihale edilecektir. 

8rtnamesi her sün koınisyonda cörülebilir. İateldUe
lin 433,5 liralık muvakkat teminatını Beyoğlu Malmü-
diirltiğüne yatırarak makbuzunu ve 2490 numaralı ka

llllun iatediii veaaikle o gün saat 14 te ::!C:ı'-nKomia-
Jıona ftrilmeli ve 15 te Komisyonda bul • 

(4836) 

lliYANTiM 

YAWN 
ÇEi( DEFTEIU~ 

IMZAATAH 
~OYOK EL 

OLACAKTI~ 

f>ANKASI 
10.US 

Nafıa akanhğından: 
24 Birincikanun 93 S salı günü saat ı O da Ankarada 
f Malftn>c Kpmis onu Oda-

~~~~~~~- ~-

Yurdumuzun nefiı meyve Ull.l'ele
rile buırlanmıftır. MUmuil Avrupa 
mtlltahzarlanm aratmayacak mükem
meliyettedir. 

Hulmllzlilf, muannid bmbulan 
pderlr. Pevkalide ıuozlu oldutun
dan vemeklerden sonra ferahlık Y"rir. 

d:ı n ibaret 660, 78 m2 yol keçesi açık eksiltmeye konul
muştur. 

Bu işe aid şartname parasız olarak Bakanlık Malzeme 
Dairesinden verflecektir. 

Muvakkat teminat 139 lira 26 kuruştur. 
İsteklilerin 24-12-935 sah gijnü saat 10 da Bakanlık 

Malzeme Eksiltme Komisyonuna müracaatları lazım
dır. (3580) (7737) 10161 

Devlet DemiryoO.. ve Limanlan ifletme 
. Umum lcLareai ilanları 

~ 

İdaremiz Eskişehir atelyesi için tesviyeci, tornacı 
kazancı ve elektrik kaynakçı ustası alınacağından talip
lerin imtihanlan yapılmak üzere şimdiye kadar çalıştık· 
lan yerlerden aldıklan bon servialerile hüsnühal varaka
lannı, millet mektebi şahadetnamelerini ve askerlik ve
sikalannı alarak İatanbul'da İdaremiz Haydarpaşa Cer 
Haf Müfettişlillne, lzmirde Alsancak atelyesi S~fliğine 
ve diğer yerlerde bulunanlann da Ankara'da Umumi 
İdare Zat İtleri Müdürlüğüne müracaatlan. (3627) 

(7823) Ui2SZ ---------
Muhammen bedeli 65000 lir• olan 30 ton kalay ve 

10 ton ~tiaiuvaa 24 t~ıµı 1936 Cuma ıünü 
saat 15,30 da Apkarada ldare binasında kapalı zarf 
.,.Wii ile aaım almacaktır_, 

Bu işe Cirn1ik isteyenlerin 4500 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vmkalan ve tekliflerini 
aynı sün saat 14,30 a kadar komiayon Reialiiine ver-
lffte'lerf '~· 
S~ 325 er kuruş mukabili Ankara ve Hay-

d'arpqa ve.zne'ierinde satilmaktadır. (7676) • 
10217 

.,. ........ 
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SAN PiRi 
•• •• unu çocukların en hayati ve en kuvv etli gıdasıdır. Dünyada Hasan 

özlü unlarından daha tabii daha halis ve daha mükemmel ve mu
gaddi çocuk gıdası yoktur ve olamaz. Yulaf, Pirinç, mercimek, buğday, 
irmik, bezelye, badem, beyaz mısır, çavdar. türlü, patates, arpa, 

özlü unlarını socuklarımza, ve hastalarınıza değiştire değiştire yedi-
1 riniz.V itamin. kalori ve hayati gıdayı temin eden bu çok taze unlarla çocuklarınız hayat bulurlar. Sağlam, dinç olurlar. Mutlaka Hasan markasına dikkat ediniz. HASAN deposu: Ankara, İstanbul, Beyoğlu. 
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1936 mo~el 16-2000 
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ve takdirname 
........ Markoniyi kalabalık önünde tecrübe ettik. Nevyorku Mos"ova k11dar eyi aldık. Herke~ 

hayrette. Siparişimizin iki mislini göndermenizi rica ederiz C ............... Samsun 
........ Müşteriler Markoni ile bu derece iyi dinlediklerine hayret edip bu hikmetin nerede bulun· 

duğunu soruyorlar. Gönderdiğiniz bütün makineleri sattık. Telgrafla verdiRimiz siparişin 
~önderilmiş olduğunu ümit ediyoruz. A. P.............. Adana 

........ Üç seneden beri hP.r türlil makineleri tecrübe ettim. Fakat ancak Markoninizi dinledikten 
sonra bır radyo almağa karar verdim. Mühendis A. F ..... İstanbul 
Çok radyo dinledim fakat hiç birinde Markoni'nizin musiki hususiyetini görmedim. 
Radyonuz hakikaten bir harikadır. Dr. M............ İstanbul 

........ Markonilerin ~elecek sevk • yatından benim için 20 makine ayırınız. Müoteriler hayran 
oluyorlar. Gönderdiğinizde telgraf la bildiriniz. N .............. Ankara 

v. s... v. s... v. s ... 
Satış • 11er1: 
:.HHıtsinın :»ıc.Si, Beyoğlu Galatasaray merkezi kar$ısında 

10148 

SÜMER BANK 
Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasından: 
] 936 ,eneei zarfında hirikeeelr anntı ve kazmblar t.brikada mevc:ıud 

ıartname mucibince açık artt~ ile ~O - 12 - 935 tarihinde aaat 14 te 
gatılac:ekbr. MalUmat aım.k ısbyenlenn Wwilca Tic:lıret Ml'Viaine mü
racaatleri lazımdır. 

Teminat 250 liradır. 

lstanbul ikinci ticaret nıahkeme. 
ainden: 

Lutfik Armenak Kuyumciyan ta. 
rafından Galatada Sarafidia hanın 
da Armenak Hamparaumyan aley. 
hine pul koleksiyonlannın istirda • 
dı İçin açtığı davada: 

Müddaaleyh Armenak Hampar
sumyanın ikametgahının meçhul 
bulunduğu mübaıir tarafmdan veri. 
len meirubattan anlqılmalda on 
bet cjn müddetle ilanen tebliğat 
icruma karar verilmiı ve muhake. 
me cünü olan 30.12.935 pazarteai 
saat 14,30 tayin edilmiı olmakla 
keyfiyet malumu olmak üzere ilan 
olunur. (17698) 

Umumi neıriyat ve yazı itleri mü
<iürü: Etem izzet BENiCE. Gazet\!· 
cilik ve Matbaacılık T. A. Şirketi. ı.. 

tanbul, Ankara :addesi. 100 
Baaıldı ı yer: TAN V.atbuaı 

---
Reklam değil •••• Bir hakikattir ki: 

Her zaman kahvenin 

- Halisiyetini Temin 

. . . . 
en ıyısını 

Ederek-

En Ucuz Satan 

• H 
Kurukahvecioğlu 

Ticarethanesi: 

Bukere yeni gelen yUksek mallardan ihzar etmekde oldu§u harman 
t 

kahvelerini • kahve piyasasının son zamanda c;ok yUkselflllf olmasına 

ra§men ·perakende fiyatlarında oldu§u gibi 

BAKKAL, KAHVECi vesair ESNAFA da 

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

Sahş yeri yalnız: 

lstanbul, Tahmis sokak, sahibi olduğu Kuru

kahveci hanı altında 

mEmURLR~ ~aaPElaRTiF SAYIN iSTANBUL HALKINA: 
Ekonomi Bakanlığının müsaadesHe getirtmekte olduğumuz 

ALMAN KOKUNUN 
ilk partisi geldi, satışa başlandı 

TONU DEPODA TESLiM 

231/2 Lira 
istenildiği takdirde ağızları kurşun mühürlü ~uvallarla 

ikametğahlara kadar gönderilir. 
Müracaat mahalli : Sirkeci MUhUrdar zade Han 

Kooperatif irtibat Memurluğu Tel. 23074 
Deposu : Kurut;etme Defterdar Caddesi 

Altın Çapa Kooperatif Mahrukat Deposu, Telefon: 40458 

~ YENi CIKTI• 
KUDUZ 

Yazan: Dr .. Zekli Tunc;man 
Herkesin anlıyacağı en yeni ve 

en faydah bilgiler vardır. İkbal, 
lnkilab, Ahmet Halit, Nikola, 
Beyoğlunda Haşet Kitab evlerin· 
de bulunur. Fiatı 50 kuruştur. 

Otel, Lokanta, Gazino 
Sahiplerine 

BULAŞIKLARINIZI, SOFRA 
TAKIMLARINIZI, ÇAMAŞIR
LARINIZI, her teyinizi kaynat
madan sodasrz ıoğuk su ile, ko
layhkla M 1 M • le yıkayınız. 
Koku, leke, kir bırakmaz. 10 ku
ruş vererek bir kalıkpla tecrübe 

ve mukayese ediniz. 

lst. 2 nci lflaa Memurluğundan: 
lat. Zındankapıda Nalburcular 

365.367 N. lu mağazada ticaretle 
metsul bulunmakta olan Mehmet 
Kadri iflasi 9.12.935 tarihinde açı. 
lıp taafiyeı.in adi tekilde yapılması 
na karar veri1mie olduğundan: 
1-MüAiste alacağı o1anlarm ve iıtih 

kak iddiasında bulunanların a1acaklan 
nı ve i11t;hk1tHllrını ilandan bir av 
içinde 2 inci iflas dairesine gelerek 
kaydettirmeleri ve delHlerini ( se • 
net ve defter hülaaalan ve aaire) 
aaıl veya muaaddak auretlerini tev. 
di eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mea'. 
uliyeti müstelzim olmak Üzere müf 
lisin borçlannm ryni müddet için. 
de kendilerini ve borçlarını bildir -
mel eri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sı. 
fatla olursa olauı' ellerinde bulun. 
duranların o mallar Ü:rerindeki hak 
1an mahfuz kalmak tartile bunla. 
n ayni müddet içinde daire emrine 
tevdi etmeleri ve etmezlerse mak • 

Dr. ZEKAi MUAMMER 
BAKTERi YOLOJI 

Laboratuvan 
(Tifo, Frengi, Sıtma) nm kan 

muayenelerile teşhisi,Difteri. bal· 
gam, cerahat, idrar, kazurat rnua· 
yeneleri ve kanda üre, şeker, ko-

lesterin mikdarlarile istenilen aşı· 
!ar, vesair biolojik tahliller y~pı~ 
hr. Çemberlitaş karşısında ouze 
apartıman No. 4. Tel.22037. ~ 

k ce " bul mazeretleri bulunmadı ça ~ 
zai mea'uliyete ufrayacakları I• .. 
ruçhan haklanndan mahrum k• 
caklan. .. dif 
• 4 - 19.12.935 tarihine ınu .. 
Pertembe cünü saat ( 11 ) de ~·~; 
caklılann ilk içtimaa ıelınelert I•' 
müflis ile müıterek borçlu ol•~fiil 
ve kefillerinin ve bol'C'unu tek• el• 
eden aair kimselerin topla_. "1· 
bulunmağa haldan olduiu ilin (~;:11) 


