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Güneş 
Klübünde 
Konferans 

Mustafa Şek ip dünya 

kültürüne bir bakış mev

zulu konferans verdi 

Güneş Klübünde, on beş günde bir 
defa olmak üzere tertip olunan kon
feranslar serisine dün de devam edil
miştir. 

Güzide bir dinleyici kütlesine hi
tap ede ndünkü konferansı Üniversi
te Profesörlerinden Mustafa Şekip 
Tunç vermiştir. Profesör, "Dünya 
kültürlerine bir bakış., mevzuu etra
fında verdiği ,konferansında geniş bir 
tahlil yapmış ve bunların memleke
timizdeki tesirlerini incelyerek de
miştir ki: 

"Avrupa kültürü yalnız şekil iti
bariyle ve parça parça olarak değil, 
ancak bir kül halinde alınabilir. Eski 
Osmanlı İmparatorluğu devrinde 
Garp kültürünün perakende olarak 
iktibası tecrübe edilmiş ve garip bir 
h~li~ cücuda gelmişti. inkılap Tür
kıyesı, Garp Kültürünün ancak bir 
;cül hcl !İnde kabili istifade oldul!un:.ı 
çok iyi anlamış ve böyle yapm~itır. 
Bu nazariyenin en kuvvetli ve özlü 
misali Ulu Önderimizdir.,, 

Mustafa Şekip Tunç'un çok alkış
lanan konferansından sonra Sait E
dip orkestrası tarafından bir konser 
verilmiş ve geç vakte kadar dansedil
miştir. 

Gümrükte memur 
Kadrosu de§işmiyor 

Şehrimiz gümrük teşkilitına ait 
bazı yeni kararlar alınmak üzeredir. 
Bu kararlar, daha ziyade itlerin ve mu 
amelelerin süratle yürütülmesine ma
tuf tedbirler olacaktır. Muamelelerin 
basitleştirilmesi ve mürakabe ışıne 
bugünkünden daha fazla ehemmiyet 
verilmesi hususu en kısa zamanda te
min edilecektir. Memur kadrosunda 
yeniden hiç bir değişme yapılmıya
caktır. 

Bundan üç ay kadar önce İstanbul 
gümrük kadrosunun takviye edi!miş 

olması, buna ihtiyaç gösterememekte
dir. 

Gümrük te§lrilltma mütehassıs e
lemanlar katmak için, Universitc Fen 
Fakülte'si kimya •e .fi~k şubeleri me. 
zunlarından müracaat edenler a.-asın
da bugün bir imtihan yapılacaktır. 

Yeni Haliç tarifeai bugün 
tatbik ediliyor 

Haliç ıeferleri için, muvakkat ida
re heyeti tarafından hazırlanan yeni 
itletme tarifesi bu sabahtan itibaren 
utbik edilmeğe batlanacaktır. Şim

diye kadar sekiz vapurla temin edi
len Haliç seferleri, yeni tarife ile Al
tı vapurla görülecektir. Muvakkat 
iciare heyeti, geri kalan vapurları 

havuzlar ve fabrikalar idaresi tamir
hanesinde tamir ettirecektir. 

Halk ekmeği 
Bel~diye daimi encümeni, bugün 

Valinin Başkanlığında toplanarak, 
halk için çıkarılacak yeni ekmeğin 
fiatını tayin edecektir. Bu arada, bi
rinci nevi ekmek narhı da tetkik edi
lecek, un ve buğday piyasalarındaki 
dü§üklüğe uyularak 30 para kadar in
dirilecektir. Bugünkü narh 12 kuruş 
10 para olduğuna göre, birinci ekmek 
fiatlarının 11,20 kuruı olarak tesbit 
edilmesi muhtemeldir. 

Gerek yeni ekmek narbı, gerek hal 
ka çıkarılacak ekmeğe konulacak a
zami fiat Çarşamba gününden itiba. 
ren tatbik edilecektir. 

No. 121 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 

Doktorun hw iti acele adamlara 
mabıua çabuk, pratik ve samimi bit
konuıutu vardı. Ak saçlı baııncla ıöz • 
lerinin ıençliii yüzüne carip bir 
canlılık veriyordu. Ellerile fazla hare
ketler yaparak dedi ki: 

- Kızım, vaziyeti az çok biliyonım, 
ıeviıiyonunuz, nedir admız efendim? 

- Cemile. 
- Haıta ile NYİfiyonunuz, Cemile 

Hannn. Biraz onun, biraz da babası • 
nm aizmı aradmı. Oyle, Oyle efen • 
elim. Eh, ıençlik. Biribirinize li)'ikıi· 
DiZ da. 
Bakıyonan pek cüzel bir mımız 

da. Zekisiniz çok. Bellidir kızım, pek 
güzel, oh, oh. Bu dünyada zevlc pelc 
azdır. Sevitmek te bir taneeidir. Al -
lah afiyet versin de efendim. Değil mi? 
Oh, mqallah iyisiniz si~. Gelelim o 
yaVTUcaiL Sal tarafta brr lea7on. U
fak hir ..,. eler---. H• daim y.U 

Tramvaylara 
Binip, İnme 
Meselesi 

Hangi talimatnamenin 

tatbik edilmesi icap etti

ği bugün belli olacak 

Tramvaylara 28 kişiden fazla yol
cu ahnnıaması volundaki kararın tat
bikına dün de devam edilmiştir. Yeni 
usulün ilk akisleri akşam ü z:orine 
doğru hissedilmiş. tramvay durakları 
araba bekliyen . yolcularla dolmu~tur. 
Bu kararın öğleden önceki tatbika
tından alınan netice iyidir. Fakat, 
haftanın tatil günü olması ve araba
ların sabahları nisbeten tenha bulun
ması bunda amil olmuştur. Ve bu 
tecrübe, tehacüm olmadığı veya az 
yolcu binmesi temin edildiği zaman
larda bu kararın iyi rıetice verebile
ceğini göstermiştir. 

Ancak. dün akşam ÜT.eri olduğu ıri
bi, şehir !halkının ayakta bulunduğu 
saatlerde yolcuların durak yerlerin
de bir hayli beklemek vaziyetinde ka
lacakları, anlaşılmaktadır. 

Tramvaylara hangi talimatname ve 
karara uyularak inilip binilmesi Hi
zım geleceğini tetkik eden Vali. ka
rarını pugün verecektir. Belediye fen 
heyetinin yaptırdığı tetltikler de bu
~n neticeleneceği için, bugün şehir 
halkını alakadar eden bu mesele, ak
şam üzeri kat'i bir şekle bağlanmış 
bulunacaktır. 

Tasarruf haftasının 
Dördüncü günü 
.. Tasarruf .ha.ftasının dördüncü gü

nu de, şehrımızde canlı tezahüratla 
geç~iştir. Pazar olması münasebetiy
le, bırçok mekteplerde müsamereler, 
konferanslar verilmiş, tasarruf lehin
de propagandalar yapılmıştır. 

Vitrin müsabakasına iştirak eden 
mağazalarm vitrinleri, bugün jüri he
yeti tarafından tetkik edilerek muvaf 
fak olanları seçilecektir. Hediyeli ye
mi' satışlarının büyük rağbet görme
&i üzerine, birçok .dükkan sahipleri he 
diye kuponları tedarik etmek üzere 
tasarruf cemiyetine ba vurmuşlarôır. 

Havanın yağmurlu olması dolayı
siyle, hafta içinde geçit resmi yapıl
mıyacaktır. Yalnız, haftanın son gü
nünde yüksek mektep talebesinin de 
iştirak edeceği bir kafile, Beyazıt 
meydanında toplanarak otomobillerle 
Taksime gidecek ve ibideye bir çe
lenk konulacaktır. 

Radyoda bu akpm, Adliye Ve
kili Şükrü Saracoğlu tarafından bir 
konferanı verilecektir. 

HAi binası 
Genişletiliyor 

Bekdiye Hal binasına ilaveler yap
mağa karar vermiştir. Yeni yapılacak 
pavyonda yağ, peynir, fasulye, nohut 
ve çiçek gibi kuru sebzeler topun a
lınıp satılacaktır. 

Hale bir de soğuk hava deposu ila
ve edilecektir. 

"'l ~-

T ahin helvaaı çok ucuz 
amma ... 

Piyasada tahin helvaları 30 kuruşa 
satılıyor. Bunların bu kadar ucuza 
satılması şüphe vermektedir. Be le di
ye tahin helvalarından nümuneler a
larak tahlil ettjrmeğe karar vermiş 
tir. Talimatnameye göe bütün tatlıla
rın halis şekerden yapılması lazım
dır. Şekerden başka maddelerle helva 
yapanlar cezalandırılacaktır. 

btr hemoptizi bekleriz. Tedbir al.n • 
mıı. lnıallah ohnaz. ~ lu~an, yav 
rum, biz hekimler tabiatın uııtanla • 
nyız.Elimiz deydiii kadar ona yardır,n 
ederiz. Onun iıtecliğini yapmaz.ak bız 
mesulüz; yapanz ela onun elinden bir 
kaza çıkana, eh, artık pnah b~zden 
cider, deiil mi efendim? Tabiat 11t~ -
mit deriz. F ennan onun. Asıl hekun 
o. Biz yamak. Hele bu haıtalıkta fer· 
man tamemile onundur. Ne det"se ya
pacağız. Bak yavrum, tabiat ne der bu 
ha•talıkta, tabiat der ki: 

"Elinizi bana uzat.n.,, tabiat nedir 
ki, hasta ona elin& uzatsın? HL •• Söy
le bakayım. tabiat nedir? 

- Bilmem. 
- Ha ... Tabiat yok mu tabıat: nah, 

bak, tunada, pencereden ~r •iaç gÖ· 
riiyonun. lıte sana tabiat. lıte aana 
Selimin bir doma: Ataç. Batını yuka • 
n kaldır: mavi ıökler, bava.,, işte 
aena tabiat. itte sana Selimin bir doa
tu daha: Güneı, fakat biz bu dostlara 
kapılan bacaları kapamıtız. Hastanın 
odasından içeri bol bol, rahat rahat gİ· 
remiyorlar ki, onu kolundan tutup kal 
dır11nlıu:. 

Cemile bir çocuk ciddiyetile sor • 
duı 

·------------------------ Ne Dersiniz? , 
Üç rakamı, Tramvaylar, hadiseler: 

Mühim meseleler, daima üç 1 makamın dediği gibi değil, gante 
madde halinde hulasa edilir. Bir lerin dediği gibi çıkiyor. 
iıin yapılmcuı, daima üç asli ıarta Bu sefer ikinci maddedeki ted . 
bağlıdır. Komitelerde ekseriya üç bir alınıyor. Bu ikinci tedbirin de, 
aui bulunur. Cemiyeti Akvam çok arabalardaki kargaıalığı gider . 
zaman üç esaslı noktayı halle ça. mek bakımından birinciden bir far 
[ışır .. ihtilaflar daima üç büyÜk kı olmadığını gazeteler yazıyor. 
devlet arasında olur. Mekteplerde Alakadar makamlann kanaati 
!lnıf geçmek için üç numara al • 
mak laz.ımdır. 

Hi.ılasai kelam üç rakkamı mü • 
himdir. lstanbulda üç rakkamının 
Önemini takdir etmemek kabil mi? 
Tramvaylara inip binme işi bile 
üç cephede mütalea ediliyor: 1 . 
Yalnız arkadan binip önden in . 
mek, 2 • Kadınlar önden binip ine. 
bilirler, 3 • Arabalara 28 yolcudan 
fazla alınmaz. 

Yukardaki bu üç ıuul de tatbik 
edilmiştir. Uçü de İyi netice vermi 
yor. Evvela birincisi tatbik edildi. 
Biz yazdık, dedik ki: 

- Alınan bu tedbir yerinde de. 
~ildir. intizamı daha ziyade ihlal 
eder. 

Cevap veriliyor, deniyor ki: 

yine ıöyledir: 

- Gazeteler her hadiseyi, yal . 
nu: tenkit etmek için tenkit eder . 
Cer. Aldığımız. tedbir iyidir. Neti. 
cesini söylemeye lüzum yok .. ikin 
ci tedbirin de Ömrü kısa sürüyor. 

Bu sefer üçüncü tedbir tatbik e. 
dilmeye baflanıyor. Ga~eteler yine 
yazıyorlar: 

- Arabalarda intizamı temine 
bu tedbir kafi değildir. Yolcular, 
ıoğukta istcuyonlarcla beklefiyor • 
lar. 

Alakadar makamlann kanaati, 
neticesi, kendilerini boyuna tekzip 
etmekle beraber, kat'iyyen deliı -
me~.Fakat kanaatle, yapılan iı ara 
sıncla her vakit münasebet pramalı 
mutlaka la;sım mıdır? Kanaat de
iiımu; fakat tedbirin deiiıeceği. 
ni peltcilci tahmin edebiliriz.. 

Biz. böyle düfiinüyoruz.. 

- Gaz.eteler daima tenkit eder. 
ler. Biz. bunu intizamı temin için 
Yapıyoruz., Aldıiımı;s tedbir mü _ 
kemmeldir. Aradan tam üç gün ge 
çiyor. Tedbirin neticesi alakadar Siz ne dersiniz? 

\..._~------------~-----------~·----"""'"'*-·----~----·--,_,._...,...,._~~-------.,/ 
Odun Pahalılanıyor 

Tacirler, Fırtınanın Deva
mını Sebep Gösteriyorlar 

Meşe 400, Gürgen 380 kuruşa çıktı. Mo-

törler yakın sahillere bile açılamıyor 
şartile 250 kilosu 370 - 380 kuruş ü 

KUÇUK HABERLER 

* Son fırtınada düşen Süleymani
ye camii minaresinin külahı yapıl:na
ğa başlanmıştır. 

* Çenberlitaşın arkasındaki imaret 
binasınm tarihi kıymeti haiz olmadı
ğı ve yıktırılmasında bir mahzur bu
lunmadığı anlaşılmıştır. 

Yakında Çenberlitaşm etrafı açıla
caktır. 

* İstanbul ikinci okul himaye ku
rulunu seçmek üzere, dün sabah Eaat 
10 da talebe velileri mektept~ bir top 
lc:ntı yapmışlardır. Ve netic'!de beş 
k\ıjilik bir himaye heyeti seçilmiştir. 
Runlar öğretmen Adalet, Şükufe ve 
velilerden Raşit, Tahsin, Behzat, Ali
ye Esat, Tahsin Erezden mürekkep
tir. 

Bu heyet, ikinci ilkokuldaki yok
sul ve kimsesiz çocuklara yardım e
deceklerdir. 

• 18 İkincikanun Çarşamba gunu 
İstanbul ikinci ilkokulda Atatü:kün 
büstü törenle açılacaktır. 

• Y-eni vakıflar kanununun meriye
te girmesi üzerine, mütevelliler ev
kaf direktörlüğüne baş vurarak idare 
ettiklei vakıflara ait beyannam•leri 
veımeğe başlamışlardır. 

• Sümer Bank, Feshane fabrikasın
da yeni bazı tesisat vücuda getirmek 
üzere hazırlıklar yapmaktadır . Bu a
rada fabrikada yeni yün kurutma 
pa'<yonları vücude getirilecekr:r. 

• Almanyanın Beyrut General kon 
solosu Şteinbruk şehrimize gelmi~tir. 
Yarınki ekspresle memleketine dt;ne
cektir. 

Gıdasız ~ocuklara 
Bugün yemek 
Veriliyor 
Bugünden itibaren, ilkokullardaki 

muhtaç talebeden l bin çocuğa Kızıl
ay Cemiyeti haftada üç gün öğle ye
meği vermeğe başlıyacaktır. İlerde 
yardım edilen çocuk miktarı çoğaltı
lacaktır. Yapılan incelemelerde İs
tanbul ilkmekteplerinde yardıma 
muhtaç talebe sayısmın 10 bin oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Bir aydanberi odun piyasasında kay
dedilecek derecede bir pahalılık görül
mektedir. Anadoludan odun gelmediği 
gibi Kaı:;a9,en\zin Açı~ sahillerinden o
dun getirmenin de imkanı yoktur. Bir
çok motOrcüTerjkapfanlar ya"Kın 'Kara
deniz sahıllerine bile çıkmanın teh1i
keli olduğunu söylüyorlar. 

zerindenA~tdmaktad~r. Odun f~yatları- Türk Ermenilerin protestosu 
na en bakım olan cıns meıedır. 

lğn d d 1 ı-- "Musa daıhnda kırk 2ün isimli eea a an ıe en "'-'": . • s-.,,-- ı;erm A1n~nıı:aua ıırm: ·~t:ıuıecegı 

Geçen senenin stokları da bu sene 
fazla fiyatla verilmektedir. Birçok o
ciun tacirleri, depo sahipleri geçen yıl 
200 kuruşa kadar alabildikleri kuru 
meşenin 250 kilosunu bugün 400 den 
aşağı vermiyorlar. Bu yilzden halk, ma 
halle aralarında merkeplerle satılan 
karışık ve çalı çırpı nevinden odunlara 
istek göstermektedir. Birçok muhitler. 
de bunların kilosu 50 - 60 paraya ve
rilmektedir. 

Söylendiğine göre, bu pahalılık T<a
r2denizde son zamanlarda üstüste görü 
len fırtınalar sebep olmuştur. 

Birçokları sigortasız olan takalar, 
motörler Kefken ve Karaboğaza, De
nizköye gidemedikleri için fiyatlar dur 
madan yükselmiştir. Bilhassa lğnecıda
dan son günler icinde meşenin gelme
yişi, piyasaya oldukça fazla tesir et
miştir. 

lstanbuldan sipariş alan ve bircnk
müesseselere, depolara odun getiren 
bu deniz vasıtalarının sahipleri daha 
Boğazı geçmeden evvel dönmeye mec
bur kalmaktadır. Her ıeye rağmen o
dun getirebilenler de toptancılara 250 
kilo meşeyi ancak 330 kuruşa teslim 
etmektedirler. . 
Hamalık Belgrat odunları geçen yıl

larda 200 kurusa verilebilirken bu se
ne birdenbire 260 kuruşa fırlamıştır. 
Karadenizin Kefken, Karaboğaz ve De 
nizköy gürgenleri eve teslim edilmek 

- Ben de tabiat miyim? 
Doktor güldü: 
- Ah ... Şeks kızım, cici kızım ... 

Şüphesiz~.~ Evet .. Sen de bir tabiat 
eaerisin; gökl• gibi, çiçekler gibi gü -
zclsin. Evet ya .. Elbette .. Sen de haa
tanm doatuıun. Tabih. Fakah~ Kı • 

~ ;~n.:tc~ou kuruş verılmı9tır. Ge- hakkındaki haberler, Türk Eımt'nile-
~cn yılın kara kışıı:da en ço~ .350 k~: ri arasında da teessür uyandırmıştır. 
rı.ı.şa sc;ıt~lan ~.umelı me~elerının, t~bıı Türk Ermeniler Cemiyeti idare heye. 
gunlerını henuz yaşadıgımız mevsım- ti , dün fevkalade bir toplantı yapa
de, 30 - ~O kur~ş fırlayışı haijkı ucuı rak bu teşebbüsü teessürle kar-;ı~amış 
odun tedarık etmıye mecbur bırakmak: tır. Toplantı mü,,asebetiyle Türk Er. 
tadır: Bu sebeple h~lk,_ helvacı, şe~ercı meniler idare heyeti başkanının im
vc bırçok ~.kmekç~ler!n. saı:atlerıncle zasiyle aldığımız bir mektupta, Türk 
kul~andığı &urkeı:'. cınaını tercih e~me~- Ermenilerin Türklüğe çözülmez bir 
tedır. Karışık gurgen ve meşenın fı- bağla bağlı bulundukları ve son te
ycttı 380 - 385 arasındadır. şebbüsü nefretle karşıladıkları bilai

Kışın devamı ısıralarmda fırtına o
lursa fiyatlann biraz daha yükselmesi 
kuvvetle muhteme!dir. Birçok tüc~ar
laı. depolarına 330 kuruşa mal edebil
dikleri meşenin nakil ve kesim masraf
larile ancak 400 kuruşa satılabileceği
ni söylüyorlar. 

Tasfiye edilen camiler nasıl 
kullanılacak ? 

Cami ve mescitlerden cemaati ol
mıyan veya az olanların tasfiy~si hak 
kındaki kanunun tatbikıne girişilmiş 
tir. Bu hususta alakadarlara tebli
gat yapılmıştır. Mimari kıymetleri 
bulunan camilerin muhafazası için ev 
velce hazırlanan liste bildirilmiştir. 
Tasfiyeye tabi tutulan camiler üç ~ek 
le ayrılmaktadır. Tarihi veya mim.ıri 
değeri olanlar muhafaza edilecek ve 
kenar semtlerde bulunan ve hiç bir 
kıymeti olmıyanlar depo olara1< kul
lanılacak veya kiralanacak, harap o
lanlar ise yıkılarak arsalarından isti
fade edilecektir. 

znn.. Evveli hava, günef, cıda liznn .. 
Anladın nu? Evveli Selimin oda11na 
babasından da, aenden de evvel öteki 
doıtlan girmeli~ Hava, güneı, gıda ... 

- Ben artık hastanın yanına cirmi
yecek miyim? 

- Hayır, onu demek istemiyorum. 

rilmektedir. 

BELEDiYE 

Büyük bir gaz deposu 
Bir t~giliz gaz şirketinin Boğazi

çinde büyük bir depo tesis etmek için 
belediye ile yaptığı müzakereler iler
lemiştir. Belediyece ileri sürülen tek 
lifler de şirketçe kabul edildiği tak
dirde bir anlaşma yapılacaktır. 

Bayramda şimendiferlerde 
seferler 

Devlet Demiryolları idaresi her yıl 
yapılan tenzilatlı bayram seferlerini 
bu yıl yapmamak kararındadır. Buna 
sebep ücret tarifelerinin esasen çok 
indirilmiş olması ve şimdiki fiyatların 
evvelce bayram için yapılan tenzilat
tan daha aşağı bulunmakta oluşudur. 

Yalnız, yolcuların daha kolaylık ve 
rahatlıkla seyahati için ilave seferleri 
yapılacaktır. 

Fakat senden evvel tabiat ıimıeli di· 
yorum. O ela bu evde olmaz. Hava teb 
dili Jizllll. 

- Nereye rötünneli? 
- Aclalardan birine. daha iyiıi Av· 

rupa aenatoryomlarından bMne ... 
- latanbulda iyi olmaz mı? 
- Y avnım, bu hbtalığın endazesi 

yc.t' lci. belli olmaz ki. bakanın latan -
bulda da çabucak seçer, bakar11n Av • 
nıpada da güç geçer, geçmez filan ... 
Fakat ben sana baıka bir teY söyle • 
mek isterim. Bu hastanın vücudü ve 
maneviyab üıtünde senin çok büyük 
teıirin olur. Evvela vücudü konuta· 
hm. Babuını onun içtn d.ıan çıkar • 
dım. Hastada bazı arzuların uyanma11 
fenadır. Anhyorıun değil mi? Açık söv 
liyeyim: Fazla kucaklama onu. Adetin 
midir, bilmem. Fakat tahmin ederim 
ki ... Neyıe .. Bir ele öpüpnek fena: Se
nin için de fena, onun için de. haıta 
kamçılanır. Sana da belki mikrop 
geçer. Dur bilirim. Sen böyle teY 
dütünmezain. MalUın. Ah gençlik .. 
Ah. Peki. Bu noktada ıarar etmiye. 
yi.m. Fakat haıtanın v:cudüne cinai 
teheyyüçler zarardır. Cinai, cinıi.. 
cinai ne demek bilinin. 

- Bilmiyorum. 

DeriSanayiinde 
Kullanılan 
Balık Yağları 

İstihsalatin artması 

için Bakanlık esaslı 

tedbirler almaktadır 

Memlekette deri san<'viinde 'olla
nılan balıkyağı istihs;ı latı üze ·inde 
Ekonomi Bakanlığı esaslı ted'JMer 
almak üzeredir. Şimdiye kadar u:usal 
fabrikalarm ihtiyacını ka:-şılıyacak 
kadar elde edilen balıkyağının harice 
de gönderilebilmesini temin için is
tihsal şekillerine ehemmıyet verile
cektir. 

Ekonomi Bakanlığı, alakadarlar• 
C:an bazı malUmat istemis, memlekd· 
teki balık yağcılığmın inkişafını te
min etmeğe hazırlanmıştır. Her sene, 
yalnız Beykoz kösele fabrikasının ba
lıkyağı ihtiyacı 90-100 bin kiloyu bu} 
maktadır. Fabrikanın sarfettiği yag 
daha ziyade yunus balık yağıdır. Di
ğer tabakhanelerde 20 bin kilo:ian 
fazla yunus yağı sarfolunduğuna gö
re 110 - 120 kilo yağa ihtiyaç oldu• 
ğu cınlaşılmrştır. 

Balık yağı istihsal e<lt-n lıüyük 
fabrikalar Trabzon ve Poyrazd:;a ol
ır.<: k üzere iki tanedir. Poyrazdaki 
fabrikanın kafi tesisatı .>~.nadığı için 
faaliyetini durduttuğu söy1enmektl! • 
dir. Maamafih, Karadenizin birçok 
kıyılarında da istihsal kaydo~unacak 
~dar yerindedir. Polıo.~lı-ıne, Vona. 
Giresun, Rize ve Sürmerır.de küllıyet 
li balık yağı elde edilmektedir. İstan• 
bulda da Rumeli Fenerinde balıkyağı 
çıkarılmaktadır. Gerek küçük, gerek 
büyük istihsal membalarımızdan her 
sene 15 - 20 bin fıçı balık yağı alm· 
maktadır. Kuvvetli istihsal ayları Şu• 
bat, Mart ve Nisan aylanôır. Sı.>n ay
lar içinde istihsal çoğalmış oh1akla 
beraber balık yağı ticarethlin de ge· 
ni~lemesini temin edecek şekilde bir 
program hazırlanmıştır. Programa 
göre, basit istihsal membalarına asri 
tesisat konacak ve bu suretle hariçte 
oldukça fazla yağ satılması temin e • 
dilecektir. 

Yağlar, 150 kiloluk fıçılara kon· 
maktadır. Son haftalar i~inde kilosu 
8 - 10 kuruştan satılmaktadır. Geçen 
ay zarfında piyasadan uc .ız fi :ıta yağ 
t('planmıştır. Bunların çoğu Trc!bzon 
Turan fabrikası tarafından satın a· 
lınmıştır. 

____.,_ '--ı!- _.1,1,.1 t .. .. --··· - - .-.,• • 

sene ti'arice iÖndeı;ilm~ktedir. ~vveJ
ce Bulgaristan.1 ye Romanyanı:n fi:./jl· 
miktarda aldığı yağlara şimdi Yuoa· 
nistan ve bilhassa Almanya da mü~· 
teridir. 

İktisat. Vekaleti, aHikadarlardan 
icap eden raporları almıştır. Bu h~
susta yapılan tetkikler yakında bitı· 
rilecek ve memlekette ba!ıkyağ sana· 
yiinin ilerlemesi için gereken t:dl>ir• 
lerin alınmasına başlanacaktır. 

Oniveraitede talebenin de" 
vam mecburiyeti 

Üniversitede talebenin devaınınt 
temin maksadile karne usulünün tat• 
biki için tetkikler yapılmaktadır. V• 
niversitede devam mecburiyeti buluıı· 
duğu halde şimdiye kadar bunun tat• 
bik edilememesine sebep, ilave §ube• 
!ere rağmen, dershanelerin hukuk ta• 
le besini almaması idi. Bilhassa bil .. 
kuk ta bu hal fazlasile mevcuttur .,e 
talebe ayakta ders görmektedir. 

Şimdi yeni ıekil dolayısile yenideı; 
dershane açılması da düıünillınekt 
dir. 

Recep Peker 
Ankaraya gitti 

Cümhuriyet Halk Partisi Gen~ 
Sekreteri Recep Peker, dün ak.ş~s· 
Ankaraya gitmiştir. Recep Pekerı 1 

tasyonda saylavlarla Parti ileri ge
lenleri ve dostları uğurlamıştır ,,,,. 

- Anlarsın. Velhasıl kucakl•f • 
mak ve ÖpÜpnek doğru değil. a;.,: 
fif terti pzararı yok. Şairane hu• .. 
du a,mamak tartile ... Y okıa fen sıs" 
dır. Fazla başbaıa kalmanız da ., 
vafık değil . lnıan farkında oJııı• .,_ 
eller, kollar, dudaklar. kendi ~h;... 
dine gidiverir. Sen anlarıın ~~. üıı 
ııl; az temas. Az konu,mak. put 1~ 
ki, ciğerleri hastadır. Konuıur•~\et· 
rulur. Halbuki ıevda kuşu çok 0 

1
o. 

Ne bülbüldür o ne bülbül .. ?erd bili 
rünce dayanamaz, bak benıl11 sı'f 
çene maçıldı. Anladın mı? Ya~ ,1' 
itte bu k/dar. Çok merak edıl:;., 
•ey yok, fakat dikkat! .. AJlabı 
ladık. ııeıı 

Nail Bey doktoru tetyi e~di .,. 
Cemile de Selimin odaıına ıır ' 
lini tuttu: 1 ııır • 

- Sen naaıl iıteraen öyle 0 1 

Dedi, yann yine görÜşürÜZ· .. dııf • 
Ve doktorun l · çbir s(jsünu lı .ı 

mamış gibi Selimi kucakhY•~a ,_ııİ· 
zından öptü. Sonra kalktı. bır 10_.. 
ye durarak yutkundu. Haıtat• çılı .. 
lerile aelim vererek odadan 

tı. Arka•• ~,. 
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Bağışlanan Gayri~enkul- Ankarada 
ler için intikal Vergisi yok ~ızılay Balosu 

Ankara, 15 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bağışlama SU• için Hazırlıklar 
tctile vaki olan gayri menkul emval intikallerinden bazı mahal
lerce intikal vergisi tahakkuk ettirilerek tahsil olunmadıkça 
bağışlanan malın bağışlanılan adına tescili için krymct ve vukuat 
varakası verilmemekte olduğu anlaşılmıştır. 

Finans Bakanlığı, bu hususta alakadarlara bildirilmek üzere 
bir tamim hazırlamıştır. Tamiminde Bakanlık, bu suretle rap_ı· 
lan intikaller tapu siciline geçmedikçe iktisap edılmı.ş 
sayılamryacağını ve bu intikallere ait vergilerin d~. ta~uca tescı
linden sonra sahiplerinin vereceği beyannameler ~erme taha~
kuk ettirilmesi li!ım geleceğini ve bunun için de bagışlama yol~
lc vaki intikalleri tescil ettirmek üzere müracaat edenlere vergı
leri aranılmaksızın kıymet ve vukuat varakası verilmesi lüzumu 

bildirilmektcd::.:ir:.:.. -------------

Benzine İspirto 
Katılmasına 
Dair Kanun 

Yenilenecek 
Ticaret anlaşmaları 

Ankara ıs Huıuıi muhabirimiz 
den laveç, Polonya ve Yugoalavya 
ile aramızda mevcut ticaret anlat
malannm müddetleri bitmek üzere 
olduiundan bu hükümetlerle yeni 
göriipnelere batlamnııtır. 

Ankara, ıs (Huıuai muhabirimiz 
bildiriyor) - Kızılay cemiyetinin 
Ankara merkezi tarafından yılba. 
fi gecesi verilecek olan büyük balo 
için hazırlıklar ilerlemittir. Balonun 
sergi evi aalonlM'lnda verilm~i ka
rarlatmıı, bu maksatla mezkur aa. 
lonlarm dekore edilmesine baılan -
mıttır. 

Kızılay Ankara merkezinin bu 
balo için huıuıi ıurette getirtilen 
maruf bir aigan müziği ıimdiden 
tehrimize gelmit bulunmaktadır. 
Müzik Kellerman'ın reiıliğindedir. 

Müzik heyetinde Peıte ve Bükret 
radyolannın V oudor ve Vilkovıka 
gibi tanmmıt aan'atkirlan vardır. 

Vauda "Mavi Tuna,, da dinledi. 
ğimiz aan'atkardır. 

Balo komitesi, baloya iıtirak ede 
ceklerin rahatlarını ve eilenmele • 
rini temin için titiz bir itina ile ça. 
htmakta ve birçok aürprizler hazır. 
lamaktadır. 

( H...,.; muhahirima 'Yfd')'Or) 
Ankara, 15 "ULUS,, un Dil Yazlları 

Benzine ispirto lıı:atılmaaı hakkm 
illllli kanun liyi.huı bugünlerde Bat
bakanlıia verilecektir. Layiha eaas 
lanna söre, iapirtoya katılacak mad 
deler ıunlardır: 

A - nam, taafiye edilmemit 270 
......... derec:eainden evvel takat. 
ha- eden hafif yaflarda m.beti yüz. 
de 50 den daha yukarı olan mad • 
deler •• 

B - Taafiye edilmit yahut temiz 
lebmiı ı 60 derecei hararetten evvel 
takattur eden hafif yağlar 

Bu maddelere İspirto katma dere 
eıeai ve tarzı Ekonomi, Gümrük ve 
lllhielırt_. ve Ziraat blıbniddan 
tarafmdan müıtereken tesbit edile. 
c:ek ve her defeıında 3 ay evvel ilan 
edilecektir. Benzin ve benzerlerinin 
tac:ıir ft imilleri, ithai ecleceWeri 
•eya yapac:aklan miktara söre ka • 
tılmaaı lazımgelen iıpirtoyu inhiaar 
ı ..... -.::-~-... ~·•m .alacaklar ve i .. ı.: 
.. rlar ıdareaı de bu ıapırtonun haf. 
lra ~erde kullanılmamaaı için t-rlbir 
\laca1mr. Apl l&;illa)'* ..,., ..._ 
.anun hükümlerine riayet etmiyen 
lerden 40 liradan 500 liraya kadar 
sı.. cezuı almacaktr. 

Hava tehlikesini 
Bilen üyeler 
Ankara 14, A. A. - Hava tehlikc

lini bilen üyeler listesi: 
Ali Hasan, Iatantiul Şark Şimendi· 

fcrinde 21,48; Kemal Sazcri 20,04; 
l::yüp Sabri 20,04; Yorgi D. Rosopeıulo 
keresteci 20; Hacıoğlu Osman Şerif 
•e feriki nalbur 20; Garo Mektevyan, 
demirci 20; Fazlı Kadiroğlu, nalbur 
24; Süleyman Demirsöz, demir teci
lrıeri 20; Edip, Rumelihisan bakkal 20 
~itil Firma 20 ; Yusuf Nuri, avukat 
25; Necip Ozgül, kolonyacı 20; Meh
bıct Sait, elit tabibi 24. 

Egede tütünler 
. bkara ıs Hususi muhabirimiz 
Cla: Ete mmtakaamda mevaim bat 
1....-ıcmdan bul'üne kadar ı4 mil. 
)on 700 bin kilo tütün aatdmııtır. 

KUÇUK ANKARA 
ABERLERi 

*Ankara, (TAN) - Tapu ve Ka
dastro müfettit muavinliiine seael di
telctöniil tetkik memurlanndan llın
hisıı Saffet tayin edilmiftir. 

* Ankara, (TAN) - Finans Bakan
lifı takip ve tetkik dinıktör muaviııli· 
......... direktörlük tellerinden Sami 
t.Jin edilmİftİr. 
. * Anbra, (TAN) - Çantan kültür 

clir.ıktörü Fazıl Kütahya kültür direk· 
ta.-lüiine ta,;n eclilmiftir. 
....._ 

~nakkalede 
Bir rakı 
Pabrikası yandı 
tanakkale, (Hususi muhabirimiz bil 

~yor) - Bu gece saat üç buçukta 
lıu.eyin oğlunun rakı fabrikasından 
hrııın çrlmııttır. Havanın rüzgarsız ol 
lrıaıı, yangının geniflemeden .andürül. 
ı.ı..uıe imkin vermiıtir. Halk olduk
~.büyük bir heyecan gcçirmiftir. A· 
'""tın •flbebi henüz belli değwdir. 

Y an,..n naarl çıktı? 
.tan&kkale, 15 (Husuat muhabiri
~ bildiriyor) - Yangının ocak ya
-rıdaki küngün ktnlmaaı yüzünden 
Slltttğı anlatılmiftir. Atq, buradan ya· 
~ak direti tututturmuttur. Zaraı 
~ heı bin lira kadardır. Fabrika .e
'a bift liraya aiıortalıdır. Müddei u-

\IQıt Ziya hadi.eye el koymuıtur. 

Türk Dilinin Orijinalitesini 
Gösteren Bir Analiz 

Güneş - Dil T eoriıine göre "Sol, Şimal, Saha, 
Nort, Honnör Onur,, kelimelerinin analizi 

SOL 
Şimal kelimesinin orijin tekli 

(aol) dur. izah edelim: 
Yukarda söylediğimiz gibi Altayda 

gün doğusuna bakan Türk bir tarafına 
(aai) dedi. 

(ağ + as+ ağ) 
Diğer tarafına da (ıol) dedi. Bu 

orijinal Türk aözüntin etimolojik ıek
line bak~ım: 

(1) (2) (3) (4) 
fov + 011 + oi!' + ol) 

(l) Oi: Altayda Türlr itemelffir . 
(2) 0.ı Ondan uaa~ old~ remr.,.. tfMll!ftMMtır 
(3) Oi: Bu anlamı tamamlayıp ifa

deye yarıyan ektir. 
(Oioaoğ) - Kelimeyi kökün ekle 

kaynaprak hasıl olan teklinde yaza
lım - ( Soi): Türke nazaran uzayıp 
giden sahanın adıdır. Tıpkı (aai) gibi. 

Bundan anlatr1ıyor ki, Türk ilk de
virde her iki tarafındaki sahayı fark
sız olarak bir sözle ifade etmittir: 
(Saf, aog, say, sak, sah, ısey, aiy, cey, 
cay, cah). 

Nitekim (yan) kelimesini bugün da
hi farksız olarak hu iki taraf için kul
lanmaktayız: Bu kelimede: 

(Ay) == herhangi bir süje ve ob
jedir. 

(An) c::::r onun biti§iğindeki sahayı 
ifade eder. 

Türk Siberyaya doğru yayıldığı za
man gözleri önünde dümdüz bir en
ginlik gördü. Türk dehası derhal bu
nı:n adını koydu: 

( Soi + ol aoiol) 
(4) Ot: (. + 1) nin uzak, genit. 

belli olmıyan, engin, 9ümul gibi mef
humlar ile objeyi vasıflandırdığını bi
liyoruz. 

( Soiol) c::a Genif, enıin, saha, uzak. 
lık demektir. 

ŞiMAL 

"Etimoloji, morfoloji ve fonetik ba
lmnmdan Türk Dili Analiz Yollan" 
broşürünün 10 uncu ve 11 inci sahi
felerini gözden geçirelim: (i ı::::: v = 
b = m .. ) olduğunu görürüz. Yine ay
ni sahifelerde (a -= t) olduğu gösteril
miştir. 

Şimdi: (Soiol) sözünü, (s) yerine 
(f) ve (i) yerine (m) kullanan bir 
Türk ağzı ile okuyalım: "Şomol" ... 
Kelime bizim ağzımıza gelinciye ka
dar uğradr~ı morfolojik ve fonetik te
kamül ile "timal" olmuttur. 

"Şümul', kelimesi de ayni kelime 
ve mefhumdan çıkmıt bir Türk sözü
dür. 

(Sol) sözünün (Şol) şekli malQm. 
dur; uzak bir feyi anlatmak için (tol 
ıey) deri. 

Not: ı - Büyük A1tay dağlarından 
(sol) a, yani yakın şimale bakarsak. 
derhal eaaı kelimenin (say) şeklini 
görürüz: Sayan dağlan. Burada (Sa· 
yan) sözünün anlamı, "oldukça uzak 
ve geniş bir sahaya yapıfık"' demektir. 
Bunlardaki ve daha ilerdeki Türklerin 
tatıdığı unvanda kelimenin (Saba) 
ıeklini görürüz. 

Seha """ Yakut kabilesi, Altaym şi
m~inde bili yatamakta olan Türk 
uluılarmdan bir kabile, demektir. 

Yukarda bilmünasebe işaret etmiş
tik ki Altayın cenubundaki Türklere 
de (Saka) derler. Görülüyor ki Altay 
§İmalinde ise (h) hakim oluvor. Bu
gün dahi Yakutlar daima (k) yerine 
(h) kullanırlar. Meseli: "Harab • 
ulab" derler; "kanık • ulak" demezler. 
Kelime bildiğimiz ("-akulak) tır. 

(K-*), türkçcde "göz" demektir. 
(Ui) türkçede "au', demektir. Uilak· 
ulak), "auktı" demektir. Yoksa zan
nolunduğu gibi kelimenin (ka-a) ile 
hiçbir alikaSI yoktur. 

SAHA 

Not: 2 - (Sağ, sah .. ) sözleri üze
rinde iken yabancı zannolunan bir 
Türk kelimesinin de nekadar asıl bir 
Türk sözü olduğun göstermit olalım: 

G~rrfiilr ki (sak • sah) "gcnitlik, 
vüs'at" anlamınadır. (s.lr• • saha) 
eöaleri • b" ....... 1ik1-ıia ,_ •• 
Türlderfn adıdır. Bu kelime ayni za-
manda, o genişliklc.rin de adıdır. O 
genişliklere Türk (saha) demiştir. 
Nasıl ki (il) sözü hem kavimdir, hem 
de o kavmin oturduğu memlekettir. 

Grafik bir bakıt 
Yukarda bir an için kendimizi bü

yük Altay dağları yaylalarına yerlet
tirmit idik. Oradan cenuba bakalım. 
Nazarlanmız biribirini mütcakıp, me
M:li Tamı dağGarile, sonra Altın, U•· 
tün dağlarile, sonra Himalaya dağla
rile kesilecektir. Demek ki Türk, Al
taydan baktığı zaman (aai) dediği 
mıntaka, Tanrı dağlarına kadar göre
bildiği mahdut mıntakadır. Tanrı dağ
larına çıktıktan sonra nazarlarını Pa
mir ve o hizada bulunan dağlar kesti. 
Yine dar bir saha, ona da (Ağ) dedi. 
Fakat Himalaya yaydilarına çıktıktan 
sonra bu kelimeyi, dütündüğü mefhu
mu ifadeye gayrikafi buldu. Daha ile
risindeki saha için (süt "d") dedi. 
Daha sonra bu sahaların bitip tüken
mediğini anlayınca (cenup) dedi. 

Halbuki (fİ!nal) için, tabii hadise 
böyle olmadı. Meseli Sayan dağları 
ve An.son [ 1] yaylilanna kadar olan 
sahaya (aoi) denildikten sonra, bir
denbire, ufuk kesilmeksizin, engin bir 
saha ile karıılatıldı. (Şimal) kelime
sinin orijini olan (aoiol) sözü yaratıl
dı. Ancak Türk Siberyaya, Rusyaya 
yayıldıktan sonra, bu kıt'aların ta son 
uçlanna yaklaııp ta bembeyaz buz küt 
lelerini görünce §İmale yeni bir isim 
verdi: (nort "d") dedi. 

NORT 

Kelimeyi analiz edelim. 
Etimolojik tekli tudur: 

(1) (2) (3) (4) 
(oğ + on + or + ot) 

(1) Ot: gilnetin parlaklığı. 
(2) On: güneıin parlaldlığına ya

kın bir mefhum itaret eder. 
Oion == on: tıpkı "ön, ün" gibidir. 
(3) Or: (on) sözünün itaret etti

ği parlaklık mefhumunu bir obje bi
titiğinde takarrür ettiren ektir. O ob
jeyi ifade eden unsur: 

(4) Ot: tur. 
O halde: Onorot ı::::: (batta ki vokal 

düşettk) evveli (Nort) =(nur): be
yazlığın, parlaklığın adı; ondan sonra 
da (Nort "d"): parlaklığı haiz olan 
sahanın adı çıkmıt oluyor. 

Not: ı - Sibirya ve Rusya tima
liM giden ve laveç, Norveç krt'alarme 
geçen Türk u1usları artık timal keli
mesini unutmut: onun yerine (nort • 
nord) sözünü ikame etmit bulunuyor
lardı. itte bunun içindir ki lakandinav
yadan Almanyaya inen ve bu yolla 
Avrupaya yayılan Türklere (Nordik) 
derler. 

HONNOR 
Not: 2 - (Honnör) kelimesinin 

Elektrik 
Saatleri 

GÜNÜN HADİSELERİ j 

Sosyetesi Küçük 
Neden Saklıyor? 
Saat buhranı yoktur. Fakat Sosyete 
yanlış bir y o 1 dan gitmektedir 

Çatladı kapı 

Doktor deiilim Ml1lnA hastalık· 
tan biraz çakarım. Hele kim haata. 
dır· kim aaidır ilk bakıtta anla -
rm:. Eier ditçilerde olduğu gibi he.. 
kimlikte de alaydan yetiıme eanaf 
çalıtbtaalardı epey müıteri peydah. 
lardmı. 

En ziyade anladıinn haatabklar 
iç haatahklandD'. Y anht anl~a • 
ym ! Bununla mide, bana~ böb.rek 
gibi haatalrklan aöylemek ıateauyo.. 
rum. Bunlara hekimlik aleminde ea. 
kiden emrazı dahiliye derlerdi. Şim 
di iç haatabklan diyorlar. Halbuki 
.laf aramızda. hekimlerin türkçeai, 
:pvi.Wen reçetelere benzer. Bu 
sibi 19yleri bize aonalar ne iyi olur. 

1 

Dil iti bizim zenaatimizdir. Biz bu 
talandıinmz. zunan naaıl onlara 
bat YUrUyonak, onlar da dil itle -
rinde bize gelaelw iyi olur, olur am. 

[Mühendis mektebinde elektrik saatlerinin ayar tablosu] 

Evvelce de yazdığımız gibi, elek- mekte bulunan lyar dairelerinde 
trik sosyetesinin ayar dairesi, İktısat muayene edilmesine mini değildir. 
Vekaletinin verdiği altı aylık müh- Şehirde, bir elektrik saati buhranı da 
let içindetesisat ve teçhizatı ikmal mevzuubahı olamaz. Çünkü, sosyete 
edilmediği için 15 Tetrinievelde ka- her ay Türkiyeye giren elektrik saat-

lerinin roğunu aatınalmaktadır. Son patılmıştır. :s • • 1 
Vekalet, bazı sosyetelere bağlı bu- üç ay içinde elektrik sosyetesının a -

lunan ayar dairelerini tetkik ettirmit, dığı saatleri rakamla sıralamadan e~
bunların vazife ve gördükleri iş bakı- vel tunu da söylemek !~zı~dır . kı, 
mından çok noksan tesisat ve vesait- sosyete A i t tahmatına gore ıstenıle
le çahttığını tesbit etmiştir. Halkın ne en uygun, asri bir ayar dairesi kur 
umumi menfaatlerine ve ölçüler ka- mak zaruretindedir. Kendisi ~yar da
nunu hükümlerine tamamen zıt bir iresi açmasa bile saatlerini en yakın 
durum alan ayar dairelri işini kökü~- Mühendis Mektebindeki ayar atölye
den halletmek üzere bir "Ait,, talı- sinde muayene ettirebilir ve damgala
matı hazırlanmıt ve bütün alakadar- tır. 

r .. Elektrik sosyetesinin ne halkın sa-
lara bildirilmittir. Bu ta ımata g.ore, at isteklerini reddetmiye, ne de kü
ayar dairesi bulunan su, havagazı ve 
elektrik sosyetelerine bazı sualler ıo- çük saatlerin iyan yapılamamıttır,, 
rulmut ve cevapların bir ay içinde nok diyerek halkın fazla masrafını ıQJ\uç
sansızca vekalete gönderilmesi isten- }andıran yüksek tarife saatlerini sür-

meye hakkı yoktur. Maamafih, düne 
miıtir. · "l " l b 

Tramvay sosyetesi, icap eden vesi- kadar Marmara ba\e;eıı o çu er aş 
ka ve cevaplan vermediği gibi, tali- espekterliğine sosyetenin saat ver
matın 21 inci maddesine göre tesisa- mediği hakkında bir tikiyet de yapıl
tı tamamlamak üzere kendisine veri- mamııtır. 

Depoda 1.000 len altı aylık müddeti de geçirmit ve lıüçük .aat var 
gereken yenilikleri yapmamıştır. Elektrik sosyetesinin elinde bugün 

Hanllİ .oayetelerde ayar 123 binden fazla elektrik saati vardır. 
tlaireai 6 u I u n a c a k? Bunların çoğu abonmanlarda, bir 

Bundan başka İktıaat Vekaleti, kısmı da depo ve müeaseıe teıisatın
hangi ıoıyetelerin merkCJ:lerinde ayar dadır. Kuvvetle söylendiğine göre bu 
dairesi kurmak mecburiyetinde bu- gün depolarda abonmanlara verilme
lunduklaını da bildirmit ve bunları mit 7000 küçük saat mevcuttur. 123 
ayrı ayn aaymıttır. A it talimatı, binden fazla elektrik saatinin 90 bin 
santral ve abonelerinde, depolarında 800 tanesi ı o ve daha az amperliktir. 
ıooo den fazla aaat bulunduran, ser- Geriye kalan 32200 aaat muhtelif bü
...e) .......... .,,._ ellt irid Waıa s•ı-. 1f1XJGl:ttdtr. 
en apğı 40 bin nüfusluk tehirlerde 935 yılının ilk gününden eyliılün 
elektrik, su, havagazi dağıtan ve dış başına kadar Avrupadan Türkiyeye 
memleketlerden her yıl en az 1,000 13000 saat girmiştir. Ölçüler başes
saat alan sosyete ve müesseselerde pekterliği teşkilatı ~rafından güm
birer ayar dairesi açılmasını emretmiş- rüklerde muayene edilen ve damgala
tir. - nan bu saatlerden yalnız 608 tancai-

Evvelce müeaseselerinde ayar dai- ni eylUl ayı zarfında elektrik sosye
resi bulunanlara 6 aylık, fakat hiç tesi almıştır. Bu miktara sosyetenin 
kurmamış olanlara da bir senelik izin tetriniaani içinde 600 den fazla ge
verilmiştir. İşte elektrik ıoayetesi 6 tirttiği saat de ilave olunursa, orta
ay gibi uzun bir zaman içinde iste- da bir saat buhranı olamryac:ağı anla
nilen tc.iaatı yapnuyanlar arasında- tılır. 

dır. Sosyete tarafından tamir sebebile, 
Saat buhranı yolıtur yahut batka bir vesile ile çıkarılan 

Bir aktam gazetesi, İstanbulda son saatlerl'C yeniden alınan saatlerin mü
günlerde bir elektrik saati buhranı bendiı mektebindeki asri dairede mu
baıladığını, ölçüler müdürlüğünün bu ayeneleri sürmektedir. Sosyete, arzu 
na bir çare bulmaımın gerektiğini ederse bütün saatlerini burada tek-
yazmıftı. rar damgalattırabilir. 

Bu gazeteye göre, elektrik sosyete- Son teblil'at yapılacak 
sinin elinde küçük saat bulunmadığı İktısat Vekaleti, sosyeteye ıon teb-
gibi, ölçüler kanununa göre icap eden ligatını yapacaktır. Sosyetenin halka 
muayene de yapılmamaktadır. Haki- 10 kilovat birden yazan G tarifesine 
katen ayar muayeneleri durdurul- tabi saatlerin evlere verilemiyeceği 
muıtur •. Fakat bu, sosyetenin elinde· bildirilecektir. 
ki saatlerin ölçüler baş eıpekterliği Bu durum karıısında sosyetenin ya 
emrinde ayar faaliyetlerine devam et- A i t talimatına uyan bir ayar dairesi 

menteini de, temas ettiğimiz son söz 
münasebetile, izah edelim. Kelimenin 
etimolojik teklini ve o n u n altına 
- manasını söylemeksizin - diğer 
bir Türk sözünün etimolojik teklini 
yazalım: 

kurması, yahut da ayarsız saatleri 
mühendis mektebindeki resmi daire
de damgalattırması icap etmektedir. 

Fotoğraf 

ma yapmıyorlar. Onun için de böy. 
le içyaiı sibi iç baatalıldan tabiri • 
ni kullanıyorlar. 

Bence iç baatalddan bqka teY • 
dir. Meaela kuruntu bir iç hutab • 
iıdır. Kibir, bir iç haatalıiıdır. Vea. 
veae bir iç baatahiıdır. Haset bir iç 
haatalıiıdır. lıte ben bu gibi iç haa 
lalıklarından çakarım. Tanıdıklar 
içinde bir tllDeeİ vardır ki, bu haa
talıldardan birile maluldür. Çünkü : 

- Gazetelerden birinde bir yazı 
sıkaa: 

- Arkadatlanndan birisi bir te • 
miz urba giyae; 

- Tanıdıklanndan biri bir iyi 
jeat yapaa; 

- Mealektaı!armdan birisi göze 
gine; 

- Bildiklerinden birine pİyaqo 
vursa; 

- Gördüklerinden biri güzel bir 
espri yapaa; 

- ffittiklerinden birisi bir kızm 
gönlünü kapaa; 

- Aıinalanndan birisi iyi bir n· 
lenme yapaa; 

- Hatta tanımadıklarından biri. 
ai bir makama l'eçM ; 

- Hatta bi~ediklerinden birisi 
bir töhret kazanaa; 

- Hatta görmediklerinden birisi 
bir vursun vursa; 

- Hatta ititmediklerinden biri. 
si mühim bir it batana; 

Ve onun haberi ve izni olmadaa: 
- Denize bir gemi inae; 
- Bir Pren ... dojaa; 
- Bir diplaıınat •• aöyleae; 
- Bir tayyarec.İ uçaa; 
- Bir tramvay kazaaı olsaı 
- Ekmek fiyatı çıkaa; 
- Birine inme inae; 
- Şehir cereyanı keailae; 
- Bir veznedar kaybolaaı 
- Sabah olaa; 
- Güneı bataa; 
- Bir Amiral ölse; 
- Bir General çijnenae; 
- Hava bozaa; 
- Muaaolini akaıraa; 
- Laval ökaürae; 
- Baldvin eaneae; 
- Sterlin dütH; 
- Frank çlkaa; 

Fena halde içerler; haaet eder; 
içi içini yer. Elinden geleni _ çok 
bir feY gelmez amma • yapmak ia. 
ter. Kabarır, titer, puflar ve çatlar. 

Çoiu onu tanıyanlar ona kızarlar. 
Bot teYdir. Haataya kızılmaz. 

Bu yazıyı okuymılar, iç)erinclea 
''bu da kim 7,. diye aoracaktD'. Bu: 

Çatladı kapı. dır. 
B. FELEK 

Tahlilleri 1. Honnör: (oh + on + öğ + ör) 
il. : (oğ + on + uğ + ur) 
(1) Oh, oi: "Güneıin parlaklığı, 

yüksekliği" anlamınadır. Resimlerinizi bize gönderin 
(2) On: O parlaklığa, yüksekliğe 

ve büyüklüğe yakınlık bildirir. 
(3) Oi, ui: Parlaklığın, büyüklü

ğün kendine yapııtığı süjenin manaaı
m tamamlar ve ifade eder. 

(4) Or, m: Süjede parlaklığın ta
karrür etmi tolduğunu ipret .eder . 

1. Oh + on + öi + ör ... ahonö
iör ). 

Bu kelimedeki ügüncü ek, (öi), 
kelimenin teliffuzuna sıklet verdiği 
için kendinden evvelki (n) ile tebadül 
eder, (honnör) olur. Manası: "Par
lakılık, yükseklik", yani (teref) de
mektir. 

ONUR 

il. (oi + on + ui + ur .,. op 
nuiur). 

Bu kelimedeki (i) ler, kelimenin 
bütün bünvesi içinde kayna,tıktan 
sonra (ONUR) çıkar. Bunun da ma
nası "parlaklık ve yükseklik'' mefhum 
lanndan çıkan "teref ve itibar, haysi
yet, izzetinefis, namus°' demektir (2) . 

(1) Ba iaim kadimden beri Baykal cö
lünden çıkıp (Y enluı) ırmalma dökülen 
(Anrora) nehrinin balundata mmtaka,. 
denirdi ve bqün de adı badur • 

(2) Kamlll1I TlirkL 

[Fizyonomist Profesör J can Cartcrct'nin okuyuculanmmn 
karakterleri hakkında yaptığı teşhisleri neşre devam ediyoruz:] 

Kendisinde biraz, kendi kendini bi· ı Ciddi ve serbest tavırlı bir ıenç. Fa· 
li ihtiyar mahpus tutan bir. tahsiyetin kat bir ıeye emin olabilmek için çok 

karakterı var. ta. . 
tikbal için inkitaf §Üpbeleniyor. Meclisı X . 
ettirmeğe cesaret e- iri olduğu muhak- it_') 
demediği §eyleri gr kaktır. Ancak kendisi
riye v~ maziye a- ne intihap ettiği arka
tar. lç~nde pek çok d larile daha tabii ve 
ve çefıt rahatsız- at . . 
lıklan vardır ki, bu daha sevimlıdır. Ka· 
yüzden hülya tara· palı ve ihtiyatlı bir ka
Jına meyletmekte, rakterdedir. Başka tC-

[Rauf Duran] fakat bunu hatta rait altında bulunaay-
dostlanndan bile saklamaktadır. Ha- dı. bu karakteri daha 

[Fikret] 

yatın sıkıntılarını hWya ile gidermeye inkipf edCTdi. Zahiri intizamı ve dilz
çahşmaktadır. FA.ılı meselelerde kcn· 
disine dikkat ve kiyasetle yolunu gös- günlütll, deruni intizamsızlık ve kan· 
terilmeğe ihtiyacı vardrr. Eğer kiya· pklıklannı belli etmiyor. Fakat o, bu 
ar-tle hareket edilmezae, çok ağır basan intizamıızbklarla mücadele etmekte. 
bir müdahaleye kartı pek çabuk isyan 
edecektir. dir. 

Resimlerinizi bize gönderin, Profesör 
Carteret sizin de karakterinizi anlatacaktır. 

• 

• 



• 
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Ev KıraDlçesn 

Dikiş öğretmeni Bayan 
Nemikanın Fikrine Göre ... 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

lıtiha ilaçları 
Ev kadını herşeyi bilen kadındır. Bir Geçenlerde, en iyi aperitif et suyu

dur diye yazdığım fıkrayı beğenme
ev kadınının bilmesine lüzum yoktur, miJ olan bir bayan, bana gönderdiği 

mektupta daha ciddi iştah ilaçlarını 
diyebileceğimiz bir iş hatırlamıyorum bildirmemi istiyor. 

M. Kemalpaşada 
Atatürk heykeli 

M. Kemal Paşa, (Hususi muhabi
rimizden) - Burada cumhurli.ık ala
nına dikilen Atatürk heykelinin kai • 
desi tamamlanmış ve yapılması bitiri 
len heykel de Istanbuldan getirilerek 
yerine konulmuştur. 

-------------------- • Benim söylediğim ıey de pek cid-

[Sultanahmet Kız San'at mektebinde kızlarımız derste] 
Ben içeri girdiğim zaman Alqam 

Kız San'at mektebi dikit öğretmeni, 
Nemika, arkadaşlarile "Tan,. ın ev 
kadınlığı müsabakası üzerinde bara • 
retli bir görüşmeye dalmıştı. 
Oğretmen bu müsabaka için, ne dü 

§Ündüğünü ben sormadan ıöyledi: 
- Bilseniz san'at mekteplerinde na 

ııl derin bir alaka uyandırdın.z. Şimdi 
bütün genç kızlarda, ev kraliçesi ol
mak isteği var. Evine bağlı kalmanın 
tadını tadan, Türk kadını, önünde a • 
çılan bu yeni alana, bütün benliğini 
vererek ginnittir. 

Soruyorsunuz, ev kadınlığı nedir, 
diye.,. Ev kadınlığını, birkaç satırda 
anlatacak kudreti ben kendimde bula-
mıyorum. 

Yalnız, §unu söy1iyebilirim: 
Ev kadım her §eyi bilen kadındır. 

Bir ev kadınının bilmesine lüzum yok
tur, diyebileceğimiz hiçbir it hatırla -
mıyorum. 

Ev kadını, yalnız evinin içini değil, 
evinin dııını da ilgilendirecek bilgiler
le silahlanmıı olacaktır. 

Müsabaka 
Şartları Ve 
Hediyelerimiz 
1 - Dikit •e biçki, -2 - Y ...,ek pitir 

mek, 3 - Çocuk bakımı, 4 - E~ idareıi 
gibi dört kısımdan ibaret olan milsabaka
mızm teknik idaresini, imtihanlarını, mil· 
kafatJarmm dafrtılmasını Krz San'at Mek· 
teplerinin değerli idare ve tedris heyetleri 
deruhde ediyorlar. Müsabakaya herkes 
lı:ayrtsız, eartıız ıirebılecektir. Kupon ve
ya ıazetemizin bir parçaımı kesmek kül
! eti yoktur. Yalnız tunlar miisabakaları
mıza giremiyeceklerdir : 

Profesyoneller, yani terziler, mllrebbi· 
yeler, haıtabakıcılar, doktorlar, ebeler, 
öiretmenler •e ıazetemiz menıupları ile 
aileleri. 

Hediyeler 

Dikit ve biçki 

Birinclyeı 200 lira deierinde bir pırlan
ta yüzük. 

ikinciye: JSO lira deierinde bir dikiı ve 
aakıa makinesi. 

OçGncüye: 75 lira deierinde kumaı ve
ya kürk. · 

Dördüncüye: 25 lira dcierindc dılı:iı kıı· 
tıııu. 

di idi ama, zevk iılerinde münakaşa 
olmaz, derler. Et suyunu da iştah_ i.la
cı olarak beğenmiyenler bulunabıhr. 

Onlar için hatıra gelecek, hem za
rarsız, hem de faydalı olarak, sarmı
sak vardır. Bana inanmazsanız Kay· 
serili dostlarınıza ıorunuz. Hepsi şa· 
bitlik ederler ki ıarmısak insana çok 
iıtah verir. Zaten, insanın pastırma
yı yedikçe yiyeceği ge~me~ı .d~ ara
sındaki sarmısaktan değıl mıdır. Sar
mısak iştah açtıktan başka damarlar
daki tansiyonu düşürür. Verem has
talığına bile iyi gelir, diyenler çoktur. 

Sarmısaktan sonra hardalı unut
mayınız. Bunu eski zamanın en büyük 
filozoflarından Fisagur iştah ilacı di
ye sağlık vermişti. Ondanberi iştah
sız adamlar yemek sofralarının üze
rinde hardalı eksik etmezler .. Zaten 
hardalın iştahı açmaktan başka haz
mı kolaylaştırmak, fikre parlaklık ve 
keskinlik vermek şöhreti de vardır. 
Aşk duygusunu uyandırmak hassası 
da başkaca bir faydasıdır. 

Üzüm pekmezi hem iştah açar, hem 
kuvvet verir. Kekik otu iştah verdi
ği için h~la birçok evlerde et yemek
lerinde üzerine koyarlar. Baldıran o
tu da öyle. Melek otu su içinde, yahut 
§arap içinde kaynatılarak içilirse hem 
yemeğe iştah, hem de yemekte keyif 
verir. 

Dedelerimizin pelin dedikleri ap
sent otunun iıtah açtığını bilirsiniz. 
Bundan frenklerin bir de ispirtolu iç· 
ki yaptıklarını şüphesiz duymuş. fa. 
kat elbette ondan içmemişsinizdh. 
Hindiba otunu kahveciler kahveye 
karıştırarak insanı . bıktırmış olmas~· 
lar o da bir iştah ılacı olurdu. Gu· 
vercin otu kökünü, jansiyana kökü
nü, şerbetçi otunu, kına kınayı iştah 
açar diye tabii pek çok kimselerden 
duymuşsunuzdur. 

Mesela, ben dikişçiyim. Fakat biı 

kadına, yalnız dikişin kafi geleceğine 
inanmış değilim. Dikit. her nekadar 
kadının daima karşısında bulacağı iş

ferden biridir. Fakat, yalnız dikiş dik
mek, nakış işlemekle ev kadınlığı ol • 

Betlnci7eı 
ken. 

Bunları kocakarı ilaçları diye iste
mezsenb:, bıraz ekşice bir şaraptan 
arada ıırada yemeklerinizden önce 
içebilirsiniz. Her halde iştah ilicın~n 
hangisi oluna olsun yemd.ıen hıç 
olmazsa yarım saat önce almağı unut 
mamalııınız. Çünkü iştah ilAcının te
sirini yapması için, midenin adaleleri 
ve guddeleri üzerinde it görmeğe va

ıs lira deierinde bir maıı· kit bulmaıı lizımdır 

Altınc.ıdan 
hediyeler. 

Mutlaka bir eczane ilacı isterse
ru~üncüye it.dar muhtelif niz kendi hekiminize muayene edile-

rek reçeteyi alırsınız. Eczane ilic! 
Yemek piıirmek: elinizde reçete olmadan, gazetedekı maz. 

Ev kadını, diki~ kadar, yemek pişir
mesini, ortalık temizlemesini, çocuğu • 
na bakmasını, misafir kabul etmesini 
de, bilmelidir., 

Eğer gapkasını, kendi yapamıyorsa, 
bunun nasıl yapıldığını mutlaka öğ -
renmesi ierektir. Şapkanın üstüne ko 
nulan çiçeği alırken, çi~ekçinin tesiri 
altında kalmamalı, ona kendinin de 

garnitür hakkında bir zevki olduğu 
nu hissettirmelidir. 

Evinde aşçı kullanan aile kadınları • 
mızın en çok şikayet ettikleri ıeyler • 
den biri de, onların israfıdır. Fakat 
böyleleri, aşçıdan önce kendi kendile • 
rinden şikayet etmelidirler. 

Çünkü, bir bdmın, evinin içinde, 
kendi huauıi mutbai.nda piıirilen ye. 
melderin nasıl ve nekadar malzeme i
le, pİfİ'rildiğini, yakından aörmeai ve 
ona göre yapılan masrafın az veya 
yeter olduiunu, takdir ebnesi lazun · 
dır. 

Kendi keyfine bn-akılan aıçı, evin 
İçindekilere, neler yedinnez, neler •.• 

Sonra, bir kadının modayı takip et -
mesini de lüzumlu ıörenlerdenim. Be
yoğlu kız san'at mektebi direktörü er
keklerin de ellerinden geldiği kadar 
ev iJlerine yardım etmeleri lazım gel
diği fikrinde idi. Halbuki Bayan Ne -
mika bu fikrin dehşetli bir düşmanı • 
dır. Sualimize hemen ıu cevabı ver • 
di: 

- Kat'iyyen ! .. Erkek, yalnız kadı· 
nın itlerini kolaylaıtırmayı dütünsiin, 
yeter .•. Hiç delilse, evde yapılan te • 
mizliği bozmasın. Cigara küllerini. şu
raya buraya ailkmcsin, portakal ka • 
buk1arını öteyeberiye atmasın. Nefret 
ederim ev işi gören erkeklerden ... Böy 
lelerine ben erkek bile demem. Ne ko 
mik §eydir o .•• Evin bayı, eline süpür
geyi almıı, ortalık süpürüyor. Yahut 
beline futayı kuşanıp mutbağa girmiş, 
yemek yapıyor. 

Bu nevi erkeklere galiba kılıbık der 
Jer. Her kılıbık erkek, biraz kadınlaş-

Birinciye: 200 lira deierinde bir yemek 
oda11 takımı. 

ikinciye: 150 lira deferinde çatal ve bı 
çak takımL 

Oçüncü7e: 75 lira deierinde tabak ta 
lı:ımı. 

DördGncüye: 50 lira delerinde 12 kiıi
lik kare dö tabi. 

s .. inci7eı 15 lira deierindı çay ta· 
kımı. 

Altmcıdan 100 üncüye kadar ütü, Jas
tık, abajur, masa örtüsü, çorap, eldiven, 
canta ribi muhtelif hediyeler. 

Ev bakımı: 

Birinciye: 200 lira deferinde bir aalon 
takımı. 

ikinciye: 150 lira değerinde bir radyo. 
Üçüncüye: 75 lira değerinde bir avi:ı:e. 
Dördüncüye: 50 lira değerınde salon 

ıaati. 
Betinciyeı 15 lira değerinde bir tablo. 
Altıncıdan yiiıüncÜye kadar muhtelif 

hediyeler. 
Çocuk bakımı: 

Birlnciyeı 1000 lira deierınde ve primi 
tarafımızdıın bildirilecek sirorta 

ikinciye: 150 lira de&erındc bir aint 
bcbi. 

Oçünci\ye: 75 lira deferinde bir ıra· 
mofon. 

Dördiincüyeı 50 lira deierinde bir kol 
saati. 

Betinciye : 15 lira değerinde canta. 
Altınc•dan yüzüncüye kadar muhtelif 

hediyeler. 
E" Kraliçesi: 

Bütün bu imtihanlardan ıonra, dört 
kıımm dordLinc birden ırirmit ve muayyen 
dcrecevı kazanmııı olanlar arasında da bir 
imtih.:ı~ yapılacak ve kazanan ev kraliçesi 
illn .dilerek kendisine 750 lira dierlııdc 
bir klirk manto hediye olunacaktır. 

mııtır. Hani ara ııra karısından dayak 
yediklerini söyliyen ~r~ek.ler ... Da~ak 
yiyen aciz insandır, acız ıns~nlar !~e. 
ne sevgiye, ue de saygıya layık degıl -
lerdir. 

Bence, herkes cinsine yaraıan feyi 
yapmalıdır. Kad.ı, kadındır, erkek eır· 
kddir. 

Biz kadınlar için, ev itleri bahsinde 
erkeklere olsa olaa: "gölre ebne bat • 
ka ihs.an istemem!,, demek düter• iti • 
m.ize kantmaaınlar, onlardan batka 
ıey istemeyiz.-Salahaddin GUNGOR 

BANKACILAR, ŞY ARLAR ve RETMENLER 
İstikbaldeki muvaffakiyetiniz için Tilrkiye 

BERLiTZ okulalan b~yük 

öğütle alınamaz. 
Lokman HEKiM 

YENi NEŞRiYAT 

Yarım Ay - Bu mecmuanın 21 
sayılı, 15 llkklnun sayısı üç renklı o-
larak çıkmıttır. . 

Yeni Adam - Bu kültür gazetesı
nin 102 inci sayısı çıkmıştır. 

Arkitekt Mimar - Bu aylık mi
mari ve şehircilik dergesinin 58 inci 
sayısı birçok mesleki eserler ve yazı
lar ile intişa retmiştir. ·-------
AR-FOTO 

(Eski Foto Franse) 

Memleketimizin tanınmı§ 
Film Operatörleri 

CEZMİ ve REMZi 
Re11am Salahaddin 

;imdi borada çalışıyorlar 

)inema ve Güzel F otograf 

Cumur Batkanı ATA TÜRK ve 
Bakanlar Kurulu Üyelerile 
Türkiye Cumhuriyeti ileri ge. 

tenlerine ait fotoirafların en İyi 
leri de burada bulunur. 

10114 

"Temizliği Ssvenlere 
Bir kalıb M l M bakınız ne 

itler görür. Soğuk veya sıcak su 

ile bulaşıklarınızı, çamaşırlarını

zı kaynatmadan, emsalinin çok üs

tünde temizler. Yağları, kirleri, le
keleri kat'iyyen çıkarır, çini, cam 
ve kristaUeri temizler. Bakkalları
mzdan arayınız. Bir kalıb M [ M 
le her kirli ıeylerinizi günlerce 

temizlersiniz. 

DOKJOR 
RUSÇUKLU 

Kentimizi zinetlendirecek olan hey 
kel, diğer noksanları da tamamlana -
rak yakında parlak bir törenle açıla
caktır. 

Ekonomi iıpektörünün 
İncelemeleri 

Tekirdağ, (Hususi muhabirimiz -
den) - Tecim ve ekonomsal işleri in
celemek ve teftişte bulunmak üzere 
Ekonomi Bakanlığı espektörlerinden 
Rıza Göksu şehrimize geldi ve yirmi 
gün içinde ttftiş ve incelemesini biti -
rerek bakanlığa raporunu sunmak ü. 
zere Ankaraya dönmüştür. 

Atatürk bulvarında inşaat 
Antep, (Hususi muhabirimizden) 

- Atatürk bulvarında, Halk Partisi 
kurağından inhisarlar idaoresinin işgal 
etmekte bulunduğu yere katlar olan 
kısmında yeni lağım inşaatına başlan 
mıştır. Dört yüz metre uzunluğunda 
olan lağım inşaatının 3200 liraya çı -
kacağı tahmin edilmekte, yağmurlar 
bastırmadan bitirilmesi için çalı§ıl -
maktadır. 

l
.K Üç ÜK TELGRAF 1 

HABERLERi 
- J MS l!itbiı A UtlS&i 

• Gediz, (Tan) - C. H. Pa-rtisi 
salonunda genç bayan ve baylara pos 
ta telgraf direktörü bayanı tarafından 
dan Fransızca ders gösterilmeğe lıaş -
la:ımıştır, bir kısım öğretmenleıimiz 
de derslere iştirak etmektedirler. 

* Mersin, (Tan) - Tecim odası -
nm altıncı yaşına girmesi törenle kut 
lulanmış. 500 ki§ilik bir çay ziyafeti 
verilmiştir. 

• Antep, (Tan) - Şehrimiz elek -
tirik fabrik:\sına eit kilovat fiatlerini 
tesbit etmek üzere gelen Bayındırlık 
esnektörü Emin incelemAlerini bitire 
rek şehrimizden ayrılacağı sıra: kat'i 
formülün önümüzdeki Nisan zarfın -
da bulunmu~ olacağını söylemiştir. 

• Aydın. (Tan) - llimizcle yol mil 
kellef amelelerinin sonbahı:ır 0°1~-
ı ..... ı.· -:~:. . Atırtll.n gerekli tedbir -
Ier üzerine bu yıl mükellef ame1e ça
lı§malarr sok düzenli gitmiştir. Ilkba 
har çalışmaları için çok az amele kal
mı~tır. 

• Pazarcık, (Tan) - 250 evden 
ibaret olan kasabamızın 95 muhtarla 
idare olunan 107 köyü vardır. Nahi 
ve te11kilatmın bulunması elzem oldu 
ğu halde yoktur. Bu yüzden muha
berat ve l'Csmi i~leri görmekte bir sü 
rat temin edilemiyor. Ilçemizde de 
kamun teşkiUitı yapılması için ilgili
lere baş vurulmuştur. 

• Antep, (Tan) - Şehir haritası, 
tasdik edilmek üzere Bayındırlık Ba
karılığına gönderilmiştir. 

• Amasya, (Tan) - Arttırma :'c 
yerli mallar yedi günü münasebetıle 
15/ 12 11935 pazar günü.sa~t 14.t~ or
ta ve ilk okullar öğrencılerı sehırı do
laşacaklardır. Buna Ev bandosu da 
iştir.ak edecektir. 

• Kandıra, (Tan) - Kandıra Zira
at Bankası tarafından satısına basla
nılan % 7 faizli Erzurum - Sıvas hattı 
tahvillerinin satısı bitmiştir. Banka iki 
hin liralık satışta bulunmustur. Bu sa 
tışın nısfından fazlası peşin, diğer nıs
fı üç ay taksitlidir. 

• Kand•r;1, fTan) - K:\n"Tra Ta
pu lsvarı Celal Doğan Eslı:i<ıehir Mer
kez Tapu lşyarlığına atanılmış ve bu
radan ayrılmıştır. 

• Kandıra. (Tan) - J. K. Yüzba
ş~ı lbrahimin J:Iarbive. Okuluna ~!t· 
mesi üzerine verıne vekıl olarak Duz
ceden Hamdi Çavuş atanmış, vazife::ıi
ne baslamıştır. 

• Kandıra, (Tan) - llcemize bağ
lı Akçaova ve Şevhler, Salmanlı ve 
merkez nahiyeleri Parti konRreleri bi
tirilmiş ve bu toplantılarda Parti nahi
ye idare kurumu üyeleri seçilmişlerdir. 

• Aydın. (Tan) - İlimize gelen 
Erzurum. Sıvas hattı tahvillerinin pek 
coğu satılmıştır. 

Her tehlikeye kar,ı • 

Sigortah Kasalar 
En asrf ve en amelf 

Dosya möblesi 
ve tesisatı 

ZiYAEODi" SAiD 
Galata· latanbul 

Antep Urayı Yeni Bir Ekmek 
Fabrikası Yaptıracak 

f Hususi muhabirimiz yazıyor: l 
.<\ntep, 13 

Şarbayrmız Hamdi Kutlar, uray iş
leri hakkında şu izahatı verdi: 
"- 3 yıl evvel 60 - 65 bin lira olan 

bütçemiz bu yıl 150 bin liradır. Bu 
bütçe sağlam varidatlarla tesbit edil
miştir. Uray gelirleri iki üç yıl evvel
ki duruma göre bir misli artmııtır. Bü 
yük mikyasta borcumuz yoktu. Hal, 
buz fabrikası, mezbaha, asfalt yol ve 
bulvar gibi büyük yapılar dolayııile 
tabiatile biraz sıkıntı çekilmektedir. 
Yeni müessesattan elde edilen varidat
la ufaktefek borçlarımızı kısa bir za
manda ödiyeceğiz. Çalışmamızın başın. 
da §ehrin müstakbel planını yapmak 
işi vardır. Ilin haritasını da yaptırdık. 

Gaziantebe 14 kilometre uzaktan 
fenni bir tesisatla su getirilmektedir. 
Bu iş için bir şirkette mukavele ya
pılmıştır. Su işi Antep için hayati bir 
mesef edir. Bu yüzden tifo hastalığı 
ı:aman zaman şehirden eksik olmuyor. 
Proje yapıldıktan sonra tesisata baş
lanacak, pek kısa bir zamanda §chrin 
bu ihtiyacı temin edilecektir. Bir mez
baha ve buz fabrikası yaptırılmıştır. 

20 metre genişliğinde bir Atatürk 
bulvarı açılmıştır. Bunun bir kısmı 
asfalt olarak yapılmıştır. Diğer kıs
mına da ilkbaharda devam edilecek
her yıl geniş bir programla çalışıl
maktadır. Mezarlıklar da ağaçlandrrıl. 
mıştır. Son yıllarda 15 binden fazla 
ağaç diktirdik. Şehrin cenup k•mını 
boydan boya kaphyan eski mezarlık-

ilahı gözlU 

[Antep Şarbayı Hamdi Kutlar) 

lan tesviye edeceğiz. Yeni bir me
zarlık tesis edilecektir. 

İlde seyrüsefer iılerini tanzim için 
otobüs teşkilatı yapmağı düşünüyo
ruz. Şehrin ekmek işlerini ıslah için 
en kestirme yol bir fabrika yaptırmalı: 
olduğunu düşündük. Bu yıl uray bir 
ekmek fabrikası yaptıracaktır. Şehir 
içindeki otomobilleri bir noktada top• 
lamak için önümüzdeki yıl bir genel 
garaj yaptırılacaktır. Şehirdeki bayıa• 
dırlık işlerini muntazam yapmak an• 
cak bir inşaat şirketi tesisi ile müm• 
kün olacağını gözönüne alarak bu it 
için özel teşebbüslerde bulunuyolll.lm. 
Bir anonim şirket vücuda getirilece-k
tir. - M. Yücel 

ve ELİSABETH BERGnER 
Kapah ruhlu yıldız 

Fransızca aözlU 

ÖMRÜMCE SENiNiM ! 
filminde 

VI iZ SiNCMA~I 
Bu akşamdan itibaren 

İlk büyük ve zengin temaşa filmi olan ve DANTE ALICHIE
Rl'n~n hayal ve görüşile tasvir edilen 

DANTE'in 

CEHENNEM'i 
Adı büyük san'at harikasını takdim ediyor. Büyük ihtiras, 

kahramanlık, hayal ve hakikat filmi. 
Bugüne kadar hiçbir insan gözünün eşini görmediği bu şahe

serler şaheserini mutlaka görünüz. 
llaveten: Musiki üstatları serisinden JOHANNES BRAHMS 
aşkı... Hayatı ve eserleri (Chant du Berceau) ve (Danse 

Hongroise) 

GÖNÜL iSTEDiGiNE GiDER 
KATE DE nAGY • WILL Y FRISCH 

lstanbul Gümrükleri Satış 
misyonu başkanllğından: 

Ko· 

M.K.N. Ağırlığı Kıymeti Cinsi Eşya 

2910 

2776 

2776 

K. G. 
196. 

90.500 

23. 

L. K. 
4704. !pek çizgili pamuk mensU· 

cat. (Kaçak) (Transit). 
ı 3. S 8 Para tevzi eden otomatik 

makine (Kaçak) (Transit) 

3.45 Hamur işlerini öğütücii 
makine. 

Yukarıda yazılı eşyaya istekli çıkmadığındatı 
20-12-935 G. saat 10 da satış salonunda ihaleleri yapı
lacaktır. İsteklilerin şartlarımız mucibince eşyayı aırnak 

· · ·· · akbUZ için yüzde yedi buçuk pey akçelerını gosterır m . o-
ve saire evrakile kanunen muayyen zamanda KornısY 
na gelmeleri ilan olunur. (7846) ----

fırsat Y'Cnyor 
Berlitz'in senelik seçme imtibanile Fransada Uç sen~ yilksek 

tecim, yahut bir ö&retmen okulasında bedava okuyabilirsiniz. 
Kayıdlar açıktır 

İstanbul: 1etiklll caddesi, 373 - Ankara: Konya caddesi 

Hakkı UZEL 
Galataıarayda Kanzuk ecıabanes · 

karııaında Sahne ıokatmda S DU· 

marab apartımanda 1 numara. CENNETTE. HIRSIZ 
9804 



Krala kar 1 
Kondilis Taraftarı Saylavlar Yunan Krahnın 
Kendi Tacını T ehlik ye Koy~cağını Sö liyorlar 

Romanyada 

Grand·DO 
ALEKSANDR'ın 

H.A. TIRALA---- ..-

• 
____ ..... .. 

Baş hakan 
Meclisle Dış 
Siyasayı 
Anlattı 

No.61 Çmreıı: ııt. Ruim o~G~ii 

Peraitan Ankaraya 

kadar bir devletler 

Mitte/ile ult.6.metlerin Sosyalist 
Murrilalıasları Çabııccılc 

Hayal tuna Ui~ iılar 

a;,ı~ 
lt1t upuıazluktan kavranan linirlllerin bilmez talıeblttl dilelderf • • • • 
istenilen ullh pla!leı. her pn artan linirlllıkten ... lm'fvct na1ır, 
ertesi p iDlu yorpn araıa, hiç bir tef J&pamamak llalllz1lllt ...... 

lrOmural .ınon. 
bıı telllıetttn kurtulmalı için kullanıtlcak ilAçtır. Asla ..... ,.._, "'!"" 
lcri yatıttırır ve ilkin vt slllm bl• a,tcu davet eder • .. • , • lı_......,. lıavl •• 

t1Nteaaııc..,..nc.-1t..._ 



T A N=================================================' 16. 12. 935 -
Dünya Hadiselerinden Resimli Akisler 

Yuk"arda soldan sağa doğru: Kudüste "Beytuüllahim'de eski Aşağıda Almanya Propaganda Bakanı Göbels akrabalarından iki rinin tayyareden alınmış bir resmi-Yeni Italyan Başkumandanı 
Habeşistan kralı Menelik'in resmi önünde toplanan Habeş pa- kızla beraber bir merasim esnasında - Habeşistanın Şimal cep- Mareşal Badoglio'nun Tigre cephesinde alınmış bir resmi -
pazlan - Bir Habeş papazı ordusunun zaferi için dua ediyor - hesinde bir dağ yamacında nöbet bekliyen asker! - Asmara şeh- Vezüy yanardağının civarında korkmadan dolaşan seyyahlar. 

S illh parası Halkın 
Sırtından Cjıkıyor 
"Daily Telegraph" (Dünya ta. 

rihinde vahim bir an) baılığı al. 
tında deniJ: konleransrna ait ya%. 
dığı bir başbakalede diyor ki: 

"Gerek silahları azaltma, gerekse 
beynelmilel para konferanslarının mu. 
vaffakıyetsizlikle neticelenmesine ba
kacak olursak, dün açılan deniz konfe
ransının sonu hakkında da büyük 
emeller beslememek lazımgeliyor. Mil. 
letler arasında namahdut bir §ekilde 
harp gemisi inşaatı felaketinin önüne 
geçmek için, Mr. Baldwin'in dediği 
gibi, milletler, herkesin, umumun men 
faati namına azami taleplerinden bi 
raz fedakarlık etmelidirler. 

İngiltere Hükumeti deniz teslihatı
nın tahdidinde devam olunmnını son 
derece arzu etmektedir. Büyük harp 
gemilerinde gerek tonaj, gerekse top 
çaplarının küçültülmesi de yine Ingil
terenin arzuları dahilindedir. Ayni za
manda denizaltı gemilerinin de büsbü
tün ortadan kaldırılması taraftandır. 

Bu teklifi, Fransa ve Japonya.deniz 
altı gemilerinin bir müdafaa silahı ol
duğunu ileri sürerek reddetmişlerdir. 
Bu nazariye belki doğru, belki yanlış
tır. Fakat konferansta toplanan beş 
devletin, istikbalde; son harpte Al
man yanın tatbik ettiği gibi denizaltı 
harbini takyitsiz bir şekilde tatbik 
aleyhine karar vereceklerini ümit et
mek mevsimsiz olmaz. Miktarın tah
didine gelince, bu hususta verilecek 
Jı:arar üzerinde Japonyanın müessir o-
1-cağı muhakkaktır. Amiral Nagano-

nun hükumeti namına herkese teşmil 
olunacak umumi bir mikyastan bahse
dişi maalesef bu h~sustak~. .ümitleri 
suya düşürecek mahıyette gorülmekte
dir. 

Tonai müsavatı hususundaki Japon 
metalibine Amerika muhalefet edcbi
lır. J:Suna lngııtere razı olmıyacaktır. 
Japonyanın "umuma §amil tahdidat" 
ismini verdiği prensip belki zahiren 
adilane gibi görünürse de, bu prensip 
kabul edildiği takdirde Japonya için 
avantajları diğer bahri devletlerinkin
den kat kat fazla olacaktır. 

Konferansı teşkil eden beş devletin 
deniz silahları yarışının halkın sırtına 
tahmil ettiği ağır yükü düşünere~. 
aklıselim dairesinde hareket etmelerı
ni beklemek isteriz. 

1

Bugünlerin dünya 
tarihinde vahim anlar olduğunu unut
mamak lazımdır." 

Mukabil Habeş 
Taarruzuna 
Karşı koyuş 
"Daily felegroph'ın askeri mü. 

nekkidi General T emperley /tal. 
yanlann tayyare faaliyeti ve Ha. 
betlerin beklenen hücunılan hak. 
kında yazdığı bir makalede diyor 
ki: 

"Dessie'nin İtalyan tayyareleri 
tarafından ikinci defa bombardımanı 
üzerine Habeşler, 53 maktül ve 300 
den fazla yaralı vermişlerdir. Yani 
bu bombardıman sivil halktan 360 ki
!İnin canına mal olmuştur. Bombardı
man esnasında Amerika Sa1ibi Ahmer 
Hastanesinin de hasara uğramış olma-

sı: bu hastanenin mevcudiyeti hak- ı nın pakta riayet etmediğini ilan et
kında ltalyanlarm evvelden malümatı mek ve zecri tedbirleri tatbika başla
olmadığı hakkındaki iddiayı teyit ede- mak suretile bunu yapmıştır. Fakat 
mez. uyuşmağı kolaylaştırmanın da va·zife-
Diğer taraftan imparator ve erkanı- si dahilinde bulunduğu şüphesizdir. 

harbiyesinin bombardıman esnasında Avam Kamarasında vuku bulan mü
Dessie'de bulunuşu bir bakımdan bu zakerelerde Eden, Lava! • Hoare tek
sahanm askeri mıntaka addedilmesine liflerinin esas hatlarını izah etmiştir. 
bir sebep olabilir. Bunlar evvela arazi mübadelesi mahi-

Her iki cephede şiddetli hava bom- yetindedir ki bu da her iki taraf için 
bı1rdımanları fasılasız devam etmekte- şeref vericidir. Bu arazi mübadele
dir. Bu tayyare faaliyetinin birkaç se- sinde yalnız Tigre ve Ogaden göz
bebi olabilir. Fakat her halde Habeş- önünde bulundurulmaktadır. 
!erin mukabil taarruzlarına bir karşı Bu havalinin ltalyaya terki muka-
koyuş olması en kuvvetli sebeptir. bilinde Habeşistana Kırmızı Denizde 

Şimalde ltalyanlara karşı tazyik de- bir mahreç verilecektir. Eden ayni 
vam etmekte ise de, henüz taarruz zamanda Habeşistanın ekonomik, 
başlamış değildir. sosyal inkişafı için yapılacak yardım

lardan da bahsetmiştir. 

Tekliflerinin 
Mahiyeti nedir 

''Le Temps" dan: 
İtalya - Habeş ihtilafının, şerefli 

bir surette halli için yapılacak teklif
ler etrafındaki itilaf dün tam bir şe
kilde gerçeklenmiştir. Bu teklifler 
İtalya ve Habeşistana hemen tebliğ 
edilmiştir. 

lngilterenin, İtalya tarafından ka
bul edilebilecek bir mukavele ihzarı 
için fedakarlık yolunda çok ileriye 
gitmiş olduğu haberi nekadar doğru 
ise Hoare ve Laval'in, İtalya - Habeş 
ihtilafı karşısındaki prensiplerinin hiç 
bir şekilde değişmemiş olduğu da o 
kadar doğrudur. Uluslar Sosyetesi, 
sebebiyet verilmeksizin vuku bulan 
her türlü tecavüze karşı harekete 
geçmeğe mecburdur. Sosyete İtalya-

İki hükumetin bu teklifler hakkın
da kararlarını serbestçe verebilmele
ri için bu tekliflere vazıyet etmeleri 
ve Uluslar Sosyetesinin de, bir telifi 
beyn komitesi olan Beşler Komitesi 
vasıtasile bu tekliflere yarından itiba
ren muttali olması lazımdır. 

18 ]er komitesi petrol hakkında ve
receği kararı Beşler Komitesinin fay 
dalı bir surette yeni bir müzakere ka
pısı açıncıya kadar tehir etmesi icap 
eder. lşte Fransız - İngiliz teklifleri· 
nin doğurduğu fili vaziyet bundan 
ibarettir. 

Laval ile Samuel Hoare arası·arla 

vukubulan mülakatları baştan sonıına 
kadar İngiltere ile Fransa arasında 
mevcut tesanüdü teyit eder, büyük 
ve siyasal bir hareket mahiyetinde 
görmek pek yerindedir. Bu mülakat
ların ati için §ayanı dikkat bir ehem
miyeti vardır. 

evit~~r 1 . 
et)}V\.e ie T 

48 Yaşında Bir Kadın Seviyor! 
Şehzadebaşından R. T . yazıyor: tehditlerine de kulak asme1;mış •. k~: 
"'48 yaırndayım, 'I ,enedenber; disini de, onu da nihayetsız bır 

dulum. Kendimi iyi muhafaza etti. hennem azabından kurtarmış. 
ğim için sıhhatim yerindedir ve he • 
nüJ: genç aayılabilirim . Etralınıda Başkasına ait işaretler 
dolasan birçok erkekleı·e mukabil . . A azıyor: 
güulliğinden J:iyade ahlakını ve Ankaradan aKlecıklı M. · Y tfl• 
merbutiyetini beğendıi;m 30 ya~la. "Bir oclaJa yer, yatar. çalrf'~ijj 
rında kadar bir genci 3 se,,erlir sev. Bir pencerem var; burtulan : lı•• 
mekteyim. Kendisine birçok defalar bile gÖremiyerek yalnıJ: karı• 1 Jlıi 
VaJ:iyetimi anlattım. Servetimin mü. .3hn hayilini aeyreder dururu!!'jiiftl 

L .ı .. d .. nu gor 
him bir kıamını vadettim. Daha son ay ıırra~a!.' lltı_~e 6".'! u~, 0 n 10,0/ıtt• 
ra tehdit ettiğim ve nihayet bütün onu duıundum. Çunku onu 811* 

d 'lt'I t d ·ı I rdum• iJ:J:etinelsimi kırarak yalvardığım an ı ı a a a naı 0 uyo d fd• 
halde beni reddetmesine ve baıka na iıvekar iıaretler yapıY_or "iıeritt 
bir kadını sevdiğini söylemesine kat bir müddet sonra bu ıf'lre ra••"• 
rağmen onu bir türlü unutamıyo • bana ait olmadığını, o lomj ~s~ı atı• 
rum.11 de. baıka bir gence yapıl 'f la Jd 

Bu mektubu okuyarak biz R. T. ladım. Bu gencin baıl.a k•:6. ıdatı1of 
nin kendisinden 18 yaş küçük, yani alakaaı var. !>en.ek ot1&1 " . , 6t. 
evladı yerinde bir genci sevmesine ve o yattıktan aonra lamba ıf"Jlal• 
değil, onunla mes'ut bir yuva kurmak ı~rile öteki kızlarla anlafı~or. bat'd 
hulyasına şaştık. Çünkü gönül bu; buki alakadar olduğum '~yal"" 
bazısında deliliği tutuyor ve olmıya- karfı çok sert davranıyor. Ne . 
cak mevzulara sapıyor. Fakat bu sa- yım?" . en bir 
pıtma nihayet aklın b.ir frenile bir Onun ~e kendisini sevını~ha bllş: 
zaman sonra yoluna gırmek icap eder gençle alakadar olması: ne ul et~e 
ken R. T . nin 7 senedenberi para ile kalarile sevişmesi sizı ınfşgdef1'1edıl<: 
tehditle kendini sevdiremediği gen- melidir. Siz bu kızı nıeşgu e t•f1'1at~1 
cin yakasım hala bırakmamasına ne çe onun hususi hayatın~ karı da sitğf. 
demeli? Bereket venıin ki genç 22 mz. NaJıl meşgul etmeh? ~·~ize bll 
yaşmdanberi kendisini takip eden bu ve kızın meşrebine, vazlye 1 

zengin kadmca~ı.zın vaitlerine de, bir iş. 



16 - 12 - 935 

~ 

7 opkapı, Hil<il ve Eyihin Muvaffakıyetli Günü Abonelerin 
Fenerbahçe Beşinci Galibiyetile Baştaki Artması için 

Vaziyetini Muhafaza Etmektedir Avrupa radyo 10Syeteleri abonele
rini çofaltmak için 6teden beri bir- · 
çok tedbirlere bq vurmaktadırlar. 
Bu ufurda pniı mikyaıta rekJimlar 
yapıldıiı sibi radyo makinelerinkı u
cuz utdmaıı için de allkadarlarla te
maslarını ihmal etmemiılerdir. 

Dlnkl neUceler , ....... : • - v.,., • 
E7'iı11 1 - ~ı O 
• ..,,,.,, J - HUM: 2 
,.,_..,..,,_, J - •• 7,,,.., 1 
Ga...,ı 1-Tople.,,111 

G.ı.t••• •7: • - AIMMl•ı • 

,_.__ fazla çamurla ....... 
risiDcl• ikiiıııı.ci c1e...-. cvua bi • 

Dtln1dl maçlardan l>lr emtantane 

l'iaci .tnncleki ...... muhafm • • 

-·-•ı" F•ıl!Waçe _. Wr aol tlalla atam ı.o kaua-qtır. 
,......._. hüc._ hattmda Wllw 
la AJi Jbaa lpüeuİr bir OJUD çıkar. 
llllfbr. • Zaman .. .,.. ikiDoi lıriimed• W 
l'İaciJe SeçlDİf taıu.Jann IDU't'affa 
~ .,......._ tahit .,..,... 
..... , .. maçlm ilk sini• • 
...._ AaMo1um i7i Mti11I• al • 
daiau sönlik. Dia de, ....ıfala. 
NJi aeticel• almak ......., Topka. 
111, HiW •• EJiibia idi. 
................ Sil.,...ı 

h ile karplafaa E~ hanNtli lııir 
~ - SileJID&DİT•Jİ 1.0 
hadi. • 

So.yetlerin tqebbiiılerini bu Jra. 
darla bırakmayarak her k111m halk ta
bakalarının bütçelerini unmadan bir 
makine alabilmeleri de dütllniilmüt
tür. Bu mabatla büldUnetlerle radyo 
101yete ve eadllltrileri elele vererek 
"halk makineleri,, iımini tafıyan kü
çük, fakat blltlln Avrupa r•dyolarıru 
dinliyecek kadar hanu makineler pi
yauya çıkartmqlardır. 

Geçen 1ene Almanya Propapnda 
Babnlıfı kendi idaresinde ohm rad
yo 10Syete1ile birlikte bu malüneler
den yaptırmıı ve dört yüz bine yakın 

ki bu lletler halka bir buçuk 1e11e n-

[Bükrq radyoaunda ııbık "Laffayette" ıekercisinden nakledi
len cazı dinlemekteyiz. Resmimiz bu kahvehanede ça)rmya hazır 

bulunan "Jamea Kok,, camu cösteriyor] 

l&tlDJftır. 32 Türk lira11 kıymetinde- ı HER HAFTA e·ıR ôGu·· T 1 
de ile utılmak euretile en u maaıh 
bir memur ile ameleye bile kolaylıkla 
radyo makine1i latJD almak imkinı '-------------- -----------

[Dünkü maçlardan heyecanlı bir enstantane] 

rak ilı ...... 1.1 IMralMrlikl• bit. 
Iİ. 

ikinci dewe b&tlar ltatlamaz, Be 
tikta, müdafaa .... pqeklifin • 
den iltifade ec1...- ani •• seri 
bir alan J'&pan Hffll idlaacİIİıaleri 
bir 1&71 ~·paralı talmnlaı:mı ıallp 
Yaalrete çıkardılar. Betiktatklann 
daha canlı ~ " karpuada. 
iri talama eh~ •......U için, 
DUilliP YaaiJete dipneai lizra lf. 
T~ aalıyaa 8etiktaıblar, ._ 
la bir o,_ ile Hiltl kal..uü za • 

maa -· tUJik --- OD clör. diDci clllıkikada H..,.tinia 38 mcı 
dakika ela Hüaıiinia J'•Pbia iki ıol 
ile maçı 3.2 kaundılar. HilllHI• 
i~ olarak caalJ •• süzel bir 
•JUD sö1terdiler. • Takahn atadıada ilk maçı CİİDef 
'" Topbpı blmnl ... ,apt.a.r. 

Günet t.ıı-. .... iki maçlarda-• 
katla-n bazı OJUDCUlan dola7Uile 
bqüae kaclar çıkarclıfı tekilleria 
..... .....,.pkb. 

1.1 Mr&•w1i1de bitti. 
lld ,...,_ ,.... pller de ...... 

verllmit oluyor. Bu beuba c6re bir Yeni model radyo maJdaa1anna w mni için herkes p.aıo.una cate •• 
buçuk 1enede 8dmen bu makineye u 1ene pek fala rafbet nrdır. Buna rqi vermelidir. Bunan için bilttin 
hlp olan kim1enin ıttnde 7 kurut ve- en çok, kıl& dalcah iıtaıiyonlann iyi 1eni liatem makinelerde bir ld tyan 
ya ayda 210 kurut ayırmaıı kafidir. abiunaıı yardan etmfttir. Birkaç -. için diipre konulnnıftm. Seai tialet-

tarafın maharetind• zirade ken • 
di o,...ncularmm hataaa ,cisünden 
oldu. • 

Taktim ttadmdaki ikinci maçta 
qaf! ,.kan mütPazin seçen bir 

Abonelerin artmall için daha ı,µ1 nedenberi lau dalplı poatalann pç tirib bulandıMn bu &yar diifmeai da· 
tedbirlerde bulunulmaktadır. Diııle- lilk ve ıea bayııiılıiile ıelmeti. düne ba yObek 1mtfma'.lpnelerde ild tane
yiciler üzerinde en iyi tetir bırakan kadar radyo makineli almU iatiyen- dir. 
bir bey de radyo iıtaıyonlannm kuv- lere cesaret ftl'llliyordu. h&iinkil Sel lyanm arama fleliftirmelr ll
vetli radyolann kudretleri arttml•n makinelerin çotu MdabtJe pce •e mndır. Bu,tlk alo~ bolü•• 
yerlerde abone miktamm da çopldı- ıündüz A't'l'Upanm en uak kıl& dal- O.erine 'fi edilıaeei 11.amdır. Büyük 
iı c6ze çapmaktadır. Buna misal ola- calı postalanm lmolayblda alacak ka- 1eılerde .. emıir.a madeni 1eı 
rak Pranu ile Almanyayı · chtettbi- biliyettedir. ~. U ü odalarda daha u tHle 
liriz. Her iki memlekette de muhtelif Yeni makine alanlar maldadlerine oaJarq tisce l?V _. dalla' kuı. 

1-1 .............. ·- iRı ........ 
aoera Galat...._, hlkiJD ltir ~ 
n. Aaadola7a s.o matl(lp etmiftir. 

S. G. S. 

Futbolcu İbrahim 
hakkındaki karar 

iıtuyonlHın kunetleftlrilditi m1n- yapacakları muameleyi pek iyi. bilcmi 
takalarda yüz binlerce ymi abonenin yeceklerinden kendilerine buı ltilt· 
kaydedildiii bir hakikattir. lerde bulunmak istem. 

Galata1&raym eaki fiitholciil..m.. Sa--,-·-'- etiril" b" 
den lbraJüaa ukkmcla letanlnal mm Buıün teeuOf edilir ki memleke- . ~- ne 1 en ır ma-
tab mnuince, profeer...Wii timina dinleyicileri prek aüfu• ve kinenın. ~ç voltluk cereyena ıare a 
t ...... il edil .... k. bu t......&1 b • aıerelaıt pnl)llk balammdan pyet yar edilmit oldmunu bilmek 1lzım. 
ran kendiaine bilclirilmifti. Oinn- udır. Her fqden enci abone ban- dır. Bunu kataloktan •eya rad~ ma-
d·ı· · .. .... __ L•-- • -·'- fll'i .. radyo,·-··m mcml•'--ı- fualmdan öfrenmek ve evdeki cere-

ı _... ..... _.._•••·re .... - ... 1au&Uuı ~av.uu. 
• 11 ....... ~ ......._ e1a be na.ımm pllrlslls ... ...wı.. ,.... ilr• aya etmek kabildir. Rad· 
--~~ 1na t il "'---- ... mtl....... yoc1i)la Dende ........ lutl 81ylen-,___ ı ı •-- ...- melde 90lt:ajm ~u öfmmefe 
sfbi ltlacl• itiru e1mif f9 ltftS Ptlt .tabit41r ld· blr ·Celniıkezekll a- yetmu. Buı lludut mmtakalan var· 
••--- aımtalra ......... ..... ~ *-'1- müiwile lstanbul.a da ibr ld ı., mu yoba 220 voltluk ce-
...... • clinlemc:k ılter. reyan 9. ~ut oldut u kat'i olarak 

a. BUn · . Bun bilmek için 

~~ 
t~ etmek en tailamı-

er 
edici yayımlar yapmalıyu. nan voltajı 

dır. 
JQob9onl 

BiriAd itilme tak11Blarınm tik maçlanndaki durumu: 
T. Bl..EDA 

Anten yapmak cUç delildir. Geçen iı olqar. 
ilaç Puvan Attıtı Yedili Galibiyet Berabere Mafhı

biyet 
Fenerbahçe 5 

Giinet 6 
Befiktq 4 
1. Spor 6 
Aaadola 6 
Galatataray 4 
B:ytip 6 
Vefa 6 
Topbpı 6 

Beykoz 6 
Silleyma. 6 
niye 
Hil&l 3 

15 
13 

12 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
g 
8 

5 

29 
16 
ıs 
12 
7 

21 
10 
12 

8 
4 
5 

s 

2 5 
11 3 1 2 

3 4 
14 1 4 l 
16 2 2 2 
s 3 ı 

15 2 ı 3 
15 1 2 3 
14 1 2 s 
22 1 1 4 
21 2 4 

8 1 2 

IHABERLER I 
FNNız rad7omncla almanca 1 

tn,ın. w Ameriba radyolarında 
~ bqb dille haberler nq
redilmez. Buna mukabil btlt6n diler 
milletlerin NdJO)armda muhtelif li· 
tan1arla ,.,.ıar ,.pdlr. 

AlmaDlma lala dalph iatatiyon. 
lannda ya,...ıu incilis dilile de 
anont edildikten bafka havadisler 
incilizceye tercüme edilir. 

İtalyan, Sovyet, Çek ıibi tanm""I 
radyo tetekklllleri birçok yabancı dil
lerle yayımlar yaparak dllnyanm dik
katini üzerlerine çekerler. 

Pranau Kolonyal (ima clalplı) 
radyoları yabancı dillerle bandia ilet 
reden radyoların bapadadır. Paril 
Kolonya1 pmtall bercGa mua,,en 
saatlerde Portelds, İnsilis, İlpuJ.01. 
ltalyan, Ye Arap dillerinde haff'tiı 
etntmektodir. Bu radyoda fimdiye 

kadar Alman .W biç ifitilmemittL 
Bir iki ciindilr tabablan taat 7 ,30 da 
Paril redy01u hem aktüel propqan· 
dJmu, hem de tabab haber lenitini 
almanca olarak yaymaktadır • 

Şu hale ıare yeryüzilncte yabancı 
dillerle yayım yapmakta ıeri kalan 
bir bis, bir lnptere, bir de Amerika
dır. 

(Btıknt raclfC"'DUID llarpa ileti plan 
artitti Bayan D-NA Marica Pettione] 

hafta radyo amatklerine nrhh bir an 
tenin nalll yapddılım oa ıöstermft
tik. Fakat bucünlerde bava miltait ol
madıimdan anten yapmak için yat
mur altında ufrapnalr berkeain itine 
ıehnez. Anteni radyo atel&törü keo· 
dili yapar. 

Buı ~':: ftrdır- ld ısh1r ft 
utwtulu. 1* bllNe .w,.ııırlar. Bunlar 
dalplan. haddinden fula blrlbirine 
yakın çalıp. ~· Hiçbir ma
küıe bU pbi iatui,_ı.n biribirindeıı 
iyice ayuamu. 
hhmclutdıat ........ atncJOzleri 

de radyo dinlemek içiD mDllitdr. Kı-
1& dalpllrdan bafb ona dı1la1ı bü
tün poatalarm .n.ıa ı.aa.rleri tıpkı 
(eceleri dinlend.İii kadar iyi ifitilir. 
"01'e4ea eoma Btlkfft battJ olmak 
üzere orta ve uzun dal&ah birçok u
m postalar mükemmel olarak alınır. 

Radyo çalıNNdılı zaman anten ve 
toprak yerinden çıkartılarak binöirile 
birlqtirilmelidir. Radyo makinesinin 
tozdan korunma• çin örtiitii •eya kı
lıfı üzerine konmadan önce priz cere
yandan unkl•ttmlmahclır • 

Butmacamız 1 

..., ....... • hı'. ı.1r , ul· [Dün yapılan 1m koplarmdan bir enatlıntane] 

;:.'i~.::ci;;._ 4::m" .-: Askeri LiselerGüreşŞampiyonlugv u 
Amerika)'! dinlemek 

isteyenler 

Radyo nyılrina11 antenin odaya cir· 
dili pencereden ~k uzakta durma· 
malıdır. Kabille ._lriN pencereden 
içeri ıetirilen antenin odada bir veya 
iki metre yakiaine konulmalıdır. Bu 
ıW"etle anten odada hiçbir tarafa te
maı etmez. 

..... e1a .................. .,_ • 
~ ............... bir ... 1r.a .. ..a ... 

ltw Ltaab.....,_ mlh• ai ı im 
l9lt -..... .,......ı.m, Birinci 
~ .... farklı ............... 

--·~ ....._ lldaci tlnrecle JiM N .... dm rap .._. •ir .. ,.,. le7kozla Mutafa e.w •ir lticumla &.,kona :resl • 
ııa. .. ,._ atarak anık .. ele etti. -._Oram bitmeti ıe bir iki d•kik• 

...... tpOI' bir sol düa ,._ 
..... mmçr 3.1 ••• bitWL 

... 8i:: =---~ ilD tlnn. 

• -..~ ... ili-
::;..,.._, Şeni tllMlmda Betik • 
._ 7aptı1ı -.ç ... aWail Mtice. [ 41kert Jileler arasmda yapı• muhtelif ıpor milu.bakalarmdan 
.,, · ~ ....ı ~ ka • atletbm. tmıPyonluiu alımf olan Kuleli liwıi aporculan bu .-

• ,._ ...... . ..... ~ fer de P.tnf pmpiyonlujunu •lmıtlarcbr. Askeri u..eıer cüref .,._-........ wı ..... Hi u-=--:-: --'--Kuleli •• n-Mı...: .. : .. _..._ bali-.:.1..-. h ....,__ takcliıre 4ef• ..... ~ ....u •-.,.~awaa 111&11Uuuc a Dlllif bir 
.,_ plsarıdı. - Mticlli ola ....,.., -.ıvorm.] 

Ha... bir kıa dalcah terdbatlı 
maldna ile Amerikayı~~ bir 
it delildir. Ancak bu her 
iatenilen IMderde almamu. Binaen
aleyh py ftkti Yeya akfam yemefin
den IOIU'8 keyifle Amerikada verilen 
.m konseri dinlemek bWI defildir. 
Amerika11 dinlemek ancak pyet er-
ilen yatan tolid inunJerla uykuaus, 
erken uyanan tinir1i intanlara natip
t:ir. Ameribnm mubtelif iltatiyonlan 
abüa yalan taatlerde mllkemmel iti· 
tilmeie bqlarlar. Bwılan tat ikiden 
itibaren tabab tam 1ekise kadar takip 
etmek miimJrilndiir. En ~I 49 •e 
25 kBlar metr~ C&bpn Pittaburı 
sonralan Si ldllur metredeki Chenek· 
tedy (Skeııektedi), daba aonra1an ( 4 
te dojru ya1ms 49 metredıeldler din· 
lenebilir. 

Geçen lat akpmlan uat 21 ile 22 
raddelerinde Skenektedi V 2 r A D 
ipretli poatau Avrupaya mflteveccib 
nflektlrlil antenler çalıfıyor •e bura
dan çok iyi clu,Wuyordu. Bu mn
Uacle ..... bu polta plıpnıtp .... 
ı.a it'• 

Radyo makinelerinin birçoiu top
rak hattına muhtaçtır. Toprak hatti 
1nqun ıu boruıuna bailanarak a. 
kinenin yanına kadar uzatılacak bir 
balar tel ile elde edilir. Toprak battı 
makinenin durdufu yere nekadar da
ha yakm bulunan kurfun ~dan a
bmna toprak teaitatı o adar aaba 
kunetli olur. Uzak yerlerden ıetiri
len toprak hatlumct. .. ka,b'" utar. 

Anten ·~ topnlm telmik hatalan 
olmadıtm. buat ,~ .. ..,._ 
tajm makine ilıe uypn oJıdlilua b
naat ıetirdikten tonra -ldae ,_.. 
yete ıetitilmek üzere bulrlaır • 

Her feyden ene! araua liıtUIJo
nun iyi iyw "911..t -w JÜmdlda 
çaıq. dalplardu .... •Jnlma-
11 l&mndı~ Tam Ayar edDmemit bir 
16aderici poata daima biraz çatallı let 
ntmekle beraber parazit te kendisini 
~ 

lıdoci derecede ... ,.. pUr. 
Dtaı..., nmefHnin kaJaia bc»t .. 

SOLDAN SAGA n YUKARDA! 
411.GI 

l-TelllsS.a-L 
2 - Caln S. Dmmaa lek..ı 2. Uzak ... 

... 2. 
s - 8lqm 5-
4 - UldD s. Cilll 1. 
S - llrtQr bildirir 5. Not1 2. 

' - Pis S. Bir TUltal naJdl7e 5. 
• - ..... udır 4. Enek 2. Bir .... 1. 
t - Ara 2. Bir Yillredmls S. 
10 - IWdm 2. Palırib 7. 
11 - Ydan S. 

DVNKU BULllAc.\llIZIN HALU 
l - KOQa s. Ak 1. • a. 
2 - Ok 2. Ararat 6. 
3 - A7alr 4 • •• 2. 

4 - YQ& 4. Ak 2. 
5-AraS.A~4. Srl. 
6 - Alra~ 4. 
7 - M 1. it...- f • 
•-Kul. 
1 - T• 1. ta 2. All & 
10-111.aL 
ıı.-



8 ====================================~==============?AN~============================================ 16 - 12 - 935 

Ekonomi - Piyasa - Borsa Hikaye Dokunaklı Bir Ayrıhş 
Yazan: V. V. -

FiNANSAL KRONiK BORSA VE PiYASA 

Romanyada Döviz Sıkıntısı 14Birincikanun Cumartesi 

Romen HükQmeti bir müddettenbe- \ kalıyordu. 
ri, döviz sıkıntısı, daha doğrusu, dıt Uzun süren m,ünakaşalardan sonra 
ticaret zorlukları içinde kıvranmakta· n!hayet yeni bir kanun çıkarılmııtır. 
dır. Evvela, gerek ihracata ve ger•k it-

Köstenccdcn göçmenlerimizi nakle- halata karşı tatbik edilen prim ilga 
den vapur sahiplerinin alacakları pa- eıFlmiş döviz yeni bir usule bağlan
ranın Romanyada bloke kalmasının rr.ı~tır. 

da aebebini burada ~ramalıdır. . Bundan sonra herhangi bir şekilde 
. Genel s~vaşt~?~erı para mesel~~ı- ôöviz elde eden her şahıs ve m".iessc

nın halledılmesı ıçı~ yapı!an teşebbus- se bunu Romen milli bankasına veya
ler her ~er~e ol.dugu g!bı R~manyada hııt salahiyettar gösterilen diğer ban 
da tam unut edilen netıcelen vermek: kalara terketmek mecburiyetinJe ka
ten çok uzak kalmıştır. Bunun sebebı laı.aktır. Milli Banka devletin ihti
§Udur: Çünkü Romanya, parası kııv- ya~larını ve kendi ihtiyaçlarını tat
vetli olan yerlerden mal satınalmak- min etmek için, istediği kadar dövizi 
ta ve parası zayıf olan yerlere mal alakoymak salahiyetine maliktir. Bu 
satmaktadır_. Bundan dolayıdı~ ki Ro- dö.,; izler için de milli banka, miktc!rı 
manyanın tıcaret muvazenesı denle l:.i1ahare tesbit edilecek bir prim ve. 
dahi olsa, yine bu memleket dış tica- ırnktir. Bankanın satın almadı~: cö
retinde esaslı zorluklar hasıl olmuı- vizler, scrbest piyasada satılahi?ecek 
tur. tir. Fakat bunların fiatları hiç bit za. 

Romanya Hükü:neti, ihracatı teşvik man. kuvvetli dövizler için k'~lıit e
etmek üzere ihracat üzerine bir prim oilrn prim miktarını ge;miyeccktir .. 
vermeğe başlamıştı. Bu suretle iç pa- Bununla beraber hiç kimse, evvel. 
zarla dış pazar fiycıtları ar"sında gö- cc olduğu gibi ithalat müsaadesi al
ze görünmiyen, fakat hakikatte mcv- rr.adan, döviz satın alamıyacaktır. 
cut olan bir fark yapılmıştı. Dampin- Eu suretle Romanyanın dış t:care
gin bir başka tekli olan bu fark, ibra- ti çok geniş bir serbesti içinde yeni 
catı teşvik ediyordu .. Fakat Romen esaslar üzerine bina edilmektedır. 
mallan parası zayıf olan memleketle- Fakat evvelce sıkı bir rejimle önü. 
re sevkedildiğinden, Romanyanın dö- ne geçilemiyen döviz sıkıntısı, bu ye
viz ihtiyacı yine kafi derecede tatmin ni u~ulle halledilebilecek mi? 
edilemiyor, üstelik hükumet bu prim- Bunu zaman gösterecektir. 
ler dolayııile daha mil!fkül vaziyette Mümtaz FAiK 

Egede Ekonomik Hareketler 

Bu Seneki U züm Rekoltesi 80 
Milyon Kiloyu Buldu 

Ege mıntakasının bugünkü ekon~ 
mik faaliyeti şu suretle hulasa edil
mektedir: 

1935 çekirdeksiz Uzüm rekoltesi 80 
milyon kilo olmuıtu. 

ton olmuş ve piyasanın açılışından 
bugüne kadar 1 O bin ton ihraç edil
miştir. Fiyatlar geçen yıla nazaran 
daha çok müsait olmuştur. 

PARA BORSASI 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Francı 
20 Liret 
20 B~lçfka Frangı 
20 Drahmi 
20 İsvıçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya şilin 
Mark 
Zloti 
Pc:nıo 
20 Lc:y 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
lsvc:ç kuronu 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

Pariıı üurine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Bc:lga 
Cenevre 
Leva 
Florin 

Alış Satıl 

616.-
124.-
164.-
165,-

82.-
22.-

812.-
82.-
93.-
22.-
33.-
22.
Z2,-
'1,-
!3.-
52.-
32.-
31.-

942.-
53.-

236.-

620.-
125.-
167.-
170.-

84.-
24.-

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

943.-
53.50 

237.-

Çekler 
12,06 

617.-
0,79,75 
9.89.33 
4,72.87 
2,45,75 

Çekoslovakya kuronu 
Avusturya 

64.78.67 
1.17.75 

19.22.22 
25.16 

1.98.19 
3.13.92 

Mark 
İsveç kuronu 

İş Bankası Mü. 
N. 

• , ., H. 
Anadolu % 60 

.. % 100 
Şirketihayriye 

Tramvay 
Bomonti • Nekta 
Terkos 
Reji 
Aılan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 

Esham 
95,-
9,80 
9.85 

23.30 
'42.50 
15.-
22,75 

8.15 
1'4.50 

:.zo.-
9.55 

6325 
23.50 
8,75 

Piyasanın açılıt tarihinden bugüne 
kadar bu miktarın 64 milyon kilosu 
yabancı memleketlere ihras edilmiş
tir. Fiyatlar bidayetteki arızi düşkün
lüğe mukabil tedricen yükselerek son 
zamanlarda bu yükseliş her numara
da hemen beş kuruşu bulmuştur. 

izmir'in son mevsimde incir 

İncir rekoltesi 30 milyon kilo ol
muştur. Şimdiye kadarki ihracat 28 
milyon kilodur. 

Bu yılki incir fiyattan gerek ıüz
me incirlerde ve gerekse hurdada 
rençberin yüzUnU güldürecek surettı 
cereyan etmiştir. 

Tütün rekoltesi 15 milyon kilodur. 
Bunun hemen hepsini rençber 20 gün 
içinde 45 - 125 kuruş arasındaki fi. 
yatlarla elinden çıkarmıştır. Tütün 
fiyatları geçen seneki fi••atlara naza
ran yüzde 31 yükselmiştir. 

Bölgemizin pamuk reKoltesi 45 bin 

TQrkiyede adam 
Başına 75 
Yumurta düşüyor · 

· Türkoli.çe tHbit eJilen raltkom. 
lara göre, Türkiyede 17 milyon ka 
dar tauult uardır. Bunlardan 50 
milyon kilo yumurta hasıl olmakta. 
tl~r. Memleketimi&de 30.35 milyon 
lulo yumurta iatihlalt edilmekte ue 
ger~ kalanı dıı memleketlere ır~n • 
denlmektedir. lçerde iatihlcik edi. 
len yumurtatlan adam baıına 45 
yumurta Jüf"Wktedir. Bu ralrlram, 
baz.ı memleketlerde me•elci Kana • 
dada, adam bQfrna 260, Almanya. 
da 120 yumurtaya icatlar çıltmak _ 
tadır. ....------._ .. 
sısıawu:ıu z: ·~ 
No. 32 

Polis Nikol 
MORIS LOBLAN 

-2-

Nikol bir merhamet ve iıtihı:a ile 
kırııık bir aeıle dedi ki: 

- Zavallı kadın 1 Beni asıl doğru 
yola koyan şey, bu kadının o gece ko
casının nasıl eve d ö n d ü • 
ğ ü n d e n bahsedişi oldu. O dö
nüşün hatırasını bir türlü unutamı
yordu. Sanki nadir bir hadise imiş gi
bi, "kollarında uyudum" diyordu. Hal 
buki ayni akşam Dotrey bana karısı
na karşı ancak muhabbeti olduğunu 
söylemi;ti. Arada tezat var değil mi? 
Birisi ateşli, heyecanlı bir his, öteki 
ıoğuk bir his .• Bu tezadı sezince, Dot
rey ailesi ile Jeromlar ırasında birçok 
kavgalara yol açan anahtar hikayesini 
hatırladım. 

Bu iki fikir kafamda çarpııınca, bir 
kıvılcım çıktı: J erom köşkün sahibi 
idi. On sene kadar bu katta oturmuş
lardı. Anahtarı da cebindeydi. Kafa
yı da çekince, demin anlattğım mas
karalığı yaptı. 

- Yani o şekildeki cinayet •. 
- Yani o şekildeki cinayet, benim 

~ldiğim yalnız Dotrey tarafından ya
•lmııtır. 

- Fakat sinemadaki kadın? Daha 
doğrusu Eliz masson'un merdivenle
rinde tesadüf edilen kadın ... 

- Bu kadın Eliz Massonu tanıyor
du. Baron Dotreyin Milli Müdafaa bo 
nolarının izini bildiğini, bonoların ba
ba Leıkonun evinde olduğunu ve bir 
akgam çalmağa teşebbüs edeceğini E
liz Massondan öğrenmişti. O da ora
ya gitti. 

- Çalmak için mi? 
- Hayır. Benim anladığıma göre 

bu kadın hrrsız değildir, fakat sınır 
hastasıdır. Heyecanlı şeyleri görüp 
tat~ak istiyor. O da sırf görmek me -
rakıle oraya gitti. Ne yapalım ki, ci
nayetin üzerine düştü. Bizzat idare 
ettiği otomobile bininceye kadar an
cak vakit bulabildi 

- Otomobille doğru Arsen Lüpe -
n<" mi gitti? 

- Hayır. Eğer Lüpen Istrazburğ
daki muvaffakiyetsizliğinden ıonra, 
milli bono itinde ısnr etseydi, mese
leyi daha kolay halledebilirdi. Hayrr. 
Bu işi bıraktı. On milyonluk meseleye 
döndü. Metresinin bu işte tek batına 
hareket ettiğini zannediyorum. Dot -
rey bu kadını belki de görmedi. O da 
başka kapıdan kaçtı. Evine dönmeye 
cesaret edemedi. Sabaha kadar §Öse • 
terde dolaştı,. Ortalık ağarınca Eliz 
Maasonun evine gitti. Biraz ıonra ben 
Madam Li Baronu ilk defa ziyarete 
cidiyordum. Kocaamı o kadar heye • 

canla müdafaaya kalkışıyor ki, be -
ni doğru yola soktu. 

- Fakat Dotrey bunu bilmiyor -
du. 

- Bilmiyordu amma, öğleden sonra 
kansının her şeye karşı kendisini mü
dafaa ettiğini öğrendi. 

- Nasıl öğrendi? 
- Şöyle: Kansile yaptığım mü1a -

katı hizmetçi kadın kapının arkasın -
dan dinlemişti. Bu kadın pazara gi -
derken, kendisini yakahyan bir gaze • 
teciye sahneyi anlattı. Gazeteci yazı
sını yazdı. Küçük bir akşam gazete • 
sinde neşretti. Fakat okuyanlar çok 
olmadı. Saat dörtte Dotrey şimal is
tasyonu civarında bu gazeteden bir ta 
ne satın aldı. Karısının kendisine bir 
müdafaa vasıtası verdiğini hayretle o
kudu. O zaman Belçikaya gitmekten 
vaz geçti, bonoları emin bir yere koy
du ve mücadeleye göğüı gerdi. Yal • 
nız •• 

- Yalnız?. 

- Kansının ke,ndisine verdiği mü -
dafaa vasıtasının iç yUzUnü daha şu • 
urla anladığı zaman kan beynine 11ç -
radı. kadına temiz bir dayak attı. 

Nikol sözünü şöyle bitirdi: 
- Şimdi biliyoruz ki, Baron Dot -

reyin istifade etmek istediği bu mü -
dafaa vasıtası onun için değil, doğru • 
dan doğruya Jerum için bir müdafaa 
vasrtası olabilir. Jerumun hazır bulun 
madıfı blr cinayette ne şekilde ıuç or-

İttihat Değirmencilik 
Sark Merkez Eczanesi 

9,40 
4,20 

Tahvilat 
Rıhtım 

Anadolu I ve: II 
" ııı 

Anadolu mümessil 

Kupon kesik 10.-
43.95 

Kupon kesik 43,-
47 ,35 

ZAHiRE BORSASI 
İstanbul Tecim ve Zahire Borsanmdı 

dün muamele cören maddeler ıunlardır: 
ARPA 

Cinsi Ks.P. Miktarı 
Yemlik çuvallı 5.5 

BUGDAY 
Sert 6 - 30 
Yumuşak 7,-
Ekstra 8.-
Çavdar 5.15 ' 

FINDIK 
tç ıivri 52.20 
Kabuklu -.-. C EV l Z 
İç -.-
Kabuklu 13.-

TİFTİK 
Oilak 79.-

YAPAK 
Trakya -.-

YUN 
Yıkanm11 (güz) 61.20 

BEYAZ PEYNİR 
Tam yağlı 23.-
Yarım yağJt -.-
Yağsız 

KAŞAR PEYNİRİ 

Yağlı 51.-
Yaisız -.-

Z EY T 1 N YA ô I 
Ekstra -.-
1 inci ;-c:meıcıik -.-
2 inci yc:mc:klik 
Sabunluk -.-

NEBATİ YAô 
Pamuk tasfiye 30.-
Susam tasfiye 32.20 
Bezir pi~mi:ı -.-

UN 
Ekstra 900 
Ekitra 890 
1 inci yumu. 72 k. 800 
1 inci ıert 760 ' 
ihracatı 

tağı olduğunu öğrenebilirsek, beyaz 
kö§k meselesi halledilmiş olur. Tabii 
bunu da öğreneceğiz. 

- Nasıl öğreneceğiz?. 
- Kansından, Hanriyet Jerumdan .• 
Valido: 
- Onu da celbcttik, dedi. 

Taşraya tayin edilmiıtim. Sevgili -
me son bir defa daha gidip veda et
mek istedim. Meseleyi hüngür hün 
gür ağlıyarak anlattım: Ondan uzak 
nasıl yaşıyacaktım. I 

Ya o bensiz ne yapacaktı? 
Feriha sanki beni dinlemiyordu. Göz 

terini karşıda bir noktaya dikmi§, 
dalgın dalgın düşünüyordu. 

- Bize bakan mı var acaba? De • 
dim. 

- Hayır o değil ..• 
-lşte Feriha, diye tekrar ettim, ö • 
bür gün gidiyorum. Yarın benimle be
raber kalır mısın? 

- Yarın mı dedin? Yarın ne? 
- Per§embe •. 
- Perşembe ha •. A imkanı yok, bi-

.rsin ki, kabul günilm. 
- O halde ben sana geleyim .. Fa -

kat o kalabalıkta görüşemeyiz ki ... 
Amma öbürgün beni gecirmek i~in on 
birde Haydarpa~ya kadar gelirsin de
ğil mi? 

- ObUr gün mü? Cuma günü öyle 
mi? Kabil değil ... 

- Nasıl Feriha. son gunum a sev
gilim. B~r daha kimbilir ne zaman gö-

1 
KUÇUK EKONÖMiKI 

HABERLER 
-------------------~,~---
"' Ticaret Bakanlığının bir tebliğine 

~öre, Amerika Birleşik devlet1erinin 1-
talyaya olan pamuk satışı eylOl aymda 
31 bin bal ye, ilkteşrin ayında 51 bin 
balyeye çıkmış ve Teşriniaani ayında 
ise 58 bin balyeyi geçmiıtir. 

• Alman devletinin dalgalı borçlan 
31 teşrinievveilde 2 milyar 983 milyon 
100 bin mark iken 31 te§rinisanide 2 
milyar 883 milyon 500 bin marka düş· 
mütşür. 

• Avrupada şeker istihsalatı 4,320 
milyon ton olarak tahmin edilmekte -
dir. Çekoslovakya istihsal edilen şe
ker 5,47 milyon kentaldir. Fakat bu 
mikdar 934 _ 35 yılı istihsalatından yüz 
de 12,6 nisbetinde azdır. Mı•sırda son 
11 ay zarfındaki ıeker sanayii 206,000 
tondur. Bunun 156,000 tonu istihlak e 
dilmittir. 

• Cavada şeker istihsalatı, 1937 se
nesi için 1,27 milyon ton olarak tes
bit edilmi9tir. 

• Romanya hUkftmeti: pamuktan a
lınan gümrük resmini kilo batını 1 O, 
20 leyden 15, 70 leye çıkarmııtır. 

• Viyanada bir Avusturya - ln~iliz 
Ticaret odası tesis edilecefi ıöylen -
mektedir. 

rUşebileceğiz. Belki de •.• 
- A benim şeker canım, imkan ot • 

saydı hayır der mi idim sana ? Ma
dem ki olamaz diyorum, demek ki, ola 
maz. 

Bunun üzerine çıkıp gittim. Fakat 
onsuz nasıl yaşıyacaktım. Çılgın bir 
halde sokakları dolaştım . Hayır yapa 
mazdım, onsuz yapamazdım. Tokrar 
Ferihanın evine döndüm. Çıkmıştı. 
Postahaneye bir mektup götürmeğe 
gittiğini söylediler. Kendisine bir iki 
kelime yazmak için yazı masasına o • 
turdum. Kağıt namına buruşturulmuf 
bir müsveddeden başka bir şey bula • 
madım. Bunu açtım. Bir boş yeri var 
sa birkaç söz karalayacaktım. Bak • 
tım Ferihanın yazısı: 

"Madam .•.• Cuma günü 1aat on 
birde balo elbisemi provaya geleee • 
ğim .. inşallah hazır olur.. Arkasının 
belime kadar dekolte olacağını unut -
mayınız. Göğsü de açık olmalı .. Etek 
uzun ... 

Kalbime bir intira1ı geldi. Bir ciga• 
ra vakarak rahat rahat evden çıktırtı· 

Desenize, boş bir kuruntuya bir i,.. 
tikbal (eda edecekmişim 1 

CevlzJIJ,racati ,J 
Ceviz ihracatı devam ediyor. Piya

ı;a normaldir. Son hafta içinde ya• 
rar cı memleketlere 41 ton kabuklıJ 
ceviz ihraç edilmittir. lç cevizlerin 
Iiatı 31 ve kabukluların da 13 ku:-ııt" 
ıur. 

* Fransa kredi teminatı hakkındaki 
ahkam mucibince hükumetin tehlikeye 
koyabileceği azami meblağ 1936 ıen~
si için bir milyar frank olarak tesbıt 
edilmittir. 

• Dünya kauçuk stoku teırlnievvel 
ayında 527 ,000 tondur. Bu ıtok eyliıl 
sonunda 641.000 tondu. 

• Cezayirden verilen maltlmata g~
re hükumet, zirai borçların tahvili içııı 
800 milyon franklık bir kredi vermek• 
tedir. 

• Estonya, 14,600 varil sade yağ .,e 
3,3 milvon yumurta ihraç etmiştir. _,,, 

· Yurttaş; 

Kış gecelerinde misafirlerin< 
rnru üzüm, incir, fındık ikrall" 
et. 

Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu -

Genç kadının nefesi tıkanrr gibi ol 
du. Mukaçemet etmek ister gibi oldu. 
Fakat Nikol o esnada baıka bir darbe 
daha indirdi. 

- İnkar etmeyiniz Madam, dedi, 
elimde bundan baıka daha yirmı tane 
delil var. 

- Lütfen Feliks Devalı da beraber Halbuki delil namına elinde baıka 
bir tey yoktu. 

li bir vaziyete dü§ürmek isteyip iste ' 
mediiinizi de düşünecektir. Acaba 0 l 
nun tevkifine siz amil olmadınız mı 
Yine sulh hakimi kendi kendisine t 11 

suali soracaktır: Baş müfettiş MoleO" 
na J erumun dolaplarının aranmasıııU 
telefonla tavsiye eden kendisi değ_ 
midir? Mctresinlzi, kocanızın taban 
caıından iki kur§unu çıkartan siz de : 
ğil misiniz? Bana söylediklerine g8 , 
re, bahçivan Alfredi Jeruma ıiı ta., 

çağırınız. 
Evveli Hanriyet Jerumu, sonra Fe 

likı Devalı çağırdılar. 
Kadın pek yorgun görünüyordu. lı

tintak hikimi oturmasmı rica etti. Ka
dın bir iki teıekkür kelimesi kekele -
di. 

Nikol yanına yaklaştı, yerden bir 
şey alır gibi oldu. Bu alır gibi görün
düğü şey de bakır rcncinde dalgalı bir 
saç iğnesi idi. 

Nikol sordu: 
- Madam, bu iğne ıizin mi? 
- Evet. 
- Evet. 
- Sizin olduğuna emin mlıiniz? 
- Şunu ıöyliyelim ki, ben iğneyi 

burada bulmadım. Kembriç otelinde, 
Dövalin oturduğu odadaki kriıtal bir 
küçük kilenin içinde buldum. Siz Dö 
va! ile buluşmak için oraya gelirdiniz. 
Daha açık ifade ile siz Dövalın metre
sisiniz. 

Nikolün hazan böyle cepheden hU -
cumları olurdu. Oyle ki, mukabil ta -
raf kendisini müdafaaya vakit bula • 
mazdı. 

Kadıncağız, ne cevap verece~ini. 
hangi dala asılacağını şa§mp ta saffı
horp harici kalınca, Feliks Dev .. la bak 
tı. Deval sapsarı kesilmişti. Hiç seı 
çıkmıyordu. O da tiddetli darbenin 
tesiri altında kalmıştı. 

Nikol devam etti: 
"Bu itte mantık olduğu kadar te -

sadüf te var. Feliks Döval ile madam 
Jerumun randt>vüleri icin Arsen Lü -
penin umumt karargih ittihaz ettiği 
Kt>mbriç ot,.Jlni seçmeleri ıırf bir te • 
aadüf eıeridir.,, 

Felikı Döval. Vilı.flniln h11tları nef
retle J?erilmiş bir halde ilerledi: 

- Müfettiş Efendi, dedi, ben hür • 
met etti(im bir kadını böyle bir itham 
altında bırakmanızı hiçbir uman ka
bul •.. 

Nikol cümleyi tamamladı: 
- Ectemem. divt>cl"kı1iniıı:. Bt>n sa -

dece tahkiki kolay birkaç vaka zikre -
deceğim. Siz de bu vakalara kars.ı mil-
15.hazalarınızr serdedcbilirsiniz. Mese
ta istintak hakimi, sizin Madam Jeru -
mun 1,ıkı olduğunuzu kabul edene, 
binnetice metreainizin kocaıını ıUphe-

ıiye etmişıiniz. ıt 
Feliks Döval hiddetten kıpkırrrt• 

keıilmi'ti : • dı. 
- Siz delisiniz Efendi, diye bagıre • 

Beni böyle bir iJ yapmava sevked 
cek ne gibi bir saik olabilir? . r ;:ı: 

- Söyliyeyim öyle ise •• Zatıi ;~ırı' 
iflas etmit bir adamsınız. Zan da kO' 
girmiş bir kocadan boşanmak a ıı -
lay bir iştir. Ben partiyi ka:ı:anacaer•• 
nızı söylemiyorum. Fakat bu m~c 111 -
ya başınız aşağıda olarak atııgı~ 0ta 
zı biliyorum. Mahvolmuş bir a a oe
rak son kozunuzu oynuyorsunu:ı:. 
!illere gelince.. d6J1 

Nikol istintak Mi.kimine doğru 
dü: t 0 tisl-

- Efendim. dedi. ktsını ~dl • f ıtib -
nln vazifeıi adliyeye R• vet cıddı ı,eptel'1 
bar unsurları getirmektir. Bu ııe. 0tı -
sizin için deliller bulmak ]<oladetilitt> 
c:ıktır. Bu delillerin ~e. ser Ü btırı 
nıülihazalara iıtinat ettığıne ş P 
yoktur. .... •• .,rl 

r>ar-.. 
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Esrarengiz Maliyeci 

So:rı 

Dakıka 

FAYD 
BiLGi 

Bugünkü 
Program 

ALI 
LER Ri ket diyor ki: "Petrole ambargo 

konursa vaziyet vahim olur,, 
lekliflerin Cenevrede 

Reddedileceği 
Muhakkak Addediliyor 

İSTANBUL 

18: Faust operası birıncı ve ikinci per
deler (plak); 19: Ulusal ekonomi ve art
tırma kurumu namına konferans: Bayan 
İffet Halim; 19.30: Muhtelif plaklar (hafif 
musiki); 20: Viyolonsel solo; 20.30: Stüd
yo caz ve tango orkestraları; 21.35 : Son 
haberler. Saat 22 den sonra Anadolu Ajan
smm razetelere mahsus havadis servisi ve
rilecektir. 

"Eğer Makineli Silahlara 
Beyaz Askerler Vahşilerin 

Petrol Bulunmazsa, 
Seviyesine Düşer,, 

Paris, 15 A.A. - İtalyan - Habeş anlaşmazlığının muslihane 
halli ve İngiliz Beyaz Kitabı gazetelerin hususi dikkatini çek
tnekte berdevamdır. Maten gazetesi, Milletler cemiyeti ile Fran
sız ve İngiliz meclislerinin Laval - Hor tekliflerini çoğaltmakta 
olan bir muhalefetle karşılayacaklarını bildiriyor. 

Eko de Paris gazetesi, hiç değilse şimdiki şeklile, bu teklifle
rin Cenevrede muhakkak reddedileceğini zannetmektedir. Bir
çok heyeti murahhasalar ve bilhassa İskandinavya murahhasları 
derin bir surette hayal inkisarına uğramışlardır. Diğer taraf tan 
ldussolini bazı tadiller teklif etmiştir ki, bunlar teklifleri daha 
~iyade kabule şayan bir hale getirecek mahiyette değildir. Fran
sız, MilletleT cemiyetine müzaheret cemyetlerinin, Lord Sesil 
(İngiltere), Senato azası Rolen (Belçika), Paul Boncour ile Pier 
kot dahil olduğu halde birçok Fransızların ·hazır bulundukları 
bir toplantıda, teklif edilen tarzı hallin mütearrız için bir misal 
teşkil edeceği ve buna binaen genel barışı tehlikeye koyacağı be
Yan edilmiştir. 

İtalyan - Habeş ihtilafı ortalığı 
tehdit etmekte olduğu bir sırada ma
liyeci Rickette f91minde biri meydana 
çıktı. Ricket Habeşistan ile akdettiği 

BÜKREŞ bir itilaf ile Habeşistandaki petrolle

13 • 15: Plak ve haberler servisi; 18: 
Raı:.yo orkestrası; 19: Sözler; 19.15: Rad
yo orkestrasının devamı; 20: Haberler; 
20.15: Fransız operalarından plaklar ; 
21.05: Şarkılı eski Romen müziği; 22: 
sözler ; 22.10: Adrian Cirtziu tarafından 
şarkılar; 22.30: Haberler; 22.45: Grintzin
ger kuarteti tarafından Vıyana halk rıtuzı· 
ii; 23.20: Lokantadan konser nakli; 23.45: 

rı işletmek imtiyazını elde etmeğo 
muvaffak oldu. Bu haber ortada bir 
bomba gibi patladı ve bilhassa İtal
yadan her tarafa protestolar yıtğma
ğa başladı. 

Rickette Avrupa payitahtlarmda 

Eğer tanklar ve makineleştirilmiş 
toplar, yakılacak madde buhır.mama
sıncian dolayı istifade edilemiyecek 
bir hale gelecek olursa beyaz asker
ler, silah noktasından, hasımları olan 
vahşiler seviyesine düşmüş olacaklar
dır. Eğer tayyareler uçamazsa, umu
mi karargah ta adeta bir köre döner. 
Bu takdirde, şiddetle tatbik edilecek 
bir petrol ambargosu, İtalyayı gınş
tiği medenileştirme harbinde tam bir 

Petrol dolayısile, Mussoli'l;-in Ü
mitsiz bir vaziyete düşmesi mümkün
dür. 

İtalya, en az iki seneden evvel ~u
sul petrollerinden istifade .. 1 .. mıye
cektir. Azianda General İtalia Petro
li, şirketinin Romanya şubesi hükU
mete çok pahalıya mal olmuııtur. ~u 
şirketin senelik istihsalatınır. 500 bın 
tonu geçmemesi de çok mubtf'n eldir. 
Bu miktarın ancak yarısı pt"trok çev. 
rilebilecek ve bunun ancak yüzrle yir
misi nakit para elde edebilmek içi!\, 
y:ıbancı memleketlere satılabi1ecek
tir. İta}yada petrol ithalatına konu
lacak ciddi bir ambargo, İt lyan or
dusunu, hatta gelecek yağmur mev
siminden evvel Habeşistanı haştan ba 
sa zaptetse bile, orada tutu" abilmek 
vt"ya mevzilerini kuvvetleştirmek im
kansızlığı karşısında bırakacaıctır. 
500 bin kilometre murabbaı bir arazi
ye yayılmış olan mühim mik tardaki 
askeri kuvvetleri beslemek \cgbıl de
t "Idir. Meğer ki fasılasız, makineli 
\.ir nakil vasıtası teşkilatı vücude ge
tirilmiş olsun. 

i 

Baldvin 
Sorguya 
Çekiliyor 

[Baş tarafı 1 incide] 
tın, partinin nUfuzlu azalarını birtakım 
lCYbihlerle hükumeti zafa uğratma
hlağa ikna için şahsi nüfuzlarını isti
hlal edecekleri tahmin edilmektedir. 
l>arlamento çevenleri, hükumetin ta
~ip ettiği siyasete ait zikredeceği de
lıllerin şunlar olduğunu beyan etmek
tedir. 
. 1 - İngiltere Milletler Cemiyeti 
ıle tamamiyle beraber olmakta ber 
devamdır. 

2 - lngilteore ıulhün eaaılannı 
~"ll§hrmak için Cenevrede kendi • 
"ne tahmil olunan vazifeyi hakkiyle 
lterıine getirecek ve Franıız • İngiliz 
:r-ojeainin münhaaıran bu dütünce. 

t
.•ll mülhelm olduğunu kaydedecek 
ll". 

3 - Milletler Cemiyeti, projeyi 
~decek oluna lnsiltere, ywniden 
>•pılacak her türlü ıulh te§ebbü • 
~ne yardım edecektir • 
lif 4 - lnıiltere emniyet ve kollek 

karar.Sar aahaımda mevki alaoak
t1r-. Fakat bütün üyeler bu veçhile 
·~reket etmedikleri hlkdiıde tek 
b._tına bunun meıuliyetini üzerine 
-lıruyacaktrr. , 

S - Avrupa ıiyaaetinde hükUınet 
J:°r-anıa ile meıai birliğinin zaruri 
Olduğunu kaydedecektir. 

Kabine toplantısı 
d Londra. 15 A.A - Siyasal mahafil

e, bu akşam mühim bir kabine mü
ıakeresi cereyan edeceği zannedil
ıtlektedir. 

Barış Teklifleri 
[Baş tarafı 1 incide] 

Mussolini daha ne istiyor? 
t l>aris, 15 A.A. - Eko dö Pari ga
d et.esi yazıyor: "M ussolini daha şimdi-
tn, 8 kanunuevvel tarihli planda, Ce

tıe\rre yasalariyle bunun telifini daha 
da güçleştiren birtakım değişiklikler 
~~~tırmaya çalışmaktadır. Fransa el
~1~ı Kont dö Şambrön ile ilk görüştü-
~~de .Mussolini, Aksumu bırakmıya
tı gını söylemişti. Diğer taraftan, Ce
\clip arazisinde bir zabıta kuvvetinin 
!kil ve idare hakkını da istemiştir.,. 

İmparator f ı r s a t ı 
ganimet bilmeliymiş 

. ~ndra, 15 A.A. - Habeşistan el· 
~~ı. lngiliz Beyaz kitabına cevap ola
d.ck bir tebliğ çıkarmıştır. Bu tebliğ-
e deniliyor ki: 

tl ·:~ir Hor'un Adisababadaki lngiliz 
l\Çıaıne gönderdiği ikinci telgrafında 
b abe, imparatoruna yaptığı tavsiye 
tı~ liabeş impartorunun bu fırsatı ga· 
.,1rtıet bilerek müzakereye girmesini 
,~ ~u suretle siyasi zekasını gösterme 
1~1 ~~lep edişi doğrudan doğruya gü. 

Stur. 

Asker sevkıyatı 
devam ediyor 

tıı ~apoli, ıs A.A. - Sardenya vapu
ft' l'eYere tümenine mensup 2581 ne
)at kara gömlekli ile dün akşam Ital-

Fransızca ve almanca dillerle haberler: 24 
Hafif müzik. 

dolaşmakta, fakat gazetecilerin sual
lerine cevap vermemektedir. Bu es
rarengiz iş adamı ahiren fikirl~rinı 
ılk defa olarak kağıt üzerine k >.vmuş 

Şoförler 
Şikayetçi 
İstanbul şehri, yakın bir zamanda O· 

tomobilsiz ka!!mak tehlikesile karşı 
karşıya bulunuyor. lş azlığı ve masraf 
fazlalığı karşısında birçok otomobil 
sahipleri, yeniden Şoförler cemiyetine 
başvurmuşlar, vaziyetlerinin kötülüğü· 
nü anlatarak Y.ardım istemişlerdir. iç
lerinden birçoğu da, bu dilelolerine bir 
ç:ıre bulunmadığı takdirde arabalarını 
satarak bu işte çekileceklerini bildir
mislerdir. 

Şoförler cemiyeti, günden güne ar
tan bu şikayetler karşısında bugün, ne 
yapacağını şaşırmış vaziyettedir. Ce
miyet merkezinde yapılan son•bir top
lantıda, son bir çare olmak üzere, ilgi
li ve resmi makamlara yeniden başvu
rulması kararlaştırılmıştır. Bu arada, 
soförlerin senenin muhtelif mevsimle
;indeki günlük kazanç ve masrafları 
da tesbit edilmiş, bir liste hazırlanmış
tır. 

Talıı.itl.lıi oloneobill•rin _,,._ 
sı 500 e kadar düfmÜfl 

Şoförler cemiyeti idare heyetinden 
bir zat, bu mesele etrafında bir muhar
ririmize şu izahatı vermiştir: 
"- Bir otomobilin kış ve yaz mev

simindeki masraf ve varidatını muhte
fü sebeplerin tesirile değiştiği için, lis
teleri bu tahavvülü gözönünde tutarak 
hazırladık. 

Mesela, 3600 lira kıymetinde birinci 
sınıf bir otomobilin yaz mevsimindeki 
günlük masarifi 40 garaj. 40 plaka ver. 
gisi, 250 iki şişe benzin, 50 lastik aşın
ma, 30 yağ. 30 tamir ve yedek aksam 
karşılığı, 100 amortisman ve 150 de 
şoför ondalığı olmak üzere 700 kuruş
tur. 

Fakat bir otomobil, işin cok fazla ol. 
duğu bir zamanda yedi yüz kuruş ma
sarife mukabil ancak 640 kuruş hasılat 
yapabilmektedir. Halbuki kış mevsi
minde lastik ve benzin masraflarının 
fazlalaşacağı gözönünde tutulursa oto. 
mobil sahiplerinin hiçbir zaman para 
kazanamadıkları meydana çıkar. Bu 
yüzdendir ki, taksideki otomobillerin 
satışı iki sene zarfında 2100 den 500 e 
kadar düşmüştür. 

Bugun, bütün otomobil sahipleri, bu 
fena durum karşısında, ayırmaları icap 
eden günlük amortisman bedellerini 
yemek mecburiyetinde kalıyorlar. Ve 
tabii, otomobilleri eskidiği zaman konu 
lan sermaye de bitmiş olacağından bu 
mesleği kendiliğinden terketmek vazi
yetinde bulunuyorlar.,, 

Şoförler, "Bu mealeii hep 
birden bırakacağız,, diyorlar! 

Diğer taraftan, birçok şoförler de 
şunları söylüyorlar : 

"- Bugün birçok masraflarla bera
ber, bilhassa plaka vergisi, bu sanati 
hergün bir parça daha ölüme sürükle
mektedir. Otomobilinin amortisman 
ve lastik bedellerini ödemek için, evi
ni, hatta eşyalarını bile satanlarımız 
çoktur. Kendi arabalarında şoförlük 
edenler bile, ancak karın tokluğuna 
çalışıyorlar. iki sene içinde işten çeki
len altı yüz otomobil, demir fiyatına 
80 - 100 lira arasında hurdacılara sa
tıldı. 

Biz, son ve kat'i kararımızı verdik: 

VARSOVA lıır. Yazdığı ıpakalcyi aşağıya nakle. 
C:iyouz: 

17.15: Balalayka orkestrası: 17.45; Skeç; 
18: Söz ve şiirler; 18.20: Şarkılar (opera· 
lardan), sözler; 18.55: Trio konser (Ve
ber); 19.25: Çocuklara 19.45: Plak; 21.45: 

Y;mn Uluslar Sosyetesi 18 l ~r ko
mitesi Cenevrede toplanacak ve İtal
yaya ihraç edilecek petrole ambargo 
konulması meselesini müzakere ede
cektir. Haberler; 21.55: Sözler; 22: Daicı ı;arkıla· 

rı, dansları; 22.30: Edebiyat: 23: Senfonik 
konser (Fitelber(in idaresinde ve Elsneı Eğer komite bu ambargoyu tatbi
Lesscl ve Moniusko'nun eserlerinden) ; ka karar verirse, İtalyaya müthiş bir 
24.05: Dans. LAYPZİG bdearbe indirilmiş olacak, İtalyanın Ha 

18: Hafif müzik (şarkılı opera parçaları) 
19.20: Kitap borsası; 19.30: (Boyle ve 
böyle) adlı skeç; 19.30: Mandolin kuarte· 
ti; 20.10: Sözlü yayım monolok); 20.55 : 
Aktüalite, haberler; 21.10: Bizimle birlikte 
şarkı söyleyip gulünüz ; 22: Miızikli ıtfaiye 
(gitar, akordeon, trompet); 23.30: Şimal 
memleketli bestekarlardan parçalar. 

BUDAPEŞTE 

17: Bethovenin (F1DEL10) operası (o· 
peradan nakil); 18.20: Haberler; 20: Kon· 
ferans: 20.30: Len Baker cazı; 21.35: Ha. 
berler; 21.55: Plak: 23.10: Hava raporu; 
23.15: Piyano konseri (Ravel, Albcniz, 
Siklof, Dohnanyi, List); 24: Çinrene mıi· 
ziii. 

şistandaki muvaffakıyetine, önüne 
geçilmesi hemen de kabil olmıyan, bir 
set çekilmiş olacaktır. 

Çünkü petrol ve ağır yağlar, keli
menin bütün manasile, modern ordu
lara, deniz kuvvetleri için olduğu gi
bi hava kuvvetleri için de, hayati bir 
maddedir. Habeşistan misafirperver 
bir toprak değildir. İtalyan ordusu
'lun bütün malzemesini otomobil veya 
kamyonla getirmek mecburiyeti var
drr. Erzaka, mühimmat ve cephaneye, 
giyim şeylerine, tıp malzeme'iine olan 
ihtiyaç o kadar çoktur ki bunları kar 
v~nlarla nakletmek kabil değildir. 
Munhasıran makineli nakil vasıtalar: 

HAMBURG bu meseleyi halledebilir. 

18: Orkestra (Flotov, Delibes, Kemp- Yakıcı maddelerle beslenmenin in-
ler); 18.35: Noel yayımı; 19.15: Yeni kom kıta? uğradığını fazedelim; vaziyet 
pozitörlerin eserlerinden enstrümantal ne olacaktır? 
konser: 19.45: Akşam borsası: 19.55: Ha- Eğer İtalyan kamyonları hareket
va raporu; 20: Dans müziii; 20.45 : Küç!k siz kalır ve cephane nakledeıniyecek 
hikaye; 21.10: Bethoven konseri; 22.30: • h 
Bar ti on tarafından şarkılar; 23: Haberler; bır ale gelirlerse ordu artık harbe 
23.25: Viyolonsel konseri; 24: Hafif noel dl'vam edemez. Kamyonlar er7.ak ta-
müziii. İıyamızsa efrat ta gıdasrzlıktan ölür. 

KISA DALGALAR 
Jaç fikdanı da az zaman zarfında sa-

BERLfN 

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

LONDRA 

Çalışma saatleri: 10 - 12,20 : 25,53 m. 

ri hastalıkları getirir. 

Kara 
Elmas 

ve 31, 55 m. Saat 13 - 15.45 : 16, 16 m. [Baş tarafı 1 incide] 
ve 19, 82 m. Saat 16 - 18 : Gösterilen 30 000 T k 
postalardan ikisi: 19,82 m. 25, 29 m. ve • · on ömür, yani üç dört yüz 
31, 55 m. bin liralık bir memleket servetinin bu 

Saat 19.15 - 23,30: Gösterilen 2 veya kurtuluş hikayesi, o servetin kurtulu· 
üç posta: 19, 66 m, 25, 53 m., 31, 55 ve 49, şundan do1ayı değil, fakat, havzadaki 
lO m. PAIUS Türk sermayesinin hangi ruh atmosfe

-- rinde çalıştığını göstermek itibarile 
Çalışma saatleri: Saat 11 - 12 : 25, 23 dikkate değer bir örnektir. 

m. Saat 13,50 - 18 : 19, 68 m. Saat 18.15- Mühendisi, ustabaşıyı, işçiyi kendi-
1 : 25, 23 m. . 

sıne emanet edilen memleket işine bu 
Sinemalar - Tiyatrolar kadar canla başla sardıran sebepleri 

* SEHIR TiYATRO U S sayarken, onlara gösterilen ihtimamı 
S : aat 20 de d h b k k l A 1· B .. (Saz-Caz). a esa a atma azımge ır. ugun 

* HALK OPERETİ : Saat 20,30 da Zonguldak havzasında küçük, fakat en 
(Telli Turna). güzel evler, kömür ocakları yanında, 

* NAŞİT - ERTUÔRUL SADI • HA- Türk mühendis8erile. Türk işçileri için 
LtDE : Saat 20,30 da (Sümer kızı). yapılan evlerdir. Büyük bir plan dahi-* SARAY : (Altm hırsı). 

• SÜMER : (Aşk Rüyası). linde yapılan inşaata bakınca, maket-
• YILDIZ : (Dantenin cehennemi). }erin güzel şekillerinde, Türk çocukla-
* İPEK: (Renkli peçe) rmm, Atatürk çocuklarının memleketi-
• ALKAZAR: (Korsan kız) mizi nasıl fetheı.neğe çalıştıklarının * TÜRK: (Kara yılcı) * Elhamra : (Kedi ve Kenan) ve (Ada- sanki taştan defüleri görülebilir. Bu-

lar çic;eii). gün Zon~uldakta Türk işçisi için has-
* MELEK: (İlk ıece) tane, mektep, sesli sinema, spor yeri 
• SIK: Vi•ana bu''lbu··ı". d "k d b 1 ~ · " u ve ihtiyaçlarını te arı e e i ecegı u-
• AZAK: (Vonder Bar) 
• MİLLİ : (Pariı esrarı) ve (Korsan c

1
• uz kooperatiflere kadar medeni insan 

Kız) . çin zaruri ihtiyaçların hemen hepsi 
* KADIKÖY SÜREYYA: (Monte Kris- temin edilmiş gibidir. 

to) ve (Aşk Kadrili). Ayda 7 5 kuruş veren bir amele her * KADIKÖY HALE : (Monte Kristo). ha d ·k· · * ÜSKÜDAR HALE : (Şandu). gün bir tas çor • ay a ı ı yüz ellı ku-
Nöbetçi eczaneler ruş veren işçi.etli ve sebzeli,hergün üç 

kap yemek yiyebilmektedir. Hele ayda 
Eminönünde Hüsnü Haydar - Şehre

mininde A. Hamdi - Samatyada Erofiloı 
- Aksarayda Ziya Nuri - Fenerde Hıi· 
samettin - Kararümrükte Arif - Beyoi· 
lunda Kanzuk - Pangaltıda Güneş -
Taksimde Karakin Kürkçiyan - Galatada 
Hidyet - Sişlide Pertev - Eyüpte Hik· 
met eczaneler. 

450 kuruş mukabilinde hergün beş kap 
yemek temin edilmittir. Başka maden
lerde çalışanlar bunun yarısını on 
beş liraya ancak temin edebilmektedir
ler. Türk sermayesinin işçiye verdiği 

para, ecnebi sermayesının verdiği 
paradan ücret olarak, hele temin edi-

Liman hareketleri len imkanlara göre, satın alma kabi· 
liyeti bakımından, çok daha fazladır. 

Buriin limanmuaa ıclecek .... purlar; 
Saat 

6.30 Bandırmadan Saadet 
9.- Mersinden Mersin 

14.30 Karadcnizden Ankara 
16.15 tzmitten Uiur 
ı 7.30 Mudanyadan Kocaeli • 

Bacün limanmıudan cidecek nparlar: 
Saat 

Amele ücretleri 80 den 200 e kadar 
yükselen bir cetvel üzerinde tevzi edil
miştir. Gelecek sene için, ameleye ban
yo yerleri, okuma salonları ve karyola
lı yatakhaneler yapılmakta ve bu su
retle milli sermaye, yalnız ameleyi ko
rumakla kcilmıyarak, bu himayesile, 
onun randımanını da artırmak gayesi
ni gütmektedir. Çünkü insani gaye-

n Somalisine hareket etmiştir. 
~ a~ tümenin komutanı General Bos-

l'd.~ de ayni vapurla gitmiştir. 

Başvuracağımız yerler. muhtelif dilek. 
terimizi nazarı dikkate almak ve bele
diye de bugünkü plaka resmini indir
mezse bu sanati hep birden bırakaca-
ğız. Belediye seyrüseferi temin etmek 
istiyorsa, otomobillerimizi her an em
rine hazır tutuyoruz.,, 

21.-
lerden sonra gelse bile, nihayet sefil 

Bandırmaya Bursa bir halde yaşatılan bir ameleden on 

Temin edildiğine göre, 18 ~~r ko
mitesi, ambargo hakkında ka~ar ver
mek için, Birleşik Amerikanın kara
rını bckliyecektir. 

F. W . RİKETT 

muvaffakıyetsizliğe sürüklemekle kal 
mıyacak, bütün orduda 40 senedenbe. 
ri Italyanların fikirlerini izaç eden A
dua bozgunluğundan daha fena, ve ta 
miri kabil olmıyan tam bir bozgun
luk havası esmiş olacaktır. 

Petrol meselesi, Mussolininin se
nelerden beri zihnini işgal eden bir 
meseledir. İtalyada yakılacak madde 
yoktur. İtalya hükumeti tabiatin b:.ı 
nankörlüğüne karşı koymak ve her ne 
pahasına olursa olsun, orduya yakıla
cak madde temin etmek istemesinde 
pt::C haklıdır. İşte İtalya bu arzu ile
dir ki Musul petrollerinin işiet :ime
sinde kendisiyle teşriki me'iai etmek 
çin yaptığım teklifi, memnuniyetle 

Eğer bu memelekitn de çalışına 

birliği temin edilecek olursa, petrol 
ambargosu mutlak surette tatbik e
dilmiş olacaktır. Cenubi Amerikanın 
hemen de bütün istihsalatı Amerika 
Hollanda ve İngiltere tarafmdan kon 
trol edilmektedir. İran istibsalatımn 
kontrolü lngiltereye aittir. Rusya 
müstesna olmak üzere bütün diğer 
petrol arazisi ve küçük bir nisbet da
hilinde Romanya petrol mıntakası, 
Birleşik Amerika. İngiltere, Fra~sa, 
Belçika veya Hollanda tarafın~an 
kontrol edilmektedir. 

kabul et.r»iıu. 

Romanyanın petrol istihsalatına 

gelince, bunlar kamilen ltalyaya gön 
derilse bile, yine gayrikafidir. Diğer 
milletler, acaba bunun sevkine mani ol 
mak için bir çare bulamıyacaklar m.ı· 
dır? 

T. Rüştü Aras 
Prens Pol'le 
Görüştü 

[Baş tarafı l incide] 
Tevfik Rüttü Araı bu münasebet. 

le yaptığı beyanatk. her defa fır • 
aat düttüğü ve vahut hükUınetler 
lüzum göıterdiği vakit yalnız Bal. 
kan antantını.ı azaıı aıfatile değil 
ayni zamanda menfaatleri ayni o. 
lan devletlerin miimeaailleri ııfati • 
le mütterek bir hattı hareket teı. 
biti hakkında Stoyadinoviç ile nok 
tai nazar teatiıi için Belgradda dur 
maktan geri kalmadığını aöylemit • 
tir • 

Tevfik Dtütü Araa, bu defa Bel. 
gradda kalmaıını hadiselerin icap 
ettinnekte olduğunu gizlemediği • 
ni, çünkü lütün Balkan antantı a • 
zaaı tarafından ıüratlc. halledilmeıi 
arzu edilen bir meaele mevcut ol • 
duğunu ilave etmİf ve demittir ki; 

"Beynelmilel durum, hadiıelerin 
inkifafının en büyük dikkatle takip 
edilmaini iatil:zam etmektedir. Her 
f•yİ hakiki ve mühim olarak kabul 
etmek itiyadımı:zdır. 

Hattı hareketimiz malumdur. Ve 
barıf fikrinden ve kollektif teıriki 
meaaiden mülhemdir. Türkiye tara 
f ından büyük müttefiki olarak te • 
lakki edilen büyük Yugoalavyanın 
mukadderatını idare eden devlet 
adamlarile daima mutabıkım. iki 
memleket biribirinden ayrılama~ ve 
Balkan antantının takip ettiği a. 
maçlara aadık bir aurette bailıdır. 
lar. 

Cenevredeki duruma gelince, T ev 
ftk Rüttü Araı demi, tir ki: 
"- Taahhütlerimi~i tutuyoruz. 

Fakat mutaauıp deiiliz ve realite. 
yi daima na~an itibare alıyoru~. 

Tevfik Rüttü Araatan aonra, Bat. 
bakan beyanatta bulunmuf, Tevfik 
Rüttü Araıın beyanatına ittirak et. 
tiğini ve noktai na:aarlan daima ay. 
ni olduğunu ıöylemi,tir. 

çok yarını düşünerek çallışıyorlar. 

Veznedarı 

Öldürmüşler 
[Baş tarafı 1 incide] 

Hüsnüyü öldürdüğünü 
Tebliğ aynen şudur: 

söylemiştir. 

''Birkaç gün evvel ortadan kaıy. 
bolarak poliıçe izi üzerinde geceli 
gündüzlü arafbrmalar yapılmakta 

olan Galata telgrafhanesi vezneda
rı Hüınünün akibeti anlatılmak üze 
redir. Kendiaini iftara davet vesi • 
!esile daireıinden alıp miaafireten 
oturduğu Pangaltıda Poyraz aoka • 
ğında 24 numaralı eve götüren ve 
birkaç gündenberi polisçe iıticva • 
bı yapılan Abdullah nammdaki bir 
gencin iki arkadatile birlikte vez • 
nedar ':iüsnüyü yemekten aonra A.. 
yazağa taraflarına götürüp orada 
öldürdükleri Abdullahm vaki olan 
itirafından anlatılmıttrr. 
Zabıta Ayazağa çiftliği civarınd• 

ölüyü araıtınnaya batlamıttır. Ab. 
dullahın veznedar Hüınü ile bir 
aenedenberi çok yakından münaae -
bet tesiı ettiği anlatılıyor. Bu iıte 

ahlak zabıtaaınca da Abdullahın 

bir doıyası olup olm .. clığı tetkik e.. 
dilmektedir.,, 

Emniyet müdürlüğünün tebliğine 

g:::e, Hüseyin Hüsnü öleürülmüştür. 
Fakat ne suretle öldürüldüğü hakkın
da henüz birşey söylenmemetkedir. 

Tahkikata göre Salı akşamı ye
mekten sonra, Hüseyin Hüsnü, Ab
dullah, lokantacı Mehmet ve Vunuı 
evden çıkıp gitmişler, saat 23 te yal
nız Mehmetle YUtıus geri dönmüştür. 
Abdullah ile Yunus parasızdır. Lo
kantacı Mehmedin metresi olan Mii
kafat, Abdullahın sık sık kcn1i1erin
c!en tramvay, sigara parası istediğini, 
onların dükkanında kamını doyur
duğunu söylemektedir. 

Pekinde 
Japon askerleri 
Pekin, ıs A.A. - Kalgan'dan bildi

riliyor: 
'tı.iıbuk d' Aoste'in kardeşi ve Kızılde
llı ~e~i ltalyaln filotil1fi.sınm komuta
\tit lik de Spolette ile Düçenin yeğeni 

to Muasolini yarın gidecektir. 

Davetler, toplantılar beş gün çalışmadan sonra yarı yarıya 
eksik randıman almak hesabı da yüz 

C. H. P. Alemdar Semt Ocağın- gösterir, Halbuki amele bu şekilde ve 
dan: bu gibi dikkatlerle müesseseye bağla-

Fakat daha şimdiden meydana çıkan 
ve elektrikler içinde parıl panl yanan 
eseri görmek ve devralınan vazivetle 
varılan merhaleyi mukayese etmek is
tiyenler, bir, aşağıda kalan Zongulda
ğa, kasabaya, bir de yukarda Atatürk 
çocuklarının yarattığı ve gövdesi zen
gin ocaklara, kara elmas kaynaklarına 
dayanmış inkılabın sınai yapısına ba
kabilirler. 

Altmış Japon askeri birçok silah ve 
mühimmat ile buraya gelmiştir. Bun
ların ne için gelmiş oldukları hakkın· 
da resmen izahat verilmemekte ise de 
bir işgal mevzuubahis olmadığı zanne
dilmektedir. Bununla beraber Cha.har 
eyaleti memurları, Japonların ileri ha
reketlerinin eyaletin diğer yarısmıı da 
tevessü etmesinden korkrnaktadırl~ 

İmparator sulh tek-
. liflerini inceliyor 

tu .\disababa, 15 A.A. - imparator 
9'~· besıiede, uçakla gelen ecnebi mü

'11.tleri ile birlikte lngiliz - Fransız 
illerini tetkikle me§gul olmuıtur. 

Bu tetkik neticeleri hakkında şimdiye 
kadar hicbir haber gelmemiştir. Maa
mafih hükumet merkezinde bu teklif
ler acı surette tenkit edilmektedir. 
Habeş mahafili diyor ki: 
"Bu tekliflerde Habeşistan .anki 

hatbi lraybebnit gibi ıtelikki olumnak· 
ta ve böyle muamele gönnelctedir.,, 

C. H. Partisi Alemdar Semt Ocağı. nınca, madenleri motörleştirmek, yani 
istihsa1 miktarlarını artırmak emelimiz 

nın 21- 12-935 akşamı saat 20 de ya. ve hedefimiz daha kolaylaşabilir. 
pacağı genel toplantıda Dr. Osman Denebilir ki. milli sermayeler, hav
Şeref ettin ve Devlet Matbaası fen zada memleketin en bıüyük bir müda
memuru Ali Rıza tarafından sıhhi ve faa silahı olan kömürü en iyi işliyebil
matbaacılık hakkında iki konf~ranı mek için bu2ün daha temel atıyor
verilecektir. lar ve buıünkü her adımlarında daha 

Ali Naci KARACAN 

Not : 3 üncü yazı yarmki aayımızdadır. 
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Hisar Köyündeki Ilıca 
Bizanslılardan Kalmadır 

Burada yapılan tarihsel araştırmalar yeniden 

birçok Mozayıklar, sütunlar meydana çıkardı 

[Hisarköyünün umumi manzar.ası] , 
Bahkeair, (Hususi muhabirimiz. 

den) - Yurdumuzun her kucaeı 
eski izerlerle doludur. Geçenlerde 
ılimizin doğuıunda ve 55 kilometre 
uzaklığında bulunan Hisar (Asar) 
uöyüne giderek araştırmalarda bu
l:ındum. Büyük (Ulus) dağlımnın 
ctc..ğinde bulunan Hiaar ı!rca11, kö
yü:SO evden ve 150 nüfustan ibaret 
tir. Tarihse) ılıca deresinin ikiye ay 
rıldığı bu köy, me\•kiin c;•ıkur olma
ı.ından ve içilecek ıuları bulunma -
dığından halk birer birf'r kom§u 
köylere göçmektedirler. Köyün so
ğllİc suyu bulunma•nasındandır ki 
ha:k ve hayvanat ılıcıı\mızın kaynar 
sul>.nnı içrııeğfl' kendilerini alı~tır -
mıf bulu••nı ıktıdır:,.r . Ilıtl1tb; halk 
bu durumdan ıikayetçidirler. 

Hi,ar kö~ e giı·i"ce kül,ürt !foku -
ları ve kaynar suların havayı atet
leyen buharlariyle karıılaşılıyor. 
Hisar köyün bulunduğu yer ite çev 
reıi baştan &§ağı bir harabedir. 1-
lıcanın yakininde köyün aldığı ismi 
taııyan bir hisar harabesi vardır. 
Bu harabenin düz sathı Üzerir.de 
biribirinden sekiz _ on metre ar11lık 
lı bulunan ve ancak uçları görülebi 
len bet tane mermer sütun bulun • 
maktadır. Doğu kıyısında ve hisar 
divarının yakin bir yerinde biribi
rinden beş metre mesafe ile otuzar 
aantim kalınlığında bir müıeJlea tef 
kil eden üç mermer sütun daha var 
dır. Hisar duvarlarına harçlı künk 
geçirilmit ufaklı büyüklü birçok de
likler bırakılmııtır. Ilıca yolun~n· al 
tında ve demirci dükkanı arkasın -
da hamam sularının akmakta ol • 
duğu derenin kıyısında bir harabe 
daha vardır. Bu harabe duvarlan -
nın durumuna ve duvarlarındaki de 
Hklere bakılınca buranın bir ha • 
marn olduğu anlaşılmaktadır. 

Köyün tama.mile batıaında ve yay 
van bir tepe üzerinde üç mezar gö
rülmektedir. Bu mezarlar üçüncü 
devri göstermektedir ki, bunlardan 
birisi cayet düzgündür. Bu lahtin 
kapağı birbirine geçme iki parça 
imiı; lakin ayak ucuna rastlıyan u
fak parça, içi aranılmak için köy. 
lüler tarafından açılmış ve kapağı 
kırılmııtır. Hamamın on bet yirmi 
metre karıısındaki camiin bulundu 
ğu yerin de bir harabe olduğu ve ca 
miin bu harabe Üzerine yapıldığı 
av]u kapm yanındaki muntazam 
eski duvardan anlaeılmaktadır. Bu 
duvar horaıanla doldurulmuı kah
verenginde dört köıe keıme taılar
la yapılmıştır. 

Cami avluıunun içerisinde ancak 
iki kitinin kucaklıyabileceği dört 
metre uzunluğunda muntazam bir 
&Ütun vardır. Bu sütunun bat tarafı 
inceltilmis ve Üzerine dört köşe bir 
tabla geçirilmiıtir. Camiin bulundu 
ğu yerin bir kilise ve bu tablalı ıü
tunun Üzerinde vaktile çan bulun
duğu anlatılıyor. 

Bu sütunun önüne yekpare büyük 
harabe tatlarından iğreti bir mer • 
diven yapılmıı ve minare olarak 
kullanılryor. 

Camiin arka tarafında bulunan 
diğer bir demirci dükkanının önü 
tamamiyle mozayıktır. Burasının 
da vaktile bir hamam olduğu an. 
laıılıyor. Bu mozayıktan bir parça 
alınarak Halkevi müzesine götü -
riilmüıtür. 

Ilıca binaaından baılıyarak cenu-

ba yani(Jlyaslar) köyüne doğru u
zanıp giden ve bir çeyrek devam e
den tarihi bir dere vardır. Bu de -
re yanm aaat ilerideki (Adalı) kö 
yünden gelen dere ile nihayetlen 
mektedir. Vaktile bu derenin üzerı 
bir kemerle kapatılmııtır. Hamam 
sularının akmaıına mahıus bir la
ğım olduğu anlatılıyor. Ayni za • 
manda bu derenin muhtelif yerlerin 
de sulan kurumuı birer çetme mev 
cuttur. Bu dereden hamama ceç -
mek için eski devre ait iki köpr.ü 
vardır. Bu köprüler soyulmuş hır 
portakal şeklinde o kadar mahira
ne yapılmıttır ki, asırlardanberi ü
zerinden milyonlarca insan ve hay 
van geçtiği halde henüz bir taı ze-

[Ok~ular köyünde ve çeşme önünde 
bulunan kitabe] 

delenmemiıtir. Köprü Üzerindeki 
yekpare taılar iki metro uzunlu -
ğunda ve yirmi santim kalınlığında 
dır. 

Köye girerken, ılıcalı Mustafa oğ 
lu lamailin tarlaıının altı tamamiy -
le harabedir. Burada üç buçuk met 
roluk, ucu bucağı görülruiyen mun 
lazam iki duvar çıkmıttır. Bu du • 
varlar altmıı bet, yetmiı santim ara 
hkla yekdiğerine müvazi olarak u
zanıp gitmektedir. lımail bu aralık 
tan dört metro ıola ve on beı met
ro kadar da sağa doğru gitmit ve 
ilerisine gitmeğe yüreklenememiı • 
tir. Tarlanın yol tarafında künkle 
dondurulmuı su yollan, muhtelif ve 
müteaddit dehlizler görülmekte _ 
dir. Hiaar köyünün vaktiyle bir 
(DariiHifa) olduğu anlatılmakta -
dır. 

Bir bahçede bir metro uzunluğan 
da bir mermer bulunmut ve bu mer 
mer Halkevi müzesine götürülmüt
tür. Bu mermer Üzerinde tepeli ve 
uzun kuyruklu sülün veya çavuı 
kuıunu andıran iki kut vardır. Bu 
iki kut araaında küçük bir daire i
çerisinde çiçekle iılenmit bir haç 
bulunmuştur. 

Hisar ve havalisinde göze cörü _ 
nen belli ba~lı dört kitabe vardır; 
bunlardan birisi ilyaalar köyünde
dir. 

Hisar ve civarında Mizyalılara 
ait birçok reıimli ve yu.:ılı muhte -
lif kıt'ada paralar, resimli akik ve 
beyaz tekilde yüzük taıları bulun -

[Hisarköy ilçesi] 

t;:.ava Kurumunun ~I 
Halka beyannamesi 

Sevgili yurttaşlar; 

Türk Hava Kurumu işe başlıyalı
yalıdanberi fitrelerinizi üç ulusal ct
miyete yardım olmak üzere vermeğe 
alışmış bulunuyorsunuz. Bu yıl da ka. 
pınıza getirilecek zarfları boş çevir
miyeceğiniz şüphesizdir. Hava kuv
vetlerimiz için sizden yardım istenil
diği zaman dünkünden daha derin dü
şünerek, dünkünden daha keskin gö
rerek ve anlıyarak elinizi cebinize u
zatmalısınız.Koarnınızı doyurmak için 
harcadığınız parayı nasıl istekl'.: ve
riyorsa:ıız, havanız için de ayni arzu
yu göstermelisiniz. Göklerini sağlam 
tutamıyan ulusların halini görüyor
sı,ınuz. Uçak filolarının bir insan ağır. 
lığındaki bombaları ile diinyanın en 
vuruskan yiğitleri bile başa çıkamı
yor. Atatürkün Kamutay kürsüsün
den 11öylediklerini dinlediniz. Bize ha
vadan saldıracakların yuvalarına biz 
de gökten ateş yağdırabilecek kadar 
kuvvetlenmeliyiz ki, hava ,tehlikesine 
karşı hazır bulunmuş sayılabilelim. 

Hiç durmadan milyonları emen hava. 
cılığa para yetiştirmek. ancak bütün 
ulusun. ayni cömertlikle yardıma koş
masına bağlıdır. Bu yardımlar için bi
ze başvurulduğu zaman. ödevini is
tekle yapan bir insanın gönül rz.hatlı. 
ğını duyarak ileri atılmalıyız. 

"Fitre" olarak vereceğiniz para bü· 
tün yıl harcadıklannızın en yerinde, 
en değerlisidir. Bu para binlerce za. 
valhnın yarasına da merhem olacak. 
1ır. Susuzluktan çatlamış topraklanı 

dü en yağmur gibi her felakete yeti
şen (KIZILAY), Türkiyede dü~nıüıı 
çocuk bırakmamak için çırpınan (CO 
CUK ESİRGEME KURUMU) da, 
evinize bırakılacak zarflardan kuvvet 
alacaklardır. Aç kalmış bir yoksulun. 
sokakta kalmış bir yavrunun ne de
mek olduğunu içinizde bilmiytn yok· 
tur. • 

Yürekleri iyilik için çarpan yurttaş. 
!ar; 

Bugünün fitresi, on beş yirmi yıi 

önceki fitreden bambaşkadır. Sizden 
istediğimiz bu başkalığı iyice kavra. 
mak ve ondan sonra yardıma koşmak
tır. Göklerimiz, hastalarımız, yoksul. 
!arımız ve zavallılarmuz gözlerini size: 
dikmiş bekliyorlar. 

TÜRK HAVA KURUMtı 

maktadır. Bu ... r-.c•• .. Y' 

rasının bir yer deprenmesi veya bir 
tufanla harap olduğu zannedilmek 
tedir. Eıasen 1313 yer deprenme • 
sinde bir (kümbet) halinde olan 
hamam kurağı yıkılmış, bundan son 
ra geliri medreselere ait olmak Üze 
re Bigadic urayı tarafından üzeri. 
ne dört odalı bir kurağ yaptırılmıt· 
tır. 324 yılında bu kurağ köv genç
leri tarafından kazaen yıkılmış ve 
bundan sonra da Özel muhasebe ha 
mama elkoyarak bugünkü kurağı 
yaptırmı§tır. 

Buraya gezmeye gelen 
yabancı uzmanlar 

Hisar, Okçular, Bekirler, Çeriba§, 
tlyaalar ve Adalı köyleri sınırları 
içindeki geniı düzlükte 20000 evli 
Yürmiye adında Romalılara ait bir 
ıehir bulunduğunu ıöylemişlerdir. 

Balıkesir havaliıinde birçok hü -
kiimetler yaıamıştır. Bu~Ün ilimiz· 
de mevcut bnlunan kale harabeleri 
ekseriyetle Roma ve Bizanslarla 
Selçukilere ait bulunmaktadır. Esa 
aen Hisar ılıcasındaki harabenin in 
celenmesinde Bizanslıların Romalı. 
lara ait harabeler Üzerine bu kurağ 
ları kurdukları gerçeleımektedir. 

Tarihsel ara,tırınalara ıon verir
ken biraz da bu ılıcanın bugünkü 
durumu hakkındaki görüşlerimizi 
yazmayı faydalı buluyorum: Yara
dılış her dert için bir tifa hazırla -
mı,tır. Yalnız ne var ki, bundan 
faydalanmak y o 1 1 a r ı n ı bu
lup temin etmek !{erektir. Bu ıhca. ' 
mız, romatizmalıll\rla cilt hutalrk
larını saiıtmaktadır. Sedye ile ıe • 
lip te bir hafta icerisinde avaklllr:le 
koşa kota memleketlerine giden 
hıutalıar her zaman kıvançla gö -
rülmektedir. 

Bu kadar kuvvetli bir sifa kavna 
ğı olan bu ıh<'.A nf'kad8r vazrkhr ki. 
cok ihm"l edilmistir. llcf'nin beli: 
baslı hir konukh'lnesi voktur: ha -
m11.m üzeri1"1df' dört odadan ibaret 
olan konnkhllnesi hı.ran bir halrl~ 
olmakl" ber"ber, hii<:um eden zi. 
va.retçiler arıkta v~ Jrilvrf,. tpnr-1,k 
lan varıa evlerinde kalmaktadırlar. 

Eski tıp fakültesi akıl ve ıinir kli. 
niği birinci ve ba, hocası profeaör 
Dr. Raıit Tahsin Tukaavul Ankara. 
dan •ehrimize ge1miıtir. - B~tan
cı Tepe mahalleli 103 numara. Te. 
lef on: 52.232 1O3 3 7 

lstanbul-Komutanlığı -
Sabnalma Komisyonu 

il Anları 

Komutanlık Birlikleri i
çin kapalı zarfla alınacak o
lan 40.000 kilo sade yağıı 
muhammen tutarı 38.000 
liradır. İlk teminatı 2850 li
radır. Eksiltmesi 25 Birinci 
Kanun 935 çarşamba günü 
saat 15 tedir. Şartnamesi 
komisyonumuzdan 250 ku
ruş mukabilinde verilir. Ar
zu edenlerde öğleden evvel 
görebilirler. Eksiltmeye gi
receklerin ilk teminat mak
buz veya mektublarile 2490 
No. lı kanunun 2. 3cü mad
delerindeki vesaikle birlikte 
ihale günü vakti muayyen
den en az bir saat evveline 
kadar teklif namelerini Fın
dıklıda Satınalma Komis
yonuna vermeleri. ( 7 7 1 O) 

10117 

* * * Fatih Askerlik Şubesi bi-
nası tamir ettirilecektir.Mu 
hammen bedeli 14 5 4 lira 5 
kuruşdur. İlk teminatı 109 
Yüz dokuz liradır. Eksilt
mE"si 25 Birincikanun 935 
Çarşamba günü saat 15,30 
dadır. Şartnamesi komisyo
numuzda öğleden evvel gö
rülebilir. Eksiltmeye gıre
.:eklerin ilk teminat makbuz 
larile birlikte ihale günü vak 
ti muayyende Fındıklıda Sa 
tınalma Komisyonuna gel
meleri. ( 7 7 1 1 ) 

10118 

Deniz Yolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri: Kara köy Köprüba~ı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· 

zade Han. Tel. 22740. 

lzmir sür'at yolu 
GE vapuru 17 Birinci Ki. 

nun SALI günü saat 11 de 
kalkacak ve ÇARŞAMBA aabahı 
lı.mıre varıp PERŞE ~ BE günu 
lzmirden lıtanbula dönece ktır 

"7870., 10382 

Trabzon yolu 
GÜLCEMAL vapuru 17 Birinci
kinun SALI a-ünü ıaat 20 de 
R IZE'y~ kadar. "7871,, 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma 

Komisyonu ilanları 

İstanbul Levazım Amir
liğine bağlı kıt'at ıçin 13 
ton çubuk, 13 ton kesme 
makarna ile 5500 kilo arpa, 
3000 kilo tel şehriyenin ka
palı zarfla eksiltmesinde ve
rilen fiat pahalı görüldü
ğünden 17-12-935 sah gü
nü saat 14 te Tophanede 
Satınalma Komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tah
min bedeli 8970 liradır. Son 
teminatı 1345 buçuk liradır. 
Şartname ve nümunesi Ko
misyonda görülebilir. İstek 
!ilerin kanuni vesikalarile 
birlikte belli saatte Komis
yona gelmeleri. ( 3 2 9) 
(7830) 10274 

••• 
Tophane Askeri fırının

da teraküm eden 1400 kilo 
ekmek kırıntısı 1 7 Birinci 
kanun 935 salı günü saat 
14,30 da Tophanede Satın
alma Komisyonunda pa
zarlıkla satılacaktır. Beher 
kilosunun tahmin fiatı bir 
kuruştur. Son teminatı 21 O 
kuruştur. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 
(328) (7830) 10275 

• • • 
Dikimevleri için 320 bin 

ila 420 bin adet nümunesi 

İster yağsın, İster rüzgar essin, umu• 
rumda değil, terkibindeki " Krema 
köpüğü,, sayesinde "Tokalon pudta· 
sı" nın her türlü havaya dayandığı• 

nı iyi biliyorum. Cildim yağlı ama, "Tokalon pudrası,, 

diğer adi pudralardan 4 defa ziyade cilde yapışık 
kalır, tere dayanır ve mesamatın genişlenmesino 
mani olur. 

Ne yapsanız, gündüz güneşinde veya gece aydınlığında bulunsam~ 
harikulade güzelliğin tabii tenin · size verebilecek ve parlaklık eserı 
bırakmıyacak yegane pudra, " Tokalon pudrası " dır. Kuru bir cild için 
" Tok:ılon Petalia pudrası " nı, yağlı cildler için «Tokalon Pero pudra· 
su nı kullanınız. 

Jandarma Genel komutanllğı An· 
kara Satınalma komisyonundan: 

1 - Aşağıda yazılı ecza ve alat Jandarma genel ko· 
mutanlığı Ankara· satınalma komisyonunca kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

A - Bir kilosuna otuz lira değer biçilen yüz elli kilo 
komprime kininin eksiltmesi 2 3-12-9 3 5 pazartesi günü 
sant 15 te yapılacak ilk teminatı 337,50 kuruştur. 

B - . Topuna 5700 lira kıymet biçilmiş olan 230 çeşit 
'tıbbi eczanın eksiltmesi 24-12-935 salı günü saat 15 te 
yapılacaktır. İlk teminatı 427 50 kuruştur. 

C - Sekiz tanesine toptan 10500 lira değer biçilen 
ikisi büyük altısı küçük etli eksiltmesi 25-12-935 çarşam· 
ba günü saat 15 te yapılacak ilk teminatı 787 50 kuruş· 
tur. 

2 - Her üç şartname parasız olarak her vakit koınis--ı 
yondan alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin kanun ve şartna· 
metle yazılı belge ve ilk teminatı makbuz veya banka 
mektubu tekliflerini en geç eksiltme vaktinden bir sa
at evvel komisyona vermiş olmaları. (3561) (7684) 

10082 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

11uhammen bedeli 65000 lira olan 30 ton kalay ve 
1 O ton antimuvan 24 İkincikanun 1936 Cuma günü 
saat 15.30 da Ankarada İdare binasında kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4500 liralık muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine ver
n1eleri lazımdır. 

Şartnameler 325 er kuruş mukabili Ankara ve Hay .. 
darpaşa veznelerinde satılmaktadır. ( 7 6 7 6) 

10217 

Sıvas - Erzurum hattının ilk 43 kilometresi üzerinde 
bulunan Bostankaya ve Tecer istasyonlarının 19-12-9 3 5 
tarihinden itibaren işletmeye açılacağı ve şimdilik b.u 
kısım üzerinde pazartesi ve perşembe günleri gidiş geiış 
birer muhtelit tren işletileceği sayın halka ilan olunur. 

(3643) (7856) 

Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 67760 ve 
ecnebi olduğu takdirde 36652 lira olan 700,000 tan~ 
galvanize tirfon 30 ikinci kanun 1936 perşembe günU 
saat 15,30 da kapalı zarfla Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin yerli olduğu takdirde 
4638 ve ecnebi olduğu takdirde de 2748,90 liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 180 kuruş mukabilinde Ankara ve :Hay
darpaşa veznelerinde satılmaktadır. ( 7804) 

gibi Çengel 3 İkincikanun 
936 Cuma günü saat 15,30 
da Tophanede Satınalma 
Komisyonunda kapalı 'zarf
la eksiltmeye konulmuştur . 
Tahmin bedeli 15 7 5 O liradır. 
İlk teminatı 1 181 lira 2 5 

nii· 
kuruştur. Şartname ve ıı·· .. r -
munesi Komisyonda go rıi 
lebilir. İsteklilerin . k.a1:~3-
vesikalarile tekliflerını 1 el 
le saatinden bir sa~t efs) 
Komisyona vermelerı. ( 3 

7 8
) 

(74 
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250 gramhk amballj 

T U R Y A G ıaf, hnrni kolay ye bütün yemekler 
için kullanılan mükemmel bir nebati mutbab yatıdır. 
Çok idareli oJupt atef teairile tebahhur edecek biç bir 
maddeyi muhtHi detildir. 
Kendi ambalajında bir kaç ay taze olarak muhafaıa 
edilebilir. 

Saf nebati TURYA~ ile piıirilen yemekler çok lezzetli 
olur. 

TüRL(iYE: YAG VE MAMUL~TI 
SANAYii LiMiTED ŞiRKE Ti 

istanbul • izmir 

• 

BUGON 
KUM&AnAS\NA 
l).AQ·A ATAN 
K'Oç'OK El 

, 

YA{UN 
CEK DEFTER.iNE 

iMZA ı\TAH 
r>OYÖK EL 

OLACAKTI~ 

TORK(Y 
rs 

~ANKASI 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Mümtaz FAiK 
Gazetecilik ve matbaacı1ık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı yer : TAN matbaasL 

' 

A N :::======-====================================================== 
Ademı ıktıdar 

ve 

Bel gevşekliğine 

r~,?~~?.~~"~' 1 
··-----· 1255 - 9925 

DEVREDiLEN İHTİRA BERATI 
"Koloidler muhtevi maiyatın ber

rak bir hale getirilmesi ve hüsnü 
mu haf azasına aid uıul ve ameliye,, 
hakkındaki ihtira için alınmış olan 
16 Sonkanun 1934 tarih ve 1823 
numaralı ihtira b()ratının ihtiva et. 
tiği hukuk bu kere başkasına de • 
vir ve yahut icara verilmesi teklif 
edilmekte olmakla bu hususta faz
la malumat edinmek istiyenlerin 
Galatada. Aslan han 5 nci kat 1.4 
numaralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

10327 

VERGiLER 
Ekonomik ve Finansal kanunlar 

serisinden 1 inci kitab 

Yazan: 
Hakkı Yeniay 

(Sümer Bank Şeflerinden) 

Bütün vergi kanunlan 
1-10-935 tarihinde mer'i olduk-

ları şekilde, tadil ve ekleri, tefsir 
ve kararları, nizamname ve izah
nameleri ile bir arada. 

Huıusi ve pratik bir tasnif 
522 büyük sayfa. iyi kağıt 

Resmi neşriyat. kadar ucuz:. 

Fiyatı: 160 kuruş 
Maliye memuru, avukat, mÜ· 

keUeflere, hukuk ve ticaret hoc:a 
ve talebesine büyük kolaylık. 

Umumi tevzi yeri : 
Ankara cad. Hafta idarehanesi 

Satış yerleri : 
Ahmet Halit, İkbal, Haıet 

Kitaphaneleri. 

10119 

ÖKSÜRÜK 
N E Z L E 

VE 
BRONŞİTE KARŞI 

Ö K S Ü R Ü K 
NEZLE VE 
BRONŞiTE 
KARŞI 

Devredilecek ihtira beratı 

" Kurşun kalemler., hakkındaki ihti

ra için alınmış olan 21 Sonkanun 1930 

tarih ve 1003 numaralı ihtira beratının 

ihtiva ettiği hukuk bu kere başkasına 

devir veya icara verileceği teklif edil

mekte olmakla bu hususta fazla malu

mat edinmek istiyenlerin Galatada As. 

lan han 5 nci kat 1-4 numaralara mü

racaat etmeleri ilan olunur. 
19328 

DEVREDiLECEK lHTlRA 
BERATI 

"Alkol ethilini bila mayi kılma usu
lü,, hakkındaki ihtira için alınmış olan 
24 ilkteşrin 1927 tarih ve 653 numaralı 
ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere başkasına devir ve yahut icara 
verilmesi teklif edilmekte olmakla bu 
hususta fazla malumat edinmek iati
yenlerin Galatada Aslan han 5 nci kat 
1-4 numaralara müracaat eylemeleri ' 
ilan olunur. 

10329 

GAYET 
MÜHiM 

Pariı mamulatı, H. Villette labo
ratuvarının yeni bir keşfi 

SANOGYL 
Piore, J enjevit ve Stomatit gibi 
ağız ve diş hastalıklarını ve mik
roplarını imha. ve tedavi eden di" 
pastasıdır. Lezzeti hoş, her eczane 
ve depolarda satılır. Diş tabibinizc 
soru'!luz. 

10103 

EMLAK VE EYTAM BANKASI ILANLARi 

Esas No. sı 
655 

656 

657 

Satllık Arsalar 
Mevkii ve nev'i 

Sultan Ahmed'de Alemdar 
mahallesinde Yere batan 
sokağında eski 4 yeni 18 
No. lı: 7 55 metre murabbaı 

Depozito 

Arsa. 1055 Lira 
Sultan Ahmed'de Alemdar 
mahallesinde Yere batan 
sokağında eski 6 yeni 28-30 
No. 1ı 219,50 metre murab
baı Arsa. 
Sultan Ahmed'de Alemdar 
mahallesinden Yere batan 
sokağında eski 6 yeni 

~~~ 

20-22-24-26 No. 1r 583 
metre murabbaı Arsanın 

176 ,, 

96/ 100 hissesi. 672 0 

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

Satın almak isteyenlerin gösterilen gün ve saatte şu-
bemize gelmeleri. (285) (7744) ıoı10 

Muhasip aranıyor 

1
# Fabrika muhasebelerinde çalı~mış tecrübeli bir muhasib alınacaktır. \ 

Taliplerin (Fabrika) rumuzile 176 No. lu posta kutusu adresine tahriren 

müracaatları. 

10371 

Maliye Vekaletinden: 
1 - Muhtelif sikletlerde olmak üzere cem'an 24,000 

~işe yerli' mamulatı zamk kapalı zarf usulile satın alına
caktır. 

2 - Muhammen kıymeti 4765 liradır. İsteklilerin 357 
lira 3 8 kuruşluk muvakkat teminat mektuplarile birlilite 
23 birincikanun 1935 tarihine tesadüf eden pazartesi gü
nü saat 15 te Maliye Vekaleti kırtasiye müdürlüğünde 
müteşekkil komisyona gelmeleri. Buna ait şartname Mer 
kezde Kırtasiye müdürlüğünden, İstanbulda Dolmabah
çe kırtasiye deposundan alınabiJir. (3564) ( 7683) 

" i 

SİMAYİ YAllATAN ()AYİHAOİll 

j 
.~. ~ 

L.T.PiVER~ 
PAR İS 

Reve d'or 
E SAN S-LOSYON 

VE PUOQA 

10081 

Parfümöri l. T . P 1 VER A. Ş .. İstanbul Şubes ı 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon =43044 



c=:;_ 12 16 - 12 93c 

Muhterem Halkımıza Teşhir Ettiğimiz Firmamızın Şöhreti 
Değil, Ancak Sattığımız Malların 

Nefaseti, HalisiYeti Ve Ucuzluğudur. 

• 

i H A 
KURUKAHVECiOGLU 

Sa!ış Yeri Yalnız: 

istanbul, Tahmis Sokak, Sahibi Olduğu KURUKAHVECi Hanı Altında 

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

Hazimsizliği, muannid inkıbazları 
giderir. Fevkalade gazozlu olduğun
dan yemeklerden sonra ferahlık verir. 

10229 

Tel: 40450, 

Saç dakülmeai ..-e kepeklarden • 
kurtulmak ıçin en müe11ir illç 

PETROL 
NiZAM 

10200 

Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketinden 

Turhal Şeker Fabrikasından 1936 senesi 
i~lnde Samsun limanından gönderece§i teker· 
lerln vagondan vapura kadar nakliyesi kapah 
zarf uaullyle ve 21. llkklnun 1935 tarihinde Is· 
tanbulda Bah~ekaında Tat Hanında Şeker BU· 
roaunda talibine ihale edilecektir. 

Şartnar.ıe ve tafsilat lstanbul ve Samsun 
Şeker BUrolar1ndan ahnabllir. 

10187 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Jandarma Dikim evinin ihtiyacı için mevcud nümu
nesine uygun olmak şartile 5000 beş bin metre silindir
lenmiş kanaviçe açık eko;;iltme ile satın alınacak ve eksilt 
mesi 23-12-935 pazartesi günü saat 13 de Gedikpaşada 
jandarma Dikim Evi binasındaki Komisyonumuzda 
yapılacaktır. ( 5000) metre kanaviçamn tasarlanan be
deli (1225) lira olup ilk güvenmesi 92 lira 87 kuruştur. 
Şart kağıdı ile nümunesi her gün Komisyonda görüle
bilir. İsteklinin ilk güvenme mal sandığı makbuzu ve
ya muteber banka kefalet mektubu alarak 2490 sayılı 
kanunda yazılı belgelerle beraber ihale saatından evvel 
Komisyona gelmeleri. ( 77 51) ıo112 

Deniz Levazım Satınalma komis
yonundan: 

Mikcları Tahmin Bd. M. Teminat Ekailbne Gün Saati 
Heybeliade-

S~t: daki erat ve 
talebe için. ıo.ooo Kı. ı200 Lira 90 Lira ı7-ı2-935 ı4 

Istanbulda· 

Süt: ki talebe ve 

erat için. 20.000 Kı. 2400 Lira 180 Lira 17-ı2-93S ıs . 
Yoğurt: 

" 
ıo.000 Kg. 2100 Lira ıS7,50 Lira ı7-ı2-93S ıs 

Yukarda yazılı süt ve yoğurt hizalarında yazılı günde 
açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnamesini görmek iste
yenler her gün ve eksiltmeye girecekler işbu gün ve sa
atta teminat makbuz veya mektuplarile Komisyon Baş
kanlığına müracaatları. ( 7 592) 9910 

lıtanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanlan 20 ilkAnun 

• 

PHILCO 
radyolarından 

Büyük Yeni Bir 

Parti Geliyor 

Makinesiz kalmamak için beğendiğiniz 

İstanbul'da Tophanede 
Ordu Dikimevi için bir us
tabaşı aranıyor. Taliplerin 
hazır elbise imal eden bir 
fabrikada ustabaşı olarak ça 
hşmak iktidarını ~aiz tahsil 
ve talim görmüş olması la
zımdır. Taliplerin tahsil de
recesini ve kabiliyetlerini 
gösterir vesikalarını hami
leı. birincikanun 935 niha
yetine kadar İstanbulda 
Tophanede iki numaralı Le
vazım Dikimevi Müdürlü
ğüne müracaat etmeleri ve 
mezkur vesikaların birer su
retlerini istidalarına rapten 
oraya bırakmaları. ( 5 O 8) 
(7786) 10213 

• • • 

modeli şimdiden muhafaza ediniz 
Methur PHILCO Amerikan radyoları dünyanın en 
bUyUk radyo fabrikası olan "PHILCO RADIO,, tele· 
vlalon Corp., Phlladelphla,, tarafınClan yapılm19br. 

Pınarhisar için 3 5, 5 2 O Umumi Müme11111ij'i: 

HELiOS MÜESSESATI liralık 392,000 kilo Yulaf 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İlk peyi 2674 li
radır. İhalesi 2 İkinci
kanun 9 3 6 perşembe 

günü saat 14 te yapılacak- _ 
tır. İsteklilerin Vize Satın
alma Komisyonuna gelme
leri. (507) (7787) 

lıtanbul - Galata, Voyvoda Caddesi 

P. K. 1400 • Tel. 41105 

*** SOMER BANK 
Vize, Pınarhisar, Alpullu 

için 14,599 liralık 104 ton 
kuru fasulya ilk peyi 1,065, 
6, 146 liralık 59 ton nohut 
ilk pey 461 lira ayn ayrı a
çık eksiltmeye, ve Demirköy 
için 540 liralık 6 ton kuru 
soğan müteahhit nam hesa
bına ilk peyi 41 lira, Pınar
hisar için 3325 liralık, 3,5 
ton sade ilk peyi 250 lira a
çık eksiltmeye konulmuştur. 
Hepsinin ihaleleri 21 Birin
cikanun 935 cumartesi günü 
saat 1 O, 11, 12 de yapıla-

caktır. İsteklilerin Vize Sa
tınalma Komisyonuna gel-
meleri. ( 5 O 1 ) ( 7 7 21 ) j 

n.prma sauunu "" >11(.ya .L" "~"' 

Yerli 
Mallar 

Pazarları 

• 
Yerli 

Mallar 
Haftasında 

YDzde 
10 Tenzilat 
Yapmıştır 

istifade Ediniz 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarında 

H~!~!:~.~~~~ bir 32-34-36 Liraya 
sabun olmayıp tabii kokulu ve E • k k HEREKE k 1 dan 
emsalsiz cinste herşey için kulll n yu se umaş arın 
nılan bir ev sabunu olduğunu iki k b .ıır. d. k tlle 
bilhassa ev kadınlarının dikkat prova yapma ve e=ten ırme 9ar 

nazarlarına arzederiz. Bir tecrü 1 s M A R LA-M A K o s T u·· M be sizi iknaa kafidir. Hurma sc> 
bunu TURAN mamulitr.nd&n 

-dı-r. ---1'9 


